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VOORBERICHT.V//'

Met dit vierde deel zou de tweede uitgave der Encyclopaedie van Ned.-Indië. 
volgens den oorspronkelijken opzet, in hoofdzaak beëindigd zijn. Blijkens het voor
bericht in Dl. III lag het bij de verschijning van dat deel nog in de bedoeling, op het 
laatste deel nog één algemeen supplement te doen volgen en daarna de uitgave als 
afgeloopen te beschouwen. Deze wijze van behandeling zou echter onvermijdelijk 
tengevolge hebben, dat het werk binnen korten tijd verouderd zou zijn, vooral in den 
tegenwoordigen tijd van snellen groei en wisseling van toestanden in Nederlandsch- 
Indië al spoedig na het verschijnen niet meer zou beantwoorden aan den eisch, tot 
betrouwbaren gids te strekken voor een ieder, die omtrent verschillende onderwerpen, 
Ned.-Indië betreffende, inlichtingen zoekt.

Daarom hebben de uitgevers, in overleg met de redactie, besloten tot het volgen 
van een nieuwe werkwijze, daarin bestaande, dat niet één samenvattend supplement- 
deel zal verschijnen, doch supplement-afieveringen, waarin telkens wanneer daartoe 
voldoende aanleiding bestaat de reeds verschenen artikelen zooveel mogelijk worden 
bijgehouden en waarin voorts nieuwe artikelen worden opgenomen.

Verschillende omstandigheden zijn oorzaak geweest, dat ook dit deel later verschijnt 
dan de redactie gehoopt had. Voornamelijk aan het wachten op toegezegde artikelen, 
welke naar het oordeel der redactie in het werk niet ontbreken mochten, moet deze 
vertraging worden toegeschreven. Met dankbaarheid gedenkt de redactie hoe de bijna 
200 medewerkers allen een deel van hun kostbaren tijd aan de Encyclopaedie hebben 
willen wijden; dubbel erkentelijk is zij hun — en dat is gelukkig de overgroote meer
derheid geweest
werker toch kan maandenlange stagnatie van het werk veroorzaken. Komen ten slotte 
de langverbeide artikelen nog, dan is het uitstel — hoe onaangenaam ook — niet 
vruchteloos geweest. Maar de termijn van uitstel kan niet eindeloos worden gerekt, het 
werk moet voortgang hebben. Is redefijk lang (soms ook wel onredelijk lang) op een of 
ander belangrijk artikel gewacht, dan is er na het verstrijken van dien wachttijd, juist 
omdat al tot het uiterste geduld geoefend is — steeds in de hoop, dat het toegezegde 
artikel toch eindelijk nog zal komen — geen gelegenheid meer om de bewerking op te 
dragen aan een ander, gesteld al — desneen — dat die altijd te vinden is en ten slotte 
is de redactie in zoo’n geval wel genoodzaakt, een vaak zeer belangrijk onderwerp on
besproken te laten. Zoo moge het anders eenigszins zonderling schijnende feit verkla
ring vinden, dat artikelen als Rach, Saboelc en Silèbar (Dl. III) en Sterrebeelden, Tijd
rekening, Tochten en Vaartuigen (Dl. IV) niet op hun plaats in genoemde deelen be
handeling vonden, maar naar het supplement verwijzen, terwijl het stuk oude ge
schiedenis van Sumatra in het artikel Sumatra ontbreekt. De heer G. P. Rouffaer, die 
de bewerking van al deze artikelen op zich genomen had, heeft geen gelegenheid 
kunnen vinden, die op zoodanigen tijd af te leveren, dat zij nog in genoemde deelen

die hunne bijdragen op tijd hebben ingeleverd. Eén enkel mede-
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plaats konden vinden. Gelukkig is verwijzing naar het supplement uitsluitend tot 
bovenbedoelde artikelen bep’erkt kunnen blijven.

Niet alle artikelen, welke in de 1ste uitgave der Encyclopaedie opgenomen zijn, 
hebben vermelding gevonden in de 2e uitgave. Die, -welke in de eerste uitgave wèl, in 
de tweede niet of althans niet in denzelfden vorm voorkomen, zijn in alfabetische 
volgorde te vinden in een aan dit deel toegevoegde lijst.

Voorts is in dit deel opgenomen het in het voorbericht op Dl. I bedoelde naam
register van personen, wier namen in den tekst van eenig artikel zijn genoemd, doch 
van wie geen biografie in deze Encj'clopaedie voorkomt. Alleen de persoonsnamen, 
voorkomende in het artikel Tijdschriften en Periodieken zijn niet in dit register opge
nomen, wijl dit anders een omvang zou hebben verkregen ver buiten verhouding tot 
het daarvan te verwachten nuttig effect.

Ten slotte vindt men in dit deel de lijst van verbeteringen op het geheele werk, 
bedoeld in het voorbericht van Dl. II.

Werd hierboven reeds in het voorbijgaan gewaagd van de dankbaarheid, welke de 
redactie vervult ten opzichte van de medewerkers, nu de Encyclopaedie op haar weg 
gekomen is aan een mijlpaal, die oorspronkelijk als eindpunt bedoeld was, wil de 
redactie niet nalaten, nogmaals haar dank te betuigen aan allen, die op eenigerlei 
wijze hebben bijgedragen tot het tot stand komen van dit werk. Van harte hoopt zij 
ook bij de voortzetting van het werk den onmisbaren steun te zullen blijven onder
vinden, welke haar tot dusver zoo ruimschoots verleend is.
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Encyclopeedie vanMedewerkers aan het vierde deel der 
Nederlandsch-Indië.

G.A.
GERDES OOSTERBEEK. W. F. — Hoofd. 

Commies Dep. v. Koloniën.
GONGGRIJP. G. L. — Oud-Resident. 
GONGGRIJP. Jr. G.L. - Lector Ned. Han

dels- HoogesoEooTT
GRATAMA. B. M. — Rijkshoofdingenieur der 

Spoorwegen.
GUNNING. Dr. J. W. — Zendingsdirector.

ADRIANI. Dr.N.— Afgevaardigde v/h Nederl. 
Bijbelgenootschap in Midden-Celebes.

ALBERS. P. — Pastoor.
ANDEÉ DB LA PORTK. Prof. Mr. G. - 

Hoogleeraar te Leiden.

B.
BAKHUIS, L. A. - 

titulair, Dep. v. Koloniën.
BAKKER. H. — Luit. Kolonel Gen. Staf N.-I. 

Lecer.
BAREN. Prof. J. van. — Hoogleeraar a/d 

Landbouw-IIoogeschool te Wageningen.
BEAUFORT Dr. L. F. DE. —
BEMMELEN. Prof. Dr. J. F. VAN. — Hoog- 

lccraar te Groningen.
BERKHOUT. H. A. - Directeur Pensioen

fondsen Kol. Landsdienaren.
BEZEMEE. Prof. T. J. — Hoogleeraar a/d 

Landbouw Hoogeschool te Wageningen.
BODEMEYER. C. E. — Oud-Resident.
BOSBOOM. H. D. H. 

nel Infanterie N. I. Leger.
BOSCH. J. B. M. ten. — Oud-Dirccteur v/h j 

Marine-Etablissement N -I.
BOSMAN. J. — Oud-Resident.
BRINK. H. J. van. — Administrateur Dep. 

v. Koloniën, O.-I. Hoofdambtenaar.
BKUYN KOPS. G. F. DE. — Oud-Resident. 
BUSSÏJ. Dr. L. P. de.

Handelsrnuseum v/h Kol. Instituut.
B1JLERT. W. P. B. VAN.

O| i wraregie. (Overleden).
BI.ILEVELT. B. L. VAN. — Oud-Resident.
BIJLO. J. E. — Lid v/d Raad van Commis- 

••a rissen der Javasche Bank.

Oud Administrateur
H.

HAAN. Dr. J. DE. —Oud-Directeur v/h Genees
kundig Laboratorium te Batavia.

HAMERSTER. M. — Controleur B. B. 
HARLOFF. A. J. W. — Resident.
HEERES. Prof. Mr J.E. — Oud-Hoogleeraar. 
HEMSING. Mr. Dr. H. L. — Administrateur 

Dep. v. Koloniën.
HERMENS. O. E. V. — Oud-Resident. 
HEIJTING. H. G. — Oud-Resident. 
HOFLAND. J. — Oud-Resident.
HOMAN VAN DER HEIDE J.

Directeur B. O. W. in N. I.
HORST. Dr. R. — Conservator aan ’s-Rijks- 

Museum van natuurlijke historie te Leiden.

Oud-

Gep. Luit. Kolo-

I.
IHLE. Prof. Dr. J. E. W. — Hoogleeraar 

j Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht
ITERSON. Jr. Prof. Dr. G. van. — Hoogleer

aar Technische Hoogeschool te Delft.
J.Directeur Afd.

JONKER. Prof. Mr. Dr. J. _C. G..— Hoogleeraar
Oud-Ins[.eeteur ■ te Leiden (overleden).

JOUSTRA. M. — Archivaris Bataksch Instituut. 
JUYNBOLL. Dr. H. H. — Dir. van ’s Rijks 

Et-hnogr. Museum te Leiden.
JUYNBOLL. Prof. Mr. Dr. TH. W. — Hoog- 

j leeraar te Utrocht
C. K.

KALFF. E. — Oud-Assistent-Resident. 
KALFF. S. -
KALSHOVEN. C. A. E. — Oud-Secrotaris 

j Dept. O. E. in N. I.
KAMPEN. Prof. Dr. P. N. VAN. — Hoog

leeraar te Leiden.
KAPPEN. C. E. VAN.— Oud-Assistent-Resident

(overleden).
KREISCHER. L. — Oud-Resident. 
KRIEBEL. D. J. G. — Controleur B. B. 
KROM. Prof. Dr. N. J. — Oud-Chef v. d. Oud

heidkundigen Dienst in N. I., Buitongewoon 
Hoogleeraar to Loiden.

KRUYFF. E. DE. — Chef Afd. Nijverheid en 
Handol Dopt. L. N. H. in N. I.

KRUYT. Dr. ALB. C. — Zendeliuglceraar v/h 
Nederl. Zendelinggenootschap op Midden-Celebes.

CARPENTIER ALTING. Prof. Mr. J. H. — 
Oud-Hooglemaar, Oud-Lid v/d Raad van N. I. 

COCTIIUS. F. D. - (Overleden).
UOHEN. L. — leeraar H. B. S. te Haarlem.

D.

DAAM VAN TUBERGEN. J. H. — Kolo
nel Infanterie N. 1. Leger.

DAMSTÉ. H. T. — Resident.
DIJK. A F. J>. van — Hoofdcommies Dep. 

v. Koloniën.
DIJK. L. J. VAN — Commies Dep. v. Ko

loniën.

E.

ENGELENBERG. A. J. N. — Oud-Resident. I 
ENTHOVEN. J. J. K. — Gop. Kol. Gen. Staf 

N. I. leger.
EZEIIMAN. II. E. K. — Assistent-Resident.

L.
LAARS. T. VAN DER. — Leeraar a/d Rijks

school voor Kunstnijverheid to Amsterdam.



I

AAN HET VIERDE DEEL DER ENCYCLOPEDIE VAN NEDERL.-INDIË.VIII MEDEWERKERS

RONKEL. Prof. Dr. Ph. S. VAN.— Hoog-
leWaar Te~Leidon. •----

ROOS. K. H. F. — Oud-Resident. (overleden.) 
ROSSUM. J. P. VAN. - Gcp. Kapt. ter Zee. 
ROUFEAER. G. P. —

LANGE Jr. Dr. D. DE. — Dir. v. h. Embryolo
gische Instituut en priv. docent in de vergelij
kende Embryologie a/d Universiteit te Utrecht.

LOEBÈR Jb. Prof. J. A. — Leeraar aan de 
Kunstnijverheidschool te Elberfeld.

LOUWES. Mr. L. S. - Oud-Lid Raad van 
Justitie te Batavia.

LEKKERKERIvER. C. - Oud-Inspectcur 
Inlandsch Onderwijs.

S.
SALVERDA, A. Th. L. — Oud-IIoofdinspec- 

teur Boschwezen N.-I.
SCHUILING. R. — Leeraar H. B. S. Deventer.
SERTON. Prof. Dr. P. — Hoogleeraar a/d 

Universiteit te Stellenbosch (Kaapkolonie).
SLUIJS. A. G. H. VAN. — Gouverneur in N -I,
SNELLEMAN. JOH. — Oud-Directeur Mu

seum voor L. en V. en Marit. Museum Prins Hen
drik te Rotterdam.

SNETHLAGE. Ir. A. — Secretaris N. I. S. 
(overleden).

SPAAN. A. K. — Resident.
SPAT. Prof. C. — Leeraar Kon. Mil. Academie 

te Breda.
STEMPELS. G. J. D. C. — Hoofdcommice 

Dep. v. Koloniën.
STUURMAN. J. R. — Oud-Resident.
SURYA NINGRAT. R. M. SUWARDI. - 

Journalist.

M.
MACLEOD. N. -
MAIER. E. G. Th. — Oud-Resident.
M ALLEE. M. C. — Commies Dep v. Koloniën. 
MEIJERE. Prof. Dr. J. C. H DE. - Bui

tengewoon Hoogleeraar in de Entomologie a/d 
Gemeente-Universiteit te Amsterdam. 

MULERT. F. E. BARON. - Oud-Kapitein t/z. 
MULLER. W. C. — Adj. Secretaris Kon. 

Instituut T. L. en Vlk. den Haag.
N.

NEDERBURGH. Mr. C. B. — Oud-Alg. 
Secretaris van het Gouvt. N. I.

NIERMEYER. Prof. J. F. — Hoogleeraar te 
Ctrecbt.

NUSSELEIX. H. H. F. J. - Oud-Assistenl- 
Resident.

T.
TIDEMAN. J. — Assistent-Resident.

O. u.
UHLENBECK. E. M. - Oud-Luit. Kolom 1 

Inf. O.-I. Leger.
ULJEE. G. L. — Assistent-Resident.

OORT. Prof. Dr. E. D. VAN. — Buitengewoon 
Hoogleeraar te Leiden.

OUDEMANS. G. J. — Oud-Resident. 
OVERDUYN. F. K. — Oud-Resident. V,

VELDE C. VAN DE. — Oud-Resident. 
VERMAST. A M. 

arts N. I. Loger.
VOGEL. H. C. A. G. DE. — Oud-Resident. 
VOLLENHOVEN. Prof. Mr. C. VAN — Hoog- 

1 leeraar te Leiden.
I VOORDUIN. J. O. — Oud-Hoofdingenieur.

P.
Gep. Majoor-Paarden-PALMER VAN DEN BROEK. Ch. - Oud- 

Resident
PAULUS. Mr. Dr. J. - Oud-O.-I Hoofd

ambtenaar.
PETRUS BLUMBERGER. J. Th. - Assi

stent-Resident.
PHAFF. J. M. — Kapt. t/z tit., Chef Afd. Hy- 

drographie, Dep. v. Marine.
PLATE. L. M. F. - Resident.
PRINSEN GEERLIGS. Dr. II. C. — Dir. 

v. d. Filiale Nederland v. h. Proefstation v. d. 
Javasuiker-Industrie.

PULLE. Prof. Dr. A. —Hoogleeraar te Utrecht.

W.
WALL. C. VAN DE. - 
WENT. Prof. Dr. F. A. F. O. 

to Utrecht.
WENTHOLT. L. R. — Resident. 
WESTENENK. L. C. — Gouverneur in N -l. 
WING EASTON. N. — Oud-Hoofdingenienr 

Mijnwezen N. I.
WINTGENS. W. C. B. — Oud-Inspectcur 

Scheepvaart in N. I.
WIJERS. P. — Oud-Resident. 
WIJNGAARDEN. Mr.Chr. V. VAN 

Advocaat in N.-I.

H' o glee ra ar

R. van
RAEDT VAN OLDENBARNEVELT. H. J. A. 

— Oud-Resident.
RAHDER. W. J. — Oud-Resident. 
RIETSCHOTEN. C. H. VAN. - Oud-Luite- 

nant-Generaal N.-I. Leger.
RINKES Dr. D. A. Hoofdambtenaar voor de | 

Volkslectuur in Ned.-Indie.

Land s-

Z.
ZONDERVAN. H. — Hoofd red acteur Encycl. 

j Win kier Prins.

-
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SOEMBA, TJËNDANA of SANDELHOUT- 

EILAND. Landbeschrijving. Gelegen in 
den Indischen Oceaan ten Z. van Flores en 
daarvan gescheiden door Straat Socmba. Het 
ligt tusschcn 119° 3' en 120° 50' O.L. en 9° 15' 
en 10° 20' Z.B. en heeft een oppervlakte van 
ongeveer 14000 K.M.2. Een gebruikelijke indee- 
ling van het eiland is die in drie landschappen: 
Mémboro of West-Soemba, Waingapoe of Mid
den Soemba en Mélolo of Oost-Soemba. Voor de 
administratieve indeeling zie onder SOEMBA, 
afdceling.

De talrijke kapen op het eiland vormen vele 
bochten of inhammen, die vooral langs de 
Noordkust tamelijk goede ankerplaatsen op
leveren, waarvan de voornaamste is de Nanga- 
messi Baai of Baai van Waingapoe.

Eerst door de verkenningstochten van Wit
kamp (zie Literatuur) is het mogelijk gewordon 
een goed denkbeeld van de bodemgesteldheid 
van het eiland te verkrijgen. Het wordt voor 
het grootste deel ingenomen door kalkplateaux, 
die zelden uit harde kalkgesteonten, meestal uit 
krijtlagen en zachte mergels bestaan. Zij ver- 
toonen vele der typische verschijnselen van de 
karstformatie, zooals dolinen, blinde dalen, ho
len, steilwandige canons. De terreinen met 
scherpe richels („karren”), die voor vele andere 
l-.a Ik gebergten typisch zijn, ontbreken nagenoeg. 
Daarentegen komt veel voor het eveneens voor 
de karstvorming zeer karakteristieke geval, 
dat de plateaux zijn stukgesneden tot afzonder
lijke ruggen en kopjes. Een zoo sterke en regel
matige versnijding als in tien Goenoeng Sèwoe 
op Java (zie DUTZEN DG E BERG TE) wordt 
niet vermeld; tic kopjes zijn meestal meer 
dam- dan kegel vormig; zulke langwerpige kop
pen komen trouwens ook in den Goenoeng 
Sèwoe veel voor. liet sterkst spreekt dit land- 
fcchapskarakter in Midden-Soemba. Dit wordt 
grootendeels ingenomen door een hoogvlakte 
van 5-000 M., sterk versneden, met honderden 
dicht opeengedrongen kopjes en lange, sterk 
vertakte, grillig kronkelende canons, met steile 
wanden en horizontale bodems. De afwatering 
is echter grootendeels ondergrondsch. In de 
wijde en zeer vlakke pannen is de bodem meestal 
met zwarte leem bedekt. Het plantenklced 
dezer kalkplateaux is zeer eentonig en bestaat 
grootendeels uit alang-alang. Ten deele zal die 
de natuurlijke begroeiing vormen, maar voor 
een ander deel is de ontwouding en de ook op 
iSoem ba algemceno gewoonte van hot af branden 
schuld aan de overheersching van dit gras; op 
wat vruchtbaarder gronden schiet na het bran
den struikgewas op, dat ook grooto terreinen 
beslaat. Voor het af branden is hier een geldigcr

reden dan in de meeste andere streken: de 
jonge alang-alang vormt een geschikt voedsel 
voor de Soemba’sche paarden, de vermaarde 
sandelwoods, die vrij in de steppen rondloopen.
De boomgroei is, als zoo dikwijls in grassteppen, 
meest beperkt tot de kruinen der kopjes en tot 
de dalen, die als lange, groene linten door het 
landschap kronkelen.

Terwijl deze kalkplateaux ook in het Noorden 
van West- en van Oost-Soemba een groote 
uitgestrektheid beslaan — maar hier met meer 
bovengrondsche afwatering, dus met talrijker, 
gewoonlijk waterhoudende rivieren —, vertoonen 
de Zuidelijke deelen van het Westen en Oosten 
een ander landschapstypc. Hier liggen hoogere 
berglanden, ten deele bestaande uit eruptief- 
gesteenten, die elders door de kalklagen bedekt 
zijn, maar hier boven het kalkdek uitsteken. 
Zoowel in het Westen als in het Oosten vormen 
de hoogste deelen dezer berglanden de water
scheiding tusschen Noord- en Zuidkust. In het 
Westen ligt die ongeveer even ver van beide 
kusten, in het Oosten dicht bij de Zuidkust, 
zoodat zich hier naar het Noorden de langste 
rivieren en groote stroomgebieden van het 
eiland hebben kunnen ontwikkelen, met name 
dat der Kambcra-rivier, die uitloopt in de baai 
van Kambinaroc, een onderdeel van de reeds 
genoemde Nangamcssi-baai, de grootste inham 
der Noordkust. De eruptiefgesteenten zijn zoo
wel oudere (graniet, syeniet, porfier, dioriet, 
gabbro, diabaas) als jongere (andesiet, basalt, 
porfieriet, rhyoliet). Vulkanische verschijnselen 
zijn echter op Soemba niet waargenomen, zoo
dat men aanneemt, dat de jongere erupties 
niet in liet tegenwoordig tijdvak, het kwartair, 
maar in het tertiair hebben plaats gehad. Toen ** 
moest zij zich over do goheelc lengte van het 
eiland hebben uitgestrekt, want ook onder de 
kalken van Middcn-Soemba komen hier en daar 
eruptieve vormingen voor den dag, met name 
puimstecnconglomcraten. De af hellingen dozer 
berglanden naar do Zuidkust zijn de eenigo ter
reinen van het eiland, die een samenhangend 
dicht boschklccd dragon; daarin staan de san- 
delhoutboomen. Alleen op do eruptieve bodems 
komen deze uitgestrekto bosschen voor. Aan 
de Noordelijke hellingen is, vooral in Wcst- 
Soerixba, reeds veel bosch voor den ladang- 
bouw vernield. Hot bestuur gaat thans het 
branden tegen. Op een eiland mot ovorheer- 
schenden kalksteonbodem en waarvan hot kli
maat gekenmerkt is door felle droogtopcriodon, 
is dat zeer noodig. In West-Soemba reiken do 
hoogste punten tot S —900 M., in hot Oosten, 
liet bergland van Massoe, dat do krachtigsto 
vormen en do talrijkste toppen bezit, tot 11 —1200.
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SOEMBA, ïJENDANA of SANDELHOUT-EILAND.2

dering op palen gebouwd, terwijl do daaronder 
ontstane ruimte tot verblijfplaats van paarden en 
andere huisdieren dient; voor de karbouwen is 
meestal in de nabijheid der huizen een kraal ge
bouwd. De huizen der aanzienlijken onderschei
den zich nagenoeg in niets van de overige. (Voor 
de inwendige inrichting van do huizen zie Roos, 
bl. 19, voor de uitwendige Ten Kate, pl. 5).

Dichtbevolkte plaatsen vindt men alleen op W. 
Soemba, waar kampoengs van meer dan 50 huizen 
veel voorkomen; overigens bestaan de kampo.-ngs 
gewoonlijk uit niet meer dan 8 huizen, veelal 
zelfs minder, terwijl 20 huizen eene uitzondering 
is. In alle kampoengs treft men graven aan (in het 
algemeen réti genaamd), kenbaar door zware mo
numenten van soms versierde steenen. Alle ver- 
toonen, behalve in W. Soemba, hetzelfde hune
bed- of dolmentype (Ten Kate, 570). Men vindt 
deze graven ook dikwijls in onbewoonde streken, 
bewijzende dat ter plaatse eertijds kampoengs wa
ren, die nu verwoest en verlaten zijn.

Van een geheel ander type zijn sommige gra
ven, vooral van de aanzienlijken, in W. Soemba 
(te Memboro): witgepleisterde, massieve steenen 
gebouwtj es.

De voornaamste bedrijven der mannelijke be
volking zijn veeteelt en landbouw, waarbij ook de 
vrouwen behulpzaam zijn; vlechten van mandjes 
en touwwerk en breien van vischnetten; inzame
len van de weinige op dit eiland voorkomende 
boschproducten en vogelnestjes,sehildpadvangst, 
voorts eenigszins het smeden van ijzer- en koper
werk, terwijl enkelen bedreven zijn in het vervaar
digen van mamoeli’s en kanatars (zie beneden), 
waarbij meestal muntstukken het materiaal leve
ren. De vischvangst, hoewel niet onbelangrijk, 
bepaalt zich tot de rivieren en het bij eb droogge- 
loopen strand, aangezien de Socmbanees zich ni'*t 
op zee waagt. Overigens verrichten de vrouwen 
al het werk; zij helpen, zooals reeds gezegd, bij 
den landbouw, bereiden zout, suiker (eigenlijk 
stroop gekookt uit het sap der lontarpalmen, het
geen uitsluitend door Savoeneezen geschiedt) en 
bakken aardewerk, terwijl ze, behoudens in «1 <• 
binnenlanden waar niet geweven wordt, zonder 
uitzondering bedreven zijn in het spinnen, verven 
en weven van katoenen garens voor kloeding- 
stukken. De weefkunst staat op Soemba op zeer 
lioogen trap van ontwikkeling. Het weven zelf 
geschiedt door vrouwen der lagere klasse; het 
voorafgaande aanbrengen der figuren in do witte 
weefgarons door het procédé van „ikatton” en op
volgend verven door de vrouwen der marainba’s 
en enkele voorname kabisoe’s (verg. Do Roo,594). 
(Zie voor het weven: Ten Kate 551; O. I’. Rouf- 
faer, Catalogus der O.-I. weefsels enz. 1901 en als 
vervolg: Koloniaal Weekblad, 7 Nov. 1901 ; J. A. 
Loeber Jr. in Nieuwe Rott. Ct. van 4 Sopt. 1901, 
Eerste Blad B, en Dcz. Het ikatton in Ned. Jndie 
(met afbeeldingen) in Onze Kunst, jaarg. 1. 1902; 
Nieuwenkamp jn Tijdschr. Aardr. Oen. 1920.

De bewoners drijven betrekkelijk weinig han
del in de producten des lands; wel worden sommi
ge artikelen uitgevoerd, doch van groote bctcekc- 
nis kan do handel niet worden geacht. Een uit
zondering evenwel maakt hierop de paardenuit- 
voer, welke in de laatste jaren gemiddeld ruim 
2400 stuks ’s jaars bedraagt. De uitvoer heeft 
plaats van Waingapoe, do eenige handelsplaats 
van beteekenis.

De klecding der Soembaneezcn is vrij eenvou-

Als hoogste top wordt opgegeven do Wangga 
mali, 1225 M.

Zooals uit het voorgaande valt af te leiden, 
is de vruchtbaarheid van Soemba over het 
algemeen gering en 
zijn dan ook dun bevolkt, met name in Midden- 
Soemba. Het dichtst is de bevolking in de 
centrale en Zuidelijke deelen van het Westen 
en ook eenige streken van het Zuidoosten zijn 
meer bewoond. De meeste dorpen in de lcalk- 
streken liggen boven op de koiijes, en ook in 
de andere terreinen zijn ze meest op toppen 
aangelegd; bovendien zijn ze door dichte cactus
hagen omgeven, die slechts één doorgang be
zitten. Soms bestaat de omheining uit hooge 
muren van opeengestapelde steenen, van zware 
poortdeuren voorzien. Sedert 1906 heeft het 
bestuur den aanleg van nieuwe dorpen op deze 
wijze verboden. In den omtrek van vele dorpen 
bevinden zich open tuinkampoen’gs, waar de 
bevolking in den oogsttijd verblijf houdt.

Terwijl in Midden- en Oost-Soemba geen 
sawahbouw wordt aangetroffen, is deze in het 
Westen zeer verspreid, op de vruchtbaarder en 
gemakkelijker bevloeibare terreinen. Zoodoende 
is alleen in het Westen rijst het hoofdvoedings
middel, overigens maïs en aardvruchten. In 
vroeger tijd heeft ook Oost-Soemba in verschil
lende streken sawahs gekend, die zijn verlaten 
tengevolge van de ongeregelde maatschappelijke 
toestanden. De bevolking moet in vroeger 
jaren ook veel dichter geweest zijn dan thans.

De lontarpalm wordt op het eiland in groote 
menigte aangetroffen; ook tjëmara’s en koesam- 
bi’s komen veel voor. Het incest bekend is

de meeste landschappen

1

natuurlijk de Sandelhout-boom, waarnaar het 
eiland wel genoemd wordt.

De proeven, sedert 1913 doorbet bestuur geno
men tot verbetering van het vermaarde paarden
ras der Sandelwoods (zie PAARD) hebben groot 
succes gehad, terwijl sedert ook kudden Ben- 
gaalsch en Australisch vee zijn ingevoerd, welke 
goed gedijen.

Bevolking. Behalve Soembaneezcn, vor
men vooral de Mohammedaansche Èndéhneezen, 
Savoeneezen en Boegineezen een belangrijk ge
deelte der bevolking; laatstgenoemden zijn meest 
geconcentreerd ter hoofdplaats Waingapoe, al
waar ook eenige Chineezen en Arabieren verblijf 
houden, zoomede te Waikelo. Op sommige plaat
sen, met name te Kambaniroe, Mololo, minder te 
Mendjili en eenige andere plaatsjes aan de Oost
kust, bestaat de bevolking voornamelijk uit Sa
voeneezen, die het nijverste deel der bewoners 
van Soemba vormen. De kolonisten hebben voor 
onze daadwerkelijke vestiging op dit eiland ge
tracht de oorspronkelijke bewoners te verdringen 
en een soort suprematie over hen uit te oefenen, 
hetgeen thans niet meer plaats heeft.

De eigenlijke Soembaneezcn zijn in verschil
lende stammen en maatschappelijk in drie kasten 
verdeeld, lo. de Maramba’s of grooten, waartoe 
ook de vorsten gerekend worden te behooren, 
welke laatsten evenwel ter onderscheiding van de 
overigen, maramba bokoel of hangadji worden 
genoemd; 2o. de Kabisoe’s of vrijen en 3o. de 
kleine man, eertijds de slaven (zie voor meerdere 
bijzonderheden over standenverdeeling, bene
vens eigendomsrecht op den grond: De Roo).

De huizen zijn over het algemeen zeer groot, 
doch uiterst primitief ingericht on zonder uitzon-
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dig en bestaat hoofdzakelijk uit de kambala danseressen dragen ringen met bosjes reehtop-
(hoofddoelc), soms onder de kin vastgebonden staand paardenhaar aan de vingers, wat door het
met de katanga ngirigi (een lap katoen); verder wuiven onder het dansen een bevallig effect 
de hinggi (door De Roo met „sjaal” en „plaid” maakt, terwijl do mannen ook wel belletjes aan 
vertaald), indien mooi gekleurd en met figuren de voeten bevestigen, waarvan het gerinkel gedu- 
doorwoven, hinggi komboo genoemd; en de roesoe rende den dans het eigenaardige daarvan zeer 
banggi of lendendoek. Onafscheidelijk van den verhoogt. Tot de feesten behooren mede een
Soembanecs is de kaloemboet of sirihzak en een soort spiegelgevechten, te paard zoowel als te
doosje of bakje (tonggal), voor den buik gedragen voet.

bestemd voor berging van geld en andere 
waarden. De wapenen zijn lange lansen (nimboe), 
ronde schilden van buffelhuid (teming) en een 
soort van kapmessen (kabéla of van grooter afme-- 
ting kabéla inadita), Bij het paardrijden gebrui
ken de Soeinbaneezen, geboren ruiters, zadel 
noch dek, tengevolge waarvan de meeste paarden 
doorgereden zijn. Onder bestuursinvloed wordt 
meer en meer gebruik gemaakt van een lichte 
schabrak, dan wel van een kapokkussentje of de
ken. De vrouwen dragen saroengs, laoe, of laoe 
komboe, wanneer ze gekleurd en met figuren 
voorzien en laoe hada, indien ze met kralen opge
maakt zijn. Mannen zoowel als vrouwen dragen 
armbanden van koper, ivoor of kralen; andere 
versierselen zijn in W. Soemba oorhangers van 
hout (poela) of van goud en zilver (mamoeli) en 
gouden kettingen (kanatar); mamoeli en kanatar 
dienen tot het betalen der bruidschat; do laatste 
hebben, bij uitzondering, wel eens een waarde van 
/ 7500 (De Roo, 595).

Sommige versierselen, zoomede de mooiere 
hinggi’s en laoe’s — vooral die met mcnschenfi- 
guren versierd — mogen alleen door de aanzien
lijken gedragen worden. In de binnenlanden, voor
al in West-Soemba, is de kleedingvcel armoediger 
en bestaat soms alleen uit een schaamgordel en 
hoofd bedekking van geklopte boomschors of 
zwart katoen.

De Soembaneezen zijn sluikharig, ze dragen 
het haar lang; het wordt bij de vrouwen soms 
door een kam van schildpad of hoorn opgehou- 
d<m. Vooral in N.W. Soemba is het tatoueeren in 
zwang, waarbij men dezelfde figuren als in de 
weefsels aangebracht worden, terugvindt. De 
Soembaneezen zijn welgemaakt en flink gebouwd 
en in den regel grooter dan Javanen; sommige 
vrouwen zijn bepaald schoon te noemen.

Voor de Soembanceschc taal zie hot art.
SOEMBA’SCM.

|)o Soembaneezen zijn animisten; bedehuizen 
noch tempels worden bij hen aangetroffen, wel 
daarentegen offerplaatsen, soms voor een gehee- 
len stam of négéri en dan dikwijls bestaande uit 
enkel een afdak op vier palen, waarin dichtge
bonden mandjes, bestemd voor offeranden, zijn 
opgehangen. Dcrgelijko offerplaatsen, ook wel in 
den vorm van een gewoon huis, worden oemba 
inarapoe gchoeten. Sommige personen (ratoe, 
hoewel geen eigenlijke priesters) vervullen bij het 
offeren en bij het oogsten een belangrijke rol.
Overigens niet alleen op bepaalde plaatsen, doch 
overal, in zoowel als buitenshuis, wordt aan de 
marapoe’s, de zielen dor afgestorvenen, geofferd.
(Zie overigens De Roo, 580 en D. K. Wielcnga in 
do Macedoniër 1909 — 1912).

De feesten der Soembaneezen, die overal uit 
zang, begeleid door de djoengga (soort tweesna- 
rige, vaak met werkelijk talent bespeelde guitaar) 
en dans bestaan, kenmerken zich door grooto 
luidruchtigheid, verhoogd door slaan op trom
men (lamba’s) en gongs (ana monggoo). Sommige

De huwelijken geschieden met veel formalitei
ten en worden niet gemakkelijk ontbonden. Ze 
komen door tusschenkomst van de ouders, na het 
betalen van den bruidschat (die vooral bij de raa- 
ramba’s van weerszijden zeer hoog is) tot stand of 
hadden vroeger door schaking plaats. Bigamie is 
algemeen, vooral bij de aanzienlijken, de bijvrou
wen zijn evenwel doorgaans van minderen stand 
dan de echte vrouw. (Zie verder voor huwelijken 
en geboorten De Roo, 570 vgg.). Voor gebruiken 
bij overlijden, welke zich kenmerken door bijge- 
loovige handelingen en feestelijkheden zie ook: 
Ph. Bieger, Een doodenfeest op Soemba, Meded. 
Ned. Zend. Gen. Dl. 34 (1890) 161, Macedoniër 
1908 en 1909, artikelen „Levenden endooden”en 
„Een priester”.

Geschiedenis. De geschiedenis van het 
eiland maakte het onderwerp eener studie uit 
door De Roo, Historische aanteekeningen over 
Soemba.

Blijkbaar voor het eerst wordt door Pigafetta 
(zie kaartje bij de uitgave van A. da Mosto, Roma 
1894) in 1522 melding gemaakt van een eilandje 
„Chendam”, waarmede waarschijnlijk het tegen
woordige Tjendana of Soemba bedoeld is (zie 
Rouffaer, Bijdr. Kon. Inst. 6 VI, 1S99 bl. 625r 
noot). Nog een paar eeuwen daarna heerscht de 
grootste onzekerheid omtront de eilanden bewesten 
Ti mor. Bij Rumphius en Valentyn vindt men den 
naam „Nomba” (zooals wij zullen zien, een ge
wone naamsverwisseling voor „Soemba”), een 
naam, dien wij ook reeds aantreffen in het Dag- 
Register (anno 1663), waaruit we tevens gewaar
worden dat daarmede Soemba bedoeld moet zijn. 
Tevens treden daarbij twee zaken duidelijk in het 
licht, n.1. dat het beroemde sandelhout — dat 
vooral op Timor’s Zuidkust aangetroffen wordt, 
en van oudsher uit Timor’s Noorderhavens uit
gevoerd werd — toch wel degelijk reeds toen ook 
uit Soomba werd uitgevoerd; en bovendien, dat 
het eiland in de 17c eeuw aan Bima (Oost-Soem- 
bawa) onderhoorig was.

Wij moeten nu een groot en duisterblijvend 
tijdperk overslaan, om van Soemba eerst weder 
melding gemaakt te vinden in 1750, toen Paravi- 
cini als Commissaris naar Timor werd gezonden 
om do zaken aldaar in orde to brengen. Dezo wist 
den tijd to benutten om met verschillendo vor
sten van Timor en omliggende eilanden contrac
ten te sluiten; voor den inhoud zio Veth, Gids 
1855, I, 699. Dit contract werd, mede ondertec- 
kend door acht Soembanceschc vorsten, die zich 
dus blykbaar aan de opperheerschappij van Bima 
hadden onttrokken. In 1757 door do Hoogc Re- 
geering goedgekeurd, bleef het, zij l et slechts in 
naam, van kracht tot 1845. Paravicini had inmid
dels de aandacht der Hoogc Rogeoring bijzonder op 
Soemba gevestigd, die dan ook in 1757 het opper
hoofd toTimoraanschreef heteilandSoembanauw- 
keurig te doen onderzoeken. Dit gaf aanleiding tot 
de indiening door hot opperhoofd Van Pluskow 
van een rapport (zie Loupc: Het oiland Soemba

en
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gezonden: een uittreksel van diens rapport vindt 
men in het Tijdschr. v. N.-I. 1853, I. 48. Ter 
vervanging van dat van 1750 sloot Sluyter met 
een aantal vorstjes een nieuw contract (zie 
Vefch, Gids, 1855, I, 550 noot), hetwelk in 1800 
weder verviel en vervangen werd door nieuwe 
contracten, zie Bijl. H. St. Gen. 1801/02 No. 6G9. 
Daarbij worden de navolgende, tot de overeen
komst toegetreden Radja’s genoemd: die van 
Taimanoe, Kadoemboe, Kambera en Mëndjeli 
(dit laatste ten rechte: Mangili). In volgende ja- 
ren boden nog verscheidene vorstjes hun onder
werping aan en traden tot het contract toe; zelfs 
de Radja van Lewa, in het binnenland van Mid- 
den-Soemba, die zich later zoo berucht maakte, 
behoort tot hen; in 1874 werd hem door den res. 
van Ti mor een acte van bevestiging uitgereikt. 
De nakoming van het contract liet echter door
gaans bij velen dier Radja’s alles te wenschcn 
over, trouwens meestal begrepen zij er de bedoe
ling niet van (zie J. Esser, Tijdschr. v. N. I. 1877, 
II, 161). In 1874 hadden zelfs twee der tot het 
contract toegetredenen staatjes het intijds ver
ijdelde voornemen opgevat de sinds 1866 op het 
eiland verblijf houdende controleurs vandaar te 
verdrijven.

Na de mededeelingen van Sluyter volgt al 
spoedig een belangrijke bijdrage tot de kennis 
van Soemba, samengesteld uit de geschriften 
van wijlen D. J. van den Dungen Gronovius, resi
dent van Timor, die eenige maanden op Soemba 
doorbracht, opgenomen in Tijdschr. v. N. J. 1855, 
1. 277, terwijl zich daarbij aansluiten de hieronder 
vermelde bijdragen. (Volledigheidshalve deelen 
wij nog mede, dat Gronovius als resident van 
Timor in 1841 door Sluyter werd vervangen, dus 
niet, zooals men zou vermoeden, na Sluyter 
aldaar bestuurshoofd was).

Inmiddels werd in 1866 gevolg gegeven aan het 
voornemen der Regecring om op Soemba direct 
gezag uit te oefenen, en werden er twee contro
leurs (aanvankelijk een controleur met stand
plaats Kabaniroo en een ambtenaar ter be
schikking) en 12 politieoppassers geplaatst. Op 
deze formatie werd in 1879, waarschijnlijk dooi
de voortdurende binnenlandsche ongeregeldhe
den, reeds weder teruggekomen (in den laatsten 
tijd waren beide ambtenaren, wegens de vijandi
ge houding der bevolking, in elkanders onmid
dellijke nabijheid, n.1. te Kabaniroe en Wainga- 
poc gestationneerd) en het bestuur in handen ge
steld van een civiel gezaghebber en twee post
houders. Een der controleurs bleef echter als

in 1759, Bijdr. Kon. Inst. 4, III, 224), dat even
wel niet veel bijzonders bevat; men verwachtte 
wel veel handelsvoordcelcn, o.a. jaarlijks „om
trent een scheepslading sandelhout, een goede 
kwantiteit slaven” enz., indien het geheelo eiland 
in het bezit van de Comp, mocht geraken. Nau
welijks had de Comp. eenigszins feitelijke aanra
king met Soemba, of zij kwam tot de ervaring, dat 
de inwendige toestand van het eiland door onder
linge twisten en oorlogen alles te wenschcn over
liet: ze moest zelfs spoedig gewapenderhand op
treden tegen de weerspannige, in Midden-Soemba 
gelegen, negeri Batoe Kapcdoe (Veth, Gids 1855 
I, 702). Deze omstandigheden, zoomede het mis
lukken der handelsvoordeelen, zullen wel de oor
zaak zijn dat de Comp. zich langzamerhand 
met Soemba niet meer inliet. Volgens Grono
vius (Tijdschr. v. N. I. 1855, I, 280) had de 
Comp. op het eiland vroeger een ambtenaar, 
en tot diens bescherming een militairen post,

• gevestigd te „Labaja” (waarschijnlijk Labaing 
aan Soemba’s Oostkust, onder Mëndjeli, even
als het zeker is dat Oost-Soemba altijd meer 
onder den invloed van Timor en Savoe verbleef). 
Deze, door andere schrijvers betwiste meening, 
vinden wij gedeeltelijk bevestigd in de Gen. Res. 
van het kasteel Batavia (Realia dl. III, 296) do. 
27 November 1775, waarin tal van bijzonderhe
den over Soemba schuilen, welke alleszins publi- 
ceering verdienen. O.a. werd op 15 Aug. 1775 
door het toenmalig Opperhoofd van Timor, Fok- 
kens, aan de Ilooge Regeering een memorie over 
het eiland ingediend, waarbij interessante mede
deelingen worden gedaan, terwijl Fokkens daar
bij tevens de Hooge Regeering in overweging 
geeft door het zenden van een expeditie bezit te 
nemen van het eiland, waaraan deze evenwel 
geen gevolg heeft gegeven.

Dat ook de vorsten van Soemba zich weinig 
om het in 1756 gesloten contract bekommerden, 
zien we vermeld door Mr. W. van Hogendorp: 
Beschrijving van het eiland Timor en nabijgele- 
legene Eilanden (Verh. Bat. Gen. dl. II (1780) bl. 
98). Hieruit blijkt dat behalve die van „Manielly” 
(d. i. Mëndjeli in den Oost-hoek) alle vorsten zich 
aan de gehoorzaamheid van de Comp. hadden 
onttrokken. Ook Van Hogendorp spreekt 
„Sumba” en „Sandelbosch-Eiland”, doch nu als 
namen voor een en hetzelfde eiland Soemba (in 
tegenstelling met de verwarrende aanduidingen 
van Rumphius en Valentyn); van dien tijd af 
schijnt de naam Tjëndana of Sandelhouteiland 
ook meer en meer in gebruik te zijn gekomen, 
hoewel bij de bevolking zelve het eiland slechts 
bekend is onder den naam Tanah Soemba of 
Tanah Hoemba.

Van Hogendorp deelt verder mede dat liet san
delhout op Soemba veel minder dan op Timor 
groeit, daaraan toevoegend: „Men zal ook veele 
moeite hebben, om de Inwooncrs tot het kappen 
der boomen over te halen, om dat zij stellen, dat 
de zielen der overledenen zich, in den eenen of 
anderen boom, herbergen”. Wat Van Hogendorp 
hier mededeelt wordt soms nu nog als de oorzaak 
van den geringen handel in het Soemba’sch 
delhout aangemerkt.

Intusschen is het met de kennis van het eiland 
op het eind der 18e eeuw nog treurig gesteld 
ook in het begin der 19e eeuw bemoeide 
zich weinig mede. In 1820 werd C. Sluyter, 
resident van Timor, in commissie naar Soemba
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overgangsmaatregel nog tot 1883 te Waingapoe, 
in welk jaar de gezaghebber (wiens bemoeiingen 
zich feitelijk niet verder uitstrekten dan tot den 
aankoop van paarden voor het Gouv.) in diens 
plaats trad.

Wij kenden Soemba niet anders dan als 
tooneel van voortdurende twist en verwoesting; 
steeds voerden de verschillende radja’s onderling 
oorlog, hetgeen geregeld samenging met het 
branden van lcampoengs en het rooven van 
schen en vee. Gedurende een reeks van jaren werd 
op Soemba een dubbelzinnige rol gespeeld door 
een van Pontianak verbannen on ter hoofdplaats 
Waingapoe vcrblijfhoudenden Ara bier, SjariefAb- 
doel Rachman, die dooreen huwelijk meteen Èn- 
déhnccseheprinses zoowel alsdoorzijn persoonlijk
heid, zich grooten invloed had weten te

een
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ven. Later is gebleken, dat hij in vele onlusten do
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hand had on ook oen belangrijk aandeel in den 
slavenhandel. Geruimcn tijd wist hij de Europ. 
ambtenaren te misleiden, doch nadat zijn slechte 
handelingen aan het licht waren gekomen, werd 
hem in 1876 het verblijf op het eiland ontzegd en 
een jaar later overleed hij op Timor.

In 1876 was onze inmenging noodig tegen het 
bergvolk van Kiritana (rijk van Batoe Kapcdoe) 
wegens herhaalde zeerooverijen en andere ge
welddadigheden. Geruimen tijd echter was voor
al het gebied van den Radja van Lewa het mid
delpunt der onlusten. Op zijn roof- en plunder
tochten was hij veelal vergezeld van de beruchte 
berg-Èndéhneezen, van wie de eigenlijke Soem- 
baneezen steeds verschrikkelijk te lijden hadden. 
Zij vervulden vooral ook een groote rol bij den op 
Soomba destijds bestaanden slavenhandel, welke 
echter zooveel mogelijk door het Gouvernement 
werd*belet; ook werden sedert maatregelen geno
men om de immigratie van Èndéhneezcn zooveel 
mogelijk tegen te gaan. In 1892 overleed de bo
vengenoemde Radja van Lewa en bleef het land- 
sehap eenigen tijd zonder wettigen bestuurder.

In het Kol. Verslag van 1899 zien we dat een 
vaartuig, bemand met Savoeneezen, wegens 
slecht weder een schuilplaats zoekende op Soem- 
ba, door de bewoners der kampoeng Ngandambo- 
loe (W. Soemba, op de kaart evenwel niet te vin
den) van alles wat het bevatte werd beroofd en 
de boot tegen betaling van een losprijs vrijgege
ven. In het verslag van 1900: „Ook op Soemba 
werden weder verschillende kleine oorlogen ge
voerd, waarbij als gewoonlijk gebruik werd ge
maakt van gehuurde berg-Èndéhneezen”. In den 
loop van het jaar 1901 eindelijk was ons onmid
dellijk optreden, zoo lang mogclijk vermeden, 
noodzakelijker dan ooit. De Radja’s van Lewa 
en Rcndch schenen het plan te hebben opgevat 
in vereeniging de hoofdplaats Waingapoc aan te 
vallen en te verwoesten. Met de te hulp geroepen 
landingsdivisie van het flottieljevaartuig „Java” 
en Èndéhneesche hulptroepen werd de verblijf
plaats Lambanapoc van den Radja van Lewa 
verwoest, terwijl deze met zijn aanhangers in de 
binnenlanden ontkwam. Een detachement cava
lerie, van Makasser ontboden, maakte vcrschil- 
lende tochten naar het binnenland, doch het be
oogde doel werd slechts ten dcele bereikt, daar 
genoemde Radja steeds aan zijn vervolgers wist 
te ontkomen. 'Niettemin heeft ons optreden zoo
veel indruk gemaakt, dat voor het oogcnblik al
thans de rust was hersteld. De Radja van Rondch 
schijnt, om buiten schot te blijven, zich intijds 
aan het complot onttrokken te hebben.

Gedurende de laatste 26 jaron werden van Pro- 
testantsche zijde pogingen aangewend om op 
Oost-Soomba het Christendom in te voeren en 
bevinden zich zendingsposten te Kabaniroo Me- 
lolo Pajeti nabij YVaingapoo en Karoeni (YVest- 
Soemba). Do resultaten zijn evenwel zeer ge
ring; voornl. zijn het de Savoeneezen, die tot het 
Christendom overgaan, terwijl do eigenlijke 
Soembaneezen daartoe weinig neiging betoenen. 
Mede wegens het geringe succes is de Katholieke 
missie na een tien jarigen arbeid op Laocra (of 
Rai, West Soemba) in Nov. 1898 opgeheven.

Na do actie tegen den vorst van Lewa keerde 
de politiek van onthouding terug. Zelfs werd in 
plaats van een kaptein-eivielgezaghebber, nu een 
posthouder met de waarneming van de gehcolc 
afdeoling belast, met twee andere posthouders, 
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een te Mclolo en een te Mëmboro, welke laatste 
plaats veelal onbezet bleef. De posthouder van 
Waingapoc was waarnemend civielgezaghcbber 
en deed tevens dienst als zoodanig voor Èndch. 
Het kon dan ook niet lang duren of weer moest 
met krachtige hand ingegrepen worden. Oemboe 
Karai van Mëmboro had een groote moord- en 
strooptocht gehouden naar Kodi en een groot 
aantal slaven buit gemaakt.

Luitenant Rijnders werd nu in 1906 belast met 
een militaire strafexpeditie. Intusschen was Van 
Heutsz aan het bewind gekomen, zoodat men 
zich niet als vroeger tcrugtrok na het toebrengen 
van enkele slagen, maar nu was de tijd aangebro
ken, dat het geheele eiland onder ons bestuur zou 
worden gebracht. In het volgende jaar werd lui
tenant Rijnders aangesteld tot militair en civiel 
gezaghebber vanSoemba, met standplaats Waing- 
apoe. De troepen bleven als vaste bezetting en 
successievelijk werd nu op het geheele eiland orde 
en rust hersteld. In plaats van posthouders kwa
men nu luitenants als civielgezaghebbers, een in 
Oost- en een in West-Soemba.

Spoedig leerde men de kracht van het Gouver
nement kennen en erkennen. Zelfs de beruchte 
radja van Lewa kwam binnen het jaar zijn on
derwerping aanbieden en werd naar Pad.ang ver
bannen. In 1912 werd het civiel bestuur gekgd in 
handen van een controleur en in 1915 in die van 
een assistent resident. (Zie SOEMBA, afdeeling). 
Het rechtswezen werd geregeld, terwijl bij Ind. 
Stb. 1914 Nos. 744 en 745 een landraad werd inge
steld. Soemba, eertijds het land van roof en moord, 
levert nu een geheel anderen aan blik op dan en
kele jaren geleden. Door liet aanleggen van we
gen is het land ontsloten, door onderwijs wordt 
de geestelijke, door de invoer van superieuie dek
hengsten en runderen de matericcle ontwikkeling 
bevordord. Nu de orde en veiligheid is verzekerd 
zal Soemba ongetwijfeld binnen niet al te langen 
tijd worden een der belangrijkste kleine eilanden 
van onzen Archipel.

Bestuur. Voor de administratieve indee-
ling zie SOEMBA (afdeeling).

Het bestuur over de verschillende rijkjes van 
het eiland berust bij hoofden, door het Gouverne
ment Radja, door de bevolking Oemboe of Ma- 
ramba genoemd. Ze worden niet door de bevol
king gekozen, doch hun waardigheid is bij geble
ken geschiktheid erfelijk. Voor de aanvaarding 
van het bestuur leggen zij de korte verklaring af 
(zie Do Macedoniër, 1915). In het algemeen be
staat hun rijkdom in en wordt afgometen naar het 
aantal paarden en onderhoorigen, waaroverzij be- £ fr' 
schikken. De macht dier vorstjes was eertijds on- • ’ ' / '''V.-». G-»- 
begrensd, ze beschikten naar willekeur over vrij 
heid, leven of dood hunner onderdanen. Sedert de
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vestiging van ons bestuur in 1906 is het met hun Vv-.-j 
willekeur gedaan. Feitelijk gezag uitoefenende . • )
kampoeng- of nëgërihoofden bestaan op Soemba 
niet, wel wordt de raad van een bepaald persoon, 
ama bokoel genoemd, veelal opgcvolgd en vindt 
men in elk, uit meerdere gezinnen bestaand huis 
de ama oema, die als hoofd der familie beschouwd 
en gewoonlijk gehoorzaamd wordt.

Literatuur: Behalve de in den tekst volledig op
gegeven bronnen: S. Roos, Beschrijving van 
voorwerpen afkomstig van Soemba, enz., Notulen 
Bat. Gen. 1)1. IX (1872), bl. xxxi (bijl. F); Dez., 
Bijdrage lot do kennis van taal, land en volk op
Soemba (met woordenlijst on samenspraken),
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gang van straat, Sapè, waar de kust eenige kleine 
baaien vormt; vóór de kust ligt een smalle ko
ran ldroog va lling, in enkele baaien af ge wisse ld 
door zandstrand, waarop bij de rolshoeken vele 
losse steenen voorkomen. Aan de Z.W.punt van 
Flores Is de kust zeer sterk verbrokkeld, steil en 
roisig en rijst steil op naar het bergland. De om 
de Zuid uitspringende Toro Kenia draagt, zeer 
dicht aan de kust, een hoogen heuvel, waarvan 
de uirloopers met loodrechte wanden in zee af- 
dalen; ook het hooge, zwaar begroeide, daar beW. 
gelegen Gili Mota met tamelijk spitsen top is zeer 
steil. Rindja en Komodo met de daarvóór gele
gen eilanden hebben eveneens steile, rotsige 
zuidkusten. De groole baai aan de Zuidkust van 
het eerste eiland, waar het hooge bergland met 
loodrechte wanden afvalt, wordt grootendeeLs 
gevuld door het aan den buitenkant grilHg ge
vormde Noesa Kodé (Oewada Sami) met steile 
rotskusten en daartegen liggende steenen onder 
en boven water; de Toro Langkoi op he tweede 
eiland heeft een zeer steile, eveneens grillig inge
sneden rotskust, waarvóór één grooter en meer
dere kleine eilanden en verspreide sleenen en 
gevaren liggen. Aan de Z.W.punt treft men hier 
het steile en begroeide eiland Langkoi (Schoor
steeneiland) aan, dat een langen, smallen, zeer 
kenbaren kam heeft. Het plateau, waarop deze 
eilanden liggen, steekt om de West van Flores 
uit, is bij hoek Kerita en beZ. de eilanden zeer 
smal en valt, zonder vóór de kust liggende droog- 
valling, steil naar zee af. Zie Zeemansgids deel V.

CA- SOEMBA’SCH. Op het eiland Soemba komen 
een‘aantal tongvallen of talen voor, waarvan d ie, 
welke in Kam.bera gesproken wordt, liet best be
kend is, en gewoonlijk bepaaldelijk met den naam 
Soembanee.sch aangeduid wordt. Ook he! in het 
Westen voorkomende Laora’sch is eenigszins na
der bekend geworden. Ofschoon zeer na-vcrwant 
met het Soemba’sch of Kambera’sch is he 
schil toch nog groot genoeg om van eeno afzon
derlijke taal te kunnen spreken. Stellig staat het
geen in andere landschappen gesproken wordt 
veelal in de verhouding van een dialect 
talen van Kambera en Laora, en kan. men niet 
van

'Verk. Bat. Gen. Dl. 36(1S72) LI. 1; J. E. Tcys- 
X inann, Verslag eener Botanische reis over Timor 

enz., Natuurk. Tijdschr. voor N.I. Dl. 34 (1S74) 
bl. 348; J. de Eoo van Alderwerelt, Eenige mede- 
deelingen over Soemba, en Soembancesch-Hol- 
landsche Woordenlijst met een schets eener gram- 

\ -niatika, Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 33 (1890), bl. 565 
en Dl. 34 (1891). bl. 234; Dr. H. F. C. Ten Kate, 

v X Verslag eener reis in de Timorgroep enz. III. 
/ Soemba, Tijdschr. Kon. Ncd. Aardr. Gen. 2e S. 

Dl. II (1S94), bl. 541 (met kaart en platen); Dez., 
Beitrage zur Ethnographie der Timorgruppe, In
tern. Arch. f E:bï-. Band VII, (1894), bl. 242 
Tafeln): W. Pos, Soembaneesche Woordenlijst, 
Bijdr. Kon. Inst. 6, IX (1901), bl. 1S4; S. Cools- 
ma, De Zendingseeuw voor Ned. Oost-Indië, 
Utrecht 1901, bl. 847 vlg.; Schetskaart van het 
eiland Soemba, schaal 1.300.000, Batavia, Top. 
Bureau, 1915; H. Witkamp, Een verkennings
tocht over het eiland Soemba, Tijdschr. K. Ned. 
Aardr. Gen. jg. 1912, bl. 744 en 1913, bl. 8, 484 
en 619; D. K. Wkli ga, Schets van een So mb. - 
neesche spraakkunst, met woordenlijst en verha
len. Batavia, 1910. Dez. Soembaneesche verha- 

s len.
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: T^dschrift__Yan_T. L. _en_V., D1. 68,J913. 
schreef een aantal opstellen over Soemba1 Dez.

in verschillende jaarg. van „de Macedoniër” 
(1908 en vlg.). Zie nog Ind. Gids, 23e jaarg. (1901) 
bl. 1382.

SOEMBA. Afdeeling van de residentie Timor 
en Ondcrh., gevormd door het eiland van dien 
naam en de omliggende kleinere eilanden, onder 
een Assistent-resident met standplaats Wainga- 
poe en verdeeld in 4 onderafd.:

le. Midden-Soemba, bestaande uit de land
schappen Napoe, Kapoendoek, Kanatang, Lewa 
en Taboendoeng;

2e. Noord-West Soemba, bestaande uit de 
landschappen Laoera, Wadjewa, Kodi Bokol en 
Kodi Bengedo;

3e. Zuid-West-Soemba, bestaande uit de land
schappen L ul;, Mëmbcro, Lawonda, Anakala 
Wanokaka en Lemboja;

4e. Oost-Soemba, bestaande uit de landschap
pen Melolo, Lendi, Waidjeloe en Massc-e Karera.

De afdeeling telde in 1917 i 109.400 zielen, 
waarvan ± 60 Europeanen en -± 370 Vreemde 
Oosterlingen.

SOEMBA(STRAAT), lusschen de Noordkust 
van Soemba en de Oostpunt van Soembawa, de 
Westpunt van Flores en tusschengelegen eilan
den, is 65 t ot 45 K.M. breed, zeer diep en geheel 
schoon. De Noordkust van Soemba is over het 
algemeen rotsig en steil, afgewisseld door enkele 
zandige gedeelten en lage hoeken en loopt ge
leidelijk op naar hel gebergte, dat bij en beO. 
Palmedo den pliteauvorm vertoont. Kenbaar 
zijn: de loodrechi e rotsen bij Boekambero in het 
Westen, de roode sleenen met tusschengelegen 
zwarte strandjes ingc.slo:en lusschen witte stran
den aan weerszijden, beO. Mëmboro de steile, 
witte, maar niet hooge sleenhoek Wanda en tg. 
Sasar, de Noordhoek van Soemba waar, door 
afstortingen van den steilen ui.looper van een 
plateau, loodrechte kalksteen wanden van tot 
40 M. hoogte zijn ontstaan. Langs Noord 
Soemba loopt een uiterst smal koraalkustrif, dat 
zonder eenige gevaren steil naar zee af daalt 
De Z.O.punl van Soembawa is steil met rotsige 
hoeken en hoog oploopend naar het berg 
achtige binnenland, in het bijzonder bij den in
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afzonderlijke talen spreken; zoo staat bijv. 
wat gesproken wordt in Mangili zeker in eene <1 er
gelijke verhouding tot hel Kambera\sch,maar veel 
is daarover nog niet met zekerheid t e zeggen. Alle 
meer of minder bekende talen of tongvallen zijn 
het naast verwapt aan het Sawoo’sch en Bima- 
neesch en vormen daarmede één o 
klank-st elsel van

Hetgroep.
het Soemba’sch (Kambera’sch) 

is vrij goed ontwikkeld; bejialve de gewone klin
kers, waarvan de meeste in eene lange en kortere 
variëteit voorkomen, kent de taal ook twee
klanken; de pépëton'i breekt evenwel en is vervan
gen door eene korte a. Aan hei begin of in een 
woord kunnen de volgende mede-klinkers voor
komen: k, ngg, ng, t, (f, nd, n, dj, ndj, nj, p, [>, 
(waarvan bij het uitsproken de lippen naar binnen 
getrokken worden), mb, m, /, r, j, w, h (#); de g, do 
meer dentale variëteiten van d, dj, alsmede de b, 
kunnen nooit zonder nasalen voorslag uitgespro
ken worden. De tenues, benevens /, r en s (h). 
kunnen ook als sluiters optreden, doch slechts één 
ncus-klank, de ng, welke dan ook aan eene n of in 
elders kan beantwoorden. De uitspraak der slui
ters is echter vrij onduidelijk; wil men den sluit er 
doen uitkomen, dan wordt aan het woord 
klank toegevoegd, bijv. lapit wordt lapitu,

een u- 
vou-

/
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Jav. lempit. Bij enkolo woorden, welke éón- 3den pers.: na (lidw.) uma-na na (lidw.) maramba, 
heb huis van den vorst; meerv.: da uma-da da 
maramba, de huizen der vorsten. Bij de pers. 
voornw. bestaan verschillende vormen voor da
tief of accusatief, welke laatste vorm zo«nder ac
cent na hot praedicaat ook als onderwerp kan op
treden.

In het Laora’sch worden de sluiters gespaard 
door toevoeging van a; do neus-klanken, ook de 
ng zijn echter verdwenen. De s is hier tot z ge
worden, heeft dus ook eene neiging om te verdwij
nen; consonanten met nasale voorslagen schijnen 
niet voor te komen. Volgens opgave kent de taal 
onze spirans g, (welke in de „Proeve der Spraak
kunst” door g wordt voorgesteld, maar waar te
vens gezegd wordt, dat do g soms ook klinkt als de 
gutturale media), daarnevens zou nog eene sterk 
geaspireerde „g” voorkomen, welke weergegeven 
wordt door gh. Nog wordt opgegeven een klank, 
weergegeven door rg, blijkbaar de gutturale r, 
welke de taal dus met het Endeneesch gemeen 
heeft. Het prefix ma heeft hier eene andere waar
de dan in het Soeraba’sch; voor het Soemba’sche 
ma bezigt men hier a, en kan onder meer over
eenkomen met het Balineesche ma. Een nieuw 
achtervoegsel is wai, dat in functie overeenkomt 
met Soemba’seh wangu.

Literatuur. Bijdrage tot de kennis van taal-, -ff
land en volk op het eiland Soemba, door S. Roos,- . > . ...
Verh. Bat. Gen. XXXVI; Soembaneesch-Hol-i 
landsche Woorden-lijst met eene Schets der .' ' ’
Grammatika, door J. do Roo van Alderwerelt;
Tijdschr, v. Ind. T.,- L.- en V.-kunde, dl. 33, 34; * V 
Soembaneesche Woordenlijst, door J. Pos, Bijdr. .
T.- L.- en V.-kunde, 6de Volgr. dl. 9; Schets van 
eene Soembaneesche Spraakkunst (naar het dia
lect van Kambera), door D. Iv. Wielinga, Batavia/ ' r -"V-*',. 
1910; Soembaneesche Verhalen, door denzelfden,.,*^-.- . , /* j\ 
Bijdr. T.-, L.- en V.-kunde, dl. 68; Proeve eener . / " 
spraak-leer van do Laoranocsche taal, door Arn ‘
J. II. v. d. Velden, Tijdschr. v. Ind. T.- L.- en V.- 
kunde, dl, XLII.
' SOEMBAWA. Eiland, behoorendetot de groep 
der Kleine Soéhda-eil., gelegen ongeveer tus- 
schon 116° 45' en 119° 10' O.L. en 8° 5' en 9° 5' / . \ f
Z.B. De grootte bedraagt ruim 13000 K.M.2 Het (■ " ‘ JJ- ■ 
is ten W. door Straat Alas van Lombok en ten / Cj iO
O. door Straat Sapè van P. Komodo gescheiden 
cn grenst ten N. aan de Soenda-Zee en ten Z. aan . 
den Indisehen Oceaan.

Het eiland is zeer onregelmatig gevormd; de : 
kusten vertoonen als het ware éón aaneenscha- _ .
keling van inhammen en vooruitspringende pun- //.■ ‘ '/
ton. Do grootste baai is die van Saleh, inliet '
N.W., die in ongeveer Z.O. richting heb eüand&-^-~-* 4 
zeer diep binnèndringt on met recht den naam' ^ 
van binnenzee verdient. Vlak voor den ingang *
ligt het eiland Mojo,,.waardoor slechts toegang 
tob do baai wordt verleend door twee smalle, 
echter zeer diepe straten, waarvan de Noorde
lijke, nl. Straat Batahai, heb meest bevaren 
wordt; de Westelijke heet Straat Saleh. De Noor- 
delijko oever dezer baai is zeor steil en heeft 
slechts flauwe bochten; do Z.lijke is daarentegen 
vrij vlak, heeft tal van inhammon en een groot 
aantal kusteilandjes; het grootste, P. Ngali, is . 
verbonden met het Oostolijk daarvan gelegene
P. Tengar door een zandstrook, die waarschijnlijk 
pas in de tweede helft der 19e eeuw boven den 
vloed is uitgegroeid. (Pannekoek van Rbedenin 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1914, blz. 77^). Westwaarts

A ',s

wen,
lettergrepig geworden zijn, is die u een vast be
standdeel geworden, bijv. patu, vier, (M. P. epat); 
ngangu, eten (uit *ngaang; het Soemb. duldt geen 
hiaat = saw. ngaa, bim. ngaha, mad. ngakan). 
Door achtervoeging van de u verspringt het ac
cent niet. Bij afleiding kan heb voorkomen, dat 
achter die toegevoegde u eene ng wordt geplaatst 
evenals na eene werkelijke eind-vocaal, bijv. 
pasamboeroeng, elkander ontmoeten, van sam- 
bur (u); deze vorm kan ook uitgesproken worden: 
pasdmburungu, (dus wederom met toevoeging 
van u aan den sluitenden medeklinker), doch het 
accent blijft steeds op de eerste lettergreep van 
het stamwoord. Van de klank-verschijnselen is te 
vermelden, dat elke s afwisselt met h, of beter ge
zegd, thans zoo goed als door iedereen als h uit
gesproken wordt; eenige jaren geleden echter 
waren beide klanken nog afwisselend in gebruik. 
Voorts de verandering van a in e (althans in de 
meeste gevallen) door eene iinde volgende letter
greep, als eti, dial. nog ati = M. P. (h)atai. Van de 
algemecne M. P. voorvoegsels zijn alleen nog in 
gebruik: ma, dat evenals in het Bim. zeer bepaal
delijk dient tot vorming van deelwoordelijke 
vormen, en pa, tot vorming van causatieve en 
reciproque werkwoorden, en ook van substantie
ven, welke bijv. dienst doen als bepalingen, zoo 
als ndjara (paard )-pakaliti, rij-paard), van Jcaliti, 
rijden); wel zijn nog andere prefixen te onderken
nen, maar zij hebben geen levende kracht meer. 
De oude suffixen zijn geheel verdwenen; ook in- 
fixen komen niet voor. Nieuw-vormingen zijn 
bijv. de samenstellingen met wangu, (in waarde 
gelijk aan Bim. kai), waarmede men instrumen
tale werkwoorden vormt, en met voorvoeging 
van pa instrumentale substantieven, bijv. patu.- 
lihu-wdngu, schrijf-werktuig = penhouder, enz.; 
de toevoeging van eene ng om transitieve en in
transitieve werkwoorden te maken, enz. Allo 
werkwoorden worden vervoegd; voor eiken pers. 
enkel- en meerv. bestaat een afzonderlijke vorm; 
door enkele woorden, welke aan hot werkwoord 
voorafgaan, wordt evenwel het pron. voorvoegsel 
aangetrokken; zoo bijv. door nda, (niet), men 
zegt dus bijv. nda-Jeu rongu ju, (ik hoor het niet), 
een verschijnsel, dat zich ook elders, bijv. in het 
Oud-.Jav., Mak. voordooi. In plaats van in den 
finielen vorm kan een werkwoord dikwijls als 
substantief optreden, gevolgd door het bezit
telijk voornw. en nja, in do plaats van ja (zie 
hieronder): laku-na nja voor na-laku, hij ging. 
Een werkwoord, dat afhangt van een ander, 
moet in substantief-vorm staan on neemt hot

■<b >
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prefix pa aan, bijv. van lalcu, gaan: na-hiau pa- 
laku, hij wil gaan. Gelijk in het Mak. of Boeg. een 
substantief als object (of na een intransitief werk
woord als subject), nog eens pleonastisch pleegt 
aangeduid te worden door?, zoo geschiedt dit 
in het Soemba’sch door ja voor het enkelv. en sa 
(ha) voor het meerv., welke met eene vooraf
gaande ng respect, tot nj of ndj samensmelton. 
Over ’t algemeen houdt do Soembanees van om
slachtige uitdrukkingen; bij een werkwoord wordt 
soms oen voornw. wol driemaal uitgedrukt, 
bijv. /cu-(ik)-ïfa(zien)-dw(nadruk-wijzer) -ku (ik) 
njungga (ik, volledig voornw.), ik zie. Bij do sub
stantieven wordt enkel- en meerv. regelmatig 
uitgedrukt door do lidwoorden na en da, welke 
aan het subst. voorafgaan. De genitief wordt uit
gedrukt met behulp van het pron. suffix v. d.

/
< / /
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doendanga, bewesten de baai van Bi ma-, ruim 
1400 M. en de G. Maria, bij Straat Sa^è, + 1500 
M. In de Noordclijkste landtong van het eiland, 
afgescheiden door de Saleh-baai verheft zich de 
vulkaan Tambora (zie aldaar) tot een hoogte van 
2850 M. Berucht is zijne uitbarsting van het jaar 
1815, een der hevigste uit de aan heftige erupties 
zoo rijke geschiedenis van het vulkanisme in den 
Indischen Archipel.

Het klimaat, de jaargetijden en de richting der 
winden verschillen zeer weinig van die in Java’s 
Oosthoek. Alleen ontbreekt het, behalve tegen 
den Tambora, aan streken met zwaren regenval. 
Do plaatsen aan de Noordkust hebben slechts 
120—125 c.M. regen per jaar en op al de lagere 
terreinen van het eiland is de regenval te gering 
en de Oostmoesson zeer droog.

Rivieren van beteckenis zijn er op Soembawa 
niet; de meeste zijn in het geheel niet, sommige 
slechts aan de monding voor kleine prauwen be
vaarbaar, doch de meeste bevatten zelfs In den 
droogsten Oostmoesson nog water.

Do plantengroei van Soembawa vertoont in 
hoofdzaak een Aziatisch, geen Australisch karak
ter, wat haar samenstelling betreft. Maar door het 
droge klimaat komt het uiterlijk der vegetatie 
overeen met dat der Oostelijker Kleine Soenda- 
eilanden. Groote terreinen zijn bedekt met gras
velden, soms hooge rietgrassen, veelal alang-alang, 
maar meest korte grassoorten. Vooral in den Oost
moesson leveren zij een troosteloozen aanblik op. 
Waar iets meer regen valt of iets minder in den 
bodem wegzakt, hebben zij door afzonderlijk 
staande boomen en boomgroepen het karakter 
van savannen. De bewoners hebben deze graslan
den uitgebreid door het gebruikelijke afbranden 
der terreinen en door het vernielen van djati
wouden. In wat vochtiger streken komen struik- 
bosschen voor. Hoogore wouden vindt men in 
Dompo en de landengte is voor een groot deel 
met bosch bedekt. In het droge jaargetijde ver
liezen vele der in het wildgroeiende boomen hunne 
bladeren, zoedat men dan vaak herfst gezicht»'!! 
to zien krijgt. De Noordelijke afhelling is echter 
ook daar dor, wat in het algemeen van de naar de 
Noordkust hellende terreinen dezer eilanden geldt, 
evenals van Java’s Oosthoek. Een rijko vegetatie 
vertoonon allerwegen de dalen; daarin on in de 
kustvlakten liggen ook de sawahs. Do Tambora 
draagt in hot N. en N. W. hooge bergwouden. Jn 
het Z. on O. zijn die in 1815 vernield on nog altijd 
meestal slechts door gras en struiken vervan
gen.

van straat Saleli ligt de open bocht van Soem
bawa, voor do scheepvaart van belang omdat dc 
hoofdplaats Soembawa er aan gelegen is. Uit een 
handelsoogpunt het meest belangrijk is de smalle 
en diepe baai van Bima, in het Noordoosten. Ze 
is te onderscheiden in buiten- en binnenbaai; do 
laatste is eerst vrij diep, tot 40 M., maar is bij 
den ingang slechts 600 M. wijd; later verbreedt 
zc zich, doch neemt langzamerhand in diepte af, 
tot 10 M. Aan beide zijden door heuvelrijen be
grensd wordt deze baai voor een der veiligste van 
den geheelen Archipel gehouden. De landings
plaats bij de hoofdplaats Bima (aan de O. kust 
der baai) is door ondiepte vrij slecht. In het Z. 
dringt de baai van Tjempi het eiland binnen; zo 
is slechts door een smalle landtong van de Saleh- 
baai gescheiden en het geheele eiland wordt zoo
doende in een O. en W. schiereiland verdeeld.

De Noordwest- en de Noordoostkust van Soem
bawa zijn door een groot aantal eilandjes om
ringd. Bewoond zijn in straat Alas: Gili Kalong 
en het zeer kleine Boengin; voorde Noordkust: 
Medang, dan Raki of Rakit in de Saleh-baai en 
het na te noemen Sangeang. P.Mojo, het grootste, 
is ongeveer 300 K.M.* groot en met dichte bos- 
schen bezet; vroeger bewoond, is het tegenwoor
dig verlaten; het bestaat uit een langzaam op- 
glooienden bergrug, tot ^ 600 M. hoog; volgens het 
kaartje bij Pannekoek van Rheden (Jaarb.Mijnw. 
1913, zie Lit.) is het geheel met jonge koraalkalk 
bedekt. Aan den Noordelijken ingang van Straat 
Saleh ligt P. Sangeang of G. Api ^ 150 K.M.2, 
en bestaande uit een werkenden vulkaan (Vgl. 
API). De laatste heftige uitbarsting had plaats 
in 1911.Volgens berichten der bewoners vormden 
zich twee nieuwe kraters aan de Noordzijde (Vgl. 
Natuurk. Tijdsckr. v. Ned.-Indië, Dl. 12 (1912), 
blz. 178).

Soembawa bestaat, evenals Java en Flores, in 
het Westen grootendeels uit een samenhangend 
bergland, terwijl de Oosthelft (en evenzoo de 
isthmus) bezet is met geïsoleerde bergen pn berg
groepen — grootendeels vulkaan-ruïnen —, door 
diepe inzinkingen gescheiden. Het grootste deel 
van het Westelijk schiereiland is een hoogland 
van meest 500 — 700 M. hoogte, bezet met hoogeru 
toppen (tot boven 1000 M.) en doorsneden door 
diepe dalen. Evenals het hoogland indeZuid- 
Preanger bestaat het uit brecciën, tuffen,"zand
en kalksteenen en mergels, door vulkanische ge
steenten doorbroken; waarschijnlijk alles uit het 
tertiaire tijdvak. Dit hoogland reikt tot de West
en Zuidkust en in het O. tot dc landengte. In het 
N. ligt ervoor een groep van drie jongere vul
kanen bewesten de hoofdplaats en ten Z. en O.

deze daalt het hoogland af naar een sterker 
golvend landschap. Die vulkanen zijn de Batoc 
Lanteh 1800 M.), de Sangcngcs (± 1700 M.) 
en de Sekedet (± 1100 M.); zij vertoonen geen 
werking. Ook wijzen hun sterk geërodeerde vor- 

op langdurige rust. De sterkst stukgesnodene 
dezer vulkaanruïnen is de Sangenges. Langs de 
Noordkust ligt vanaf T. Dalem (de Noordpunt 
van het Westelijk deel) tot en met de Westelijke 
eilanden in de Saleh-baai jonge, opgeheven 

■ koraalkalk, deels in drie terrassen van ongeveer 
10, 20 en 80 M. hoogte, deels nog hooger. Bezui
den deze kustkalken zijn enkele kleine laagvlak
ten gelegen, de grootste van het eiland. Van de 
geïsoleerde vulkaanruïnen in het Oosten worden 
als hoogste toppen opgegeven de G. Sasah of Wa-

■
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In het binnenland van hot eiland komen groote 
kudden herten voor. Zij worden gejaagd on het 
gedroogde vloesch vormt een uitvoerartikel naar 
Java en Cclcbes. Ook wilde varkens zijn veelvul
dig. Verscheurend gedierte wordt op het eiland 
niet gevonden, slechts een soort wilde katten, zoo
mede slangen en krokodillen.

Het hoofdmiddel van bestaan is natuurlijk do 
landbouw, maar ook do veeteelt is zeer belangrijk. 
Rijst en maïs zijn de hoofd voedingsmiddelen. Van 
de eerste heeft uitvoer plaats, vooral uit het Wes
ten. Soembawa is het Land van was en kal jang-id jo, 
die vrij veel naar Java en elders worden uitge
voerd. Tabak wordt langs rivieroevers verbouwd 
en ook als tweede gewas op sawahs. De koffie cul
tuur, omstreeks 1880 begonnen, is nagenoeg weer 
verdwenen. Van de boschproductcn komen vooral 
voor sa pan hout (zie aldaar), dat de bekende roodo

ï
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verf levert en het gele verfhout, kajoe koening 
cf tcgeran (zie CUDRANIA).

Do veestapel is zeer belangrijk, n.1. paarden, 
karbouwen en geilen. Van do beide eerste heeft 
een aanzienlijke uitvoer plaats. De paarden zijn 
klein, maar sterk en gewillig en gaan vooral naar 
Soerabaja.cn Semarang, voor het straatverkeer.

De oorspronkelijke bevolking van Soembawa is 
van Maleisclie afkomst, doch onderscheiden in 
twee groepen: 1°. De waarschijnlijk oudere bewo
ners, die overeenkomst met de Sasaks van Lom
bok vertoonen; daartoe behooren do bewoners van 
do binnenlanden der Westhelft, die in het Westen 
tot straat Alas reiken, zoomede eenigc stammen 
in het Oosten, o.a. de heidensche Dcöe Donggo, 
bewesten de baai van Bima (zie BIMA). 2°. De 
hoofd bevolking van het Oostelijk deel, de Bima- 
neezen en Domponeezen (zie BIMA en DOMPO). 
3°. Do Soembawar.en in de meeste kustlandschap- 
pen der Westhelft. Deze zijn langer van gestalte 
en lichter van huidskleur dan do overige bewoners. 
De onder 2° en 3° genoemden hebben veel invloed 
van de Makassaren en Boegineezcn ondervonden. 
In het algemeen is de bevolking rustig en gewillig. 
Misdaden komen zelden voor. Ongunstige eigen
schappen zijn leugenachtigheid en onbetrouw
baarheid, vooral bij do Soembawanon. 4°. De 
vreemdelingen, die in groote koloniën aan de kus
ten van het eiland wonen, vooral Makassaren en 
Boegineezen,’maarookSaleyereezen,Mandareezcn, 
en Arabieren. Ligtvoet (zie Lit.) schatte hun 
aantal in 1870 alleen in het rijk Soembawa op 
10 000 op een geheele bevolking van 50 000. De 
uitbarsting van den Tambora in 1815 heeft het 
eiland geweldig achteruitgezet. Het middendeel 
werd grootendeels verwoest on de bevolking ge
dood. Tientallen jaren heeft de ramp nagewerkt. 
Thans gaat Soembawa vooruit, vooral in de laat
ste jaren, doordat het Europecsch bestuur zich 
meer met de toestanden inlaat. Door de vele 
vruchtbare vulkanische gronden kan het een goede 
toekomst tegemoet gaan. Behalve ten gering aan
tal inI. Christenen ter hoofdpi. Bima (hoewel daar, 
zoomin als elders op liet eiland, zendelingen, van 
welke gezindte ook, gevestigd zijn), de genoemde 
Doöo Donggo en de eveneens heidensche Kolo(ton 
NO. van de baai van Bima; zie BIMA), belijdt de 
geheele bevolking donMohamm. godsdienst. Eenige 
Ilindoe-becldon zijn op het eiland gevonden. De 
'aatjes Bima, .Soembawa en Dompo waren in 

den later.n Hindoe-tijd aan Madjapahit onder- 
hoorig J).

Staatkundig is het eiland thans verdeeld in de 
landschappen Soembawa, Bima, Dompo en Sang- 
gar; vroeger bestonden nog Tambora en Pekat of 
Papekat, maar de uitbarsting van de Tambora in 
1815 maakte aan die rijken een einde. Administra
tief vormt Soembawa met de omliggende eilanden 
de afdocling Soembawa van do residentie Ti mor

en Ondcrhoorigheden onder een Assistent-Resi- 
dent. Het aan Bima onderhoorig W. gedeelte van 
Flores ressortcort administratief onder de afdee- 
ling Flores. Dc afdccling Soembawa is verdeeld in 
drie onderafdcelingon: Soembawa, Taliwang en 
Bima. Zij is gesteld onder het bestuur van den 
Assistent-Rcsidcnt, aan wien is toegevoegd een 
Controleur ter beschikking; dc onderafdeeling 
Taliwang staat onder een Gezaghebber, de onder- 
afdccling Bima onder een Controleur.

Van de staatjes is Bima reeds beschreven (zie 
aldaar). Dompo (niet: Dompoe) vormt het vrucht
baarste gebied van het eiland. Het ligt tusschen 
de Bima-, Tjcmpi- on Saleh-baaion. De planten
groei is er veel rijker dan in de andere lagere dee- 
len des eilands. Er zijn hier zoo dichte bosschen 
als men ze in het Oosten van den Archipel slechts 
in hoogere Bergstreken pleegt aan te treffen.(Zie ver
der DOMPO). Tijdens Zollinger had ook het hoog
land in het Zuidwesten des eilands dichte wouden. 
Hoe het daarmee thans gesteld is, is onbekend.

Het landsehap Sanggar ligt in het Noordelijk 
schiereiland, dat den Tambora draagt en geheel 
door dezen berg wordt ingenomen. Vroeger was het 
rijkje kleiner, maar het bevat van 1866 af ook het 
grondgebied van het landsehap Tambora, omdat 
die streek langs den Noord voetvan den berg sedert 
de uitbarsting van 1815 woest en onbewoond 
was. Datzelfde gold van het rijkje Pekat langs 
de baai van Salch, dat bij Dompo is gevoegd en 
grootendeels neg onbewoond is. Sanggar heeft 
zich evenmin van die ramp hersteld en is zeer 
slecht bevolkt (+ 1000 bewoners). Thans liggen 
de eenigc grootcre dorpen van hot schiereiland 
volgens den jongsten bezoeker Pannekoek van 
Rheden (Geolog. Notizen ü. d. Halbinsel Sanggar, 
Zeitsch. f. Vulkanologie, Bel. IV (191S), bl. S5) op 
de Westkust. De hoofdplaats van Sanggar, die 
Sanggar of Koreh heet, ligt aan do Noordkust 
van den hals van het schiereiland. Door de armoe
de der bevolking zijn de inkomsten van vorst en 
grooten zeer gering. De bevolking toont overeen
komst metde Bimaneezen; zij spreekt een taal, die 
zeer verwant is aan het Bimar.eesoh; zij vindt een 
eenvoudig bestaan in hertenjacht, paardenhandel, 
inzamelen van boschproducten en wat visch vangst.

Vóór do komst der Hollanders moet Sanggar, 
onder den toenmaals meer bekenden naam zijner 
hoofd plaats Koreh, onderworpen zijn geweest aan 
den Sultan van Ternate, Baab Oellah (zie P. A. 
Tielc, Do Europeërs in den Mal. Archipel, V, 
Bijdr. Kon. lnst. 4, V (1881) blz. 161 en noot 4). 
Roods in 1521 had Pignfctta „Bima (en) Kore”, 
on daarnaast Soembawa, opgesomd als eilanden 
(nsschen Endeh (Flores) en Java (zie dc ed. door 
A. da Mostó, Rome 1894, bl. 107; en verg. de ge
noemde noot bij Tirle); en nog tegen woordig is in 
het Javaansch koré een algemcono term voer 
„ovcrwalsch”, met name bij paarden. Wel een 
bewijs, dat Koreh vroeger heel wat belangrijkcr 
was dan thans Sanggar is.

Evenals de andere rijken op Soembawa was 
daarop Sanggar vóór het sluiten van hot Bong- 
gaaiseh contract (1667) onderhoorig aan Makas- 
scr en vervolgens cijnsbaar aan do Comp. In den 
loop der t ijdon gaf het rijkje weinig moeilijkheden; 
14 Aug. 185S werd met den toenmalïgen vorsten 
de ïijksgrooton een nieuw contract gesloten (ter 
vervanging van dat van 9Fobr. 1765), waarvan 
dc bepalingen tot heden van kracht blo ven (zie 
Bijl. Hand. St. Gen. 1859/60, No. 55).

*) Zie voor Bima en Soembawa: P. J. Vetli, 
De ondcrhoorigheden van Madjapahit (een vor- 
beti rde opgave van Dulaurier e.a.), Tijdschr. v. 
N. I. Ulo Serie, le Jaarg. (1867) Dl. I. bl. 88;

Dompo do „Pararaton”, uitgegeven 
door Dr. J. Brandes, Verh. Bat. Gen. Dl. 4.9 
(1897), bl. 141, waar vermeld wordt dat laatst
genoemd rijk in 1279 £aka = 1357 A. D. door 
Madjapahit werd veroverd. Voor do Hindce- 
beelden vgl. Elbert, Die Sunda Expedition, Dl. 
II, bl. 75—70, mot lit. opgaaf.

en voor
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onder invloed der Europeesclie bestuursambte
naren sterk opgekomen. Er zijn goede wegen aan
gelegd en irrigatieleidingen, waardoor de sawahs 
sterk werden uitgebreid. Op de gelijknamige 
hoofdplaats zijn door Chineezen toko’s gebouwd, 
veel grootcr dan die van Soembawa besar. De be- 
volking is sterk in welvaart toegenomen. Haar 
grootte is gering, ± 8000. Immigratie zou hier 
veel goed kunnen doen.

Van de vroegere geschiedenis van het rijk van 
Soembawa is weinig bekend. Zooals gezegd, was 
het in den Hindoe-tijd aan Madjapahit onder- 
hoorig; uit de Gowa’sche dagboeken (zieTijdschr. 
Bat. Gen. Dl. 34 (1891), bl. 228) blijkt, dat het in 
1616 reeds aan Gowa onderworpen was. Zooals 
bekend, maakte Speelman aan de macht een eind 
en traden alle voorheen aan Makasser onder - 
hoorige landen successievelijk tot het Bonggaai- 
sche contract toe. Aanvankelijk weigerde Soem
bawa, doch werd gewapenderhand daartoe ge
dwongen, zoodat ten slotte den 12den Juni 1674 
in het kasteel Rotterdam door drie gezanten van 
den vorst het contract namens dezen werd ondcr- 
teekend. Deze gezanten waren „Nene Martani, 
Koning ende gebieder over het district ofte 
nc-gory Oetang” (tevens Rijksbestuurder); „None 
Ontong Langoe met Nene Djouro Saparang, re
presenterende 
scher, Maas Goa genaamt”, (Zie Dagk-Rcgister 
gehouden in ’t Casteel Batavia, Anno 1674. Bata- 
via’s Hage, 1902, bl. 187, waarbij tevens de ver
schillende artt. van het contract worden opge
noemd). Door de aanwezigheid van den gezant 
„Nene Djouro Saparang” wordt het waarschijn
lijk gemaakt dat Saparang (zeker wel = Sela- 
parang of Lombok) in dien tijd aan Soembawa 
onderhoorig was, en dat te meer, omdat Zollingcr 
die het archief te Bima dóórwerkte, juist uit 1675 
vermeldt: „Het schijnt, dat toenmaals Lombok 
onder Soembawa gerekend werd, of dat dit land 
daarover eene indirekte heerschappij voerde”. 
(Verslag enz., 1850, bl. 174; en verg. er bl. 13). 
Bovendien wordt dit vermoeden bevestigd door 
Dr. W. G. C. Bijvanek in zijn opstel: Onze betrek
kingen tot Lombok (Gids, 1894, dl. IV, bl. 134).

Volgens Zollinger vestigde de Comp. toon (in 
1674) oen post „Sukkelenburg” op Soembawa, 
welke echter in 1G75 al werd opgeheven; do be
zetting werd verplaatst n'ar Bima. Hoewel do 
rust in het landsehap Soembawa, dank zij do me
dewerking van het zelfbestuur in latere tijden 
nimmer noemenswaard werd verstoord, is in 
1908 (zie Kol. Verslag van 1909, bl. 68) 
militair optreden noodzakelijk geweest tenge
volge van onwil der bevolking van het 
vazalstaatje Taliwang, om zich aan de regis
tratie te onderwerpen. Voortdurer.de twisten 
over Irconsopvolging, oorlogen met Ilali (dat 
door Selaparang tegen zijn opperheer te hulp was 
geroepen, maar inmiddels van de gelegenheid ge
bruik maakte om zelf aldaar vasten voet Ie krijgen 
en wel met zooveel succes, dat omstreeks 1740 
Selaparang geheel tn voorgoed op Soembawa was 
veroverd), met de naburige Oostelijke rijken als
mede met de vazalstaatjes in het W., hadden 
meermalen tusschenkomst van de Comp. tenge
volge. In 1765 (den 9 Eebr.) sloot zij met Soemba
wa een geheel nieuwe overeenkomst, waarvan de 
bepalingen gehandhaafd bleven tot 1858, in welk 
jaar een nieuw contract tot stand kwam. Eender 
bepalingen hiervan luidde als van ouds, dat do

Het Westelijk schiereiland vormt in zijn geheel 
het rijk van Soembawa, grenzende ten O. op on
geveer 118°10’ O.L. aan Dompo. Het landschep 
telt ongeveer 80 000 bewoners. Van de bevolking 

belangrijk bestanddeel Makassaien 
en Boegineezen, verder Orang Badjo’s en een aan
tal Chinc-ezen, Arabieren en eenige Europeanen.

Op ongeveer een hrlf uur afstand van de kust, 
aan de bocht van Soembawa, ligt de Loofdplaats 
Soembawa of Soembawa besar, met x 5000 in
woners, waaronder een 10-tal Europeanen, een 
100-talArabieren en ongeveer even veelChineezen. 
De Bcegincezen wonen tusschen de hoofdstad en 
de zee in de Kampoeng Bcegis. In de omstreken 
der hoofdplaats liggen een aantal volkrijke kam- 
pcengs, met 100—400 huizen. Door den heutrijk- 
dom van het landsehap zijn de huizen zonder 
uitzondering grooter en forscher gebouwd dan in 
Bima. De Soembawanen spreken een eigen taal, 
welke echter tot heden (in tegenstelling met de 
Bimaneesche) nog geen beoefenaars vond; Zol
linger en Jasper publiceerden woordenlijsten.

Zij vinden hun hoofdbestaan in landbouw en 
veeteelt,denhandeloverlatende aan de inde kust
plaatsen gevestigde vreemdelingen. De gewone 
kleeding der mannen bestaat uit korte saroeng 
en slèndang (met scherpe, heldere kleuren ge- 
teekend); behalve een saroeng, die langer is, dra
gen de vrouwen bovendien een badjoe van 
gebloemde stof. Gouden en zilveren sieraden zijn 
niet in gebruik. De wapens bestaan in lansen, 
krissen, bij de aanzienlijken, en lange kapmes
sen, bij de geringere standen. De bevolking houdt 
zich streng aan de voorschriften van den Moh. 
godsdienst. Luidruchtige feesten worden wreinig 
gehouden, muziekinstrumenten ontbreken. De 
Soembawanees is van nature vreesachtig en on
derdanig aan hoofden en grooten en nog onont
wikkeld, aangezien aan het volksonderwijs eerst 
in de latere jaren is begonnen. Het rijk wordt 
bestuurd door een Sultan, bijgestaan door drie 
landsgrooten, den Datoe R,anga, den Datoe Kali- 
bla en den Datoe Dipati. In de landstaal draagt 
de Sultan den titel van Datoe Moetar, maar even
als de landsgrooten wordt hij door het volk aan
gesproken met den Balineeschen titel Dewa.Moe- 
tar beduidt: hij, die over het geheel gaat, die de 
hoogste macht heeft. Sultan en landsgrooten zijn 
gevestigd ter hoofdplaats Soembawa bësar. Zij 
trekken hun inkomsten uit een landschapskas, 
welke onder het beheer staat van het bestuur. 
Bovendien zijn zij in het bezit van ornaments- 
velden, sawah këradjaan, die door de bevolking 
om niet worden bewerkt.

Het gebied van het landsehap is verdeeld in 5 
districten onder districtshoofden, te weten Tali
wang, Alas, Soembawa besar, Orong Teloe en 
Pcenoekika, die weer onderverdeeld zijn in onder- 
districten, aan het hoofd waarover demoengs zijn 
gesteld. De kampoengs staan onder kampoeng- 
hoofden, njaka geheet en; zij worden, de bevol
king gehoord, door liet Zelfbestuur benoemd en 
ontslagen.

Taliwang was eertijds een vazalstaat, of liever 
het bestond uit drie vazalstaatjes, Taliwang, 
Djarewe en Serang, onder hoefden met dennaam 
Int je desa. Zij voeren ook nu nog dezen titel,doch 
hunne prerogatieven en functiën zijn geene an
dere dan die der demoengs. Evenals deze zijn zij 
onderdistricts-hoofd.

In den jongsten tijd is het landsehap Taliwang

vormen een
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Sultan verplicht was jaarlijks een zclmre hoevcel- 
heid sapanhout tegen een bepaalden prijs aan het 
Gouv. te leveren. In latere jaren daalde de prijs 
van dit hout zoodanig, dat do levering voor het 
Gouv. verlies gaf, wat een wijziging van het con
tract noodzakelijk maakte, hetgeen geschiedde in 
1875. Het laatsto volledige contract is dat van 
14 Mei 1905 (Bijlagen Handelingen Staten-Gcne- 
raal 190S—09, No. 1—6).

Literatuur, voor zoover niet reeds genoemd:
H. Zollinger, Verslag van cene reis naar Bima en 

enz., Verh. Bat. Gen. Dl.
XXIII (1850), bl. 1; A. Ligbvoet, Aanteekenin- 
gen betreffende den economischen toestand en 
de ethnographie van het rijk van Socmbawa,
Tijdschr. Bat. Gen. Dl. XXIII (187G), bl. 555;
J. E. -Jasper, Het eiland Socmbawa en zijn be
volking, Tijdschr. Binn. Best. Dl. 34 (1908), bl.
60; J. Elbert, Die Sunda-Expedition, Dl. II 
(Frankfort 1912), bl. 55; J. J. Pannckoek van 
Rheden, Voorloopigc mcdedeelingcn over de geo
logie van Socmbawa, Jaarb. Mijnw. Ned. Ind.
1913 (Verh.), bl. 15.

SOEMBAWA. Afdeeling der residentie Timor 
en Onderhoorigheden, omvattende het eiland van 
dien naam en de omliggende kleinere eilanden 
ondereen Assistent-Resident bijgestaan door een 
Controleur B.B., beiden met standplaats Soem- 
bawa-bësar. De afdeeling is verdeeld in drie on- 
derafdeelingcn, t.w. Socmbawa, Bima en Tali- 
wang. In 1916 telde de afdeeling cene bevolking 
van + 227.000 zielen, waaronder + 50 Euro
peanen en + 1600 Vreemde Oosterlingen.

SOEMBAWA. Onderafdeeling der afdeeling van 
denzelfden naam, bestaande uitbet gelijknamige 
landschap, onder den Assistcnt-Resident, Chef 
der afdeeling met standplaats Socmbawa bësar.

SOEMBAWAREESCH. Het Soembawareesch 
wordt gesproken in het rijk Socmbawa. Aangaan
de het klank-stelsel is op te merken, dat alle 
consonanten, welke in het Maleisch als sluiter 
kunnen optreden, ook in liet Soembaw. als zoo
danig kunnen voorkomen, met uitzondering van 
de h. Opmerkelijk is, dat de klem-toon steeds op 
de laatste lettergreep valt. De meest kenmer
kende klank-verschijnselen zijn: de verdwijning 
eener media, als regel, na een neusklank, zoodat 
de naam van liet rijk bijv. inde landstaal Scmawa 
luidt; voorts do toevoeging van eene ng na ni op 
het einde van een woord, bijv. beraning, dapper,
Mal. bèrani; maning, baden, Mal. mandi; do over- 
gung in bepaalde gevallen van u in i in do slot
lettergreep, bijv. antjir
Mal. (h)alus; enz. De woorden-sehab van hot 
Soembawareesch komt voor een aanmerkelijk 
deel overeen mot die der Westelijke talon,als Jav.,
Mal.; maar daarnaast komen toch mede vele 
woorden voor, (als tau, mcnsch), welke meer aan 
de, vooral in bot Oosten in gebruik zijnde woor
den herinneren, (afgescheiden vando rechtstreeks 
aan hel. Mak. ontleende woorden). Ook in do 
grammaticale vormen komt hier en daar wol hot 
een en ander voor, dat aan de talen in het Westen 
herinnert, maar gewoonlijk doet zich daarbij cene 
of andere bijzonderheid voor. Zoo zijn allo suffi
xen verdwenen; toch kent de taal nog vormen, 
overeenkomende met Mal. kahilangan, Jav. ke- 
lungan, enz.; in plaats van hot verdwenen suffix 
is een neus-klanlc t usschen het prefix en hot stam
woord gekomen: kangildng; van udjdn, regen, 
wordt afgeleid kamudjdn — Mal. ka(h)udjanan.
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Op te merken is het prefix sa of sè, soms nog ge
volgd door een neus-klank, tot vorming van cau
satieven, bijv. sèbércsi, schoonmaken , van bèrési, 
schoon; sèngadd, aanwezig doen zijn, van add, 
zijn. Alle werkwoorden worden vervoegd; na het 
pronominaal prefix kan, met eene verschillende 
nuance van beteekenis, jsoowel het stam-woord 
als de vorm met den neus-klank staan; zoo kan 
bijv. de 2de pers. van bajdr, (betalen), naar om
standigheden luiden: mu-bajar of mu-majdr.
Eene genitief-bepaling volgt op de gewone wijze 
op het bepaalde woord. Blijkbaar is de taal ont
staan door vermenging van Westelijke en Ooste- 
lijkc Indonesische elementen, overigens is de 
plaats, die de taal ten opzichte der verwanten 
inneemt, nog niet te bepalen. De nog zeer weinig 
bekend e taal d er Sasaks (Lo m bok) is er nad er mede 
verwant; zij staat vrij ver van het Bimaneesch 
en van de overige talen der Bima-Soembagroep.

Literatuur: Uitgenomen de woorden-lijst in heb 
„Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa”, /£> jsf O * 
door H. Zollinger, en een kort verhaal in: „Eenige x *■

Soembawa

verhalen in talen gesproken op Sumbawa, Timor }" 
en omliggende eilanden”, door J. C. G. Jonken^
(Bijdr. Ken. Inst. 1904), is nog niets omtrent

J. O. G. J. .-f*r A * -
SOEMBËRKARËNG. District van de contröle- 

afdeeling, het regentschap en de afdeeling Probo- 
linggo,residentie Pasoeroean met drie onderdistric- 
ten en 33 desa’s; op het einde van 1905 telde het 
eene bevolking van + 48.500 zielen, waaronder 
4r 60 Europeanen en enkele Chineezen. De hoofd
plaats is Kadëmangan.

SOEMBËRWAROE. District van contröle- 
afdeeling, regentschap en afdeeling Panaroekan, 
residentie Bësoeki; met eene oppervlakte van 
112 K.M-. Het district telt 4 onderdistricten met 
48 desa’s en heeft 4: 50.000 inwoners, w.o. een 
20 tal Europeanen, enkele Chineezen en 80 
Arabieren (1905). De hoofdplaats is Asëmbagoes.

SOEMBING. Deze tweelingbroeder van den 
Sindoro verheft zich Zuidoostelijk van dezen 
iaatston, eveneens in Këdoe en vormt een fraaien 
kegel met afgeknotten top (foto bij Verbeek,
Java p. 294). De top wercl door den Top. Dienst 
opgemeten (zie Jaarverslag 1915, PI. III), waar
bij bleek dat het hoogste punt op 3371 M. ligt.
De over ruim uitstekend bewaard gebleven 
kraterrand, die cirkelvormig en S00 M. in dia- 
inotor is, loopt naar het N.O. in eon door een 
blokkenlawinc uitgegroefd dal in de richting van 
Tömanggoeng uit. Van den kraterbodem, waar
van het laagste punt 31S3 M. ligt, is in het Z.W. 
slechts eon sikkelvormige zandvlakte over; de 
rest wordt ingcnoinen door een jongeren vlakken 
puinkegel (3261 M.), die den cvengenoemden 
blokkcnstroom heeft geleverd.

Ook dozo berg, die in Junghuh .’s tijd kaal was 
(Java II, 328), is thans gereloiseerd; do teeke- 
ning van den top door Junghuhn komt ech- 
ter geheel overeen met de jongsto opneming. Op 
den kraterbodem bevinden zich enkole solfa- 
taron en fumarolen; overigens is van werkzaam
heid niets meer te bespeuren en ook erupties zijn 
onbekend. Oudemans gaf in het Tijdschr. v. h.
B. B. III 1889, 373, een beschrijving van zijn 
tocht naar den top in 1887.

SOEMËDANG. Afdeeling en regentschap der 
Preahgcr Regentschappen, groot 1579IC. M-., 
beslaande hot N.O. gedeelte dor residentie on 
begrensd door de afdeeling Krawang der resi-

deze taal in druk uitgegeven.
.. f
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SOEMEDANG-SOEMENEP.12

ger en Chcribon zeer vergemakkelijken, dat 
vroeger, vooral in den Westmoesson, dikwijls ver
traging ondervond door zware bandjirs, waar
door het vaak on mogelijk was, gedurende eenige . 
uren. den overwal met eene pont te bereiken..

SOEMÉDANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contröle-afdeeling, het re
gentschap en de afdeeling Soemëdang, residentie 
Preanger regentschappen; met eene oppervlakte 
van 295 K.M2. Het district heeft 4 onderdistric- 
ten en telt 49 desa’s. „-A ; ; r j._

SOEMÉDANG. Iióofdplaats der afdeeling 
Soemëdang, gelegen in het midden der kleine 
hoogvlakte van dien naam, aan den grooten post
weg van Bandoeng naar Cheribon; is een net 
plaatsje met 8200 inwoners, w.o. + 22 Euro
peanen en + 200 Chineezen (eind 1905). De 
regenval ter hoofdplaats is veel aanzienlijker 
dan te Bandoeng en bedraagt 3046 milli
meter. Het ligt op 460 M. boven zee in eene 
bekoorlijke streek en heeft een aangenaam, vrij 
koel klimaat. Aan alle zijden biedt de omgeving 
schoone gezichtspunten, hetzij het oog rust op de 
omliggende met bosch bedekte heuvelen en daar
achter liggende hoogere bergtoppen, hetzij op de 
ten Westen en Noordwesten zich uitstrekkende

dentie Batavia, de residentie Cheribon en dc af- 
deelingen Garoet en Bandoeng van de residentie 
Preanger Regentschappen. De afdeeling bevat 
slechts één contröleafdeeling van denzelf den naam 
met 5 districten, nl. Soemëdang, Tandjocngsari, 
Tjimalaka, Tomo en Darmaradja, De bevolking 
telde eind 1917 ± 274.000 zielen, waaronder 150 
Europeanen en bijna 300 Vreemde Oosterlingen.

Het O. gedeelte der afdeeling bestaat uit jong 
tertiair gesteente, nl. breccie- en mergelterreinen, 
het Z. en W. gedeelte is vulkanisch. Op dit ge
deelte verheffen zich dc oude vulkanen Tampo- 

(16S3 M.), Kareumbi (1681 M.) en Tjalan-mas
tjang of Simpaj (1663 M.), v eiker hellingen de 
kleine, op 460 M. boven zee gelegen hoogvlakte 
van Soemëdang insluiten. Deze beslaat eene op
pervlakte van niet meer dan 4 kilometer lengte 
en 3 kilometer breedte; het vlakke terrein zet 
zich echter nog voort in de dalen van de Tji Pèlès 
en andere rivieren, die van de omringende bergen 
afstroomen. Zoo heeft men in het Noordooste
lijke gedeelte der afdeeling nog de Oedjoengdja- 
javlakte, zie aldaar. Op de Cheribonsche grens 
ligt de Tjakraboeana (1720 M.) en op die met 
Batavia de Boekit Toenggoel (2209 M.) op welks 
hellingen de Tji Pèlès ontspringt, welke rivier de 
genoemde hoogvlakte doorstroomt en zich door 
een lengtedal tusschen den Tampomas en den 
Simpaj een weg baant naar de Tji Manoek, welke 
belangrijke rivier het O. deel der afdeeling 
doorstroomt, en die bij Tomo de Tji Loetoeng op
neemt. Dit riviertje maakt voor een groot deel 
de grens uit tusschen deze afdeeling en de resi
dentie Cheribon. Eerst bij Tomo wordt de Tji 
Manoek bevaarbaar, zoodat zij voor de scheep
vaart in deze afdeeling van geen belang is.

Op het vulkanische terrein in het Z.O. der af
deeling ten Z. en ten Z.O. van de hoofdplaats 
vindt men een 13-tal landbouwondernemingen 
op gronden in erfpacht, waarop bijna uitsluitend 
thee en kina worden geteeld. Het voornaamste 
erfpachtsperceel is het theeland Djatinanggor, 
groot ruim 1300 bouws, ten N. van den grooten 
postweg van Bandoeng naar Soemëdang op de 
hellingen van den Manglajang (1818 M.), een 
voorberg van den Boekit Toenggoel gelegen. 
Verder zijn er nog een paar door water gedreven 
cassave-molens van Chineezen en Inlanders en

vlakke strook met hare groene velden en gra
zende buffels. Rondom de fraaie en groote aloen- 
aloen liggen als gewoonlijk, de regentswoning, de 
moskee en de woning van den assistent-resident; 
deze laatste is vrij onaanzienlijk. De overige Eu- 
ropeesche huizen zijn meerendeels bewoond door 
inlanders. Ruim dertig jaar geleden, toen er nog 
veel tabak werd verbouwd voor de Europeesche 
markt, woonden ter hoofdplaats Soemëdang ver
scheidene Europeanen, die, door het te niet gaan 
dezer cultuur, naar elders zijn vertrokken. Do 
plaats is daarna sedert de exploitatie van den 
spoorweg Bandoeng—Tjilatjap zeer achteruitge
gaan, doch heeft in levendigheid weer veel gewon
nen doordat sinds + 1905 vlak buiten haar 
Westelijke grens een artillcriekampement is ge
bouwd, waarvan de officieren op de hoofdplaats 
zelf wonen. Ook is er sprake van, om voor strate
gische doeleinden een spoorlijn te leggen van 
Soemëdang naar dc bestaande JPreanger-spoor- 
weg bij de halte Rantja-èkèky-'

SOEMÉNËP. Afdeeling en regentschap van 
de residentie Madoera, groot 2091 K.M2. 
Oostwaarts gelegen eilanden, bekend onder den 

Soemënëpsche eil. inbegrepen 
beslaande het Oostelijkste gedeelte van het ei
land Madoera. Jn den Compagniestijd vormde, 
het een min of meer zelfstandig rijkje onder be
stuur van een Sultan; de uitgestrektheid was 
iets grooter dan tegenwoordig, daar ook het 
grootste deel van het later bij het regentschap 
Pamëkasan en onlangs bij het regentschap Sarn- 
pang getrokken district Waroe onder Soemënëp 
ressorteerde. Evenals in Bangkalan (Madoera) 
werd in 1847 do Sultan door een Panëmbal an 
en daarna door een Regent, met geheel dezelfde 
bevoegdheden als op Java, vervangen. De af
deeling wordt ten W. begrensd door de afdeelin- 
genPamëkasan enSampang en is verdeeld in twe • 
controle- af deel i ngen, nl. Soemënëp en Kangean. 
De contröle-afd. Soemënëp omvat dc districten 
Soemënëp, Timoerlaoet en Baratlaoet, Manding, 
Baratdaja en Timoerdaja, dc contröle-afd. Kan
gean de districten Kangean en Sapoedi. De af 
deeling telt 316 desa’s.

2 sërèh-oliefabrieken, die de grondstof voor de 
welriekende oliën in Europa lever. n. Ruim 30 
jaren geleden bloeide in het Soemëdangsche de 
tabakscultuur voor de Europeesche markt, welke 
echter geheel te niet,is gegaan. De inlandsche 
landbouw omvat de teelt van rijst en tweede ge
wassen, o. a. maïs en katjang.

Op de plek, waar vóór 1875 het fortje Tomo 
(bij de districtshoofdplaats van dien naam)stond, 
is eene kampoeng vei’rczen, die den naam draagt 
van Bèntèng (bet. fort). Evenals genoemde ver
sterking zijn ook de koffiepakhuizen, welke vóór 
den aanleg van de spoorlijn door de Preanger 
aan den oever van de Tji Manoek aanwezig 
ren ten behoeve van den afvoer over de rivier 
naar zee, verdwenen. De voormalige districts
hoofdplaats Tjonggéang ligt aan den ouden post
weg, welke over een afstand van 25 K.M. Zuid
waarts is verlegd, waardoor deze plaats thans 
veel minder levendig is dan vroeger. Bij de grens 
der residentie zijn twee ijzeren bruggen gesla
gen, één over de Tji Manoek en één over de Tji 
Loetoeng, welke het verkeer tusschen de Prean-
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De bodem bestaat bijna geheel uit jong-torti- 
airc heuvels, nl. in het midden uit eene lange, aan 
de kust evenwijdig loopende strook mergelge- 
steentc; ten N. en Z. daarvan treft men kalkge- 
steente aan. Door deze kalklagen en de zee inge
sloten ligt ten Z. van de hoofdplaats Soemë- 
nëp — welke zelve op eene smalle, zich Oost
waarts tot aan zee uitstrekkende strook kwartai- 
ren grond gelegen is — een alluviale vlakte, die 
voor een aanzienlijk gedeelte wordt ingenomen 
door zoutpannen. Zondert men nu nog uit eene 
zeer smalle strook zeezand langs de Noordkust, 
dan wordt het overige gedeelte van de afdeeling 
geheel ingenomen door heuvels, welke, hier en 
daar grillig dooreengeworpen, voornamelijk in 
het Noorden en Zuiden rijen vormen, wier hoofd
inrichting overeenkomt met de lengteas van het 
geheele eiland en die, naar het W. toenemend 
in hoogte, in den Tamboekoe (471 M.) hun top
punt bereiken. Aan de Noordkust hebben de N. 
Westelijke winden duinen doen ontstaan, welke 
bij Amboentën tot 27 M. hoog zijn (zie aldaar).

De voornaamste rivier, tevens de langste van 
het geheele eiland, is de Pajoedan, welker bron
nen gedeeltelijk liggen op den bergrug Pajoedan 
— Tamboekoe. Zij doorstroomt de Pajoedanvlak- 
te, welke nog de beste bouwgronden bevat van 
het overigens niet zeer vruchtbare eiland. De 
Pajoedan heeft eene lengte van 40 K.M. en valt 
onder den naam van Saroka in de-baai van Soe- 
mënëp. Van de overige riviertjes is de Tambaa- 
goeng, die aan de Noordkust bij Amboentën uit
watert, de voornaamste. De meeste drogen in 
den Oostmoesson uit en daar zij voor een groot 
deel hunne bedding diep in den bodem hebben 
uitgespoeld, zijn zij voor den landbouw van wei
nig nut. Door den aanleg van Couvernemcnts- 
wege van omvangrijke irrigatie werken is het 
water van de ovengenoemde Tambaagoengrivier 
echter in den laatsten tijd aan een geregelde 
bcvloeiing dienstbaar gemaakt.

De regenval ter hoofdplaats bedraagt 1700 
rn.M. ’s jaars en komt overeen met die van de 
plaatsen langs Java’s Noordkust; echter heeft 
Soomënöp gedurende de maanden Juli en Augus
tus een zeer geringen regenval, waarom men do 
kuststrook ten Z. van de hoofdplaats dan ook 
o. a. voor den zoutaanmaak heeft aangewe
zen.

en.verscheidene binnenwegen, o. a. één langs do 
Noordkust, welke gedeeltelijk de Oostkust volgt 
en bij Socmënëp uitloopt op den grooten post
weg. Verder heeft men den stoomtramweg van 
Kal\angët over Soemënëp naar Pamëkasan, Sam- 
pang cn'Ivamal, waardoor het verkeer met Soc- 
rabaja zeer is vergemakkelijkt. Ook wordt de 
havenplaats Kaliangët door de stoomers der 
Paketvaartmij. aangedaan en een geregeldo 
dagelijkscho verbinding tusschen die plaats en 
Panaroekan (Bosoeki) door een stoomboot der 
Madoera Stoomtrammij. onderhouden.

De hoofdplaats Soemënëp, vroeger zetel van 
den panëmbahan, thans van den assistent-resi- 
dent, den regent en den controleur van Zuid- 
Soemënëp, is de belangrijkste en volkrijkste 
plaats van het geheele eiland; zij telt ongeveer 
18.000 inwoners, waaronder ongeveer 250 Euro
peanen, 1000 Chineezen, 800 Arabieren en 100 
andere Vreemde Oosterlingen. De plaats is zeer 
uitgestrekt en verscheidene K.M. lang; ze maakt 
over het geheel een vervallen indruk. De Inland- 
sche nijverheid staat er op tamelijk hoogen trap: 
er worden benoodigdheden voor scheepvaart en 
visscherij vervaardigd en men treft er bekwame 
goud- en wapensmeden, lederwerkers en blauw
ververs aan. Een zeer goede drinkwaterleiding 
van recenten datum is den gezondheidstoestand 
beduidend ten goede gekomen: het drinkwater 
wordt uit een bron op hot heuvelachtige terrein 
tusschen de hoofdplaats en Manding verkregen. 
Komt men de stad van het Westen — nabij het 
station van de Madoeratram — binnen, dan ont
waart men al spoedig do aloen-aloen en de daar
aan gelegen rogentswoning, die in den mond des 
volks nog altijd kraton heet. Zij bestaat uit drie 
om elkaar heen gebouwde muren met poorten, 
door welke men liet hoofdgebouw, de pëndopo 
van den regent, bereikt. Aan de Westzijde van 
de aloen-aloen ligt de nieuwe moskee.

Van den kraton loopt de groote postweg, die 
aan beide zijden met dicht aaneengebouwde in- 
landsche woningen bezet is, naar de Arabische 
en Chincesche wijken. Aan deze laatste grenst de 
Europeesche wijk met de woning van den assis- 
tent-resident en andere landsgebouwen, welke op 
ongeveer 3 K.M. van den kraton verwijderd zijn. 
Nog 2 K.M verder langs den weg begint de wijk 
Marèngan, aldus geheeten naar de kleine rivier 
van dien naam, die van hier tot aan hare mon
ding voor kleine vaartuigen bevaarbaar is en wi ar 
vrooger do Europeesche ambtenaren woonden. 
Langs do baai van Soemënëp, in do onmiddellijke 
nabijheid van de hoofdplaats, liggen de zout
pannen, die een terrein beslaan van ongeveer 
0 K.M. lengte en ll/2 K.M. breedte. Tusschen 
deze zoutpannen, die evenals sawahvelden door 
dijkjes van elkander gescheiden zijn, liggen de 
woningen der zoutmakers, hier en daar bescha
duwd door api-api- en tandjoengboomon. Dit 
geheele terrein is onder den naam van Zoutland 
Soemènè'p bekend. Er bevinden zich 7 complexen 
van zoutdopötpakhuizen (établissementen) n.1. 
Saroka, Nembakor, Pinggirpapas, Marèngan, 
Kartasada, Palèbocnan en Mondocng-mondoong, 
welke door smalspoorbanen voor machinaalver- 
vocr met de zoutvorpakkingsfabriek te Kalia
ngët verbonden zijn. Op ccnigen afstand bewesten 
de hoofdplaats Soemënëp, langs den grooten post
weg naar Pamëkasan en beoosten de Kali Saro
ka is een terrein aangekocht, toneindo de zout-

De hoofdmiddelen van bestaan in deze af
deeling zijn: landbouw, zeevaart, vischvangst, 
veeteelt on handel, vooral kleinhandel. Nevens 
rijst, op sawahs maar ook veel op droge gronden, 
worden maïsen katjang-tanah verbouwd, van welk 
laatste gewas de bladeren tot veevoeder dienen, 
verder katéla, tabak, indigo enz. De Madoeree- 
zen, ook die vandeafd •i lingSoemënëp,zijnstoute 
zeevaarders en visschors; zij drijven handel op 
Singapore on de Molukken en oefenen de visch
vangst uit, niet alleen onder de kust, maar ook 
ver in zee. Yreo wordt veel voor den uilvocr ge
teeld; het Madoercesche rundvee is zoowel voor 
slacht- als voor trek vee op Java en elders in den 
Archipel zeer gewild.

Het Madoereesch van Soemënëp is door de 
rogeering als schrijftaal aangenomen; in het dia
lect van de hoofd plaats zijn de ter landsdrukkerij 
uitgegeven Madoercesche boeken geschreven.

De middelen van verkeer in deze afdeeling zijn: 
de groote postweg, die do verbinding vormt tus
schen het Oosten en het Westen van het eiland,
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ligt een stad „Sunda” of „Sonda”; en tusschcn 
deze plaats en Goa, op Port. gebied, het rijkje 
Soenda (door de Port. ook „Sundaem”, en 
„Sundem” gespeld), met hoofdstad Ponda, dat 
in de 18e eeuw Goa menigmaal bedreigd heeft *)• 

Is het doenlijk het oudste bestaan van Soen
da = West-Java als naamgeving eenigszins 
te bepalen? Uitgeschakeld moet dan worden de 
sinds de 18e eeuw al vaak onderstelde en nog. 
telkens weer verdedigde mogelijkheid, dat 
Ptolemaeus in ca. 150 A. D. met zijn „drie 
eilanden van Anthropophagen, de S i n d a’s 
(Sindai) genaamd” (VIT, 2, § 27) soms „Socnda”- 
eilandcn zou hebben bedoeld, in plaats van de 
Nikobaren; het dan bij hem volgende eiland 
„van den Goeden Geest” (Agathou-Daimonos) 
kan P. Bras zijn; de dan bij hem volgende „vijf 
B a r o e s-(eilanden) (Baroiisai), waarvan men 
zegt dat de bewoners anthropophagen zijn” 
(§ 2S) duiden gewis de 5 groote eilanden langs 
Sumatra’s Westkust aan (Simaloer, Baroes-(ei-) 
land, Nias, de Batoe-groep, en Siberoet); maar 
met de dan volgende „drie S a b a d i b i-(eilan
den) (Sabadeibai) van Anthropophagen” (hoogst
waarschijnlijk de 2 ft 3 zuidelijker Mentawci- 
eilandcn plus Engano) naderen we S a b a d i b 
= Yabadïb = Yawa-dïb = „Java-eiland” = 
West-Java, dat inderdaad onmiddellijk daarna 
(| 29) door Ptolemaeus wordt beschreven onder 

■ de 2 in de hss. voorkomende vormen labadiou en 
Subadiou, met de hoofdstad Argaré („Zilver”) 
als overvaart-plek aan zonsondergangs-zijde(dus: 
den West-kant). 2)

Dit komt geheel overeen met wat tot ca. 500 
A.D. van elders blijkt: West-Java. met zijn 
politiek middelpunt in de tegenwoordige resi
dentie Batavia (aan de Tji Sadane en in de 
Tjëlintjing-bocht, sedert ca. 400 A.D.), Wisjnorï- 
tisch-Brahmanistisch, heet „Java” (of „Jav. 
eiland”) en niet „Soenda”; en werd door 
Hindoes van Voor-lndië’s Westkust bezeild langs 
Sumatra’s Westkust en door Straat Soenda. De 
verdere vaart naar China gebeurde dan of !><•- 
Oosten om langs Koetei (aldus Fa-Hian in II I 
A.D.),óf beW.om langs Palembang- Djambi-Ning- 
apore; op welke laatste hoogte de koers samen
viel met dien van de schepen der Kling’s, Renga - 
ieczen en andere Hindoes van Voor-lndië’s 
achtcrwal (Oostkust), die, via Këdali, door

1) Vandaar de zotte verwarring bij F. O. 
Danvers, The Portugueso in India, London 
1894, die in zijn Index maar één Soenda kent, 
het „Island (!) of Sunda”, en dan sinds 1097 
(II, bl. 372) Soenda bij Goa behandelend, niet 
schijnt te weten dat hij niet rneer op West- 
Java is! Reeds Vnlentijn, bij den aanhef 
zijner „Besohryvingc van Groot Java” wior- 
schuwl tegen het verwarren van „Sunda” en 
„Straat Sunda”, met „Sunda, op de Malabaar- 
eclie kust gelegen” (IV, 1, 1720, ful. 3).

2) Verg. G. Coedès, Tcxtes d’auteurs grecs 
et latins relatifs ft rExtrêmc-Orient depuis 1c 
4e siècle av. J. C. jusqu’nu 14o siècle, 1910, 
p. 60—01, en den Index géographiquo op deze 
namen; alsmede de (veelal gewaagde) identifi- 
ceeringen van Gerini in diens Researches on 
Ptolemy’s Geography of Eastern Asia. 1909, 
die bij Coedès nog niet opgenoincii zijn. Zie ook 
Mc Crindle’s Ancient India as described by 
Ptolemy, 1885, p. 230 — 211.

winning gedeeltelijk in eigen beheer te kunnen 
bewerkstelligen. Zie ZOUT.

Ongeveer 5 K.M. van Marèngan Oostwaarts, 
het eind van den postweg, ligt de landings- 

aan de baai van
>-

aan
plaats Kaliangët (zie aldaar)
Soemënëp, die slechts 3 vademen diep is, zoodat 
alleen kleine stoom- en zeilschepen in de nabij
heid van Kaliangët kunnen ankeren; de grootere 
schepen moeten blijven liggen op de buitenreede 
onder den wal van het eiland Gili Gëntèng.

Wat de nabij de kust gelegen eilandjes Gili 
Jang, Poetëran, Gili Gëntèng en Gili Radja en 
verder de Sapocdi-, zoomede de nog meer Oost
waarts gelegen Kansean- Archipels aanbelangt, 
wordt naar de desbetreffende artikelen onder 

i'; die namen verwezen, f'■
• v *- SOEMËNÈP. District van de contróle-afdee- 

ling Zuid Soemënëp, regentschap en afdeeling 
Soemënëp, residentie Madoera; met een opper
vlakte van ruim 78 K.M.2, drie onderdistrnten en 
39 desa’s. De wedono woont ter afdeelingshoofd- 
plaats Soemënëp.^ •;

SOEMËNËP. Hoofdglaats van de gelijkna
mige afdeeling der residentie Madoera. Zie SOE-

(mal.). Zie

i’i

!

!

:

V
i MËNËP (afdeeling).

SOEMPIT-SOEMPIT (IKAN) 
SCHUTTERVISCH.

SOEMPITAN. Zie WAPENS.
SOEMPOER. Evenals dit het geval is met de 

woorden „sélö” en „biarö” komt in de Pad...bo— 
venl. (Sum. Westk.) de naam „soempoer” daar 

Hindoe-Javaanschcn invloed

i)

.

■ voor, waar aan 
moet gedacht worden.

A. Nagari (met spoorhalte) in het Z. der onder- 
afdeeling Padang Pandjang (zie aldaar).

B. Rivier ih de onderafdeeling Loeboek Sika- 
ping. bovenloop van de Rokan Kiri (zie LOE
BOEK SIKAPING).

C. Landschap en daardoor stroomende gelijk
namige rivier (linker tak der Oembilin) ten O. 
van Bocö. De nagari Soempoer (Soempoer Koe
does) is een belangrijke plek in de oude geschie
denis van Minangkabau als de standplaats van 
den Radjö Ibadat (Opstellen over Minangkabau 
I, T. Bat. Gen. deel LV, bl. 234 en vlg. Oudh.

- Versl. _2<jc,-kw. 19\2 bl. 48 Xo._44).
‘SOENAMAKI (mal.). Zie CASSIA ANGUSTI- 

FOLIA.
SOENAN DRADJAT. Zie HEILIGEN (MOH. 

INDISCHE).
SOENAT. Zie BESNIJDENIS en ISLAM, II, a. 
SOENDA; SOENDA-EILANDEN (GROOTE 

EN KLEINE).Als zoovele andere plaats- on lands
namen in den Indischen Archipel (Samoedra = 
Sumatra, Java, Madoera, Diënggala, Bësoeki, 
Bali, Soembawa, Bima; ook wel Banton, als kra- 
ma-vorm van Bali), is ook Soenda aan de Hindoes 
ontleend. In het le boek van het Mahabharata, 
het Adiparwa, komt het verhaal voor van twee 
reuzenvorsten, Soenda en Oepasoenda, die eerst 
in eendracht leefden, door minnenijd aan elkaar 
vijandig werden, en ten slotte elkander dood
den1) Jn Yoor-Indië, in Noord-Kanara, beZ.O. 
de stad Goa en beO. de havenplaats Karwar,

Ij

ji

■

[•

I:
si

fel
.i;

i

tl 1) Zie Coben Stuart’s uitgave van het Brata- 
Joeda, I, Verh. Bat. Gen. XXVII, 1860, bl. 
xxxi der Inleiding; Dr. A. Holtzmann, Das 
Mahabharata und seine Theile, II, 1893, bl. 
41—42; V. d. Tuuk’s Kawi—Bal. — Xed. Wdb. 
III, 1901, bl. 26, i. v. „sunda”.
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Straat Malaka naar Tonkin en Zuid-China voeren. 
De landsnaam „Soenda” komt dan ook ner- 

voor in ecnïge inscriptie op Java ‘), of Chin.

in meende te vinden, ontbreekt echter geheel; zoo- 
als Krom aantoonde. Enkel spreekt uit het feit 
dat alle deze inscripties zijn in Oudjavaansch (en 
niet in oud-Soendaneesch), hoe sterk toenmaals 
reeds was het overwicht van-'Java-proper over 
„Soenda”, d.i. op zijn minst toen de West- 
Preanger plus wel Batavia. En aangezien zij 
vallen 11 jaar nadat vorst Airlangga van Oost- 
Java dien naam officieel aannam, en 7 jaar vóór 
deze als zegepralend heerscher over èn Oost- 
èn Midden-Java zijn triomf op den troon vierde' 
(blijkens diens inscriptie van den Pënanggoengan 
uit 963 Gaka), zoo mag aangenomen worden, 
dat Soenda’s bedreiging van uit het Oosten reeds 
in Airlangga's tijd begon. L)

Een andere groote macht begon echter te drei
gen uit het Westen: Palembang, het oude Boed
el lnsten-rijk van don overwal. Evenals later 
Bantam in de 17e—18e eeuw zijn macht deed 
gelden aan den overkant van Straat Soenda, 
met name in de Lampong’s, zoo is Palembang 
minstens gedurende de 12e eeuw suzerein ge
weest over Soenda, en waarschijnlijk zelfs van 
ea. 1050—1250 A. D., in antagonisme dus tot 
de vorsten van Java-proper. Zou Soenda zelfs 
niet uit eigen beweging politieke bescherming 
hebben gezocht bij het overwalsche Palembang, 
om sterker te staan tegenover het zooveel drei
gender Java? Men denke aan het latere inroepen 
der Port. hulp uit Malaka door het rijk Soenda- 
Padjadjaran, tegen de van uit Bantam sedert ca.
1520 opdringende Moh. Javanen.

In 1225 A. D. weten we zeker uit de Chu-fan- 
chi („Boek van beschrijving der vreemde lan
den”) van den te Ch’üan-chou = Zaitoen (beN.O.
Emoy) compileeronden douane-directeur Chau 
Ju-kua, dat S i n-t’o = „Soenda” toenmaals 
een der 15 onderhoorigheden was van San-fo-ts’i 
(= Qri Widjaja) = Palembang, terwijl datzelfde 
S i n-t’o aan zijn Oostkant grensde aan Su-ki- _ 
tan = P’u-kia-lung = Shö-p’o = Pëkalonean Ufï' 
alias Java-proper (ed. Hirth en Rockhill, 1912,■‘'v' 
p. 62, 75, 78, 82). Maar bovendien beschrijft 
Chau Ju-kua dat land Soenda; de alleroudste 
beschrijving tot nog toe van het Soendaneesch 
sprekend West-Java, hetwelk toenmaals gewis 
reeds liep van Straat Soenda tot en met Cheribon 
(zie hieronder het getuigenis uit 1111 £•)• Het 
allereerst noemt hij: „a harbour (or anchorage) 
with a depth of sixty fect”, dan een dichte be
volking „along the two shores”, noemt hun 
landbouw, hun huizen op palen — zooals de 
Socndaneesche woning thans nog altijd vertoont 
in scherpe tegenstelling tot de vlak op den grond

1) Zie Prof. Kern, Verspreide. Geschriften,,
Vil (1917), bï. 83 vlg., vooral bl. 108 en 96.
Men vergeto daarbij niet, dat juist de reuzen 
Soenda en Oepasoenda (d.i. „Soenda’s jongere 
broeder”) voorkomen weer in het Oudjav. 
dichtwerk Ardjoenawiwaha (Zang 21 : 8 — 9), 
dat in Airlangga’s tijd werd gedicht, dus 
tusschen 932 en 964 C.; en dat er zelfs een 
jonger gedicht bestaat,
reeds bedorven Adiparwa” zooals V. d. Tuuk 
zei, het Ratnawidjaja, dat afzonderlijk den 
strijd beschrijft van Soenda en Oepasoonda 
om de schoono Tilottama (soms tevens sym
bolisch den strijd van Soonda-Padjadjaran en 
Oepasoonda-Palembang om het eiland Si
ngapore ? ?).

gons
dan wel Arab bron over Java, vóór 1000 A.D. 
Daar het Mahabharata zijn definitieve afsluiting 
pas gekregen heeft in ca. 300 — 400 A.D. en een 
speciaal Wcst-Voorindisch heldendicht is — in 
tegenstelling tot het ca. 200 jaar oudere Oost- 
Voorindische Ramayana; verg. Winternitz’ Ge- 
schichte der indisehen Litteratur, I, 2en druk,

-•■1909, bl. 389 — 403, 427 — 440 —, en reuzenvorst 
J? „Soenda” in het Adiparwa maar een zéér bij

komstige figuur daarbij is (in tegenstelling b.v. 
tot Ardjoena, Bima, Krësjna, ja zelfs den men- 
schenetenden reus Baka in datzelfde. Ie boek; 
o.c. p. 275 — 287), zoo ligt het voor de hand de 
naamgeving „Soenda” in ea. 1000 A.D. toe te 
schrijven aan een volkplanting van Kanareezen 
uit Goa, Karwar, Ankola, en andere havens op de 
Westkust van Centraal-Dekhan, die dit Westland 
van Java „Soenda” noemden in tegenstelling tot 
het eenige eeuwen oudere Kaling = Kalingga 
= Midden-Java, en het óók alreeds in ca. 1000 
bestaande Dj anggala = Oost-Java. Wel ze
ker hebben die Kanareezen-Soendacrs toen ook
overgebracht de op hun Westelijke Ghat’s in- 
heemsehe pcpercultuur, waarvoor juist Soenda 
reeds in 1225 A.D. befaamd zou zijn (zie onder).

Soenda in concreten zin, als naam voor 
W e s t-J a v a, bestond echter zeker kort na 
1000 A. D. In de tot nog toe oudst-gedateerde 
inscriptie op West-Java gevonden, nl. op den be
schreven steen van Tjitjatih, dicht bij de spoor- 
wcghalte Tjibadak, beW. Sockaboemi, van het 
jaar 952 Qaka = 1030 A. D., noemt zich Maha- 
radja (pri Djajabhoepati „vorst van Soenda” 
(prahadjian Soenda)-); en in do 3 daarbij aan
sluitende inscripties van den heuvel Pangtiali- 
kan, d.i. „Zetel”, Z.O. van Tjitjatih, reeds in 1897 
gevonden maar pas in 1916 door Pleytc ontraad
seld (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 57, 1916, bl. 206- 
-211, met 2 afh.), komt niet alleen het jaartal 

952 ook voor boven een dezer drie, en de naam 
Qri Djajabhoepati in een ander, maar in alle 
drie óók de lerin „vorst van Soenda” (2 maal 
‘prahadjian Soenda ; 2 maal hadji i Soenda). 
Bovendien blijkt uit de daar door Pleytc verbe
terde, en nader door Krom (1. c. bl. 522 — 527) 
in haar zin verhelderde lezing der inscriptic- 
Tjitjatih, dat deze Socnda-vorst, met tal van 
titelnamen achter zijn hoofdnaam, zelve Wisj- 
noeïet was, welke nabij een „heilige voctprent” 
die 1 3 inscripties, vrij ver van elkaar, maar 
onderling aaneensluitend in tekst, liet opstellen. 

Met verband met Oost-Java, dat Pleytc er

1) Als plaatsnaam uit vermoedelijk Këdoe 
(desa Muntyasih) komt wel „liet bosch te 
Soesoepja” [alasnya i sus mul a) voor op eene 
Oudjav. inscriptie van 830 Gaka — 918 A.D. 
Zie Oudjav. Oorkonden, ed. Brandes-JKrom^ 
1913, p. 35, regel 14; en verg. er voor dien 
desanaarn p. 20, en 241—242.

En al eerder, óók wel uit Këdoe, in S02 
fhaka, komt de plaatsnaam Soep .la voor (Kajyi- 
Oork. ed. Cohen Stuart, 1875, p. 20); meded. 
Dr. Krom.

2) Brandes in Not. Bat. Gen. 1S90, bl. 15; en 
verg. Vcth’s Java, 2en druk, 1,1896, bl. 52 — 53. 
In Not. Bat. Gen. 1891, bl. 28 staat „Gaka 
945”, maar dit is fout.

ïotrokken uit een>>
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grafbeeld van een asceet met puntmuts (këtoo) 
op den G. Tjikapoendoeng (N.O. van Bandoeng), 
sluit dan weer aan bij liet oudst bekende jaartal 
van een palmblad-lis. in oud-Soendaneesch, 
1256 uit Tjilëgon (Z.W. van Garoet; zie Rapp. 
0. D. 1914. p. 71).

Niets wijst echter heen naar eenig centraal 
Soendaneesch gezag over geheel West-Java ge
durende de 2( ?) eeuwen van Palembang’s opjier- 
hoogheid, die zich wel vooral in het Bantam- 
Batavia-gebied zal hebben doen gelden; de door 
Chau in 1225 A. D. bedoelde peperhaven is m. i. 
niets anders geweest dan het latere Bantam. De 
westelijke pasar dezer oude kota, daar waai
de Hollanders in 1596 den Chin. kamp vonden, 
heette ten rechte Kapalembangan x); terwijl de 
Chineezen de stad toen noemden H a-k a n g of 
„Beneden-Haven”, waar ze hun grooten peper
handel dreven in het land van S u n-t a (verg. 
de gegevens uit 1618 in Groeneveldt’s Notes, 
1876, p. 40 en 56 — 57). Omtrent eenig onder
worpen zijn van Cheribon-Galoeh-Limbangan 
aan een westelijker Soend. vorst blijkt zelfs niets 
na Padjadjaran’s stichting in 1.155 £aka; inte
gendeel; dit gebied, Soendaneesch van taal, bleef 
steeds een soort buffer-staat tusschen Java- 
proper en Socnda-proper.

Met de langdurige „Midden-Sumatra-expe- 
ditie” (Pamalujoe; 1275 — 1293 A.D.), uitgezon
den door den laatsten Vorst van Toemapël 
(= Pasoeroehan; dan ook geheel Oost-Java, 
plus in hoofdzaak Midden-Java), Kërtanagara, 
komt er een eind aan Palembang’s overmacht. 
Volgens het in 1365 geschreven gedicht Nagara- 
kërtagama (cd. Kern-Krom, 1919; Zang 42 : 2); 
zou ..Soeppa” en „Madoera” reeds in of kort na 
1206 £aka = 1284 hulde zijn komen betuigen aan 
hem, sarnen met ..Pahang” = (Zuid-Malaka) — 
het Maleische schiereiland, „Malajoe” — (Djam- 
bi-Palembang) = Sumatra, „Gocroen” = (Go- 
ram) = de Molukken, en „Bakoelapoera” - 
(Tandjoengpoera) — Borneo; waarschijnlijk wel 
een zéér dichterlijke voorstelling; te meer, omdat 
pas in dat eigen jaar het kleine eiland Bali ...ver
pletterd” werd (Zang 42 : 1)! Kërtanagara’s 
eigen val en dood in 1293, gevolgd door den .snel
len opbloei van het in 12114 gestichte MADJA- 
PAHJT (zie dezen naam), maakt „Java” nu 
blijvend belust op „Soenda”. Do Middol-javaan- 
sche kroniek Pararuton (Je cd.-Brnndes, 1896; 
2e cd. Brandes-Krom, 1920, nog niet verschenen), 
eindigend 1403 CJaka = 1481 A. 1)., getuigt 
daarvan; daarbij alléén sprekend van S o e n d a, 
nergens echter van „Padjadjaran”.

Gadjah Mada, de beroemde rijksbestierder 
(1331—1364) van den beroemden vorst Hayam 
Woeroek (1350—1389), somt bij de aanvaarding 
van zijn ambt in 1331 tijdens H. W.’s grootmoe
der — Madjapahit’s eerste Koningin 
da” reeds op tusschen BaJi en Palembang, als 
een der landstreken die onderworpen moest 
worden. ïn 1357, zeven jaar na aanvaarding d 
regeering, tracht Hayam Woeroek op vreedzame 
wijze het te annexeeren, door een Soendascho 
prinses te willen huwen. Maar in plaats der prin
ses, komt de „Maharadja” van Soenda zelve te 
Madjapahit, met gevolg, doch zonder haai;

1) Aldus de Sadjarah Banten in 1662/03,
Zang 26; zie Hoesein Djajadiningrat, Cntxscho 
beschouwing van de S. B., 1913, ]>• *2-

opgezette Javaansclie *) —, hun daken van 
nipah-bladcn, hun katoenen hcupkleed (bij man
nen en vrouwen), hun kortgeknipt haar; en dan 
de peper, aldus: „The pepper grown on the lnlls 
(of this country) is small-grained, but heavy and 
superior to that of Ta-pan (d. i. Toemapël = 
Oost-Java)” (p. 70), geljjk hij later, bij zijn be
schrijving der peper (p. 222-223), de peper uit 
Sin-t’o nogmaals no. 1 noemt, beter dan die 

Ta-pan, en dan 4 andere nog mindere 
kwaliteiten uit Shö-p’o = Java-proper. Doch 
het slot van Chau’s afzonderlijke beschrijving 
geeft aan, waarom West-Java ondanks die prima 
Soenda-peper, toch maar weinig bevaren werd: 
„As, however, there is no regular government in 
this country, the people are given to brigandagc, 
on whicli account foreign traders rarely go there” 
(p. 70).

Welke was die peperhaven met 10 vaam water ? 
Slechts drie Soenda-reeden kunnen daarbij in 
aanmerking komen: oud-Bantam, oud-Djakatra, 
of oud-Cheribon. Want cl at de heele residentie 
Cheribori — en waarschijnlijk zelfs ook dc wes
telijke strook van Tcgal, tot de Tji Pamali of 
„Verboden Rivier”Töë' — wat taal betreft toen
maals reeds tot „Soenda” behoorde, dat blijkt 
uit die alleroudste inscriptie in blijkbaar Soenda- 
neesche taal van 1111 Qaka =- 1189 A.D. uit 
Sadapaingan, in ’t hartje van Cheribon (songkala 
in zeer sterk gefigureerde letters; zie de littera- 

...^tuur in Rapporten Oudh. Dienst 1914, p. 96 — 97; 
pvY dergelijke gefigureerde lettertypen komen al 2 
• ^ eeuwen vroeger voor in Këdiri). De verschillende 

inscripties van Kawali (Zuid-Cheribon) zijn ook 
in oud-Soendaneesch, doch ongedateerd, en 
waarschijnlijk zoowat gelijktijdig met liet rijk 
Padjadjaran (zie onder); dus ook met de Soen- 
daneesche inscriptie uit 1333 (niet: 1223) £aka = 
1411 A. D. te Gegër Haudjoewang beN. Singa- 
parna 2), Een met het jaartal 1263 Q. voorzien

van;

:

1
1) Vroeger moet Midden-Java óók paal

woningen hebben gehad. Men denke aan het 
beroemde landings-paneel van den Boroboc-. 
doer. Ook van Su-ki-tan = (eigenlijk) Djang- 
gala = Soerabaja = (bij uitbreiding) Midden- 
Java getuigt Chau Ju-kua in 1225: „Dwellings 
are built in the samc fashion as in Sin-t’o” (p. 
83). In 1598 getuigt Loclewy.cksz pver de stad 
Bantam:. „Hare huysèn zijn ghebout op 4. 8. 
óft 10. pileren van hout” (nieuwe cd. Rouffaer- 
IJzeunan,. 1915,- p 108). De tegenwoordige 
l£gë Soend. neuten zijn rudimentair; de tegen
woordige Jav. woning is daarentegen onder 
doorwerking van Voorindischen (en Chinee- 
schen ? ?) invloed aldus geworden sinds ca. 
1400( ? ?).

Het juiste jaartal 1225 voor Chau’s Boek gaf 
s j^t^.elliot in T’oung Pao, XIII (1912), p. 449, in 

'< zijne bespreking der editie Hirth-Rockliill.
2) De afbeelding bij Holle in Tijdsehr. Bat.

^,en' ^ (1877), p. 588; de juiste lezing bij
> ^ P.Mc in T. B. G. dl. 53 (1911), p. 102, noot 3 
'met verbetering door Prof. Kern van de 

foutief als 2 gelezen beide cijfers in ’t midden. 
Dc juiste plek van vinding heet Linggawanei 
gelegen op een zuidelijken bergrug of „kam” 
(Soend. gëgër) van den Galoen "goeiig”

Het inschrift gedenkt di stic .ting v’an een 
heiligdom ter eere van Bhatari = Parwati = 
Oema = giwa’s gade (pers. meèed. Dr. Krom).

„boen

en
er
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liet eind is een gevecht te Boebnt (Noord van de 
iioofdsfcad), waarbij de vorst van Soeiula sneu
velt eu tal van zijn nwnalïs (rijksgrooten, ridders) 
worden afgemaakt; de zoogenaamde „geschie
denis met de Soenda-lui te Boebat” (pasoeijda 
Boebat) x). Doch van eenige politieke vereeni- 
ging, een verdwijnen van den vrijstaat Soenda, 
blijkt niets, ondanks Madjapahit’s machtsont
wikkeling.

Maar nauwelijks gaat het verval van het rijk 
Madjapahit, tijdens de regcering van zijn tweede 
Koningin (Dcwi Soohita, 1400—1447 A. D.), 
duidelijk aan het licht treden, ook door propa
ganda van Islamieten (Malik Ibrahim te Grësik,. 
t 1419), of in West-Java, en nu bepaaldelijk 
weer in de tegenwoordige residentie Batavia, 
waar óók de oud-Wisjnoeïtische zetel van 
„Taroema” aan de Tji Sadane (alias Tji Gede) 
van 400(?) —ca. 500 gevestigd was geweest2), 
wordt in 1355 Qaka = 1433 A. D. het rijk gesticht, 
dat zich blijkbaar „op één lijn” durft stellen met 
Madjapahit: PADJADJARAN, met hoofdstad 
Pakwan = PAKOEAN. Men zie op beide 
woorden voor den bloei van dit rijk, 1433 — 1526; 
ten val toen gebracht door Moh. Javanen, die 
zich vóór 1520 gevestigd hadden in de baai van 
Bantam, m. i. zich nederzettend op de oude plek 
waar Chau Ju-kua’s peperhaven uit 1225 ge
zocht dient te worden. Zulk een terugkeer tot 
een van ouds door de traditie befaamde on daar
door „geheiligde” plek, zulk een repristinatie, is 
echt-mensehelijk in ’t algemeen, echt-Javaansch 
in ’t bizonder.

Doch alreeds in 1459 was 
van de Voorindische, speciaal Guzeratsche zee
vaart ? — de naam Soenda als S o n d a i liet 
allereerst op oen Europeeschc kaart verschenen: 
die van den Vcnetiaan Fra Mauro, gefacsimileerd 
op bl. 80 van Ruge’s „Geschichte des Zeitaltcrs 
dor Entdeckungcn”, 1881 3): hot ligt daar als 
een eilandje iusschen . Taprobana oftewel Suma- 
tra” („Taprobana over' Siomotra”) en „Java 
minor” („Giava menor”), terwijl oostelijk van dit

laatste een grootcr eiland „Java major” („Giava 
mazor”) is getcekcnd. D.i. dus: „Sondai” neemt 
hier in 1459 de plaats in van StraatSoenda, 
begint door de zeevaarders zijn meerdere bekend
heid te krijgen. Geheel hiermee in overeenstem
ming is wat Barbosa in 1516 over de onderlinge 
ligging van Sumatra, Soenda, en eigenlijk Java 
(Groot-Java) te boek stelt : van „Qunda” zegt hij: 
„En voorbijgaande zelfs Sumatra, gaande den 
weg van (= naar) Java, ligt (daar) Soenda wat 
een klein rijk is, waar veel peper valt; zij hebben 
een eigen Koning, (die) sinds gcruimen tijd 
wonscht te dienen den Koning (van Portugal) on
zen Heer; hier zijn vele slaven, en laden vele 
schepen van China”; waarop dan volgt de be
schrijving van het „Rijk van Java”, waar men 
aankomt „verlatende het eiland van Soenda” 
(leyxando ha ilha de Qunda) x). En precies nog 
zoo vindt men op de kaart uit 1529 van den in 
Spaanschen dienst overgeganen Portugees Diogo 
Ribeiro, gedeeltelijk gefacsimileerd door Tiele in 
het Feestnummer Bijdr. Kon. Inst. 1883, Land
en Vk.kunde, bl. 8t tussckeüT STfmatra~(7X'ama7~ 
tra”) en „de [beide] Java’s” (lavas; sic!) het 
eilandje „Sunda” geteekend.

Tevens kwam een nieuwe plaats hier in aanzien, 
K a 1 a p a, of voluit SoendaKalapa gehee- 
ten, aan de monding der Tji Liwoeng, de zeeha
ven voor de landwaarts in gelegen hoofdplaats 
Pakoean-Padjadjaran; een plaats die later, in het 
einde dezer 16e eeuw — waai om, is nog volledig dui
ster — herdoopt zou worden in Djajakerta, Dja- 
katra, alias SOERAKARTA, waar later aan den 
Oostocver het Kasteel van Batavia zou verrijzen 
(verg. IvOTA iNTËNj. „Calapa”'’heet het, en 
„deze haven van Soenda” („este porto de £uin- 
da”) in het contract dat op 21 Aug. 1522 door de 
P rtugeezen met de mantri’s („mamdarjns”) van 
den Koning van Soenda er wordt gesloten (Al- 
guns Documcntos, 1892, bl. 460 — 461: en verg. 
Veth, Java, 2en dr„ I, 1896, p. 280-2SI)2);'; 
„CaTapa”-eok-hect'7Tet in 1554, ,7cTèzc havenman 
Kalapa, die is die van Soenda” zooals er staat 
(Sulisidios para a historia da India Portugueza, 
1868, 1, bl. 42). Maar voluit wordt de „haven” 
van „sumdabamta”
enkel „Bamta” — reeds in 1527 onderscheiden 
van de „haven” van „sumdacalapa” (Joao de 
Lisboa, Livro de marinharia etc. ed. Brito Rc- 
bello. Lisboa 1903, p. 251, 252); en ook „süda 
calapa” staat op de kaart van Diogo Homem 
— aldus heet hij ten rechte — uit 1558, gofacsimi- 
leerd door W. de Gray Birch in zijn vertaling 
„The. Conimcntaries of the great Afonso Dalbo- 
querque”, Hakluyt-ed., III, London 1880, bl. 1, 
terwijl bewesten daarvan „bunta”, d.i. Bantén 
ligt; en „sunda calapa” staat ook op de latere 
bewerking dezer zelfde kaart van 1568, geiacsi- 
mileerd bij Ruge, op. cit., bl. 534, met ook ten 
westen daarvan een juister „banta”. En „Sunda 
Calapa” noemt Huygon van Linsehoten het nog

1) Barbosa’s „Livro” in Collec9ao do Noti- 
cias etc., II, 2e ed., Lisboa 1867, bl. 36S —369.

2) De toen tegelijk opgerichte gedenkpilaar 
(padram, padrao) met het wapen (wereldbol; 
esphera) van den inmiddels op 13 Dcc. 1521 
in Portugal overleden Koning Manuel I, en 
een Port. inscriptie daaronder, is thans terug
gevonden bcN. het oudc-Stadhuis; zie de af
beelding in Oudh. Verslag 1919, p. 53.

onder invloed

!V

1) Zie Pararaton (Verh. Bat. Gen. XLIX, le 
Stuk) 1896, bl. 23 -29, 120, en 131-1357“ 
Voor do ligging van Boebat, zie de Nagarakér- 
tagama (1919), Zang 86 : I ; en nader 'Oud- 
heidk Verslag, 1914, p. 206.

2) Jn dezen niet-Voorindischen naam „Ta
roema” heeft Plcytc een Sanskritizecring ver
moed van Soend. taroem, de indigo-plant, nu 
nog over in den naam der Tji Taroem, de 
grensrivier tusschen Batavia en K ra wang.; . 
terwijl hij den naam „Sadane”, die weer geon 
Soondanccsch is, meende te kunnen herleiden 
tot Sanskiit-oorsprong; zie Vorspr. Geschr. 
Prof. Kern, VII (1917), p. 6 noot 2._In ca. 
1530 heette de Tji Sadane (vulgo Tjidani): 
Tji Gede of „Grooto Rivier”, zooals trouwens 
óók de Tji Taroem toen wel heette; zie bij 
SOERASOWAN.

3) Verg. met het hicrvolgendo het art. „Sun
da” in Yulo and Burnell, „Hobson-Jobson”, 
1886 of 1903, waar reeds de plaatsen van Bar
bosa, Ant. Nunes, en Linsehoten genoemd 
staan. Daarnaast kan men er bij het art. 
„Carnntic” uit 1673 het andere „Sunda”, 
beZ.O. Goa, vermeld vinden als peperland; zio 
ook daarover Dagh-Register 1640 — 41 (1887), 
p. 193: „Sonda”.

even verder genoemd

2ïv
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SOENDA; SOENDA-EILANDEN (GROOTE EN KLEINE).IS

\ „het gezegdo eiland 
ook uitdrukkelijk „de haven

vaneiland van Soenda”
Soenda” — waarop

Panaroekan” wordt vermeld voor te komen! 
—, ja zelfs van „de eilanden van Soenda *). We 
hebben hier dus Soenda = Java in zijn volle uit
gestrektheid, met Soenda-proper, Gresik 
naroekan op zijn noordkust; en de neiging ook al 

de omliggende eilanden Socnda-eilanden te 
betitelen! De naklank van dit toch zéér verwar
rend Port. spraakgebruik in loco uit ca. 1530 gaf 
zelfs aanleiding tot een vermaarden flater van 
BARROS (zie dezen naam) in zijn He Decade 

waar van Dipati Joenoes („Paté 
Unuz”), heer van Djaparain 1512, gezegd wordt: 
dat hij zich later — n.1. vóór 1521 — , Koning 

Soenda” maakte (Lib. IX, cap. .4). Doch 
versta hier: Koning van Java-proper, met Ma- 
djapahit als centrum (verg. Bijdr. Kon. Inst. <3, 
VI, 1899, p. 131-139).

Maar wie, voor het Port. volksbegrip, er zeker 
het meest, aan heeft toegebracht Soenda op den 
voorgrond te stellen, is G'amÖes — wiens verblijf
tijden in Port. Indië waren geweest 1553 —5G, en 
(na Macao) 1560 — 67 —, met zijn in 1572 voor 
het eerst verschenen, en dadelijk menigmaal 
herdrukt heldendicht der Loeziaden (Os Lusia- 
das, d.i. De Daden der Lusitaniërs); In zijn Xen, 
tevens laatsten zang, geeft hij een gansch pano
rama van de Oostersehe landen, daaronder ook 
van onzen Archipel, en bezingt achtereenvolgens 
met vermelding telkens van eenige karakteristie
ke bizonderheden, in 4 strophen, Tidore met 
Ternate, Banda met Borneo, Timor met Soen- 
d a, en ten slotte Sumatra. Doch over Java 
wordt gezwegen! En de Inzonderheid welke hij 
van „Soenda” vertelt over een „versteenende ri
vier” moge nu ook al wijzen naar het boven- 
Bantam-gebied. aan den anderen kant heeft toch 
Camöes-zelve met zijn „Sunda” niets anders be
doeld dan gansch-Java, waar hij, na het verniel
den van Timor met zijn sandelhout, ineens over
gaat tot „Soenda zóó uitgestrekt, dat het de eenc 
zijde verbergt naar ’t onbereikbaar Zuid” -j 
En al zijn lezers met hem, hebben hier aan Soenda 
= Java gedacht, en halfbewust medegedaan aan 
de propaganda voor den naam Soenda.

Camöes en anderen in Indië wisten wel beier.

in zijn in 1596 verschenen Itinerario, hoewel de 
naam teen al verouderd was/zoodat, toen de Hol
landers hier het eerst op 13 Nov. 1596 aanliepen, 
zij in hun Journalen spreken van „Jaccatra, welc- 
ke stadt eertyts (sic) genaemt is geweest Sonda 

• Callappa” (De Jonge, Opkomst, II, 1864, bl. 336; 
en verg. Lodewycksz’ Eersfce-Boeck, 159S, ed._ 
1915, p,. 162). Het ontstaan van Soenda Kalapa 
moet dus wetTot vóór 1500 A. D. teruggaan.

Doch de wijze waarop Linschoten den vollen 
noemt, is niet minder merkwaardig; hij

van

■ en Pa-

om

naam
spreekt van „Tava mavor”, groot-Java, en voegt 
dan toe: „Die principaelste Havé van’t Eylandt 
is Sunda Calapa, waer van die straet den naem 
heeft” (fol. 25b); hier hebben we dus — en wel 
naar Port. bronnen, door Linschoten bewerkt, 
die tusschen 1583 en 158S te Goa voor hem be
schikbaar waren — den naam Soenda, die op 
Java, en ondanks Java, naar voren springt.

Hierbij moet stilgestaan worden. Want ronduit 
gezegd: onze naam Soenda-eilanden, dan 
weer onderverdeeld in Grooie en Kleine, is een 
anomalie, iets tegennatuurlijks / Java-eilan- 
d e n moesten zij heeten! Want na ca. 1050 A. D. 
(kort na Erlangga) had allengs Java, politiek en 
moreel, de leiding gekregen over alle andere 
eilanden of eilanden-deeleu in onzen Archipel. 
Bij Marco Polo in 1292 is Java = eigenlijk Java, 
en Java minor = Noord-Sumatra; wanneer de 
Portugeezen in 1511 van Malaka meester zijn 
geworden, heeten veelal Indonesiërs „Jaos”, „Ja
vanen”, ook al zijn daar tal van Mo.’ukkanen en 
Makassaren, Boegineezen en Soendaneezen on
der; en men verg. de heele reeks getuigenissen in 
Veth’s Java. 2e uitgaaf, I, 1S96, bl. 11 — 14. 
den verbazenden omvang dien, óók in het begrip 
van talrijke inlandsche stammen (tot op Soemba 
en Timor toe), de naam Java en Javanen in 
onzen Archipel had en heeit.

Doch ondanks dit doorslaand overwicht van

van 1553,

van

1

■

voor

den naam Java, spreken wij toch, onredelijker
wijze, van S o e n d a-e i 1 a n d e n, groote en 
kleine!

Alleen aan de Portugeezen hebben wij dit zon
derlinge spraakgebruik toe te schrijven, die sinds 
ca. 1600 steeds, de 17e en 18e eeuw door, zijn blij
ven spreken van „de eilanden van Soenda” (as 
ilhas da Sunda, ook de Sunda en do Sunda). Voor 
hen werd omtrent 1545 door de toen uitgebarsten 
troebelen bij de ineenstorting van Dömak, waar
uit het meer binnenwaarts gelegen Padjang dan 
zou voortkomen, de scheepvaart op Groot-Java 
moeilijker; hun handel met Java concentreer
de zich op Soenda en hun begrip van Java kromp 
daartoe samen. In het reeds even aangehaalde 
„Boek der Gewichten van Indië” (Subsidios etc., 
1) opgesteld in 1554 door Antonio Nunes, wordt 
niet gerept van „Java”, doch volgen achter elkaar 
de gewichten gebruikelijk te Malaka, Banda, Ter- 
nate („Maluquo”). China (versta: Macao), en 
Soenda, tevens het slot der gansche lijst.

Doch ook reeds eerder, uit den tijd toen Dëmak 
zeker heerschtc, hebben v/ij een treffend voor
beeld hoe, zelfs in officieele taal en op Java-zelf, 
de Portugeezen „S oenda” zeiden waar beslist 
Java bedoeld was. Op 27 Jan. 1532 toch sluiten 
zij een contract met den (Si) Adii Dipati van 
G r ö s i k („o siayge de paté senhor da dicta po- 
voa^am daguaeim”), den „Koning” van Grësik 
dus in ouderwctsch-Holiandseh, en in dit contract 
wordt van niets anders gesproken dan van „het

De medicus-plantkundige Garcia da Orta, levend 
te Goa sinds ca. 1510, zegt in zijn aldaar in 1563

1) Zie dit contract afgedrukt in J. F. 3. Ei
ker, Collec^ao de tratados etc. I, Lisboa 1881, 
bl. 55 — 62, en verg. Veth’s Java, 2e cd., J, 1896, 
bl. 287 — 288, alsmede Bijdr. Kon. Inst. 6, Vf, 
bl. 172. Op bl. 59 bij Biker staat: ..o sayge 
de paté enz.”, maar in een eigen afschrift van 
dit archiefstuk, uit Lissabon ontvangen, staat 
duidelijk „siayge”.

2) „Olim a Sunda tao larga, que hurna banda 
Esconde para o Sul difficultoso”.

Aldus in strophc 134 (waar even goed „Jaoa” 
had kunnen staan). Het woord „Javan 
(Jaos) wordt in dezen zelfden Xen zang in slr. 
41 genoemd, waar het toen in Malaka welbe
kende spreekwoord „Maleiers zijn verliefd, .Ja
vanen dapper” wordt te pas gebracht. Ovc r 
bedoelde „wonder”-,.rivier” (waarschijnlijk de 
Tji Oedjoeng), die: „In steen verkeert Let 
hout, dat in haar valt”, verg. de literatuur in 
Veth’s^Java, 2c ed., III (1.903), p. 95, noot 2; 
Cam'öes ontbreekt er echter.

en

I
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verschenen beroemde Coloquios - vooraan voor
zien van een Ode door zijn vriend Camöcs! —, 
bij zijn XlXc Gesprek (Over Cubebe), dat de 
Portugeezen dat haalden „uit Socnda en uit Ja
va”, en spreekt daarop zelfs over de „eilanden 

Java” (ilhas de Jaoa; ed. Eicalho, I, 1891, 
p. 2S8). De Spaansche medicus Cliristoval Acos- 
tn, die kort na Orta verscheiden jaren te Cochin 
had gepraktizeerd, schrijft desgelijks in zijn 
Tractado de las Drogas etc. (Burgos, 157S, p. 24) 
over de peper: dat men die vindt op de kust van 
Malabar, te Malaka, in Këdah, „en in Soenda en 
in eenige eilanden van Java” (y en la Sunda y en 
algunas islas de Taoa). Godinho de Eredia, de te 
Malaka geboren Indo met Boegineesch bloed, 
schrijft in zijn" „Bericht van het Goud-Schier- 
eiland” (ln£orma§ao da Aurea Chersoneso) van 
1599 x), nog wel degelijk over „Java Maior”, 
kent geen Soenda als eiland, maar wel als haven, 
en begint zijn nadere beschrijving aldus: „Het 
Eiland is verdeeld in verscheiden Provinciën en 
Rijken, en de voornaamste zijn de volgende: 
Soenda Kalapa (dus géén Diakatra alsnog zich 
bewust), Cheribon enz.” En verg. Couto’s be
schrijving van het „eiland Java” in zijn IVe 
Decade (le ed. 1602;, Lib, III, cap. 1.

Doch dit verhindert niet, dat, ook officieel, 
Soenda voor Java in eero blijft bij de Portugee
zen, hetgeen in ’t begin der 17e eeuw weer be
vorderd wordt door het feit dat juist om West- 
Java, om Bonten en Soenda Kalapa, de naijver 
met do Hollanders zich concentreerde; zoo heet 
het in 1615 officieel uit Voor-Indië aan den Ko- 
ning, dat de kleedjes van Palikat gewild zijn „in 
Soenda en in de verdere havens van Java” („na 
Sunda e nos mais portos da Jaoa”, Docum. 
Remettidos, III, 1885, bl. 189-190). En eerder 
reeds bezat de naam Dij hen een nog veel ruimer 
betcekenis; Fianeois Pyrard de Laval schrijft al 
in het bekend verhaal zijner reis naar het Oos
ten, die van Mei JGOl—Ecbr. 1611 geduurd had: 
„bes Portugais appellent toutes les isles qui sont 
au dela de Malaga, In Koude, comino qui diroit la 
nier & les isles du Sud. Sous ce nom sont com- 

Sutnalra, laua, les Moluques, & toutes les 
autre.’i isles partieulieres de ee costé-la” (Voyagc, 
!Jo e<l., Paris 1019, II, bl. 164; desgelijks al in zijn 
Discours du voyagc, IG11, p. 239). Naar dit ge
tuigenis van Pyrard herhaalt dan P. Davity het 
in zijn Dcseription Générale de l’Asio, nouv. éd., 
Paris 1600, fol. 809, onder het hoofd „Islc (sic) 
de la Svnde”; er nog bij voegend: „Les trois 
principales do ces Isles sont Sumatra, la grande 
laue k Borneo”. In Port. werken der 18e eeuw 
vindt men aldus niet anders dan van „de eilanden 
van Soenda” gesproken; zoo in 1786: „Het 
Eiland van Sumatra, het grootste der eilanden 
van Soenda, heeft enz.” („a maior das Ilhas do 
Sunda”, Historia dos deseobrimenlos etc., II, 
Lisboa 1786, ld. 24; en verg. er bl. 158).

Daardoor hadden do Franschcn den term spoe
dig overgenomen. In den groeten alphabctischen 
„ Diclionnaire de Trévoux” (ook, en meer offici
eel, genoemd „ Dictionnairc Universcl Frangois 
et Latin”), nouv. édition, IV, Paris 1732, wordt 
bij het art. „Les isles do la S o n d e. Sondae 
inmlae”, curieuzelijk herinnerd, op het voetspoor

1) Het eerst uitgegeven door A. L. Caniinha, 
Lissabon 1807, met eenige andere ongedrukte 
stukken. Zie daar bl. 110.

van Nic. Sanson (1704), aan den schijnbaar ana- 
logcn term bij Ptolemaeus (zie hiervóór) „Sindae 
insulao tres Anthropophagorum”, die misschien 
wol ccnigcn invloed had uitgeoefencl; en heet het 
voorts „Les principales de ces isles [de la Sonde],
.... sont Sumatra, Java & Borneo” (fol. 2084).
In de nog veel uitgebreider „Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné etc.” van Diderot en . 
cl’Alembert, kan men in dl. XV, Neufchastel 
1705 desgelijks lezen „S o n d e, lies de la,... 
lies de la mer des Indes, situées autour de 1’équa- 
teur, & au eouehant des Moluques .... Les 
principales de ces iles sont Sumatra, Java & 
Bornéo”. En wanneer in An IV (= 1796) de 
Fransche vermeerderde vertaling verschijnt der 
reisbeschrijving van C. P. Thunberg, die in het 
Zweedsch luidde „Resa uti Europa, Africa, Asia” 
(CJpsala, 1789), dan heet die in het Fransen 
„Voyage au Japon par le Cap de Bonne-Espé- 
rance, les Isles de la Sonde, etc.” *

In de 18e eeuw bezaten ook de Engelschen deze / 
uitdrukking. In den len druk van zijn History ^ 
of Sumatra” (Lonclon, 1783) begint MarsdenT'” 
„Sumatra is an island in the East Indles; the 
most western of those classcd by geograpliers un- 
der the distinction of Sunda islands” (bl. 3). En 
geheel desgelijks heft in IS 17 Raffles zijne Histo- 
ry of Java aldus aan: „The Country known to 
Europcans undcr the name of J a v a, .... is one 
of the largest of what modern (sicV geographers 
call the S unda islands” (I, bh Ih/Maar het feit , :j> 
alweer dat Raffles niet stilstaat by deze zonder
linge en onlogische benoeming, zelfs ondanks dat 
hij een anderen geopperden verzanrclnaam „the 
A s i a t i c Isles” vermeldt, bewijst wel dat 
men toen al aan den term gewend was, en niet 
meer als vreemd voelde wat inderdaad zeer 
vreemd was.

Ook wij zijn reeds spoedig in het zog meege
gaan, waarschijnlijk op het spoor der Engelschen. 
Wouter Schouten in zijn „Oost-Indische Voya- 
gie”, Amsterdam 1676, II, bl. 134 spreekt welis
waar nog van „Oost-Indische Eylanden” x); het 
„water-lndicn”, door Rumphius doorloopend ge
bruikt in zijn Amboinsch Kruidboek (zie de Voor
reden van dl. I, 1741, slot) vond geen navolging.
Maar reeds in 1730 was te Amsterdam versche-

van

l'M 1

1) Het is dus niet juist, dat het „Crosses 
vollstandiges Ur.iversal-Lcxicon aller Wisscn- 
schnfften und Künsto”, XXXVIII, Leipzig — 
Ilallc 1743, i. v. „Sonde, oder die S ü d- 
InHo 1” als gotuigon ten deze, zelfs vóór Davi
ty en Tavernier, óók noemt Schouten. Overi
gens is de aanhef van dit art. zeer interessant: 
„dio Portugicsen benennen also allo Incliani- 
scho Inscln, welche jenseit der halb Insel Ma- 
lacca liegen, und werden wogen ihrer grossen 
Anzald insgeiuein in die Inscln d c S o n d a 
gogen Os ten z u, und die gegen Wes
ten z u, cingetlicilet .... Unter denen In- 
soln de Sonda gegen Westen zu sind die vor- 
nohmsten Borneo, Sumatra und Java” (fol. 
729). Inderdaad zegt liet Tavernier (Les six 
Voyagcs, etc., Paris 1G7S, II, bl. 294): „& 
quelquefois aux Isles do la Sonde & aux 
Philippines”; hetgeen in do vertaling van 
Glazomaker, Amsterdam 16S2, wordt weerge- 
gevon met: „en somtijts naar do Filippynscho 
Eilanden / en naar die van Sunda” (II, bl. 
221).
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„Kleine Soenda-eilnnden” blijven 
G. P. R-

SOENDA KALAPA. Zie bij SOENDA, SOE- 
RAKARTA (no. 2), en SOERASOWAN. De 
conservatieve Cliineezen spreken nog altijd over 
Batavia als: Ka-la-pa (en niet bv. van Sba-ko-ta 
of^Pa ta-pi), teruggaande dus met dien Chili, 
jilaatsnaam tot hun vestiging te Soenda Kalapa 
in de 16e eeuw, of vroeger.

SOENDA-LANDEN. Onder dezen naam ver
staat men het gedeelte van Java ten W. van de 
rivieren Tji Losari en Tji Tandoej. Deze vormen 
ook de taalgrens; Soendaneesch wordt gesproken 
over geheel West-Java, doch met eenige beper
king. De taal der Noorderkuststreek van Bantam 
is een dialect van het Javaansch en ook elders in 
deze residentie schijnt zij sterk niet Javaansch 
vermengd te : iju; in een deel van Ciieribon heeft 
Javaansch den boventoon; de strook langs de 
Zuidkust is bij do ontwikkeling der taal in het 
binnenland achtergebleven en naar de Oostelijke 
grens van West-Java gaat de taal geleidelijk in 
het Javaansch ovex\ Onder Soendaneesch (zie 
verder op dat woord) wordt dus in het algemeen 
verstaan de taal van West-Java, maar in hel bij
zonder die van de Preanger, van de Zuidelijke 
helft der afdeeling Buitenzorg en van de Zuide
lijke helft van Krawang. In dit uitgestrekt ge
deelte des lands is de taal het zuiverst, het rijkst 
en het meest beschaafd en daar heeft zij zich dan 
ook tot een geschreven taal ontwikkeld, Voor ver
dere bijzonderder'neden omtrentdeSoenda-lande.i 
wordt verwezen naar SOENDANEEZEN en naai
de verschillende artikelen, die over dit gedeelte 
van Java handelen.

Literatuur: A. de Wilde, De Preanger-Regen 
schappen op Java, Amst., 1830; Dr. J. ten Brink, 
Op de grenzen der Preanger, Bat., 1861; J. 
Hageman J.Cz., Geschiedenis der Soenda-landen, 
T. B. G. Dl. XVI (1867) bl. 193, XVJ.I (1869), 
178.en XIX (1870), 201; K. F. Holle, Bijdragen 
tot de geschiedenis der Preanger-Regen'solui p- 
pen, T. B. G. Dl. XVII (1869), bl. 316; J. Grom- 
man, Bladen uit het dagboek, enz., Grom, 1874; 
S. Coolsma, Twaalf voorlezingen over West-Ja 
Rott., 1879 (opnieuw verschenen in 1881 eveneens 
ie Rolt. onder don titel „West-Java”); O.
Rees, Overzigt van do geschiedenis der Prean
ger regentsch., Vorli. Bat, Gen. Dl. XXXIX 
(1880); Mr. J. A. v. d. Gilijs, Geschiedenis van de 
Soenda-landen, in het Soendaseh vertaald door 
Raden Karla Winata, Batavia, 1880; Dezelfde, 
Oud-Bantam T. B. G. Dl. XXVf (1881), bl. J;

/-¥. J. Vetli, Java, Dl. III, 1882, West-Java, 
bl. 1—354; S. Coolsma, Soendaneesch-Holl. woor
denboek, Leiden 1884, Inleiding; Dr. J. Brand 
Eenige ofïicieele stukken met betrekking tot Tjér- 
bon, T. B. G. Dl. XXXVII (1891), bl. 449; P. 
de Roo de la FaiJlc, Preanger-sehctsen, Bat.,

/ 1895;/]?. J. Veih, Java, 2e druk, bewerkt door 
Joh. F. Snelleman en J. F. Niermeyer, Dl. I, Oude 
geschiedenis (1896), en II, nieuwe geschiedenis 
(1898).

SOENDASTRAAT tusschen Java’s Weslkus 
en Sumatra’s Zuidkust is van ouds de meest be
varen toegang tot den O. I. Archipel. Do Java wal 
langs de straat is over het algemeen laag en zwaai 
begroeid, daarachter rijst, behalve Ier hoogte 

de Peperbaai, liet heuvelland geleidelijk op; 
in liet Noordgedeelle van de straat is bet land 
tot aan beo strand bebouwd.

nen, vertaald naar het Engolsch van Th. Salmon, 
een boek „Behelzcndo de Tegenwoordige Staat 
der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid 
Borneo, Java, Sumatra en enz.” Op Celebes na. 
zijn hier de „Groote” Soenda-oilanden dus reeds 
compleet. Trouwens, nog lang daarna rekende 
men Celebes er niet bij: J. van den Bosch ver
taalt in zijn „Nederlandsche bezittingen, in 
Azia enz.”, ’s-Grav. — Amsterdam, ISIS, op bl. 
149 van dl. II het volgende uit dl. IV van Malte- 
brun’s „Précis de la Géographie universelle” 
(le ed., Paris 1S10 — 29, 8 dln.): „De beroemde 
straat Sunda of de la Sonde, scheidt het eiland 
Sumatra van Java. De zeeman, uit de Indische 
zee tusschen deze eilanden doorvarende, ziet 
weldra het groote Land van Borneo vóór zich: 
van hier do n eer gewone dan juiste benaming 
van Sundasche eilanden, aan deze drie (sic) 
Landschappen gegeven”. *)

Terwijl daarop in 1S60 door het machtwoord 
van Multatuli de pakkende fantastische term 
I n s u 1 i n d e als verzamelnaam voor onzen 
Archipel in zwang kwam, en sinds i 1884 onder 
wetenschappelijk voorgaan van Bastian de juis- 
i er naam Indonesië allengs terrein won, 
moeten wij het aan de Portugcezen wijten of dan
ken, dat wij liet grootste deel van ons overzeesch 
bezit met den onlogischen, doch historisch-ver
klaarbaren term van S o e n d a-e i 1 a n d e n be
titelen, en dat we nog slechts één stap verder be
hoefden te gaan om van „Soenda-Archipel” te 
spreken, zooals de moderne Spanjaarden inder
daad plegen te doen met hun „Archipiélago de 
la Sonda”. Verg. trouwens noot 2 hieronder.

Dat onder de „Kleine” Soenda-eilanden — een 
benaming die eerst in de le helft der 19e eeuw 
ontstond, naar analogie der 4 Groote Soenda- 
eilanden -) — de reeks wordt verstaan, die met 
Bali_begint, en met Timor eindigt, onder inbe
grip van Alor, doch met uitsluiting reeds van 
Wetar (Wetter), hetgeen tot de Zuidwester- 
eil inden en het gewest Amboina behoort, — 
is bekend. Geologisch, met uitzondering van 
Soemba, Sawoe, Roti en Timor, behooren zij 
inderdaad tot de recente, deels ook jong-tertiaire 
vulkaanreeks die over Sumatra en Java heengaat, 
en, over Alor en Kambing noordwaarts buigend, 
naar Banda loopt. Historisch en politiek behoort 
Timor volkomen er bij, en vormt dit, niet enkel 
slechts naar den naam, dc „Oost-”grens van wat 
ten rechte de „Kleine Java-eilanden” waren te 
heeten, zooals korten tijd (ca. 1600 — 1650) Soem
ba wa bij ons inderdaad J av a M> i n o r ge
noemd werd.

Doch om bovenvermelde redenen zal ook 
deze reeks wel voor goed met den zonderlingen

1) Maltebrun had het scherper geformu
leerd: „Le célèbre détroit O.e la Sonde, propre- 
ment de Sunda, .; d e la cette dén o mi- 
nation commune d’ilcs de la Sonde,~donnée k.' 
ces trois contrées (dus: Sumatra, Java, en 
Borneo), dénomination insignifiante, mais 
sur laquelle il est inutile de chicaner” (Précis, 
IV, 1813, p. 265).

2) Soms telt men 6 groote, door Bangka en 
Billiton afzonderlijk mede te rekenen; aldus 
het art. „Soenda-Archipel” (sic) in het Aard- 
rijksk. en Statist. Wdb. van Ned.-ïndië, III, 
1869. Er is dan echter niet de minste reden, 
Madoera niet mee te rekenen.
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De Z.W.hoek van Java wordt gevormd door 
driehoekig, zwaar begroeid schiereiland, dat

Oostkant van de Lampongbaai loopt een heuvel
land van afwisselende hoogte met bier en daar 
vlakke gedeelten, waaronder enkele drassige, 
langs liet strand; hier vindt men de volkomen be- 
schutto Oostbaai. De Westkust is sterk verbrok
keld met hier en daar een smalle kuststrook, 
welke bij den mond der riviertjes drassig is; vóór 
de talrijke baaitjes liggen eilandjes van verschil
lende grootte. Aan den Z.O.hoek der middenland- 
tong liggen de hcuvelachtige Lagoendi-eilanden, 
welke aan den Zuidkant steil uit zee oprijzen; 
Z.W. van dien hoek loopt de rand van den onder- 
zeeschen rug, welke Java met Sumatra verbindt, 
op korten afstand langs de kust. De kusten van 
de Keizersbaai loopen vrij steil op, alleen achter 
in de baai is het vlak en -drassig. De Zuidpunt 
van de Westelijke landtong is vlak en zandig, bij 
de monden der rivieren wat drassig. Vóór de kust 
ligt een smal koraalkustrif, waarbuiten enkele 
gevaren liggen en dat geleidelijk naar zee af
daalt; recht om dc Zuid steekt een onderzeeschc 
uitlooper van het gebergte tot op ruim 40 K.M. 
in de straat uit.

De diepten ir> de straat zijn zeer groot tot aan 
den onderzeeschen rug tusschen Java en Suma
tra, die in liet midden vrij steil oploopt naar de 
Krakataugroep, van urelke het hoofdeiland de 
hooge vulkaan Ivrakatau is, welks N.W. wand 
bijna loodrecht oprijst uib een, bij de uitbarsting 
in 1883 ontstane, zeer diepe put; overigens vale 
de berg naar zee steil af en is, behalve aan den 
N.O.kant en aan den Z.O.hoek, omringd door een 
smal, ondiep kustrif. N. O. van Krakatau ligt, ireb 
eenige kleinere eilanden, een ondiep gedeelte n'.et 
banken, riffen en klippen en, tusschen dit en den 
Sumatra wal, heb nog hoogere, aan alle zijden 
steile Scbësi met een dubbeltop en het lagere 
Sëbookoe. Binnen deze groep zijn dc diepten niet 
zeer groot maar ongelijk, tusschen Varkenslioek 
en Java’s Vierde punt liggen daar nog het lage, 
met struikgewas begroeide eilandje Dwars in den 
weg, waarvan alleen de Zuidpunt, beO. de naar 
het Z.W. open baai, heuvelachtig is. Z.O. van 
dit eilandjo, ligt, dicht bij den Java wal, de steil 
uit zee oprijzende, bcoge, begroeide rots Bra- 
bantsboedje, N.O. ervan Toppershoedje van de
zelfde formatie met do Windsorklip en N.W. er
van do even boven w'ater uitstekende Strooniklip. 
Overigens liggen in straat Soenda geen gevaren.

Do straat is verlicht en ten allen tijde veilig 
te bevaren. BeO. Krakatau wordt gewoonlijk 
langs den Javawal gehouden; zeilschepen van 
om dc Zuid kiozen dc Behouden Passage alleen 
in den Z.O.moesson, omdat er dan beN. Prinsen
eiland, luj ongunstige gelegenheid, gevaar kan 
ontstaan door den stroom do straat weder uit to 
drijven.

De richting der trechtervormige straat maakt 
dat do Westmoesson hier krachtiger is dan do 
Oostmoesson, foitelyk gaat de wind hier het ge- 
heele jaar door mot de zon rond. In April is hei 
kentering, van Mei t/m Juli waaien wónden uib 
alle richtingen, doch hebben O.lijko en Z.O.lijke 
dc overhand, in Augustus en September staat do 
Z.Z.O.wónd vrij geregeld en vrij krachtig door, 
in Octobcr en November is do wind Z.Z.W.. 
daarna loopt deze W.lijker en staat vrij gere
geld cn krachtig door. In Januari bereikt do West
moesson zijn grootste kracht om in Maart af :o 
gaan, hoewel het nog flink en vrjj gcrogold uit heb 
W.Z.W. blijft waaien. Stilte en flauwe winden

een
door een zeer smalle, lage, moerassige landtong 
met Java verbonden is en zijn hoogste verheffing 
heeft aan den Zuidkant, waar de kust bestaat 
uit hooge, naakte rotsen. Naar liet Westen en 
Noorden loopt hot heuvelland af naar een vlak 
strand, waarop het rotsige Javahoofd en de lage
re Eerste punt uitsteken; de Noordhoek van dit 
schiereiland is de lage, zandige Tweede punt. 
BeO. dit schiereiland ligt de diep inloopende 
Welkomst baai met moerassige West- en zandige 
Oostkust, welke even beZ. de Derde punt het 
steilst is en dan overgaat in een breede, lage, 
bebouw'de kustvlakte. BeN. de Peperbaai wordt 
deze vlakte afgesloten door een den oever nade
rend bergcomplex, aan welks voet een smalle, 
met struikgewas begroeide strook langs de kust 
loopt, van welke enkele gedeelten bestaan uit 
lioogoploopend zandstrand. Voorbij de Vierde 
punt wordt het achterland weer vlakker en heeft 
de kust eenige hooge, begroeide hoeken, waar- 
tusschen zandstrand tot het aan de N.W.punb 
van Java gelegen gebergte, dat met een smalle, 
hooge, begroeide landtong, de St. Nicolaaspunt, 
om de Noord naar zee afdaalt. Langs den wal 
vindt men, bijna zonder eenige droogvalling, een 
smalle kust bank, welke alleen in de Welkomst - en 
Peperbaaien eenige meerdere breedte beeft en, 
meeren deels in die baaien, verscheidene eilandjes 
en gevaren draagt. Het meest bekende van deze 
is het hooge, begroeide, door een smal koraal
rif omgeven eiland Mi rak, met het Z.W. daarvan 
gelegen Brouwerszand. Buiten de bank neemt de 
diepte in dc straat geleidelijk toe, alleen in de 
Behouden Passage en beZ. de Vierde punt loopt 
de bank steil af. BeZ. Javahoofd is het vaste-
landsplat uiterst smal, verder buigt do rand, op 
korten afstand beN. het daartegenover liggend 
Prinseneiland, om de Noord dwars over de straat 
heen. Van het dichtbegroeide Prinseneiland is het 
Noord- en Oost gedeelte hcuvelachtig, het Z.W.- 
gedeeltc lang behoudens de gevaarlijke rotsen 
aan de hoeken van dc Kasuarisbaai; op enkele 
uitstekende punten na is de kust schoon.

De Zuidkust van Sumatra vertoont drie berg
achtige landtongen, waartusschen de ver het land 
in'!ringende Lampong- en Sömangko (Keizers) 
baaien. Nagenoeg op de punt van do O.lijko 
landtong ligt de massieve vulkaan Radjabasa 
met een dubbeltop cn Z.O. daarvan een heuvel
land, hier en daar bergland; op de middelste 
verheffen zich, op de punt, de Tanggang cn dicht 
beN. de Keizersbaai de regelmatig kegel vormige 
Tanggamoes en andere hooge borgen, welke vrij 
steil aan weerszijden af vallen; de W.lijke land- 
t ong draagt den uitlooper van het Sumat raanscho 
ketengoborgto, dat vrij steil afloopt naar do 
Keizersbaai, doch naar het Z. en Z.W. overgaat 
in heuvelland en in een lage kuststrook, waarvan 
do zandige Vlakke hoek de Zuidwostpunt is.

N.O. van den steilen, rotsigen, met hoogo 
hoornen begroeiden Varkenslioek liggen, door 
een smalle, diepe geul van den wal gescheiden, de 
grootendeels moerassige Zulphen-eilanden met 
enkele gedeelten rotskust, waarop zich vrij hooge 
heuvels verheffen. BeN. don hoek is de kust steil 
en vindt men uit lichtgelen zandsteen bestaande 
eilandjes, boW. deze vallen de uitloopors van don 
Radjabasa tot bijna aan zee af. Buiten den Var- 
kenshoek nomen de diepten sjnol too. Langs den
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doch do nieuwere taal verloren heeft. Voorts heb 
verschil, dat gemaakt wordt, of 
eene h begint, dan wel (kortheidshalve gezegd) 
mei een klinker, wat de taal ook gemeen heeft 
met het 0. Jav., in tegenstelling tot het heden- 
daagsch Jav., gelijk in het algemeen liet Soend. 
een meer ouderwetsch karakter draagt. In gram
maticale vormen tot afleiding van woorden doet 
de taal niet onder voor het Jav., eerder is zij in 
dat opzicht rijker, evenwel ontbreekt haar het 
middel om een comparatief en gedeeltelijk ook 
een imperatief door den woordvorm zelf te ken
nen te geven. Ook de vervoegde vormen ontbre
ken. Kenmerkend voor de taal is nog het veel
vuldig gebruik van interjectie’s, welke heb ka
rakter van een klanknabootsend, gevoels- of re
flex-woord dragen. Het Soend. heeft veel ge
schiktheid voor eenvoudigen en duidelijken pro
zastijl, en een goed schrijver, zooals wijlen Radèn 
Hadji Moeliammad Moesa, de verdienstelijke 
Panghoeloe van Garoet, weet zijne moedertaal 
zoo te hanteeren, dat de losheid en gemakkelijk
heid der rede bewijs levert van de voortreffelijk
heid der taal en van den ruimen voorraad van 
woorden en uitdrukkingen, waarover zij te be
schikken heeft Van overoude tijden af waren de 
Soendaneezen een volk van landbouwers. Heb 
vreemdelingen weinig of bijna niet in aanraking 
komende, bleven zij, in hunne bergstreken opge
sloten, buiten den invloed van de beschaving, die 
gedurende eenige eeuwen in Midden- en Oost- 
Java heerschte,'al is ook het Jav. niet zonder in
vloed op de taal gebleven, gelijk blijkt uit den 
woordenschat, het letterschrift en het gebruik 
van hooge (Iëmes) woorden en midden (sëdeng) 
woorden, naar analogie van het Krama en Madya 
in het Jav., doch niet in zoo sterke mate. Na den 
val van het rijk van Padjadjaran en de vervan
ging van het oude Heidendom door den Islam, 
hebben daarenboven de Soendalanden geen vor
stenhuis gehad, onder welks beschermende hoede 
eenige beschaving had kunnen ontluiken — geen 
hofstad, binnen welker muren een weinig kunst 
en wetenschap had kunnen bloeien. Geen wonder 
dus dat de Soondanees voorheen geenc C’genlijk 
gezegde literatuur heeft kunnen vóórt
brengen. Wel is hij er echter allengs toe gekomen 
om, in navolging van de nieuwere Javaanscho 
poëzie, in zijn eigen taal d i c h t s t u k k c n of 
liever gezegd r ij m w erken op i e stellen. Deze 
missen echter alle kunstwaarde en st rekken alleen 
ten bewijze van den invloed, nu reeds bijna vier 
eeuwen lang, door den Islam op den bewoner 
liet Soendaneesche deel van Java uitgeoofend. 
Een reeks van kleine geschriften, veelal in proza, 
is opgesteld door vrome en geleerde mannen, die 
leerling en lozer wilden inprenten wat goed 
nuttig is voor dit leven en voor het toekomende, 
en hem wilden verkondigen wat verboden is dooi
de Wet van God. Wat de spreektaal en de 
schrijftaal betreft, zoo vindt men in de eerste 
plaats bij den adel, de bangsa mènak, keurigheid 
van taal en juistheid van uitdrukking. Met d 
adel en de mannen van Moslim.sche studie zijn er 
verder ook eenige lieden uit het volk, wier taal 
aanspraak heeft op don naam van goed en 
zuiver Socndaneeseh. Die schrijvers bedienen 
zich, óf van he Javaansch-Soendaneesche, óf van 
heb Arabisch-Soendaneesche alphabet, en zij heb
ben een eenvoudig en duidelijk spellingstelsel. 
Eerst na het jaar 1862, toen Jonathan Rigg, land-

komen zelden voor. Land- en zeewind zijn onder 
den Javawal zeer merkbaar. De landwind staat 
van Mei t/m September geregeld en krachtig 
door, in Oetober waait deze vrij constant uit het 
Z.W., in November is hij overheerschend Zuid, 
van December tot er met Februari is de W.Z.W( 
wind minder geregeld, maar krachtiger. De zee
wind beeft in Mei zeer uiteonloopende richtingen, 
in Juni is deze overheerschend Zuid en in Juli 
O.N.O., in Augustus en September weer Z.-Z.Z.O. 
en wat geregelder en krachtiger, in Oetober en 
November waait hij uit het Z.Z.W., in December 
tot en met Februari W.Z.W.-Wcst, minder ge
regeld maar Krachtiger. Buiig weer en bedekte 
lucht zijn in de straat regel. Regenbuien gaan 
veelvuldig gepaard met onweer, meer dan elders 
in den Archipel, maar krachtige windstooten 
komen zelden voor; van Mei t/m November is 
het erg buiig, vooral met het begin van den dag. 
Bij Java’s Eerste punt valt het heele jaar door 
regen, veel van November t/m Februari, het 
minst in September; bij de Vierde punt en in de 
Lampongbaai valt belangrijk minder neerslag, 
bet minst resp. in September en Juli.

In straat Soenda loopt veel stroom, gewoonlijk 
kentert deze éénmaal in het efcma'al, maar de 
duur en snelheid voor iedere richting zijn zeer 
ongelijk, die om de Z.W. loopt steeds langer en 
krachtiger dan die om de N.0. De stroom heeft 
den buitenkant der Zutpheneilanden steil ge
houden, Z.W. van Dwars in den Weg een lange, 
ondiepere bank gevormd en aan weerszijden van 
dat eiland diepe geulen uitgeschuurd in den uit 
zand met steentjes en schelpen bestaanden zee
bodem; tusschen dit eiland en de S.roomklip ver
oorzaakt hij soms sterke rafelingen. Het afvallen 
van dien stroom van het plateau buiten Krakatau 
en hel overtrekken op den beZ. den Vlakken 
Hoek uitstekenden rug zijn mede oorzaak van 
het steeds bewogen water in de straat.; vooral in 
den Westmoesson, als wind en stroom tegen el
kaar inloopen en bovendien de Oceaandeining de 
6traat nog wordt ingestuwd, staat er voelen hooge 
zee. Betrekkelijk kalm is bet in Maart, Juli en 
November. De vertikale waterbeweging is over
heerschend dubbeldaagsch en zwak, het verval 
bedraagt hoogstens 2 M. Zie Zeemansgids deel I.

SOENDAL MALAM (mal.). Zie POLYAN- 
THES.

SOENDANEESCH. De- laai van West-Java’s 
bergland draagt in den mond van degenen, wier 
moedertaal zij is, inden regel den naam van Basa 
Goenoeng of Bergtaal. Allengs wordt hot echter 
bij de Soendaneezen van eenige ontwikkeling ge
woonte om ook te zeggen: Basa Soenda of Soen- 
daneeseh. Het is de landtaal van ruim vier milli- 
oen zielen. De rijkste ontwikkeling van de Berg
taal vertoont zich in de Preanger, en wel erkent 
de Preangerman den Bantamschen stamgenoot, 
maar hij noemt diens taal Soenda Banton, en zegt 
flat zij niet zuiver is en geene hooge woorden 
heeft. Ook in het Buitenzorgsche is de taal min
der gekuischt. Toch kan men niet zeggen, dat het 
Socndaneeseh zich in tongvallen splitst, want de 
afwijkingen, die men hier en daar aantreft, zijn 
gering in getal en beteekenis. In rijkdom van 
woorden moet het Soendanee3ch onderdoen voor 
het Javaansch, en misschien ook voor het Ma- 
Jeisch. Kenmerkend voor het klankstelsel is liet 
voorkomen van d e lange pëpët (ö of tu), welke ook 
het O. Jav. bezit (althans in de laatste lettergreep).

woord, meteen

I

é

I

van

en

en

;
i



SOENDANEESCH-SOENDANEEZEN. 23

heer van Djasinga, zijn „Dictionary of the Sunda 
languago of Java” (Deel XXIX van de Werken 
van heb Bat. Gen, v. K. en W.) uitgaf, is met ijver 
werk gemaakt van de studie van het Soenda- 
neesch. De zendeling Coolsma gaf in 1873 zijne 
„Handleiding bij de beoefening der Soendanee- 
sche taal”. Later kwamen de leerboeken van 
Grashuis (de Soendaneesche tolk, 1873, 2de druk 
1879, Soendan. Leesboek 1874, Soend. Bloemle
zing in 2 deelen, 1881, 1892, Bijdrage tot de ken
nis van het Soend,, 1891) en de „Soendasche 
grammatica” van H. J. Oosting in 1884, het 
„Soendasch—Nederduitscli Woordenboek”, 1879 
—1882 en het „Nederduitsch—Soendasch Woor
denboek”, 1887, van denzelfden schrijver, en me
de het „Soendaneesch—Hollandsch Woorden
boek”, 1884, van Coolsma, (nieuwe uitgave 1912.) 
De zendeling Geerdinlc vertaalde en vermeer
derde het Woordenboek van Rigg. De kundige 
zoon van den Panghoeloe van Garoet, Radèn 
Karta Winata, leverde in 1883 „Soendaasch— 
Hollandsche samenspraken”. Zie voorts den 
catalogus der Soend. Handschriften door Dr. H. 
H. Juynboll, 1899, en het supplement daarop 
door denz., 1912.

SOEND AN EEZEN, OER ANG SOEND A( soend.), 
ORANG SOENDA of ORANG GOENOENG (mal.), 
naam der Inlandsche bewoners van de vier 
Westelijke residenties van Java (Bantam, Bata
via, Preanger Regentschappen en Cheribon), vol
gens de volkstelling van 1905 ongeveer mil- 
lioen zielen sterk. (Volgens een globale telling 
hadden de 4 genoemde re.-identies uit. 1917 een 
zielental van + 83 milliocn). Als ethnologiscke 
grens tusschon de Soendaneezen en hun Oostelijke 
buren, do Javanen, kan de Tji Pemali in Tegal 
(res. Pëkalongan) worden aangenomen, zoodathet 
Soendaneesche gebied zich iets verder uitstrekt 
den over de' vier bovengenoemde residenties. 
Daarentegen zijn de bewoners van dc afdeeling 
Batavia der gelijknamige residentie grootendeels 
geen Soendaneezen; evenmin als van dc Noorde
lijke kuststrook der residentie Bantam en van 
de hoofdplaats Cheribon en omgeving, waar Ja- 
vaansch gesproken wordt [zie BATAVIA (Ge
west) en BANTAM]. Als do kern der eigenlijke 
Soendalanden kan men do Preanger beschouwen.

Dc Soendaneezen zijn te beschouwen als zeer 
na verwant aan de Javanen; de verschillen tus- 
schen deze beide volken zijn in hoofdzaak toe te 
schrijven aan verschillenden ontwikkelingsgang 
in den loop der tijden; in hot bijzonder is de 
invloed der Jlindoekolonisatie in West-Java veel 
minder ingrijpend geweest dan op Midden- en 
Oost-Java. Voor do geschiedenis der Soenda- 
landen zie men het artikel JAVA Geschie
denis, en de daar genoemde literatuur, in het 
bijzonder Dr. F. de Haan: Priangan; voorde 
geographische gesteldheid van het door de Soen- 
daneozen bewoonde land, den cconomischcn toe
stand, enz. het artikel JAVA en de namen der af
zonderlijk!' residenties. Vergelijk ook de artike
len: ARTJADOMAS, BATOE-TOELIS, OUD
HEDEN en PADJADJARAN.

V o o r k o m en en k a r a k t e r. Do kleur 
der huid is licht geelbruin, iets minder donker 
dan bij de Javanen. Vrij groot is het verschil in 
huidskleur tusschen den hoogeren en den lagoren 
stand; vooral vrouwen en meisjes uit den lioogc- 
ron stand vertoonen vaak een opmerkelijk lich
tere huidskleur. De kleur der oogen is zwart of

donkerbruin. Het hoofdhaar is zwart, eenigszins 
grof, niet zelden met eenige golving, en wordt bij 
mannen zoowel als vrouwen lang gedragen; een 
krulletje (galing) aan de slapen wordt vooreen tee- 
ken van schoonheid gehouden. Kroeshaar is een 
zeldzaamheid, en zal wel aan vermenging met 
vreemdelingen moeten worden toegeschreven. Een 
uitzondering op het algemeen voorkomen maken 
de albino’s (djalëma boelè), van welke men enkele 
exemplaren aantreft. Behalve door hun lichte of 
blanke huidskleur kenmerken zij zich ook door 
hun licht haar en roodachtige of lichte oogen. 
Het gelaat der Soendaneezen is doorgaans baar
deloos, en men verwijdert gewoonlijk met een 
knijptangetje het zich hier en daar op het ge
laat ontwikkelende haar. Sommige mannen 
dragen echter een met zorg gespaard kneveltje. 
De Soendanees bereikt zelden een lichaams
lengte van vijf voet; de vrouwen zijn in den regel 
korter en tengerder dan de mannen. De Javaan 
is doorgaans hooger van statuur dan de Soenda
nees, en ranker, minder ineengedrongen. Behalve 
door de huidskleur, kan men den Javaan van 
den Soendanees gemakkelijk onderscheiden door 
diens rechte gestalte. Flinke, gespierde, krachtig 
gebouwde personen ontbreken geenszins, ook 
niet onder de vrouwen. In het algemeen kan ge
zegd wordexr dat, terwijl schoonheid, welgevormd
heid van het lichaam het kenmerk is van den hoo
geren stand, de krachtige, en gespierde bouw des 
lichaams bij den minderen stand wordt gevon
den. In het gelaat van den Soendanees zit niet veel 
uitdrukking. Zijn voorhoofd is meestal vrij hoog; 
dunne wenkbrauwen dekken de oogen. De oog
spleet heeft bij velen een duidelijk waarneem
baren schuinen stand, maar minder dan bij de 
Chineezen; zij is wijder dan bij de Chineezen, 
nauwer dan bij de Europeanen. De neus is klein, 
meestal van boven plat, met afgeronde punt, vrij 
breedo vleugels en wijde neusgaten. Een welge
vormde neus is echter ook geen zeldzaamheid. 
De mond is doorgaans groot, niet vooruitstekend, 
en mot dikke lippen; de daarin bewaard wor
dende sirih-tabakspruim maakt het gelaat niet 
schooner. Het gebit is in den regel fraai, regel
matig en wit, maar do gewoonte, de tanden te 
vijlen en zwart te maken, ontneemt het voor ons 
al zijn schoon. De jukbeenderen zijn ook bij dit 
volk, evenals bij den geheelen Maleischen stam, 
sterk ontwikkeld.

Do Soendanees bezit een aantal eigenschappen, 
waardoor veel Europeanen, die onder het volk 
vertoefd hobben, zich zeer tot hem aangetrokken 
gevoelen: hij is zachtaardig,beleefd, voorkomend, 
gastvrij, heeft weinig pretenties en een afkeer 
van twisten en vechten. Hij is eenvoudig, matig, 
stil, in zich zelf gekeerd, schroomvallig en hoffe
lijk in den omgang. Natuurlijk heeft zijn karakter 
ook schaduwzijden: zijn beleefdheid en gedwee
heid ontaardt monigmaal in slaafschkeid en 
vleierij; het ontbreekt hem gewoonlijk aan initi
atief, spaarzaamheid is hem meestal vreemd 
evenals waarheidsliefde; hazardspelen on on
tucht maken ook onder de Soendaneozon veel 
slachtoffers. Aan hot gebruik van sterken drank 
maakt do Soendaneos zich in het algemeen niet 
schuldig, evenmin als aan opiumschuiven, be
halve in enkele strekon. Do houding der hoofden 
tegenover het mindere volk was vooral in vroeger 
tijd zeer uit de hoogto, in het algemeen was do 
gunstige beschrijving op hen niet van toepassing.

•
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gebouw, de tadjoeg, wordt gebezigd. In menig 
dorp in de Soendalanden vindt men in het midden 
een aloen-aloen (grasplein), wat men op Midden- .
Java alleen op de hoofdplaats van het regent
schap aantreft. Een Inlandsche stad heet op 
West-Java dajeuh. In vroeger tijd kwamen in de 
residentie Bantam allerwege landbouw-Zioeuen. 
voor, verspreid liggende landbouwerswoningen 
op groote beplante erven, door dijkjes met heg
gen omzoomd; sedert 1844 werd de bevolking .
door het gewestelijk bestuur gedwongen te gaan /
samenwonen op gemeenschappelijke erven; de 
huiden hadden toen voldoende tusschenruimte,^- 
maar door vermeerdering der bevolking werden/ r\,j -jjrl, 
de/e ruimten volgebouwd, zoodat verscheidene" ƒ : 0 j 
kampoengs gingen gelijken op één groot huis met ‘ •
een aantal kamers. Deze wijze van aanleg werd 
langzamerhand gewoonte, zoodat ook nieuwe • 
kampoengs aldus werden aangelegd, met slechts ‘} 
een smallen weg tusschen de huizen. Sedert 1896 
streeft het bestuur naar verruiming dezer opéén- 
gebouwde dorpen.

Bestuur. Naar de voorstelling van Prof.
Van Vollenhoven nadert de dorpsinrichting der 
Soendalanden meer die van Bali dan van Midden-, 
en Oost-Java. Men had er, hetzij een dorpsver- 
vergadering (waartoe echter niet alle kerndorpers 
— zie beneden — als op Bali behoorden), die 
het bestuur voerde, of wel een dorpshoofd met 
eenige handlangers, die het dagelijkseh beheer 
voerden. Door invloed van verplichte diensten, 
en vooral van de Gouvernementskoffiecultuur, 
die in de Preanger zoo lang het geheele bestuurs- 
stelsel beheerschte, is van den ouden toestand 
veel verloren gegaan; thans vallen ook de 
désa’s in W.-Java, met uitzondering van die 
op de particuliere landerijen (zie aldaar), onder 
de werking der Inl. gemeenteordonnantie van 
1906, die niet in alle opzichten aan de adatrege- 
lingen aansluit. Het dorpshoofd heet in de Prean
ger loerah, in Chcribon koewoe of loewoe gëdè, 
in Krawang mandor, in Bantam djaro. Jn liet 
algemeen is het dorpshoofd in West-Java meer 
de voornaamste machthebbende dan op M.- en 
O.-Java; overigens kent men er, onder verschil
lende benamingen in de verschillende residenties, 
dergelijke functionarissen als op M.-Java — 
plaatsvervanger van het hoofd, dorpsbode, dorps 
schrijver, dorpspolitiedienaar en dorpsgodsflicnst- 
beambte. Deze laatste, in de Soendalanden meest 
amil of lëbè genoemd (zie die woorden) is oen 
persoon van veel gewicht. Zooals de naain amil 
reeds aanduidt is hij belast met het innen van 
de Moh. godsdienstige belasting (djakat

Bij den snellen ontwikkelingsgang der Inl. be
volking van Java in de laatste jaren is wellicht 
de bovengegeven karakterschets der Soenda- 
neezen niet meer geheel van toepassing.

Intellectueel schijnt vooralsnog de Soendanees 
achter te staan bij den Javaan. Zijn geschiedenis, 
de omstandigheden waarin hij maatschappelijk 
leefde en gedeeltelijk nog leeft, hebben zijn ver
standelijke ontwikkeling meer tegengewerkt dan 
bevorderd. Door de Ncd.-Ind. Regeering zijn 
een Kweekschool voor de opleiding van Soenda- 
neesche Inl. Onderwijzers, twee opleidingsscho
len voor Soendaneesche Inlandsche ambtenaren 
en talrijke Inl. Lagere Scholen onder de Soenda- 
neezen geopend, voor welker geschiedenis en 
resultaten de Kol. Verslagen te raadplegen zijn. 
(Zie ook ONDERWIJS).

De kleeding der Soendaneezen komt in 
hoofdzaak met die der Javanen overeen; echter 
besteedt de Soendanees' minder zorg aan zijn 
kleeding, het nette omdoen van den hoofddoek 
enz., dan de Javaan. Opvallend is het onder
scheid in de kleur der baadjes van de vrouwen: 
terwijl in Midden-Ja va algemeen het blauwzwart 

- daarvoor gekozen wordt, hebben de Soenda
neesche vrouwen een voorliefde voor helle, spre
kende kleuren.

Huizen, nederzettingen. De huizen 
staan gemeenlijk op stijlen, rustende op neuten 
van rivier- of bergsteenen, ongeveer een paar 
voet boven den grond; door een opstap of trapje 
(golodog of tangga) komt men in de woning; de 
huizen der mindere klasse staan direct op den 
beganen grond. Bijna ieder huis heeft een gaan
derij (tëpas), waar men zich overdag veel op
houdt. Evenmin als de Javaansche heeft de Soen
daneesche woning vensters; alleen in de zijwan
den wel eens een vierkante opening van bamboe- 
tralies voorzien. De woning wordt wel in ver
trekken verdeeld door middel van overigens los
hangende gordijnen; meer gegoeden behangen 
de binnenzijde der wanden met de een of andere 
soort van stof (kasang). Het meubilair en de 
voorwerpen voor huiselijk gebruik zijn in hoofd
zaak volkomen overeenkomende met wat men 
in de woning der geringe lieden onder de Javanen 
aantreft.
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jt . . , l*— De naam désa wordt tegenwoordig officieel 
■ algemeen voor dorp ook in de Soendalanden ge- 

bruikt; in het Soendaneesch verstaat men er 
y -eigenlijk een groot dorp onder, terwijl voor klei-

}A nere dorpen de naam kampoeng of lëmboer ge
bruikt wordt; laatstgenoemde benaming wordt 
ook wel toegepast op een enkel huis met erf of 
een hoeve. Gehuchten heeten babakan; de dorps- 
gemeente of kaloerahan = gebied van een loerah 
of dorpshoofd, bevat in de Soendalanden, althans 
in,de Preanger, meestal niet, zooals op M.-Java, 
één enkele of voornaamste dorpskom, 
eenige lëmboer’s of kampoeng’s, elk eventueel 
met zijn gehuchten. In verschillende streken 
van West-Java, in het bijzonder in de Oost- 
Preanger en Cheribon, treft men de zoogenaamde 
balè désa aan, in den regel bestaande uit een lang 
voorvertrek met twee kamers tegen den achter
wand, en dienende tot vergaderplaats van het 
dorpsbestuur, tot doorgangshuis voor reizigers 
en tot lokaal voor samenkomsten van de jonge
lingen van het dorp; in Bantam wordt het ge
bouwtje vooral als dorpsgodsdiensthuisje ge
bruikt, waarvoor in de Preanger een afzonderlijk

en pi-
trah, zie aldaar), terwijl hij vroeger in de Prean
ger ook de wereldlijke belasting voor de regenten 
inde; hij heeft stom in landbouw- en bevlociings- 
zaken, meet nieuw aangelegde bouwvelden op, 
houdt registers aan en verricht de inenting. Zie 
verder DESA, DESA HG O ED, DESA BESTUUR. 
De gemeenschapsbanden , hoewel niet geheel ont
brekend, zijn in de dorpen van het grootste 
deel der Soendalanden veel minder hecht dan 
in die op Midden-Java. (Zie ook PREANGER- 
STELSEL , Dl. III, p. 508).

S t a n d e n. De hoogste stand, met den 
mènak aangeduid, wordt gevormd door adellijk 

hooge ambtenaren; lagere adel wordt mot 
den naam santana aangeduid, terwijl al het ge
wone volk in de Gouvernementstaal wel met 
tjatjah wordt aangeduid. Echter zijn ook in de

maar
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Soendaneesche dorpen nog drie standen te onder
scheiden: de kcrndorpers, afstammelingen van 
de stichters of van ouds in het dorp gevestigden, 

priboemi genoemd, oudtijds uitsluitend de 
dragers van volle lusten en lasten, de bijwoners, 
die eerst langzamerhand akkerbezitters worden 
en vroeger lasten en lusten ten halve droegen, on 
de kostgangers, meestal loondionaars of boeren
knechts, die geen lasten voor de gemeenschap 

v? te dragen hadden.
ê\.Grondbezit; landbouw; andere 

f• <£', Cy.middelen van bestaan. Het beschik- 
f ' kingsrecht, (zie aldaar en GROND, RECHTEN 

. OP DEN —) is geheel of bijna geheel verdwenen,
1 al vertoonen zich van een vroeger bestaan nog 

wel sporen; het grondbezit is er dus, met geringe 
/uitzonderingen, erfelijk individueel. Ieder In
lander kan er grond bezitten niet alleen in een 
vreemd dorp, maar zelfs in een andere residentie. 
Tengevolge van de vrije beschikking, die den 

■ bezitter toekomt, is het groot-grondbezit sedert 
-j- 15 jaren vooral in de Preanger in het oogval
lend toegenomen; echter wordt op deze grond
stukken geen eigenlijke groote landbouw ge
dreven, doch de wijze van beheer is als die van 
een conglomeraat van kleinbedrijven.

Evenals elders op Java is ook voor den Soen- 
danees de landbouw het hoofdmiddel van be
staan, en daaronder neemt de teelt van rijst op 
sawahs de voornaamste plaats in; in de Preanger 
worden de sawahs na het oogsten vaak niet voor 
tweede gewassen, maar als vischvijvers gebruikt. 
Voor de bijzondere beteekenis van de Gouverne- 
mentskoffiecultuur in de Preanger, zie KOFFIE
CULTUUR, (GOUVERNEMENTS) en PREAN- 
GERSTELSEL. Vooral in het Zuidelijk deel van 
Bantam kom he. wel voor dat landbouwers een 
zeer extensieven roofbouw drijven, waarbij ze 
slechts twee jaar op dezelfde plaats blijven; van
daar de naam djelëma manoek of vogelmenschen. 
Ieder jaar steken ook vele Bantammers over naar 
do Lampongschc districten om werk te vinden in 
de peper- en andere cultures.

Do Inlandsche nijverheid is als middel van be
staan van weinig beteekenis; do liefhebberij voor 
den landbouw is zoo groot, dat de handwerks
man niet in hoog aanzien staat, en deze vaak, 
zoodra hij daartoe de kans ziet, weder land
bouwer wordt. De bestaande nijverheid is in 
hoofdzaak huisindustrie en wordt zeer veel als 
neven bed rijf door den landbouwer en zijn gezin 
uitgeoefend. Als takken van deze industrie kun
nen genoemd worden: het weven en spinnen, hot 
vlechten van matten, het bereiden van olie, het 
pottenbakken enz. Als op zich zelf staande mid
delen van bestaan kunnen vermeld worden do 
weverijen van halfzijden saroengs in de kampoeng 
Tji-Manook, afd. Pandéglang der res. Bantam, 
en do Tangëransche hoedenindustrie: deze 
laatste echter staat geheel onder Europeescho 
leiding (zie HOEDENINDUSTRIE).

Bijzondere vermelding verdient voorts het 
door C. M. Pleyto beschreven oud-Soendasche 
balik-procedé, voorkomende in do districten 
Djampang-koelon (Preanger), Lëb'ak kidocl en 
Tjaringin (Bantam); als (lokmiddel wordt meel 
van kleefrijst met suikerwater gebruikt, terwijl 
do verving niet door indompeling geschiedt, maar 
door het opsmeren van de verfstof door middel 
van een kwast.

Spelen en vermaken. In karakter

komen, de kinderspelen met die der Javaansche 
jeugd overeen, en de grondstoffen daarvoor be- 
noodigd zijn alleen die, welke de hen omringende 
natuur hun aanbiedt. Oudere kinderen en ook 
wel volwassenen houden zich gaarne met vlieger- 
oplaten bozig; de Javasche vlieger is door zijn 
vele en waarlijk mooie vormen te .loven. De 
oudere Soendanees — daarin den Javaan gelijk 
— vindt er ook een middel in zich met wedden
schappen daarbij te vermaken, daar de touwen 
der vliegers met lijm besmeerd en door fijn ge- 
stooten glas gehaald worden; de kunst is dan, 
het zijne door te snijden. Het hazardspel is bij 
alle bewoners van Java hartstochtelijk bemind; 
getuige onder meer het laten vechten van hanen 
en krekels, en de vele vormen van dobbelspelen. 
De Wajang is ook voor den Soendanees een der 
grootste vermaken; zij is blijkbaar uit Midden- 
Java ingevoerd; de Dalang is meestal een Javaan, 
en zijn taal Javaansch; het Topèng- (masker)-spel 
komt veel onder hen voor (zie TOONEEL). De 
Gamelan is den Soendaneezen bekend; maar het 
eigen muziekinstrument dor Soendaneezen is de 
Angkloeng; een schud-instrument, van bamboe 
vervaardigd, in verschillende grootten voorko
mendere MUZIEK ENMUZIEKINTRUMEN- 
TEN, en voor de Ronggèngs of publieke danse
ressen DANSEN). Een bijzonderheid van de 
Soendalanden, vooral van Bantam, is het voor
komen van een rondtrekkenden bard, den toe- 
kang mantoen, die, onder begeleiding van de 
katjapi, een tokkelinstrumont, des avonds voor 
zijn dorpsgenooten de pantoens opzegt, die ver
halen van het oude Ilindoerijk Padjadjaran.

Voor de Moh. godsdienstige feesten en de 
godsdienstige maaltijden, zie GARËBËG, MO- 
HAMMEDAANSCHE KALENDER EN GE- 
DENKDAGEN.en KANDOERI; voor gebruiken 
bij begrafenis zie GRAF en OVERLIJDEN.

Godsdienst e n Z e n d i n g. Het karak
ter, de vorm van het godsdienstig leven der Soen
daneezen, zoowel in hun vóór-islamitischen toe
stand als daarna, was en is in het algemeen gelijk 
aan dat dor Javanen. Het leven in het heiden
dom, vóór do komst der Hindoes, had ongetwij
feld zeer veel gelijkheid. Maar de invloed dor 
Hindoes op den Javaan was in allerlei opzicht 
van veel meer beteekenis dan op den Soendanees; 
do Javaan werd, ook religieus, veel meer gc- 
hindoeïseerd dan de Soendanees. De overblijfselen 
uit die Hindoc-periodo worden dan ook veel min
der in do Soenda-landen gevonden dan elders 
op Java. Maar dit neemt niet weg, dat in do 
tegenwoordigo godsdienstige voorstellingen vaa 
den Soendanees nog zoowel bestanddeelen uit 
zijn eigen oorspronkelijk heidendom, als van 
den godsdienst der Hindoes worden aange
troffen, nu hij een Mohammedaan, en naar 
velen willen, beter Mohammedaan dan do Ja- \ 
vaan is geworden. Oorspronkelijk en nu nog 
vereert hij natuurkrachten; gelooft hij zich i 
omgeven van allerlei goede en kwade gees
ten; hecht hij aan overgelevcrde meeningen 
en zeden der ouden; aan het gezag der doo- 
koen’s; aan gunstige en ongunstige tijdstippen, 
aan heiligo of verboden plaatsen, aan amuletten 
en offers. Maar ook de instellingen van den Islam 
zijn onder hot volk verspreid; do cultus van don 
Islam is in cere; en de kennis van den Islam in hot 
algemeen wordt aan do jeugd in talloozc scholen 
en seminariën onderwezen. De geestdrift voor don
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derafdccling PAJÖ KOEMBOEH (zie aldaar),
Sum. Westkust.#-'$ •

SOENGAI BATOENG. Nagri met ± 600 inwo- 
in de IX Kötö, onderafdecling Sidjoen- 

djoeng, residentie Sumatra’s Westkust. De be
volking leeft voornamelijk van rijstbouw. Op 
den pasar wordt veel versche en gedroogde viscli 
verhandeld, die in de Batang Hari en zijn zij- 
rivieren wordt gevangen. De nagri is door een 
weg van 37£ K.M. verbonden met Sidjoendjoeng.
De Soengai Batoeng is de belangrijkste van de
vele stroompjes, die gezamenlijk de BatangBinoe- yf s
ang, een zijrivier van de Batang Hari, vormen/’]" tbö }

SOENGAI DARÈH (DARAS), Hoofdplaats 
der onderafdeeling Batang Hari, Sum. Westk.
(Ind. Stb. 1913, No. 569), waar de Midden-» e--y 
Sumatra weg langs zal loopen naar Djambi.

SOENGAI DJARNIH. Nagri bij Baso, onderaf- 
deeling Oud Agam, Sum. Westk., met bekende 
(primitieve) pottenbakkerijen.. .

SOENGAI KOENIT. Vroeger onafhankelijk 
landsckap in de onderafdeeling Moearö Labock 
(zie aldaar), Sumatra’s Westkust. Volgens de 
opgaven van 1910 telde het ruim 300 inwoners, 
terwijl er zich een 30 -tal Bovenlanders hebben 
gevestigd. De bevolking is arm en lijdt chronisch 
aan rijstschaarschte, zoodat zij zich vaak met 
mais, oebi en gadoeng moet voeden. Rijst wordt 
uitsluitend geteeld op ladangs. Naast land
bouw, doet de bevolking aan visscherij en het 
inzamelen van gambir, getah, rotan en andere 
boschproducten. Reeds aan de huizen, opgetrok
ken van onbewerkt hout met boomschorsom- 
wanding en sadang-bladeren als dekmateriaal, is 
de armoede der bevolking te zien. Vroeger ston
den de meeste huizen nabij de ladangs, tegen
woordig is het streven daar niet permanent te 
blijven wonen, maar zich meer te coneentreeren.

.Het landschap heeft nog wel eens van zich laten 
hooren. Toen in 1845. na het optreden van kolo
nel Van Swieten, de bevolking der XII Kotazioh 
aan ons gezag onderwierp, bevond zich de toen
malige radja van Soengai Koenit onder de hoof
den, die hun onderwerping kwamen aanbieden. 
Aanrakingen werden verder echter niet met dit 
landschap gezocht. In 1893 deed de radja naar 
aanleiding van een grensgeschil met de nagari 
LoeboekMalakaeengewapenden inval op Gouver- 
nementsgebied. Bij de nadering van een kleine 
troepenmacht haastte hij zich het bezette gebied 
te ontruimen en ten tweeden maJoonderwierpzich 
het landschap aan ons gezag. Tijdens ons optre
den in Djambi en Koerintji in 1902 werd te 
Poelau Kintjoeng op liet gebied van den radja 
een versterking gebouwd om een eventueel op
rukken van onze troepen over Soengei Koenit en 
Indamar naar de Djoedjoehan en Tcbo te verhin
deren; spoedig werd deze versterking echter 
laten en in Februari 19C4 bood Soengei Koenit 
ten derden male zijn onderwerping aan. Daarop 
volgde ten slotte de inlijving bij ons gebied, 
mede de onafhankelijkheid van het landschap 
een einde had genomen. Toen er in 1905 een 
groote bende vijandige Djambiërs werd aange
troffen, gaven hoofden en bevolking tijdens do 
uiteendrijving en verwijdering van deze onge- 
wenschte elementen blijken van de beste gezind
heid. (Zie ook BATANG HARI DISTRICTEN.).

SOENGAI LANSAT. Ter Sum. Westkust A. Na
gri aan de Takoeng-rivier en aan den Middcn-Su- 
matra-weg (zie SIDJOENDJOENG).

Islam wordt door de bedevaart naar Mekka ge
voed en levendig gehouden, en de kennis van 
den Islam door allerlei geschriften bevorderd. 
Kortom — alles wat ons van den godsdienstigen 
toestand der Javanen bekend is, kan in velerlei 
opzicht van den Soendanees gelden; zij zijn allen 
Mohammedaan geworden, en willen dat ook zijn; 
zijn het ook wellicht beter dan de Javanen. 
Slechts een gering aantal Soendaneezen, in eenige 
désa’s in het Zxiiden van Bantam wonende, 
bekend onder de namen B a d o e j’s, bleven 
het oorspronkelijk godsdienstig leven der va
deren voortzetten, en betrekkelijk geïsoleerd 
van de hen omringende wereld leven: zie BA- 
DOEJ’S.

Het was de Nederlandsche Zendingvereeni- 
ging, die het eerst zich aan de Evangelische zen
ding onder de Soendaneezen wijdde, en sedert 
begin Januari 1863 haar zendelingen daar werk
zaam heeft. Haar eerste drie zendelingen, Albers, 
V. d. Linden en Grashuis, vestigden zich toen 
in de Preanger, in datzelfde jaar nog gevolgd 
door twee anderen. Sedert werden voortdurend 
nog meer zendelingen derwaarts gezonden, 
waardoor het getal sedert uitgezondenen een 
23tal werd, van wie er nu nog dertien werkzaam 
zijn. In Buitenzorg is bovendien een Engelsch 
Methodistenzendeling werkzaam, in Rawah Së- 
lang (Preanger) een zendeling der Hersteld 
Apostolische Zendingsgemeente. In Batavia ging 
de Zend. Vereen, tot den arbeid van wijlen Mr. 
F. L. Anthing in, die daar van 1872 tot 1885 
geheel voor eigen rekening gearbeid heeft, zonder 
eenig bepaald verband met een of andere zen- 
di ngc orp ora tie.

De Ned. Zend. Vereeniging heeft zich van den 
beginne aan geïnteresseerd voor de vertaling des 
Bijbels in het Soendaneesch. Door de medewer
king van het Ned. Bijbelgenootschap kan sedert 
1889 de geheele Bijbel door de Soendaneezen in 
hun eigen taal gelezen worden. Daarbij werd 
tevens gezorgd voor de in een Christelijke ge
meente eerste en noodzakelijke literatuur voor 
school en catechisatie. Ook hebben de zendelin
gen zich verdienstelijk gemaakt door hunne stu
die van de Soendaneesche taal en het leveren van

nors

A

Woordenboek en Spraakkunst. In de bijzondere 
lotgevallen en ervaringen dezer Missie kan hier 
niet verder getreden worden, en moet naar de 
door de N. Z. Ver. uitgegeven schrifturen en 
inzonderheid naar haar „Orgaan” verwezen 
worden. Het aantal Christenen (lidmaten) in 
het geheele zendingsgebied der Soenda-landen 
bedroeg volgens het koloniaal Verslag van 1917 
op uit. 1916: Bantam 104, Batavia 13ü6, Pre
anger Regentschappen 595, Cheribon 348. Zie 
verder ZENDING (j’Rotestantsche). Voor de 
taal zie SOENDANEESCH.

Literatuur :ij?. J. Vet,h, Java; S. Coolsma, 
West-Java, Rott. 1881; 41?. A. van der Lith, 

. Ned. Oost-Indië: A. de Wilde, De Preanger- 
regentsehappen, 1830, Orgaan der Ned. Zend. 
Vereeniging te Rotterdamj'fDr. F. de Haan, 
Priangan. 4 dln. Batavia, den Haag, 19l0; 
C. M. Pleyte, De Inlandsche Nijverheid in Wcst- 
Java als sociaal-ethnologisch verschijnsel 2 stuk
ken. Batavia 1911/32; «Air. C. van Vollenhoven, 
Het adatrecht van Nèderlandsch-Indië p. 692 
en vgl.; „Welvaarts’’-versJagen.

SOENG (jav.). Zie DJAMOER.
SOENGAI BARINGIN.
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B. Nagri, gelegen op den linkeroever der 
Batang Hari in de onderafdeeling Bat. Hari, 
centrum der Hindoe Javanen in het laatst 
der 13de en in do 14e eeuw. Dicht bij het dorp 
ligt een vlakke, 1,44 M. lange steen met inscripties, 
terwijl op 10 minuten afstands zich bevindt een 
reusachtig Mahakala beeld, waarvan de lengte 
± 4 M. bedraagt en dat rijk versierd is. fOudh. 
Versl. 2dc kw. 1912, bl. 49, No. 50/52)..,£

SOENGAI LIMAU. Voornaamste plaats van de 
XII Kötö ter Sumatra’s Westkust in het N. der 
onderafdeeling Pariaman. Het ligt aan zee ±14 
K.M. ten N. van Pariaman en was het eindpunt 
vandcspoorlijn vanLoeboek Aloeng viaPariaman 
langs de kust Noordwaarts. Deze lijn is thans 
echter doorgetrokken en buigt bij Soengai Limau 
weer landwaarts in naar Loeboek Basoeng. De 
groote weg, welke in hoofdzaak evenwijdig met 
den spoorweg loopt, blijft bij Soengai Limau de 
kust volgen tot aan Tikoe, waar hij recht Oost
waarts gaat eveneens naar LoeboelyBasoeng. 
Belangrijke marktplaats voor copra.iQ^ rC

SOENGAI PAGOE. Landschap in ne onderaf
deeling Mocarö Laboeh, Sumatra’s West
kust, in het Zuiden van de Padangsche Boven
landen, behoorende tot het stroomgebied van de 
Batang Hari. De terreinen van de Naamlooze 
vennootschap „Mijnensyndicaat Soengei Pagoe” 
zijn gelegen op de Noordelijke hellingen van den 
GoenoengKoerintji, ongeveer 20 K.M. ten Oosten 
van Moearö Laboeh. Do belangrijkste ertsafzet
tingen zijn die van Soengei Poeding en van Soe
ngei Alei, n.1. matrix met in den dagzoom ijzer
en mangaanertsen en in de diepere gedeelten py j 
riet. De ertsen bevatten een zekere hoeveelheid 
edele metalen, in hoofdzaak zilver.

SOENGAI POEAR ter Sum. Westkust. A. De 
nagri der Min angkabausche kopergieters in 
OUD AG AM (zie aldaar).'

B. Nagri in de VIII Kötö bij Palömbajan (zie
K ÖTÖ).

SOENGAI TANANG. Badplaats ongeveer 5 
K.M. ten Z. van Fort de Koele (Sum. Westkust) 
aan den voet van den vulkaan Singgalang, waar 
tevens de watervang is der waterleiding voor 
Fort de Koek (zie SINGGALANG).

SOENGAI TA RAP. Vroeger district der onder - 
afdeoling Fort van der Capellen (Sum. Westk.), 
genoemd naar de nagri daarin gelegen, 4 K.M ten 
N. van Fort van der Capellen, aan den weg, die op
klimt tegen de helling van den Marapi naar Tabat 
Patah om weer te dalen naar Piladang en Pajö 
Kocmboeh (zie aldaar). Deze nagri was in oude 
tijden zeer bekend als de woonplaats van een 
der vier rijksgrooten van den vorst van Minang- 
kabau: den Bandaharö of Titah, voor wien allo 
adatgoschillon werden gebracht en van wiens 
uitspraken hoogcr beroep was bij den Radjöadat 
t<- Booö (T. B. G. deel LV, bl. 215). Tc Soengai 
Tarnp hebben ook leden van het regeerende huis 
gewoond, getuige de overgebleven slavenkam- 
poeng, waar nu cle afstammelingen der vrijgela
tenen leven, evenals dit het geval is te Pagar 
Koejoeng en te Boeö. Vgl. voor de overige rijks
grooten SOEROEASÖ, PADANG GANTING 
SOEMANIK; ook B ATI POEH. A

SOENGEI DJAWI-DJAWI. Voornaamste han
delsplaats van het zelfbesturend landschap Bila, 
gouvt. Oostkust van Sumatra, gelegon aan don lin
keroever van de Bila-river, nabij hare vereeni- 
ging met de Panei-rivier bij Tandjoeng Kopiah.

De kampoeng heeft eene bevolking van ± 250 
inlandsche huisgezinnen en een honderdtal Chi- 
neezen, en bezit zokere welvaart, die echter niet 
toeneemt sedert de in de nabijheid (aan de over
zijde der Panei-rivier) gelegen plaats Laboean 
Bilik (zie ondor dat woord) zich meer en meer 
uitbreidt en als havenplaats voor al het verkeer 
met het binnenland is te beschouwen.

SOENGEI IJOE. Een landschap van de onder
afdeeling Témiang, afdeeling Oostkust van 
Atjèh.

SOENGEI KAKAP. Plaats in de onderafdee
ling Pontianak van de gelijknamige afdeeling 
der residentie Westerafd. van Borneo, gelegen 
aan de kust. Vroeger was Soengei Kakap de hoofd
plaats der toenmalige afdeeling, van denzelfden 
naam..(dochinl895,Ind.Stb. no.75)werddestand- 
plaats van den controleur verlegd naar Koeala 
Kakap (z!e BORNEO, Deel I blz. 370), eene 
Chineesche nederzetting op één uur afstand te 
water van Soengei Kakap gelegen. Wordt in het 

^jilgemeen langs de Westkust van Borneo veel 
Swerk van de klapperteelt gemaakt, nergens heeft 

de cultuur zoo’n uitbreiding gekregen als in de 
streek tusschen de Ivapoeas Ketjil en de Poeng- 
goer Besar, waarvan Soengei Kakap het centrum 
is. Aanvankelijk geschiedde de klapper-aan- 
plant, enz. door van Celebes aangevoerde slaven, 
die een ongelukkig bestaan hadden en bij duizen
den in de moerassige streken door ziekten en ont
bering het leven lieten, terwijl de eigenaars, 
Boegineezen of Chineezeh, te Pontianak-ver blijf 
houdende, schatten geld verdienden. Langza
merhand werd door gemeenschappelijken arbeid 
het moerassige land als het ware met een net 
van draineer-kanalen overdekt, waardoor het 
overtollige water gelegenheid had naar zee af te 
loopen, en de grond hierdoor geschikter werd ter 
bewoning en beplanting. Het Gouv. wist eindelijk 
paal en perk te stellen aan de willekeur der eige
naars, liet een kanaal van Pontianak naar Soe
ngei Kakap graven, en een goeden landweg aan
leggen en plaa'ste eindelijk een controleur te 
S. Kakap, met gevolg dat de bewoners dezer 
landstreek gaandeweg hun vrijheid herkregen, 
zich bijna zonder uitzondering op de klapperteelt 
bleven toeleggen, en nu een betrekkelijke wel
vaart genieten. De klappers worden in te Pontia
nak gevestigde fabrieken verwerkt tot olie of 
copra, terwijl in die producten een levendige 
handel, vooral met Singapore,, wordt gedre
ven.

Literatuur: A. H. Gijsberts, De kokospalm in 
de Kapoeas-delta der Rcs. W. afd. v. Borneo, 
Tijdsein-, der Ncd. Mij. van Nijverh. Dl. 54 
(1891), bl. 5; J. J. K. Enthoven, Bprneo’s 
Westerafdeeling, T.A. G. 1903 bladz. 25 vv.

SOENGEI KÈPAHIANG. Een streek in de af
deeling Asahan van het gouvernement Oostkust 
van Sumatra, die vroeger bekend stond om den 
rijkdom aan rijst. Door herhaalde misoogsten 
ging de rijstbouw bijna te niet on verplaatste 
zich de bevolking. Men heeft een proef genomen 
om er den rijstbouw weer in zijn vroegeren 
luister te herstellen, doch volgens het Kol. Ver
slag 1915 moet deze proef als mislukt beschouwd 
worden wegens do ongeschiktheid van den bodem. 
Plannen bestaan om do proef te herhalen ten 
Zuiden van do Asahan rivier, waarvoor de land- 
schapskassen en Deli Plantersvereeniging golden 
bijeen brengen.

en
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uiterst gering. De Chineezen hebben in de eerste 
helft van 1915, ter vervanging van het Sema-

en van de

SOENGEI LABOEAN. Zie DELI-RIVIER.
SOENGEI PËNOEH. Hoofdplaats der afdeeling 

Koerintji, residentie Djambi, standplaats van 
den controleur, en van het districtshoofd van 
Sëlapan Hëlai Kain (Zie KOERINTJI).

SOENGEI SLAN. District der afdeeling Pang- 
kalpinang van de residentie Banka, ook de 
naam van een onderdistrict. Soengeislan is ook 
een van de 9 mijndistricten, waarin het eiland 
voor de tinwinning wordt verdeeld. "

SOENGEI TËNANG. Landstreek 'iii het Zui
den der afdeeling Bangko. icsidentie Djambi. 
Het landschap, in het O. begrensd door hetTiga- 
poeloeh geb., in het Z. door de Barisan, in het 
N.O. door de Bt. Mësoerai (± 2500 M.) en Bfe. 
Sëdingin, is bergachtig, zonder dat de toppen 
evenwel een aanmerkelijke hoogte bereiken (de 
Bt. Toenkat in het midden wordt geschat op ± 
1600 M.) Door het midden en Noordel. gedeelte 
stroomt de Tëmbësi in N.O. later N.lijke richting, 
De bevolking is samengesteld uit dezelfde be- 
standdeelen als inSërampas, terwijl het landschap 
bij de onderwerping in 1903 verdeeld was in 5 
districten, welke alle in een aantal doesoens (deze 
in soekoe’s, enz.) zijn verdeeld. Het hoofd van 
Kota Tapoes droeg den erftitel Pamoentjak. Zie 
overigens SËRAMPAS, KOERINTJI en de daar 
genoemde bronnen.

SOENGEILIAT. Afdeeling der residentie Banka 
en Onderhoorigheden. Zij beslaat een oppervlak
te van ongeveer 1650 K.M.8 en bestaat uit de dis
tricten Soengeiliat en Mërawang met de hoofd
plaatsen respectievelijk Soengeiliat en Batoeroe- 
sa (Mërawang), eerstgenoemde plaats tevens nf- 
deelingshoofdplaats, alsmede standplaats van 
den Controleur.

De bevolking I estond einde 1917 uit + 29700 
zielen, n.1. ± 100 Europeanen, + 13200 In
landers en + 16400 Chineezen en andere Vreem
de Oosterlingen.

Als hoofd der Maleiers in elk der twee distric
ten is een dëmang bescheiden; dat der Chineezen 
is een kapitein te Soengeiliat.

De Bankar ees heeft in deze afdeeling geen sa- 
wahs; jaarlijks worden ladangs aangelegd, waar
van in betrek lelijk geringe mate rijst wordt ver
kregen, niet voldoende voor eigen gebruik, zoo- 
dat rijst een der voornaamste invoerartikelen 
van deze afdeeling is. Ook worden de ladangs ge
bruikt voor het planten van tweede gewassen: 
oebi, ananas, pisang e.a., doch altijd slechts voor 
eigen gebruik. De gambir-cultuur, vroeger zeer 
bloeiend, wordt thans bijna geheel vervangen 
door die van peper. L- atstgenoemde cultuur 
drijft de inlander in navolging van den Chinees 
op ruime schaal. Er zijn thans ruim 3000 groote 
en kleine inlandschc pepertuinen. Ook ondervin
den de klapper- en rubbercultuur geleidelijk 
meer belangstelling.

De Chineesche bevolking, niet tot do mijnwer
kers behoorende, beoefent veelal de peper- en ka- 
rèt-cultuur. Er zijn ongeveer 800 flinke pepertui
nen der Chineezen, waarin ruim 1000 k> elies wer
ken. De peper wordt naar Singapore en Batavia 
uitgevoerd. De klapper- en karètaanplantingen 
zijn nog te jong om product te leveren; wel be
staan er productie verende klappertuinen, doch 
slechts voldoende voor binncnlandsch gebruik. 
De handel is grootendeels in handen der Chinee
zen; men treft daaronder vele belangrijke groot
handelaren aan; het aantal onder de inlanders is

rangsch Stoom- en Prauwenveer 
Stoomvaartlijn der K. P. M., een eigen prauwen
veer, „Men Lie” genaamd, opgericht, dat met ge
charterde stoombooten een verbinding met Singa- 

Batavia onderhoudt. De handel be-pore en
staat voornamelijk uit levensmiddelen ten be
hoeve van het personeel der tinmijnen. Speciale 
inhcemsche nijverheid treft men hier niet aan. 
Een groot deel der Inlandschc en tegenwoordig 
ook der Chineesche bevolking vindt een bestaan 
in de visscherij. De veeteelt wordt door den In
lander zoo goed als niet beoefend. De Chinees 
bepaalt zich alleen tot de varkensteelt, wraaraan 
hij groote zorg besteedt.

Met de leiding der Gouvernements-tinwin- 
ning is in deze afdeeling belast een sectie-ingc- 
nieur, met een staf van ambtenaren en beamb
ten, allen ressorteerende onder de Banka-tin- 
winning of wel onder het mijnwezen. De stand
plaats van den seetie-ingenieur is Soengeiliat, 
waar tevens de bureau’s gevestigd zijn.

SOENGEILIAT. Hoofdplaats der gelijknamige 
afdeeling van de residentie Banka en Onderh. Zij 
is fraai aangelegd en bestaat uit een Europcesche 
en Chineesche wijk, benevens een uitgebreide 
Maleische kampoeng. De plaats is gelegen aan de 
Soengeiliat-rivier, op 3 3C.M. afstand van de zee, 
waarmede zij verbonden is door een stroomtram- 
lijn en een landweg. Het klimaat kan gezond ge
noemd worden. Er is een modern ingericht hospi
taal, toebehoorende aan de tinwinning. Voorts is 
er een Holl. Chin. school en een Gouvts. inlandschc
school .Een sectie-ingenicur is hier gevestigd.

SOENGGOE-MINASA. Afdeeling van het gouv. 
C'elebes en onderh., bestaande uit do 3 onderafdcc- 
lingen Goa, Takalar en Djeneponto.

SOENGKAI (mal. pad. bovenl.). Zie SPA- 
THODEA MACROLOBA.

SOENGKAI. District der onderafdecling Pa- 
dang(zie aldaar), Sum. Westkust.

SOENGÖË RAJA. Een landschap van de 
onderafdecling Langsa, afdeeling Oostkust van 
Atjèh, dat zich van Koeala Bcukah tot Koeala 
Nipah langs straat Malaka uitstrekt en overigens 
door Peureula* geheel wordt ingesloten. Het heet 
naar de sterk kronkelende rivier, die het W. —O. 
doorloopt, en telt ruim 1500 zielen, w. o. 609 
geregistreerde mannen (ult.° 1915). De voor
naamste nederzetting is de kcudó Soengóc Raja 
met de kocta van het landschapshoofd aan het 
kruispunt van de rivier en dn Atjèh trambaan. 
Verder leeft de bevolking vooral in seuneubö6’s of 
pepertuin-eomplexen. De peporproductie haalde 
in 1893: 846, 6876 kojan van 20 pikoel, maar dat 
was buitengewoon, in 1911 gaf ze 125 kojan. De 
rijstcultuur wordt gedreven op van regen afhan
kelijke velden. Meer en meer legt men zich ook 
toe op de cultuur van klappers. Overigens is er 
een Europcesche landbouwonderneming: ,.do 
Soengei Raja Rubbercultuur Maatschappij”, 
waarvan het doel door den naam wordt aangege-
geven. De veestapel, — vooral runderen 
is goed en breidt zich uit. Zoevissoherij geschiedt 
slechts ter voorziening in de eigen behoefte. Een 
nijverheid van wel eenige beteekenis is de atap- 
makerij uit bladeren van den nipahpalm, die 
in de verschillende kreeken langs de kust 
vloedig voorkomt. Voor de winning van hout uit 
de strandbossehen is een vergunning uitgegeven

over-
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Europeesche firma. Oorspronkelijk 
maakte dit landschap deel uit van Peureula*’, 

in 1S55 werd Sajet Agil er mee beleend in
van

zich. evenals de boschbewoners van Biak, met 
het smeden van ijzer tot lanspunten bezig 
houden.

SOERA WiSESA. Zie bij SOERASOWAN.
SOERABAJA. Residentie van Oost-Java, ten 

N. door de Java-zee en ten O.door de Straat 
van Madocra bespoeld. Ten Z.O. wordt zij van 
de residentie Pasoeroean gescheiden door de z.g. 
Bangiltak der Kali Porong en het Ardjoeno- 
gebergte en verder begrensd door de residenties 
Kediri en Rembang. De naam Soerabaja of Soe
rabaja, zooals hij door den Javaan en Madoerees 
wordt uitgesproken, beteekent: moedig in het 
gevaar en luidt in het hoog-Javaansch: Soera- 
pringga. In het N.O. is deze residentie door het 
nauwe gedeelte van de Straat van Madoera van 
het eiland van dien naam gescheiden: het Noor
delijke gedeelte van deze vernauwing heet West- 
gat, het Zuidoostelijkc Trechter. De Noordooste
lijke uithoek draagt den naam van Oedjoeng 
Pangka.

Langs de geheele Oostelijke kust van het ge
west strekken zich, meer of minder diep land
waarts in, vischvijvers uit, slechts voor een klein 
gedeelte afgebroken door de heuvels ten Z.O. 
van Grisee (.Grës'k).

De oppervlakte van dit zeer dicht bevolkte 
gewest bedraagt 5951 K.M.*; op het eind van 
1917 telde het — 2.530.000 inwoners of 425 per 
K.M.2 Deze bevolking bestaat uit ± 21.000 
Europeanen, ± 39700 Vreemde Oosterlingen en 
+ 2.469.000 Inlanders.

Voor hot eiland Bawean, dat tot de residentie 
Soerabaja behoort, zie het gelijknamig artikel.

liet terrein is over het geheel meer vlak dan 
bergachtig; langs de Noordkust strekt zich een 
lage kalkrug uit, het O. deel van het Noordelijke 
kalkgebergto van Oost-Java, hij heeft enkele 
steile toppen en is Oostwaarts verbrokkeld tot 
drie heuvels, ruim 100 M. hoog, welke wegens 
hun langwerpig platten vorm bij de zeelieden be
kend staan als „dï doodkisten”. Zij bevatten 
grotten met eetbare vogelnestjes. Bezuiden het 
Solo-dal liggen eenige geisoleerde heuvelgroepen, 
mede van kalksteen, waarvan de Oostelijkste, 
nabij Grisee, de kust bereikt en Zuidwaarts 
daarvan volgen de Oostelijko uïtloopers van den 
Goenoeng Këndëng, den middelsten der drie 
tertiaire bergreeksen van Oostclijk Java* voor 
een groot deel met djatibosch begroeid. Het 
Zuidelijk gedeelte van het gewest is bedekt met 
do Noordelijke hellingen der vulkanen Ar. joono 
en Andjasmoro en de Westelijke van den vulkaan 
PJnanggoongan (zie op deze drie namen). In dit 
vulkanisch bergland zijn alleen op de Westelijke 
hellingen van den Wëlirang en den lvëmbar 
eenige solfataren, die nog werken. Do hellingen 
dezer vulkanen bestaan aan de oppervlakte uit 
roodc klei met andesietblokkon, soms afgcwisscld 
door lava.

Het vlakke terrein, dat meer dan de helft van 
de residentie beslaat, is gelegen ten Zuiden van 
de Brantas-rivier en haar N. tak.de kali Socra- 
baja en tusschen de kali Solo en do kali Lamong. 
Het bestaat uit kwartaire afzettingen, alluviale 
riviorafzottingen en zeealluvium. De kwartaire 
afzettingen, waartoe do vlakten van Djombang 
en Modjokërto behooren, bestaan gedeeltelijk 
uit zanderig, vulkanisch materiaal, gedeeltelijk 
uit gele en b'ruino klei, door do vermenging mot 
plantaardige bcstanddeelen donker gekleurd. Dit

ceneaan

maar
bclooning voor zijn hulp aan den Soeltan 
Atjèh in diens strijd tegen den Soeltan van Dcli. 
Kleinzoon van Sajet Agil is de tegenwoordige 
bestuurder: Sajét Oesén, wiens korte verklaring 
dd. 10 Aug. 1911 werd goedgekeurd en bekrach
tigd bij Gouvts. besluit van 22 Juli 1912. Zie: 
J. A. Kruyt: Atjèh en de Atjèhcrs (1877), Bij- 

r/dragcn t/d T. L. en V. k. v. N.-L, Deel 69 (1914), 
bl. 432.

SOENGSANG (jav.). Zie GLORIOSA.
SOENNAH, SOENNIETEN. Zie ISLAM, II, a 

en SJi’IETEN; vgl. SOENAT.
SOENTI (jav.). Zie ZINGIBER.
SOEOEK (soend.). Zie ARACHIS.
SOEPA. Boegineesch landschap in Zuid- 

Celebes, behoorende tot het voormalig bondge
nootschap Adja Tapparang, meteen oppervlakte 
van omstreeks 225 K.M2. en eene bevolking 
van — 5500 personen. Het maakt deel uit van de 
onderafdeeling Paré-Paré der gelijknamige af- 
deeling van het gouv. Celebes en Ond.; aan het 
hoofd staat een Datoe, ter zijde gestaan door 
een hadat. Het wordt begrensd ten N. door 
Sawito, ten O. door Sawito en Maloesc Tasi, 
ten Z. door Maloese Tasi, ten W. door de Straat 
van Makasser. Op het gebergte Bodjo, waarvan 
de hoogste toppen op ± 260 M. worden geschat, 
ontspringen verschillende rivieren, die alle in de 
baai van Paré-Paré uitmonden, doch waarvan
alleen de Maraoelang voor inl. prauwen van gerin- 
gen diepgang bevaarbaar is. J)e bevolking houdt 
zich voornamelijk met landbouw bezig, in hoofd
zaak bestaande in de teelt van djagoeng (het 
hoofdvocdsel der bevolking) en rijst, welke laatste 
wordt uitgevoerd. Een ander belangrijk middel 
van bestaan levert de klappercultuur. De voor
naamste plaatsen zijn Mangora Bombang, de 
standplaats van den zclfbestuurder en Garassi. 
l)o verhouding van het landschap tot het Gouv.

den voet der korte verklaring.
Voor meerdere bijzonderheden zie D. Jb\ van 

Braam .Morris, Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 36 (1893) 
bl. 202 en Bijd. v. T. L. en V. 70. Volgr. VI bl. 
17H.

geregeld «>jJS

District der onderafdeeling 
Al h o! Pandja g (zie aldaar), Sum. Westkust.

SOEPIORI. Het meest Westelijke en kleinste 
der Schouten eilanden (zie aldaar), gelegen be
noorden de Geelvinkbaai in Nicuw-Guinoa en 
door straat Soren Dido van Biak, het andere 
eiland, gescheiden. Het wordt ook wel Korido 
genaamd, naar het landschap van dien naam op 
de Zuidkust, welk deel van het eiland alleen be
woond is en daarom uitsluitend door handelaren 
wordt bezocht. Do voornaamste kampoengs zijn 
hier: Warbofondi, Oemperai en Awabjadi. Aan 
die kust liggen vele eilanden, waaronder Sowck 
bet voornaamste is, daar het aan zijne Zuidzijde 
eveneens meerdere kampoengs heeft, door talrijke 
kreek en en doorgangen van den vasten wal te 
bereiken. Aan de Noord- en Westkust van Socpi- 
ori is geen strand te herkennen on valt hot rots- 
achtigo terrein overal steil in zee af; hier zijn geen 
nederzettingen, behalve op een zandige plek aan 
een kleinen inham bij de Noordwestpunt, waar 
zich eenige lieden van Sowck gevestigd hebben; 
deze kampoeng heet Maoedor.

In het binnenland wonen de Ombouda, dio

SOLPAJANG.
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а. in geregelde cultuur:
sawahs van levend water voor

zien .....................................
.sawahs van regen afhankelijk . 148.405
moerassawahs.............................
tëgalvelden.................................

б. niet in geregelde cultuur .

materiaal is bijna geheel door de rivieren aange
voerd. De alluviale rivierafzettingen, grijs en 
grauw van kleur, liggen gewoonlijk slechts enkele 
meters boven de rivier, die de afzettingen aan
bracht. Het zeealluvium, uit grijze zeeklei be
staande, vormt een smalle strook langs de zee, 
die zich nergens hooger dan 5 M. boven zee ver
heft en die door de inlanders tot vischvijvers is in
gericht. Deze vischvijvers liggen beneden den 
hoogwaterstand der zee. Ten N.W. van de hoofd
plaats strekt zich het zeealluvium uit tot 23 Iv.M. 
landwaarts in, nl. tot Lamongan.

De Brantas-vlakte, voortzetting van de vlakte 
van Ivediri, daalt van de Oostgrens van 40 M. 
boven zee geleidelijk tot 10 M. In het Zuiden 
stijgt zij tot 00 M. en gaat dan geleidelijk in de 
vulkanische hellingen over, waarvan het breiach
tige materiaal door het regenwater en de talrijke 
kleine riviertjes naar de vlakte werd gevoerd.

Omtrent de door Junghühn gegeven verklaring 
van de oude overlevering, dat de hoofdstad van 
het rijk van Modjopahit aan zee zou gelegen heb
ben en dus het deel der Brantas -vlakte van 
Modjokërto Oostwaarts in de laatste zes eeuwen 
boven water zou zijn gekomen, moet worden op
gemerkt, dat zoowel de hooge ligging van Modjo
kërto (25 M. boven zee) als de aanwezigheid van 
Hindoe-bouwwerken op de Brantas-delta, waar
onder één op slechts 3 K.M. afstand van het 
strand, het als zeker mogen doen aannemen, dat 
de geheele Brantas-vlakte voor 10 eeuwen reeds 
hetzelfde voorkomen had als zij thans heeft, en al
leen gedurende dit tijdvak eene smalle strook 
zeeklei langs de kust is aangeslibd.

De vlakte ten Z. van de Solo-rivier (Zie art. 
JAVA, Dl. II, blz. 1S6 — 7) ligt bij de Rëmbang- 
sche grens niet hooger dan 5 M. boven zee. Haar 
grootste deel vormt de terreinkom Bengawan 
-djëro (zie aldaar). Vgl. verder het art. SOLO- 
VALLEIWERKEN.

De Kali Lamong of Tangi (in den bovenloop 
K. Lawan geheeten) is geheel een laaglandswater, 
dat op den Goenoeng Këndëng op 170 M. 
hoogte ontspringt. Dal en delta zijn beschre
ven in het art, BRANTAS-DELTA-WERKEN.

Een der voornaamste zijtakken van de Brantas 
is de kali Watoedakon, die langs Djombang 
stroomt. Een andere zijrivier, de kali Brangkal, 
die onder den naam van kali Pikatan 
djasmoro-gebergte ontspringt, vloeit bij Modjo
kërto in de Brantas. Een linkerzij tak is de kali 
Bërat, die in de heuvels bij Kaboch ontspringt, 
bijna evenwijdig met en op geringen afstand van 
de Brantas Oostwaarts stroomt en niet ver van 
Këmiri in deze rjpier valt.

De nuttige mineralen, die in de residentie Soe- 
rabaja voorkomen, zijn petroleum, jodium en 
zwavel. Zie voor de beide eerste SOERABAJA 
(afdeeling). Zwavel wordt verkregen uit den kra
ter van den Wëlirang (Ardjoeno).

Zoowel door de vruchtbaarheid van den bo
dem, de gunstige ligging van hare hoofdplaats 
voor den handel als wegens hare dichte bevolking 
is Soerabaja het voornaamste gewest van Java, 
De inlandsche bevolking vindt haar bestaan in 
den rijstbouw, den kleinhandel, de vischteelt in 
vijvers langs de kust en het beoefenen van eenige 
takken van nijverheid, voornamelijk ter hoofd
plaats. Het bouwgrondareaal van de Inland- 
sche bevolking besloeg in 1915 een oppervlakte 
van :

147.791 bouws

20.10S
45.597

1.697

. . 363.598 bouwsTezamen . .

De opbrengst van rijst (pad?) was bij benade
ring 6.196.179 pikoels, d. i. gemiddeld 21.03 pi- 
koels per beplanten en 21.86 pikoels per geslaag
den bouw.

Is de zoetwatervischteelt van hoegenaamd 
geen belang, de teelt van zoutwatervisch daar
entegen is van beteekenis; in 1905 hadden de 
zoutwatervischvijvers een uitgestrektheid van 
46.7S7 bouws. Ook de zeevisscherij is van betee
kenis; in 1903 waren 3268 personen in het bezit 
van 3654 prauwen, w.o. 114 z.g. „majangs” (van 
± 3 M3. en meer inhoud), en telde i de overige 
bemanning der prauwen en de overige visschers 
tezamen 7514 koppen. De veestapel (runderen 
en buffels) bedroeg in 1905: 330.000 en h<_t 
arntal paarden 22.500. De teelt van klein-vee 
wordt als nevenbedrijf beoefend.

Producten voor de Europeesche markt, als 
koffie, worden geteeld op een 24-tal perceelen in 
erfpacht; in de afdeelingcn Sidoardjo, Modjokër
to en Djombang zijn 39 suikerfabrieken in wer
king, terwijl op een 40-tal particuliere landerijen, 
in den omtrek van de hoofdplaats en grootendeels 
in het bezit van Chineezen, voornamelijk rijst, 
suikerriet en ooft worden verbouwd. In het Z. 
van het district Lëngkir en over het geheele dis
trict Mantoep, afdeeling Lamongan, zoomede in 
het N. van de afdeelingcn Djombang en Modjo 
kërto, nl. in de districten Ngoro en Modjokasri 
vindt men uitgestrektc djatibosschen, welke, 
sedert de reorganisatie van liet boschwozen, met 
zorg worden geëxploiteerd en in stand gehouden.

De gemiddelde regenval komt voor de kust 
benoorden de Brantas-delta en voor deze zelve 
vrij wel overeen met die voor de kustplaatsen in 
Midden- en West-Java. Voor de Oostelijk van 
Soerabaja gelegen kustplaatsen zijn de cijfers niet 
onbelangrijk lager. De jaartemperatuur verschilt 
niet van die te Batavia en Semarang, rnaar de 
maand October is te Soerabaja droger en druk
kender dan op de beide eerstgenoemde plaatsen. 
In die maand en de daarop volgende ontvlucht 
ieder wien dit mogelijk is, de hoofdplaats en gaat 
eenigen tijd doorbrengen in de koele plaatsjes 
Prigèn, Tra was, Trètès of andere, gelegen op de 
hellingen van het Ardjoeno-gebergte.

Administratief is het gewest, na de reorganisa
tie in 1900, verdeeld in 6 afdeelingen tevens re
gentschappen, nl. Soerabaja, Sidoardjo, Modjo
kërto, Djombang, Grisee en Lamongan. De voor
malige afdeelingcn Sidajoe en Bawéan zijn als 
contróle-afdeelingen bij de afdeeling Grisee ge
voegd. Het gewest is vorder onderverdeeld in 13 
contróle-afdeelingen en 28 districten met 4629 
Gouvernement» en 319 particuliere desa’s. Con
troleurs zijn, behalve op de hoofdplaatsen der 
afdeelingen, gevestigd te Prambon, Modjosari, 
Modjoagoeng, Ngimbang, Sidajoe, Karanggë- 
nëng en Sangkapoera.

De bevolking bestaat uit Javanen, ter hoofd- 
plaats en in enkele desa’s in de binnenlanden

het An-op
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mengel met Madoereesche elementen; deze laat- 
sten, in de koofdplaats vrij talrijk, zijn grooten- 
dcels kleinhandelaars, tuinjongens of werken als 
koeli op de suikerondernemingen. Behalve land
bouw, vischteelt en vischvangst beoefent de be
volking enkele takken van nijverheid; ter hoofd
plaats zijn zeer bekwame smeden, bankwerkers, 
timmerlieden enz. werkzaam in de groote werk
plaatsen, die men daar aantreft; te Grisee zijn 
kopergieters en kalkbranders. Het weven van 
zijden, met gouddraad doorstikte kledingstuk
ken, vroeger te Grisee door velen beoefend, is 
zeer achteruitgegaan. Daarentegen wordt in het 
district Goenoengkëndëng nog veel aan weven 
gedaan; de vervaardigde kleedjes zijn echter grof 
en dienen voor eigen gebruik. Te Grisee is de han
delsvloot sterk achteruitgegaan; Arabieren die 
daar ter plaatse nog handelsvaartuigen bezitten, 
zijn uitzonderingen geworden, nadat de stoom
vaart meer en meer uitbreiding heeft gekre
gen.

17500 Europeanen, ruim 24000 Vreemde Ooster
lingen en ruim 330000 Inlanders. Het aantal 
desa’s bedraagt 738, waarvan 275 op particu
liere landen zijn gelegen.

Het Noordelijkste deel van het district Socra- 
baja, van de monding van de kali Lamong tot 
de hoofdplaats der afdecling, bestaat uit eene 
breede strook vischvijvers, een hoogst eentonige 
streek, waardoor de groote postweg van Grisee 
naar Soerabaja loopt. Ook langs de Oostkust der 
afdeeling strekt zich eene, hoewel minder breede 
en alleen over eene lengte van \\ K.M. afgebro
ken reeks vischvijvers uit. Westelijk van de kali 
Soerabaja loopen W. — O. twee tertiaire heuvel
reeksen, de Noordelijke geïsoleerd, de Zuidelijke 
een rechtstreeksche voortzetting van den Goe 
noeng ICëndëng (zie SOERABAJA, residentie). 
Ten W. van de halte Wonokromo loopt eene heu
velreeks van mergelgesteenten van ongeveer 18 
K.M. lengte, gemiddeld 3 K.M. breedte en 40 M. 
hoogte. Ten Zuiden van deze reeks en daarvan 
door eene moerassige sawahstrook gescheiden, 
waarin de rawa Wijoeng ligt, strekt zich eene twee
de heuvelreeks uit, die bij Sëpandjang begint en 
in Westelijke richting de afdeeling doorloopt. Zij 
bestaat uit mergcls en kalksteen, uit losse zand
steen en brecciën van vulkanisch materiaal. De 
hoogte van dezen heuvelrug bedraagt 50 tot 100 
M. Zoowel in de eerste heuvelreeks bij Lidah als 
in het Oostelijk verlengde van de tweede, in de 
Brantas-delta, is door boringen petroleum in aan
zienlijke hoeveelheid verkregen. Zij wordt geëx
ploiteerd door de Dordtsche Petroleummaat- 
schappij, die de olie door middel van pijpleidin
gen naar de raffinaderij te Wonokromo voert 
(vgl. PETROLEUM). In de Zuidelijke heuvel
reeks gelegen, wordt op acht verschillende plaat
sen jodiumhoudend water gewonnen. In de éta
blissementen heeft de afscheiding plaats van 
jodium uit hot bronwater. Het gewonnen jodi
um wordt onder de samenstelling joodkoper in 
den handel gebracht (zie ook JODIUM).

De particuliere landerijen in do residentie Soe
rabaja, onder het bestuur van Daendels en Raf- 
fles in eigendom afgestaan, en grootendeels in 
handen van Chineezen en Arabieren, liggen alle 
binnen het gebied dezer afdeeling en brengen 
rijst, suiker, tweede gewassen en kokosnoten 
voort. Een gedeelte van do particuliere desa 
Djagir, op het particuliere land van dien naam, is 
sedert ccnigc jaron ingenomen door do gebou
wen on raffinaderijen der Dordtscho potroleuni- 
maatschappij bovengenoemd, welke gelegen zijn 
aan den Zuidolijkon oever van het Wonokromo 
-kanaal.

SOERABAJA. District van do contróle-af- 
deeling, het regentschap, de afdeeling en residen
tie Soerabaja; met eene oppervlakte van 127 
K.M3. liet district telt 107 Gouvcrncments en202 
particuliere desa’s en bevat 7 ondcrdistricten. De 
hevolking telde uit0. 1915 ± 15.000 Europea
nen, ± 19.000 Chineezen, ± 2600 Arabieren, 
± 300 andere Vrcemdo Oosterlingen en ± 
143.200 Inlanders.

SOERABAJA. Hoofdplaats van het gewest, 
het regentschap, do afdeeling on hot district van 
dien naam, gelegen aan do straat van Madoora 
en aan do beide mondingen van do Soorabaja
nvier, nl. de kali Mas en do kali Pëgirian; voor
naamste handolsstad van geheel Ncdorlandsch- 
Indië en tevens de meest bevolkte. Op het eind

De middelen van verkeer zijn: de staatsspoor
weg, nl. de lijn Soerabaja —Sidoardjo-Modjo- 
kërto-Djombang, welke door Midden-Java, naar 
Batavia en Anjër leidt; sedert 1898 bestaat langs 
de lijn Wonokromo — Tarik eene kortere verbin
ding tusschen Soerabaja, Modjokërto en de Wes
telijk daarvan gelegen plaatsen. Verder de lijn 
Soerabaja —Sidoardjo—Bangil, welke de hoofd
plaats met de Oostclijke residentiën van Java ver
bindt. De Oost-Java Stoomtrammaatschappij 
heeft in exploitatie de lijnen Soerabaja — Krian 
en Modjokërto — Ngoro met een zijtak Soemëng- 
ko- Dinojo; de Modjokërto Stoomtrammaat
schappij. de lijn Modjokërto —Modjosari — Ban
gil, terwijl eene stoomtram van Babad aan do 
Solo-rivier langs Ploso en Dj om bang over do 
Zuidergrens naar Paré in Kediri loopt. Eindelijk 
voert eene tramlijn van de N. I. Spoorweg Mij. 
van Babad langs Lamongan naar Soerabaja 
met een zijtak van Tëbaloan naar Grisee. Verder 
zijn er in de residentie tal van goed onderhouden 
wegen; behalve de groote postweg, die uit Rëm- 
bang komende, langs de Noordkust over Grisee 
en de koofdplaats langs Sidoardjo naar Pasoeroe- 
an leidt, zijn allo districtshoofdplaatsen door 
goede rijwegen met elkaar verbonden, terwijl de 
Branlas en de kali Soerabaja een goeden verkeers
weg te water aanbieden tusschen Soerabaja en do 
hoofd plaats Kediri.

Van de Ilindoe-oudheden op het terrein van do 
Brantas-delta is reeds met enkele woorden ge
sproken. De voornaamste liggen in het Zuiden 
der delta aan den linkeroever van do kali Porong 
bij de desa Tjandi l’ari, welke den naam van do 
ruïne draagt; het zijn drie tempels van rooden 
baksteen, waarvan de grootste ruim 12 M. hoog 
en 10 M. breed is. Over do ruïnen van_Modjopa- 
hit, ruim 12 K.M. ten Zuidwesten van Modjo
kërto, zie Vclh, Java, Ie deel 2e dr. bl. 207 — 214.

SOERABAJA. Afdeeling en regentschap der 
gelijknamige residentie, begrensd ten N. on ten 
O. door do straat van Madocra, ten Z. door de 
afdeeling Sidoardjo en ten W. door de afdeelingen 
Modjokërto en Grisee. De grens tusschen de af
deeling Soerabaja en Grisee wordt gevormd door 
de kali Lamong. De afdeeling Soerabaja maakt 
éóne contrölo-afdeeling uit, welke is verdoold in 
3 districten, met name: Soerabaja, Djabakota 
(hoofdpi. Wonokromo) en Goonoengkëndëng 
(hoofdpi. Drioredjo). De bevolking telde uit0.1917
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I langrijk geweest; sedert 1908 heeft men in liet 

thans meest ongunstige profil eene verdieping 
22 d.M. in het diepste punt bereikt. Over rond 300 
M. breedte, wordt aldaar thans een diepte van 83 
d.M. onder Soerabaja havenvlocdpeil aangetrof
fen. Ongetwijfeld heeft ook de schroefwerking 
der door de Straat varende stoomschepen een 
niet onbelangrijk aandeel in dit resultaat. Naar
mate de diepte echter toeneemt, wordt het 
slibben kostbaarder, en het effect geringer, zoodat 
indien men binnen afzienbaren tijd van de nieuwe 
haven, die berekend is op waterdiepten van 9 a 
10 M. beneden laagwater, volledig nut wil trek ken, 
andere methoden bepaald noodzakelijk zijn. 
Voorstellen dienaangaande zijn in behandeling.

Ter verbetering van den Oostelijken toegang 
.tot de reede zijn de Porongwerken uitgevoerd 
tot ruimeren afvoer van Brantaswater door de

van 1917 had zij ruim 145000 inwoners, nl. + 
15000 Europeanen, + 106000 Inlanders, + 21000 
Chineezen, + 3000 Arabieren en andere Vreemde 
Oosterlingen. De stichting der stad klimt op tot 
het midden der 15e eeuw; zij wordt toegeschre
ven aan Radèn Rachmat of Soenan Ngampèl, 

genoemd naar de thans nog bestaande kam- 
poeng Ampel, waar hij zich vestigde en alwaar 
hij in 1467 overleed. De door hem aldaar gebouw
de moskee werd het middelpunt der stad, die, 
dank zij hare gunstige ligging aan zee en aan 
eene bevaarbare rivier, tot aanzien kwam onder 
de regenten van Soerabaja, leenvorsten van het 
rijk Demak en later ondergeschikt aan Mataram. 
In 1743 werd het regentschap door den vorst 
van Mataram afgestaan aan de Compagnie: de 
hoofdplaats Soerabaja was van dien tijd af de 
zetel van den gezaghebber van Java’s Oosthoek, 
na in 1677 tweemaal op Taroena Djaja door de 
troepen der Compagnie veroverd te zijn geweest. 
In het laatst der vorige eeuw was de stad reeds 
eene belangrijke handelsplaats. Onder Daendels 
maakte de aanslibbing van de kali Mas liet reeds 
noodig de havenhoofden van de rivier belangrijk 
te verlengen en de rivier zelve uit te diepen. Deze 
landvoogd stichtte aan het rechter havenhoofd 
een steenen fort en liet een constructiewinkel 
voor militaire doeleinden bouwen.

Onder het bestuur van den Gouv.-Gen. piraaf 
van den Bosch werden uitgebreide plannen ont
worpen tot verdediging der stad tegen een bui- 
tenlandschen vijand. Deze plannen kwamen in 
1835 en volgende jaren grootendeels tot uit
voering. Aan de West- en Zuidzijde der stad wer
den wallen opgeworpen en op den Oostelijken 
oever van de kali Mas werd de citadel Prins 
Hendrik gebouwd.

Van deze vestingwerken, die nooit geheel zijn 
voltooid, is thans weinig meer over; de wallen 
zijn geslecht en de grachten gedempt. Het fort 
Prins Hendrik is in 3893 als zoodanig opgehe
ven; de gebouwen werden, met uitzondering van 
enkele gedeelten, in genoemd jaar aan het civiele 
bestuur overgegeven. In 1915 zijn zij in gebruik 
gesteld voor de uitbreiding der Staatsspoorwegen 
in verband met de nieuwe haven.

van

zoo

kali Porong en beperking van den waterafvoer 
door de Soerabaja-rivier, waarbij tevens gelegen
heid werd verkregen tot den aanleg van een 
spoelstelsel voor de riolen en goten ter hoofd
plaats. (Zie verder BRANTAS-DELTA-WER- 
KEN).

De veilige reede van Soerabaja, deels begrensd 
door het kleurenrijke, daartegenover gelegen 
eiland Madoera, is levendiger dan die van 
eenige andere handelsplaats in Ned.-Indië. Het 
bezwaar van het tijdverlies door en de kosten, 
verbonden aan het overladen uit de zeeschepen 
in prauwen en omgekeerd heeft zich zoo sterk 
doen gevoelen, dat in 1911 begonnen werd met 
den aanleg van een haven, die in 1917 gedeelte
lijk in gebruik kon worden genomen, en waarom
trent overigens verwezen wordt naar het artikel 
HAVENWERKEN. Slechts zij in aansluiting 
daarmede nog vermeld, dat sedert dien de nood
zakelijkheid gevoeld werd tot heb verschaffen 
van meerdere kadelcngte, zoodat de uitbouw 
van pieren in het havenbassin reeds onderhan
den is. Bovendien bleek, dat beneden de Roode 
Brug, 4.5 K.M. stroomopwaarts van do uitmon
ding der kali Mas, geen vaste verbindingen 
over de rivier met de haventerreinen bestonden, 
en in verband met het enorme scheepvaartver
keer aan het tot stand brengen van dergolijke 
verbindingen groote bezwaren waren verbonden, 
terwijl zij een zéér belangrijke en op don duur 
ontoelaatbare belemmering van hot verkeer te 
land tusschcn de haventerreinen en de stad zou
den opleV'. ie"'. Om daaraan te gemoet te komen, 
werd een zweefbrug over de kali Mas ontwor
pen, die eerlang zal worden gebouwd.

De Oostelijko oever der kali Mas is geheel be
bouwd. De stoomtram langs dezen oever loopt 
door tot aan de Oedjoeng ter hoogte van hot 
marine-etablissement, bestaande uit een ruim 
bassin met drijvend dok, werkplaatsen, sleep- 
hclli

■

!
Voor het behoud van de toegangen tot de reede, 

nl. van de Westzijde door het Westgat en van de 
Oostzijde door den Trechter, zijn van regeerings- 
wege verscheidene maatregelen genomen, noodig 
geworden door het ondiep worden van genoemde 
vaarwaters tengevolge van aanslibbing. Ten 
einde die in het Westgat tegen te gaan, is de 
mond van de Solo-rivier Noordwaarts verlegd 
en is een dam met steenbestorting opgeworpen, 
die van Oedjoeng Piring op Madoera zich 13 
kilometer in zee uitstrekt tot het ten N. O. daar
van gelegen Djamoeanrif, met het doel de stroom
snelheid in het Westgat te bevorderen en zoo 
aanslibbing te voorkomen.Dit werk is in 1896 vol
tooid. Het onderhoud is echter zeer zwaar, vooral 
door verzakking en wegslaan van de kruin. Het 
werk heeft wel aan het doel beantwoord, hoewel 
verwijdering van slibstoffen op andere wijze nog 
noodzakelijk blijft. Sedert 1907 gebruikt 
daartoe onder leiding, van liet Departement 
Marine, aan vaartuigen opgehangen slibraderen, 
die langs den bodem worden voortgetrokken, 
en zoo het slib in beroering brengen, hetwelk 
dan door de stroom verder wordt medegevoerd. 
De resultaten van deze werkwijze zijn niet onbe-

ngen, magazijnen en woningen voor het 
talrijke personeel bij het etablissement werk
zaam. Het is in 1891 uitgebreid met de fabriek 
voor de marine en het stoomwezen, die in gemeld 
jaar uit de stad naar het marine-etablissement 
is overgebracht. Het daardoor in de stad vrijge
komen terrein is thans ingenomen door entre- 
pót-lokalen. Aan de uiterste punt van de land
tong aan den rechteroever van de rivier, de 
Oedjoeng genaamd, ligt een kustbatterij, ter 
verdediging zoowel van den ingang van de rivier 
als van dien van het bovenbedoelde bassin en ter 
bestrijking van de reede.

men
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Ten O. van den geheel bebouwden rechteroever 
de kali Mas ligt de kampoeng Pëtirëman en

met

tot de gemengde wijken voor inlanders, Arabieren 
enz. In deze omgeving is de groote pasar Pabéan 
gelegen, de grootste van Soerabaja.

Voor de Mooren, Bengaleezen en Arabieren 
zijn geene afzonderlijke wijken aangewezen. Zij 
wonen verspreid dooreen in wijken, algemeen 
bekend onder den naam van Arabische wijken, 
gelegen aan de beide oevers van de Pëgirian- 
rivier, waar thans ook Chineezen eene wijk be
wonen, waarbinnen de groote pasar Kapasan is 
gelegen.

In de wijken voor Vreemde Oosterlingen be
stemd wonen ook vele inlanders, die er allerlei 
takken van nijverheid uitoefenen, als het maken 
van aarden vaatwerk, het bewerken van koper, 
enz.

van
verder Oostwaarts volgt een moerassig, 
nipahboomen beplant terrein, dat zich uitstrekt 
tot de Pëgirian, de meer Oo$telijk gelegen uit
monding van de Soerabaja-rivier. De stad strekt 
zich voornamelijk in de lengte uit en hoofdzake
lijk aan beide zijden van de kali Mas. Van do 
Oedjoeng tot aan de spoorweghalte Goebëng, in 
het Zuiden der stad, bedraagt de afstand 8 kilo
meter. De kali Mas, die de hoofdrichting Noord— 
Zuid behoudt, verdeelt de stad in een Westelijk 
en Oostelijk gedeelte; de groote postweg, die, 
van Grësik komende, op ongeveer 4 kilometer van 
de Oedjoeng deze rivier bij de Roode brug be
reikt, buigt zich bij dit punt Zuidwaarts om en 
volgt over eenigen afstand den Westelijken oever 
der rivier. De groote postweg en haar verlengde 
over de „Roode brug” verdeelen de stad in een 
Noordelijk en een Zuidelijk gedeelte.

Genoemde Roode brug ligt in het midden der 
stad, daar zij zoowel van de Oedjoeng als van de 
halte Goebëng op 4 kilometer is verwijderd. Daar 
klopt de slagader van het wereldverkeer den gan- 
schen dag door. Vooral des morgens tegen acht 
uur, de tijd, waarop de Europeesche handelaars 
zich uit het Zuiden der stad naar hunne kanto-

De kampong Ampel, de oorsprong der stad, 
ligt midden in de Arabische wijk. Het is thans 
eene zeer welvarende kampong, in welker midden 
zich de oude moskee met hare hooge minaret 
verheft, ten Noorden waarvan men de Javaan- 
sche begraafplaats aantreft, waar het graf is van 
Ra'’èn Rachmat. In deze wijk is in 1868 eene 
nieuwe, fraaie moskee opgericht.

Bij het plein voor het Paleis van Justitie 
begint de eigenlijke nieuwe stad, welke zich 
Zuidwaarts tot voorbij de halte Goebëng uit
strekt. Ongeveer in het midden tusschen deze 
halte en de halte Kalimas ligt het station Soera
baja van den Staatsspoorweg, dus ongeveer in 
het nieuwe gedeelte, dat bijna geheel wordt in- 
genomen door woonhuizen en villa’s voor Euro
peanen, hotels, enkele schoolgebouwen, (op 
Simpang) waartusschen ook nog kampongs der 
inlanders gelegen zijn. Een der voornaamste 
Europeesche wijken is de wijk Simpang, tusschen 
den grooten postweg en do Soerabaja-rivier, die 
zich iets beneden Simpang, nl. bij de Gèntèng- 
brug in kali Mas en kali Pëgirian verdeelt. Een 
der voornaamste gebouwen in dit gedeelte der 
stad is de residentswoning, een ruim gebouw van 
twee verdiepingen, de voormalige woning van 
den gezaghebber van Java’s Oosthoek. Aan de 
achterzijde wordt het rijk beschaduwde erf be- 
spoeld door de Soerabaja-rivier; aan de voorzijde 
ziet het uit op een in 1860 aangelegd park, met 
een steenen beeld, dat uit de ruïnen van Modjo- 
pait afkomstig en Djaga Dolog, dat wil zeggen: 
bewaker der boomen genaamd is. Dit Boeddha
beeld is in een bosch gevonden en daarom zoo ge- 
hceten. Voor den Javaan is het een voorwerp 
van godsdienstige vereering. Ojj korten afstand 
Zuid-oostwaarts van de residentswoning bij de 
halte Goebëng ligt het grooto militaire hospitaal, 
voortreffelijk ingericht en ruimte aanbiedend 
voor 400 zieken. Behalve militairen kunnen er 
ook civiele ambtenaren en particulieren ver
pleegd worden. Het hospitaal is mede aan de 
Soerabaja-rivier gelegen en heeft een f raaien tuin.

Nieuwe Europeesche wijken werden bijge
bouwd vooral in het Zuiden der stad, o. a. de 
wijk Kajoen, die zich van de halte Goebëng 
Zuidwaarts langs de rivier uitstrekt, en waarop 
verscheidene dwarsstraten uitkomen bonevens 
de wijken Goebëng, Köpoetran en Sawahan.

Door den Staatsspoorweg staat do hoofdplaats 
in verbinding met allo doelen van Java. Hot ver
keer door de stad geschiedt langs in goeden staat 
verkcerendc, mot asphalt bedekte wegen on door 
middel van de stoomtram, die van de Oedjoeng^ 
in Zuidelijke richting de oude on vervolgens de

ren begeven, heerscht er eene onbeschrijfelijke 
drukte van vier- en tweewielige rijtuigen, karren 
met koopwaren bevracht, passagierende matro
zen, inlandsche en Chineesche kooplieden, koe
lies enz.

Op geringen afstand ten W. van de Roode 
brug, op den weg naar Grësik, ligt het residentie
kantoor, te midden van Europeesche woonhuizen, 
kantoren, toko’s, school- en kerkgebouwen. Soc- 
rabaja is zoowel fabrieks- als handclsstad. Be
halve het reeds vermelde Marine-etablissement 
vindt men er den Artillerie-Constructie-winkel 
en de Pyroteehnische werkplaats, verscheidene 
fabrieken van stoom- en andere werktuigen aan 
beide oevers van de kali Mas, de werven van het 
nieuw prauwenveer aan de Pëgirian en die van 
het particulier prauwenveer aan den Westelijken 
oever van de kali Mas, alwaar ook de suiker-, 
koffie- en petroleum-pakhuizen, eene stoom- 
koffiepellerij in verbinding met de halte Kalimas 
gelegen zijn.

l)e regentswoning, vroeger gelegen op eenigen 
afstand ten Zuiden van het residentiekantoor, 
is in 1882 ingericht tot Iloogere Burgerschool; 
een deel van de aloen-aloen is herschapen in een 
stadstuin, waar des Zondags muziekuitvoeringen 
worden gegeven. Sedert bestaat er geene lands- 
woning voor den Regent, die huishuurindemni- 
teit geniet. Op bovenbedoeld terrein is enkele 
jaren geleden het nieuwe Paleis van Justitie ver
rezen. Verder vindt men er toko-gebouwen. Het 
breede open terrein, waaraan deze gebouwen ge
legen zijn, is het eenige, wat van de oude aloen- 
aloen is overgebleven. Het is een van de drukste 
punten der stad.

Hot Chineesche kamp bereikt men, indjen men 
bij de Roode brug in Oostelijkc richting de kali 
Mas overgaat. Het strekt zich ver langs den 
Oostelijken oever uit; men vindt er een aantal 
goed gebouwde steenen huizen, drie grooto 
pasars, nl. pa^ar Glap, Bong en Kalianjar-Koe- 
lon, een Chineeschen tempel on vele welvoorziene 
Chineesche toko’s. Het Maleisehe kamp behoort 
gedeeltelijk tot de Chineesche wijk, gedeeltelijk
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staand tertiair gebergte — en ten N. door een 
tertiair heuvelland, dat bestaat uit mcrgels, klei
en zandsteenen met enkele tusschenliggende 
kalklagen. In het Zuidwesten is genoemde vlakte 
niet door bergen afgesloten, maar staat aan dien 
kant in verbinding met de vlakte van Djokja- 
karta en evenzoo in het Noordoosten met de 
vlakte van Madioen. Door dit vlakke terrein 
loopt de spoorbaan van de hoofd plaats van Ma
dioen naar die van Djokjakarta. De aldus be
grensde vlakte van Solo, in het midden waarvan 
de hoofdplaats der residentie gelegen is, wordt 
doorstroomd door de Solo-rivier; zij heeft in het 
algemeen eene flauwe helling van Zuid naar 
Noord. De bodem bestaat grootendeels uit vul
kanische producten, aangebraeht door de Solo- 
rivier en hare talrijke zijtakken, die op den Më
rapi en den Lawoe ontspringen. Alleen in de na- 
nijheid van de tertiaire heuvels is dit vulkanisch 
materiaal vermengd met gruis van zandsteenen, 
mergels en brecciën. Vermelding verdient nog een 
klein gebergte ten Z.O. van Klatèn, naar eene in 
de nabijheid gelegen desa. het gebergte bij Djiwo 
geheeten, dat uit gesteenten bestaat, die vermoe
delijk t^t de krijtperiode en het oud-tertiair be- 
hooren,yDe voornaamste rivier is de B'ngawan of 
Solo-rivier („bëngawan” beteekent „groote ri
vier”), welke in het Zuiden der residentie op de 
grens van Madioen en Soerakarta ontspringt, 
voor een klein gedeelte de grens uitmaakt tus- 
schen genoemde residentiën, daarna in Noord
westelijke en vervolgens in Noordelijke richting 
stroomende, de kali Kédawoeng op den rechter
oever opneemt. Eenige kilometers ten N. van YVo- 
nogiri, aan haar linkeroever gelegen, herneemt zij 
hare Noordwestelijke richting, die zij behoudt, 
totdat zij op den linkeroever het water ontvangt 
van de kali Dëngkèng om dan, na deze samen
vloeiing in Noordelijke richting stroomende, de 
hoofdplaats te bereiken, welke op haar linker
oever gelegen is. Van de desa Oetër (ten N. van 
Wonogiri gelegen) tot de hoofdplaats zijn de 
bochtige oevers der rivier met welvarende kam- 
poengs omzoomd. Bij genoemde desa is de Solo- 
rivier reeds 30 M. breed, maar bevat in den dro
gen moesson zoo weinig water, dat zij gemakke
lijk doorwaadbaar is. Ten O. van de hoofdplaats 
ontvangt zij het water van de kali Pópe, welke 
door de stad stroomt. Zij behoudt nu haar Noor
delijke richting tot zij de kali Tjëmara en andere 
kleinere riviertjes op den linkeroever opnoemt en 
kronkelt zich dan in Noordoostclijke richting om 
den voet van het tertiaire heuvelland bovenge
noemd, tot zij de Oostelijke grens der residentie 
bereikt, waar zij de uit het Z. komende kali Kë- 
doeng-bantèüg opneemt, welke van den Lawoe 
komt en die de grens vormt tusschen Soerakarta 
en Madioen.

De tweede belangrijke rivier in dit gewest is 
do kali Sórang, welker bronnen op de helling van 
den MÖrbaboe liggen. Zij behoort slechts voor een 
klein gedeelte tot de residentie Soerakarta, waar
van zij het Noordwestelijke deel afsnijdt. De 
door de residentie Djokjakarta stroomende kali 
Oja ontspringt in dit gewest op het Zuiderge- 
bergte; zij overschrijdt spoedig de grens en ver- 
eenigt zich in Djokjakarta met de kali Opak, 
welke in den Indischen Oceaan uitmondt.

Nuttige mineralen zijn er in Soerakarta niet. 
In de kwartaire vlakte, door de Solo-rivier 
en hare talrijke bijstroompjes besproeid, maar

nieuwe stad doorloopt, welke zij verlaat na de 
buitenwijk Groeda, ten Z. van Këpoetran gelegen, 
doorloopen te hebben. De lijn is thans doorge
trokken tot Krian, in de afd. Sidoardjo gelegen.

Aan de Westzijde van ‘dë'stad is' door 'de O. J. 
Stoomtram Mij. een nieuw spoor aangelegd van 
Wonokromo tot het station Paser toeri. Hier 
langs~ioöpt“een breede verkeersweg, welke een 
gedeelte van het verkeer langs Groeda, de zeer 
nauwe Zuidelijke uitweg van de stad, moet 
af leiden. Aan de Oostzijde van de rivier heeft de 
gemeente een groot uitbreidingsplan van de stad 
ontworpen op het land Këtabang. In het ver
lengde van de Palmenlaan komt een brug, welke 
het nieuwe stadsgedeelte met Simpang zal 
binden. Op het land Këtabang bevinden zich 
thans eenige door de gemeente gestichte model- 
kampongs.

Soera ba ja wordt door de Algemeene Ned. Ind. 
Electriciteit Mij. voorzien van licht en kracht, 
waarvoor een turbinecentralc is gebouwd op 
Sëmampir. Verder beschikt de stad over twee 
moderne Gouvernements-telefoonkantoren.

In de behoefte aan goed drinkwater, dat de 
stad niet oplevert, wordt voorzien door de 
waterleiding, door de gemeente geëxploiteerd. 
Door middel van buizen wordt het water aan
gevoerd van bij Kasri (in de residentie Pasoe- 
rocan) gelegen bronnen (zie KASRI). Op ver
schillende plaatsen in de stad zijn standkranen 
voor de bevolking opgericht, alsmede openbare 
badhuizen, waardoor de gezondheidstoestand 
belangrijk is verbeterd. A ?- <* f vj

SOERADADI. District mét gelijknamige hoofd
plaats van de contröle-afdeeling, het regentschap 
en de afdeeling Tëgal, residentie Pëkalongan. 
Het heeft 2 onderdistricten, telt 27 desa’s en had 
ult°. 1905 eene bevolking van ruim 33.000 zie
len, waaronder een 20 tal Europeanen en enkele 
Chineezen.

SOERAKARTA of SOLO. Residentie van Mid
den-Java met gelijknamige hoofdplaats, en met 
de residentie Djokjakarta de zoogenaamde VOR
STENLANDEN uit makende; men zie verder op 
dit woord voor den inwendigen toestand en de 
geschiedenis van beide; hier zal voornamelijk de 
aardrijkskundige beschrijving gegeven worden 
van de residentie Soerakarta.

Zij grenst ten N. aan de residentie Semarang, 
ten O. en Z.O. aan de residentie Madioen, ten Z. 
voor een klein gedeelte aan den Indischen Oceaan 
en verder aan de residentie Djokjakarta en ten W 
aan laatstgenoemde residentie, aan de residentie 
Këdoe en aan de residentie Semarang. In het O 
wordt de grens van het gewest voor een deel ge 
vormd door den top en de hellingen van den vul 
kaan Lawoe, in het W. door die van do vulkanen 
Mërapi en Mërbaboe.

De oppervlakte van deze residentie bedraagt 
0217 K.M.2, eind 1917 telde zij ruim 2.000.000 
inwoners of 331 per K.M2. Hieronder waren 
ongeveer 4000 Europeanen en + 14.000 Chi
neezen, Arabieren en andere Vreemde Ooster
lingen. De Arabieren en de andere Vreemde 
Oosterlingen waren allen ter hoofdplaats van het 
gewest gevestigd. Het middelste gedeelte van de 
residentie Soerakarta is vlak en dit deel, de 
vlakte van Solo genoemd, wordt afgesloten ten 
O. en W. door de vulkaan voeten van den Lawoe 
en den Mërapi, en ten Z. door het Zuidergebergte, 
— een uit brecciën, kalksteenen en mergels be-
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Nëgarasche districten Karanganjar en Karang- XI &-, ?A 
pandan der afdeeling Sragèn. De afdeelingen 
verder verdeeld in districten en die weer in on- ..
der-districten, aan welker hoofd staan „panèwoe-....« 
district” (Soenan) of „panèwoe goenoeng” (M. -
N.) en „mantri onderdistrict” (Soenan) of „man-f-^** * v; # 
tri goenoeng” (M. N.) Behalve over deze amb
tenaren hebben de assistent-!esidenten nog de 
beschikking over politiepersoneel, dat buiten het 
Zelfbestuur om, door het Gouvernement benoemd 
en bezoldigd wordt en dat den assistent-resident 
behulpzaam is in de uitoefening der politie.

De inlandsche bevolking bestaat geheel uit 
Javanen. Deze spreken het Javaansch met de 
o-klank (zie omtrent de in deze residentie gespro
ken taal op het woord JAVAANSCH).

De middelen van verkeer in dit gewest zijn: de 
Staatsspoorweg, die van de Oostgrens naar de 
hoofdplaats loopt, de lijn van de Ned.-Indische 
spoorwegmaatschappij van de hoofdplaats Noord
waarts naar Semarang en Zuidwestwaarts naar 
Djokjalcarta, de stoomtramlijn Soerakarta —Bo-_ 
jolali, de groote Zuidelijke postweg, welke van 
het N.O. naar het Z.W. ongeveer evenwijdig met 
den spoorweg de residentie doorsnijdt en vele 
andere rijwegen. In de laatste jaren is het han
dels- en personenverkeer zeer vergemakkelijkt 
door de verbetering van tal van rijwegen en den 
bouw van vele permanente bruggen, waaronder 
twee zeer groote en kostbare over de Bëngawan 
resp. in den weg van Solo naar Sragèn en van 
Solo naar Wonogiri. Omtrent de zeer merkwaar
dige Hindoe-oudheden, welke in deze residentie 
bij de desa Prambanan, nabij de Djokjasche 
grens worden aangetroffen en die bekend zijn 
onder den naam van ruïnen van Prambanan, zie 
men Vetii, Java, le deel, 2e dr. bl. 147 — 172 en 
onder OUDHEDEN.

SOERAKARTA. Afdeeling der gelijknamige 
residentie, bestaande uit de vroegere afdeelin
gen Soerakarta en Wonogiri; dit laatste vormt 
thans een o'nderafdeeling van Soerakarta on
der een controleur. De afdeeling is verreweg de 
grootste der residentie en wordt ten W. begrensd 
door de afdeeling Sragèn, ten O. door de resi
dentie Madioen, ten Z. door den Indischen Oce
aan en ten W. door de residentie Djokjalcarta en 
de afdeelingen Klatèn en Bojolali.

De bodem bestaat in het W. grootendeels uit 
kwartairo gronden, welke deel uitmaken van de 
in het vorige artikel genoemde vlakte van Solo; 
in hot Z. bestaat hij uit de Z.W. lijke hellingen 
van den Lawoe-vulkaan, die in h-1 Z. stuit tegen 
het Zuidorgobergte, dat bijna geheel bestaat uit 
broeden en kalksteen, waartusschen slechts wei
nig moi’gelsteenon worden aangetroffen. Ingeslo- 
ton tussehen kalksteenen on morgels ligt de vlak
te van Watoerëtna, die opgevuld is met grauwe 
en gele klei en fijn zand, waartusschen rolstee
nen, aangebracht door do Bëngawan en hare 
zijtakken. Do vlakto ligt 150 a 170 M. boven zee 
en nagenoeg horizontaal. Zij word in een vroeger 
tijdperk geheel onder water gezob, waarschijnlijk 
door uitbarstingen van den Lawoe. Do Bënga
wan heeft zich in don kwartairen bodem der
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dentie, worden op een groot aantal (110) onder
nemingen op gehuurde gronden producten voor 
de Europeesche markt geteeld. Zij komen voor 
in elk van de vier afdeelingen, waarin het gewest 
verdeeld is, maar in hoofdzaak in do afdeelingen 
Klatèn en Sragèn. In 191S werden er de volgende 
producten geteeld: rijst op 34, suiker op 31, koffie 
op 31, tabak op 27, tweede ge wassen op 21, kapok 
op 19, rubber op 18, indigo op 14, peper op 13, 
cacao op. 12, vezel (hennep, enz.) op 9, noten
muskaat op 7, klappers op 5 en coca, kina en 
thee elk op 3 ondernemingen.

De residentie Soerakarta bestaat ongeveer 
voor de helft uit de landen onder het zelfbestuur 
van den Soesoehoenan en voor de andere helft 
uit die onder het zelfbestuur van den van hem 
onafhankelijlcen vorst Mangkoe Negara.

Ook de hoofdplaats Solo is onder die twee 
zelfbesturen verdeeld. De residentie is admini
stratief, voor zooveel betreft het Europeesch toe
zicht, de politie en de rechtspraak, verdeeld in 4 
afdeelingen, nl. Soerakarta, Klatèn, Bojolali en 
Sragèn. De assistent resident van Soerakarta heeft 
onder zich een controleur te Wonogiri (vroeger 
was Wonogiri een afdeeling). De afdeelingen 
Klatèn en Bojolali ressorteeren geheel onder den 
Soesoehoenan; de overige 2 afdeelingen zijn ver
deeld onder den Soesoehoenan en prins Mangkoe 
Negara. Echter zijn in het Soesoehoenans gebied 
enclaves van Mangkoe Nëgarasche desa’s en 
omgekeerd in het gebied van Mangkoe Nëgara 
enclaves van den Soesoehoenan; alleen komen 
in de afdeeling Klatèn en het Soesoehoenanscho 
gedeelte van de afdeeling Sragèn geen Mangkoe 
Nëgarasche enclaves voor.

In vroeger jaren had de Soesoehoenan ook vele 
enclaves in de residentie Semarang, waarvan 
de grootste was Sela in de afdeeling Grobogan. 
Deze is in 1902 door het Gouvernement afge
kocht (zie bij SÉLA). Verder waren er in de af
deelingen Semarang, Dëmak, en Salatiga nog 
verscheidene enclaves tot eene gezamenlijke uit
gestrektheid van 120'/, djoeng. Deze bestonden 
uit Javaanscho (of z.g. këdjawèn) gronden en de 
huurlanden Gësangen, Ge tas, Asinan en Plaoer, 
die alle eveneens afgekocht zijn in 1900 (contract 
van 10 Januari 1900. Zie Handelingen St* Gen. 
1902/1903, 174, blz. 0, contract N°. 12).

Aan liet hoofd van het Javaanscho bestuur van 
den Soesoehoenan staat de Rijksbestuurder, de 
eerste minister met den titel van Radèn Adipati, 
benoemd door het Gouvernement en bezoldigd 
hoofdzakelijk door den Soesoehoenan, doch ook 
voor een gedeelte, n.1. / 1000 ’s maands, door hot 
Gouvernement. Hij heeft een groot bureau, waar
in allo departementen min of meer voreenigd zijn. 
Elke assistent-rosident (hoofd eener afdeeling) 
heeft naast zich van den Soesoehoenan een „re
gent-politie” en van den Prins Mangkoe Negara 
een onder-rogent, met den titel van „wëdana 
goenoeng”. Elke regent-politie heeft een patih 
bij zich, genaamd „ldiwon” of „onder-regont”. 
Voor de 2 districten van den Soenan in Wono
giri, nl. voor Soekoardjo en Tawangsari. is ook een 
„kliwon” of „onder-regent” te Soekoardjo. En 
voor het Mangkoenëgaranscke gedeelte van Wo
nogiri heeft men to Wonogiri, naast den contro
leur oen „wëdana-goenoeng”. Eveneens heeft 
men er een to Karanganjar voor do 2 Mangkoe

?

i

vlakte tot 0 M. diep ingesnedon. Het gebiod van 
den Soesoehoenan, tot deze afdeeling behoo- 
rendo, maakt deel uit van de vlakte van Solo on 
grenst ton O. aan den voet van den Lawoe. Do 
rivieren, die deze afdeeling besproeien zijn de 
bovongenoomdo Bëngawan of Solo-rivior, die op
* , tJ ■TK
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7500 Chineezen, 500 Arabieren en Mooren, en 
120000 Inlanders. .Do Inlandsche en Chineesclie 
bevolking vindt haar hoofdmiddel van bestaan 
in handel en nijverheid. Do iuhccmsche batik- 
industrie heeft hier belangrijken steun gevonden 
in den batik-handel, zoodat beide zich tot groote 
hoogte hebben ontwikkeld. Met was-schilderen 
en kleur-wasschen houdt zich dan ook een groot 
deel der bevolking sinds lang bezig; vooral 
sedert met behulp van koperen stempels en 
anilino-kleurstoffen beide batik-proccssen kon
den worden vereenvoudigd en versneld.

De bevolking van het Zuidelijk deel der stad, 
de buurt Lawéjan, de bakermat der Sarèkat 
Islam, is godsdienstig van aard. Ondanks den 
door deze vereeniging daartegen gevocrden strijd, 
komt het gebruik van opium en van sterken 
drank ook onder de Inlanders veel voor.

De stad strekt zich 4 K.M. in Noord-Zuidelijke 
en 6 K.M. in Oost-Westelijke richting uit. In 
het middelgedeelte, de oude stad, zijn Javanen, 
Chineezen enEuropeanen in afzonderlijke buurten 
gevestigd. De kern der hofstad is het aaneen
gesloten complex gebouwen, woonverblijven van 
den Soesoehoenan, zijne gemalinnen en vrouwen, 
en talrijke vrouwelijke hofdignitarissen, uit
makende den eigenlijken Kraton, de dalem met 
de Icapoetrèn; het geheel dubbel ommuurd door 
hooge wallen. Een smalle ringweg, de soepit 
oerang, omvat de kraton-kern, waartoe van zware 
deuren voorziene poorten toegang verleenen. 
Een 30 M. hooge wachttoren, de songga-boewdna, 
biedt gelegenheid tot een vergezicht over de 
sirappcn daken der vorstelijke verblijven. Daar
buiten, ingesloten door de muren van het 
grootere complex, strekken de kraton-kampoengs 
zich uit, verblijfplaatsen van ambtenaren, be
ambten en hovelingen. Het geheel, de buld- 
boemi, een ommuurde rechthoek van 700 bij 
500 M., zou tienduizend bewoners bevatten, 
alle in min of meer nauwe betrekking staande tot 
de omslachtige hofhouding. Aan de Noordzijde 
de groote aloen-aloen, het forum van den Kraton, 
een zandvlakte, in het midden waarvan twee 
waringins-koeroeng als symbolen van gezag. 
Aan dat plein de pagèlaran, een rcusachtige 
openbare ontvangst- en wachtzaal, en dc groote 
moskee. Aan dc andero zijde de Zuidelijke aloen- 
aloen, omsloten door opeengepakte kampoengs 
van beambten, ambachtslieden en pandhuis
houders. Beide pleinen omgeven door muren 
met poorten, toegang verlecnend tot de kraton- 
pasars aan den grooten weg.

Ten N.W. van de Kraton, nabij de groote 
pasar, do Kapatian, het centrum van het daad- 
werkolijk zelfbestuur, met de woning en de 
kantoren van den Rijksbestuurder, en van diens 
uitgebreid personeel.

Het paleis, de astdnd van Mangkoe Negara, 
is gelegen aan den Zuidelijken oever der Pépé, 
binnen een ommuurd complex van modern 
uitziende gebouwen en kantoren, door een 
binnen-frontmuur gescheiden van de kazernes 
en het exorcitie-plein van het legioen. Het paleis 
met zijn reusachtige pandapa Avordt door den 
Zclfbcstuurder gerestaureerd in oud-Javaan- 
sclicn stijl. De Europeesche wijk — waarvan do 
oude buurt door hooge huizen aan nauwe 
straten op een oud-Hollandsch stadsdeel ge
lijkt — met het residentiehuis, do kantoren, de 
kerk, schouwburg, sociëteiten, scholen en winkels,

de grens van Madioen en Solo ontspringt en haar 
voornaamste zijrivieren, de Koeloer en de Ke- 
dawoeng rechts en de Dëngkèng, als grensrivier 

' met do afdeeling Klatèn en de Pépé links. De 
laatste loopt door de hoofdplaats. Van de Lawoe- 
helling ontvangt de Solo-rivier veel water uit de 
talrijke stroompjes, die op de helling ontsprin
gen. Op een twintigtal particuliere huurlanden, 
onder beheer van Europeanen en alle gelegen in 
het gebied \ran den Soenan, worden producten 

do Europeesche markt geteeld, nl. suiker,

5
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indigo, koffie, tabak, cacao, peper en kapok. Op 
de landerijen van Mangkoe Negara worden deze 
producten ook geteeld, doch het voornaamste 
product is daar suiker.

De afdeeling bestaat, behalve uit de hoofd
plaats uit de volgende districten: Sawahan, Kar- 
tasoera, Grogol, Soekohardja, Tawangsari, Wo- 
nogiri, Djatipoera, Djatirana, Batoerëtna en de 
in het regentschap Wonosari van Djokjakarta 
gelegen enclave Ngawèn, alle met gelijknamige 
hoofdplaats en waarvan de eerste 5 tot het ge
bied van den Soesoehoenan en de laatste 5 tot
dat van Mangkoenëgara behooren. Eind 1917 
telde de afdeeling ruim 910.000 zielen, w.o. 2000 
Europeanen en 10000 Chineezen, Arabieren en 
andere Vreemde Oosterlingen; hiervan zijn de 
Arabieren en de andere Vreemde Oosterlingen 
allen op de hoofdplaats gevestigd.

SOERAKARTA. District van het tot Soesoe- 
hoenans gebied behoorende gelijknamige regent
schap, afdeeling en residentie Soerakarta. Het 
bestaat uit het gedeelte van de hoofdplaats, dat 
tot het gebied van den Soesoehoenan hoort en 
heet eigenlijk Kota Solo, in tegenstelling 
A'an het Mangkoenëgara’sche gedeelte dat K o- 
ta Mangkoenëgaran (zie aldaar) heet. 
Het district „Kota Solo” staat onder een panè- 
woe-district of districtshoofd en heeft 5 onderdis- 
tricten met name Koeta, Lawéjan, Sërëngan, Pa- 
sarkliwon en Djèbrès. Op het einde van 1905 had 
het eene beArolking van ruim 100.000 zielen, av.o. 
1000 Europeanen, 6500 Chineezen, 350 Arabie
ren en 400 andere Vreemde Oosterlingen.

SOERAKARTA of SOLO. Hoofdplaats der 
residentie Soerakarta, zetel van den Soesoehoe
nan en \ran den Mangkoe-Nëgara, standplaats 
van den Resident en van den assistent-resident. 
Onge\rcer 200 M. boven de zee, gelegen aan den 
linkeroever der Bëngawan of Solo-rivier en aan 
de beide oevers der kali Pépé, vormt de stad een 
belangrijk knooppunt van in alle richtingen 
loopende Avegen. Door spoorAvegen is Soerakarta, 
met hare drie stations te Djébrès, Balapan en 
Poerwasari, verbonden met Noord-, Oost- en 
West-JaAra, en door een stoomtramAveg met 
Bajalali. De grenzen der hoofdplaats zijn Arast- 
gesteld bij besluit van den Directeur van Binnen- 
landsch Bestuur van 9 October 1917, opgenomen 
in Bijblad 887G. In 1746 tot hofstad, nagdrd, 
verheven, toen Pakoe BoeAvana II den zetel van 
Matarams rijk van het hom zoo noodlottig ge
worden Kartasoera overbracht naar Solo, Avordt 
zij sinds dien Soerakarta Adi-ning-rat geheeten.

Het grootste gedeelte der stad behoort tot liet 
Soesoehoenans, een vijfde, het N. W. deel, tot 
Mangkoenëgarans gebied, tenvijl het middelste, 
de oude Europeesche wijk met residentiehuis, 
fort en militair terrein, als Gouvernemontsgebied 
is aan te merken. Het aantal inAvoncrs bedraagt 
ongeveer 130000, Avaarvan 2000 Europeanen,
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]igt bezuiden do Pépé, met het fort Vastenburg 
als centrum. Dit fort, in 1779 gebouwd en in 
1832 vernieuwd, is een regelmatige vierhoek 
met steonen wallen, waarbinnen eenigo officiers
woningen en de kazernes van het bataillon. 
Sedert zijn nieuwe Europeesche nederzettingen 
gekomen te Poerwasari, Djèbrès en Balapan. 
In eerstgenoemd stadsdeel ligt de Sriwëdari, de 
groote stads- tevens dierentuin met sportterrein 

rijksmuseum, bevattende een kleine collectio 
Javaansche oudheden en ethnografica. In de 
hoogergelegen buurt Djèbrès vindt men eenige 
oude villa’s van landheeren, en de Europeesche 
begraafplaats. De Chineesche wijken zijn ge
legen in Djèbrès (Mesèn), Këpatian en Balapan, 
terwijl in de Zuidelijke stadswijken dichtaaneen- 
geslöten winkelhuizen langs de hoofdwegen zijn 
gebouwd, tot aan de uiterste stadsgrenzen.

Het Soesoehoenans-gedeelte der stad vormt 
een district, het Mangkoenègarans deel is een 
stuk van een district, beide verdeeld in onder- 
districten met een 40 tal kampoengs, onder 
hoofden, die bezoldigde rijksbeambten zijn, be
noemd door liet zelfbestuur, zonder eenigen 
invloed van den volkswil. Van een organisch 
dorpsbestuur met eenig desa-verband is dan ook 
geen sprake.

De hervorming van het stedelijk politiewezen 
kreeg in 1914 en 1.91 S haar beslag; de openbare 
veiligheid is daardoor, mede in verband met de 
electrische verlichting van wegen en kampoengs, 
zeer verbeterd.

Van de nabijheid der rivieren ondervindt de 
stad bijna jaarlijks eenigen last. De lievige 
overstroomingen van 
gedurende vele etmalen een groot gedeelte der 
hoofdplaats diep onder water gezet. De over
stroomingen zijn het gevolg öf van hevige plaatse- 
lijke regens, waardoor de in en nabij de stad 
stroomende zijrivieren der Bëngawan buiten de 
oevers treden, öf wel van zwaren regenval in 
het affluenten-gebied der bovenrivier, tengevolge 
waarvan de Bëngawan mot haar gering verval 
nabij do stad, het bandjirwater opstuwt in hare 
zijrivieren, en zoo in de lage stadsgedeelten. 
Door den aanleg van een grooten ringdijk met 
afvoerkanaal, sluizen en andere kunstwerken, 
waarmede in 1902 werd begonnen, is getracht 
geworden de stad tegen de zware bandjirs uit 
het Zuiden te beveiligen. Die werken, welke 
tien jaren hebben geduurd en ruim / 025.000 
hebben gekost, zijn in zoover doeltreffend ge
weest, dat de stad sedert gevrijwaard is gebleven 
voor groot bandjir-onheil. De kleinere over
stroomingen, veroorzaakt door het gebrekkig 
functionceren der afwateringsgoten en spoellci- 
dingen, zullen eerst dan tot het verlcdene be
lmoren, als de in studie genomen grootschc 
plannen tot verbetering der plaatselijke afwate
ring en riolecring tot uitvoering zullen zijn ge
komen.

Is door de bandjir werken eonige verbetering 
gekomen in den hygiönischen toestand ter hoofd- 
plaats, enkele jaren na de voltooiing daarvan 
zou oen grooter ramp over de stadsbevolking 
komen. De pestziekte kwam begin .1915 haar 
eerste slachtoffers in Solo opeischen; gedurende 
den Westmoesson 1915/10 kwamen ei’ 1900 
postgevallen voor, bijna alle mot doodelijken 
afloop. Do met kracht aangevatte bestrijding 
dier ziekte

vruchteloos, de aandacht der plaatselijke 
heden en van de Regeering werd gevestigd 
op do hygiënische stadsbelangen. De beteugeling 
der pest-epidemie kwam neer op een rationeelen 
herbouw der overbevolkte stadsgedeelten, waar
bij talrijke woningen tot op den grond werden 
afgebroken en wederopgebouwd. Bij de recon
structie werd hier voor het eerst op groote 
schaal gebruik gemaakt van hout voor stijlen 
en dakgebinte, waardoor de woningverbetering, 
welke behoudens volslagen armoede, op kosten 
der met voorschotten gesteunde bevolking ge
schiedde, niet gelijk behoefde te staan met 
economischen achteruitgang. In 3£ jaar tijds 
werden 25000 woningen complex-gewijs geleide
lijk verbeterd. In het N.W. stadsdeel konden 
geheele kampoengs worden gereconstrueerd, 
dank zij het ook in geldelijk opzicht krachtige 
Mangkoenègarans zelfbestuur.

In de laatste jaren is ook hot drinkwater- 
vraagstuk aan de orde gekomen, waar de be
staande artesische putten niet bestendig kunnen 
voorzien in de behoefte aan drinkwater voor de 
geheele stad. Thans is in ernstige overweging 
genomen de aanleg van een 9 K.M. lange ge
sloten leiding om het water uit de Westelijk 
gelegen Pëngging-bronnen naar de stad te 
voeren. Hot werk zal voor gezamenlijke rekening 
der beide zelfbesturen worden aangelegd.

De hoofdplaats is ten opzichte van de ver
zorging harer openbare belangen, vergeleken 
met groote plaatsen elders op Java, misdeeld, 
gevolg van de eigenaardige staatkundige ver
houdingen in dit bevolkingscentrum, in verband 
met de lange jaren gevolgde onthoudings
politiek ten aanzien der zelfbesturen. Admini- 
stratief-rechtclijke eenheid ontbreekt. Drie auto
riteiten met wetgeving, rechtspraak, bestuur en 
politie toegerust, hebben er de openbare zorg 
in handen, met het gevolg, dat de plaatselijke 
openbare werken van direct waarneembaar 
maatschappelijk nut, als wegen, markten, slacht
huizen, straatverlichting, begraafplaatsen, drink
watervoorziening, brandweer, schouwburg, par
ken, op den duur onvoldoende verzorging vinden. 
Aan de publieke belangstelling in de publieke 
zaak behoeft niet te worden getwijfeld in een 
stad, waar een twintigtal Javaansche en een 
achttal Chineesche vereenigingen werkzaam zijn 
op sociaal-economisch gebied, een twintigtal 
scholen den drong naar onderwijs trachten te 
bevredigen, waar tien en meer persorganen in
vloed uitoefenen op een zich ontwikkelende 
openbare mconing, en waar ondanks het aristo
cratisch bestuursstelsel en het ingewikkeld auto- 
riteitsloven, oen opgewekte volksgeest in allo 
lagen der Javaansche maatschappij inwerkt. 
Sedert eenigo jaren maakt do instelling van een 
gemeenteraad to Soerakarta dan ook een punt 
van ernstige overweging uit.

SOERAKARTA of (corrupt) SOELAKARTA, 
alias BATAVIA. Oudcrwetsch-Javaansche naam 
voor Djajakarta, Djakëtra, of sedert 1619 Ba
tavia, onder de Bantammcrs vooral, en ook in 
Chcribon in gebruik tusschen ca. 1630 en 1700. 
Beide vormen komen voor in do in 1662/63 
samengestelde Bantamscke hofkronick, do Sa- 
djarah Banton; zie Dr. Hocsein Djajadiningrat, 
Critische beschouwing van do S. B. (1913), p. 43, 
46, 70, en zijn aanteekening op p. 76, noot 1 
over den juisten vorm: soera-karta — „go-

over-

en

1861 en 1897 hebben

was aanleiding dat, ditmaal niet
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Moet dus voorshands volstaan worden met 
de waarschijnlijkheid dat de wisselnamen Soera- 
sowan en Soerasadji voor de stad (en het rijk) 
Bantam inderdaad uit do 16e eeuw dateeren, 
evenals Djajakarta voor Soenda Kalapa (zie 
bij SOENDA), en Grage voor Tjërbon (Cheri- 
bon; verg. V. d. Tuuk, IV, p. 693 a), zoo kreeg 
in het jaar 1680 de naam Soerasowan een 
beperkter zin.

Sinds 1680 kwam toch de naam opnieuw in 
eere, omdat Sultan Hadji (16S0 —1687) —
wegens de stichting van Tirtajasa (beZO. 
van Pontang) door zijn vader Sultan Agoeng 
(1651 — 1683), voluit dan ook wel Sultan Agoeng 
Tirtajasa geheeten — zijn eigen, door den Neder
lander Cardeel gebouwd en versterkt kasteel 
in ’t midden der hoofdstad, S_o e r a s o w a n 
noemde, dus hier zoo iets als „echt-Bantam, 
oud-Bantam”; en vandaar op 15 Djoemadila- 
kir Alip 1091 = Za. 13 Juli 1680 het eonccpt- 
contract dateerde „geschreven in de vesting 
van den Sulthan, genaemt Soerosoean”, dat 
hij aan de Ned. gezanten, van Batavia gekomen, 
aanbood (De Jonge1), VII, bl. 356 — 358; en 
zie 384; verg. Veth, 2en druk, II, 1898, bl. 70 

,'Snoot 1). Toch bleef ook dc ruimer beteekenis 
steeds gebruikt; het contract van 17 April 
1684 werd gesloten „in ’t casteel den Diamand 
tot Sourousouang, grootste stadt in ’t conink- 
ryk Bantam” (De Jonge, VII, bl. 399). Aldus 
komt het als „nagara Soerasowan” ook voor in 
een Javaansch bevelschrift voor de Lampong’s 
van Sultan Aboe’l-Mahasin van Banten (1690 
— 1733), gedateerd 13 Rabingoelakir Dal akir 
(= Be) 1104 = 23 Dcc. 1692 2). Maar in de 
„Beschrijving van Bantam in 1787” door den 
koopman aldaar, Jhr. J. de Rovere van Breugel, 
heet het weer: „Het kasteel des Konings, bij 
ons genaamt de Diamant en bij de Javaanen,

(1867), p. 465 — 466; en de verbeterde lezing 
en vertaling door Prof, Kern, bij Pleyte o. c. 
LUI (1911), p. 167 — 168, mot afbeelding 
(zonder de 4 regels pantoen-randsclirift). 
Een jaartal ontbreekt.

0 Bij De Jonge, 1. c. bl. 356 moot 
„Giem” en „Ghiem” fout zijn, want 
Djim(akir) was het jaar 1090, niet 1091; 
De Jonge maakte er maar wat van in zijn 
noot 1; ook leze men op bl. 359 voor 3 
Juli: 13 Juli 1680, Valentijn was dus 
historisch precies verkeerd, waar hij zegt 
in zijn Besckryvinge van Bantam: „Sulthan 
Agong liet ze (nl. de stad Bantën) nader
hand, op de raad van een Priester, Soera 
Soan, dat een kloek, een deftig onthaal 
bctcekcnd, noemen; dog Sulthan Hhadji 
heeft na den oorlog (nl. met zijn vader; 
dus na 1682) by Gonge-slag verboden, dien 
naam meer te noemen” (IV, J, 1726, fol, 
213). Verg. nog Van der Chijs in Tijdschr. 
Bat. Gen. XXVI, 1881, bl.'32-33.

2) Aldus moot het slot gelezen der oor
konde door Hummo gepubliceerd in Bijdr. 
Kon. ïnst. 4, VIII, 1884, bl. 17; er staat' 
„Dal ahir”, d. i. = achir = akir. De op
merking van Dr. Brandes in Tijdschr. Bat. 
Gen. XXXV, 1892, bl. 113 en noot 1 is ‘ 
eenc vergissing; het jaartal 1734 A. D. valt 
na den dood van Sultan Aboe’l-Mahasin, 
in den nacht van 11 Juli 1733.

slaagde durf of held”, zeg naar ons taaleigen: 
Volslagen Held. Speciaal aldus geheeten naar 
den onder Coen in 1628—29 afgëslagen grooten 
aanval der Matarammers, waarin do Banta m- 
mers juichten, die hen daarover „doodskop
pen” (bëijdoel, p. 48) scholden. Verg. hiermee 
het Mal. scheldwoord Pak si-Bëndoel = Dom- 
kop’s vader”, al voorkomend in Verhaal 26 
der in 1614 afgesloten Sadjarah Melajoe, ed. 
Shellabear, 1898, p. 111. ~~

Deze Jav. naam „Soerakarta” voor oud- 
Batavia is dubbel van belang; cenerzijds staat 
hij naast den reeds sinds ca. 1530 bestaanden 
term SOERASOWAN (zie dit woord) voor 
Bantam, stad en land; anderzijds heeft hij in 
1681 aanleiding gegeven tot de omdooping der 
desa Wanakërta in Padjang tot de toen nieuw 
gestichte Mataramsche hofstad KARTASOERA 
en in 1746 nogmaals tot de omdooping der 
desa Sala in de hofstad SOERAKARTA of 
SOLO. Aan de hand van een oud-Hollandsch 
document uit 1710, heeft Dr. Brandes op deze 
feiten reeds in 1894 gewezen (zie Tijdschr. Bat. 

^.Gcn. XXXVII, p. 423-426, 437-438, 449- 
451); terwijl men zich in 1710 volkomen nog 
bewust was, dat hierin een hulde school van 
Javaanschen kant voor de hulp der Compagnie 
te oud-Soerakarta = Batavia aan den wankc- 

i • lenden Mataramschen troon.
SOERASADJI. Zie SOERASOWAN. 
SOERASOWAN, alias ook SOERASADJI. 

Oude hoftermen voor de stad en daarmee 
tevens het rijk Bantam, waarvan noch de 
beteekenis noch het eerste in gebruik raken 
vast staat. Soerasowan zou kunnen zijn: de 
Held maakt zijn opwachting(voor den Vorst); Soe
rasadji: de Held der offerande (of: van het ont
haal), daar immers sadji = babali = babantën 
= „offerande” is of „spijze (voor een gast)” (zie 

_ -vV. d. Tuuk, Kawi-Wcb, III, 1901, p. 300; en 
IV, 1912, p. 973 en 853). In dit laatste schemert 
dus zeker het verband met den naam Bantën 
door, \\ elke zelf, volgens V. d. Tuuk, een krama- 
vorm van Bali zou wezen; maar wat precies 
in beide namen met soera = óf god, óf held 
(c.q. moed), bedoeld kan zijn, blijft duister; in 
tegenstelling b.v. met het reeds in de 14e eeuw 
bestaande Soera b(h) a j a („Held in ’t ge
vaar”), en met het SOERAKARTA uit ca. 1630, 
als andere term voor oud-Batavia bij de Ban- 
tammers juist (zie dien naam). En wel heet het, 
dat de stichter van het Moh. Bantamsche rijk, 
overwinnaar in 1527 van het heidcnsche rijk 
FADJADJARAN (zie aldaar), Maulana lia- 
sanoe’d-din, den titel „Panëinbahan Soera
sowan” bij zijn kroning vóór dat jaar reeds ge
kregen zou hebben; maar dit werd pas geboek
staafd in de in 1662/63 samengestelde Ban
tamsche hofkroniek, de Sadjarah Bantën. Zie 
daarvoor Dr. Hoesein Djajadiningrat, Critische 

..beschouwing van de S. B. (1913), p. 33, alsmede 
v anc*ere plaatsen in ’t Register i. v. Soerasadji 

en Soerasowan; en verg. Veth’s Java, 2en

i

'

,

I
G. P. R.

I

]

druk, I. (.1896), p. 286, nooC
Overigens vergete men niet, dat de kraton 

(kadatoean) van de hoofdstad (dajeuh) Kawali, 
in het landschap Galoeh (Zuid-Cheribon), reeds 
in ca. de 15e eeuw heette Soera Wisesa, 
d. i. „Machtig Held”. ’)

) Zie Holle in Tijdschr. Bat, Gen. XVI
|
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- den naam van hun eersten Koning, Sourou- 
souan, ligt enz.” (Bijdragen Kon. Inst. 2, I, 
1856, bl. 324).

Men merkt hier op, hoe de naam Soerasowan 
ook in 1787 in verband bleef gebracht met den 
eersten Moh. vorst van Bantam, Hasanoe’d- 
din Soerasowan (ca. 1527 — 1570), na zijn dood 
ook genaamd Soenan of Pangeran Sabakingking 
(„Treurplaats”; de naam zijner begraafplaats, 
ten Noorden grenzend aan Banlën’s oudemësi- 
git; verg. Dr. Hoesein, o. c. p7T25, met noot 1). 
En in de noot heeft men opgemerkt, hoe Valen- 
tijn den naam Soerasowan trachtte te vertalen 
met „kloek onthaal”. De naam „Pakoewon” 
voor het verblijf der Sultans op Mr. Serrurier’s 
„Kaart van oud-Bantën” (Tijdschr. Bat. Genr" 

' XLV, 1902, p. 259) is daarentegen geheel on- 
historisch; Soendaneesch pakoewon is „groote 
huizing”.

Nu echter sinds 1903 bekend is geworden, 
door een aantcekening van een Port. piloot, 
die den ongelukkigen scheepstocht van Fran- 
cisco de Sa naar West-Java in de eerste helft 
van 1527 blijkbaar meemaakte, om een Port. 
fort te gaan stichten op „Soenda”, dat men dit 
toenmaals niet bedoelde op te richten te Soenda 
Kalapa (waar men op 21 Aug. 1522 reeds grond 
had toegewezen gekregen aan den Oostoever 
der Tjiliwoeng door den Sanghyang van Padja- 
djaran; zie bij PADJADJARAN en SOENDA), 
maar te Bantam (3 maal genoemd: „sumda 
bamta”, en dan 1 maal: „Bamta”), nu komt 
toch de vraag op: is de naam Soerasowan 
(Soerasadji) — wat deze dan ook precies moge 
beteekenen — niet een overwinnings-devies uit 
1527 van de Moh. Bantammers op de Portu- 
geezen, die nog wel rechtstreeks naar „Soenda” 
waren gezeild, komende van hun overwinning 
op de Moh. Bintanners in Nov. 1526? Opmer
king ook verdient,dat deze zelfde pilootmeedeelt, 
hoe Francisco de Sa, op de terugreis van Pana- 
roekan naar Malaka na dezen ongelukstocht, 
op resp. 30 Juni en 13 Aug. 1527 een gedenk- 
pilaar (padrfio) voor den Koning van Portugal 
opriehtte aan den mond der 'J’jigëde („Qidigy”)

Tji Sadane, toen hernaamd „rivier van St. 
Goorge”, en op het strand van N.W. Bantam 
tegenover een klein eilandje, dat niets anders 
kun zijn als P. Salira bij St. Nicolaas-punt; 
blijkbaar als formeele in-bezit-nemingen (contra 
Spaansche mededingers!) van Soenda-propcr. 
'/\‘■ daartoe Joao de Lisboa, Livro de mari- 
nliaria etc., cd. J. I. do Brito Rebello, Lisboa 
1903, p. 252, 251. Ook wordt daar reeds de 
Hoek van Pontang vermeld als „punt van 
Serang” (a pomta de Charnao p. 251), met 
het zoete water daarbij verkrijgbaar (nl. van 
<l(i 'l’ji Pontang, alias Tji Oedjoong). O. P. R.

SüERAT. Met do benaming uoerat (Arabisch:
6 oer ah) worden aapgeduid de hoofdstukken van 
den Koran.

SOERAU. Zie MOSKEE, b en PËSANTRÈN. 
SOERÈN (mal., jav., soend.). Zie CEDRELA 

FEBRIFUGA.
SOERÈN BEUREUM (soend.). Zie CEDRELA 

FEBRIFUGA.
SOERIKAJA (jav.). ZieANONA SQUAMOSA.
SOERILI (SOEND.). Zie SLANK APEN.

•' °f S0ER°E KÉBO (jav.). Zie
LUPHORBIA TRJGONA.

SOEROEAKI. Een der Goram-eilanden, het

laagste eiland dezer groep. Het telt ongeveer 300 
zielen. Zie GORAM-EILANDEN.

SOEROEASÖ. Vroeger district der onderafdee- 
ling Fort van derCapellcn, Sum. Westkust, alzoo 
genoemd naar de nagri Soeroeasö, in vroegere 
eeuwen van belang als de woonplaats van den 
Indomö, een der 4 rijksgrooten van den vorst van 
Minangkabau, wiens titel nog steeds voortleeft bij 
zijne nakomelingen. De Indomö was de „pajoeng 
pandji”, de rechterhand van den radjö, waar
schijnlijk zijn adviseur (L. C. Westenenk, De ( 
Minangkabausche Nagari, Mcded. Ene. Bureau -L/ 
VIII. 1915). Te Soeroeasö woonden ook regee- 
rende vorsten; in het begin van de 18de eeuw 
werden brieven van den „keizer” van Minang
kabau geschreven uit deze nagri. Ook Francis 
verhaalt van vorsten te Soeroeasö en Soengai 
Tarap, en op 23 Juli 1818 zag Raffles te Soeroea
sö nog de ruïnes van de vroegere grootheid. Men 
vgl. voor de overige rijksgrooten SOENGAI 
TARAP, PADANG GANTING en SOEMANIK, 
en ook BATIPOEH.

Dat hier in de laatste helft der 14.de eeuw 
Hindoe Javanen waren bewijst de prachtige 
Adityavarman-inscriptie op een vierkanten 
steen, welke het jaartal 1297 £aka (1375 A.D.) 
bevat, terwijl ook de inscripties op het even ten 
N. van Soeroeasö gelegen Batoe Bapahat, waar 
de Hindoe Javanen de Sèlo-rivier opstuwden en 
aftapten en een leiding uithakten, blijkbaar ten 
behoeve van Soeroeasö, van de aanwezigheid 
der vreemde kolonisten getuigen (Oudh. Versl.
2de kw. 1912 bl. 46, No. 39 en 40). A

SOEROELANGOEN. Hoofdplaats der onder
af d. Rawas(zie aldaar) der residentie Palembang.

SOEROENE. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

SOEROENGAN. Vulkaankegel ten O. van den 
Z. O. oever van het Toba-meer, bij Sigaol. Volz 
(Nord Sumatra I. 172) bezocht den berg niet, 
doch vermoedt dat hij bestaat uit een jongeren,
2113 M. hoogen kegel, voor 3/5 omgeven door de 
ruïne van een ouderen rand. Van eenige activi
teit is niets bekend.

SOEROPATI. Zie onder BALAMBANGAN.
SOESOE (GËTAH) (mal.). Zie WILLUGH- 

BEIA FIRMA.
SOESOE (KÉMBANG) (jav.). Zie TABER- 

N A E M O NT A NA CO R O N A RIA.
SOESOEAN (soend.). Zie VITIS PAPIL- 

LOSA.
SOESÖH. Een tot de onderafdeeling Tapa* 

Toean, afdceling Westkust van Atjèh, behoorend 
landschap, in hot N. W. door de Ajër bekali ge
scheiden van Blang Pidiö, in het Z.O. door do 
Soengoi Sangkalan van Lhöt Pawöh-Noord, be
grensd naar het O. mede door Blang Pidie, en 
bespoeld in het Z.W. door den Indischen Oceaan. 
Einde 1915 woonden er o. m. 604 geregistreerde 
mannen, waarin het Maleische element sterk 
overhcerscht. Men houdt nog vast aan deMinang- 
kabauscho adat kamanakan (matriarchaat), en 
kent ook een indeeling in soekoo’s, welke hier 
echter onkel bepaald wordt naar de landstreok 
in het stamland, vanwaar men herkomstig is. 
Huwelijk tusschcn soekoegenooten is dan ook 
wel geoorloofd. Socsöh is een belangrijk In
landse h handolseentrum, wat het dankt aan zijn 
ligging ten opzichte van de Gajö Loeës on 
zijn ook in den kwaden moesson vrij veilige 
reede. Aan het hoofd van het landschap staan

naa

/■

; aan
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de geheele aarde verbreid. Ze wordt op fcêgal- 
gronden in het klein wel gekweekt. Men trekt de 
planten na een maand of twee uit en bindt ze in 
bosjes. De stengels en bladeren worden, vooral 
in de Soendalanden, graag gegeten, hetzij 
of gestoomd, bij voorkeur bij visch. Ook schijnt 
men de kleine besvruchten wel te gebruiken.

SOLANUM TORVUM Sw. Fam. Solanaceae. 
Poka, Tjëpoka, Tjoeng bëloet (jav.), Takokok 
(soend.). Heester, 4 a 5*M. hoog, sterk geste- 
keld, met witte bloemen, op Java zeer verspreid 
voorkomend tot ongeveer 1500 M. boven zee. 
De vruchten worden door de Inlanders onrijp 
gegeten, zoowel rauw als gekookt. Ze zijn 
meestal op de pasars te koop.

SOLANUM TUBEROSUM L. Zie AARDAP
PEL.

SOLIDARITEIT. Volgens aloude instellingen, 
in verschillende deelen van Ned.-Indië nog van 
kracht (Gajö’s, Bataks, Djambiërs, Lampongers, 
Toradja’s, Makasaren, Cerammers enz), zijn de 
leden van een stam, geslacht, familie, dorp, 
Lampongsche papadon, of andere gemeenschap 
in een aantal gevallen gehouden hun medeleden 
bij te springen met hulp en met opbrengsten, 
en zijn leden eener bloedgemecnschap in be
paalde gevallen aansprakclijk voor de rechts
handelingen en ongeoorloofde gedragingen van 
medeleden. De eerste vorm van solidariteit 
komt uit bij het bijeenbrengen van een bruid
schat, bij onderling hulpbetoon enz.; de tweede 
vorm is onder Europeanen het best bekend onder 
den naam adat tanggoeng-menanggoeng. Voor 
eiken rechtskring dient men afzonderlijk na te 
gaan, in welke gevallen zulk een solidariteit 
bestaat, welke personen zij omvat en waartoe 
zij verplicht; Der Kinderen, in artt. 137,138 en 
547 Sumatra reglement (1874) en art. 48 Ben- 
koelen-reglement (1880), ging uit van een solida
riteit, die aan het Minangkabausche, Bataksche 
en Benkoeleesche leven vreemd was. De in 1 bl.

twee datoe^’s: Datoefr Dinding en Datoe*- Radja, 
wier korte verklaring dd. 9 Juni 1911 is goedge
keurd en bekrachtigd bij Gouv.ts besluit van 
27 Jan. 1912.

Vroeger omvatte Soesöh ook het gebied van 
Manggéng, Lhöfr Pawöh-Noord, Blang Pidië en 
Poeló Kajèë, en Koeala Batèë, welke Atjèhsche 
nederzettingen zich echter geleidelijk wisten 
los te maken. Het laatst gebeurde dat met 
Blang Pidië.

Literatuur'. K. F. H. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serie VI, bl. 71; Bijdr. T. L.

VSN.-L, Deel 55 (1903), bl. 231.
SOESONG (BOENGA) (ma£: mol.). Zie TA- 

: . BERNAEMONTANA CORONARIA.
SOEWANGI (mol. .mal.). Zie WEERWOLF. 
SOEWASA. Zie METAALBEWERKING, 

Deel II, blz. 719.
SOGA (jav.). Zie PELTOPIIORUM FERRU- 

GINEUM.
SOGA TINGI (jav.). Zie CERIOPS.
SOGAN. District met gelijknamige boofd- 

plaats, van het het Pakoe-Alam-gebied vormend 
regentschap Aclikarta, residentie Djokjakarta. 
Het heeft twee onderdistrictcn, nl. Watës en Të- 
mon. De gelijknamige hoofdplaats van het eerste 
is tevens hoofdplaats der afdeeling. Op et einde 
van 1905 telde het ± 36.800 zielen, waaronder 
een 10 tal Europeanen en ± 40 Chineezen. 

SOJA. Zie GLYCINE SOJA en TÉMPÉ. 
SOKA BEUREUM (soend.). Zie IXORA. 
SOKAN (mal.). Zie HOORNVISCH.
SOKO. Naam door de Toradja op Celebes gege

ven aan de boom hagedissen: Caloles cristatellus 
Kuhl en C. cclebensis Gray uit de familie der 
Agam^dae (zie aldaar onder boenglon).1,

SOKO (celebes). Zie ANOEANG.
SOLANUM FEROX L. Fam. Solanaceae. Ka- 

roendoeng, Tèrong përat (soend.). Opgerichte, 
breed vertakte, gestekelde, hecsterachtige plant 
tot 1.50 M. hoog, in Palembang op deladancs 
gekweekt om de vruchten, die gekookt bij de rijst 
gezeten worde-1.

SOLANUM INDICUM L. Fam. Salonaceae. 
Tèrong peuheur (soend.). Kleine, sterk geste
kelde heester, over den geheelen archipel ver
spreid. Wortels en zaden zijn een inlandsch ge
neesmiddel. De vrucht, ter grootte van een dui
venei, wordt zonder de zaden rauw of gekookt 
gegeten.

SOLANUM LYCOPERSICUM L. Rangam(MAL.), 
Leuntja komir (soend.), Tomaat (nkd.). Kruid
achtige plant met gele bloemen en roode bes
vruchten, afkomstig uit Z.-Amerika, thans in alle 
subtropische, tropische en gematigde streken ge
kweekt. Ook in Indië worden ze soms gekweekt; 
in de Soenda-landen verwilderen ze in het ge
bergte, maar brengen dan kleinere vruchten 
voort. In de cultuur hebben ze veel van ziekten 
te lijden. Ze worden in de keuken algemeen ge
bruikt.

SOLANUM MELONGENAL. Tèrong (soend.), 
Aubergine, Eierplant. Ongeveer 1 M. hooge 
heester, welks vruchten een grooto verscheiden
heid vertoonen, zoowel in kleur en grootte als 
in vorm. De vruchten ontbreken op geen enkele 
pasar. De Inlanders eten de vruchten meest ge
kookt, de Europeanen gebakken bij de rijst
tafel.

SOLANUM NIGRUM L. Ranti (jav., bat.), 
Leuntja (soend.). Kruidachtige plant, over bijna

rauw
1

■

277 en 821 genoemde aansprakelijkheid van een 
beschikkingsgcrcchtigden stam of dorpenbond of 
dorp voor sommige delicten, die gebeuren op zijn 
gebied, heeft met solidariteit slechts in schijn 
te maken; zie daarvoor de pandecten van het 
adatrecht, dl. I en dl. IV A. Tot voor kort achtte 
het Nederlandsch gezag zich verplicht aan dit 
solidariteitsstelsel zooveel mogelijk een einde te 
maken, eensdeels omdat het met onze begrippen 
van recht en billijkheid niet zou overeenstemmen, 
anderdeels omdat het velen in hun eigen belang 
zou nopen misdaden te verhelen. Ook het straf
wetboek van 1915 gaat nog daarvan uit.

Literatuur ; Verwey in Bijdr. Kon. Jnst.
en v.; Der Kinderen,

!

I
■

T.L.V. 1893, bl. 237 
De algemeene verordeningen tot regeling van 
het rechtswezen in het gouvernement Sumatra’s 
Westkust, II, bl. 20-28, 33, 40, 55-57, 128, 
131 en 133; over MinangkabauAdatrechtbundel 
I en VI, bl. 164 — 199;t>Adriani-Kruyt, De To
radja’s, 1912;iWjlken, Vcrspr. Cosehr. 1912, II 
bl. 400 vgg. ;,Van Vollenhoven, Hot adatrecht 
van N.-L, deel I, 1918.

SOLO-RIVIER. Zie JAVA, Dl. II, blz. 180 7.
SOLO-VALLEI-WERKEN.

|
.

Het denkbeeld
eener bevloeiing der Solo-vallei is het eerst geop
perd door den ingenieur Ledeboer in 1852; daar
na door den ing. Walter in 1877, die daaraan 
reeds het plan tot afdamming van de Solo en 
verlegging der monding door doorgraving der
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Noordelijke heuvelrij verbond. In 1881 diende do 
ing. J- L. Pierson een voor-ontwerp voor de be
vloering der Solo-vallei in. Op doorgraving der 
heuvelrij tot geheele verlegging der monding was 
daarbij niet gerekend, omdat inmiddels besloten 

tot het graven van het mondingskanaal naar

missie onvoldoende om rente en aflossing der 
benoodigde gelden te waarborgen. Hare meerder
heid meende echter dat de te wachten indirecte 
voordeelen zoo groot zouden zijn, dat zij tot 
voortzetting der werken adviseerde. Afwijkend 
was het advies van het lid De Meyier, die het 
bedenkelijk vond de arbeidstaak op ander ge
bied te beperken door de begrooting 15 jaarlang 
met 2 milliocn en meer te belasten, waar aan 
het werk ernstige risico’s waren verbonden.

Het werk werd sedert nog niet hervat.
Onderzoekingen worden nog ingesteld naar 

de mogelijkheid om op andere, min kostbare 
wijze, in de waterbehoefte van de vlakte te 
voorzien, die ten deele reeds tot de uitvoering 
van verschillende werken leidden. (Zie voorts .. 
nog het artikel: BËNGAWAN DJËRO). ? ; 'f ? /L 

SOLOE BOLON. Zie VAARTUIGEN. ^
VAARTUIGEN^ /

Westkust.’ Bij do gewestelijke reorganisatie van 
1913 (Ind. Stb. 321) is de afdeeling verdeeld in 
drie onderafdeelingen: Solok, Alahan Pandjang 
en Moearö Laboeh (zie aldaar). - 'V. - 'i?

Het aantal inwoners bedroeg eind 1917 ruim Z '
140.000. Voornaamste plaats is de hoofdstad :
Solok, de standplaats van den assistent-resident.
Als belangrijkst middelpunt van straatwegen en 
station van den spoorweg naar Sawah LoentÖ, is 
Solok de belangrijkste marktplaats der afdeeling.
Toch is het slechts een stil plaatsje aan de Silajoe 
gelegen, met een vrij goed klimaat, hoewel het 
niet veel meer boven zeeniveau is gelegen dan het 
Singkarak meer. Van de Gouvernements inrich
tingen verdienen vermelding: het post- en tele
graafkantoor, het oude koffiepakhuis en gebou
wen van liet garnizoen benevens een Europeesche, # 
Hollandsch-Maleische on een Inlandsche school.

SOLOK. Onderafdeeling der afdeeling Solok 
van de residentie Sumatra’s Westkust, bij de 
gew. rcorg van 1913 (Ind. Stb.321) verdeeld in 
drie districten: Solok, IX Kötö en Gocgoek. De 
vruchtbare en goed bevolkte vlakte van Solok 
(388 M. boven zee; gem. jaarlijksche regenval 
2192 m.M.) moet de bodem zijn van een vroeger 
meer, dat samenhing met het meer van Singka
rak. Zij wordt doorstroomd door de Soemani en 
haar zijtakken, welke rivier in het Singkarak- 
meer stroomt. De onderafdeeling wordt door
sneden door de spoorlijn van Padang Pandjang 
naar Sawah Locntö, die in Z.O.lijko richting 
Solok bereikt om, dadelijk na dezo plaats ver
laten to hebben, een groote bocht te maken in 
N.O.lijke richting, waarna zij de al nauwer wor
dende vallei opzoekt der Lasi-, later Siloengkang- 
rivier, den ccnigon weg door het zeer bergachtige en 
kale land om Sawah Locntö to kunnen benaderen.

Goede wegen doorsnijden de onderafdeeling.
De voornaainsto zijn de vier wogen, die 
van Solok als middelpunt uitgaan. Naar het .Z. 
loopt een weg over Goegoek (18 K.M.) naar 
Loeboek Salasih (2G K.M.), waar hij zich Weste
lijk wendt over de befaamde Soobang-pas en do 
Barisan afdaalt naar Padang (62 K.M.). Do 
tweede weg, naar het Z.O., verbindt Solok met 
Alahan Pandjang (bijna 47 K.M.) en Moearö 
Laboeh (110 K.M.), do hoofdplaatson der gelijk
namige ondcrafdeclingen. Do derdo weg loopt 
in N.O. richting via Socngai Lasi (ruim 13 K.M.) 
en Siloengkang (21 K.M.) naar Moearö ICalaban 
(laatste spoorhalto vóór den tunnel naar Sawah

was
Oedjong Pangka. Daar men later echter meende, 
deze doorgraving toch niet te kunnen missen, 
word zij wel opgenomen in het wetsontwerp, dat, 
gegrondvest op nadere opnemingen, sedert 1889 
onder leiding van Pierson verricht, in 1893 door 
den Minister Van Dedem werd ingediend en in 
dat jaar tot wet is verheven. De kosten waren 
daarbij op bijna / 19.000.000 geraamd.

Van 1893 tot 1897 werd aan de werken ge
arbeid onder do leiding van J. L. Pierson. Tegelijk 
werden op grondslag van reeds vroeger verrichte 
waterpassingen en driehoeksmetingen grond
kaarten en overzichtskaarten vervaardigd.

Allengs bleek, dat de oorspronkelijk aange
nomen eenheidsprijzen te laag geraamd waren, 
waarop in 1897 de hoofdingenieurs Slinkers en 
Mensinga in eene commissie benoemd werden, 
ten einde ter zake van advies te dienen. Zij 
raamden de totale kosten op 38 milliocn, den 
tijd van voltooiing op 7 of 8 jaar; door vermin
derde capaciteit van het hoofdkanaal zou een 
paar milliocn kunnen worden bezuinigd. In 1898 
bezocht de nieuwe directeur der B. O. W., J. E.

SOLOE RATSARAN. Zie 
SOLOK. Afdeeling van de residentie Sumatra’s

de Meyier, de werken. Zijn nota en het rapport 
Slinkers —Mcnsinga gaven den minister Cremer 
aanleiding in Nov. 1898 tclegraphisch de schor
sing der werken te gelasten. Hij stelde daarop 
de ingenieurs Telders, Leemans, Ivraus en De 
Meyier in commissie, die in 1900, na eene in
spectie ter plaatse door de beide laatstgenoem
den, hun verslag uitbrachten. (Verslag van do 
commissie van advies nopens de werken in de 
Solo-vallei; Delft, 1900).

Deze commissie verklaarde „de hoofdtrekken 
van het grootsch irrigatie-ontwerp, nl. de prise 
d’eau te Ngloewak en het tracé van hoofdkanaal 
en zijkanalen doelmatig te achten”, behoudens 
eenigc wijzigingen. Maar zy wenschte de breedte 
dor hoofdkanalcn en daarmee de grootte van tal 
van kostbare kunstwerken aanzienlijk te ver
minderen, omdat zij na onderzoek meende, dat 
bijna de helft op de als benoodigd geraamde hoe
veelheid irrigatiewater bij stelselmatige vcrdce- 
ling kon worden bezuinigd. Tevens zou hierdoor 
liet ernstig bezwaar van het dichtslibben der 
leidingen, dat ongeveer evenredig is aan do water
massa, sterk verminderen. Zij wildo verder Oost
moesson-bovloeiing verkrijgen door opstuwing 
van water tegen de heuvels bezuiden het hoofd
kanaal. Dit zou het oprichten van 25 suiker
fabrieken, elk voor 1000 bouws, mogelijk maken.

De doorgraving zou eerst moeten plaats heb
ben, als een nader onderzoek der water- en 
slibbeweging in het Westgat en do Straat van 
Madoera zou hebben aangetoond, dat do Solo 
niet mag worden geleid door do Kali Miring.

Zonder do doorgraving en bij de voorgestelde 
beperkingen raamde de Commissie de alsnog ge
vorderde uitgaven op / 27.500.000; reeds waren 
uitgegeven / 11.300.000; totaal / 38.800.000. De 
doorgraving zou alsnog kosten / 0.500.000, 
totaal / 10.600.000. Eventueel totaal generaal
/ <19.400.000. Jaarlijksche l._..........
/ 330.000. Tijd van voltooiing 15 jaar.

Do directe baten der werken achtte de Com-

onderhoudskosten
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SONBAIT (GROOT-). Eertijds het machtigste 
rijk van W. Timor of Duwan. Heeft zich sedert 
1S85 opgelost in tal van landschappen, welke 
thans deels bijeengevoegd zijn. Het tegenwoordi
ge Fatoe Leo, Mollo en Miomafïo zijn er overblijf
selen van. (Zie op die namen).

SONBAIT (KLEIN-). (Sonbait Këtjil of Son- 
bait Anali). Landschap op de Westkust van het 
eiland Timor, behoorende tot de onderafdeeling 
Koepang van de afdeeling Zuid-Timor en eilan
den der residentie Timor en O. Men vindt er de 
vruchtbare vlakten van Bakoenase en Oepara. 
Ten Z. sluit het aan aan Amarassi.

SONCHUS ARVENSIS L. Fam. Gom'positae. 
Djombang,Galiboeg,Lëmpoeng, Rajana(sOEND.). 
Forsche overblijvende kruidachtige plant met 
gele bloemen en wit melksap, als onkruid langs 
akkers en wegen vaak voorkomend, ook in Ne
derland (Melkdistel). De bladeren worden op 
gezwellen gelegd ter genezing. De jonge bladeren 
en loten zijn een bitter smakende groente.

SONDANG. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

SONDARI-WORM. Zie RINGWORMEN.
SONDËR. District van de onderafdeeling 

Amoerang, afdeeling Menado der residentie 
Menado, staande onder een le districtshoofd, 
met den titel van Majoor, standplaats Sondër 
met ongeveer 2000 inwoners, (558 M. hoog gelegen 
in een ketelvormig dal), waar tevens een hulp
prediker is gevestigd. In de nabijheid van Sondër 
ligt het ziekenhuis voor Eur. en Inl. patiënten 
van het Zendingsgenootschap. Voornaamste 
plaatsen in het district Sondër zijn Tintjèp 
(380 M. hoog) met een waterval in de nabijheid, 
Timboekar (grafsteen), Tangkoenei, Léléma en 
Toempaan. De bevolking leeft hoofdzakelijk van 
den rijst-en maïsbouw. In Sondër zelf zijn vele 
kleinhandelaren gevestigd. Een merkwaardig
heid van Sondër is het voorkomen van schelpen, 
visch- en krokodillenbeenderen in den grond, 
die men o. a. bij het graven eener waterleiding 
heeft aangetroffen op ruim 500 M. hoogte. De 
bevolking van dit district behoort tot den stam 
Tontèmboan (Tompakéwa).

SONGSONG (.tav.). Zie ONDERSCHEIDIN
GEN, ONDERSCH EIDINGSTEE KENS.

S ONN A H, SO N NI ET EN. Zi e S OE N N A II, S O E N - 
NIETEN.

SONNERATIA ACIDA L. f. Fam. Sonneralia- 
ceac. Pëdada, Përëpal mérah (mal.), Bëtah, Jii- 
dülda, Bogëm, Kapidada (jav.), Bogëm (sound.). 
Matig hooge boom van de vloedbosschen of on
middellijk daarachter, vooral veel aan de rivier
mondingen te vindon. De boom valt op door do 
vele rechtopstaande, op asperges gelijkende wor
tels, die in de nabijheid van den stam loodrecht 
uit den bodem oprijzen. Zij zijn zijwortels van 
horizontaal verloopende onderaardseho wortels 
en hebben de functie, de onderaardsehe deelcn 
van zuurstof te voorzien (adcmworteJs). Zij zijn 
voorzien van tal van luehtkanalen, zijn daardoor 
zeer licht en gelijken op kurk. Ze worden dan 
ook wel onder den naam van Kajoe gaboes 
(mal.) als surrogaat voor kurk gebruikt. De 
vruchten worden hier en daar gegeten. Het hout 
schijnt onbruikbaar te zijn. Een andere soort, 
die dezelfde inl. namen draagt en veel op de bo
vengenoemde gelijkt, is Soniuratia olba. Van deze 
plant is het kernhout zeer duurzaam. Het wordt 
op sommige plaatsen veel gebruikt.

CU u

Loentö); hier begint de weg naar Sidj óendj oeng, 
die grootendeels evenwijdig loopt aan de spoor
lijn. De vierde weg loopt in N.W.lijke richting 

/ y naar Singkarak (ruim 15 K.M.). Singkarak en 
s\ ,£ Al Soemahi hebben markten van beteclcenis. 

ƒ \' ■U SOLOK HAMBAR. Nagri in de onderafdeeling
Si dj oen dj oeng, Sum. Westkust.

SOLOR. Eiland behoorende tot de Kleine Soen- 
da'ellëhden, tussclien S° 21' en 8° 3i' 50" Z.B. en 
122° 54" en 123° 8' O.L. gelegen, en een deel uit
makende van de onderafdeeling Oost-Flores en 
Solor der tot de residentie Timor behoorende af
deeling Flores. Het eiland is bergachtig, met top
pen tot bijna 900 M. Het wordt verdeeld in 4 
landschappen, waarvan twee, n.1. Lawajong en 
Lamakéra, worden bestuurd door sëngadji’s en 
twee, n.1. Tamankajoe en Lewolèin door ka- 
kangs. Het zijn vooral de bewoners van dit ei
land, die met harpoenen jacht maken op haaien 
en walvisschen. Vgl. Kluppel „DeSoloreilanden”, 

✓'Tijdschr. Bat. Gem.^dl. XX (1893). Aan een 
nieuwe beschrijving, zöoals_3iê”Tlóor 'Beckering 
van de beide andere eilanden der Solor-groep 
(Adojaara- en Lomblèm) gegeven is (zie onder 
beide) bestaat dringende behoefte./4 /„M > 

SOLOREESCH. Zie SIKKA’SOH. /
SOM BA (jav.). Zie CARTHAMUS. 
SOMBAON. Naam in de Bataklanclen van 

Tapanoeli gegeven aan BatakscKe geesten van 
hoogen rang, die als schutsgoden worden aange
merkt van de streken, waar zij huizen. Elke hei- 
densche Bataksche stam heeft zijn sombaon of 
sombaons, die meestal onder vorstelijke titels be
kend staan. Sommige van deze heeten in de 
vroegste tijden menschen te zijn geweest, die door 
hunne goede daden en werken of als de stichters 
van een dorp na hun dood een plaats onder de 
góden hebben erlangd. Hunne woonplaatsen 
zijn de ontoegankelijkste bergen en bosschen. 
Volgens den een zijn zij steeds onzichtbaar; an
deren meenen, dat zij zich somwijlen aan de 
menschen vertoonen in de gedaante van dieren,

;

;»

/
i

■O

als tijgers, slangen, enz. (zie ook BAT AKS). 
? SOMOROTO. District van de contróle-afdee-

ling,. het regentschap en de afdeeling Ponorogo, . 
residentie Madioen, met eene oppervlakte van 
330 K.M2. Het heeft 4 onderdistricten en 07 
desa’s en telde ult°. 1905 bijna 96.000 bewoners, 
waarvan een 10 tal Chineezen. De standplaats 
van het districtshoofd is de desa Kahoeman. 
De zijtak van den stadsstoomtram van Madi
oen naar Ponorogo gaat van de afdeelingshoofd- 
plaats Ponorogo tot Kahoeman (Somoroto).

De kalksteen in het onderdistriet Sampoeng 
wordt door de bevolking geëxploiteerd. Ingevol
ge een aan de Koloniale Bank verleende conces
sie tot de oprichting van eenc suikerfabriek in de 
afdeeling Ponorogo met een maximum jaarlijk- 
schen aanplant van 1600 bouws zijn door die 
bankinstelling in de desa’s Doeroengan (distr, 
Ponorogo) en Pengkol (distr. Somoroto) van de 
inlandsche bevolking gronden aangekocht voor 
emplacement van de fabriek, die echter eerst 
zal worden opgericht zoodra bevredigende re
sultaten zullen zijn verkregen van de proefaan- 
plantingen van suikerriet in het gebied harer 
concessie. Ook de Inlandsche bevolking plant 
in dit district suikerriet, doch uitsluitend voor de 
inlandsche markt. Het riet wordt zeer primitief 
in buffelmolens vermalen en het sap daarna in 
pannen verdampt tot koeken. ^ ^ .
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SOPE. Zie VAARTUIGEN. '
SOPHORA JAPONICA L. Fam'. Leguminóisae- 

Papilionatae. Boom van China en Japan, welks 
gele bloemknoppen in gedroogden toestand uit 
China worden ingevoerd en in Midden- en Oost- 
Java bij het batikken worden gebruikt. Men 
noemt ze daar Sari-tjina of Sari koening.

SOPHORA TOMENTOSA L. Lolang badjo, Lo- 
lang panté (mal. mol.), Boewah oepas, Oepas 
bidji (mal.), Kajoe pënawar (jav.), Ki koe- 
tjing, Ki oetjing, Mata koetjing (soend.). Hees
ter met gele bloemen, tot 5 M. hoog, in den ge- 
heelen Archipel op zandig zeestrand te vinden. 
Be plant is een belangrijk inlandsch geneesmid
del; de wortels worden uitgegraven en gedroogd 
en als tegengif gebruikt. Ze zijn zeer bitter, even
als de zaden, die tegen cholera, bloedspuwing 
enz., worden ingenomen. Het hout is zoo goed 
als niet in gebruik’. Be plant bevat een giftig 
alkaloide, dat vermoedelijk identiek is met cy- 
tisine uit de Gouden Regen.

SOPOETAN. Beze 1748 M. hooge vulkaan is 
de eenige nog werkzame van een groep van drie 
bergen (Manimporok, Rindèngan en Sopoetan), 
die ten Z.O. van Amoerang (Minahasa) gevon
den wordt. Als eerste Europeaan besteeg Rein- 
wardt in 1821 den Sopoetan (Reis naar het 
O.-gedeelte van den Archipel, p. 570) en hij 
vond toen een sterke solfatarenwerking, waar
op in 1833 een groote eruptie volgde (Wich- 
mann in Monatsber. d. deutschen geol. Ges. 
1010, 5S9 en Koperbcrg in Versl. Kon. Ak. 
v. Wet. Natuurk. Afd. XX, 1911, 2e ged. p. 110 
en 273). Pcequeur (bij Junghuhn, Java, p. 8J8, 
zie ook p. 1261) spreekt van een eruptie in 1838, 
welk jaartal ook door Ahlburg (Monatsbcrichte 
1910, p. 191, 665) wordt overgenomen, terwijl 
Ivoorders ( Dienstreis p. 17 en 79) ze in 1832 stolt. 
Deze laatste schatte in het laatst der vorige eeuw 
de kraterdiepte op 250 M., welk getal door Bli
ek ing (Peterm. Mitt. 1889, 249 en 273) te groot 
wordt geacht. De Sarasin’s bestegen den berg 
in 1895 van hel Oosten uit. (Entwurf einer geogr. 
geol. Besehr. von Celebes, p. 58), terwijl Rinne in 
j900 den Manimporok beklom (Zeitschr. d.d. 
geol. Ges. 1900 met foto).

Tot 1901 schijnt de vulkaan in betrekkelijke 
rust te hebben verkeerd; toen opende zich een 
nieuwe groote solfatare in een atrio tusschen den 
Sopoelan en den buitenrand (zie bij Koperbcrg). 
Ten slotte had op 17 Juni 1906 een uitbarsting 
plaats, waarbij meer dan 10 millioen M3 gruis en 
steenmassa te voorschijn kwam benoorden den 
eigenlijken Sopoetan-kegel(Koperberg), terwijl in 
1911/12 een nieuwe kegel, de Aisepoet, word op
geworpen (Jaarb. Mijnw. 1912. Verli. 313).

SOPPÉNG. Behoort tot de zelfbesturendo 
landschappen van het gouv. Celebes en Onder- 
hoorigheden; ligt in het midden van het Z. 
schiereiland; wordt met inbegrip van de vazal- 
staatjes, begrensd door Tanctte ,Barroe,Soppèng 
ri adja en Maloesé Tasi ten W., Sidènrèng, het 
moor van Tempé en Wadjo ten N., Wadjo en 
Bonó ton O. en Lamoeroo met Tanctte ten Z. 
Een vruchtbaar, bergachtig land met rivieren, 
die mecrendecls een Oostwaartschen loop hebben; 
de voornaamste voortbrengselen zijn rijst, ook 
voor de omliggende streken, djagoong, aard- en 
peulvruchten, klappers en pisang; slechts het 
vlakke gedeelte langs tic Walanaö, een vijfde van 
het geheel, is bebouwd; het land 

A..J

Be sterkte der bevolking is ± 75000 zielen, zij 
behoort tot den Boeginecschen stam en spreekt 
Boegincesch. Be regeeringsvorm is als die van 
Boné. Be macht van den datoe of vorst wordt 
beperkt door 7 kiesheeren, onder wie vier, die 
groote kiesheeren lieeten en den titel van p a- 
ngepa dragen, altijd van vorstelijke afkomst 
moeten zijn en mede recht hebben op den open
vallenden troon, een recht dat de kleine kieshee
ren, pabitjara, niet hebben. In IS24 was do 
vorst van Sidènrèng een der groote kiesheeren 
van Soppèng,-overigens telde Soppèng in 1840 32 
kroon vazallen. In 1824 is Soppèng tothetBong- 
gaaisch contract toegetreden, heulde evenwel 
later, ook in 1859, met Bonó; na de onderwer
ping van Boné is in 1860 met Soppèng een nieuw 
contract gesloten, dat in 1867 hernieuwd en bij 
het optreden der tegenwoordige vorstin bevestigd 
is. De verhouding van Soppèng tot hetGouvt. van
N. -I. wordt thans beheerscht door de korte ver
klaring. Be voornaamste plaatsen zijn Wattan- 
soppèng, de hoofdplaats in het W., Barae in het
O. , het verblijf der vorstin, Piseng, Tadjoen- 
tjoeng, Akampeng en Maré-Maré. Beelen van .
Soppèng zijn Mario ri awa en Mario ri wawo. :

j A- >
SOR (GOENOENG). Zie SINAKOB.
SORBET, SËRBAT (jav.), SARBAD (soend.).
Eene verkoelende, verfrisschende drank.Meest

al wordt een bepaalde soort bedoeld, nl. een af
treksel van een licht geelbruin poeder, dat ook 
sërbat heet en bestaat uit tjabé djawa (jav.), 
kruidnagelen, nolemuskaat, kardemom, poe- 
tjoek (jav.), gember, sëréh, de vruchtenschil van 
djëroek pocroet (jav.), peper en kaneel. Van dat 
poeder wordt ook een stroop bereid voor den 
handel.

SORDAM. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

SORÉANG. Contröle-afdeeling en district van 
het regentschap en de afdeeling Bandoeng, resi
dentie Preangerregentschappen. Be contröle- 
afdeeling heeft 4 districten, nl. Soréang, Bandja- 
ran, Tjiwidej en Tjililin. Het district heeft eene 
oppervlakte van 70 K.M.2 en telt 3 onderdistric- 
ten met 29 desa’s. Vroeger (vóór 1913) heetten 
contröleafdeeling en district: Kopo, naar eeno 
desa op ± 3 K.M. van Soréang gelegen. Op de 
hoofdplaats Soréang zijn de controleur en het 
districtshoofd gevestigd en is sinds 1912 een land- 
bouwcursus geopend./: ’

SORGHUM SACCHARATUM Mönch (= S. 
vulgare Pers. = Andropogon Sorghum var. 
saccharatum). Fam. Gramineae. Batari (mal.). 
Een van de vele vormen van de Gierst, met sui
ker-bevatten de halmen. Hier en daar om do 
zaden gekweekt.

SORGHUM VULGARE Pers. (Andropogon 
Sorghum Brot.), Fam. Gramineae. Djagoong 
tjantèl (jav.), Bjagong tjëtik, Gandroeng 
(soend.), Gierst (nederi..). Hooge grasachtige 
plant met lange bladeren, in den Archipel ge
kweekt om de zwarte, glimmende vruchten, die 
gegeten worden. Be gedroogdo bloeiwijzen 
den hier en daar als bezems gebruikt. Jonge plan- ■ 
ten zijn vergiftig, omdat ze een glucosido bovat- 
ten, dab in blauwzuur kan overgaan.

SORIK MARAPI. Vulkaan op Sumatra in de 
residentie Tapanocli ± 1° N.B., doch niet to ver

niet tle Marapi in de Padangscho boven
landen. Be Soiik Marapi maakt deel uit van een 
bergketen, die te vervolgen is vandonKalaboo tot

J

wor-

warren
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hoofd van Sosa djaé, met name Patocwan Ba- 
ngoen, beboet en verplicht werd den eed van 
trouw en gehoorzaamheid aan het Gouvernement 
van N.-I. af te leggen.

De bewoners lijden armoede, daar sawahs 
overal ontbreken. Het bestuur wilde verbete
ring in dezen toestand brengen en de landstreek 
economisch opheffen, door de bevolking aan 
te sporen tot den aanleg van sawahs on den 
aanplant van robusta-koffie. Vermoedelijk on
der invloed van het langen tijd onafhan
kelijk gebleven Daloe Daloe, dat tot het gou
vernement Oostkust van Sum. behoort, toonde 
de bevolking neiging tot tegenstand en verzet, 
terwijl het binnenkrijgen der belastingen met 
moelijkheden gepaard ging. Besloten werd met 1 
Januari 1916 te beginnen met den sawahbouw 
en in 1917 den ladangbouw geheel te verbieden. 
Een vrij goede karreweg voert van de Rokan- 
streek naar Sosa en Zuid Padang Lawas.

SOSOPAN. Bataksch landschap in Padang 
Lawas, residentie Tapanoeli, behoorende tot het 
bergachtige bronnengebied van de Baroemoen 
-rivier en wel van de belangrijke bronnenrivier 
Aék oeloe Aér. De grond is er zeer vruchtbaar, 
het land zeer boschrijk. In die bosschen wordt, 
behalve verschillende boschproduetcn, veel ka
neel in het wild gevonden, ofschoon deze boomen 
ook worden aangeplant. Door het landschap 
loopt een vrij goede verbindingsweg tusschcn 
Padang Sidimpoean en Si Boehoean. In het 
dorp Sosopan is een goede pasanggrahan.

SÖTJA. Desa met Gouvernementscultuur- 
tuin in de afdeelïng en het regentschap Bang- 
kalan der residentie Madoera, ongeveer halver
wege Karna! en de hoofdplaats Bangkalan gele

den Loeboek Raja, met een strekking van Z.W. 
na ar N. 0. De hoogte werd door den Topograf ischen 
dienst op 2145 M bepaald. De hoogste top van 
den berg is spitstooloopend en heeft een fraaien 
krater, die een bijna cirkelronde opening heeft, 

de middellijn 550 M. is. Aan allo zijdenwaarvan
dalen de wanden zeer steil in den krater af, aan 
de Oostzijde zelfs loodrecht. In dén krater be
vindt zich een meer, welles water melkwit ziet. 
Aan den rand zijn overblijfselen van Hindoe- 
begraafplaatsen aangetroffen, bestaande in ver
brande metselsteenen en enkele stukken behou
wen steen, sommige met inscripties. Naar het Z. 
zoowel als naar het W. gaan de hellingen van den 
Sorik Marapi op groote hoogten in die van andere 
vulkanen over. In het Z. is de Sorik Marapi nl. 
door een rug van ruim 1700 M. met'denMalintang, 
in het W. met den Sikadoedoek verbonden. TenN.

: j

i
van den berg loopt een door het Gouvernement 
aangelegde weg, die Natal aan de Westkust ver
bindt met het dal van de B. Gadis. Het hoogste 
punt van dezen weg, 1260 M. boven de zee, wordt 
door de inlanders Hemelpoort genoemd. Over den 
rug, die den S.M. met den Malintang verbindt, 
loopt een weg, met een hoogte van ruim 1700 M.; 
daardoor is het dal der Batahan, die op de Z. 
hellingen van den S. M. ontspringt met dat der 
B. Gadis verbonden. Wat de vulkanische werk
zaamheid betreft, de S.M. verkeert thans in het 
solfataren-stadium. In de archieven der Hol- 
landsche ambtenaren ter plaatse, die tot 1830 
teruggaan, is van een uitbarsting niets bekend. 
Evenmin heeft in 1892, toen deze streek door 
hevige aardbevingen geteisterd werd, een werke
lijke eruptie van den S. M. plaats gehad; wel 
worden geweldige aardstortingen gerapporteerd, 
waardoor behalve veel bosschen ookdekampoeng 
Si-banggor op de O. helling van den berg gedeel
telijk werd bedolven, waardoor 160 menschen 
het leven lieten. Zie verder VULKANEN.

SORONG. Kampoeng op het eilandje Dom, 
gelegen in West Nieuw-Guinea tussehen Salawati 
en den vasten wal. Sorong heeft zooveel belang 
als handelscentrum, dat het door de booten der 
Kon. Paketvaart Mij. wordt aangedaan. De 
straat tussehen Dom en den vasten wal is diep en 
biedt over het algemeen een veilige ligplaats aan. 
Sorong is bewoond door lieden van drie der 
negen negorijen (zie NIEUW-GUINEA), t. w.: 
Masembèr, Warfondoe en Warwé. De bewoners 
zijn dus van Biaksche afkomst, maar toonen dit 
niet meer in de bouworde van hunne huizen. 
Allen zijn Mohammedanen.

SOSA. Landschap in het Zuidoostelijk gedeelte 
van Padang Lawas, residentie Tapanoeli, ver
deeld in Sosa djoeloe of Pomjjaran na IX en Sosa 
djaé, Boven en Beneden Sosa. Het is een vlakte 
aan het gelijknamig riviertje, bronrivier van de 
Rokan Kanan, in het Noorden geheel en al onbe
woond, overigens bewoond door Bataks, die 
echter voor een groot deel trachten voor Maleiers 
door te gaan. Het is zeer boschrijk en rijk aan 
boschproducten. De rijstbouw geschiedt hoofd - 
zakelijk op droge velden.

Dit gebied werd het eerst in 1839 onder
bet Nederlandsch gezag gebracht. Het heeft 
zich echter na 1843, bij de opheffing van den 
post te Portibi, onafhankelijk beschouwd, en 
meende zich tegen het Gouvernement te kunnen 
keeren, hetgeen aanleiding gegeven heeft tot 
eene expeditie in 1855, met dit gevolg, dat het

gen.
SOTO (chineksch). Een waterig afkooksel van 

de runderpens, dat door inlanders veel gegeten 
wordt.

SOTO. Zie VAARTUIGEN.
SOULAMEA AMARA Lam. Fam. Simarubn- 

ceae. Pénawar pipis, Soelamoo pohon (tekn.). 
Heester of boom, in de nabijheid van do kust 
voorkomend, bekend om den uiterst bitteren 
smaak van alle deelon, vooral van wortels on 
vruchten. Deze laatste zijn een bekend middel 
tegen cholera en pleuritis. Ook tegen koorts zijn 
de vruchten een bekend inlandseh middel.

SOWSI (Kci-c'1). Zie MANOEK MANJEU- 
SEUP.

SPAAN (ADRIANUS JOHANNES). Geb. J1 
Maart 1840, studeerde aan de toenmalige K. A. te 
Delft voor O.-I. ambtenaar en vertrok in die 
functie in 1860 naar Indië. In 1867 (na zijne be
vordering tot contr. Ie kl.) werd hij met contr. 
Valck benoemd voordo res. Bantam in de comm. 
tot onderzoek naar de rechten der bevolking van 
Java en Madoera op den grond. Reeds hel volgend 
jaar verscheen het bekende Banlamsche rapport 
(in druk uitgegeven in 1871), waarmede Spaan 
voor goed zijn naam vestigde. Na een 2 jarig ver
lof wegens ziekte naar Nederland herplaatst als 
controleur werd hij in 1873 benoemd tot ass.-res. 
van Karang-Pandan (thans Wonogiri) en daarna 
tot ass.-res. van politie ter hoofdplaats Soerakarta. 
Een dergelijk rapport als hot Banlamsche om
trent de rechten, die in de res. Soerakarta op don 
grond worden uitgeoefend, door Spaan bewerkt 
ingevolge Gouv. Besl. dd. 25 Oct. 1875, werd af
gedrukt als Bijlage B van het Eindresumé, Iliol
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gedeelte, Batavia, 1896. 15 Mrt. 1881 volgde zijne 
benoeming tot resident van Bantam. Tijdens zijn 
bestuur woedde aldaar in hevige mate do veepest 
en had in 1883 de groote uitbarsting van Kraka- 

plaats. 2 Nov. 1884 bevorderd tot resident 
Soerakarta, verliet hij in 1890 ’s lands dienst

tendeels sedert lang te niet gegaan; te Soerabaja 
bestaat het „Nut” echter nog en de spaarbank al 
daar is nog steeds onder zijn beheer, terwijl die te 
Batavia en Semarang zelfstandig zijn blijven be
staan.

Later kwamen ook spaarbanken tot stand te 
Padang (1879) door de zorg der plaatselijke Vrij
metselaarsloge, en te Makasser (1875) op initia
tief van eenige vrijmetselaren in samenwerking 
mot andere ingezetenen.

De genoemde grootere en ook de kleinere (zie 
lager) Indische spaarbanken beoogden,evenals de 
Europeesche, een zuiver philantropisch doel: den 
minvermogende voor kleine, bij andere geldkan
toren moeilijk te plaatsen besparingen, een veilige 
gelegenheid tot bewaring aan te bieden en die 
gelden zooveel mogelijk rentegevend te maken. 
In tegenstelling met de Europeesche banken wer
den de aan de Indische instellingen toevertrouwde 
gelden aanvankelijk niet belegd in staatsfondsen, 
maar op hypotheek, in disconto en beleening (ook 
van handelsartikelen). De Semarangsche bank 
gaf zelfs, tot een vrij aanzienlijk bedrag, gelden 
uit onder persoonlijken borgtocht. In later jaren 
is men ook moeten overgaan tot belegging in 
staatsfondsen.

Vóór 1877 was er bij de banken geen rentege
vend maximum bepaald, waardoor dikwijls groo
te sommen aan haar werden toevertrouwd en de 
instellingen feitclijk ontaardden in kostelooze ad
ministratiekantoren. Toen vooral in het tijdvak 
1870 — 1876 het kapitaal der banken aanzienlijk 
begon aan te groeien en de gelegenheid om de gel
den winstgevend te maken meer en meer begon te 
ontbreken, werd in 1877 door de Bataviasche 
bank de maximum-inleg bepaald op ƒ 2000 en de 
aan haar toevertrouwde kapitalen van grooter 
bedrag aan de inleggers teruggegeven. De meeste 
andere spaarbanken hebben sedert dit voorbeeld 
gevolgd, terwijl vrij algemeen de regel geldt, dat 
voor óen gezin de op verschillende hoofden beleg
de gelden te zamon het maximum van ƒ 2000 niet 
mogen overschrijden. Do minimum-inlegbedraagt 
/ 1. —. Het rentecijfer wordt naar gelang van de 
uitkomsten van het vorig jaar, voor elk jaar op
nieuw bepaald. De terugbetalingen geschieden 
terstond bij aanvraag, mits het bedrag niet meer 
dan / 100 beloopt; in welk geval de bank het recht 
heeft om eenigen tijd — in buitengewone geval
len zelfs tot 6 maanden — met terugbetaling te 
wachten.

In 1891 werd te Soerabaja opgericht de „I n- 
c a s s o-, spaar- en hulpban k” en in 
1895 te Batavia do „A 1 g e m e o n e Spaar- 
e n d e p o s i t o-b a n k”.

Do in Dec. 1892 te Medan gevestigde „D e l i- 
sehc spaarbank” werd in 1897 opgeheven.

Op initiatief van den zendelingleeraar Kruyt 
kwam in 1888 te Modjowarno (Soerabaja) een 
spaarbank tot stand uitsluitend voor inlanders, 
maar
het voorbeeld van den zendeling te sympathieker 
— zonder onderscheid van godsdienst. Dczo bank 
is in 1917 opgeheven en de daarbij belegdo gelden 
zijn overgegaan naar de I n c a s s o-, S p a a r- 
e n Hulpbank te Soerabaja.

Op hot voorbeeld van Kruyt richtte do zende
lingleeraar Krecmer in 1897 te Ivendalpajak (Pa- 
soeroean) een soortgolijko spaarbank als die te 
Modjowarno op.

Ongeveer op dezelfde wijze werkt de te Monado

tau
van
en vestigde zich daarna te ’s-Gravenha ge. In het 
vaderland vervulde hij o.a. de functie van be
stuurslid van het Ind. Genootschap, Curator dor 
Indische Instelling en van redacteur van de le 
uitgave dezer Encyclopedie. Hij overleed den 
26n Dec. 1895 te ’s-Gravenhage.

Zie ook R. A. van Sandick, Ter herinnering 
aan A. J. Spaan, Insulinde, le jaargl896, no. 1.

SPAANSCH RIET. Onder dezen naam ver
staat men hier te lande steeds rotan („rotting”). 
Zie CALAMUS en ROTAN. Het eigenlijk 
Spaansch riet komt van Arundo Donax L., een 
Z.-Europeesch rietgras.

SPAANSCHE MAT. Zie MAT SPAANSCHE.
SPAANSCHE PEPER. Zie CAPSICUM.
SPAANSCHE VLIEG. Zie MYLABRIS (Dl. II, 

blz. 837).
SPAARBANKEN, SPAARKASSEN. Een der

karaktertrekken van den inlander is zorgeloos
heid. Meer werken dan noodig is om het levens
onderhoud voor zich en zijn gezin gedurende den 
dag zelf te verdienen, doet hij in den regel niet. 
In dagen van overvloed, d. w. z. in den oogsttijd, 
vergeet hij spoedig de kommer en ellende, die hij 
nog kort geleden moest doorstaan. Wat hij niet 
direct noodig heeft, verspeelt of verkwist hij aan 
onnutte dingen. Komt dan de tijd, waarin niets 
te verdienen valt en heeft hij niets om zijn honger 
te stillen, dan neemt hij zijn toevlucht tot leenen, 
gewoonlijk tegen hooge rente en zeer moeilijke 
voorwaarden van aflossing. Hij verkoopt of ver
pandt alles wat hij bezit en valt zoodoende in han
den van woekeraars, die er in Indië ontelbaar 
veel zijn. In de laatste 20 jaren is hierin veel ver
betering gekomen, door het scheppen van gele
genheden om crediet te verkrijgen en om te spa
ren, als ook doordat eindelijk het besef bij den in
lander gaat ontwaken, dat het bezit van geld hem 
nuttig kan zijn. Terwijl vroeger veelal ruiling in 
natura plaats vond, komt gaandeweg geld de 
plaats als ruilmiddel innemen ook onder de in
landers.

Toch kost het den inlander nog moeite zijn 
vrees voor besteling of voor in verlegenheid zijnde 
familieleden te overwinnen en zijn geld toe te ver
trouwen aan spaarbanken of spaarkassen. Ook 
ontbreekt het hem nog vaak aan sociaal gevoel.

Dit alles in aanmerking nemende moet het ver
wondering wekken, dat vóór het begin van do 
20ste eeuw zoo weinig is gedaan om den inlander 
gelegenheid te geven tot sparen en hem daardoor 
tot spaarzaamheid te prikkelen en te loeren zor
gen voor de toekomst.

Wol werden in het begin van de 2e helft der vo
rige eeuw op de drie voornaamste plaatsen van 
Java spaarbanken opgericht, nl. te Semarang in 
1853, Batavia in 1857 en Soerabaja in 1859, maar 
hoewel niemand uitgesloten is, worden deze in
stellingen bijna uitsluitend door Europeanen ge
bruikt. Deze banken hebben haar ontstaan te 
danken aan de stichting in Indië van departemen
ten der Nedcrlandscho maatschappij „Tot nut 
van ’t algemeen”, waartoe tijdens het bestuur 
van den G.-G. Duymaer van Twist (p. m. 1851) 
werd

'

dit verdient waardeering en maakten

overgegaan. Deze genootschappen zijn groo-

,1
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Dit geeft n.1. de bedragen aan, welke gedurende 
de j aren 1913 tot en raotl917bij de 9 voornaamste 
spaarbanken zijn ingelegd. In het begin van den 
wereldoorlog liep het bedrag der inlagen plotse
ling sterk terug, om in ’16 en ’17 weer sterk op 
te loopen. Dit laatste hield ook verband met het 
feit, dat toen bij de afdeelingsbanken (zie lager) 

groote bankinstellingen de gelegenheid, om 
gelden te beleggen tegen liooger rente, dan de 
spaarbanken uitkeeren, minder gemakkelijk was.

De inlander maakt weinig gebruik van de 
spaarbanken, in dit artikel bedoeld; wil hij spa
ren, dan wendt hij zich meer tot de postspaarbank 
en de afdeelingsbanken. De spaarbanken tellen 
onder haar inleggers wel Vreemde Oosterlingen 
(vooral CJhineezen), maar voornamelijk Europe
anen.

Bijzondere vermelding verdient de in 1897 tot 
stand gebrachte Poerwokertosche Hulp-, 
spaar- en landbouwcredietbank, zoowel 
om het nut, dat dio instelling in beperkten kring 
sticht, als omdat de goede werking dier bank de 
Regeering er toe heeft geleid den tocnmaligen ass. 
res. De Wolff van Westerrode, aan wien het suc
ces der Poerwokertosche bank voor een groot deel 
te danken was, op te dragen een onderzoek in te 
stellen naar hetgeen vanGouvernementswcgekon 
worden gedaan tot bevordering van de oprichting 
van landbouwcredietbanken.

Mede door bedoeld onderzoek is het Volkscre- 
dietwezen sedert 1904 een onderwerp van Regee- 
ringszorg. Terwijl vóór dat jaar het verleenen van 
hulp en het geven van gelegenheid tot sparen ge
heel aan het particulier initiatief werd overgela
ten, zijn sedert van Regeeringswege of met Re- 
geeringssteun vele volkscrediet- tevens spaar
banken tot stand gekomen, welke men kan ver
deden in:

]. dorpsrijstcredietinstellingen;
2. dorpsgeldcredietinstellingen; deze spaar-en 

credietinstellingen, ten behoeve van ingezetenen 
van gehuchten, dorpen of vereeniging van dorpen, 
worden gaandeweg de gewone credict- en spaar- 
instellingen van de kleine landbouwers, kleine 
handelaren en nijveren;

3. regentschaps-, afdeelings- en gewestelijke 
banken, oorspronkelijk bedoeld als onderlinge 
spaar- en hulpbanken van inlandsche landsdiena
ren (pryaj^banken), maar gaandeweg geworden 
algemeene spaar- en credietinstellingen, hoofd
zakelijk voor de inlandsche bevolking en voor de 
dorpsbanken, maar ook voor niet-inlandcrs.

Zie voor verdere Inzonderheden omtrent deze 
banken bij VOLKSCREDIET WEZEN; voor do 
van Gouvernementswegc in 1897 ingestelde Post
spaarbank zie: POSTSPAARBANK. W. F. G. O. '

SPANJAARDfDr. JACQUES). Geb. te Haarlem 
6 Juli 1846 uit hot huwelijk van J. G. Spanjaard, 
laatstelijk secretaris van do Algemeene Reken
kamer en A. E. Arntzenius. Na eerst aan de 
Rijksinstelling voor onderwijs in Indische taal-, 
land- en volkenkunde te Leiden, later aan do 
Gemeenteinstelling voor onderwijs in do taal- 
land- en volkenkunde van Nederlandsch-fndiö 
te Delft te hebben gestudeerd, deed hij in 1867 
het grootambtenaars-examen voor den Indischen 
dienst en vertrok nog in hetzelfde jaar naar Ne- 
derlandsch-Indië. Met verlof wegens ziekte in he; 
laatst van 1868 hier te lande teruggekeerd, werd 
hij den 15en Januari 1869, ter vervanging van 
Mr. D. Koorders, benoemd tot tijdelijk leeraar

gevestigde spaarbank „M inahass a”. Reeds 
in 1894 bestonden plannen tot oprichting dezer 
instelling; ze kwam echter eerst in 1896 tot stand.. 
Onmiddellijk bij hare oprichting bleek, dat ze in 
een bepaalde behoefte voorzag. Deze nuttige in
stelling kon zich meer en meer verheugen in de 
sympathie der inlanders, die er ruim gebruik van 
maakten. Hoewel speciaal voor inlanders opge
richt, worden toch Europeanen niet geweerd, 
aangezien daardoor het kapitaal grooter wordt en 
zoodoende een behoorlijke rente kan worden uit
gekeerd (4 a 5 %). In verschillende plaatsen (15) 
buiten Menado werden gedelegeerden gevestigd.

De Ambonsche spaarbank had 
spoedig na haar oprichting (1896) te kampen met 
zeer groote moeilijkheden, welke veroorzaakt wer
den door de hevige aardbeving, die het eiland in 
dat jaar teisterde. Wel bleven de bij despaarbank 
verhypothekeerde panden vrijwel gespaard, maar 
èn uit vrees èn uit gebrek ontstond er haast een 
zg. „run” op de bank en werd een groot gedeelte 
der gelden teruggevraagd. Deze spaarbank is om
gezet in een soort van afdeelingsbank.

De Spaar- en hulpbank in 1894 
te Buitenzorg opgericht voor het per
soneel van de Algemeene Secretarie, werkt, 
evenals die in 1897 te Bandoeng voor het 
personeel der Staatsspoorwegen tot stand ge
komen, meer als hulp- dan als spaarbank. Het
zelfde kan gezegd worden van Vercenigingen 
van Inlandsche ambtenaren te Modjokerto en 
Sidhoardjo, de eenige overgeblevenen van zoovele 
van dergelijke instellingen, welke in den loop der 
tijden na een meerendeels kortstondig bestaan te 
gronde zijn gegaan.

De in 1914 door den heer J. Dinger te Wlingi 
(Kediri) opgerichte „Leen- en inl eg bank 
Wlingi” is eveneens meer als hulpbank be
doeld.

Als eigenlijke spaarbank noemen v/ij nog de 
Bandoengsche spaarbank in 1903 
opgericht.

De eveneens te Bandoeng in 1915 opgerichte 
N. V. De Eerste Nederlandse h - 
Indische spaarkas (verkort De N. I. S.) 
neemt een bizondere plaats in.

In het algemeen kan men zeggen, dat de Indi
sche spaarbanken niet met den tijd zijn medege- 
gaan, waardoor zij zich niet hebben kunnen ont
wikkelen als de spaarbanken in Europa.

De incasso-, spaar- en hulpbank te Soerabaja 
nam voor eenigen tijd een proef met het in leen 
verstrekken vanspaarbusjes, welke op geregelden 
tijd werden opgehaald, maar deze proef is mislukt.

De ontwikkeling der Indische spaarbanken se
dert 1913 kan blijken uit het hierondervolgende 
staatje:
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in de Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië 
do Indische Instelling te Delft. Den 21en

Magalhaes (Magellaan), Portugees van geboorte, 
maar, te weinig geteld in eigen land, in 1517 
naar Spanje getogen, grootscho plannen met 
zich omdragend. Onbekend met do onderlinge 
ligging van,* Azië’s Oosten en Amerika’s Westen 
en vermoedende, zooals velen zijner tijdgenooten, 
dat de Oude woreld zich veel verder Westwaarts 
uitstrekte dan het geval is, meende hij, dat de 
Molukken betrekkelijk dicht bij de Westkust der 
Nieuwe wereld waren gelegen en dus van Europ 
te bereiken zouden zijn in Westelijke richting, 
dus om Zuid-Amerika heen, even goed als langs 
den weg om Kaap de Goede Hoop. Maar was dit 
alles zoo, dan was twijfel gewettigd, of de Mo
lukken lagen binnen de Portugeesche wereld. 
Hoe dit zij, De Magalhaes wilde beproeven, de 
Specerij-eilanden te bereiken op een tocht 
Westwaarts. In Portugal vonden zijne denk
beelden geene instemming, immers, men zou den 
tocht moeton doen over Spaansch terrein ook. 
De Magalhaes gaat naar Spanje, waar zijn plan 
nader wordt beraamd en in vervulling raakt, niet
tegenstaande Portugeesche tegenwerking. In 
September 1519 vertrokken onder zijn bevel 5 
Spaansche schepen van San Lucar. Eén en van 
zou de eerste reis rondom de wereld volbrengen, 
de reis, welke beschreven is geworden door een 
der tochtgenooten, den Italiaan Antonio Piga- 
fetta.

Ruim een jaar na zijn vertrek had De Magal
haes do naar hem genoemde straat ten Zuiden 
van Amerika bereikt. Met groote gevaren had hij 
haar bezeild en na lang zwalken daarna over den 
Grooten Oceaan kwam hij met nog drie schepen 
bij de Philippijnen. In een door zijn optreden 
uitgelokt gevecht verloor hij den 27en April 1521 
op een der eilanden van die groep het leven, 
met een aantal der zijnen. De overige Spanjaarden 
gingen in twee schepen Zuidwaarts (Mindanao) 
en Westwaarts (Pëlawan). Vandaar naar Burnei 
(Broenei), waar men al spoedig op vijandigen 
voet kwam te staan met den Vorst. Men keerde

aan
Juni daaraanvolgende definitief als zoodanig 
aangesteld, werd hij bij besluit van 6 Juli 1872 
benoemd tot hoogleeraar en, na het overlijden 

Prof. J.J. Meinsma, den 8en Octobcr 1880van
tot hoogleeraar-directeur der genoemde onder
wijsinrichting. Dit ambt werd door hem bekleed 
rot aan de opheffing der Indische Instelling met 
1 Januari 1901, welke opheffing voor hem een 

slag is geweest. Tot zijn dood bleef hij
a

zware
verder ambteloos; hij overleed 7 Nov. 1910 te 
s’-Gravenhage. Een groot deel van zijn werk
zaam leven heeft hij gewijd aan de bevordering 
van den bloei der voormalige Indische instelling. 
Van de commisse voor het afnemen van de exa- 

cand. Ind. ambtenaar maakte hij velemens van
jarenals secretaris deel uit,terwijl hij alslidvanhet 
Kon. Inst. voor T.L. en V. en het InslitutColonial 
International, zich bleef wijden aan de studie van 
koloniale vraagstukken. Met Prof Mr. P.A. v.d. 
Lith bewerkte hij „De Staatsinstellingen vanN.-I. 
1871”, en schreef opstellen in verschillende tijd
schriften, waarvoor zie Repertorium op de Kol. 
literatuur.

=:

De Senaat der Rijksuniversiteit ie. Utrecht be
noemde hem den 20en Januari 1894 honoris 
causa tot doctor in de Staatswetenschap.

SPANJAARDEN IN DEN MALEISCHEN 
ARCHIPEL. (DE) De koloniale expansie van 
Europa op het eind der 15e eeuw was die van 
het Iberisch eiland, van Spanje en Portugal. De 
loop der gebeurtenissen had het Westen (Ameri
ka) aangewezen tot een terrein voor het land der 
Grandes; het Oosten (Afrika en Azië) tot een 
gebied voor het volk van Hendrik den Zeevaar
der. De regeeringen van beide staten meenden 
mét het feit der ontdekkingen of zg. ontdekkin
gen rechten ten aanzien van do bezochte streken 
van Oost en West te hebben verkregen. Beide 
zochten — tegenover elkander — een waarborg 

die pretentiën in hare bekrachtiging door

::!;
:

ii

voor
den Paus. Van belang is de beslissing, in Moi 1493 
door Alcxander VI genomen, waarbij een schei
dingslijn werd getrokken van pool tot pool, 100 
mijlen (leguas) bewesten do Azoren en de Kaap- 
Verdische eilanden, tusschen het Spaansche (wes
telijk) en het Portugeesche (oostelijk) gedeelte 
der nieuw ontdekte werelden.

De vrees voor verwikkelingen, welke zouden 
kunnen ontspruiten uit deze voor die tijden vage, 
niet juist te preciseeren, grensaanwijzing, leidde 
tot onderhandelingen tusschen de beide mogend
heden en tot het verdrag van Tordcsilias van 
7 Juni 1494, waarbij do demarcatie-lijn werd ge
trokken 370 leguas bewesten de Kaap- Verdische 
eilanden. Ook thans echter bleef het bezwaar be-

daarna ,en wel langs de Soeloe-groep, terug naar 
Mindanao. Dit werd in Zuidelijke richting verla
ten en over de Sarangani- en Siau-eilanden kwa
men de beide schepen in November 1521 bij 
Tidore. Hier, evenals door Djilolo en Batjan, 
werden de Spanjaarden goed ontvangen. Handel 
werd er gedreven en op het eind van 1521 ging 
één schip do terugreis ondernemen. Deze vond 
plaats langs Bocroc, Timor en verder langs do 
Kaap do Goede Hoop. De andero der beide 
bodems vertrok in April van ’t volgend jaar van 
Tidore, maar moest door tegenwind en gebrek 
terugkeeron.Do manschappen werden op een Por- 
tugcesch vaartuig van Ternate naar Spanje terug 
gezonden, maar velen stierven op reis.

Op Tidore bleef een Spaansche factorij. De 
Portugeezen hadden met leedo oogen do komst 
hunner Europeeschc buren gezien; nog meer hun 
blijven in do Molukken. Op het Iberisch schier
eiland zelf werd do strijd om de Molukken een 
belangrijk punt in het diplomatiek verkeer. Re
sultaten gaven do onderhandelingen voorloopig 
niet: elk dor tweo partijen bleef de Molukken 
plaatsen binnen haar wereldhelft. Inmiddels 
verliet in ’t midden van 1525 opnieuw 
Spaansche vloot het vaderland met bestemming 

do Molukken via Straat Magellaan. Slechts 
één der schepen bereikte, in ’t begin van 1527,

niette-

;

staan, dat do hulpmiddelen tot het bepalen der 
lengte onvoldoende waren, om do scheiding juist 
vast te stellen. Dit zou een kwart eeuw later
moeilijkheden geven in Azië.

Do Portugeezen hadden al spoedig na de ver
overing van Malaka, in 1511, de stevens hunner 
schepen gewend naar het Oosten van don Archi
pel, naar de Molukken en zich daar gevestigd, 
^ij beschouwden — terecht — deze eilanden te 
liggen binnen de wereldhelft, hun in Rome en 
to Tordcsilias toegewezen. De juistheid dezer 
mcening werd niet door allen voetstoots toe
gegeven; er waren er, die daaraan twijfelden. 
Onder hen de

een

naar

Tidore. Zij wt-rdon daar goed ontvangenmerkwaardigo Eornaö dezoo

ui
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Molukken en Spaansch Amerika, verkend. Nieuw- 
Guinea werd zelfs zoogenaamd in bezit genomen 
in 1545. Maar ook nu duurde hun zijn in deze 
streken niet lang. In October 1545 werd hun door 
de Portugeezcn, die in hunne handelingen strijd 
zagen met het verdrag van 1529, de keus gelaten,' 
de Molukken te verlaten of zich vijandelijk te 
zien aangetast. Zij kozen het eerste en in ’t begin 
van 1546 vertrokken de overgeblevenen via 
Malaka naar Europa.

Toch gaf Spanje het Oosten niet op. De lust 
om te ontdekken wat daar nog niet bekend was, 
de ijver tot Kerstening, de zucht tot machtsuit
breiding, de hoop op handelswinsten, dit alles 
prikkelde hen tot nieuwe pogingen, om van 
Spaansch Amerika uit Azië te bezeilen, te ver
kennen, er vasten voet te krijgen. Een vloot, in 
November 1564 uitgezonden, bereikte in Febru
ari van het volgend jaar de Philippijnen, die 
thans voor Spanje’s kroon niet alleen met woor
den werden in bezit genomen, maar waar de 
Spanjaarden zich vestigden en zich staande hiel
den, óók tegen de Portugeezcn uit de Molukken. 
Vandaar uit werden andere eilanden in den om
trek bezocht: in 1578 en 1580 kreeg men met 
Broenei vijandelijke aanrakingen, in ’t laatste 
jaar werden betrekkingen aangeknoopt met do 
Soeloe-eilandcn.

De Spanjaarden waren dan ook nog op de Phi
lippijnen gevestigd, toen in 1580 Portugal met 
het nabuurrijk werd vereenigd. Door deze gebeur
tenis scheen de verhouding tussehen de Portu- 
geezen en Spanjaarden in het Oosten geheel an
ders geworden dan vóór dien tijd: nu toch kon
den de laatsten hunnen voormaligen concurren
ten hulp bieden in de moeilijke tijden, welke zij 
op de Molukken beleefden, in die dagen en een 
twintigtal jaren later, toen de Nederlanders daar 
waren verschenen. Wat dan ook gebeurde. (Zie 
het artikel PORTUGEEZEN IN DEN MA- 
LEISCHEN ARCHIPEL). Toch bleef de onder
linge naijver, vooral op handelsgebied, tussehen 
de vertegenwoordigers der beide zusternatiën be
staan. En niettegenstaande het Portugcescho 
bezit in ’t Oosten door Spanje bij de vereeniging 
aan Portugal was gegarandeerd geworden, ble
ken de Spanjaarden niet afkeerig, van de Philip
pijnen naar de Molukken over te steken óók in 
eigen belang.

In Mei 1605 werden de Portugeezcn door de 
Nederlanders uit Tidoro — hun zetel op de Mo- 
lukken — verdreven. Zij zochten weder heul en 
troost bij de Spanjaarden. Deze zagen natuurlijk 
zeer goed in, welko belangen voor Portugal niet 
alleen, maar ook voor Spanje, op het spel ston
den bij het voortdringen van de Nederlanders in 
het Oosten. Gaarne werd daarom hulp verleend. 
In Februari 1606 — in het jaar, waarin de Span
jaard De Torres de naar hem genoemde straat 
doorvoer en daardoor den eilandenvorm 
Nieuw-Guinea constateerde — vertrok een vloot 
uit de Philippijnen onder bevel van den go 
neur dier eilanden, Pcdro Aeuna, zelf; en, daar 
de Nederlanders zich niet op Tidore hadden 
sterkt, kwam het eiland gemakkelijk in de macht 
der Spanjaarden (1606). Deze nu gaven het niet 
terug aan de Portugeezen, maar bleven thans 
zelf daar gevestigd.

Onze Oost-Indische Compagnie heeft dan ook 
gedurende ruim een halve eeuw in de Molukken 
met hen rekening moeten houden. In 1606 kwa-

genstaande het onvriendelijk optreden der Portu- 
Tcrnate. Ook nu weder waren de 

Tidore’s vorst uiterst welkom.
geezen van 
Spanjaarden aan 

- Had men de nieuwe vreemdelingen reeds gaarne 
op Tidore gezien, toen zij daar inl521 waren ge
komen: immers het eiland was een mededinger 
— in staatkundigen en commercieelen zin — van 
Ternato, dat zich aan Portugals zijde bevond; nu 

meer. Hoe langer hoe meer begonnen de

1

was er
Lusitanen gehaat te worden in de Molukken door 
hun optreden: hunne Europeesche concurrenten 
waren ook daarom welkom, vooral in het met 
Portugal krijg voerende Tidore en bij den vorst 

Djilolo op Halmahéra.
De Spanjaarden — weinig in getal, met 

slechts één schip — konden zich slechts met 
moeite staande houden, al dreven zij handel, o.a. 
met Bandaneczen, die hunne specerijen op Tidore 
brachten; en al zagen zij kans, in hun twisten 
met de Portugeezen, ook op Makjan vasten voet 
te krijgen. Op hunne onverschrokken tochten, 

van de Molukken uit in Oostelijke richting 
Amerika weder te bereiken, werden een aantal 
eilanden verkend, o. a. de Noordkust van Nieuw- 
Guinea en verschillende Papoesche eilanden.

Maar hun rijk had spoedig uit. In October 
1529 werden zij van Tidore door de Portugeezen 
verdreven. Zij begaven zich naar de Noordkust 
van Halmahéra en moesten zich tegenover de 
Portugeezen verbinden, daar te blijven tot nadere 
bevelen uit Europa, zonder de andere eilanden 
te bezoeken of verdere vijandelijkheden te be
drijven. In ’t begin van 1530 vestigden zich de 
overgebleven Spanjaarden — klein in getal — te 
Djilolo aan de Westkust van het eiland; in Au
gustus van dat jaar werd tussehen hen en de Por
tugeezen een vredesovereenkomst gesloten.

Intusschen had de Spaansche regeerïng in Eu
ropa bij verdrag van 22 April 1529 voorloopig 
hare pretentiën op de Molukken opgegeven tegen 
een geldsom door Portugal te betalen. De grens
lijn zoude nu zijn 17° ten Oosten van de Moluk
ken. De Spanjaarden zouden uit de Molukken 
worden teruggeroepen. Door allerlei omstandig
heden verlieten pas in ’t begin van 1534 de enkele 
overgebleven Spanjaarden deze eilanden op een 
vaartuig der Portugeezen. Het scheen, dat dezen 
nu althans van hunne mededingers bevrijd zou
den blijven.

Lang duurde hunne gerustheid niet. “Al spoe
dig verschenen weder Spaansche schepen in de 
Molukken. Zij waren wel niet uitgezonden met 
de bedoeling binnen het Portugeesche gebied op 
te treden, maar de omstandigheden brachten hen 
daartoe. Zoo kwamen er in 1544 via de Philip
pijnen — ook reeds verboden terrein — weder 
op Halmahéra. De eisch der Portugeezen, om 
terug te keeren werd beantwoord met de mede- 
deeling, dat zij slechts noodgedrongen daar ver
toefden en spoedig hunne stevens weder naar de 
Philippijnen zouden wenden. Ongelukkig tracht
ten weder inlandsche vorsten, welke met de 
Portugeezen op gespannen of vijandelijken voet 
stonden, de andere Westerlingen in hun belang 
te gebruiken. Zóó de vorst van Djilolo, zóó die 
van Tidore. Na eenigen tijd in eerstgenoemd rijk
je te hebben vertoefd, staken de meesten der 
Spanjaarden in April 1544 naar Tidore over. Een 
vredelievende verhouding bleef voorloopig be
waard. Meerdere eilanden in de buurt werden
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men de Spanjaarden niet alleen zich vestigen op 
Tidore, maar ook op Ternato, waar zij o.a. Ga- 
moelama bezetten, terwijl de onzen o. a. Malajoe 
in bezit namen op voorstel van den tocnmaligen 
Sultan (1G07). Ook op omliggende eilanden ver
kregen de Spanjaarden invloed, b. v. op Batjan, 
op Makjan, op Halmahéra, op de Siau-, Sangi- 
en Tagoclanda-eilanden, op de Noordkust van 
Celebes, tot Tontoli toe. De kerstening dier stre
ken werd met kracht ter hand genomen: vooral 
de Jezuïeten-orde maakte zich hier zeer verdien
stelijk.

Natuurlijk kan hier ter plaatse niet in bijzon
derheden worden ingegaan op den strijd tusschen 
Nederlanders en Spanjaarden om de Molukken. 
Hoe krachtiger de eersten in het Oosten werden, 
hoe meer zij den invloed der laatsten beperkten; 
maar die invloed bleef in den eersten tijd van 
beteekenis, niet het minst, omdat in de verwik
kelingen het succes niet altijd aan den kant der 
onzen was. Maar langzamerhand kon het der 
Compagnie weinig meer schelen, dat de toch in 
het Oosten machteloozc Spanjaarden in do 
Molukken bleven; hun zijn daar had zelfs een 
goeden kant, daar het de Ternatanen in be
dwang hield door middel van de Tidoreezen. De 
Ternatanen toch kan men veelal op de hand der 
Compagnie zien, de Tidoreezen op die der Span
jaarden. Uit sympathie zeker niet altijd: meestal 
slechts gedrongen. Vooral omdat het den inlan
der al heel spoedig bleek, dat de Europeaan in de 
eerste plaats eigen voordeel zocht en pas dat 
van zijn bondgenoot, wanneer aan eigen belang 
voldaan was. Zoo was de inlander bedrogen in 
zijn hoop, den Europeaan te kunnen gebruiken 
ten bate van eigen wenschen en zag hij, dat die 
wensehen niet gebaat werden door hun krijg 
onderling. De naijver tusschen de inlandsche vor
sten verbleekte cenigermatc bij dit licht, waarin 
beiden zagen, dat de Europeaan de vijand was. 
En dikwijls moesten zij door de Nederlanders en 
Spanjaarden tot don krijg worden aangezet: deze 
toch zagen hun belang gediend, vooral do Neder
landers, in de verzwakking dier inlandsche poten
taten.

T.-, L.- en V.kundc N.-Indië, passim) en de daar 
aangegeven bronnen en literatuur; Tiele — Hce- 
res, Bouwstoffen voor do geschiedenis der Neder
landers in den Maleischen Archipel; Dagregisters 
van ’t'kasteel Batavia; A. Zimmermann, Die

/Kolonialpolitik Portugals und Spaniens (Berlin,
1897) yvan der Linden, L’exjpansion coloniale ^ 
de FEspagnê (Bruxeïïës, Lamertin, 1907) enz. ' j~~ ■,

J. E. H. syff A
SPATHODEA CAMPANULATA Beauv. Fam. * M ' 

Bignoniaceae. Snelgroeiende boom met roode *
bloemen, uit Afrika afkomstig, op Java veel als 
sierboom en ook langs wegen gekweekt (o.a. veel 
in Bandoeng). De plant wordt vaak tulpenboom 
genoemd.

SPATHODEA MACROLOBA Miq. Fam. Big
noniaceae. Soengkai (mal. fad. bovenl.). Kolos
sale boom van de Padangsche Bovenlanden, ook, 
maar minder algemeen, in de lagere bergstreken.
Het hout is zeer deugdelijk, is bruinachtig wit 
van kleur, vast en dicht, fijn van vezel, en uit
muntend geschikt voor stijlen, balken en plan
ken. Ook maakt men er prauwen van.

SPATHOLOBUS FERRUGINEUS Bth. Fam.
Leguminosae. Akar sarikan (mal.), Areuj sam- 
bangan,Kisambangkonjang,Tjaroelang(sOEXD.).
Klimmende heester uit de lagere bergstreken, 
welks dunne buigzame, sterke stengels een goed 
touw zijn. Het sap uit do stengels is een middel 
tegen verschillende vrouwenziekten. De ge
droogde stengelstukken worden op de markt 
verkocht als middel tegen hoest en bij koorts.

SPECHT. Spechten (Picidae) zijn klim vogels en 
hebben derhalve voor zooverre zij vier teenen 
bezi'ten, twee naar voren en twee naai achteren 
gekeerd. Zij onderscheiden zich van de andere 
klimvogels door den langen, stevigen snavel, de 
buitengemeen lange tong, waarvan de hoorns ter 
weerszijden over den kop gelegen zijn, en de 
st aart voeren, die meestal stijf en stekelig zijn. Zij 
hebben eene enorm groote geographisclie verbrei
ding, doch komen niet voor op Madagascar, in 
Australië en Polynesië, in den O.-I. Archipel nie- 
Oostelijk van Celebes en Flores. In het geheel 
kent men thans van de eilanden van den archipel 
ruim 35 soorten, vertegenwoordigende 17 geslach
ten. De Spechten voeden zich met insecten en 
larven, die zij in het hout en de schors der hoo
rnen vangen, na daarin gat en gehamerd te heb
ben. Onder do soorten met. stijven, stekeligen 
staart en bij wie de hals niet merkbaar zijdelings 
samengedrukt is, komen in den O.-Indischen ar
chipel de volgende voor: Gecinus vittatus van Su- 
matra en Java en G. puniccus van Nias, Sumatra,
Java on Borneo; vittatus heeft groono vleugels, 
rood bij puniccus; beide hebben den bovenkop 
rood ,doch bij pMnïccttscindigcnderoode nekveeren 
in een gele kuif; vittatus bewoont de bosschen in 
do nabijheid van weiland, waar hij de mieren- 
hoopen plundert, waardoor do vogel een eigen
aardige sterke lucht van zich geeft. Een fraaie, 
hoofd zakelijk rood o soort is G. dedemi van N.- 
Sumatra. Chrysophlcgma miniatum van Java 
heeft kop me1 kuif, rug en vleugels karmijnrood, 
rug met gele d warsbanden, kuif in nek geel met 
rood; o}) deze soort gelijkt-sterk Chr. malacccnse, 
doch deze heeft den rug olijfkleurig met onregel
matige zigzag streepjes van geel, terwijl de nok- 
lcuif geen rood vertoont; deze vogol is gevonden 
op Sumatra, Banka en Borneo; een andere soort 
Chr. mentale is alleen op Java to vindon, de rug is
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Enkele data. In lüOB werden de Spanjaarden 
door ons van Makjan verdreven; in 1G09 werd 
Batjan aan de Spanjaarden ontnomen; liet 
Twaalfjarig bestand werd in do Molukken niet 
toegepast. In 1020 verlieten de Spanjaarden 
hunne versterkte plaatsen op Halmahéra.

Op Tidore en Ternato bleven zij zich hand
haven, ook op de Noordkust van Celebes, o.a. 
in Mcnado. Van do Molukken dreven zij een niet 
onaanzienlijken handel op Makasser, waar zij een 
handelskantoor hadden. Zoo was de toestand nog 
in 1048, toen de vrede van Munster werd geslo
ten. Maar hoe meer de Compagnie haar mono
polie wist door te zotten, hoe minder de Span
jaarden opgewassen waren tegen de kosten, welke 
de Molukk
dat handels winsten als vergoeding daartegen
over stonden. Ook de verhouding met do Com
pagnie was niet steeds vriendschappelijk. In 1GG0 
werden zij verdreven door do Nederlanders van de 
Noordkust van Celebes; in 1GG3 vertrokken zij 
uit Tidore en Ternato. Hun rijk in do Molukken, 
in den Maleischen Archipel, had uit.

Literatuur : S. Ruge, Oeschiehte des Zeitaltcrs 
der Entdeokungen; P. A. Tiele, De Europeërs 
111 t*cn Maleischen Archipel (Bijdragen Instituut
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olijfkleurig, kop donker olijfgroen met gele kuif, 
vieugels rood; eene vierde soort Ghr. mystacale, 
slechts van Sumatra bekend, vertoont een goud
kleurig olijfgroen aan alle bovendcelen, slechts 
voorhoofd en zijden van bovenkop zacht rood
bruin. Gauropicus JRafllesi komt voor op Sumatra 
en Borneo; boven- en onderdeden goudkleurig 
olijfgroen, vleugels en staart zwart, witte vlek
ken op zijde van den buik; kop boven op met ver
lengde kuif scharlakenrood, zijden van kop en nek 
met zwarte en witte strepen, kin goudgeel-bruin; 
bezit slechts drie teenen, twee naar voren en een 
naar achteren gekeerd, eene ui zondering bij de 
Specht en. Een veel kleinere vogel is Dendrocopus 
analis, de eenige representant van dit aan soorten 
zoo rijk geslacht; gemakkelijlc te kennen aan den 
bovenkop, die karmozijnrood is, terwijl rug, vleu
gels en staart zwart zijn met witte banden. Deze 
vogel is gebleken de misdadiger te zijn, die op 
Java de koppen van de telegraafpalen doorboorb 
of vol gaten hakt; aan den Inspecteur Pasteur 
danken wij deze waarneming; de specht verwart 
het brommen van de lijnen met de geluiden van 
insecten, en kapt de paal open acht er de lijnen, in 
de hoop daar een prooi te vinden. Van het ge
slacht lyngipicus komen voor ons doel in aan
merking: lyngipicus aurantiiventris, slechts in 
Noord-Borneo gevonden, bovendeden breed ge
streept met zwart en wit, kop bovenop asch- 
grauw, achterkop en nek zwart, ter weerszijden 
van achterkop een scharlakenroode streep, wan
gen en hals wit, borst en buik oranjerood met 
bruinzwart gestreept; Iyng. picatus van N.W.- 
Borneo, rug breed wit met smaller zwarte banden, 
onderdeelen vuil geelwit met zwarte langsstre- 
pen, kop bovenop zwart, daarlangs aan achter
kop ter weerszijden een scharlakenroode streep, 
waaronder een breede witte band tot aan de 
schouders, van af het oog gevolgd door een zwar
ten band; Iyng. grandis van Lombok en Elores 
komt vrijwel overeen in kleuren met de volgende 
soort, doch is groot er; deze, Iyng. auritus, is be
kend van Sumatra, Java en Borneo, bovendeden 
zwartbruin met witte strepen, kop bovenop 
bruin, voor de rest zijn kop en nek zwart, alleen 
langs zijden van achterkop een scharlakenroode 

>■ 7 streep, wangen, kin en hals wit; Iyng. ramsayi is 
een weinig bekende Specht van de Soeloe-eilan- 
den, de eenige daar voorkomende, terwijl ten 
slotte Iyng. lemmincki tot Celebes beperkt is en 
gekleurd is als volgt: bovendeden olijfkleurig 
grijszwart evenals vleugels en staart met witt e 
banden, kop olijf bruin met aan elke zijde van den 
achterkop een flinke helder scharlakenroode 
pluim. Lepoce-stes porphyromelas van het Malei - 
sche schiereiland wordt ook op Sumatra en Bor
neo gevonden, het is een veel groot er en minder 
somber gekleurde vogel dan de voorgaande, bo
vendeden purperrood, slechts de bovenstaart - 
dekvederen somber zwart evenals staart; kop 
van voren bruin, naar achteren donkerder, ter
wijl in den nek enkele zijdevederen getopt zijn 
met helder karmozijn. Nergens dan op Java heeft 
men Miglyptes Irislis gevonden, bovendeden 
zwart, zeer fijn met vuil wit geband evenals de 
goed ontwikkelde kuif aan den achterkop, teugels 
in den nek smal,.rood, buik zwart; M. grarnmi- 
thorax leeft op.Sumatra, Mas en Borneo, komt in 
uiterlijk veel overeen met Irislis,en is van dezelfde 
grootte, doch heeft borst en buik met vuil witte 
banden; M.lukki van Sumatra en Borneo, heeft

den kop uniform bruinzwart met een scharlaken
roode nekstreep, bovendeden vuil olijfkleurig, 
benedendeelen bruiner, met vuil witte banden 
fijn gestreept. Spechten zoo groot als een lijster 
zijn Microptcrmis brachyurxis van Sumatra, Ban- 
ka, Billiton en Java en M. badiosus uitsluitend 
van Borneo naar hot schijnt; zij onderscheiden 
zich in hoofdzaak doordat de eerste een roocie 
vlek onder ieder oog heeft, terwijl bij badiosus het 
oog omgeven is door rood; zij hebben de boven
deden roodbruin, al of niet met vuilwit gestreept, 
staart zwart ook met banden. Van Tiga javanen- 
sis vertelt Dr. Kagen, dat hij een aan de Oostkust 
van Sumatra overal voorkomende vogel is van 
de kust tot op het Toba-plateau; zij vliegen 
meest bij paren, wordt er een geschoten dan stelt 
de andere zich als radeloos aan en wijkt niet van 
de zijde van den gescliotene, niettegenstaande de 
tegenwoordigheid van den jager, zoodat deze uit 
medelijden een einde aan het leven van het dier 
maakt; deze vogel leeft op Java, Bali, Borneo en 
Sumatra; de kleurverdeeling is deze: voorste deel 
van rug en schouders prachtig goudkleurig, stuit 
en rug voor de rest karmozijn, vleugeld ekveeren 
helder goudkleurig olijf, donkere vleugels wit ge
vlekt, staart zwart, witte veeren aan buik en 
borst zwart omzoomd, voor- en achterhoofd en 
nekkuif karmozijn, ter weerszijden van den kop 
twee breede zwarte strepen. De vijf nu volgende 
geslachten bevatten Spechten met dikken kop te
genover den dunneren haLs. Beperkt tot Java is 
Chrysocolaptes striclus, in kleurverdeeling sterk 
aan de voorgaande soort herinnerend, evenwel de 
vogel is groot er, heeft steviger gebouwd en, langer 
snavel en mist de witte vlekken op de vleugels; 
Ghr. validus heeft eene grootere verbreiding; hij 
wordt n.1. gevonden op Java,'Borneo en Sumatra ; 
voorrug geelwit, naar achteren overgaande in 
oranje en scharlakenrood op den stuit, schouders 
en vleugels bruinzwart evenals staart, gezicht, 
kin en halszijden goudkleurig, bovenkop en nek 
met kuif, evenzoo alle onderdeelen karmozijn
rood; Dr. Hagen merkt op, dat ze nergens op 
Oost-Sumatra talrijk zijn, bijna uitsluitend in de 
bosschen gevonden worden cn bij paren leven; zij 
zijn in het geheel niet schuw. Veel kleiner zijn do 
soorten van het geslacht Hemicercus, waarvan 11. 
concrclus slechts op Java gevonden wordt, hij 
heeft voorrug en schouders met ovale of eenigs- 
zins hartvormige zwarte vlekken gezoomd mot 
wit; hierbij gevoegd,dat de kuif in den nek even
als de geheele kop bovenop scharlakenrood zijn, 
doet de vogel volkomen kennen; II. sordidus ziet 
er juist zoo gekleurd uit, behalve dat voorhoofd 
en bovenkop vermiljoen rood zijn en nekkuif olijf- 
grijs; deze vogel is op Sumatra, Banka en Borneo 
niet zeldzaam, op Oost-Sumatra zelfs talrijk bij 
do afgestorven hoornen op oude tabaksvelden, 
eene levenswijze dus ongeveer als concrclus, die 
zich op vlakten op alleenstaande hoornen op
houdt; hij voedt zich met kleine zwarte mieren. 
Aan Celebes eigen zijn twee soorten van het ge
slacht Microsiictus, M. Julvus van Noord - en AI. 
wallacii van Zuid-Celebes, groote vogels 
krachtigen snavel, beide bovendeden zwart, ook 
staart en vleugels, nek zwart met witte puntjes; 
bij julvus zijn alle onderdeelen vuilbruin, kop 
bovenop en wangen karmozijn, bij wallacii on
derdeden wit en bovenkop met nek en verlengde 
van onderkaak karmozijnrood. Een enorm groot e 
vogel is Ilemilophus pulverulcntus, kenbaar aan
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clcn langen, krachtigen snavel, zwart leikleurig 
vederenkleed, op de onderdeden heeft iedere ve
der een lichte vlek aan den top, kop en nek groen- 
o lijf kleurig met fijne witte puntjes, onder ieder 
oog een bleekroode vlek, kin en hols okerkleurig 
saffraangeel; hij houdt zich in valleien op en kan 
gemakkelijk gelokt worden door nabootsing van 
het halcgeluid; bekend o.y. van Java, Sumatra en 
Borneo. Een bijna even groot e vogel is Tliri'ponax 
javensis van Sumatra, Java, Banka en Borneo, te . 
kennen aan de zwart gekleurde bovendeelen, ter
wijl de onderdeden vuilwit zijn en voorhoofd, kop 
bovenop evenals nekkuif karmozijnrood gekleurd 
zijn, ook een breed e streep achter de onderkaak 
vertoont deze fraaie kleur. Ten slotte nog een 
paar soorien, beboerende tot de Spechten, met 
korten zachten staart, zonder stekelveeren, hals 
niet ingesnoerd, normaal. Plet zijn zeer kleine 
vogeltjes, de eene behoort tot hot geslacht Pi- 
cumnus. P. innominahis is de eenige representant 
in den ganschen Archipel en wel van Sumatra be
kend ; de rug en schouders goudolijfkleurig, borst 
en buik witachtig geel met zwarte vlekken, kop 
olijfbruin, lange witte streep boven ieder oog; 
deze weinige kenmerken- zullen het vogeltje in 
verband met de geringe grootte gemakkelijk doen 
onderkennen van alle andere Spechten. Een nog 
iets kleiner vogeltje is Sasia ubnormis van Suma
tra, Nias en Borneo; gemakkelijk te kennen aan 
de volgende kenmerken: bovendeelen uniform 
olijfkleurig, alle onderdeden van kin tot onder- 
staartvederen oranje-rood-bruin, staartje zwart; 
men ziet hem zelden op groot e boomen, meer op 
struiken en heesters, pikt als de spechten aan de 
schors, klautert als de spechten en voedt zich met 
maskers van witte mieren, tengevolge waarvan 
dit vogeltje een onaangenamen geur bij zich heeft. 
Van de vorige kleine soort is deze terstond — be
halve reeds door de kleur — te onderkennen aan 
de merkwaardigheid, dat zij slechts drie toenen 
heeft, waarvan natuurlijk een achterwaarts ge
keerd is.

Spechten in het algemeen worden in hot Ma- 
leisch pölatook genoemd en in het Soendaneesch 
tjaladi. Zie verder TOEKIK en BALATIK.

SPECX (JACQUES). Geboren te Dordrecht om
streeks 1585. Reeds in 1000 was hij in dienst dor 
Oom]», te Ki rand o (Japan) en werd in 1009 tot 
opperkoopman, hoofd van de factorij aldaar be
noemd (en was als zoodanig een van de eerste en 
voornaamste grondleggers van den handel met 
Japan), welke functie hij waarnam lot lG13en 
daarna van 1014—1621. Hierop vertrok hij naar 
Batavia, werd in 1022 eerst tot President van 
Schepenen te Batavia, daarna tot Raad oxtra- 
ordinaris van Ncd.-Indië en in 1624 tot comm. 
politiek bij den Bataviaschen Kerkerend be
noemd. Op herhaalden aandrang van HH. XVII 
(die waarschijnlijk inlichtingen over den Japan- 
schon handel wenschten) vertrok hij in 1027 naar 
Holland. 25 Oef. 1028 werd hij door de XVIIen 
benoemd tot eersten ordinariis Raad van Ned.- 
Indic*, waarop hij 25 Jan. 1029 naar Indië ver
trok. Aldaar gearriveerd was Coen juist een dag 
te voren overleden, waarop Specx onmiddellijk 
door den Raad van Indië provisioneel tot G.-G. 
werd gekozen en 25 Sept. 1629 als zoodanig op
trad. Die keuze werd door do Heoren XVII niet 
bekrachtigd, waarom Specx 17 Mrt. 1032 werd 
teruggeroepen. Den 7en Sept. van dat jaar gaf hij 
het bestuur aan zijn opvolger IJ. Brouwer ovor,

vertrok 3 Dcc. naar hot vaderland en kwam al
daar aan in Juli 1633.

Specx aanvaardde onder weinig gunstige om
standigheden het bestuur: Batavia werd nl. van 
Aug. 1629 af ten tweeden male door Mataram be
legerd, welk beleg echter onverwacht werd afge
broken den len Nov. d. a. v. Behalve dat in 
Maart 1632 een „Nieuw reglement rakende de ge
nerale d irect ie en beleyt o ver d e regering in Indië”, 
door het Opperbestuur in Nederland werd vasf- 
gesteld, kenmerkte de regeering van Specx zich 
niet door bijzondere gebeurtenissen. Bij zijn af
treden werd hem door de Chineesche burgers van 
Batavia een gouden gedenkpenning aangeboden, 
uit dankbaarheid voor de door hen tijdens zijn 
bestuur genoten bescherming. Ziej^van Rhede 
d. Kloot, De Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. enz., 
’s Gravenhage 1891.

SPEELMAN (CORNELIS). Geboren te Rot
terdam, 3 Maart 1628, zoon van J. C. Speelman 
(koopman te Rotterdam) en H. H. Witters. Op 
jeugdigen leeftijd vertrok hij als assistent in 
dienst der O.-I. C. naar Indië, kwam te Batavia 
in 1645 en werd achtereenvolgens (in 1648) tot 
boekhouder, (1649) tot onderkoopman en (1652) 
tot koopman bevorderd. In 1657 volgde zijn be
noeming tot boekhouder-generaal van Ned 
Indië en twee jaar daarna tot kapitein over de 
compagnie pennisten te Batavia en president 
van Chineesche boedelmeest eren. In 1661 werd 
hij schepen van Batavia, vervolgens den 12en 
Juni 1663 aangesteld lot Gouverneur endirecteur 
van Coromandel, welk ambt hij tot Sept. 1665 
waarnam, waarna hij naar Batavia tcrugkeerde. 
In 1606 werd hij als admiraal en superintendent 
naar Makasser gezonden, behaalde aldaar een 
groot o overwinning en sloot 18 Nov. 1667 het 
zgn. Bongaaisch contract (zie op dien naam, 
zoomede BONI, GOWA en MAKASSER); in 
dat jaar (1667) werd hij tevens benoemd tot 
Commissaris over Amboina, Banda en Ternate 
en vervolgens tot Raad extraordinaris van Ned.- 
Indië. In 1669 wederom als admiraal naar Ma
kasser afgevaardigd, bracht hij dat rijk tot vol
komen onderwerping, tot belooning waarvoor 
hem het volgend jaar een gouden keten met 
medaille goschonken werd. 23 Maart 1671 volgde 
zijn benoeming tot ordinaris Raad van Ned.- 
Indië; een jaar daarna zien we hem benoemd tot 
admiraal van een vloot tegen de Franschen, ter
wijl hij in Dcc. 1676 als opperbevelhebber naar 
het oorlogstooneel op Java’s Oostkust werd ge
zonden, waar hij wederom groote blijken van 
zijn voldhoerslalcnt gaf. Op het laatst van 
1677 naar Batavia teruggeroepen, werd hij 
18 Januari 1678 benoemd tot Eersten raad en 
directour-gcnoraal van Ned.-Indië en mot zeer 
veel eer bij zijn aankomst te Batavia ontvangen. 
In liet zelfde jaar werd hij tevens tot President van 
het college van schepenen te Batavia aangesteld. 
29 Oei. 1680 volgdo zijn benoeming tot Gouv.- 
Gen., terwijl hij 25 Nov. 1681 (ter vervanging 
van II. van Goens) in functie trad.

Tijdens zijn bestuur als G.-G. word de Sultan 
van Torna!o tot onderwerping gebracht en stond 
deze do landen, tot dat rijk behoorende, in vollen 
eigendom aan do Comp. af. Overigens is deze 
periode wel do meest rustige in het veel bewogen 
loven van Speelman, den man die in allo op
zicht on, in hot civielo zoowol als in hot militaire, 

do Comp. uitstekende diensten heeft bewe-aan
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zen. Hij overleed den 11 en Januari 1684 in hei 
kasteel Batavia. De begrafenis geschiedde mei 
groot en luister, en kostte de voor dien tijd ont
zaglijke som van 131.400 rijksd. In 1658 was 
Speelman te Batavia gehuwd me'. P. M. Wonde- 
raer, dochter van S. Wonderaer, ontvanger- 
generaal van Ned.-Indië, uit welk huwelijk één 
zoon sproot, Mr. J. Speelman, overleden in 
Holland den 4en Juni 1686. (Zie M. A. van Rhede 

.van der Kloot, De Gouy.-Gen. en Ödmm.-Gen., 
s? Gravenhago 1891).

SPEELWIJK. Fort. in 16S4 gebouwd bij de 
hoofd plaats des Sultans van Bantam; zie BAN- 

«r.TAM deel I, bl. 166 j^Vcih, Java, 2e dr. 11, 221.
SPELEN. De wijze waarop een volk zich ver

maakt en de uren besteedt, welke niet aan den 
dagelijkschen arbeid of voor rust bestemd zijn, is 
een uitnemende maatstaf, om zijn geaardheid en 
de mate van zijn ontwikkeling en beschaving te 
leeren kennen. Geen wonder dan ook, dat in alle 
werken en geschriften over volkenkunde beschrij
vingen en beschouwingen van spelen en verma
ken worden gegeven.

Het is daarom niet mogelijk, om kennis te ne
men van alles wat over dit belangrijke onderwerp, 
voor zoover Nederlandsch-Indië betreft, is ge
schreven. Daartoe toch zou moeten worden be
studeerd het grootste gedeelte van de literatuur 
over Indië, zoowel de zuiver ethnographische 
werken, als de tallooze reisbeschrijvingen.

Behalve dat de spelen ons de ontwikkelings
geschiedenis van een volk kunnen leeren, kunnen 
zij soms ook dienen tot bewijzen van de ver
spreiding der rassen. In de speeltuigen vinden 
wij soms „survivals”, die tot verrassende ontdek
kingen hebben aanleiding gegeven op ethnogra- 
phisch gebied. Hiervoor zij verwezen naar het 
belangrijke hoofdstuk „Survival in Culture” in 
Tylor’s baanbrekend (zooals Ha^fiiOiet uitdrukt) 
werk „Primitive Culture” en R. Andree „Etlm. 
Parallelen”.

In de volgende bladzijden is bijeengebracht 
hetgeen op het gebied der spelen liet belang
rijkste werd geacht. Voor het overige wordt ver
wezen naar de literatuur-opgaaf aan het slot van 
dit artikel, die ongetwijfeld nog aangevuld kan 
worden.

Onder spelen zouden ook kunnen gerekend 
worden: ZANG, MUZIEK, DANS, TOONEEL, 
het opgeven van RAADSELS en liet zeggen van 
PANTOENS, waarvoor naar de desbetreffende 
artikelen wordt verwezen.

Hoewel, zooals nader zal blijken, de grens niet 
scherp is te trekken, heeft men de spelen ge
splitst in die van kinderen en van volwas
sen personen en van de laatste achtereen
volgens behandeld: kaartspelen, de spelen op de 
Chineesche toptafel, schaken, dammen, dieren
gevechten, steekspelen, spiegelgevechten en nog 
enkele vermaken, die slechts in bepaalde streken 
van den Archipel voorkomen.

Vooraf moge echter gaan een beknopt:

Historisch overzicht. Oost-In- 
dische Compagnie. Dat reeds bij het 
ontstaan van de O.-I Comp. de hartstocht voor 
het spel groot was, blijkt uit een placaat van 
1620, waarbij dobbelen en spelen „voor allo on.se 
onderdanen ende dienaren” verboden werd, 
aangezien „eenige haer daer toe soo gants bege
ven dat sij niet anders soecken ter hant tc ne

men”. Overtreding van dit verbod werd ge
straft met verbeurte van het verspeelde geld of 
goed, dat gelijkelijk verdeeld werd onder den 
aanbrenger, het ziekenhuis te Batavia en den 
„officier” en met een boete „naer gelcgentheijt 
van saecken” voor den winner en den verliezer. 
In hetzelfde jaar werd echter het spelen tusschen 
en dobbelen door Chineezen toegclaten, omdat 
de Regeering dat „voor het tegenwoordige” niet 
durfde verbieden; „evenwel het selvige niet 
gaarne” toelatende en om de spelers „van ’t selve 
te abstraheeren” werd een belasting van 20 
realen van achten „ten lxondert” van de winners 
gevorderd. Hiervoor werden gecommitteerden 
aangesteld, aan wie elke Chinees, die wilde 
spelen, van dat voornemen kennis moest geven 
met opgaaf van de plaats en, na het spel, van 
hetgeen verspeeld was. Een boete ten voordcele 
van den aanbrenger, den „officier” en de gecom
mitteerden moest verhinderen, dat de belasting 
ontdoken werd door in het geheim te spelen. 
Het schijnt, dat de belasting niet geholpen heeft 
om den hartstocht voor het dobbelen te vermin
deren, want in 1622 werd een verbod uitgevaar
digd om „in taerlingh ofte ander spel sijn selfs 
ofte sijn slaeffs ofte slavins persoon jegens eenich 
opgcstelt geit ofte waerde ter kwantic tc stellen”. 
In verband met die bepaling is het eigenaardig, 
dat wanneer een Chinees zijn speelschuld niet 
kon voldoen, hij als „lijffeygen slaefï” verkocht 
worden kon.

Als strijdig tegen „alle goede ordren, wetten 
ende policien” werd bij dit spel geen recht ge
sproken op aanklachten wegens niet voldoen van 
speelschulden.

Vooral doordat het spelen aan Chineezen werd 
toegestaan was de verleiding voor de aan het spel 
verslaafde onderdanen en dienaren der Compag
nie zóó groot, dat de bedreigde straffen weinig 
uitwerkten. Het bleek althans noodig om hot ver
bod telkens weer te herhalen en te verduidelijken. 
Strenge straffen werden bedreigd togen het spelen 
van Chineezen met Nederlanders, aan welke Jaat- 
sten zelfs verboden was om op de „speelbaenen” 
der Chineezen te komen of naar het spelen te 
blijven kijken. Overal werd het spelen geweerd. 
Aan den cipier der gevangenis was in het bijzon
der de zorg opgedragen om te waken tegen dob
belen onder de gevangenen.

In de winkels „binnen het kasteel” en op de 
schepen op de roede was elk spel, hetzij „toer- 
lingh-,caert- of tuyseh-spel of op ticktack- en ver
keerborden”, verboden. Overtreding van dit ver
bod werd gestraft met een boete zoowel van do 
meesters als van de arbeiders.

Aan de „groote oiï generaele taelfel” (voor on
gehuwde dienaren der Comp. binnen ’t casteel) 
mocht niemand dobbelen of „tuyschen mot 
caorton” of steonen, maar waren alleen „eerlijeke 
tijtcortinghen” toegelaten.

In ’s Comp. ziekenhuis en in het lazarus- 
(melaatschen-)huis moesten alle „questieuse tijt- 
cortinghon en vuyle werekon”, als dobbelen, met 
de „uijterste vlijt” geweerd worden.

Zelfs onder de weeskinderen schijnt het kwaad 
wortel te hebben gevat; wij vinden althans een 
bepaling, dat hetgeen zij met spelen verloren, 
niet geïnd mocht worden. Op „reyse” mochten 
aan boord geen dobbelsteenen, kaartspelen enz. 
worden medegenomen op straffe van op water 
en brood „in de ijsers geset” te worden.
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Den schutters te Batavia was het verboden om 
op wacht te dobbelen.

Als een bewijs hoe zeer zelfs de Inlandsche 
vorsten en grooten in dien tijd verzot waren op 
hazardspelen, moge dienen, hetgeen De Haen 
in een journaal van zijn in 1623 ondernomen 
ïeis naar Mataram mededeelt omtrent hetmira- 
bolani- of spel met kemiri-notcn. (Zie de Jonge, 
Opkomst van het Nederlandsch gezag, V, bl. 37). 
„Dese mirobolani is bij haer (nl. de Javanen) nu 
„een groot gebruyck, want sij speelen daermede 
„ende is een expres gebot van den Keyser, wort 
„veel mede gewonnen ende vcrlooren, want sij 
„neemen er twee ende setten die op malkand- 
„ren ende daerop een lange platte gespouwen 
„riet ende slaen alsdan met een hamer daarop, 
„soo de bovenste heel blijft ende onderste stucken 
„breeekt verliest diegene die ondergeset heeft. 
„29 Juni 1623 waren der in ’t hoff vier groote 
„meesters die met den Coninck speelden ende 
„den Coninck sach haere mirobolani, dewelcke 
„niet schoon gemaeckt waeren (want se moeten 
„heel gladt ende schoon sijn) liet datelijck hare 
„paerden in sijn presentie uyt hare huysen haelen 
„ende voor haer oogen den hals affsnyden ende 
„scydc tegens haer, dat soo hij haer op een ander 
„tijt wederom soo vont, haer soo sou doen, gelijck 
„hij tegenwoordigh haer paerden gedaen hadde, 
„daer waren noch twee andere grootcre mrs., dio 
„se wel wat schoon gemaekt hadden; doch niet 
„naer des Conincx sin, liet derhalve haere vrou- 
„wen en kinderen binnen sein hoff halen tot 
„een boete”.

Omstreeks 1678 begon men mot het verpach
ten van dc belasting op het „topspcl”. Er mocht 
niet anders getopt worden dan op daartoe spe
ciaal aangewezen topbanen. De zeer hoogo 
boete op liet spelen, elders dan op de banen (in 
het bijzonder was verboden het spelen op de 
manden van rondventers) kwamen ten goede 
aan den „officier” en aan het lazarushuis. In 
1739 waren te Batavia 8 en buiten dc stad 16 
topbanen, terwijl omstreeks 1760 ook melding 
wordt gemaakt van topbanen te Semarang en 
C'heribon. De banen waren open van 6 u. ’s mor
gens tot 9 u. ’s avonds, maar op vergunning 
van den „gepermitterdeerden officier” mocht 
ook wel ’h nachts gespeeld worden. Een bewijs 
daartoe heette „nagtbriefje”. Aan dc pachters, 
die niet mochten medespelen, was opgedragen 
te waken tegen valseh spel. Wie „op den top” 
wilde voorzitten betaalde aan den pachter 21/., 
rijksd. per half etmaal.

Toegelaten waren alleen do van ouds gebrui
kelijke spelen met 2 tot 6 dobbelsteenen op 6 
kanten bespikkeld van I— 0; met een, eveneens 
op 6 kanten van 1 —6 bespikkeld tolletje, dat op 
een „picringje” (bordje), op een tafel staande, 
niet toegedekt mocht worden; met kaarten (spel
len van 27, 30, 60, 75 of 84 stuks) of met 13 
of 12 koperen pitjes. De verpachting geschiedde 
vóór 1775 van jaar op jaar; daarna voor 3 jaren.

Het eveneens Chincesche pho- of topho-spel 
werd bij admodatie aan den kapitein-Chinees ge
laten, die er een aardige inkomst van had, maar 
in het laatst van de 18e eeuw werd de „gcreg- 
tighoyt” voor dit spel tegelijk met die der 1 op
banen verpacht. Omtrent de toen geldende con
ditiën der pacht kan nog gemeld worden, dat 
dc topbanen open moesten zijn, zoodanig dat 
men het toppen van buitenkonzien,endatslechts

mannelijke Chineezen werden toegelatcn. In het 
bijzonder moesten geweerd worden slaven en vrye 
onchristen inlanders. Dit gold ook voor de top- 
warongs of toptafels, tot het houden waarvan de 
pachter e\e:rers gerechtigd was. Op do bazaars 
in do om- of bovenlanden mocht echter, behalve 
door Chineezen, ook door vrije onchristen inlan
ders getopt worden. Behalve hooge boeten werden 
zeer gestrenge straffen (als het in dc „boeyen van 
Scheepenen” in een donker gat op water en rijst 
stellen; in de ketting aan de gemec-ne werken te 
arbeiden of geeseling) bedreigd tegen het spelen 
door degenen, die daartoe niet gerechtigd waren.

Het houden van hanengevechten was ook reeds 
lang vóór den aanvang der O.-I. Comp. in zwang 
(zie bl. 61). Deze „tuyscherij” welke „om veel 
eonsideratiën” geoordeeld werd „te weesen een 
dingh van seer schadelijke gevolge” nam zeer 
toe, waarom dat spel in 1664 verboden werd.

Wanneer dat verbod opgeheven is, blijkt niet, 
maar in den aanvang van.de 18e eeuw vinden 
wij melding gemaakt van een soort belasting op 
dit spel (nl. 4 stuivers van elke rijksd., welke bij 
bet wedden gewonnen werd), welke belasting 
eveneens werd verpacht. De vechterijen mochten 
alleen plaats hebben op bepaald* aangewezen 
plaatsen, welke kenbaar waren door het uithan
gen van een houten of geschilderden haan. Slaven 
en lijfeigenen waren expresselijk uitgesloten. 
Evenals tegenwoordig nog (zie bl.( 2) werden de 
hanen voorzien van een spoor of vlijm en werd 
bij dc gevechten hoog gewed. De pachter moest 
zich onzijdig houden en zorg dragen voor eerlijk 
spel, o.a. er voor waken dat bij den eenen haan de 
spoor niet beter bevestigd was dan bij den ande
ren. Bij het spel mocht niet getapt worden, zelfs 
geen „water met syroop”. De opbrengst der 
pacht (1755 ± 5000,' 1775 ± 3000 en in 1797 ± 
1000 rijksdaalders) werd aanvankelijk verdeeld 
onder de Academie der Marine, het Seminarium 
theologicum en het College van schepenen, later 
onder vele beambten b. v. in 1797 als volgt: de 
advocaat fiscacl 312, diens geweldiger 179, dros
saard der Batav. ommel. 324; cassier v. d. gen. 
ontfangst 49, diens oppassers 12, boode v. d. 
scheepenen S, geweldiger v. d. landdrost 179 rijks
daalders.

In het eind van de 18e en het begin van de 
19c eeuw was de „spoorlooze drift” voor het 
dobbelspel zóózeer toegenomen, dat het noodig 
was om dc bepalingen tot het tegengaan daarvan 
te verscherpen; zoo werden in dc „Jakatrascbe 
bovenlanden” allo amfiocn- en dobbolkitten, 
welke een schuilplaats voor allerlei misdadige] s 
aanboden, gesloten en het dobbelen op de lande
rijen nogmaals streng verboden.

In de herbergen werd in 1801 alle dobbel- of 
hazardspel cn „generaelijk alle speelen, die om 
grof cn hoog geld gespeeld werden”, alsmede wed
denschappen daarop, verboden.

Behalve de voormelde spelen werd ook ver
pacht het battement- of wajongspel (zio TOO- 
NEEL), in verband waarmede het Chineesclie 
tsiauw tsiangspel, dat daaraan afbreuk deed, 
werd verboden.

Eveneens was verboden het omstreeks 1722 to 
Batavia in zwang gekomen „ergerlijk en aanstoo
telijk spel van „ranje panje” of „grijpen en grab
belen”, omtrent welk spel het niet mocht geluk
ken iets te weten te komen.

Engelsch tusschonbestuur (1811 —
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den pachter zijn. Later zag men toch in, dat do 
betaling van het politietoezicht door den pachter 
niet goed werkte en werd de bedoelde alinea ge
wijzigd (Ind. Stb. 1889 no. 133).

Er mocht niet anders dan met gereed geld ge
speeld worden; speelschulden waren onwettig. 
Hooge boeten (maximum / 1000) en verdere 
zware straffen werden bedreigd tegen clandestien 
spel; o. a. voor Europeanen bannisscinent, 
inlanders kettingarbeid.

Op de banen mocht geen opium of sterke drank 
verstrekt worden, noch dronken lieden toegela
ten. Alleen mannelijke Chineezen boven 16 j. 
mochten spelen; inlanders mochten zelfs niet in 
de nabijheid van de baan komen; de pachter 
mocht geen andere dan Chineesche bedienden 
houden.

In 1883 (Ind.' Stb. no. 250 en 251), 1884 
(Ind. Stb. no. 182), 1889 (Ind. Stb. no. 133) en 
1898 (Ind. Stb. no. 262) kwamen verschillende 
voorname wijzigingen van de voormelde voor
waarden tot stand, waardoor alleen geotrioofd 
werden de dobbelspelen: Po of Licn-po en 
Min-thoa"; despelen met Chineesche kaarten Soe- 
sik, Pong-ho, Tio-peh-hi, Priën Kim en Tje-ki en 
15, 21 en 31 met Europeescke kaarten.

Om te voorkomen dat heimelijk andere dan de 
genoemde dobbelspelen zouden worden gespeeld 
(zie bl. 60) mochten bij deze spelen geen andere 
voorwerpen dan die daartoe (in Ind. Stb. 1898 
no. 262 opgenoemd) betrekking hebbende, op de 
toptafel worden aangetroffen; terwijl de inzetten, 
uitsluitend geld, open en bloot, zonder toevoeging 
van briefjes of dergelijke moesten worden ge
plaatst.

Ook in de Buitenbezittingen werden op vele 
plaatsen de Chineesche hazardspelen verpacht.

In 1918 is de verpachting van het recht van 
Chineesche dobbelspelen afgeschaft. Sinds dien 
kan in de daartoe aangewezen gewesten en ge
deelten van gewesten aan te goeder naam en 
faam bekend staande Chineezen, in het gouv. 
Celebes en Ond. bij gelegenheid van adalfecstcn, 
bovendien ook aan te goeder naam en faam 
bekend staande Inlanders, op hun verzoek 
door het Hoofd van plaatselijk bestuur schrifte
lijk verlof worden verleend tot het houden van 
hazardspelen. Voor elk etmaal of gedeelte 
daarvan, waarvoor dat verlof wordt verleend, 
moet vooraf een vast recht in ’s Lands kas 
worden gestort. (Zie Ind. Stb. 1912 no. 230, j° 
1913 no. 115, 1914 no. 173, 292 en 1918 n.o» 
160 en 591)

I. Kindcrspelo n. Wat aan het begin 
van dit artikel werd gezegd van „survivals” is 
voornamelijk van toepassing op kinderspelen, 
welke oorspronkelijk kopieën van ernstige hande
lingen, dikwijls ook van religieust* plechtigheden, 
blijven voortleven lang nadat de gebruiken, die 
zij nabootsten, hunne beleekenis verloren hebben 
of verdwenen zijn, waardoor zij ons meermalen 
een authentiek beeld geven van gebruiken en 
plechtigheden uit lang vervlogen tijden (Hazen). 
Niet ten onrechte zegt Snouck Hu^gronje, dat de 
kinderspelen een klein museum der ethnographie 
van het verleden vormen. Zoo kan — om een 
enkel voorbeeld te noemen — uit het voorkomen 
van pijl en boog als speeltuig bij volkeren, die 
deze niet als wapen gebruiken, worden afgeleid, 
dat aldaar vroeger stammen woonden, die pijl 
en boog wel als wapen bezigden, of dat pijl en

1816). Terstond na de overneming van het be
stuur door de Engelsclien werden de verpach
tingen der speelhuizen en der hanen vechterij en in 
Batavia afgeschaft, welke maatregel bij Procla
matie van 28 November 1811 met ingang van 1 
Jan. 1S12 tot geheel Java werd uit gestrekt. Haar 
weldadige invloed heeft zich, naar het schijnt, 
reeds spoedig doen gevoelen, want in de Java 
Gazette van 14 Maart 1S12 worden de rust, die 
over het eiland heerschte en vooral de weinige 
misdrijven, die men onder de inlanders in de 
hoofdplaatsen bespeurde, grootendeels toege
schreven aan de afschaffing der speelhuizen en 
hanenvechterijen, waardoor vroeger in zoo hevige 
mate de hartstochten van den Javaan en van den 
Chinees werden opgewekt. Door de eigenaars van 
de bazaars om Batavia werd schadeloosstelling 
gevraagd voor het gemis aan inkomsten van de 
hanenvechterijen. Het verzoek werd echter afge
wezen, op grond dat de vergunning voor het 
houden der vechterijen steeds tijdelijk was ver
leend; de afschaffing geschiedde om aan een open
baar kwaad een eind te maken, waarvoor de 
bazaarhouder wel wat mocht over hebben, even
als het Gouvernement, dat toch ook een deel 
der vroegere inkomsten opofferdc; terwijl de ba- 
zaarhouders in de vermeerderde welvaart ook 
eene vergoeding vonden. Het Gouvernement ver
bond zich echter om van den houder, die zulks 
wenschte, den bazaar tegen inkoopsprijs over te 
nemen (Java Gazette 11 April 1812).
• Bij het herstel van ons gezag (1816) 
werd het verbod tegen de hanenveehterijen 
streng gehandhaafd, terwijl de Chineesche spelen 
(pho en topho) alleen werden toegelaten bij ge
legenheid van het Chineesche nieuwjaar en bij 
aankomst van Chineesche jonken. Voor die 
spelen werden dan licenties afgegeven.

In de resolutie van 18 Oct. 1831 no. 4 (opge
nomen in Ind. Stb. 1849 no. 52) werden de voor
waarden vermeld van de pacht van de pho en 
topho en andere Chineesche hazardspelen in de 
residenties Batavia, Semarang en Soerabaja. In 
deze voor waarden komen de voornaamste hier
voor reeds besproken bepalingen voor. De ver
schillende van „ouds bekende” spelen, welke 
waren geoorloofd, worden met name genoemd; 
alle andere spelen werden verboden, speciaal nog 
die met dobbelsteenen met 4 gespikkelde vlakken 
Den pachter werd uitsluitend recht verleend om 
op de bepaalde plaatsen te laten spelen; op con
sent van het plaatselijk bestuur mocht hij echter 
aan te goeder naam bekend staande Chineezen 
toestaan bij bijzondere gelegenheden elders te 
spelen, waarvoor hem een vergoeding toekwam. 
In een bazaar mocht slechts één toptafel zijn in 
een open loods, waarvoor aan den portier (ba
zaarhouder) / 50 ’s maands moest worden be
taald.

De topbanen mochten van 6 uur ’s morgens tot 
’s avonds 12 uur bespeeld worden; deze termijn 
kon echter door het plaatselijk bestuur verlengd 
worden.

Bij elke baan werd steeds een politiedienaar 
geplaatst, wien de pachter moest betalen / 1 per 
etmaal en den kost. Deze bepaling heeft meer
malen bestrijding gevonden, maar werd steeds 
gehandhaafd, omdat de Regeering van oordeel 
was, dat de politiedienaar niet was voor toezicht 
op den pachter, maar om te waken tegen onge
regeldheden, welke gewoonlijk in het nadeel van
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boog om de een of andere reden bij dat volk zelf 
in onbruik is geraakt.

De jeugd in den Archipel weet zich evengoed 
t,e vermaken als onze Hollandsche kinderen en 
is niet minder vindingrijk in het uitdenken van 
spelletjes. Talloos zijn dan ook de kinderspelen, 
die men vooral op Java en Sumatra aantreft. 
Eigenaardig is het dat, evenals in Europa, de 
verschillende spelen ook in Indië op periodieke 
tijden terugkomen, zonder dat bekend is wie tel
kens het sein tot een ander spel geeft.

Dikwijls vallen ze samen met godsdienstige 
feesten.

Vele spelen zijn van de Hollandsche jeugd 
overgenomen, maar ook treft men in Holland 
spelletjes aan, welke uit Indië afkomstig zijn, 
zoodat het niet altijd mogelijk is om den juisten 
oorsprong der spelen op te geven.

Het behoeft feitelijk geen bijzondere vermel
ding, dat de Indische kinderen, evenals overal, 
zich gaarne vermaken met het nabootsen van 
volwassenen. Zoo spelen zij in den tijd, dat de 
buffels worden opgevangen een spel, waarbij 
eenigen de vangers en anderen de buffels voor
stellen; in oorlogstijd verbeeldt een gedeelte der 
kinderen den vijand, die de anderen tracht te 
overrompelen; huishoudentje, markt, koop
mannetje enz. vindt men ook in den Archipel.

De aftelrijmpjes van de Javaantjes zijn al 
even onsamenhangend en zonder zin als die van 
de Hollandsche jeugd. Ook vindt men, b.v. bij 
de Bataks (Batakspiegel) het z.g. „opgooien” 
van een stuk bamboe waarvan de eene zijde plat 
en de andere rond is, om te bepalen „wie hem” 
zal zijn. Aldaar bestaat bij vele spelletjes de 
„straf” voor den verliezer daarin, dat de winner 
hel recht heeft hem pijn te doen, b.v. door hem 
in ’t oor te knijpen, e.d.

Bij het in Z.-Celebes (Matthes) veel voorko
mende krijgertje in zee wordt op zeer eigenaar
dige manier aangewezen wie vangen moet; het 
water wordt zoodanig in beroering gebracht, dat 
er vele lucht belletjes op drijven; de jongens loo- 
pen dan van een bepaalde plaats er naar toe en 
steken de hand er in; wie te laat komt, d.w.z. 
als de blaasjes reeds weg zijn, moet vangen.

Krijgertje, verstoppertje, spelen met den bal, 
lollen, vliegers oplaten, knikkeren, blindeman
netje zijn ook de meest geliefde spelen van de 
jeugd op Java, Sumatra en omliggende eilanden 
en van den Riouw- en Lingga-arehipcl.

In Midden-Sumatra vinden wij het schieten 
met een soort van proppenschieter; loopen op 
halve klapperdoppen (met een touw door den 
dop, waarvan de ronding naar boven gekeerd is, 
tusschen de toenen bevestigd). In do Bataklanden 
(Batakspiegel p. 141/2): krijgertje (waarbij men 
ook de honk kent) verstoppertje, spelen met 
bamboestokjes, klapperdoppen, steentjes, (welke 
spele i gelijken op ons knikkeren en bikkelen), 
sleltloopen, tollen, een soort voetbal, dammen, 
schaken.

In het algemeen hebben de Bataks bizondere 
voorliefde voor spelen en tijdpassc. ringen, welke 
scherpzinnigheid en gevatheid, maargeenkrachts- 
inspanning eischen (De Bataks p. 00/01).

Op Celebes en de eilanden der Molukken ver
maakt de jeugd zich, blijkens Riedel, met pijl 
en boog, schermen, kleine booten, vruchten wer
pen en voortschoppen, knikkeren met vruchten
pitten, touwtje springen en vooral ook het trek

ken door twee partijen aan een touw; en, blijkens 
Matthes, op Zuid-Celebes nog behalve n.et het 
reeds genoemde krijgertje te water, met vele spe
len, waarbij de kinderen een of ander dier moeten 
voorstellen, verstoppertje, stuivertje wisselen, 
hinkepoot, tollen, vliegers oplaten enz.

Hier en daar treft men schommels aan.
In Midden-Celebes (Kruijt) ziet men het loopen 

op klapperdoppen (evenals in Midden-Sumatra), 
loopen op stelten, ongeveer als bij ons voorko
men, tollen, kuitschoppen, enz.

In de Minahasa: tollen, spelen met proppen
schieters (met een prop van bladeren of jonge 
vruchten) en het „tatakoien”, een meisjesspel 
met halve klapperdoppen en bamboeschijven.

Op Nieuw-Guinea (Schmeltz; zie De Clercq en 
Schmeltz) houdt de jeugd zich met allerlei speel
goed bezig als scheepjes, molentjes; terwijl daar 
ook het schommelen en het balspel voorkomen. 
Het bij ons bekende „afnemen” van op een be
paalde wijze om de vingers geslagen touw is 
daar evenals op Z.-Celebes, waar het toêka toêka 
(= laddertje spelen) heet, ook bekend.

In Oost-en Zuid-Borneo (Bock) vindt men ook 
krijgertje, vliegers oplaten, kruis of munt, om 
het hardst loopen of het hoogst springen en een 
soort van damspel.

In West-Borneo (Vetli) komt het mastklim- 
men als volksspel voor. Evenals in ons vaderland 
wordt de mast met vet ingesmeerd.

Op Ambon (v. Hoëvoll) wordt veel gespeeld 
het spel met den z.g. betooverden bamboe, welke 
door een aantal personen wordt vastgehouden, 
die de bewegingen, welke de bamboe maakt, me- 
demaken; ook het snorhout en touwtje trekken 
(héla rotan).

In Centraal-Borneo (Nieuwenhuis) vindt men 
onder de jongensspelen vooral die, welke op 
lichaamskracht en behendigheid aankomen, als 
hardloopen, worstelen, hoogspringen, zwemmen, 
vechten met lansen (waarvoor veelal grassprieten 
dienen). Ook treft men daar aan het schieten 
van kleipropjes uit blaaspijpen van hout of bam
boe. Het voort werpen van stukjes aarde met slin
gers van grassprieten vervaardigd en het tolspel 
zijn mede zeer geliefd. Jonge meisjes spelen met 
de jongens mede; worden zij ouder, dan helpen 
zij moeder of spelen binnenshuis.

In Atjèh (Snouck Hurgronje): tollen, vliegers 
oplaten, werpen en schoppen van klapperdoppen 
enz., oorlogje en vechtspelen, verstoppertje, krij
gertje, hinkebaan, enz.

Op Bali (v. Eek): tollen, knikkeren, vliegers 
ojdaten, spelen met proppenschieters, pijl en 
boog, dobbelspelen, enz.

Op Elores en de Timor-groep (Ten Kate): tol
len, spelen, met pijl en boog, werpschijven en 
proppenschieters, en kleine prauwen.

Op Ceram (Tauern, Patasima enPatalima) main 
lanka (spiegelgevechten) en touwtrekken (beide 
m t muziek), spelen met steenen en steenvrucht- 
pitten, tollen. Gedurende het maisfeest komt een 
spel voor, dat aan en in het water wordt gespeeld 
nadat de gekookte mais is opgegeten. Verder 
vinden wij daar vermeld het vangen van vlinders 
met platte houten, overeenkomstig onze slag
houten.

De voornaamste kinderspelen verdienen wel 
wat nader beschouwing.

Het spelen met knikkers (Jav. nèkëran of 
nglërak, Mak. datté, Boeg. gatti) —
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veelal gedroogde pitten van vruchten of steentjes 
worden gebezigd — is in den Archipel vrij alge
meen. Op Java vindt men ons gewone knikkeren 
(toedjon), dat ook gespeeld wordt in een of meer 
kuiltjes (woq) of als potspel in een figuur, dat 

mate het aantal spelers drie of meer be
draagt, drie- of meerhoekig is; het „gatèng”, 
waarbij onder het uitroepen van verschillende 
woorden knikkers of steentjes in de lucht worden 
geworpen; ,,obrag”(?) dat met „toedjon” overeen
komt, maar waarbij de werper op den rug van zijn 
tegenstander zit; simbar-garit of sëbar-garit 
(= uitstrooien en door lijntjes afscheiden); sim- 
bar soeroe of sëbar-soeroc, aldus geheeten naar 
het lepelvormig blad of stukje papier (welks ge
daante min of meer herinnert aan het soeroe- 
blad) waarmede de knikkers (d.w.z. pitten) bij 
dit spel over den grond worden gestrooid. Te 
Batavia heet het knikkerspel macn goendoe 

^H. A. van Dewall in Tijdschr. Ind. T. L. Vk. LX 
./ (1908, p. 434—441). Ook in Z.-Celebes en op

Sumatra komt het knikkeren met vruchtenpitten 
veel voor; in de Bataklanden genaamd erpeskir 
en erbitjik (Batakspicgel).

Met tollen (gangsingan = feitelijk brom
men, maar wordt ook voor andere dan bromtollen 
gebezigd, of kekejan, Mak. en Boeg. gasing, Bal. 
megangsing), welke in Indië in allerlei vorm, 
maar betrekkelijk weinig afwijkende van die der 
Hollandsche jeugd, voorkomen, wordt op ver
schillende wijzen gespeeld. In Japan vindt men 
een bamboe bromtol volmaakt gelijk aan die op 
Java; zoowel uit dit feit, als uit de overeenkomst 
van den Japanschen naam (to-lo) met den Holl. 
zou afgeleid kunnen worden dat de tol van Java 
naar Japan is overgebracht (SehlegeJ). Bij het 
gangsingan paton (potspel), door meer dan twee 
personen gespeeld, worden de tollen in een ka- 
langan (= omheining of cirkeltje) gedreven., en 
bij het gangsingan telegan, dat door niet meer 
dan twee kinderen met priktollen wordt gespeeld, 
is het doel om de eene tol op de andere te laten 
vallen en elkanders tol zoodoende uit te gooien. 
Dit laatste spel treft men op vele plaatsen in den 
Archipel aan, o. a. in Midden-Sumatra (v. Has
selt; main gasing), waar de tol met de punt naar 
boven wordt opgezet; Riouw en de eil. in de 
Chineesche zee; in Centraal-Borneo (Nieuwen
huis); bij de bewoners van Poso (Kruijt) en in de 
Minahasa. Er is geen spel, waarop de Poso-bewo- 
ner meer verzot is dan het tolspel, dat ook door 
volwassenen met hartstocht wordt gespeeld; do 
tollen, die bij hem in hoog aanzien staan, zijn van 
ebben- of misilihout, en worden met een dik, 
lang touw uit bastvezels van den soekaboom ge
draaid opgezet. De opwinding bij het spel is 
dikwijls zoo groot, dat men tracht eikaars tol te 
splijten. Ook in Centraal-Borneo wordt het tol
spel door volwassenen gespeeld en wel tijdens 
het zaaifeest. Meestal worden platte, ovale prik
tollen gebezigd; die der oudere mannen zijn van 
ijzerhout en wegen soms verscheidene kilo’s. Het 
exempl. in het R. Ethn. Mus, te Leiden, dat N. 
medebracht, is wellicht wel de grootste en zwaar
ste ter wereld.

In den Poeloe Toedjoeh archipel vermaken 
de volwassenen zich ook met een tolspel, waarbij 
twee partijen tegen elkander kampen; de tollen 
zijn groot en zwaar.

Ook vliegers treft men bijna overal in 
Indië in allerlei vorm en kleur aan; dikwijls moe

ten zij menschon cf dieron voorstellen, ook ziet 
men er met afbeeldingen uit de wajang en met 
allerlei aanhangsels. Dr. v. Dissel telde 19 soor
ten onderscheiden, naar kleur en figuren.

Op Java en ook in do Padangsche bovenlanden 
hebben de vliegers gewoonlijk geen staart; het 
oplaten vereischt dan ook veel behendigheid, 
waaraan het trouwens do inlandsche jeugd ge
woonlijk niet ontbreekt. Zeer geliefd is bij den 
inlander — ook den volwassene — het snerpend 
of brommend geluid, dat de dikwijls in den top 
van een vlieger aangebrachte sowangan (Jav.; 
een strijkstokvormig instrument), op Z.- Celebes 
dango genoemd, maakt; men zegt dat hij daarin 
de stem der góden hoort.

De Mal. en Jav. naarn voor vlieger, lajangan 
(dat evenals het Boeg. pasadjang en het Bal. 
lajang, woordelijk „zwever” beteekent) duidt het 
begrip beter aan dan de Hollandsche. Kinderen 
buigen vaak een droog blad zoodanig, dat het als 
vlieger dienst kan doen.

Voor volwassenen vormt het oplaten van vlie
gers een hazardspel, dat met waren hartstocht 
wordt gespeeld. Feitelijk zijn het echter meer 
de daaraan verbonden weddenschappen, dan wel 
het spel zelf, die de bekoring geven. Twee per
sonen, die zich met elkaar willen meten, laten 
ieder een vlieger op, waarvan het touw met een 
kleverig, harsachtig vocht en fijngestampt glas 
of steengruis is ingesmeerd. De bedoeling is nu 
eikaars touw door te snijden; wien dit gelukt is 
winner. Het spel is aan vele strenge regelen 
gebonden, welke niet beschreven zijn,.maar door 
ieder inlander gekend worden. Gewoonlijk zijn 
er vele toeschouwers, die dikwijls zeer hoog wed
den. Zoowel op Java en Celebes als op sommige 
plaatsen op Sumatra wordt dit spel gespeeld. 
Over het vliegerspel te Batavia vergelijke men: 
H. A. von Dewall in Tijdschr. Ind. T. L. Vk.LX 
(1908), p. 414-433.

Op Celebes kent men nog een ander vlieger- 
spel, waarbij het doel is om elkanders vliegers op 
den grond te laten vallen.

Hoewel niet tot het bestek van dit artikel bc- 
hoorende achten wij het verraeldingswaard, dat 
de vlieger in Indië ook wordt gebruikt om te 

viss chen.
Van de talrijke spelletjes in figuren 

op den grond noemen wij voor Java 
(Mayer) slechts:

1. Obag boendër, dat gespeeld wordt in een 
in quadranten verdeelden cirkel. In elk quadrant 
plaatst zich een speler, een vijfde speler moet 
nu trachten een hunner aan te raken of uit het 
quadrant te trekken zonder daarin zelf een voet 
te mogen zetten.

2. Obag odor. Een rechthoek wordt verdeeld 
door een middellijn en 3 dwarslijnen. De helft 
der spelers vat post op de dwarslijnen en tracht 
den anderen spelers de doorgang te beletten. Is 
een dier spelers door het figuur geloopen, dan 
heeft zijn partij gewonnen.

Een variatie van dit spel vindt men op Atjèh, 
waar het galah heet (Snouclc Hurg.).

3. Tjoe of ëtjoe, feitelijk niet anders dan het 
bekende touwtjes trekken (aan weerskanten 
een streep wordt aan een touw getrokken met het 
doel de tegenpartij over de streep te halen) aldus 
genoemd naar het geluid, dat de spelers daarbij 
maken en dat doet denken aan het gegons van do 
muskietenlarven (tjoe).
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G&'--0yxDe voornaamste spelen met don bal 

steenen, kalapanoten en wat daarvoor meer kan 
dienen, zijn (waar niet anders vermeld, wordt 
alleen Java — Mayer — bedoeld):

1. gampar, waarbij een steen met den yoet 
wordt voortgeschopt om een anderen steen te 
raken;

2. bèngkat; eenige ballen (gewoonlijk vruchten 
of zaden) worden op een rij geplaatst; de speler 
tracht nu zooveel mogelijk daarvan met zijn bal 
te raken; ook hier wordt de bal voortgeschopt;

3. adoe kalapa — Atjèh: poepo* boh krèh, 
Soend: tëmpoeh of gëmprèk — (door den gehee- 
len Archipel heen; veel op Java, Sumatra en Ce- 
lebes), waarbij elk der spelers een kalapa-noot 
heeft, waarmede zij beurtelings trachten die van 
een ander, welke daartoe op den grond wordt 
gezet, stuk te slaan; beide noten moeten rond of 
beide plat zijn, het spel wordt ook om geld ge
speeld. Men vindt meermalen vermeld (o. a. bij 
Snouck Hurg.) dat dit spel ook met këmiri-noten 
wordt gespeeld; dit moet echter wegens de hard
heid dier noten betwijfeld worden. Als een ver
fijning van hot „adoe-këmiri” noemt Snouck het 
Soend. tjémpèd-spel, dat gespeeld wordt met een 
toestel (pidekan), bestaande uit een houten basis 
met 4 bamboe zuiltjes waarover een reep rotan. 
De këmiri-noten worden tusschen basis en rotan 
stevig vastgelegd en daarop zóó hard geslagen tot 
een der noten breekt;

5. tjiraq (of djiraq) oela ongeveer als bèngkat, 
maar hier wordt de bal (gewoonlijk een met hagel 
of gotri gevulde noot) met de hand geworpen;

0. tjiraq woq (Mal. pitji; Atj. moepodo) ons 
„stuiken” komt overal in Indië met vele variaties 
voor; het bekendste is dat, waarbij de speler alle 
noten tegelijk in een woq (kuiltje) werpt; die in 
het kuiltje blijven zijn voor den speler; van de 
rest wijst no. 2 hem aan welke hij moet raken; 
hij blijft aan de beurt totdat hij mist, waarna 
no. 2 op dezelfde wijze gaat spelen;

7. tjiraq endas (djanban) ook met een rij noten. 
i)e spelers gooien van een grenslijn af ver over 
de rij hoen, wie het verst af ligt mag begi n en 
van dat punt af te werpen naar de rij; degene, 
dii- hot dichtst bij lag, heeft het voordeel te mo
gen nemen wat de anderen niet raakten;

•8. ëtèng, gewoonlijk door meisjes gespeeld; in 
2 op oenigen afstand van elkaar getrokken krin
gen, plaatsen zich de twee partijhoofden (babon) 
en achter hen de anak’s (kinderen). De babon’s 
werpen beiden met een bal, waartoe zij hun 
kring mogen verlaten; wordt do babon of alle 
anak’s van do oeno partij geraakt dan is het spel 
verloren, zoo ook wanneer de kring door de 
andere babon wordt ingonoinen;

9. dirnboel; een speler (babon) plaatst zich in 
een kring en tracht een der anderen mot een bal 
te raken; wie geraakt wordt moet alle spelers een 
eind dragen en babon zijn; wordt de kring inge- 
nomon, dan moet de babon alle spelers dragen 
on weer babon zijn;

10. ima ima; een aantal kinderen.zitten ge
hurkt in een kring en laten onder het zingen van 
een bepaald liedje een bal (steen) van hand tot 
hand gaan; wie den bal in de hand heeft bij het 
laaste woord, moet iets zingen.

13. rèwohan (Soend.) of het gooien naar een 
doelsteen.

In Sumatra (Midden-Sumatra: v. Hasselt; do 
Bataklanden, Atjèh: Snouck Hurg.), Riouw, Cen-

traal-Borneo (Nieuwenhuis), Savoe, Elores en.,v6< 
andere der kleine Soenda-eilanden (Ten Kate), ^ 
heeft men het sèpak raga (Atj. thipafrraga) 
een soort van „voetbal”-spel, dat veel behendig
heid vereischt en ook veel door volwassenen 
wordt gespeeld. De spelers vormen een grooten 
kring. Een schopt een van rotan gevlochten bal 
van p.m. 20 c.M. in doorsnede, hoog op; de andere 
spelers trachten nu den bal weder in de lucht te 
schoppen vóór hij den grond raakt, waarbij de 
handen niet mogen gebruikt worden, wel het 
hoofd, een schouder enz.; soms gaat de bal wel 
meer dan 100 maal weer in de lucht. In de Pa- 
dangsche Bovenlanden schopt men met de teenen 
of de wreef, in Ra was met de binnenzijde der voet 
welke daartoe met leder of pinangblad bekleed 
wordt.

Nieuwenhuis trof in Centraal-Borneo een spel 
aan, waarbij platte rolsteenen in kuiltjes worden 
geworpen; van een bepaald doel bleek hem 
daarbij echter nieL^^*

Behalve de genoemde spelen dienen nog ver- i 0" 
melding:

matjanan of tijgertje, een soort van bele- 
geringsspel, dat op borden of in een figuur op den 
grond wordt gespeeld met 23 steentjes, waarvan 
1 de matjan en de overige de wongs (menschen) 
voorstellen of met 25 steenen, nl. 2 tijgers en 23 
runderen; dit spel ziet men veel op straat door 
Javanen spelen. Het figuur, waarin dit spel wordt 
gespeeld, komt zoowel in ais buiten onzen Archi
pel veel voor. Dr. Plischke noemt het rimau- 
rimau; in Atjèh heet het meurimoeëng-ri- 
moëeng (tijgertje spelen);

malingan of rooverspel, dat met 36 stuk
ken (iedere speler 18) wordt gespeeld is een oud 
sppl, dat reeds door Raffles wordt genoemd (Dr. 
Plischke); men vindt het veel in Indië;

damdaman, dat veel overeenkomst heeft 
met ons dammen; elke partij heeft slechts 16 
steenen.

dako n (Java), een soort van bakspel, dat 
men door den geheelen Archipel aantreft, dat 
zoowel door kinderen als door volwassenen (voor 
namelijk inlandsche vrouwen, ook wel Eur. 
dames) wordt gespeeld; metjiwa (Bali), bajang- 
kaq of kalóléh (Midd.-Sumatra), tjato, tjoeka*- 
of djoengka*- (Atjèh), tjonka (Westk. v. Borneo), 
galatjang (Z.-Celebes, waar het gewoonlijk in den 
rouwtijd wordt gespeeld). In een schuitvormig 
houten blok (op Java papan, dalton, op Atjèh 
oeroelt tjoeka*- genaamd; Schmeltz geeft in zijn 
Ethn. Musea, bl. 24, een afbeelding van het 
exempl.jdat in hot R. Ethn. Mus, te Leiden is) 
zijn aan de uiteinden twee komvormigeTcïïilen 
(do zg. potten) aangobracht on daartusschen een 
dubbele rij van 7 — 9 kleinere kuiltjes. Ieder der 
beide speelsters heeft de beschikking over een 
pot en een rij Kuiltjes en over een aantal steentjes 
of pitten (gewoonlijk 81, soms veel meer). Een 
speelster telt liaar steentjes over de kuiltjes uit, 
neemt dan de inhoud van één der kuiltjes en doet 
daarmede hetzelfde, en zóó vervolgens met do 
andere kuiltjes totdat een steentje valt in een 
leeg kuiltje, waarop de andere speelster aan de 
beurt komt. Door ook telkens een steentje in den 
pot (natuurlijk niet van de tegenpartij) to laten 
vallen, komen langzamerhand alle steontjes in 
den pot. Daarop begint zij met do steentjes der 
tegenpartij. Wie alle steentjes in haar pot 
zameld heeft, wint het spel. Het komt aan op
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waar verloren voorwerpen zich bevinden, aan te 
wijzen; een meisje te vóórspellen wie haar brui
degom zal zijn, enz. Aan het spel doen, behalve 
de oude vrouwen, alleen jonge meisjes mede; de 
nabijheid van jongens zou alles doen mislukken. 
De meisjes zingen of neuriën versjes en halen 
allerlei grappen met de pop uit. Tegenwoordig 
gelukt het spel niet meer zoo dikwijls als vroe
ger, toen volgens de overlevering de pop geheel 
uit zichzelf bewoog. Het spel wordt gespeeld na 
zonsondergang, bij heldere maan en duurt wel 
tot ’s nachts één mir. De pop wordt ’s middags 
gereed gemaakt. De naam varieert naar de land
streek: Djokja: Towong, Solo: Towok, 
Madioen: Towok, E d o k of D i w o e t, 
Bagëlèn: T j o w o n g, Tjiandjoer: 
wong of Boejoet, Semarang: 
dring, Batavia: Tjoewong, enz.

Snouck Hurg. noemt dit spel als bewijs, dat 
uitgestorven of uitstervende gebruiken en bijge
lovigheden der voorouders in de spelen der kin
deren blijven voortbestaan.

Hij acht het waarschijnlijk dat de op Java en 
Sumatra bekende jongensspelen, die men sug- 
g e s t i e-s pelen zou kunnen noemen, ook af
komstig zijn van vroegere gebruiken en bijgeloof. 
Deze spelen bestaan daarin, dat een der jongens 
door allerlei hulpmiddelen onder de suggestie 
wordt gebracht dat hij een of ander dier (aap, 
olifant, pauw) is; gelukt dit dan bootst hij van 
zelf dat dier na.

Het snorhout of de snorrebot is een voor
werp, dat oorspronkelijk overal en thans nog over 
het grootste gedeelte der aarde voor bijgeloovige 
doeleinden dienst doet. In onzen Archipel wordt 
het b.v. op N.-Guinea (evenals op voormali- 
Duitsch- en naar men meent ook op Engelsch-N.- 
Guinea)bij debesnijdenisplechtigheidgebruiktom 
door zijn geluid den vrouwen de toegang tot de 
voor de besnijdenis dienende plaatsen te beletten.

Als speeltuig vindt men het in Indië o. a. op 
Java, Sumatra (bij de Toba-Bataks), Ambon en 
in de Minahasa. Het bestaat in zijn eenvoudig- 
sten vorm uit een lat aan een touw, dat snel 
wordt rondgedraaid en die dan een eigenaardig 
suisend of brommend geluid maakt. Ook wordt 
het touw wel weggelaten en de lat om een vinger, 
die door een gat wordt gestoken, snel rondge
draaid. Men vindt er van verschillende vormen, 
soms met allerlei voorstellingen er op. In de 
Minahasa worden ze van blad vervaardigd. (Zie 
Schmeltz, Das Schwirrholz).

Evenals in ons land worden zuigelingen zoet 
gehouden met iets boven hun hoofd te hangen; 
in Atjèh (Snouck Hurg.) allerlei van gekleurd 
papier geknipte voorwerpen; in Cenlr.-Borneo 
(Nieuwenhuis) een pop; in Z.-Celebes (Matthes) 
een kroontje van Iontarbladeren met verschillend 
gekleurde lapjes. In Atjèh bezigt men ook rood 
gekleurde gekookte eieren, doorstoken met een 
stokje, versierd met papieren sieraden. Evenals 
op Java vindt men daar trommeltjes met pa
pieren vellen en aan beide zijden een touwtje, 
waaraan een hard voorwerpje is bevestigd, dat 
bij het ronddraaien van een door de tromheenge- 
stoken houtje telkens op het vel neerkomt en 
zoodoende een geluid als het kwaken van een 
kikvorsch maakt (op Java: klontongan; Atjèh: 
tengtong). Kinderen, die pas kunnen loopen, laat 
men in Z.-Celebes om een in den grond geplanten 

de gave om geneeskrachtige kruiden of de plek staak loopen waaraan een uitgehold stuk bamboe

handigheid en ligt niet aan bloot toeval. Bij ge
brek aan een speelblok worden ook wel kuiltjes 
in den grond gemaakt. Dit spel is uit Syrië af
komstig en is over de geheele wereld verspreid 
(Stewart Culin);

t j o e k i op een bord, waarop met 60 witte 
en 60 zwarte stukken gespeeld wordt. De op het 
bord getrokken lijnen vormen 120 kruispunten;

patjhi (Atjèh; Snouck Hurg.), dat met 
schelpjes opeen kruisvormig bord wordt gespeeld. 
De schelpjes worden opgegooid en naar mate ze 
neerkomen mag een soort van kegel (pawoih) op 
een der ruiten van het bord worden gezet. Het 
wordt gespeeld door 2, 3 of 4 personen;

k a t a i (een in Midden-Sumatra inkcemsck 
jongensspel), waarbij een stokje over een kuiltje 
wordt gelegd en met een grooten stok wordt weg
geslagen; de medespeler tracht het stokje op te 
vangen, in welk geval hij wint, anders werpt hij 
het terug; het spel heeft veel van ons tjiepelen;

djoegilan, een echt jongensspel, waarbij 
een puntig stukje hout met kracht in den grond 
geworpen wordt, waarop de tegenpartij trachten 
moet het met zijn houtje omver te werpen; in 
het Karoland (Batakspiegel p. 141) heet dit 
S])el erpantek;

g i m e r, een dobbelspel met een tolletje of 
geldstuk, dat men draait en dan ziet welken kant 
ten slotte bovenkomt bij het op zijde vallen;

k ë p 1 è k, kruis of munt met duiten waarvan 
de eene kant wit is gemaakt;

het werpen met knoken van buffels en koeien, 
dat op Z.-Celebes wordt gespeeld;

m o t e la, eenmeisjesspelbijdebewcners vanPo- 
so; twee dunne plankjeswordeninéénhandgehou- 
den, met een stok tracht men nu zoodanig op een 
der plankjes te slaan, dat een vooraf bepaald 
doel wordt geraakt en het andere plankje in de 
hand blijft.

kuitschoppen en kuitslaan zijn 
spelen algemeen in den Archipel verspreid. Kruijt 
geeft een beschrijving ervan zooals ze bij de be
woners van Poso worden gespeeld, hetgeen steeds 
geschiedt op feesten waar, vele menschen bij el
kaar zijn. Bepaald voorgeschreven is het bij het 
plantfeest „omdat de geesten ditbijdiegelegenheid 
gaarne zien”. Het eerste spel heet aldaar mowinti 
of mosiwinti, het tweede mositimbojoe;

nini t o w o n g, een op Java, vooral Mid
den- maar ook West-Java, voorkomend bijge- 
loovig meisjesspel, waarvan Dr. Hazeu een zeer 
belangwekkende studie geeft in het T. v. T. L. 

.-en V. XLIII (1901) bl. 36 en volg. Rallies maakt er 
reeds melding van. Vroeger schijnt het meer ge
speeld te zijn om kwaad of ziekte hersteld of een 
verloren voorwerp terug te krijgen; tegenwoor
dig komt het zelden meer voor en dan nog slechts 
voor de aardigheid. Als iemand „Nini Towong 
wenscht te maken” dan roept hij daartoe de hulp 
van een of meer oude vrouwen in, die een pop 
vervaardigen van versleten voorwerpen (als een 
waterschepper, vischfuik, bezems); door middel 
van bëdak, roet enz. wordt aan het geïmprovi
seerde hoofd een menschelijk aanzien gegeven en 
het lichaam gekleed en versierd als een bruid. Het 
bijgeloof wil dat de geest van Nini Towong, een 
beschermheilige (volgens sommigen van de keu
kens) in de pop vaart, wanneer aan verschillende 
ceremoniën, waarin nog al veel variaties worden 
gevonden, wordt voldaan. Nini Towong nu bezit
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met liandvatsel is bevestigd. Ten Kate vond op 
Elores een so *rt van rammelaar van klapperdop.

II. Spelen van volwassenen. On
der de kinderspelen leerden wij reeds vele spelen 
kennen die als hazardspel door volwassenen 
worden gespeeld. De verdere spelen onder deze 
rubriek zijn:

kaarten, welke slechts in zoover van die van het 
Phien kim verschillen dat er geen kaarten „goud” 
zijn, terwijl in rood voor „litterator” en „raads
heer”, kaarten gemerkt „ambtenaar” en „mi
nister” bestaan. Van allo soorten van kaarten 
zijn er in elke kleur 4 (ook van soldaat), dus 56 
in het geheel.

Met deze kaarten wordt o. a. gespeeld het t i o 
p é h h i, d. i woordelijk den witten visch henge
len, zoo genaamd naar de eigenaardigheid welke 
deze visch (Trichiurus haumïla; Mal. ikan sola- 
joer), volgens de verhalen van Chineesche vis- 
schers, heeft, nl. dat, wanneer één van een school 
uit het water wordt gehaald, zijn naaste buurman 
hem in den staart bijt en zich meê laat optrekken, 
waardoor de visscher in eens de geheele school 
ophaalt. De seriën, die met de kaarten gemaakt 
worden, worden dan vergeleken bij aaneenge
schakelde visschen. Het spel wordt door 2 of 3 
personen gespeeld. Met 2 pers. krijgt ieder 10 
kaarten, er worden 16 kaarten open gelegd en de 
rest bedekt; met 3 pers. ieder 7 kaarten, 14 open 
en de rest bedekt. Ook hier is het doel series te 
maken.

3. Bij het s o e s e k (Chineesch kleuren), 
worden 112 kaarten gebruikt waarvan een gelijk 
aantal (28) met gele, roode, groene en witte tee- 
lcens, de gele en roode overeenkomstig de roode 
en de groene en witte overeenkomstig de zwarte 
ang pai-kaarten. Aan het spel kan door hoog
stens 4 pers. worden deelgenomen. De gever 
geeft zich zelf 21 en de overige spelers ieder 20 
kaarten; de andere blijven bedekt op tafel en 
dienen om door afneming series te maken, zooals 
bij de reeds genoemde spelen werd vermeld. De 
standaard geteld waarnaar wordt heet hier hö.

4. lioek f o e, 1 ö tse, moet tse en 
liocng kioe, welke alle gespeeld worden met 
de zg. tien-letterkaarten. Een spel dier kaarten 
bestaat uit 38 stuks, nl. 6 kaarten resp. gemerkt 
pak tse, joen tshiën, mo kwoeng, li fa, 1 kwon en 1 
sok; en 4 seriën van 8 kaarten gemerkt van 2 
tot en met 9 sjip, kwon, sok en tshiën.

Gewoonlijk spelen 4 personen met elkaar; het 
doel is series van opvolgende kaarten te maken; 
het aantal punten hangt af van de op de kaarten 
staande cijfers. Verdere bijzonderheden heeft men 
niet machtig kunnen worden.

5. De spelen met de P 6 h p a i (de witte kaar
ten) nl. tjit ki, pong hö of bang boé, gonggong, 
tio péh hi, khoan ö en djago.

Een spel póli pai bestaat uit 120 kaarten,ver
deeld in 3 seriën in waarde opvolgend aldus 
ban, pia1» en tiau en verder 12 aanvullingskaarten 
lau tshiën, ang hoa en péh hoa van elk 4 stuks. 
In elke serie zijn 9 kaarten genaamd 1 ban, 2 
ban enz.

Gewoonlijk nemen 4 personen aan deze spelen 
deel. liet doel is ook hier om series te maken, 
hetzij van kaarten tot dezelfde serie belioorende, 
hetzij van 2 dier kaarten met een aanvullings
kaart.

De kaarten worden in 2 giften rondgcdceld. 
Heeft ieder een bepaald aantal, dan mag do gever 
een kaart afnemen van de overgebleven kaarten 
in ruil voor een zijner kaarten, die hij open op 
tafel legt. No. 2 mag nu die open kaart nemen 
of een dor bedekte, enz. tot de voorraad uitge
put is. Dan is het spel geëindigd en wordt er 
afgerekend naar mate van de waarde der gowaak- 
to seriën; de lagere serie betaalt aan de hoogerc.

a. Kaartspelen. Bijna overal in Indië 
treft men het kaartspel aan. Hoewel Chineesche 
kaarten het meest in zwang zijn, worden Euro- 
peesche ook wel door de inlandsche bevolking ge
bruikt. Onder de spelen met Europeesche kaarten 
neemt vooral op Celebes en eenige eilanden der 
Molukken (met name Bonerati en Kolao) een 
voorname plaats in het o m i-s p e 1, dat door de 
Portugeezen is ingevoerd, ons „omber”. Het omi 
wordt evenals omber gespeeld met spellen van 
40 kaarten, waarvan 1.0 „sapada” (van het Port. 
espada = degen) voorstellendc gekruiste degens 
en overeenkomende met schoppen; 10 „kajoe” 
(van het Mak. „hout”) gekruiste stokjes, over
eenkomende met klaveren; 10 „kopasa” (van 
het Port. copas) voorstellende ananasvruchten 
en overeenkomende met harten; en 10 „boelaëng’ 
(van het Mak. „goud”) voorstellende gele krin
getjes en overeenkomende met ruiten. De namen 
der kaarten komen ook overeen met die van ons 
omber: assa (aas), reï (Port. koning of heer), sota 
(Port. vrouw), djarang (Mak. boer) en verder 
van 7 tot 2 = toedjoc toedjoe, annang annang, 
lima lima, appa appa, balloe balloe en roewa 
roc-wa. Ook onderscheidt men sapadila (spadille), 
manila (manille), basattoe (basta) en pontoe 
(ponto). „Vole” kent het omi niet. Wel echter 
het spadille forcé, dat genoemd wordt: parisiki 
sapadila (letterlijk spadille heeft hartzeer). Zie 
verder de uitvoerige beschrijving van Dr. B. F. 
Matthes.

Op Java kent men nog het s ë t o t ë r (van 
ons „stooteren” afgeleid) een soort van blufspel 
van Europeeschcn oorsprong: op Bali (v. Eek) 
melelangan.

Van de spelen met Chineesche kaarten noemen 
wij (Young):

1. P h i e n k i m, dat mot 70 kaarten wordt 
gespeeld, 35 met roode en 35 met zwarte Chinee- 
selie karakters, voorstellende naar de waarde der 
kaarten te beginnen met de hoogste: goud; 
koning (rood) en generaal (zwart); litterator 
(rood) en raadsheer (zwart); raadsheer (rood) en 
olifant (zwart); strijdwagen; paard; kanon en 
soldaat. Van goud is er één in elke kleur en van 
soldaat tien, van de overige kaarten vier. Rood 
gaat boven zwart.

Hoogstens 4 en minstens 2 personen kunnen 
aan het spel deelnemen. Wordt het met 2 pers. 
gespeeld, dan krijgt de gever 15 en de mede
speler 14 kaarten, de overige blijven bedekt op 
tafel liggen. Het doel is series van kaarten van 
dezelfde kleur te maken, waarvoor beurt om 
beurt van de bedekte kaarten wordt afgenomen. 
Een serie is b.v. een suite van 3 kaarten van opvol
gende waarde (kiok) of 1 goud met 2 opvolgende 
kaarten. Deze series tellen 3 punten (foe); 3 de
zelfde kaarten liooger dan soldaat telt voor G foe 
en wordt genoemd kham; een 4e er bij telt voor 
9 foe; 3. soldaat telt voor 1 foe. Zoo zijn er nog 
vele combinaties.

2. Verschillende spelen met de ang pai (roode)
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is zeskantig en evenals de dobbclstconen gemerkt 
van 1 tot 6. Op een mat of tafel is een figuur 
getrokken, in 2 vakken, gemerkt A en B, ver
deeld; tot het vak A behooren 3 vakjes, gemerkt 
1 tot 3 en tot B 3 vakjes, gemerkt 4 tot 6. De 
inzet heeft plaats op een der vakjes 1 tot 6 of 
op vak A of B. De tao wordt op een bordje 
opgezet en met een deksel gedekt; het aantal 
oogen, dat ten slotte boven komt te liggen, geeft 
aan welk vak wint. Komt b.v. G boven, dan wint 
degene, die op 6 zette 4 maal den inzet; wie op 
vak B zette wint echter slechts eenmaal zijn inzet, 
waarvan nog 10 % voor den bankhouder afgaat ; 
degenen, die op de vakjes 1: 5 of op vak A zet
ten, verliezen.

Dit spel komt ook voor bij de Bataks (Wijn
gaarden), die er zeer verzot op zijn; het heet 
daar main djoedi.

4. min-thoan is een veel primitiever spel. Op 
de mat of tafel is een vierkant getrokken, ver
deeld in 4 vakken, gemerkt 1: 4. De bankhouder 
legt een onbepaald aantal centen of andere kleine 
voorwerpen onder een deksel; de spelers zitten 
op een der vakken, waarna de voorwerpen wor
den afgeteld. Is het aantal b. v. een veelvoud van 
4 dan wint hij, die op vak 4 zette, de inzetten van 
de anderen; is het een veelvoud van 4 + 1 dan 
wint hij, die op vak 1 zette enz. De bankhouder 
krijgt telkens een percentage van de winst.

5. Het si-ki, peh-ki en tsap dsi ki of 4, 6 en 
12 kaarten spel.

Op een mat of tafel is een figuur aangebracht 
naar gelang van de 3 spelen bestaande uit 4, G 
of 12 vakken, de helft rood en de helft zwart, 
op elk waarvan een der op de chineesche kaar
ten voorkomende Chineesche schriftteekens is ge
plaatst. De spelers zetten op een der vakken, na
dat de bankhouder een kaart ongezien in een 
doosje heeft gedaan. Het vak mot liet toeken, 
overeenkomende met dat van die kaart, wint en 
naar gelang van het spel, wordt, 3, G of 10 maal 
don inzet uitbetaald. De overige vakken ver
liezen. De bankhouder ontvangt van den winner 
een kleine recognitie.

Onder de sedert 1883 verboden spelen neemt 
een voorname plaats in liet tsap dsi ki-spcl, dat 
ook nu nog wel nadere bespreking waard is, 
vooral omdat er na het verbod vele spelen uit
gedacht zijn, die schijnbaar anders, maar feitelijk 
niet anders dan vermommingen zijn van dit 
verboden spel.

G. Het tsap dsi ki, zooals dit voor ons Indië 
veranderd werd om ook voor den inlander toegan
kelijk te zijn, werd gespeeld met kaarten als dob
belsteenen van 1 tot G gemerkt; ieder speler en 
do bankhouder hadden een stel roode en een 
stel zwarte kaarten. De inzet geschiedde op 
omgekeerde kaart, soms ook wel op een figuur, 
waarop 12 kaarten geteekend waren, Vóór den 
inzet zocht de houder een kaart uit, die hij om
gekeerd op de speeltafel legde of in een doos borg. 
Wie gezet had op de kaart overeenkomende met 
de door den bankhouder gekozene 
den inzet. Een winner mocht tweemaal zijn winst 
inzetten, zoodat een gelukkig speler de kans 
had — al was het ook een geringe — om lOOOmaal 
zijn eersten inzet te winnen. Het ligt voor de 
hand, dat die kans een grooten prikkel tot deel
neming aan dit hazardspel gaf, zoodat ook wel 
Europeanen er zich aan. waagden. Daar dezen 
echter niet gaarne persoonlijk in het speelhuis

Wie geen enkele serie kon maken verliest het 
meeste.

De spelen met deze kaarten vinden bijna geen 
liefhebbers onder de Chineczen: wel echter onder 
de Indo-Chineesche en Indo-Europecschc vrou
wen; ook in de kazernes treft men ze aan. Daar
door komt het, dat de kaarten behalve de echt 
Chineesche ook nog andere, nl. half-Chineesche, 
half-Malcische of Javaansclio namen dragen. Een 
eigenaardigheid van deze kaarten is, dat behalve 
aan de daarop voorkomende figui’en,-ze te her
kennen zijn aan inkepingen, oogjes of andere 
figuurtjes voorkomende aan de beide smalle zij
den; zoodat de speler al zijne kaarten op elkaar 
kan houden en maar even de bovenrandjes be
hoeft om te buigen om te zien welke kaarten hij 
heeft.

■
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b. Chineesche topt a fel. dobbel

spelen (Young). 1. lien-po (Celebes tongko) = 
met den po tollen. De po is zeskantig; elk der 
vlakken is verdeeld in 2 vakken, een rood en een 
zwart, waarop 2 Chineesche schriftteekens zijn 
gesteld, nl. thong en po, wat ongeveer beteekent 
gangbaar en kostbaarheid. De po is gevat in een 
gelijkvormig doosje, waarover een eveneens ge
lijkvormig deksel past. Op een mat of tafel (met 
kleine pootjes) is een figuur aangebracht, een 
vierkant waarin een kleiner vierkant, de ho -k- 
punten der beide vierkanten zijn verbonden door 
lijnen, waardoor om het midden-vierkant 4 gelijk
zijdige trapezia ontstaan, welke genummerd zijn 
van 1 tot 4. De po-houder zit voor één der vak- 

,ken en de spelers zetten in de andere vakken hun 
inzet op. Is dit geschied, dan doet de houder 
de po ongezien in het doosje, sluit het en laat een 
der spelers het eenige malen omdraaien en in het 
midden-vierkant plaatsen. Ook wordt de po wel 
door den houder onder een doek naar willekeur 
gelegd vóórdat de spelers ingezet hebben.

De inzet geschiedt op een chineesche kaart; 
zet men op rood dan wordt de kaart met do tee- 
kening naar boven gelegd, op zwart omgekeerd. 
Heeft nu iemand op rood gezet en komt de po 
met het roode gedeelte van het bovenvlak naar 
het vak waar hij opzette te liggen, dan wint hij; 
is dit niet het geval dan verliest hij. Er bestaan 
vele variaties van opzet, al naar mate waarvan 
men een of meermalen den inzet wint of verliest. 
Zoo heeft b.v. verschillende beteekenis de wijze, 
waarop een kaart gelegd wordt; of de geldstuk
ken onder of boven de kaart liggen enz. Vóór 
het spel worden afspraken gemaakt omtrent'de 
waarde der geldstukken. Voor een gulden wordt 
b. v. een cent opgezet enz.

2. met dobbelsteenen, waarvan de 6 vlakken 
gemerkt zijn van 1 tot G; 1 en 4 in rood. Het 
spel met 3 steenen heet lak kauw (G oogen wer
pen), met 6 steenen poah tsap peeh (18 oogen 
werpen). Deze spelen worden gespeeld door 2 
personen, aan ieder waarvan zich gewoonlijk 
anderen aansluiten. De hoogste worp is alle 
steenen met gelijk aantal oogen, dan volgt een 
op elkaar volgende reeks. De eerste speler werpt 
tot hij een dier worpen heeft of anders tot de 
bovenvlakken van 2 van de 3 of van 5 van de 6 
steenen gelijke oogen aangeven; het aantal oogen 
van den overigen steen geeft het aantal punten 
aan. Wie het meeste punten heeft wint den inzet 
van de tegenpartij.

3. lien-tao of het spel met het tolletje. De tao
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kwamen, stelden zij tusschenpersonen aan, zg. 
tambangans, die tegen een vergoeding voor hen 
speelden. De vergoeding bedroeg in geval van 
winst gewoonlijk telkens den inzet. Werd b.v. 
de eerste maal 10 cent ingezet, dan had de speler 
kans om / 100 en de tambangan om ƒ 11,10 te 
verdienen.

Het kan geen verwondering wekken, dat na 
hot verbod werd getracht om het zoo geliefde 
spel toch te spelen, maar zoodanig dat de man
nen der wet het niet herkenden. Vandaar de tal
rijke vermommingen.

In de eerste plaats werd niet meer opgezet op 
kaarten, maar op een figuur, met zes vakken in 
zwart gemerkt 1:6, aan den eenen kant waarvan 
de Chineesche teekens stonden die „groote kant” 
en aan de andere, die „kleine kant” beteekenen, 
waarmede bedoeld werd rood en zwart. Zette 
iemand bij 4 aan den grooten kant, dan betee- 
kende dit 4 rood enz. De bankhouder bediende 
zich van 2 tolletjes (tao), een niet een rooden en 
een met een zwarten steel.

Toen deze vermomming herkend was, werd 
midden door hetzelfde figuur een lijn getrokken, 
echter zoodanig dat de 1 voor het grootste deel 
aan één kant kwam te vallen, welke kant dan 
rood voorstelde.

Ook deze vermomming werd spoedig door de 
politie ontdekt, waarop men zijn toevlucht nam 
tot liet lien-po, dat wij onder sub 1. leerden ken
nen. De po-houder bezigde het po-doosje om er 
de uitkomende tsap dsi ki-kaart in te leggen, en 
riep bij de opening schijnbaar zonder eenige be
doeling het uitgekomen nummer af.

Nog moeilijker te onderscheiden van het ge
wone lien-po is een andere vermomming, die 
zonder figuur niet gemakkelijk te beschrijven is.
(Young geeft eenige voorbeelden van briefjes, 

die door spelers aan tambangans werden mede
gegeven, waarop vermeld staat plaats, dag, uur 
en de inzetten).

Ten Kato vond op Florcs houten dobbelstee- 
nen, en hij de Bataks (Wijngaarden) bestaat het 
bijgeloof, dat dobbelsteenen, uit menschenbeen- 
d'Ton vervaardigd, geluk aanbrengen.

c. 8 c h a a k spel (Jav. tjatoer) zooals be
kend uit Pcrziö afkomstig, wordt ook in Indië 
gespeeld, vroeger zelfs zeer veel. Het eerste be
richt hieromtrent voor Java gaf Raflles (1817,
I, hl. 349, 350), met aangeving van eenige 
eigenaardige afwijkingen in het Jav. schaak
spel, vergeleken met het Europcesche. Om
streeks het midden van de vorige eeuw was 
het schaakspel o. a. op Wcst-Bornco zeer in 
zwang onder de inlandsche bevolking, waaronder 
er velen waren, die het fijner speelden dan de 
Europeanen.

De stukken zijn dezelfde als bij ons gebruikt 
worden, maar sommige namen zijn verschillend. 
Op Java worden de stukken genoemd: koning: 
ratoe (vorst); koningin: patih (vizier); raadsheer: 
mantri (staatsdienaar); paard: djaran (paard); 
kasteel: praoe (schip); pion: bidak of pidak.

Op eenige eilanden der Molukken treft men 
het schaakspel aan; o. a. op de Kei-eil., waar 
het arbadoan wordt genoemd, terwijl op de cil. 
Lèti, Moa en Lakar bij het waken bij lijken de 
tijd gekort wordt door een soort van schaakspel, 
dame genaamd, dat eveneens van vreemden 
oorsprong is.

d. Veel algemeener dan het schaakspel is het 
damspel (Java: tjoeki; Midden-Sumatra: 
tjatoewe; op verschillende eilanden der Moluk
ken: rahei diama of dama) dat gewoonlijk ge
speeld wordt op een bord, dat ongeveer verdeeld 
is als ons dambord, maar dan meestal dcnzelfden 
naam draagt als het schaakbord; ook in een 
figuur op den grond. Het spel varieert naar de 
landstreek; het algemeenste is een spel, dat veel 
overeenkomst heeft met ons „wolf en schaap”. 
Behalve de onder kinderspelen genoemde soorten 
van damspel mag hier nog worden vermeld het in 
Z.-Celobes gespeeld wordende gala, dat door 
2 personen wordt gespeeld op een bord met 49 
vierkante vakken, waarvan er 9 met een kruisje 
gemerkt zijn.

Het schaak- en het damspel worden met 
eenigszins andere spelregels ook op de Pdouwsche 
eilanden gespeeld.

e. Dierengevechten. Over den ge- 
heelen Archipel vinden wij als volksvermaak het 
wreede sj>el van dieren tegen elkaar te laten 
vechten. Het is echter niet het genot in het zien 
lijden der dieren, dat de inlanders zoo verzot 
maakt op deze spelen; maar wel de grenzelooze 
hartstocht voor weddenschappen en het hazard
spel. De verschillende dierengevechten worden 
dan ook voornamelijk gehouden om gelegenheid 
te geven tot wedden.

1. Het voornaamste dier spelen zijn de h a- 
nenvechterijen, meer algemeen hanen 
k 1 o e n genoemd, welke, zooals reeds uit 
het historisch overzicht bleek, van ouden datum

P P
zijn.

R. v. Eek geeft in de Ind. Gids, 1S79, I, bl. 
103 en vlg. een vertaling van een door hem op 
Bali gevonden in het Oud-Javaansch geschreven 
reglement op het hanengevecht (Sima tëtjaden), 
dat blijkens het opschrift een geschenk zou zijn 
van Madjapait; het geeft allerlei voorschriften, 
welke op straffe van „door den vloek der 
góden getroffen” of „door allerlei booze ziekten 
bezocht te worden” niet mochten worden over
treden. Thans treft men deze spelen nog in don 
geheelen Archipel aan; door het verbod — zie 
historisch overzicht — echter weinig rneerop- 
Java en in andere streken, waar onze wetten vol
doende kunnen worden gehandhaafd. Toch wor
den ze ook daar nog wel gespeeld op afgelegen 
plaatsen. Verschillende schrijvers (o. a. v. 
Hasselt) maken de opmerking, dat het verbod 
tegen deze wreede spelen weinig zal helpen, zoo
lang niet strafbaar is hot houden van vechthanen, 
d.i. van hanen, die vast liggen aan een touwtje 
om den poot of in een kooi.

Op Bali komen deze spelen, welke v. Eek een 
der grootste plagen van het eiland noemt, zeer 
veel voor. Wellicht worden ze nergens met zoo
veel hartstocht gespeeld als daar. Het gebourt 
zelfs wel dat een Baliër vrouw en kindoren ver
pandt of verkoopt om te kunnen wedden.

Hoewel wellicht niet in zóó sterke mate als op 
Bali, worden de hanenkloppcrijenbijnaoveralmot 
hart en ziel gespeeld en bijgowoond. Een gun
stige uitzondering daarop maakt Centraal-Bor- 
neo, waar, volgens Nieuwenhuis, spelers en om
standers vrij kalm blijven onder het spel en niet 
hoog gewed wordt. Als inzet geldt daar vaak do 
haan zelf, een bijl, zwaard, kralen enz.

De Islam verbiedt allo hazardspel ten streng-

-
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Welk een voorname plaats deze spelen in Z.- 
Celebes reeds sinds overoude tijden innemen, 
blijkt wel daaruit, dat in de meeste heldendichten 
vergelijkingen, aan de hanengevechten ontleend, 
voorkomen, en dat vele volksgezegden aan deze 
spelen herinneren. In Z.-Celebes vermaken zelfs 
kinderen zich met het laten vechten van hennen, 
die van bamboe sporen worden voorzien. Pries
ters mogen aldaar wel hanen laten vechten, maar 
zonder sporen.

In Boni worden bij huwelijks- en besnijdenis
plechtigheden hanengevechten gehouden, waar
aan de voorname hoofden deelnemen; hetgeen zij 
verliezen wordt niet door de hoofden zelf, maar 
door de arme bevolking opgebracht.

Het spreekt van zelf, dat ook bij de hanenge
vechten veel bijgeloof heerscht en veel hocus po- 
cus wordt verkocht.

Zeer goede beschrijvingen en nadere bijzon
derheden van deze gevechten vindt men o. a. bij 
v. Hasselt, Matthes, v. Eek en Nieuwenhuis.

2. Het laten vechten van g c m a k’s of poe- 
j oe :..’s, een soort van kwartels, is een geliefkoosd 
vermaak op Java. De Javaan stelt er een groote 
eer in een goed gedresseerde gemak te bezitten. 
Het vangen, hetgeen met strikken geschiedt, en 
het temmen der schuwe dieren vordert dan ook 
heel wat behendigheid en een eindeloos geduld. 
V. de Serière noemt de dressuur met recht een 
treuzelwerkje. De gevechten hebben plaats in de 
pendapa of onder een grooten boom. Ook hierbij 
wordt veel gewed. De gemak’s worden niet van 
sporen voorzien. Als vechtdieren worden slechts 
gebezigd de wijfjes, die mooier en naar het heet 
sterker en moediger zijn dan de mannetjes.

3. Omgekeerd is het bij de gevechten der 
d j a n g k r i k ’s (krekels), waarvan alleen de 
mannelijke sekse voor den strijd kan dienen. Deze 
diertjes worden eerst aan een draad horizontaal 
opgehangen en daarna door onderdompeling in 
water bewusteloos gemaakt en in een bamboe 
kokertje gesloten. Vóór het gevecht worden ze op 
allerlei wijzen tot het gevecht geprikkeld.

4. Hoewel minder voorkomende, mogen toch 
niet onvermeld blijven de vechtvissehen (Jiclta 
pugnax), die door de Javanen in groote waterva
ten te zamen worden gebracht met kleinere 
vischjes (Veth). Al spoedig ontbrandt de strijd 
om den buit, en kunnen de inlanders zich ver
lustigen in de zeer eigenaardige kleurwisseling, 
die de dieren vertoonen, zoodra hun woede wordt 
opgewekt.

5. Van do op Java nog voorkomende tijgergc- 
vechten, d. w. z. van een buffel met tijgers, geeft 
v. Iloëvell een zeer belangwekkende beschrij
ving.

Zie verder Q. M. R. Vcrhucll en DIERENGE
VECHTEN, waar ook gevechten tusschen wilde 
zwijnen, bokken en rammen zijn vermeld.

rj> /. Stookspele n. Op Java en Madoera 
was vroeger het steekspel of tornooi (Jav. sodo- 
ran; van sodor, lans) in groot aanzien. Buddingh 
geeft van zulk een feest, dat hij omstreeks 1836 
op Java bij woonde een levendige beschrijving. 
Evenals tijdens de middeleeuwen in Europa 
trachtten de ruiters, gezeten op schitterend opge
tuigde paarden ,elkander met een (stompen) lans 
uit den zadel te lichten. Hoewel er toen nog veel 
werk van gemaakt werd, waren deze feesten reeds 
in den tijd van Buddingh veel verbasterd. Ket

ste, maar weinige belijders van dien godsdienst 
storen zich daaraan (Snouclc Hurg.). Toch acht 
de inlander het veilig om de góden door offeren 
en andere godsdienstige voorzorgen gunstig te 
stemmen.

Overal zien wij dezelfde zorg voor de vecht
hanen. De ware liefhebber van vechthanen — 

die zijn er talloos velen — zorgt daarvoor be
ter dan voor vrouw en kinderen. De hoofden aan 
de Boven-Mahakam beschouwen het houden van 
vechthanen als een attribuuthunner waardigheid.

Talloos zijn de kenteekenen, waaraan goede en 
minder goede vechters onderscheiden worden. 
A. L. v. Hasselt noemt zelfs 20 soorten van vecht
hanen. O. a. hangt de waarde af van de plaats 
van geboorte; hanen op een heilige plaats gebo
ren zijn zeer kostbaar, hetgeen Dr. Matthes de 
vraag doet stellen wat wel een te Mekka geboren 
haan zou moeten kosten.

Behalve op Atjèh (Jacobs) en de Mèntawei-eil. 
(Pleyte) worden de hanen, voorzoover men heeft 
kunnen nagaan, overal, evenals vroeger, voorzien 
van scherpe kunstsporen of dolkjes van staal of 
ijzer (tadji). De Atjèher laat dit niet toe, omdat 
hij den strijd dan niet eerlijk acht. Op Zuid- 
Celebes en in Centr.-Borneo gebruikt men voor 
sporen zelfs Engelsche scheermessen, welke in het 
laatste gebied zeer kunstig op ronde slijpsteenen 
vlijmscherp en in den vereischten vorm worden 
geslenen. Ze komen in allerlei vorm voor; de beste 
worden duur betaald. In het begin der vorige 
eeuw werden de sporen — althans op Oost-Java— 
in zeer zwaar vergif gedoopt, waardoor het ge
vecht terstond beslecht was. Het aanbrengen der 
sporen vereischt veel handigheid. De Boegincezen 
aan de Boven-Mahakara bevestigen ze aan beide 
pooten en laten den kam een besnijdenis onder
gaan.

Gewoonlijk hebben de gevechten plaats op een 
bepaalde vechthaan, een verhevenheid van eeni- 
ge vierkante meters oppervlakte. Twee personen 
zijn belast met het toe zicht, de eene op de inzetten 
der weddende toeschouwers en met de inzame
ling van het geld, dat verwed wordt, terwijl de 
andere de dieren laat vechten en in twijfelachtige 
gevallen beslist, welke haan wint.

Er wordt zooveel mogelijk naar gestreefd, b.v. 
door het op verschillende wijzen aanbrengen der 
sporen, de beide partijen even sterk te doen zijn; 
daarop moeten de opzichters nauwkeurig acht 
slaan.

De dieren worden in een bamboe kooitje of in 
een cylinder van boomschors naar de kampplaats 
vervoerd. De strijd is eerst beslist wanneer een 
der hanen is gedood of, na weggeloopcn te zijn, 
door zijn tegenstander driemaal op den kop is 
gepikt. Raken de dieren uitgeput dan wordt alles 
aangewend om hen weer strijdlustig te maken, 
waartoe ook medewerkt het oorverdoovend la
waai der toeschouwers, dat bij alle dergelijkc ver
maken schijnt te behooren. Een afgevallen spoor 
mag niet weer aangebonden worden. En zoo be
staan er nog vele regelen, waaraan streng de 
hand gehouden moet worden en die naar de ver
schillende landstreken zeer verschillend zijn.

Bij de gevechten speelt een groote rol een soort 
van trom of gong, waardoor aangegeven kan wor
den het oogenblik van begin en einde van het 
gevecht, alsook wanneer het gestaakt moet wor
den. Ook dient die muziek om de hanen aan te 
moedigen.
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niet belet, dat ook in den tegemvoordigcn De stieren worden twee aan twee voor eengeen
tijd deze tornooien nog met veel animo gespeeld soort van slode van bamboe gespannen, waarop 

met belangstelling gevolgd worden. Op het de eigenaar plaats neemt. Een commissie bepaalt 
Poeasa-fecst (1 Sawal) worden zij over geheel 
Java gespeeld.

In een soort van strijdperk rijden de strijders, 
voorafgegaan door den acïipati en wedono’s eerst 
driemaal rond onder de tonen van de gamelan, 
waarna het gevecht, telkens van twee ruiters te
gen elkander, begint. De strijders zijn gewoonlijk 
versierd met kransen om den hals; als hoofdtooi
sel dient de koeloek (staatsiemuts); het naakte 
bovenlijf is ingewreven met boréh (gele zalf), over 
den kleurigcn broek hangt een sarong. De lans 
is van hout, lang en dun maar taai, hoog geel 
geschilderd en versierd met een kleurigen wim
pel, de punt is stomp. Ook de paardjes zijn schit
terend uitgemonsterd; de glinsterende koperen 
plaatjes, de kleurige strik aan den staart, het hel
gekleurde zadel, alles draagt bij om den indruk te 
verhoogen. Het doel is om den tegenstander van 
het paard af te werpen, hetgeen slechts weinig 
voorkomt, want, hoewel de ruiters met losse teu
gel rijden, zitten zij èn door den eigenaardigcn 
vorm van het zadel èn door hun behendigheid 
meestal stevig te paard. Gewoonlijk wordt dan 
ook degene, die een strijder ontwapent door zijn 
lans te breken, uit de hand te slaan of af te nemen 
als overwinnaar beschouwd. Gamelan en clowns

en
welke spannen tegen elkaar zullen strijden; zoo
veel mogelijk worden gelijke krachten gekozen. 
De renbaan is een breedc grasvlakte; het doel een 
in den grond gestoken paal of boog van bamboe. 
Het is verbazingwekkend welk een vaart de 
dieren soms kunnen krijgen. De winnaar wordt 
feestelijk ingehaald door de desabewoners, die 
zijn overwinning als een groote eer voor de desa 
beschouwen.

Het R. Ethn. Mus. te Leiden bezit zeer goede 
voorstellingen van deze spelen, welke ook beschre
ven zijn in den catalogus der verzameling pop
pen, die aan H. M. de Koningin zijn aangeboden 
(Batavia, Kolfï en C°. 1891).’; -

2. Onder de heidenbevolkirig van Celebes komt 
een spel voor, dat wel afzonderlijke vermelding 
verdient, zoowel om de eigenaardige gebruiken, 
die daarbij in zwang zijn, als om de groote voor
liefde, welke de bevolking ervoor betoont, nl. 
mawawerit of k a 1 a p a- (kokos)- 
noot werpen. Wanneer bekend is, dat iemand 
ter ecre van een of andere heuchelijke gebeurtenis 
de kalapa zal werpen, stroomen de inwoners van 
heinde en verre toe om aan het spel deel te nemen. 
Als de menigte zich om het huis van den feestge- 
ver heeft verzameld, houdt een priester van een 
gat in het dak uit een godsdienstige toespraak — 
waarschijnlijk om de booze geesten te verbannen; 
waarna met allerlei heterogene voorwerpen uit 
dat gat naar de dicht opeengepakte menigte 
wordt geworpen — lejiels, vorken, muilen, sa
rongs, duiten, kippen zelfs, al naar gelang van den 
rijkdom van den feestgever. Ieder tracht iets 
machtig te worden, waardoor een ontzettend ge
drang ontstaat. Dan is hèt oogenblik van den dag 
gekomen: de kalapa, voor de gelegenheid met 
kokosolie extra glad gemaakt, vliegt over de 
hoofden heen; honderde handen grijpen er naar, 
men verdringt elkaar, een verwoed gevecht volgt, 
want wie de kalapa binnen het huis van den feest
gever weet te brengen, krijgt den uitgeloofden 
prijs, die, naar gelang van den rijkdom van den 
uitlover, bestaat in lijnwaad, een varken, een 
paard zelfs. Onnoodig te zeggen, dat er heel wat 
builen, kneuzingen en ook wel erger verwondin
gen worden opgeloopen. (Graafland).

3. Een ander, niet minder gevaarlijk spel der 
heidensche bevolking van Celebes is d o d u t u 
(spel met rijststampers), waarbij de spelers, dio 
niet behendig genoeg zijn, leelijk bekneld kunnen 
geraken tusschcn de stampers, die snel tegen 
elkaar worden gedrukt. Gelukkig geraakt dit 
wreede spel meer en meer in onbruik.

4. Te Noeniali (op Cerarn) wordt de dans afge- 
wisseld door een zeer eigenaardig spel, dat, voor 
zoover men heeft kunnen nagaan, nergens anders 
in den Archipel wordt aangetroffen. De mannen 
vormen een dubbele rij; de tegenover elkaar 
staanden houden elkanders handen vast on laten

(badoets) wisselen dit schouwspel af — dat Kalff 
niet ten onrechte een der kleurigste tafereelen 
van het Jav. volksleven noemt.

g. Tijdens de nieuwjaarsfeesten worden op 
Soemba een soort van spiegelgevechten 
gehouden (v. Eek). Deze gevechten vindt men 
trouwens bijna overal in onze Oost; gewoonlijk 
staan zij in verband met godsdienstige feesten.

Kruijt geeft een beschrijving zooals ze bij den 
bewoner van Poso voorkomen.

Op Am bon (v. Hoëvell) houden knapen dik
wijls spiegelgevechten (bakoc poekel,) waaraan 
ook wel door ouderen wordt deelgenomen. Dik
wijls eindigen ze dan in bloedige gevechten.

Ook in Midden-Sumatra (v.Hasselt) vindt men 
deze spelen.

h. Spelen, welke slechts in bepaalde streken 
worden aangetroffen.

J. I n de eerste plaats noemen wij de op Madoe- 
ra veelvuldig voorkomende stierenwed
rennen (sapi-kërapan of balapan), waarvan 
Leon en Van Gennep levendige beschrijvingen 
geven. Zij vormen het eenige volksvermaak, dat 
den Madoorees groot genot verschaft en waaraan 
hij met hart en ziel deelneemt. Doordat hij alles 
er voor over heeft om als overwinnaar uit het 
strijdperk te treden, komen deze spelen den vee
stapel zeer ten goede. Do Madoereezen genieten 
terecht een groote vermaardheid voor hun fok- 
kunst.

Als er körapan wordt gehouden stroomt de be
volking van heinde en ver toe, óf om het feest bij 
to wonen óf om mede te doen. De stieren worden 
prachtig opgetuigd met kleurige foedraals om de 
hoorns; een bonte bewerkte lap daartusschen; 
vlaggetjes aan den nek, kleurige soms kostbare 
stof (dikwijls bewerkt met figuren, draken of uit 
do wajang, van goud en zilverdraad) om de len
denen en als halsband, waaraan belletjes of franje 
van goud- of zilverdraad hangen.

over hunne armen een meisje op handen en voe
ten kruipen, dat een wilde kat moet voorstellen. 
(Martin bl. 167).

Voor zeilwedstrijden, die men ook onder spelen 
zou kunnen rekenen, zie VAARTUIGEN. 
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W. F. G. O.
SPERMONBE-ARCHIPEL. Op het breede pla

teau, dat om de West uitsteekt van het Z.W.lijkc 
schiereiland van Celebes, ligt een archipel van 
zeer vele, lage, met struikgewas begroeide koraal
eilanden, waarvan enkele hoog hout hebben, en 
tallooze, waaronder zeer uitgebreide koraalriffen, 
welke over het algemeen Noord-Zuid strekken en 
aan de Oostzijde min of meer droogvallend en zan
dig zijn. Boor opheffing ontstaan hiervoor! durend 
uit riffen droogvallende platen en door begroeiing 
uit deze eilandjes, terwijl omgekeerd, door verlies 

deze begroeiing eilandjes weder tot plat en wor
den, zooals o.a. groot Lae Lae bij Makasser. Het 
grootste eiland van den Archipel is het lage, voor
namelijk aan de Zuidzijde met hoog hout begroeide 
lanakeke, omgeven door een breed, groolcndcels 
begroeide kuslrif en bank, dat op geringenafstand 

den Zuidrand vanbet plat is gelegen en va n den 
Celebeswal wordt gescheiden door een bruikbaar 
vaarwater; aan den Westrand vindt men dc ei
landjes Langkai, dat dicht begroeid is, het met 
struikgewas bedekte Lankoejang en op de ui. ei 
ste Westpunt Kapoposang met klapper- en
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tjemaraboomen. Wegens gebrek aan goed drink
water zijn niet meer dan een 20-tal van deze 
eilanden bewoond, de meest bekende daarvan 
zijn Koedingarang Lompo (Groot Hertebeest) 
recht West van Makasser en Kapoposang, het 
grootste der Noordelijke groep.

Langs den geheelen, bijzonder steilen buiten
rand loopt een verhoogde rug, welke slechts beZ. 
de parallel van Makasser hier en daar is afge
broken. Tusschen dezen rug en den wal wordt 
een kom gevormd met diepten tot meer dan 50 
jVL, welke beZ. Makasser een matig aantal, meest
al meer uit gebreide en, op één uitzondering na, 
diepere gevaren bevat, waartusschen ruime vaar
waters worden gevonden, terwijl beN. die pa
rallel zoo tallooze kleine eilanden, banken en 
gevaarlijke riffen zijn gelegen, dat in dien doolhof 
slechts zeer enkele, bruikbare vaarwaters zijn aan 
te wijzen o.a. een langs den wal, dat gedeeltelijk 
over de van den wal afstekende bank loopt, en 
een langs Kapoposang om de Z.O. Dat langs 
den wal is bebakend, de beide andere betond, en 
het Zuideiijke ook verlicht. Zie Zeemansgids deel 
IV.

der grootste is Buthus af er, die ongeveer de lengte 
van 1 d. M. bereikt. Deze dieren hebben een 
nachtelijke levenswijze en houden zich over dag 
op onder steenen, dorre bladeren en op andere 
donkere plaatsen; daar zij veel van warmte 
houden, dringen zij ook dikwijls menschelijke 
woningen binnen. Als zij zich bewegen, hebben 
zij gewoonlijk den staart omhoog gericht, met 
naar voren gebogen gifstekel. Hun prooi be
staat uit kevers, kakkerlakken, sprinkhanen, 
spinnen e. d., die zij door een steek met den 
gif-angel dooden. Voor den raensch schijnt/ 
evenwel de steek niet gevaarlijk, ofschoon zij 
hevige, brandende pijn veroorzaakt, die echter 
slechts korten tijd aanhoudt. Zij brengen levende 
jongen ter wereld, ten getale van 20 tot 50, en 
deze blijven in de eerste weken in de nabijheid 
der moeder. Het verhaal, dat een schorpioen, als 
hij in een kring van gloeiende kolen geplaatst 
wordt, zichzelve doodsteekt, schijnt op waarheid 
te berusten. Blootgesteld aan sterke hitte of 
andere prikkels, neemt het dier tot zelfmoord 
zijn toevlucht en de dood volgt weinige minuten 
na de toegebrachte steek.

Een tweede orde vormen de Schor- 
pioenspinnon (Pedipalpi), die zich door 
haar geleed achterlijf aan de Schorpioenen aan
sluiten; maar haar eerste pootenpaar is dun en 
lang en loopt uit in een zweep vormig eindlid. 
Bovendien zijn haar bovenkaken aan het eind, 
in plaats van met een schaar, voorzien van een 
klauw, evenals bij de spinnen. Ofschoon de beet 
dezer dieren door de Europeanen zeer gevreesd 
wordt, zijn het volgens Monicke (Blicke auf das 
Pflanzen- und Thierleben der Niederl. Ma- 
laienlandern) volkomen onschadelijke diertjes, 
die zich met kleine insecten voeden. Een op Java 
niet zeldzame soort is Thelyphonus caudatus 
(Goenting), die een lengte van ruim 3 c.M. be
reikt ; haar achterlijf loopt aan het eind uit in een 
geleed, draad vormig aanhangsel. Men treft ze 
dikwijls aan binnen de huizen, vooral van zoo
danige, die van bamboe gebouwd zijn; zij ver
spreiden een sterke lucht van azijnzuur. He; 
grootste aantal soorten bevat de orde der echte 
spinnen (jav. Këmangga, zie aldaar), ge
kenmerkt door haar gezwollen, ongeleed achter
lijf, dat aan do basis steelvormig is ingesnoerd. 
Haar bovenkaken bezitten een klauw vormig, 
bewegelijk eindlid, aan welles spits een gifklier 
uitmondt, terwijl de onderkaken pootvormig 
zijn; bij do mannetjes doen deze laatste dienst 
als paringsorgaan, waartoe hot lepolvormige 
eindlid met een blaasachtig aanhangsel is voor
zien, dat vóór de paring met sperma gevuld 
wordt. Aan hot einde van het achterlijf zitten 
4 of 6 spintepeltjes, die do openingen dragen van 
do spinklieron, welke de stof leveren voor de 
draden van het web. De grootste van alle spin
nen zijn de zoogenaamde Bosch- of Vogel
spinnen, van wolko Mygale javanensis een 
op de So end a-eiland en algemeen verspreide 
vertegenwoordiger is. Dit dier, hetwelk een 
lengte van ruim 7 c. M. bereiken kan, is over zijn 
geheele lijf dicht me'; lange haren bedekt; he; 
houdt zich op in gaten in den grond, in rotssple
ten, onder boomwortels, enz. Eerst na zonsonder
gang verlaat het zijn schuilplaats, om op buit 
uit to gaan, dio het besluipt en bespringt op de 
manier van de katten; met zijn beet kan het zolfs 
kleine zoogdioron, zooals muizen, vogels e. d.

SPERSIEBOON. Zie PJIASEOLUS VULGA-
RIS.

SPHAEROCOCCUS. Zie AGAR AGAR.
SPIEGELPAÜW. Zie PAUW.
SPILANTHES ACMELLA L. Fam. Compo- 

zitue. Daoen loedah, Gëtang, Goelang (mal.), 
Lëgètan, Sarocnèn (jav.), Djotang (soend.). 
Kruidachtige plant met kleine, gele bloemhoofd- 
jes, een typisch onkruid langs rivieroevers. De 
plant is zeer bekend als volksgeneesmiddel tegen 
kiespijn. De smaak is bijtend en scherp. De 
bloemlioofdjes heeten in den inl. mcdicijnhandel 
Kóm bang sëriawang; ze we' ken den speeksel
vloed op en worden gebruikt tegen mondspruw. 
Den naam A-B-C-kruid dankt de plant aan het 
feit, dat de Moorsche schoolmeesters in den tijd 
van Rumphius hun leerlingen de scherpe gele 
bloemlioofdjes in den mond gaven, opdat ze dan 
beter het lispelend uitsproken van de Arabische 
si -klanken zouden loeren.

SPINAZIE (NIEUW-ZEELANDSCHE). Zie 
TKTRAGONJA.

SPINIFEX SQUARROSUS L. Fam. Gramineac. 
Djoekoct tij ara (sound.). Sterk vertakt, stekelig 
*• 11 stijf gras met puntige bladeren. Komt overal 
voor op zandig zeestrand. De vrouwolijkc bloci- 
wijze heeft den vorm van een stekeligen bol, die 
bij rijpheid der vruchten van de plant loslaat 
en door den wind voortgedreven, over het strand 
rolt.

SPINNEN (Arachnoidca). Klasse van lucht
ad emend o gelede dieren, dio gekenmerkt zijn door 
hc bezit van 4 paren pooten, 2 kaakparen on 
een pool lobs achterlijf. Hiertoe behoort aller
eerst de orde der Schorpipencn, dio door 
hun lange, van scharen voorziene onderkaken en 
hun hard huid-pantser eenige gelijkenis met 
kreeften vertoonen. Zij hebben een uit 13 ringen 
beslaand achterlijf, waarvan de achterste G een 
soort van staart vormen, die aan hot einde in 
een gifslekel uitloopt. De schorpioenen, Kala- 
djëngking (mal.), Kalad jöngking, Këtoonggèng 
(jav., zie aldaar), leven voornamelijk onder do 
tropen en in de warmere gedeelten van den ge
matigden aardgordel; veel liooger dan 45° N.B. 
komen zij niet voor. In den Ind. archipel wordt 
een vrij groot aantal soorten aangetroffen; een
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nieuwe soorten, door de Suraatra-Expoditie ver
zameld, Phidippus keratodes en Amycus albo- 
mciculatus. Ook do orde der Hooiwagens 
(Phalangiidae) met hun verbazend lange poot en 
en klein, geleed lichaam, is in O.-Indië door 
eenige soorten vertegenwoordigd. Ton slotte 
moeten nog de Mijten (zie aldaar) tot de 
klasse der Spinnen gerekend worden. Zij zijn in 
het bezit van bijtende, zuigende of stekende 
monddeelen, al naarmate zij een vrij leven leiden 
of parasitisch op planten of dieren voorkomen; 
tot de laatste behooren de Teken (karapati, 
batav. mal.). Van de op planten levende 
soorten noemen wij Tetranychus bioculatus, de 
„red spider” der Engelschen, een roode mijt, die 
niet alleen aan de bladeren der theeheesters, 
maar ook aan die van de koffieboomen op Java 
ernstige schade heeft toegebracht. (Zie: De 
dierl. vijanden der koffiecultuur op Java, door 
Dr. Koningsberger en Prof. Zimmermann, Dl. 
II).

dooden. Doleschall bracht eens zulk een vogel
spin met een vogeltje van middelmatige grootte 
in een stopflesch te zaraen, en oogenblikkelijk 
sprong de spin op haar prooi los en beet haar 
met de klauwvormige bovenkaken in de nabij
heid der ruggegraat, zoodanig dat het diertje 
na 15 seconden onder hevige stuiptrekkingen 
st ierf. De groep, die in Indië het rijkst aan soort en 
schijnt te zijn, is die der Wielspinnen 
(Orbitdariae), aldus genoemd wijl zij een wiel- 

- vormig, gewoonlijk loodrecht hangend web 
maken, dat uit cirkelvormige en straalsgewijs 
verloopende draden bestaat. Hiertoe rekent men 
de in ons land algemeen voorkomende kruis
spin, behoorende tot het geslacht Epeira, dat 
ook in den Ind. archipel verscheidene soorten 
telt. Van het geslacht Nephila komt N. maculata 
veelvuldig voor; haar web bestaat uit zeer 
sterke draden, die op goudkleurige zijde gelijken 
(A. L. van Hasselt en H. J. E. F. Schwartz in 
Tijdschr. K. N. Aardr. Gen. 1898, bl. 669). 
Misschien zou van deze spinnen zijde kunnen 
worden gewonnen, evenals op Madagascar ge
schiedt van N. nwdagascariensis; niet alleen de 
eiercocons dezer dieren worden afgehaspeld, 
maar ook van de spinnen zelve wordt direct zijde 
gewonnen. Kenmerkend voor de tropen zijn de 
zoogenaamde d oorns pinnen (Gastera- 
cantha),die een van boven plat,hoekig lijf hebben, 
waarvan de hoeken meestal in kortere of langere 
stekels uiiloopen; zij zijn gewoonlijk zeer bont 
gekleurd, rood, oranje, geel met donkere punten, 
vlekken en strepen. De kruisnets pi n- 
n e n (Inaequitelariae), die een onregelmatig 
web spinnen, uit in allerlei richtingen elkaar krui
sende draden bestaande, zijn in den Archipel ver
tegenwoordigd door de geslachten Theridion, 
Pholcus e. a.; Trechters pinnen (Tubi- 
telariae), die een horizontaal web maken, dat 
uitloopt in een koker, waarin zij, op buit loerend e, 
zich verschuilen, waartoe onze gewone huisspin 
en de waterspin behooren, komen in Indië 
weinig voor; van het zeldzame geslacht Segeslria 
werd door de Su mat ra-Expeditie een nieuwe 
60orfc S. snellernanni verzameld en door Dr. A. 
W. M. van Hasselt beschreven. Van de Krab- 
spinnen (Laterigradae), zoo genoemd wijl 
zij, evenals de krabben, zich zijdelings loopond 
voortbewegen, die geen web maar slechts eenige 
losse draden spinnen, noemen wij de overal onder 
de tropen voorkomende Ileteropoda sanatoria: 
een groote, harige, bruine spin, die zoo verba
zend roofzuchtig en weinig schuw is, dat zij den 
natuuronderzoeker de verzamelde insecten onder 
de handen tracht weg te halen (Hickson, a Natu
ralist in North-Celebes), De Wolf spinnen 
(Cytigradae), die geen web maken, maar met hun 
lange pooien verbazend hard kunnen loopen en 
op die wijze hun prooi bemachtigen, waarbij zij 
dan gewoonlijk nog hun eiernest meeslepen, zijn 
in Indië niet zeldzaam; van het geslacht Lycosa, 
waartoe de beruchte Tarantola-spin van Z.- 
Italië behoort, komen er verscheidene soorten 
voor. Vrij talrijk zijn ook de Springs pinnen 
(Salligradae, jav. matjanan), die zich kenmerken 
door het bezit van korte pooten, met dikke dijen, 
met behulp waarvan zij zich springende voort
bewegen. Van deze zegt Doleschall, dat zij vooral 
door kleuren en glans uitmunten, als zijnde 
spinnen, die bijna altijd aan de zonnestralen zijn 
blootgesteld; dit wordt bevestigd door de twee

LiteratuurDr. C. L. Doleschall, Bijdrage 
tot de kennis der Arachniden van den Ind. 
archipel, Nat. Tijdschr. Ned.-Indië, dl. XIII, 
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Scient. Indo-neerlandicae, Vol. V, 1859; Dr. A. 
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SPINNEN. Zie WEVEN.
SPIRULA AUSTRALIS. Kosmopoli; ischc 

tienarmige inktvisch (zie aldaar) der diepzee, 
gekenmerkt door hot bezit van een uitwendige 
gekamerde schaal, die in een vlakke spiraal is 
opgerold, echter zóó, dat de windingen elkaar 
niet aanraken. Vandaarde populaire naum „post- 
hoorntje”. Het lichaam bezit een paar eindstan- 
dige afgeronde vinnen.

SPITSMUIZEN (Soricidae), een soortenrijke 
en zeer verspreide familie der Insecteneters (zie 
aldaar), verwant met de mollen, waarvan ze zich 
echter onderscheiden, doordat ze geen holen 
graven. Het zijn kleine dieren (de kleinste 
dieren behooren tot deze familie), die over h< 
algemeen het uiterlijk hebben van muizen mei 
een spitsen kop. Den naam „stinkmuis”, dien 
men wel voor deze dieren hoort gebruiken, heb
ben zij te danken aan een sterk riekende stof, d i o 
afgescheiden wordt in klieren, aan do zijd 
het lichaam geplaatst, en die hen voor vleesch- 
otende dieren ongenietbaar maakt.

Uit Nederlandsch-Indië zijn alleen een aantal 
soorten van het in de Oude Wereld 
opreide geslacht Crocidura bekend, tikoe.s boc- 
eock en t. kastoeri (mal.), tikoes mariangin (mal. 
Bandjermasin) tjëroeroet of tjëloeroet (batav. 
mal.); soorten van dit geslacht komen hoofd
zakelijk in hot Westelijk gedeelte van den Archi
pel voor, maar hot heeft zich Oostelijk tot de 
Molukken on Timor verbreid; de grootste 
spreiding heeft C. (Pachyura) caerulea Kerr 
(indica Gooit.) Het geslacht Ghimareogali, dat 
aan hot leven in water aangepast is, bewoont 
naast do Himalaya, China en Japan, Noord - 
Borneo (Oh. phacura Thom.).

SPOKEN. Zie RECHT V LE U G E LI 0 E N.
SPONDIAS DULCIS Forst. Fam. Anacardia- 

ceae. Këdondong (mal.). Boom van de eilanden 
den Stillen Oceaan, veel gekweekt in do tro

pen om do vruchten, die soms zoor lokker kunnen 
zijn als ze goed rijp zijn en welker smaak eonigs-
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zins aan dien van een appel doen denken. Uit den 
stam vloeit een gom.

SPONDIAS LUTEA. Kedondong tjoetjoek, 
(mal.), Kadongdong sabrang (soend.). Vrij 
hoogo boom uit trop. Amerika, op Java aange
plant en hier en daar verwilderd. De oranje
kleurige vruchten worden gegeten. Zo hebben 
de grootte van een pruim, doch zijn zuur met een 
aangonamen bijsmaak (varkenspruim). Uit het 
sap der vruchten maakt men. door gisting in 
Guatemala een goeden cider.

SPONDIAS MANGIFERA Willd. Kedondong 
(mal.), Klontjing (jav.), Kadongdong, Kadong
dong leuwcung (soend.), Oelit, Oerit (ambon). 
Hooge boom, in djatibosschen en in de nabijheid 
der vloedbosschen voorkomend. De wortel is een 
inl. geneesmiddel evenals de bast en de bladeren. 
De laatste worden ook wel als groente gegeten, 
als ze jong zijn. De vruchten zijn vrijwel oneet
baar.

SPONSEN (Porifera). Deze hoofda fdeeling 
omvat de laagstbewerktuigde meer-cellige dieren 
\zie PROTOZOA), die vroeger begrijpelijker
wijze algemeen voor planten werden aangezien, 
want zij zijn niet alleen, evenals de laatstgenoem
den, aan een vaste standplaats gebonden, maar 
bezitten ook, evenals de planten, voor de opne
ming van het voedsel een stelsel van kanalen, 
die zich door het geheele lichaam een weg banen. 
Deze kanalen zijn in sommige verwijde gedeelten 
(t rilkamerslbekleed met een laag van zweepcellen 
(zoogenaamde kraagcellon), die door de bewe
ging van haar zweepvormig aanhangsel (flagel- 
lum) den voedselaanvoerenden waterstroom 
steeds in gang houden. Die waterstroom treedt 
door nauwe, samentrekbare huid poriën binnen, 
passeert dan de invoerkanalon, welker holte 
dikwijls door naalden gedeelt elijk versperd wordt 
en geraakt van daar door de kamerporiën in de 
trilkamcrs; op die wijze wordt het water als het 
waro gefiltreerd en wordt verhinderd, dat groo- 
tere schadelijke lichamen in do trilkamer» binnen- 
dringen. De hier geplaatste kraagcellen hebben 
niet alleen de verrichting om den waterstroom 
le onderhouden, maar dienen ook om aan dezen 
he: voorde spons geschikte voedsel te onttrekken 
en op te nemen. Het water verlaat vervolgens 
de trilkamcrs door de uit voerkanalen, die met 
hun openingen meest al uit komen in een gemeen
schappelijke holte, welke door een grootste 
oponing (osculum) met de buitenwereld in ver
binding staat. Door het osculum verlaat het 
water hef sponslichaam. Bij bijna allo sponsen 
wordt he'. weeke lichaam gesteund door een 
soort geraamte, gevormd door hoornachtige 
vezelen of door naalden, die uit koolzure kalk of 
uit kiczelzuur bestaan. Op grond van den bouw 
van dit skelet verdoelen wij do sponsen in 3 
groot e groepen: Kalksponsen (Calcispongia) 
mot knlknaalden, IIexactindlida = kiezelsponsen 
mot 3-assigc kiezelnaaldcn. en Dcmospongiae, 
wier skelet bestaat óf slechts uit 4-assigo kiezel
naaldcn óf uit óén-assigo kiezelnaaldcn door 
hoornstof (spongino) verbonden óf alleon uit 
spongine-vezels. De gedaante dor sponsen is, 
zelfs bij een en dezelfde soort, zeer verschillend; 
sommige vormen vertakte of veellobbige massa’s, 
niet ongelijk aan koralen, andere weer solide 
klompen als paddestoelen, terwijl weer andere 
vreemde voorwerpen als dunne korsten bedekken.

Het treffendste voorbeeld van veelvormig

heid van één en dczolfde soort van sponsen le
vert de boorspons Cliona, die als een dunne 
korst andere voorwerpen kan bedekken of 
in het inwendige van kalkgesteenten en levende 
schelpen verblijf houdt en daarin een doolhof 
van gangen boort, welker uitstroomingsope- 
ningen aan de oppervlakte voor den dag ko
men; zoo hebben de oesters op de kusten van 
Europa dikwijls van deze spons veel te lijden. 
Volgens sommigen kan dezelfde spons ook 
de gedaante van een grooten beker aannemen; 
deze zoogenaamde Neptunusbekers 
{Poter ion), die ook in den Indisch en Archipel 
voorkomen,bestaan uit een zuiver ronden of 
eenigzins platgedrukten trechter, van 2 a 3 voet 
middellijn, die met een korteren of langoren steel 
op den bodem vastzit. Volgens Vosmaer echter 
behooren de Neptunusbekers tot een ander ge
slacht dan Cliona, maar hebben in de jeugd een 
borende levenswijze. Ook Spiraslrella purpurea, 
onder welken naam Vosmaer talrijke vroeger 
beschreven soorten samenvat, behoort tot do 
zeer veelvormige soorten. De sponsen vertoonen 
een groote verscheidenheid van kleuren; vele 
zijn bruin tot zwart gekleurd, andere daarentegen 
paars, oranjekleurig, ja vuurrood of groen. De 
minst in het oog vallende vormen dezer groep zijn 
Kalksponsen; zij hebben de gedaante van 
bekers, enkelvoudige of vertakte cylinders, 
welker uitstroomingsmond (osculum) dikwijls 
met een sierlijken krans van naalden omgeven is. 
Deze naalden , die drie of vier armen hebben, zijn 
in zóó grooten getale in heb weeke weefsel ver
spreid, dat ook de gedroogde spons nog zijn 
vroegere gedaante en omvang behoudt. De Kalk
sponsen schuwen het licht en men vindt ze dus 
bij voorkeur in grotten en rotsspleten, onder 
steenon, in ledige slakkenhuizen en tusschen heb 
dichte loof der zeewieren; want zij leven uit
sluitend in zee, zelfs in brak water heeft men tot 
hiertoe geene soort aangetroffen. Ook schijnen zij 
zich hoofdzakelijk in de nabijheid van de kust, op 
geringe diepte, op te houden: de meeste soorten 
vindt men in de strandzóne tot een diepte van 
2 vaam. Reeds van daar tot de diepte van 10 
vaam nemen zij belangrijk in aantal af en in 
grootste diepten behooren zij tot de zeldzaam- 
hed en.

Van de Kiezelsponsen vermelden wij 
allereerst de merkwaardige Glassponsen 
(Ilexactinellida), aldus genaamd, wijl na heb 
afspoelen van de geringe hoeveelheid weeke 
sponszolfstandigheid, die het lichaam bezit, er 
een kiezolgeraamte overblijft, dat op een spinsel 
van fijno glasdraden gelijkt. De grondvorm van 
do naalden dezer sponsen bestaat uit drie gelijke, 
onder rechte hoeken elkaar kruisende assen; maar 
door reductie, vortakking enz. van de stralen 
dezer naalden ontstaan daaruit een groot aantal 
vormen, uitmuntende door sierlijkheid en ver
scheidenheid. Een van de oudst bekende glas
sponsen is heb geslacht Hyalonema, uit een beker
vormig sponslichaam bestaande, dat gedragen 
wordt door een steel van spiraalsgewijs in elkaar 
gedraaide naalden, die do dikte van een breinaald 
hebben on de lengte van x/2 AI. kunnen bereiken. 
Maar sierlijker zijn nog do Euplectella's (Venus’ 
bloemcnkorfje), die de gedaante hebben van een 
zwak gebogen cylinder, welks wand uit ton deele 
saamgosmolten naalden bestaat, die fijne poriën 
t usschen zich openlaten,terwijl hij van boven door
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klauwen, de overige nagels. Nachtdieren, die 
in paren leven in bosschen en zich in boonien 
springend voortbewegen, waarbij de zuigschijf- 
achtige toppen van vingers en teenen hun van 
nut zijn. Hun voedsel schijnt hoofdzakelijk 
dierlijken aard te zijn (insecten, hagedissen), 
maar gedeeltelijk ook uit vruchten te bestaan.

Gewoonlijk worden drie of vier soorten onder
scheiden. T. tarsius Erxl. (spectrum Geoffr.), 

Java, Sumatra, Banka, Billiton en Borneo,

zeefvormige plaat wordt afgesloten. Deze 
glassponsen komen tot op groote diepte in zee 

zijn door de natuuronderzoekers der 
Siboga-Expeditie ook op verschillende punten 
in den Ind. archipel aangetroffen; zoo boven de 

van Celebes op een diepte van

een

voor en
van

Noordelijke punt 
1264 M., bij de Lucipara-eilanden op 1595 M., 

ook op geringere diepte, zooals ten Zuiden 
van Timor op een diepte van 112 M. en in de 
straat tusschen de Oostelijke en Westelijke groep 
der Kei-eilanden op 90 M.

Tot de Kiezelsponsen met één-assige naalden, 
verbonden door hoornstof, behoorcn de Zoet- 
water-sponsen (Spongillidae), die in te
genstelling met het meerendeel der sponsen het 
zoete water bewonen; zij schijnen over de geheele 
aarde verspreid te zijn, maar vooral N.-Amerika 
en het stroomgebied van de Amazone is bijzon
der rijk aan deze vormen. Nadat Von Marlens 
het eerst eene soort van Borneo beschreven had,

maar

van
singga poear (mal. Benkoelen); këraboelcoe 
(mal. Lampongs), mëntiling en bëroek poear 
(mal. Banka); tëmpiling (W.-Borneo); lingseng 
(daj.) onderscheidt zich door kortere ooren en 
door kortere en arzamere staartbeharing 
van T. fuscus Fisch. (fuscomanus Fisch.), die 
van Celebes, Saleier en Savoe vermeld wordt 
(op Celebes tanda bana en tangkasi genoemd); 
bovendien heeft de laatste op de onderzijde van 
den staart schubben, die bij T. tarsius on. breken, 
(Weber, Zoologische Ergebnisse, Bd. III, 1893, 
bl. 260). Van de Sangi-eilanden is beschreven 
T. sangirensis Meyer (inl. naam: tenggahe), die 
misschien identiek is met T. philippinensis 
Meyer van de Philippijnen.
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gelukte het aan Max Weber op talrijke plaatsen 
in den Ind. archipel een zevental soorten Spongil
lidae te vinden, zoowel in stilstaande als in stroo- 
mende wateren; op Sumatra in do meren van 
Singkarak en van Manindjau, op Java in vijvers 
bij Buitenzorg, Tjipanas én Garoet', op verschil
lende plaatsen in Celebes, op Flores in een kleine 
rivier bij Bari. Meestal waren het vormen, die, 
als kleine,onbeduidende, weinig in het oog vallen
de korsten, takken, afgevallen bladeren en steenen 
in een dunne laag bedekken (Zool. Ergebn. einer 
Reise in Niederl. Ost-Indiën, Bd. I, 1890).

Ten slotte vermelden wij de Badspons 
{Euspongia), waarbij de kiezelnaalden ontbre
ken en het geraamte gevormd wordt door een 
netwerk van vezels, uit eene hoorn- of zijde- 
achtige zelfstandigheid, spongine bestaande, die 
tijdens haar groei allerlei vreemde lichaampjes, 
zandkorrels, stukjes van schelpen, sponsnaalden 
enz. in zich opneemt. De bruikbaarheid van dit 
sponsgeraamte voor menschelijk’e doeleindes 
berust op de groote buigzaamheid en veerkracht 
van zijn vezels, alsmede op de kleinheid van de 
mazen, die gemiddeld 0,2 m.M. wijd zijn en een 
zeer krachtige capillaire werking uitoefenen. Op 
de laatste eigenschap berust het vermogen der 
spons om water op te zuigen, terwijl zij tenge
volge van haar veerkracht gemakkelijk kan 
worden samengedrukt en zoodra de druk op
houdt, zich weer tot haar vroegere grootte uitzet. 
De groeiplaatsen der badspons vindt men hoofd
zakelijk in de Middellandsche en Adriatische zee; 
zij treedt hier in een dozijn verscheidenheden op, 
die onder verschillende namen in den handel

■

Geschiedenis. 
Het transportwezen op Java is reeds gedurende 
de eerste helft van de vorige eeuw een onderwerp 
van

1

overweging bij de Indische Regeering ge
weest. De uitbreiding, welke van lieverlede de 
cultures in het tijdvak 1830 — 1840 hadden ver
kregen, deed het nijpend gebrek aan transport
middelen hoe langer hoe meer in het licht treden. 
Verschillende proefnemingen tot verbetering 
dor transportmiddelen werden gedaan.

De Minister J. C. Baud beijverde zich een 40tal 
kameelen uit TenerilTe naar Java te zenden; ook 
zond hij, op herhaalden aandrang uit Java, ezels 
en ezelinnen; deze proefnemingen echter misluk
ten. Een in den loop van het jaar 1840 gedaan 
onderzoek leidde tot de uitkomst, dat spoor
wegaanleg, zonder al te groote terreinbezwaren, 
mogelijk was; de Kolonel-Directeur van de Genie 
Van der Wijck ried, ook met het oog op de verde
diging, een lijn aan van Soerabaja via Solo en 
Djokja tot in de Preanger met verschillende zij
takken. Zonder in bijzonderheden te treden over 
tal van meer of minder verdienstelijke onderzoe
kingen en plannen van autoriteiten on particulie
ren, de strekking hebbende om tot spoorwegaan
leg op Java te geraken, mag het K. B. van 28 j\j.ei 
1842 no. 207 (Minister van Koloniën was destijds 
de heer J. C. Baud) worden aangemerkt als een 
belangrijke stap, waarmede het tijdperk 
voorbereiding (1842— 18G2) aan vangt. Bij dit 
sluit werd bepaald: „dat ter bevordering 
„het transport van producten en goede 
„Semarang naar Kadoo en de zoogenaamde 
„Vorstenlanden van Java en vice versa, zal wor- 
„den aangelegd een ijzeren spoorweg,
„om te worden bereden met ijzeren wagens, ge
trokken door buffels, ossen of paarden”.

Dit besluit bleef echter onuitgevoerd.
Een overzicht van genoemd tijdperk vindt 

in het „Voorloopig Verslag over verbeterde 
iddelen op Java” dd. 6 November

•'
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Bekomen.

Literatuur : G. C. J. Vosmaer. The Po rif era of 
the Siboga-Expediaon.

SPOOKDIERTJE {Tarsius), heb eenige ge
slacht van de tot de Groote Socnda-eilanden, 
Celebes, de Philippijnen en enkele kleinere na
burige eilanden beperkte familie Tarsiidae (zie 
HALFAPEN). Dein verband met de nachtelijke 
levenswijze sterk vergroote oogen, de groote, 
naakte ooren, de lange achterpooten en de 
schijfvormig verbreede uiteinden van vingers 
en teenen geven aan deze linggestaarte diert jes, 
die de grootte van een kleine rat bereiken, een 
eigenaardig voorkomen. In de achterpooten zijn 
het twee voetwortelbeendcren, die verlengd zijn 
en zedaardoortotspringpooten vervormd hebben. 
De tweede en derde teen van den voet dragen

■

van

bestemd
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vervoerm
1862, van de hand van den Adviseur bij het 
Ministerie van Koloniën T. J. Stieltjes. De vol
gende opgaven zijn aan dat Verslag ontleend:

ln 1846 stelde de Gouverneur-Gencraal Ro- 
chussen o.m. voor, alle concessies aan partieulie-

!
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of maatschappijen te weigeren, en 2‘/2 milli- 
gulden beschikbaar te stellen voor een 

rijksspoorweg van Batavia naar Buitenzorg.
In 1S51 werd door den G.-G. Duymaer van 

Twist in overweging gegeven, te bepalen dat aan 
particulieren concessies kunnen worden verleend, 
welk voorstel instemming vond bij het Opper
bestuur.

Het beginsel om aan particulieren concessies te 
verlcenen, in October 1S52 aangenomen, werd in 
1800 wederom bestreden door den Minister Ro-

te;.enwoordicje toestand in het algemeen.
Uitgevoerde concessies. Uitgevoerd werden, be

halve de reeds genoemde lijnen der Nedcrlandsch- 
Indischc Spoorwegmaatschappij, de navolgende 
concessies, voor particuliere spoorwegen ver
leend:

bij Gouvernements besluit dd. 18 Januari 1882 
voor de lijn Tëgal— Balapoelang (Java spoorweg
maatschappij); in September 1895 werd deze lijn 
in beheer overgedragen aan de Semarang —Cheri- 
bon stoomtram maatschappij, en werd verder als 
stoomtramweg geëxploiteerd;

bij Gouvernoments besluit dd. 23 Januari 18S3 
no. 17 voor de lijnen Bëlawan —Médan —Deli-toe- 
wa en Médan —Timbang Langkat (Dcli spoorweg
maatschappij);

bij Gouvernements besluit dd. 19 Februari 
1884 no. 1 voor de lijn Batavia —Bekasi (Batavia- 
sche Oosterspoorwegmaatschappij), later verlengd 
tot Krawang. Ingevolge de wet van 9 Juni 189S 
(Ind. Stb. no. 222) werd deze lijn door de Regie
ring aangekocht voor / 4.570.187, en sedert 4 Au
gustus 189S als staatsspoorweg geëxploiteerd.

Ultimo 1917 waren in exploitatie in Neder- 
landsch-Indië de volgende spoorwegen:

ren
oen

chussen. In laatstgenoemd jaar werd aan de liee- 
ren Stieltjes en Dixon eene zending naar Java op
gedragen tot het instellen van een onderzoek om
trent de bestaande vervoermiddelen op Java en 
omtrent hetgeen tot verbetering mocht noodig 
zijn.

In het jaar 1851 werd door de Regeering aan 
den len luitenant der genie D. Maarschalk opge
dragen het maken van een ontwerp voor een 
spoorweg van Batavia naar Buitenzorg, welk pro
ject in 1853 gereed kwam en tot grondslag diende 
van hot later uitgevoerde tracé. De lieer Maar
schalk stelde voor: „Aanleg van staatswege en 
„verpachting der exploitatie tegen uitkeering van 
„3 % van het aanlegkapitaal en aflossing zóó 
„dat in 30 jaren / 1.777.379 zou zijn afgelost”.

Tal van concessie-aanvragen zonder ernstige 
voorbereiding werden in het tijdperk 1842—1S62 
ingediend. Intusschon was in November 1861 de 
concossie-aanvrage van den heer Poolman c.s. 
voor eene lijn van Semarang via Pëtjarongan — 
Goeboek — Poerwodadi — Ngësrëp —Soerakarta — 
Klatèn naar Djokja door de Regeering in handen 
gesteld van den heer T. J. Stieltjes om advies. Dit 
advies was niet gunstig; voor verbinding van Se- 
rnarang met de Vorstenlanden gaf Stieltjes de 
voorkeur aan een tracé Semarang via Oengaran 
— Mërakmati — Ambarawa —Salatiga — Bojolali - 
Toelong naar Solo met zijtakken Mërakmati

Mag'lang —Mëndoet en Toclong —Klatën — I 
Djokja.

Spoor- Lengte 
wijdte , in kilo- 

M meters
Spoorwegen.

Staatsspoorwegen op Java
Oosterlijnon 907 K.M. / j
Wosterlijnen 1449 K.M. I j

Staatsspoorwegen tor Sumatra’s I 
Westkust................................. i

1.067 '2356 *)

i 1.067 245 2):
Gezamenlijke Staatsspoorwegen ; 2601

Lijnen der Nederlandsch-Indi- i
sche Spoorweg Maatschappij ; 1.435 

Lijnen der Dcli Spoorweg Maat
schappij

206

1.067 218 3)Eene periode van 20 jaren ging aldus voorbij 
met louter beschouwingen over aanleg van spoor
wegen.

Eerste spoorweg. In 1862 werd, door het verlec- 
non der concessie Semarang—Vorstenlanden aan 
den heer Poolman c.s.,tweejaar later gevolgd door 
eene concessie voor de lijn Batavia—Buitenzorg, 
verleend aan do inmiddels gevormde Nedcr- 
landsch-Indische Spoorwegmaatschappij, een 
nieuw tijdperk geopend, waarvan men grootc 
verwachtingen koesterde voor spoorwegaanleg 
door particulier initiatief.

De financieelo moeilijkheden, waarmede deze 
maatschappij ondanks krachtige staatshulp te 
kampen had, schrikte ccncrzijds het particulier 
initiatief af, anderzijds meende de Regeering, dat 
eene proefneming met aanleg van staatsspoor
wegen allicht minder risico medebracht dan ren- 
tegarantio aan particuliere maatschappijen.

Gezamenlijke particuliere spoor
wegen ......................................... 424

3025Totaal der spoorwegen . .

De afzonderlijke spoorwegen vinden hieronder 
achtereenvolgens behandeling.

De Staatsspoorwegen werden sedert 1875 als 
afzonderlijko dienst beheerd onder een Inspec- 
teur-Generaal. Met ingang van 1 Maart 1888 werd 
deze diensttak opgeheven en toegevoegd aan het 
Departement van Burgerlijke Openbare Werken.

Met 1 Juli 1909 is de dienst van spoor- en tram
wegen en het beheer van do Staatspoor en -tram
wegen gesteld onder de leiding van den hoofd
inspecteur der Spoor- on Tramwegdiensten, toe
gevoegd aan het Departement van Gouverne
ments-Bedrijven.

De reorganisatie van den dienst der Staats
spoor- en tramwegen van 1 November 1917

) Waarvan 84 Iv.M. als tram geëxploiteerd.
2) Met 1 Januari 1918 overgobracht bij den 

dienst der eenvoudige lijnen (tramlijnen enz.'.
3) Waarvan 123 K.M. vóór 1917 als tram 

geëxploiteerd.

Eerste aanleg van staatsspoorwegen. Bij do wet 
van 6 April 1875 (Ind. Stb. no. 141) werd de eer
ste machtiging tot aanleg van een staatsspoor
weg in Nederlandseh-Indië verleend (Soerabaja— 
Pasooroean — Malang); tal van wetten tot aanleg 
van staatsspoorwegen op Java en Sumatra kwa
men sedert tot stand.

ï

é
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518; 190G no. -115 en 456; 1907 no. 446 en 500; 
1909 no. 79, 190, 228, 536 en 587: 1910 no. 152 en 
487; 1911 no. 227, 46S en 618; 1912 no. 467; 1913 
697; 1914 no. 599: 1916 no. 607; 1917 no. 36, 96, 
321 en 497.

Algemeen Reglement op den aan- 
de exploitatie 

met machinale beweegkracht 
algemeen verkeer

bracht mede eene verdccling van het bedrijf in de 
volgende dienstvakken:

1. de Administratieve Dienst :
2. de Dienst van Weg en Werken;
3. de Dienst van Traktie en Materieel;
4. de Dienst van Beweging en Handelszaken;
5. de Dienst van Eenvoudige lijnen (Tramwe

gen en Automobieldiensten);
6. de Dienst van opname:
7. de Dienst van Lijnaanleg;
8. de Dienst van Constructie en Bruggenbouw;
9. de Dienst van Uitbreiding en Bouwkundige 

Zaken.
Door den dienst van Eenvoudige lijnen worden 

beheerd:
de Staatslijnen op de Buitenbezittingen (incl. 

de vroeger zelfstandige lijn ter Sumatra’s West
kust) ;

op Java de Staatstramwegen Oosterlijnen;
de Lands automobieldiensten.
Het hoofd van den dienst der Staatsspoor- en 

tramwegen heeft onder de bevelen van den Di
recteur van Gouvernemcnts-Bedrijven de alge- 
meene leiding van de opnemingen, de uitrusting 
en de exploitatie van die spoor- en tramwegen.

Sedert 1917 is het Ombilinstcenkolen bedrijf 
onder een afzonderlijken leider gesteld en is ge
heel gescheiden van den dienst der staatsspoor
wegen ter Sumatra’s Westkust.

Het toezicht op de spoor- en tramwegen vormt 
een afzonderlijken dienst, behoorende tot het De
partement van Gouvernementsbedrijven en 
wordt, onder de bevelen van den Directeur van 
genoemd Departement, beheerd door het Hoofd 
van den dienst van het toezicht op de spoor- en 
tramwegen.

Reglementen. De spoor- en tramwegen in Ned.- 
Indië worden beheersclit door de volgende regle
menten:

Algemeen Reglement voor de 
Spoorwegdiensten in Nederland.sch- 
I n d i ë (Algemeen Spoorweg Reglement). Vast
gesteld bij art. 1 der Ordonnantie van 31 Dec. 
1895 (Ind. Stb. 1895 no. 300 en 1896 no. 19) 
en gewijzigd bij Jnd. Stb. 1896 no. 33, 242 en 
243; 1897 no. 116 en 264; 1898 no. 229; 1899 
no. 118; 1900 no. 107; 1901 no. 370; 1902 
no. 455; 1903 no. 87 en 397; 1904 no. 369 en 
431; 1905 no. 518; 1906 no. 415 en 456; 1907 no. 
309, 446 en 500; 1909 no. 79, 190, 228, 536 en 
587; 1910 no. 152 en 487; 1911 no. 227 en 408; 
1912 no. 467; 1913 no. 697; 1914 no. 599; 1915 
no. 106; 1916 no. 607; 1917 no. 36, 96, 321 en 497.

Algemeen Seinreglement voor 
de Spoorwegen in Neder landsch- 
I n d i ë. Vastgesteld bij art. 2 van het Gouv. 
besl. van 16 Febr. 1910 no. 22 (Ind. Stb. 
no. 153), in werking getreden 1 Nov. 1910 
(Gouv. besl. 22 Jul 1910 no. 27, Ind. Stb. no. 411) 
engewijzigd bij Gouv. besl. van 7 April 1911 no. 65 
(Ind. Stb. no 282). Vgl. mede het Gouv. Besl. van 
20 Dec. 1916 no. 21.

Algemeen Reglement voor den 
Dienst en het Vervoer op de Se- 

poorwegen in Neder
landse h-I n d ië (Algemeen Secundair Spoor
weg Reglement). Vastgesteld bij art. 1 der Ordon
nantie van 23 Mei 1902 (Ind. Stb. 1902 no. 218) 
en gewijzigd bij Ind. Stb. 1902 no. 455; 1903 
87, 167 en 397; 1904 no. 369 en 431: 1905 no.

van tra m-1 c g en 
w o g e n
bestemd voor 
in Ncderl. I n d i ë, met uitzondering 
van tramwegen van uitsluitend of 
overwegend p 1 a a t s e 1 ij k belang (Alge
meen Tramweg Reglement). Vastgesteld bij 
der ordonnantie van 17 Oct. 1905 (Ind. Stb. no. 
51G) en gewijzigd bij Incl. Stb. 1906 no. 415 
en 456; 1907 no. 54, 292, 446 en 500; 1908 no. 
351; 1909 no. 79, 190 en 460; 1910 no. 100; 1911 
no. 511; 1913 no. 412; 1914 no. 696; 1915 no. 
631; 1916 no. 607; 1917 no. 36, 321 en 497.

Algemeen Reglement op voor 
algemeen verkeer bestemde tram
wegen van uitsluitend of overwe
gend pl'aatselijk belang (Algemeen Stads
tram Reglement). Vastgestcld bij art. 1 der or
donnantie van 3 Nov. 1915 (Ind. Stb. 1915 no. 
629); gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 
1917 no. 321 en 497.

art. 1

:
:
;

;

Reglement op den aanleg en het ge
bruik van tra in wegen ten behoeve 
van ondernemingen van landbouw 
en nijverheid. Vastgesteld bij de ordon
nantie van 9 Sept. 1885 (Ind. Stb. 1885 no. 
158); gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 
1895 no. 171; 1902 no. 384; 1905 no. 517; 1911 
no. 557.

Algemeene regelen betreffende 
den aanleg en de exploitatie van 
spoor- en tramwegen, bestemd voor 
algemeen verkeer in Nederlandsch-Indië. 
Vastgesteld bij art. 1 van het Kon. Besl. van 12 
Juni 1915 no. 44, opgenomen in Ind. Stb. 1915 
no. 506, en in werking getreden 1 Dec. 1915 blij
kens art. 2 van het Gouv. Besl. van 3 Nov. 1915 
no. 42 opgenomen in Stb. 1915 no. 030.

Regelen in acht te nemen bij aan
vragen o m concessie voor den aan
leg en de exploitatie van s p o o r w e- 
gen voor algemeen verkeer in Neder- 
1 an ds ch-I n dië. Vastgesteld hij art. 1 
het Gouv. Besl. van 17 Oct. 1905 no. 4 (Ind. Stb. 
no. 514) en aangevuld bij art. 2 van hetGou v.Besl. 
van 31 Oet. 1907 no. 42 (In !. Stb. no. 447), traden 
in werking op 1 Jan.1906. Zie ook Bijblad no.6428.

Voor w aard e n, waar o p d o o r d e n Gou- 
verneu r-G.e neraal krachten .s a r t. 4 
lid 1 der Algemeene regelen, vastge
steld bij liet Kon. Besl. van 12 Juni 1915 no. 
44 (Jnd. Stb. no. 505), concessie kan w o r- 
d en verleend voor den aanleg en de 
e x p 1 o i t a t i e van tramwegen met m a- 
c h i n a 1 e beweegkracht, beste m d v o o r 
Algemeen verkeer in Nederlandsch- 
Indië. Vastgesteld bij art. 2 van het Gouv. 
33esl. van 17 Oct. 1905 no. 4 (Ind. Stb. no. 515 en 
633), gewijzigd en aangevuld bij ind. Stb. 1907 
no. 447; 1909 no. 191 en 422; 1913no. 531; 1915 
no. 633; 1917 no. 82. Zie dok Bijblad no. 6428).

Bepalingen voor het vervoer 
Spoor- of T r a m w eg en van g r o o t e h oc- 
veelheden b u s k r u i t, 
ken, munitie en andere ontplofbare
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stoffen ten behoeve van ’sLands bur
gerlijken
gesteld bij Ind. Stb. 1907 no. 501, gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1910 no. 487; 1913 no. 697; 1914 no. 
599; 1915 no. 106.

Regeling van den dienst van het 
toezicht op de spoor- en tramwegen. 
Vastgesteld bij het Gouv. Besl. van 30 Juni 1917 
no. 42 (Ind. Stb. 1917 no. 322).

Algemeene regelen in zake krui
sing van spoor- en tram wegen, be
stemd voor algemeen verkeer, zoowel 
onderling als met rail banen ten be
hoeve van ondernemingen van land
bouw en nijverheid. Goedgekeurd bij be
schikking van den Directeur van Gouv. Bedrij
ven van 23 Mei 1910 no. 3932 en gewijzigd bij be
schikkingen van 19 November 1910 no. 9679, 
4 April 1911 no. 3088, 22 Aug. 1913 no. 8909 
en 1 Oct. 1914 no. 18233.

Naasting kan te allen tijde plaats hebben op 
hot einde van het jaar volgende op dat, waarin 
het voornemen tot naasting is medegedeeld.

De vergoeding in geval van naasting wordt be
paald volgens een formule, die tot uitkomst heeft 
als maximum 25 maal do gemiddelde netto op
brengst van cie drie voordeeligste der laatste vijf 
jaren en als minimum het eindcijfer der construc
tie rekening.

Snelheden. De maximumsnelheden, die onaf
hankelijk van de spoorwijdte, ingevolge het Alge
meen Reglement worden toegelaten zijn:

en militairen dienst. Vast-

voor secun
daire spoor

wegen
voor hoofd
spoorwegen j

voor sneltreinen. . . 75 K.M. p.u.
,, personentrei

nen ................
,, gemengde trei

nen .................
,, goederen trei

nen ..................
Eerlang zal voor den loep der exprestreinen het 

toegelaten maximum der snelheid riet voldoende 
blijken te zijn, terwijl èn de beveiligingsinrichtiu- 
gen op enkele hoofdlijne' èn de inrichting van het 
rollend materieel een belangrijk grootere snel
heid zullen toelaten.

Een globaal beeld van het alignement en de 
gemiddelde behouden snelheid over de vier 

1 spoorverbindingen tusschen de hoofdplaatsen 
Batavia en Soerabaja, welke achtereenvolgens 
als kortste verbinding op den voorgrond traden, 
vindt men :'n onderstaand overzicht.

GO K.M. p. u. 40 K.M.Concessievoorwaarden. De concessievoorwaar
den voor den spoorweg Semarang-Vorstenlanden, 
verleend bij Gouv. besl. van 28 Augustus 1862 
no. 1, bekrachtigd in verband met de daaraan 
verbonden rentegarantie bij de wet van6Julil863 
en sedert herhaaldclijk gewijzigd, zijn van een 
verouderd type.

De Delispoorweg heeft voor hare gezamenlijke 
spoor- en tramwegen nieuwe voorwaarden, vast
gesteld bijGouv.besl. van9September 1912 no. 14.

Daarbij zijn de volgende maxima gesteld voor 
tarieven:

voor reizigers le klasse 10 et. per kilometer;
6 et. ,,
4 ct.

,, vrachtgoed 25 ct. per tonkilorueter.
De duur der concessie is gesteld op 99 jaren, te 

rekenen van 1 -Januari 1912.

p. u.45 K.M. p. u.

40 K.M. p. u.

2o > 99 9
3e

Vergelijkende opgave over vier spoorverbindingen Batavia —Soerabaja.
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1 K.M.K.M. : K.M. i Uren.K.M.M. + i M. M.i °/ü.) ! p.uur.
Batavia — Buitenzorg —

Bandoeng-Djokja-Solo-
Soorabaja.....................

Batavia--Krawang Ban- j 
doeng— Djokja — Solo—■
Soerabaja.....................

Batavia - Chori bon — Se
marang Goendih—Tje- 
poe —Soerabaja . . . 1912

Batavia (Zuid) —Cheri- 
bon — Kroja —Djokja— ,
Solo —Soerabaja . . . j 1917 j 13.3 |+329 | 321 |

Personeel. Do verdeeling van het bedrijf is bij 1 
de meeste spoorwegen als volgt (zie hetgeen hier- 1 
boven reeds betreffende de Staatsspoorwegen 
is vermeld):

1. Administratie, controle, magazijn;

46643 ; 912 J 20269+ 847 1 1695 150i 1891 40

S76 171/2 50691185150+ 847 ‘ 1110j 1900 j 25
|

■

0 { 725 36725 I 20150| + 83 | 8010

!
56 i 784 58840 j 15300

2. Weg en werken;
3. Tractie on materieel;
4. Vervoer, tarieven, beweging.
Voor de vervulling van de betrekkingen

chef dezer diensten en van degenen, die dezen
van
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sche Spoorweg Maatschappij in exploitatie 
gekomen, werd Buitenzorg als xiitgangspunt voor 
bedoelde spoorwegen gekozen.

Met de leiding van aanleg en exploitatie der 
Staatsspoorwegen werd belast de Inspecteur-Ge
neraal D. Maarschalk. De resultaten, verkregen 
bij den eersten aanleg van Staatsspoorwegen op 
Java, waren bijzonder gunstig, eenerzijds in den 

besparingen op de aanlegkosten, ander
zijds doordat de bruto ontvangsten van de voor 
het verkeer opengestelde baanvakken belangrijk 
hooger waren dan de exploitatiekosten.

De nog in de ondervolgende statistieke cijfers — 
in navolgingvan hetverslag over 1917 — gevolgde 
verdeeling in twee afgescheiden lijnnetten, nml. 
de Oosterlijnen en Westerlijnen, is .vervallen.

Thans worden onderscheiden:
1. Stamlijnen: Batavia-Noord—Buitenzorg en 

Buitenzorg— Djokjakarta; Batavia-Zuid — Pada- 
larang; Batavia-Zuid — Merak;Tjikampèk —Kro- 
ja; Soerabaja-Kota —Solo Sks.; Wonokromo — 
Panaroekan; te zaïnen: 1729 K.M.

2. Verbindingslijnen: Bangil —Kertosono; Si- 
dhoardjo —Tarik, met eenige kortere te zamen 
249 K.M.

3. Zijlijnen, waaronder enkele als tramweg 
geëxploiteerd.

Onder hetzelfde beheer vallen nog 83 K.M. 
tramlijnen met spoorwijdte 0.000 M., welke even
eens als tramweg worden geëxploiteerd.

Belangrijke data voor den dienst der Staats
spoorwegen op Java zijn de volgende:

16 Mei 1878. Opening van het eerste baanvak 
Soerabaja —Pasoeroean.

17 Mei 1884. Opening van de Prcangerlijn tot 
Bandoeng.

24 Mei 1884. Opening van de Oosterlijn tot 
Solo, waarmede de spoorweg-verbinding Soera- 
baja —Semarang tot stand kwam.

2 November 1885. Opening van de lijn Batavia 
— Tandjoeng Priok.

ï November 1894. Tot standkoming van do 
doorgaande verbinding Soerabaja— Batavia met 
overnachting te Maos en overlading te Solo en te 
Djokja.

4 Augustus 1898. Overdracht van den spoor
weg Batavia — Krawang, lang 63 K.M., van de 
Batavia — Ooster-Spoorweg Mij.

15 Juni 1899. Indienststelling van de derde 
spoorstaaf op het baanvak Solo —Djokja.

2 Mei 1906. Gereedkoming van het baanvak 
Poerwakarta —Padalarang, waardoor de verbin
ding Soerabaja —Batavia over Krawang —Pada
larang wordt verlegd met overnachting te Djokja. 
(instelling van exprostreinen).

3 Juni 1912. Opening van de lijn Tjikarap- k — 
Cheribon.

1 November 1913. Overdracht van den spoor
weg Batavia —Buitenzorg, lang 56 K.M., van de 
Ned. Indische Spoorweg Maatschappij.

1 December 1916. Overdracht van den tram
weg Babat—Djombang, lang 69 K.M.,
Babat — Djombang Tram Mij.

1 Januari 1917. Opening van de lijn Cheribon — 
Kroja, waardoor de verbinding Soerabaja — 
Batavia over Cheribon —Kroja wordt verlegd.

De spoorwijdte is 1.067 Meter.
Het geheele net is voor enkel spoor aangelegd, 

behalve de baanvakken Wonokromo —Pëgirian,

wasmeer direct terzijde staan, komen in den regel bij 
voorkeur in aanmerking personen, die reeds in 
Europa bij spoorwegen werkzaam zijn geweest. 
De subalterne administratieve betrekkingen van 
klerk tot stationschef worden gewoon lijk vervuld 
door in Indië geboren zoons van Europeesche 
ouders of vaders. Voor de betrekkingen, waarvoor 
handenarbeid vereischt wordt, komen bijna uit
sluitend inlanders in aanmerking, terwijl inlan
ders en Chineezen ook kunnen opklimmen tot 
machinist, onderopzichter, haltechef en klerk 
2e klasse. Sedert 1917 worden ook inlanders, die 
aan bepaalde eischen voldoen, in ambtenaars
betrekkingen toegelaten.

Bij de Nederlandsch Indische Spoorweg Maat
schappij waren op ulto December 1918 in Neder
landsch Indië in dienst 2S14 ambtenaren en 
beambten. Daarvan zijn:
179 of 6 % ambtenaren in Europa geboren;
564 of 20 % ambtenaren in Indië geboren (Euro

peanen of daarmede gelijkgestel- 
den), met inbegrip van 37 inlanders; 

2071 of 74 % beambten (inlanders).
Aan het Europeesch personeel wordt, zoowel bij 

de Staatsspoorwegen als bij de Deli spoorweg
maatschappij en de Nederlandsch-Indisehe spoor- 
weg-maatschappij, na volbrachten diensttijd pen
sioen uitgekeerd. Ook weduwen en weezen genie
ten na het overlijden van beambten pensioen.

De pensioenen kunnen worden uitgekeerd bij 
de Staatsspoorwegen na 20 jaar dienst op 45- 
jarigen leeftijd; bij de Delispoorwegmaatschappij 
na 10 jaar dienst op 45 jarigen leeftijd, na 20 
jaar dienst onafhankelijk van leeftijd en bij de 
Nederlandsch Indische spoorwegmaatschappij na 
25 jaar dienst in Indië op 50-jarigen leeftijd.

De pensioenen bedragen na volbrachten dienst
tijd bij de SS. 1/4, bij de D.S.M. 3/10 (na 20 dienst
jaren ƒ 300 daarenboven) en bij de N.I.S.M. 1/3 
van het gemiddeld gedurende de laatste jaren ge
noten jaarlijksch tractement.

Bij den Nederlandsch Indischen spoorweg be
staat bovendien een ondersteuningsfonds voor 
alle Inlandsche en daarmee gelijkgestelde beamb
ten in vasten dienst. Onafhankelijk van hunnen 
leeftijd en zonder dat beambten tijdens hunnen 
diensttijd daarvoor bijdragen storten, wordt uit 
dat fonds levenslange maandelijksche onderstand 
toegekend aan Inlandsche beambten, die eervol 
ontslagen worden tengevolge van ongeschiktheid 
voor den dienst.

Deze onderstand kan per maand bedragen 4, 6, 
8, 10, 15, 20, 25 of 30 gulden, naarmate het geno
ten tractement bedroeg minder dan f 10, f 20, / 40, 
ƒ 60, ƒ 80, ƒ100, ƒ120 of meer dan / 120 per maand.

Aan nagelaten betrekkingen van in dienst of in 
het genot van onderstand overleden beambten, 
voor zooverre zij door den overledene verzorgd 
werden, worden in ééns uitgekeerd 12 maande
lijksche termijnen van bedoelden onderstand.

Staatsspoorwegen op Java.De eerste aanleg 
van Staatsspoorwegen werd bevolen bij de wet 
van 6 April 1875 (Ind. Stb. *no. 141) tot verbin
ding van Soerabaja met Pasoeroean (63 K.M.) 
met een zijlijn Bangil —Malang (49 K.M.).

Kort na de opening van het eerste baanvak in 
Oost-Java werd ook voor West-Java tot staats- 
aanleg van spoorwegen besloten (wet van 6 Juni 
1878, Ind. Stb. no. 201). Daar inmiddels de 
spoorweg Batavia — Buitenzorg van de Ned. Indi-
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Tandjocng Priok — Batavia en Tjilatjap haven — 
Soerailir, die over 7, 9 en 10 kilometer dubbel 
spoor hebben, terwijl hot baanvak Goebeng— 
Soerabaja over 2 kilometer met drie sporen is 
voorzien.

Bovenbouw. De oorspronkelijke, op vele lijnen 
nog voorhanden bovenbouw heeft spoorstaven 
wegende 25.7 K.G. p. M, in normale lengte aan
vankelijk van 6.80 M. later van 10.20 M. Zij zijn 
met spoorspijkers en spoorschroeven (tirefonds) 
bevestigd op djatihouten dwarsliggers, lang 2.00 
M., breed 0,22 M. en dik 0,12 M. Sinds 1909 is een 
zwaardere bovenbouw in gebruik gekomen, 
waarmede de nieuwe lijnen zijn gebouwd en 
welke met het oog op het zwaardere en snellere 
verkeer over de stamlijnen op meerdere van de 
bestaande hoofdlijnen is gelegd.

De spoorstaven bij dezen bovenbouw wegen 
33.4 K.G. p. M. en zijn r ormaal 11.90 M. lang. De 
spoorstaven liggen op zware onderlegplaten, die 
bij alle dwarsliggers zijn aangebracht en worden 
met 3 tirefonds bevestigd.

In de lijnen van de Staatsspoorwegen komen 
vele en belangrijke ijzerconstructies voor brug
gen voor. Van de in de latere jaren gebouwde lij
nen is in het bijzonder de spoorweg Padalarang — 
Poerwakarta te vermelden, waarin vele hooggele
gen bruggen en viaducten van zeer belangrijke 
afmetingen worden aangetroffen. De indicnststel- 
ling van telkens zwaardere locomotieven is oor
zaak dat in de laatste jaren zeer omvangrijke ver
sterkingen der ijzerconstructies worden ten uit
voer gebracht.

Van een last-schema, overeenkomend met twee 
locomotieven van 54 ton totaal gewicht of 4.73 
ton per M. met wagen van 18 ton totaal gewicht, 
is men in 1911 gekomen tot een last-schema van 
twee locomotieven met totaal gewicht elk van 
100 ton of 5.56 ton per M. met wagen van 20 ton 
totaal gewicht, terwijl thans een last-schema 
(1917) is aangenomen overeenkomend met twee 
locomotieven met 168 ton totaal gewicht of 8.75 
ton per M. en wagens met een totaal gewicht van 
2-1 ton.

Staatsspoor- en tramwegen op Java (normaal- 
spoor) rond 248 milliocn gulden, zoodat gerekend 
over totaal 2508 kilometer lengte, do kosten 
aanleg hebben bedragen dooreen / 98.780 per 
kilometer. De aanlegkosten van de 83 K.M. tram
wegen smalspoor (0.600 M.) hebben bedragen 
/ 18.000 per kilometer.

van

Oosterlijncn.
Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond 

het materieel uit 237 locomotieven, 599 rijtui
gen, 96 bagagewagens en 5055 goederenwagens.

In 1917 werden verstookt 79.699 ton steenko
len, waarvan 7640 ton Ombilinkolen en voerts 
34.915 ton brandhout.

De rijtuigen bieden plaats aan voor een, twe 
of drie klassen van reizigers; de constructie en 
indeeling dezer rijtuigen is zeer verschillend. De 
goederenwagens wegen ongeveer 6 ton en hebben 
als regel 10.5 ton laadvermogen.

Vervoer. Gedurende 1917 werden op de Ooster- 
lijnen vervoerd 110.872 treinen, afleggende 
6.018.789 treinkilometers.

De grondslagen der tarieven zijn in ruwe trek
ken als volgt:

Reizigers le klasse 4.5 ct. per K.M.;
Reizigers 2e klasse 3 ct. per K.M. ;
Reizigers 3e klasse lx/2 ct. per K.M., dalende bij 

grooter afstand tot 1 ct;
Inl. reizigers 3e klasse 1 ct. per K.M. voor alle 

afstanden (sedert 1 Januari 1900).
In 1917 werden vervoerd:

46.714 reizigers le klasse.
389.888 

17.523.710 „
totaal 17.960.312 reizigers.

2e
3e

21.217 ton bagage en bestelgoed 
2.968.872 

436.467
„ koopmansgoederen. 
„ dienstgoederen.

totaal 3.426.556 ton goederen.

De ontvangsten waren als volgt:
opbrengst reizigers ... ƒ 6.437.970

„ goederon . .
„ diversen . . .

totaal bruto ontvangsten / 20.078.044
Idem per dagkilometer ƒ 51.42.
Idem per treinkilometor ƒ 3.33.

W o s t e r 1 ij n e n.
'Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond

het materieel der Wcstcrlijnen uit 240 locomo
tieven, 648 rijtuigen, 156 bagagewagens en 4950 
goederenwagens.

In 1917 werden verstookt 134.904 ton steenko
len waarvan 67.648 ton Ombilin kolen, boven
dien 22.374 ton hout.

De rijtuigen bieden plaats aan voor een, twee 
of drie klassen van reizigers, op de Priokljjn ko
men bovendien nog rijtuigen 4o klasse voor met 
uitsluitend staanplaatsen, voor inlanders.

Do goederenwagens zijn gelijk aan die bij de 
Oosterlijnen in gebruik.

Vervoer. Gedurende 1917 werden op de Wester- 
lijnen vervoerd 192.375 treinen, afleggende 
8.847.040 troinkilomoters.

De grondslagen der tarieven zijn dezelfde als 
vermeld bij de Oosterlijnen.

Behalve de beide tunnels in de Preangerlijn bij 
Lampegan (lang 632 M.)cn bij Idjoe (lang 577 M.) 
is nog een tunnel tot uitvoering gekomen in den 
spoorweg naar Banjoewangi bij Mrawan (lang 
450 M.).

De aard van den bodem bij do berglijnen en 
meer in hot bijzonder het vulkanische terrein in 
de Preanger regentschappen en elders is oorzaak 
dat gedurende den aanleg en nog steeds geduren
de de exploitatie verstoringen der evenwichts
toestanden, zich uitend in grondverschuivingen, 
plaats vonden.

Do gebouwen en de stationsinrichtingen zijn 
reeds bij den eersten aaideg der stamlijnen op 
ruime schaal ontworpen.

De centrale werkplaatsen voor herstelling van 
locomotieven en voor het bouwen en herstellen 
van voertuigen bevinden zich te Madioen, Ban- 
doong en Meester Cornelis, terwijl kleinere her
stellingswerk plaatsen worden aangetroffen te 
Soerabaja, te Dj'mbTr en te Poerworedjo.

Do kosten van den aanleg der Staatsspoorwe
gen op Java bodroegen op uit. 1912: voordeOos- 
terlijnen / 78.900 per kilometer en voor de Wester- 
lijnen / 90.400 per kilometer. Op ulto 1917 be
droog het totaal van do aanlegrekening der

„ 12.608.603 
„ 1.031.471

'i *
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werden gelden toegestaan voor de verlenging 
Fort deKock — Pajakoemboeh, lang 33 kliometer, 
deze verlenging was 15 September 1S9G voltooic. 
De aanleg van deze lijnen, waarbij de terrein- 
moeilijkheden op verschillende baanvakken door 
toepassing van tan radstaven werden overwon
nen, geschiedde onder leiding van den Hoof' - 
Ingenieur J. W. Ijzerman.

Op liet einde van 1917 waren in exploitatie een 
hoofdlijn Emmahaven —Padang—Padang Pan- 
djang—Sawah Loentö, lang 150 K.M. met zijlij
nen Padang —Poeloeajor, Loeboek Aloeng — Soe- 
ngai Limau en PadangPandjang — Paj akoe mboeh, 
tezamen lang 95 K.M. De totale lengte bedroeg 
245 K.M.

Bovenbouw. De spoorstaven wegen 25.7 K.G. 
per M., met uitzondering van de spoorstaven 
in tunnels en op eene 21/2 kilometer lange helling 
van 30°/00, waar de kolentreinen geremd dalen. 
Op deze baanvakken zijn spoorstaven van 40 
K.G. per M. gebruikt; de lengte der spoorstaven 
is 7 Meter. De spoorstaven zijn bevestigd op sta
len dwarsliggers, systeem Post, wegende 38 K.G. 
per stuk. Op de baanvakken, bereden door tand - 
rad-locomotieven, zijn middentandstaven aange
bracht lang 3.50 M., wegende 57 K.G. per M 
(systeem Riggenbach). De grootste helling voor 
af voer bedraagt 20 °/ij0 adhaesiebaan, 51 °/00 tand
radbaan en voor afvoer: 30 °/00 adh. baan, 70 °/00 
tandradbaan. De kleinste straal der bogen be
draagt 150 M.

Gebouwen en kunstwerken. De gebouwen zijn 
met het oog op het zwakke verkeer van reizigers 
en koopmansgoederen hoogst eenvoudig.

Het aantal kunstwerken is zeer groot en omvat 
behalve tal van steunmuren, duikers en kleine 
bruggen, 55 bruggen van 20 tot 60 meter wijdte.

In dezen spoorweg komen 3 tunnels voor, lang 
respectievelijk 828, 35 en 70 Meter.

Haveninrichtingen. De Emmahaven is 22 H.A. 
groot, met inbegrip van het in de haven gelegen 
eiland Pasirketjil. De diepte is 75 dM. onder eb 
bij springtij, het verschil tusschen de waterstan
den bij eb en vloed bedraagt 11 dM. Do havenin
gang is 1000 Meter breed. De bodem bestaat uit 
eene laag koraal, dik 4 tot 8 meter, slechts in staat 
lichte kunstwerken te dragen. Daaronder treft 
men eene 11 tot 7 meter dikke slappe kleilaag 
aan, zoodat voor zware fundeeringen minstens J 6 
Meter diepte noodig is. De werken, noodig om in 
enkele uren 500 a 600 ton kolen in maiJsteamers 
en 2000 a 3000 ton in colliers rriet geringe kosten 
te kunnen laden, houden verband met deze moei
lijkheden.

De belangrijkste werken, behalve de stations
inrichtingen te Emmahaven zijn: een kolen maga
zijn, waar de kolen automatisch gelost en geladen 
worden on een viaduct, bestaande uit vijf span
ningen van21 Meter en een consolebrug, waarover 
wagens met bodemkloppen tot het stortvlak voor 
colliers worden vervoerd.

Voor het laden der kolen in de stoomschepen 
zijn electrischo bunkerkranon in dienst gesteld.

Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond het 
materieel uit 71 locomotieven, grootendecls tand
rad-locomotieven, 103 rijtuigen, 17 bagagewa
gens en 873 wagens. Voor koienvervoer van de 
Ombiiin mijn te Sawah Loentö tot de Emmaha
ven worden gebruikt 4-assige wagens met 20 ton 
laadvermogen, dakvormigon bodem en zijklep-

In 1917 werden vervoerd:
242.718 reizigers le klasse.

1.024.434 
30.928.962

totaal 32.196.114 reizigers.

36.366 ton bagage en bestelgoed.
1.915.49S „ koopmansgoederen.

564.952 „ dienstgoederen.
totaal 2.516.816 ton goederen.

De ontvangsten waren als volgt:
opbrengst reizigers . . . ƒ 9.601.717

„ goederen....
„ diversen . .

totaal bruto ontvangsten ƒ 20.738.208
Idem per dagkilometer ƒ 39.19.
Idem per treinkilometer / 2.34.

De exploitatiekosten voor het geheele net der 
Staatsspoorwegen op Java waren:

in totaal .........................
per dagkilometer.... 
per treinkoilometer. . .

De netto ontvangsten waren: 
in totaal

in % van de bruto ontvangst 50 %.
in % van het aanlegkapitaal 12.18 %-VJj*1 .
Staatsspoorweg ter Sumatra’s Westkust. 

Reeds van oudsher was de gemeenschap van de 
rijkbevolkte Padangsche bovenlanden met de 
kust en met de reede van Padang zeer gebrekkig. 
De toegangswegen moesten het Barisangebergte 
overschrijden, waarvan de laagste zadels bij Soe- 
.bang-op 1050 meter en bij Padang Pandjang op 
773 meter boven de gemiddelde zeehoogte waren 
gelegen.

In 1833 werd last gegeven tot het aanleggen 
van een karrenweg door de kloofjvan_de. Anei.ter 
verbetering van den transp'ortweg Padang Pan
djang— Padang.

In 1870 voltooide de mijningenieur W. H. de 
Greve een rapport aan de Regeering, waarin do 
beteekenis van de ontdekking der Ombilinkolen- 
velden werd uiteengezet. Na den dood van De 
Greve werd door Dr. R. D. M. Verbeek het onder
zoek naar de ligging der steenkolen voortgezet en 
voltooid.

In 1873 werd aan den Ingenieur J. L. Cluyse- 
naer door de Regeering opgedragen een onder
zoek in te stellen naar de beste gelegenheid tot 
spoorwegaanleg in het gouvernement Suma
tra’s Westkust in het algemeen, en voor den af
voer van steenkolen uit de Padangsche boven
landen naar de kusten in het bijzonder. De resul
taten van dit onderzoek zijn in den vorm van ge
drukte rapporten in de jaren 1876, 1878 en 1884 
gepubliceerd.

In het rapport van 1878 werd het tracé van de 
Emmahaven,yiaPadang door de kloof van deAnei 
langs ÊeFmeer van Singkarak, langs Solplc 
Moeara-Kalaban naar Sawah Loentö aanbevolen.

Bij de wet van 6 Juli 1887 (Ind. Stb. 163) werd 
gelast de aanleg van genoemd tracé, lang 156 ki
lometer, aangevulo met de zijlijnen Padang P 
djang—FortdeKoek, lang 14 en Pahang-Poeloe 
ajer, lang 2kilömeter, welke lijnen 1 Januari 1894 
voor het publiek verkeer geopend werden.

Bij de wet van 13 Juli 1895 (Ind. Stb. 211)

2e
3e en 4c klasse.

;

10.110.931
1.025.560

ï

/ 20.487.239 
23.82

1.39

ƒ 20.329.000
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pen, zoo, dat de lossing automatisch kan geschie
den.

heer I). Maarschalk, die sedert 1867 als Voorzitter 
van het Comité van Bestuur te Semarang 
opgetreden.

Niet minder had de Maatschappij te kampen 
met financieele moeilijkheden. De staat verleende 
grooten steun aan de onderneming door het kapi
taal, waarover hij 41/2 % rente garandeerde, in 
1873 te verhoogen tot 17 millioen, waardoor aan 
de onderneming tot liet einde van het jaar 1906 
een jaarlijkseh voorschot groot ƒ 765.000 werd 
verzekerd.

De lijn Semai’ang— Vorstenlanden kwam ge
reed op 21 Mei 1873, de lijn Batavia—Buitenzorg 
op 31 Januari 1873. De concessie eindigt 
op 31 December 1971. Het renteloos voorschot 
van den staat, dat ultimo 1S72 / 2.981.982 
bedroeg, nam geleidelijk toe tot de jaren 
1S75 en 1876, toen een maximum van ƒ 3.334.430 
bereikt werd, daarna werden jaarlijks belang
rijke bedragen afgelost. Ultimo 1S93 was deze 
schuld gedelgd. In de periode 1894 t/m 1918 
bedroeg het aandeel van den staat in de over
winst / 5.601.000 of gemiddeld ƒ 224.040 per jaar.

Daar het aandeel in do overwinst nog tot ulti
mo 1971 aan den staat ten goede komt en de lijn 
Semarang — Vorstenlanden bovendien bij het ein
digen der concessie vrij en onbezwaard aan den 
staat vervalt zonder andere vergoeding dan voor 
rollend materieel en werktuigen, mag het verlee- 
nen van rentegarantie in het onderhavige geval 
als een voor den staat zeer voordeelige transactie 
worden beschouwd.

was
Voor transport van kolen van het magazijn 

naar het stortvlak worden gebruikt 2-assige wa
gens met bodemkleppen, ingoricht voor automa
tische lading en lossing.

In 1917 werden verstookt 46.101 ton Ombilin-
steenkolen.

De rijtuigen zijn ingericht voor 2 klassen van 
reizigers.

Vervoer. In het jaar 1917 liepen 59.694 treinen, 
welke te zamen 1.396.439 trein kilo meters afleg
den. De treinen bevatten gemiddeld ruim 19 assen.

In 1917 werden vervoerd 3.324.870 reizigers, 
waarvan 50.886 in de eerste en 3.273.984 in do 
tweede klasse.

Verder werden vervoerd in dat jaar:
893 ton bagage en bestelgoed.

700.183 „ koopmansgoederen en kolen. 
70.435 „ dienstgoederen.

771.511 ton goederen in totaal.
De ontvangsten van den spoorweg waren in 

1917 als volgt:
Opbrengst reizigers. . /

„ goedei'en . .
„ diversen ...

Bruto ontvangsten in totaal / 2.685.646 
Idem per dagkilometer . .
Idem per treinkilometer. .

783.737
1.632.408

269.501

30.03.
2.00.

De exploitatiekosten waren:
in totaal.................................
per dagkilometer ..............
per treinkilometer ..............

Lijn Semarang —Vorstenlanden. Deze lijn 
werd aangelegd met de in Europa meest gebrui
kelijke spoorwijdte van 1,435 meter; voor den bo
venbouw en het rollend materieel werden in 
hoofdzaak gekozen typen naar Europeesch model.

Het eerste baanvak van dezen spoorweg (te
vens het eerste baanvak in Nederlandsch-Indië) 
Semarang —Tangoeng, lang 25 kilometer, werd 
voor het publiek verkeer geopend 10 Augustus 
1867. Op 21 Mei 1873 was de geheele lijn, lang 203 
kilometer, voor het publiek verkeer geopend, 
terwijl de lengte door het aanleggen der verbin
ding station DjokjaS.V. — Djokja S.S. in 1887 tot 
205 kilometer werd uitgebreid.

In 1895 werd tusschen den staat en de maat
schappij cene overeenkomst gesloten betreffende 
den aanleg en het gebruik van een derde spoor
staaf tusschen Djokja en Solo om met smalspoor- 
troinen van de staatsspoorwegen deze verbinding 
tusschen Ooster- en Westerlijnen S.S. te kunnen 
berijden. Deze smalspoorverbinding wordt sedert 
15 Juni 1899 gebru kt voor het vervoer van 
wagonladingen goederen in transit verkeer en 
thans voor allo verkeer, inclusief de expresstrei- 
ncn, van den dienst der staatsspoorwegen.

Het overige transitvorkeer (reizigers, bagage en 
bestelgoed) wordt zoolang do regcering van hare 
bevoegdheid geen gebruik maakt, door breed- 
spoortreinen bediend.

De aanlegkosten ultimo 1918 waren per kilo- 
29.165.753

205 “ I 141.296.

Bovenbouio. Oorspronkelijk werd de boven
bouw uitgevoerd in ijzeren spoorstaven, wegende 
37 K.G. voor dc vlaktelijn en 42 K.G-. voor de 
berglijn. In 1S78 werd aangevangen met het ver
vangen dor ijzeren spoorstaven door stalen, wo-

/ 1.552.100 
17.36

1.12

De netto ontvangsten waren: 
in totaal

in % van de bruto-ontvangst 42.24 %. 
in % van het aanlegkapitaal

/ 1.134.035

4.38 %.

Lijnen der Nederlandsch-Indische spoor
weg- Maatschappij. (De stoomtramwegen dezer 
maatschappij zijn onder het hoofd tramwegen 
behandeld.)

Bij Gouvernementsbesluit dd. 28 Augustus 
1862 no. 1 werd aan den heer W. Poolman c. s. 
concessie verleend voor den aanleg van een spoor
weg van Semarang via Solo naar Djokja.

Deze concessie, waaraan rentegarantie was ver
bonden, werd voor zooveel noodig bekrachtigd 
bij de wet van 6 Juli 1863 (Ind. Stb. 110) en word 
overgedragen aan de Nederlandsch-Indische 
spoorwegmaatschappij. Die bekrachtiging door 
cl»? wetgevende macht had echter niet plaats dan 
nadat in de concessie nog de verplichting was 
opgeuomen tot den aanleg van eone zijlijn naar 
Willem J.

Bij Gouvernementsbesluit dd. 27 Maart 1864 
no. I werd aan deze maatschappij concessie ver
leend zonder rentegarantie voor de lijn Batavia — 
Buitenzorg. De hoofdingenieur J. P. de Bordes 
werd met dc uitvoering dezer spoorwegen belast, 
en had daarbij met tal van moeilijkheden te kam
pen, waaronder het arbeidersvraagstuk, omdat 
dit groote werk in vrijen arbeid moest worden tot 
stand gebracht. In 1870, nadat 109 kilometer van 
den spoorweg in exploitatie waren gebracht, 
keerde de heer De Bordes naar Nederland terug 
en werd de lijn voltooid onder beheer van den

moter /
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1873 was de geheele lijn, lang 55 K.M. met een zij
tak naar Mr. Cornclis, lang 1 K.M. en een zijtak 
naar de Kleine Boom, lang 2 K.M., gereed.

Op 16 Februari 18S7 werd de dienst op den 
zijtak naar de Kleine Boom, die door de openstel
ling van den spoorweg Batavia — Tand joengPriok 
geen reden van bestaan meer had, opgeheven.

Als tête de ligne van den staatsspoorweg Bui
tenzorg—Preanger steeg de waarde van dezen 
spoorweg snel.

In 1881 werd door de Regeering aangeboden 
de lijn aan te koopen voor 6 millioen gulden, het
geen op de Algemeene vergadering van aandeel
houders op 25 Mei 1881 goedgekeurd werd. De 
betrekkelijke wet tot aankoop werd in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal aangenomen, 
de Eerste Kamer weigerde echter met één stem 
meerderheid daaraan hare goedkeuring te hech
ten. Nadat verschillende pogingen ter zake zonder 
resultaat waren gebleven, werden in 1911 de on- 
derhandelingen over den verkoop van de lijn 
Batavia —Buitenzorg aan den staat hervat; te 
gelijker tijd werd in behandeling genomen een 
voorstel om nieuwe concessie-voorwaarden te 
verleenen voor alle bij de Nedcrlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij reeds in exploitatie zijnde 
en nog te bouwen stoomtramwegen (zie verder 
onder Tramwegen blz 77 en vlg.).

Als resultaat dezer onderhandelingen werd 
eene overeenkomst gesloten d.d. .30 Januari 1913, 
waarbij de spoorweg zonder rollend materieel en 
zonder magazijngoederen werd verkocht aan den 
staat voor een bedrag van 8,5 millioen gulden. 
Bij de wet van 20 Juli 1913 (Ind. Stb. 285) werd 
deze overeenkomst bekrachtigd; de overdracht 
van deze lijn aan den Dienst der Staatsspoorwe
gen had plaats op 31 Oetober 1913.

gende 33.7 K.G. per M. De spoorstaven zijn met 
haaknagels en tirefonds bevestigd op djatihouten 
dwarsliggers. Over eene baanlengte van 20 K.M. 
zijn spoorstaven van 42 K.G. per M. van 14 M. 
lengte toegepast. Deze spoorstaven zijn op ijzeren 
dwarsliggers gelegd, wegende per stuk 70 K.G.

Gebouwen en Kunstwerken. Het hoofdbureau 
der exploitatie is te Semarang gevestigd. Sedert 
1912 zijn de centrale werkplaatsen te Djokja in 
gebruik.

Belangrijke stations met overlaad inrichtingen 
komen (in verband met het verschil in spoor- 
wijdte met de aangrenzende spoor- en tramwe
gen), voor te Goendih, Solo en Djokja. 
aantal bruggen in dezen spoorweg is zeer groot.

Bij de overbrugging van rivieren, die het water 
van den Mërapi afvoeren, werden herhaaldelijk 
moeilijkheden ondervonden, door de rijzing van 
de rivierbeddingen, tengevolge van belangrijke 
lava-zandverplaatsingen.

Tractie en Materieel. Ultimo 1918 bestond het 
materieel uit: 57 locomotieven, 35 bagagewagens, 
136 rijtuigen en 1493 goederenwagens.

Het brandstofverbruik bedroeg in 1918 3400 
ton i olen en 37.800 ton brandhout.

Vervoer. Gedurende 191S werden op de lijn 
Semarang—Vorstenlanden 23.070 treinen ver
voerd, af leggende 1.236.100 treinkilometers..

In 1918 werden vervoerd:
21.000 reizigers le klasse.
86.000 

3.992.000

I

:
,

Het:

:

2e
3e

totaal 4.099.000 reizigers.
5.830 ton bagage en bestelgoed. 

1.066.200 „ ijl- en vrachtgoederen. 
103.300 „ dienstgoederen.

Lijnen van de Deli-Spoorweg Ma ^schap
pij.(De stoomtramwegen dezer maatschappij zijn 
onder het hoofd tramwegen behandeld).

De snelle ontwikkeling der tabakscultuur ter 
Sumatra’s Oostkust en de zeer gebrekkige toe
stand der afvoerwegen, zoowel te land als te wa
ter, gaven de Deli-maatschappij, waarvan des
tijds de heer J. T. Cremer hoofdadministrateur 
was, aanleiding het initiatief te nomen voor eene 
concessie-aanvrage van een spoorweg van B la- 
wan via Médan naar Deli-toewa, met een zijtak 
van Médan naar Timbang Langkat.

De concessie werd verleend bij Gouvernements
besluit van 23 Januari 1883 no. 17 en inmiddels 
kosteloos overgedragen aan de te Amsterdam ge
vestigde Deli-spoorwegmaatschappij. De aan
vaarding der concessie, die voor een tijdperk van 
90 jaren verleend werd, had plaats op 3 Novem
ber 1883.

totaal 1.175.330 ton goederen.
De ontvangsten waren als volgt:

opbrengst reizigers . . ƒ 1.474.000 
„ goederen . . 

diversen . .
4.586.000

205.000!
totaal bruto ontvangsten . ƒ 6.265.000 
Idem per dagkilometer . . ƒ 81.74 
Idem per treinkilometer. . ƒ 5.07.

De exploitatiekosten waren:
in totaal .........................

per dagkilometer 
per treinkilom-. ter

: ƒ 3.172.000 
ƒ 41.39 
ƒ 2.57:! De netto-ontvangsten waren: 

in totaal ......................... ƒ 3.093.000 
in % van de bruto-ontvangst 49 36 %. 
in % van de boekwaarde 8.41 %.

In de plaats van deze concessie geldt thans de 
boven onder „concessie voorwaarden” genoemde 
van 9 September 1912.

De spoorwijdte is 1.067 meter, het eerste baan
vak, Laboean —Médan, lang 17 kilometer, werd 
25 Juli 1886 voor het verkeer opengesteld.

Geleidelijk werd het net uitgebreid; op ultimo 
1918 waren in exploitatie de lijnen:

Médan — Belawan.................
Médan —Timbang Langkat . .
Médan — TYlok Nibocng .
TObing Tinggi-Siantar .... 48 „

Lijn Batavia —Buitenzorg. In de concessie 
voor dezen spoorweg is bepaald, dat de spoorwijd
te zal zijn 1.067 meter, welke spoorwijdte later is 
voorgeschreven voor alle staats- en particuliere 
spoorwegen en voor bijna alle stoomtramwegen.

Deze lijn moest gebouwd worden in een tijd
perk, waarin de Maatschappij met groote finan- 
cieele moeilijkheden te kampen had, wat een na- 
deeligen invloed had op den aanleg en de uitrus
ting dezer lijn. Gedurende de exploitatie werden 
geleidelijk de gebreken verbeterd.

Het eerste baanvak, Batavia —Weltevreden, 
werd 15 September 1871 geopend; op 31 Januari

1

. . 23 K.M

i
^ ■

Totaal
Bogen met kleine stralen en belangrijke hellin

Ü: ! 271 K.M.
=!:

l
J ï

i
*



SPOOR- EN TRAMWEGEN. 77

gen konden worden vermeden, daar het geheelc de Nederlandsch-Indische tramwegmaatschappij 
net in de vlakte ligt. overgedragen vergunning en bij de in hetzelfde

Bovenbouw. De stalen spoorstaven, wegende jaar aan do Semarang —Joana stoomtrammaat- 
25.7 K.G. per meter, zijn met haaknagels op hou- schappij oveTgedragen concessies, in de voor-
ten dwarsliggers bevestigd. Oorspronkelijk werd waarden van vergunning dergelijke voorschriften
damarlaoet en djamhout, later bijna uitsluitend zijn opgenomen.

Java afkomstig djatihout voor dwarsliggers De eerste bleef het karakter behouden van
stadstram met beperkte lengte (14 K.M.), uitslui
tend voor vervoer van reizigers.

Bij Gouvernementsbesluit van 28 December 
1915 no. 27 is de binnen de gemeenten Batavia en 
Meester Cornelis gelegen lijn der Nederlandsch- 
Indische Tramweg Mij. verklaard te zijn van uit
sluitend en overwegend plaatselijk belang.

V oor waar den der Concessie. Het valt niet te ont
kennen, dat de concessie voorwaarden voor vele. 
tramwegen, zooals deze vóór 1900 verleend 
zijn, veel gebreken bevatten. Sinds eenige 
jaren is een gelukkig streven merkbaar om 
eenerzijds nuttelooze en hinderlijke bepalingen te 
doen vervallen, anderzijds echter de verplichtin
gen der openbare middelen van vervoer tegen
over de gemeenschap aanmerkelijk te verzwaren. 
Zeer verdienstelijk is in die richting werkzaam 
geweest de Hoofdinspecteur der Staatsspoorwe
gen H. F. van Stipriaan Luiscius.

Onder zijn beheer werden achtereenvolgens ge
wijzigde con-essie voor waarden vastgesteld voor:

de S^rajoedalstoomtram en de Semarang Che- 
ribon stoomtram in 1908;

de lijnen der Delispoorwegmaatschappij in 
1912:

de tramwegen der Nederlandsch-Indische 
spoorwegmaatschappij in 1913.

De belangrijkste voorwaarden van deze laatste 
concessie zijn de volgende:

Een vast tijdstip is gesteld, waarop de conces
sie voor de in exploitatie zijnde en nog te bouwen 
tramwegen vervalt. Het vervoer van krijgsvolk 
en krijgsmaterialen geschiedt tegen halve vracht, 
postpakketten volgens vastgesteld tarief en van 
een belangrijk aantal gouvernementsambtenaren 
in dienst gratis. Naasting kan na een bepaalden 
datum te allen tijde geschieden met één jaar 
vooraf aanzeggingtegen een prijs, die op eenvou
dige wijze wordt vastgesteld en afhankelijk is van 
de commcrcieelc waarde en hooger is dan de boek
waarde minus cene jaarlijksch vooraf vast gestel
de afschrijving op het rollend materieel. Bij het 
einde der concessie is de staat bevoegd de lijnen 
groepsgewijze al of niet over te nemen; bij over
name wordt ongeveer de boekwaarde betaald, 
bij niet o vernemen wordt stilzwijgend de con
cessie voor de niet overgenomen groopen met 30 
jaren verlengd.

Tramwegen. A. Staatstramwegen 
op J a v a. Do aanleg van tien eersten staats- 
tramwog op Java is gelast bij de wet van 31 De
cember 1904 (Ind. Stb. 1905 no. 11), t.w. de tram
weg van Madioen over Ponorogo naar Balong 
met zijtak van Ponorogo naar Soemoroto.

Deze lijn en die van Krian naar GTunpolkerép 
en de op 1 December 1910 overgenomen tram
weg Babat —Djombang vormen tezamen do 
Staatstramwegen op Java ter gezamenlijke 
lengte van 151 K.M., welke bohooron tot don 
Dienst van Eenvoudige lijnen en geon deel uit
maken van de Staatsspoorwegen op Java.

Dit is wel het geval met do volgondo lijnen: 
Soembérkolok — Pandji, Tasikmalaja—Singapar-

van 
gebruikt.

Gebouwen en Kunstwerken. Het hoofdbureau 
der exploitatie, de werkplaatsen en magazijnen 
zijn te Médan gevestigd. Merkwaardig is het groot 
aantal uitgestrekte goederenloodsen, waaronder 
vele voor rekening van nabij gelegen cultuuron- 
dernemingen gebouwd.

Belangrijke overbruggingen komen in deze lij
nen voor, waaronder die over de Kwala Deli met 
eene totale lengte van 3S0 M., bestaande uit 
20 spanningen van 18.35 M. en 3 spanningen van 
4 M.

Tractie en Materieel. Ultimo 1917 bestond het 
materieel, tevens dienst doende voor de tramwe
gen, uit 48 locomotieven, 132 rijtuigen, 27 bagage
wagens e 1130 goederenwagens.

Ais brandstof werd verbruikt 42.900 ton hout.
Vervoer. Gedurende 1917 werden op den Deli- 

spoorweg 970.800 treinkilometers afgelegd.

In 1917 werden vervoerd:
52.000 reizigers lo klasse. 

219.000 
2.429.000

2e
3e

totaal 2.700.000 reizigers.

8.400 ton bagage en bestelgoed. 
G09.000 „ koopmansgoederen.

totaal G17.400 ton goederen.

De bruto ontvangsten waren: 
Van reizigers . .
„ goederen . . 

diversen . .

. . / 1.314.000

. . - 2.282.000
138.000

totaal der bruto ontvangsten / 3.734.000 
Idem per dagkilometcr . .
Idem per treinkilometqr . .

4G.S9.
3.85.

De exploitatiekosten waren:
in totaal .........................

per dagkilometcr.................
per treinkilomcter ....

/ 1.409.000
- 17.G9.
- 1.45.

i

De netto ontvangsten waren:
in totaal ..........................

in % der bruto ontvangst . . 37.73 %.
in % van het aanlegkapitaal . 13.34 %.

Stoomtramwegen en Electrisciie tramwe
gen in Nedeklandsch-Ikeië.

Ontstaan der stoomtramwegen. De hooge eischen, 
in navolging van Reglementen voor Europeesche 
spoorwegen door de Regeering gesteld voor aan
leg en exploitatie van hoofdspoorwegen en secun
daire spoorwegen in Nederlandsch-Indië, waren 
een beletsel om, onder den naam van spoorwegen, 
stoomverbindingen in streken met zwak ver
keer zuinig aan te leggen en te exploitecrcn.

Het ontbreken van algemeone voorschriften 
omtrent den aanleg en de exploitatie van stoom
tramwegen was aanleiding, dat bij do in 1881 aan

/ 2.325.1,00
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drie straalbanen, waarvan later alleen liet ge
deelte Koeta Radja—Lam Baroe behouden bleef.

Geleidelijk word deze tramweg uitgebreid langs 
de Noord- en Oostkust totdat met de openstelling 
van liet lijngedeelte Bfsitang —Pangkalan Soesoe 
op 2 April 1917, welke laatste plaats aan de Aroc- 
baai.is gelegen, de hoofdlijn voltooid is. Van Bësi- 
tang is inmiddels (in 1919) de verbinding tot 
stand gekomen met het net der Deli-Spoorweg 
Maatschappij.

De aanlegrekening over eene totale lengte van 
615 K.M. sluit op ulto 1917 met een bedrag van 
/ 21.476.754. — of / 41.7 per kilometer.

Het net kan verdeeld worden in drie gedeelten.
a. de vlaktelijn in Groot Atjèh van Oelèë Lheuë 

tot Seulimeum, lang 45 K.M. met 4 K.M. zijlijn;
b. de berglijn van Seulimeum tot Padang 

Tidji, lang 34 K.M.;
c. de vlaktelijn van PadangTidji tot Pangkalan 

Soesoe, lang 427 K.M. met 5 K.M. zijlijn.
Bovenbouw en kunstwerken van de vlaktelijn 

zijn geconstrueerd op een belastingschema van 
goederenwagens getrokken door een driemaal 
gekoppelde locomotief met dienstgewicht van 
12,8 ton en grootste asdruk van 4.3 ton.

Opde berglijn rijden Mallet-Rimrothlocomotie- 
2x2

na, Djatibarang—-Indramajoe en Bandjar—Ka- 
lipoetjang, te zamen ter lengte van 84 K.M., 
welke aanvankelijk als secundaire spoorweg ge
bouwd zijn en thans als tram geëxploiteerd wor
den. Alle bovenvermelde tramwegen hebben de 
normale spoorwijdte,

Ook zijn onder het beheer van de Staatsspoor
wegen op Java de volgende tramwegen smal
spoor :

Rambipoedji —Poegër met zijtak Balang— 
Amboeloe; Tjikanipèlr—Tjilamaja; Tjikampèk — 
Wadas.

Deze tramwegen, ter gezamenlijke lengte van 
83 K.M., zijn aangelegd met spoorwijdte 0.600 M.

j

1.067 M.

;

I B. Staatstram wegen op Suma- 
t r a. I. Zuid-Sumatra Staatstramwegen.

62 K.M.; a. Lamponglijn
b. Palembanglijn 152 K.M.

te zamen 214 K.M. in exploitatie op
ulto 1917.

Als Staatsspoorweg in Zuid-Sumatra is de aan
leg van deze lijnen bevolen bij de wet van 30 
December 1911 (Ind. Stb. 1912 no. 121).

De eerste lijn betreft het traject Pandjang — 
Hadji Pëmanggilan en de tweede de geheele lijn 
van Kërtapati tot Moeara Enim. Voor de ver
binding van Kërtapati, het beginpunt der lijn, 
gelegen aan de samenvloeiing der Moesi en Ogan, 
met de stad.Paleinbang werd een veerdienst inge
steld. In 1917 werd een aanvang gemaakt met den 
bouw van eene verbinding van Moeara Enim met 
de Gouvernements kolenmijnen Boekit Asem te 
Tandjoeng ter lengte van 13 K.M.

Deze tramwegen worden gebouwd met spoor- 
wydte 1.067 M. en wat den eersten aanleg betreft, 
naar de eischen van deStaatsspoorwegen op Java. 
Met het oog op de zeer geringe bevolking wordt 
de uitrusting van deze lijnen tot het uiterst noo- 
dige beperkt en worden zij als tramwegen ge
ëxploiteerd. De aanlegrekening op ulto 1917 sluit 
op een bedrag van ƒ 16.316.479.

De geldelijke uitkomsten der Zuid-Sumatra 
Staatstramwegen zijn aanvankelijk zeer bevredi
gend. De ontvangsten bedroegen in 1917 voor de 
Palembang lijn / 259.175 of / 4.91 per dag-K.M. 
en voor de Lamponglijn ƒ 123.464 of / 5.50 per 
dag-K.M.

Naar een nauwe samenwerking der Lands- 
automobieldiensten en der Palembanglijn wordt 
gestreefd.

De exploitatiekosten van het bedrijf waren 
laag en bedroegen slechts ƒ 3.08 per dag-K.M.

Het ligt in de bedoeling om de lijn Palembang 
— Lampqngbaai, waarvan het middenstuk nog 
niet gereed is, zoo spoedig mogelijk te voltooien.

met een dienstgewicht van 31.3 tonven
5

i en een grootste asdruk van 7.2 ton.
Tractie en materieel. Ultimo 1917 bestond liet 

materieel uit 59 locomotieven, 147 rijtuigen en 
919 goederenwagens met 10 ton laadvermogen.

In 1917 werden verstookt 22.705 M3. brand
hout.

Vervoer. Gedurende 1917 werden vervoerd 
24.830 treinen, afleggende 1.173.361 trein-lulo- 
meters.

In 1917 werden vervoerd 2.865.725 reizigers, 
waarvan 36.550 in de eerste en 2.839.175 in de 
tweede klasse.

Verder werden vervoerd in dat jaar:
165.193 ton goederen.

17.732 „ dienstgoederen.
De ontvangsten van den tramweg waren in 

1917 als volgt:
Opbrengst reizigers ..... /
Opbrengst goederen enz. .

■

i
6-19.228
460.017

Bruto ontvangsten in totaal / 1.109.245 
Idem per dagkilometer . . / 5.93.
Idem per treinkilometer . / 0.95.
De exploitatie kosten waren: 

in totaal
per dagkilometer .... /
per treinkilometer ... /

De netto ontvangsten waren: 
in totaal . <

in % van de bruto ontvangst - 
in % van het aanlegkapitaal -

/ 907.993
4.86 
0.77

II. Atjehtram. Bij Gouvernements Besluit van 
26 Juni 1874 no. 4, werd de bouw gelast 
zeehoofd te Oelèë Lheuë met een daaraan 
sluitenden spoorweg tot Koeta Radja. De spoor
wijdte was 1.067 Meter, de uitvoering geschiedde 
door het Departement van Openbare werken, de 
oplevering had plaats op 12 November 1876.

In 1882 werd de spoorwijdte teruggebracht tot 
0.75 Meter, het beheer ging over van het militair 
departement naar dat der B. O. W. tot 1 Maart 
1891, toen het beheer 
overgedragen werd aan de Genie.

Tot 1897 bestond deze tram uit genoemde 
binding, een ceintuurbaan (later opgebroken) en

. . / 201.252
18.14% 

0.06 %
van een 

aan-! I
m o t

machinale beweegkracht. Hiertoe 
behooren de volgende ondernemingen, die in de 
hieronder genoemde volgorde zullen worden be
handeld.

1. Semarang —Joana Stoomtram;
2. Nederlandsch-Indische Tram;
3. Oost-Java Stoomtram;
4. Tramwegen van de Nederlandsch-Indische

Spoorweg Maatschappij;

C. Particuliere tramwegen
i

:
dezen tramweg wed ervan

j

. ver-i

:

—I
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5. Semarang — Cheribon Stoomtram;
6. Serajoedal Stoomtram;
7. Kodiri Stoomtram;
8. Malang Stoomtram;
9. Pasoeroean Stoomtram;

10. Probolinggo Stoomtram;
11. Modjokërto Stoomtram;
12. Babat—Djombang Stoomtram;
13. Madoera Stoomtram;
14. Tramwegen van de Deli Spoorweg Maat

schappij ;
15. Batavia Electrische Tram.
Al deze lijnen hebben een spoorwijdte van 

1.0G7 Meter, met uitzondering van een der lijnen 
van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maat
schappij Djokja — Brossot, die dezelfde spoor
wijdte (1.435 M.) heeft als de spoorweg Semarang 
— Vorstenlanden en de lijnen van de Neder- 
landsch-lndisehe tramweg (2) en van de Batavia 
Electrische tram (15), die cene spoorwijdte heb
ben van 1.188 Meter.

bracht in de concessië-voorwaardon o. m. betref
fende het recht om dubbel spoor te leggen in den 
openbaren weg.

3. Oost Java Stoomtram. Aan de Oost-Java 
Stoomtram maatschappij werd overgedragen de 
vergunning, bij G. B. 24 October 1886 no. 2c en 
van 11 Mei 1887 no. 8c verleend voor den aanleg 
en de exploitatie van de lijnen Soerabaja —Së- 
pandjang en Modjokërto —Ngoro. In 1890 
werden bedoelde lijnen in exploitatie 
bracht.

Bij G. B. 9 Mei 1908 no. 20 werd de duur dezer 
vergunning verlengd tot 14 September 1987. In 
1892 kwam een zijlijn Soemengko —Dinojo van 
de lijn Modjokërto —Ngoro in exploitatie.

Bij G. B. 23 September 1893 no. 1 werd ver
gunning verleend voor een zijtak op de hoofd
plaats Soerabaja van den Stadstuin naar Hotel 
des Indes. Dit lijntje werd in 1897 geopend, in 
1903 werd de exploitatie gestaakt en werd de lijn 
opgebroken.

Bij G. B. 19 October 1895 no. 6 werd vergun
ning verleend voor de verlenging Sëpandjang— 
Krian, welke verlenging in 1898 voor publiek 
verkeer opengesteld werd. Daardoor is de lengte 
der thans geëxploiteerde lijnen:

Soerabaja—Krian.........................
Modjokërto —Ngoro —Dinojo . .

ge-

1. Semarang Joana Stoomtram. Aan J. F. Dijk
man werd bij G. B. 18 Maart 1881 no. 5 voor on- 
bepaaldcn tijd vergunning verleend tot den aan
leg en de exploitatie van een stoomtramweg van 
Semarang naar Joana. Daarna werden aan de 
maatschappij, opgericht tot exploitatie dezer con 
cessie,op29September 1881 nog voor de volgende 
lijnen concessies verleend:

Koedoes —Majong 1886; Demak — Wirosari 
1887; Wirosari—Blora 1891; Majong — Pëtja- 
ngalian 1894;Wirosari — Koewoel895; Koewoe — 
Kradënan 1896; Joana—Tajoe Pakis 1896; 
Moejong—Wflakan 1898; Zijtak suikerfabriek 
Trangkil 1898; Lasëm — Ngandang— Djatirogo 
1912.

Verder werden door deze maatschappij over
genomen de vergunningen voor de lijnen: Goen- 
dih —Pocrwodadi in 1892; Rembang—Blora — 
Ploentoeran in 1896; Joana —Rembang —Lasëm 
in 1896; terwijl ontheffing werd gevraagd voor 
liet maken van het baanvak Tajoe—Pakis.

Do concessie Goendih —Poerwodadi is voor 
onbepaalden tijd verleend; de overige concessies 
vervallen 19 Juli 1996.

De lijn Lasëm —Djatirogo kwam in het eind 
van 1918 gereed.

Do lengte in exploitatie bedroeg ultimo 1918 
402 K.M.

37 K.M. 
44 „

Tezamen
Bij G. B. 6 Januari 1913 no. 33 verkreeg de 

Maatschappij concessie voor twee lijnen ter 
hoofdplaats Soerabaja, van Wonokromo —Koe
pang—Station S. S. naar den' Stadstuin en 
van station S. S. naar de haven van SoerJ-

81 K.M.

baja.
De lijn Wonokromo—Koepang —Station S.S. 

werd voor het verkeer geopend op 2 Maart 
1916.

Bij G.B. 25 November 1915 no. 56 werd con
cessie verleend voor de toepassing van electri
sche beweegkracht op de stadslijnen. De uitvoe
ring van de met de gemeente Soerabaja ter zake 
gesloten overeenkomst ondervond vertraging. De 
aanvaarding der concessie kwam op 19 Novem
ber 1917 tot stand.

4. Tramwegen van de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg Maatschappij. Op 1 Januari 1918 waren . 
in exploitatie de volgende groepen van tramwe-

2. Nederlandsch-Indische Tram. In 1881 werd gen. 
aan de firma Dummler & Co. vergunning ver- Groep, 
leend voor den aanleg en de exploitatie van een 
stoomtramweg tusschen Batavia en Meester Gor- 
nelis, welke vergunning overgedragen word I.
aan de Noderlandsch-IndischeTramweg Maat
schappij.

In 1890 werd vergunning verleend deze lijn 
door te trekken tot kampong Malajoe, welke ver- III. 
lenging in 1891 gereed kwam. Een nieuwe con
cessie werd in 1890 voor dezen tramweg vas ge- IV. 
steld. Do concessie duurt tot 1 Juli 1971.

Op dezen tramweg worden uitsluitend reizi
gers vervoerd. De lengte is 14 K.M. De lijn heeft 
over do geheele lengte dubbelspoor. Het is de 
eenigo onderneming, dio locomotieven zonder 
vuurhaard gebruikt, de twee assen dezer locomo
tieven kunnen gekoppeld worden, gebruikelijk is zijnde en nog aan te leggen lijnen, 
zo niet te koppelen.

Bij G. B. 28 April 1911 no. 1 is wijziging ge-

Trajept. Spoor- Lengte, 
wijdte.
M. K.M.

Djokja —Brossot (openge
steld 15 Dec. 1917).
Djokja — Willem.-1 - (open- 
gestcld 1 Juli 1907).
Goendih —Socrabaja(open- 1.067 
gesteld 1 Fcb. 1903).
Solo — Boj olali(opengesteld 1.067 
1 Mei 1908).

1.435 34

II. 1.067 111

245

29

Samen . . K.M. 419
Bij Gouvernements Besluit 28 October 1913 

no. 13 werden de oorspronkelijke vergunningen 
ingetrokken en vervangen door nieuwe concessie
voorwaarden, geldig voor do reeds in exploitatie

Wanneer deze voltooid zijn, zal hot net zyn sa
mengesteld uit do volgende groepen:

A
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zal in de toekomst, na voltooiing van de lijn Se- 
marang—Gambringan de mogelijkheid ontstaan 
om den afstand Semarang—Socrabaja (292 
K.M.) in 4 è, o uren af te leggen.

Groep IV.'Bojolali — Solo — Kakap. De geschie
denis van deze lijn dateert van 1899, toen aan de 
Solosche Tramweg Maatschappij vergunning 
werd verleend voor een paardentram weg Solo—- 
Bo j olali.

In 1906 werd de exploitatie van den paarden- 
tramweg overgedragen aan de Nederlandsch-In- 
dische Spoorweg Maatschappij, die de lijn tot 
stoomtramweg verbouwde en in 1908 als zooda
nig voor publiek verkeer opensteldc. Op 1 Ja
nuari 1914 ging deze lijn onder de nieuwe con
cessievoorwaarden in eigendom over aan de Ned. 
Ind. Spoorweg Maatschappij.

De lijn is lang 29 K.M. en zal van Solo af in 
Zuidelijke richting worden verlengd via Wono- 
giri tot Kakap; de totale lengte zal dan bedragen 
94 K.M. Met den bouw van laatstgenoemde lijn 
is een begin gemaakt.

Groep V. Semarang—Gambringan. Deze lijn, 
lang 59 K.M., waarvan de aanleg met dien van 
een spoorweg zal overeenkomen, zal de kortste 
verbinding, met spoorwijdte 1.067 Meter, geven, 
tusschen Semarang en Soerabaja.

Wordt te ceniger tijd een derde spoorstaaf ge
legd op het baanvak Goendih — Solo dan is daar
mede de eenheid van spoorwijdte voor Java een 
belangrijke stap vooruit gekomen, omdat dan 
zoowel Semarang, als alle stations van de Neder- 
landsch-Indische Spoorweg Maatschappij, met 
uitzondering van de halten van den tramweg 
Djokja —Brossot en 4 halten van het baanvak 
K'doengdjati —Willem I, bereikbaar zijn voor 
materieej voor spoorwijdte 1.067 M. en daarmede 
ook voor militair vervoer zonder overlading.

Uit dat standpunt beschouwd vormt de lijn 
Semarang—Gambringan een zeer belangrijke 
schakel in het net der spoorwegen op Java.

De concessie voor bovengenoemde stoomtram
wegen eindigt op 31 December 1971.

5. Semarang— Cheribon Stoomtram. Bij G. B. 7 
December 1893 werd vergunning verleend voor 
den aanleg en de exploitatie van een stoomtram 
van Semarang naar Cheribon, welke vergunning 
overgedragen werd aan de Semarang Cheribon 
Stoomtram Maatsehappij.

De Mij. nam van de Java Spoorweg Maatschap
pij over de lijnTëgal Balapoelang en exploiteerde 
deze sedert 1897 als tramweg (van 1886 
als spoorweg geëxploiteerd). De hoofdlijn was in 
haar geheel op 1 Februari 1899 voltooid.

De zijlijnen Weléri —Besokor (‘1 K.M.) en Chc- 
ribon — Kadipatèn (50 K.M.) werden in 1900 en 
in 1901 voor publiek verkeer opengesteld.

Bij G. B. 12 Juli 1912 no. 5 en 1 Mei 1912 no. I 
verkreeg de maatschappij gewijzigde concessie
voorwaarden en werd vergunning verleend voor 
verschillende wijzigingen in het tracé der hoofd - 
lijn. De hoofdlijn wordt daardoor lang 226 K.M. 
en zal na uitvoering berijdbaar zijn voor treinen 
met 60 K.M. snelheid per uur. De werken tot 
bereiking van dien toestand zijn in Augustus 
1914 beperkt. Intusschen was met 1 Januari 
1914 de ééndaagsche treinverbinding Batavia— 
Semarang tot stand gekomen.

Bij G. B. 30 Augustus 1913 no. 42 verkreeg de 
maatschappij vergunning voor een stoomtram

Spoor- Lengte, 
wijdte.

M. K.M. 
. 1.435 61
. 1.067 111

Traject.Groep. |

I. Djokja—Brossot . . .
II. Djokja—Willem I . .

III. Goendih—Soerabaja . . 1.067
IV. Bojolali—Solo —Kakap .
V. Semarang—Gambringan

3S7 ■

)■ 1.067 94
1.067 59

..
■

Samen .... K.M. 712
Een korte beschrijving van de lijnen behooren- 

de tot deze groepen volgt hieronder.
I. Groep Djokja—Brossot. Voor dezen tramweg 

werd vergunning verleend bij G. B. 20 April 1893 
no. 9; de opening van het baanvak Djokja — 
Srandakan (23K.M.) had plaats in 1895. In 1913 
werd de bovenbouw vernieuwd, het tracé verbe
terd en kwam de overbrugging over de Progo- 
rivier tusschen Srandakan en Brossot (1 K.M.) 
tot stand, en in 1916 de verlenging van de hoofd
lijn van Brossot tot Sèwoe Galoer (5 K.M.). De 
uitbreidingslijnen bestaan uit eene verbinding 
Djokja— Pasar Gëdé—Poendoeng (27 K.M.) met 
zijtak Pasar Gëdé—Magoewo (4 K.M.). Hiervan 
kwam het gedeelte Djokja—Pasar Gëdé op 15 
December 1917 in exploitatie, terwijl de lijn tot 
Poendoeng 15 Januari 1919 werd geopend.

II. Groep Djokja — Willem I. Vergunningen voor 
deze lijn werden verleend als hieronder aange
geven :

;

I
!

Open- Lengte 
gesteld. K.M.

Data vergunning.

Djokja—Magëlang G. B. 14 Oct.
1895 no. 7 7..........................

Mag.'lang — Sëtjang — Willem I,
G. B. 17 Mei 1901 no. 3 . . . 1905 37

Sëtjang—Parakan, G. B. 17 Mei
1901 no. 3.................................
In het gedeelte Sëtjang —Willem I komen 

baanvakken voor met eene totale lengte van 
ruim 6 K.M. met middentandstaaf wegende 83 
K.G. per Meter (systeem Riggenbach). De 
grootste helling bedraagt 65 °/0ü. De kleinste 
straal der bogen is 150 M.

III. Groep Goendih —Soerabaja. De voor deze 
groep verleende vergunningen zijn de volgende:

Data vergunning.

1898 47
:

1907 27

i

i. Open- Lengte, 
gesteld. K.M.

Goendih—Soerabaja, G. B. 24
Sept. 1896 no. 1.........................

Soemaii—Grisee, G. B. 1 Mei 1900 
no. 44 . . ..............................

1903 230 *

1902 15
In de concessievoorwaarden van 1913 wordt 

concessie verleend voor de volgende uitbreidings
lijnen:
Bodjonëgoro —Djatirogo .... lang 49 K.M.

» 52 „
„ 29 „
„ 12 „

: | I 897

Babat-Ngidon-Toeban-Djenoe .
Pontjo —Ngidon.............................
Grisee—Kandangan.....................

?

Te zaracn
De eerstgenoemde lijn, Bodjonëgoro—Djati

rogo is inmiddels gereedgekomen en 6 Januari 
1919 voor het verkeer opengesteld.

Met het oog op de nieuw aan te leggen lijnen 
met zwak verkeer worden zoowel de spoorstaven 
als de bovenbouw der bruggen van de hoofdlijn 
in deze zijlijnen verwerkt en worden op de hoofd
lijn een zwaardere bovenbouw met spoorstaven 
van 37.4 K.G. per Meter en nieuwe bruggen van 
grooter draagvermogen aangebraeht. Daardoor

142 K.M.

j

i !:II
I!
i l
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Pfkalongan — Këdong Woengi—Wonopringo. 
~'Op ï Mei i918 is de verlenging Balapoelang — 

Margasari voor liet verkeer geopend.
Dc totale lengte der lijnen bedraagt 310 K.M. 

en die der nevenlijnen 73K.M., te zaraen 381 K.M.
De vergunning eindigt 19 Februari 1994.
6. Serajoedal Stoomtram. Bij G.B. 23 December 

1893 no. 6 werd vergunning verleend voor den 
aanleg en do exploitatie van een stoomtramweg 
Maos —Bandjarn“gara, welke vergunning werd 
overgedragen aan de te ’s Gravenliage gevestigde 
Serajoedal Stoomtram maatschappij. Bij G. B. 
22 September 1899 werd vergunning verleend 
voor een zijlijn van Bandjarsari naar Poerbaling- 
ga. De geheele lijn werd in 1900 voor publiek ver
keer opengesteld.

Bij G. B. 22 Juni 1912 no. 13 verkreeg dc 
Maatschappij, in hoofdzaak onder dezolfde voor
waarden, als voor de hoofdlijn Maos—Bandjarnë- 
gara gelden, concessie voor eene verlenging van 
Bandjarn'gara tot Wonospbo . in do residentie 
Kfdoe.

De verlenging Bandjarnëgara tot Wonosobo 
werd op 7 Juni 1917 voor het verkeer geopend. 
De geheele lengte van do lijn bedraagt thans 
119 K.M. en 6.5 K.M. voor de zijlijn, te zamen 
126 K.M.

De vergunning vervalt 10 April 1991.
7. Kediri Stoomtram. Aan de te Amsterdam ge

vestigde Kediri Stoomtram Maatschappij werden 
overgedragen de vergunningen verleend bij G.B. 
31 December 1894 no. 42 en bij G. B. 5 November 
1895 no. 19 voor eenige stoomtramwegen in do 
residentie Kediri.

De lijnen zijn in exploitatie gebracht in de ja- 
ren 1897 tot en met 1899.

Sinds 1 November 1918 zijn de volgende ver
bindingslijnen door verkoop overgegaan aan de 
staatsspoorwegen op Java:

Djombang Pasar — Djombang Kota en Djom- 
bang Kota—Djombang S.S., te zamen 2.97 K.M.

Thans zijn in exploitatie de volgende lijnen:
Djombang SS. — Kediri SS. . . .
Kediri — Watës.........................
Papar — Paree—Kcpoeng . . .
I’arco — Kandangan.................
I'oelorcdjo — Ngoro — Kandangan
Goero — Brëngolo — Karawasan.

9. PasoeroeanStoomtram. De bij G.B. 1893 no. 2 
verleende vergunning voor aanleg en exploitatie 
van stoomtramwegen nabij de hoofdplaats Pa-, 
soeroean werd overgedragen aan de Pasoeroean 
Stoomtram Maatschappij, gevestigd te ’s Graven- 
hage. In 1896 werd een gedeelte, lang 6 K.M., 
voor publiek verkeer opengesteld.

Het net was tot in de eerste maanden van 1909 
over de geheele lengte in exploitatie (44 K.M.); 
sedert is het vervoer op het baanvak Sëngon — 
Alkmaar gestaakt.

Bij G. B. 19 December 1910 no. 2 en 17 
Juni 1911 no. 19 kreeg de maatschappij op onge
veer dezelfde voorwaarden concessie voor twee 
zijlijnen van Pasoeroean naar de Gëmbong rivier 
en van Waroengdoewo naar Ngëmpit.

Ultimo 1918 bestond het net uit een hoofdlijn 
Pasoeroean — Waroengdoewo — Bëkasi-Oost met 
3 zijlijnen. Warangdoewo —Scngon, Waroengdoe
wo—Ngëmpit en Pasoeroean —linkeroever Gëm
bong rivier, met een gezamenlijke lengte van 46 
K.M.

De vergunning eindigt 16 Augustus 2004.

10. Probolinggo Stoomtravi. Aan de Probolinggo 
Stoomtram Maatschappij, gevestigd te ’s Gra- 
venhage, werd overgedragen de vergunning voor 
den aanleg en de exploitatie van een stoomtram, 
loopende van Probolinggo over Kraksaan naar 
Paiton, verleend bij G. B. 15 December'1894 
iio. 6.

Deze vergunning werd uitgebreid met de ver
gunning voor een zijlijn lang 2,5 K.M. van Krak
saan langs Sedapaksa naar Kali boentoe, bij G. B. 
25 Maart 1909 no. 4.

Dc lengte van de lijn Probolinggo —Kaliboen- 
toe is 45 K.M. De geëxploiteerde baanlengte be
draagt 36 K.M.

De vergunning eindigt 2S Augustus 1994.

11. Modjoktrto Stoomtram. De Modjokërto 
Stoomtram Maatschappij, gevestigd te ’s Gra- 
venhage, aanvaardde in 1897 de vergunning ver
leend bij G. B. 23 December 1896 no. 4, voor den 
aanleg en de exploitatie van lijnen van Kalianjar 
over Bangil naar Modjokërto mot zijtakken van 
Mëlikan naar Porong cn van Patjing naar 
Poh Djedjer.

Het personen verkeer, dat 1 Maart 1903 ge
staakt, werd op het baanvak Bangil—Pandakan, 
is sedert 1 Januari 1910 weder hervat.

In 1906 werd nog opengesteld een zijlijn naar 
de suikerfabriek K' tanen.

Op 30 Juni 1917 is de zijlijn Bangil —S. F. 
Soemberr'djo, lang 1.8 K.M., overgegaan aan de 
staatsspoorwegen.

Thans zijn in exploitatie do volgende lijnen:
Porong — Modjokërto.....................
Djapanan — Pandaan.....................
Pandaan — Bangil.........................
Zijlijn Bangsal — Poh Djedjer . .

50 K.M.

. . 120 K.M.Te zamen . .
De vergunning vervalt 9 December 1994.

8. Malang Stoomtram. Aan de te Amsterdam 
gevestigde Malang Stoomtram Maatschappij werd 
overgedragen de vergunning verleend bij G. B. 
28 Mei 1894 no. 2 voor den aanleg en de exploita
tie van tramwegen in de omstreken van Malang.

Bij (1. B. 13 Juli 1901 no. 28 is aan deze Maat
schappij eene gewijzigde vergunning voor deze 
lijnen gegeven.

De lijnen zijn achtereenvolgens in cle jaren 1899 
tot 1908 in exploitatie gebracht.

Thans zijn in exploitatie do volgende lijnen:
Malang — Gondang LTgi — Dampit lang 37 K.M.
Gondang Lvgi—Këpandjèn . . .
Toe m pang — Singosari................
Malang—Blimbing....................
Eenige zijlijnen (aantal 6) . . .

Tc zamen ....
De vergunning vervalt 18 Augustus 1995.

38 K.M. 
11 „
14 „
15 „

7S K.M.Te zamen 
De vergunning oindigt 30 April 1996.

12. Babat — Djombang Stoomtram. Aan de te 
’s Gravenhago gevestigde Babat —Djombang 
Stoomtram Maatschappij is bij G. B. 14 Mei 1896 
no. 14 vergunning verleend voor den aanleg en de 
exploitatie van denStoomtramwegBabat—Djom
bang, lang 68 K.M.

17 „ 
23 „ 

6 „ 
5 „

88 K.M.

6IV
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Literatuur: Tot do periodiek verschijnende ge
schriften, waarin mededeolingen over spoor- en 
tramwegen voorkomen, behooren: Jaarcijfers 
van het Koninkrijk der Nederlanden, Koloniën 
(Centraal-Bureau voor Statistiek den Haag); Di
verse jaarverslagen der staatsspoorwegen en der 
particuliere spoorweg- en tramwegondernemin- 
gen in Ned.-Indië; Statistiek van het vervoer op 
de spoorwegen en tramwegen met machinale be
weegkracht in Nedcrlandsch-Indië (Landsdruk
kerij Batavia tot 1013); Verslagen der Exploitatie 
van den Staatsspoorweg ter Sumatra’s Westkust 
en van de Ombilin kolenvelden (Landsdrukkerij 
Batavia); Regeeringsalmanakken voor Neder- 
landschIndië(Landsdrukkerij Batavia); Koloniale 
Verslagen (Landsdrukkerij den Haag); Tijdschrift 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs; 
Weekblad „de Ingenieur” (Orgaan van het Kon. 
Inst. van Ingenieurs en van de Vereeniging van 
Delftsche ingenieurs). Indisch tijdschrift voor 
spoor- en tramwegwezen.

Tot de verhandelingen, betrekking hebbende op 
spoor- en tramwegen in Nederlandsch Indië, die 
het licht zagen in de laatste tien jaren behooren:

A. W. E. Weyerman, Geschiedkundig over
zicht van het ontstaan der spoor -en tramwegen 
in Nederlandsch-Indië, Rijswijk Batavia 1904; 
Onderzoek naar de mindere welvaart der Inland- 
sche bevolking op Java en Madoera (Welvaart 
Commissie), Vervoerwezen, Batavia 1906 en 
1907; L. H. N. Dufour, Appareils de sécurité 
pour les chemins de fer delTledc Java. Extraitdu 
Bulletin de 1’Association du Congres Internatio
nal des Chemins de fer, Bruxelles 1908; P. J. 
d’Artillac Brill, Het een en ander over het tarief - 
wezen der spoorwegen. Een beknopte uiteenzet
ting van de grondslagen van het spoorweg tarief- 
wezen ten dienste van spoorwegambtenaren op 
Java, Helder 1908; K. J. A. Ligtvoet en E. van 
Zuylen, Rapport betreffende terreinverkennin
gen en een spoorwegplan voor Midden Sumatra, 
Batavia 1909; J. A. Haarman, Beschouwingen 
over den bovenbouw van het spoor met wijdte 
1.067 M., in het bijzonder van dat der Staats
spoorwegen op Java, Batavia 1908; J. '1'. 1’. 
Richter, Rapport nopens den aanleg van Staats
spoorwegen in Zuid Sumatra, 3 deelen, Batavia 
1911; Rapport van de Commissie ter zake van 
den aanleg van een spoorweg over den Pas van 
Soebang, ingesteld bij Besluit van den Minister 
van Koloniën, dd. 5 November 1906, ’s Graven- 
liagc 1907; Verslag der Commissie van Praead- 
vies aangaande de spoor- en tramtoestanden ter 
Hoofdplaats Semarang, Gemeenteblad Sema- 
rang 1913. In 1901 verscheen in druk bij de 
Landsdrukkerij te Batavia een „Verzameling van 
Overeenkomsten” gesloten tusschen Staats- en 
Particuliere spoor- en tramwegen, waarop naar 
behoefte vcrvolgbladen verschijnen. In 1910 is 
een herdruk van de „Verzameling van C'onc ssie 
voorwaarden van Particuliere spoor- en tramwe
gen” door het Departement van Gouverneincnts- 
bedrijven uitgegeven, waarop medio 1914 een 
vervolg verschenen is. S. A. Rcitsma, Medede - 
lingen betr. Indische Spoorweg-politiek — Dienst 
der S.S. in Ned.-Indië — Batavia 1916; Algemee- 
ne Medede lingen no. 14, Verbetering der spoor
weg toestanden in en om Soerabaja, in 3 doelen, 
Deel III Dec mber 1917; Verslag v- d. Commissie 
v. Advies inzake het spoorweg vraagstuk te Soe
rabaja, ingesteld bij Gouv. Besluit van 28 Dec.

Bij de wet van 29 Juli 1916 (Ned. Stb. no. 
352) is de overeenkomst bekrachtigd, waarbij 
de lijn Babat-Djombang door verkoop is over
gegaan aan den lande. Op 1 December 1916 is 
de lijn in exploitatie overgegaan bij den dienst 
der Staatsspoor- en tramwegen.

13. Madoera Stoomtram. De thans te ’s Graven- 
hage gevestigde Madoera Stoomtram Maatschap
pij kwam in het bezit van de vergunning, ver
leend bij G. B. 10 November 1S96 no. 26, voor 
den aanleg en de exploitatie van eene lijn Kamal 
-Bangkalan-Ivwanjer - Sampang - Pamëkasan - 
Soemenëp —Kalianget, lang 205 K.M.

Op 1 September 1913 werd bovendien de 
rechtstreeksche lijn Kamal —Kwanjer, lang 16 
K.M., voor het verkeer geopend.

De maatschappij exjdoiteert bovendien twee 
stoombootverbindingen van Kamal naar Soera
baja en van Kaliangêt naar Panaroekan.

Het in haar bezit zijnd drijvend materieel be
stond ulto 191S uit 5 stoomschepen, 3 motorsche
pen, 1 motorsloep en 16 prauwen, met gezamen- 
lijkeninhoud van 452 kojang en 1 stoombagger- 
molen.

De vergunning vervalt 29 October 1996.

;
:
■ .-
:
i*

i

1

i

14. Tramwegen van de Deli Spoorweg Maat
schappij. De concessie voor deze tramwegen 
maakt een onderdeel uit van de concessie voor 
den Deli spoorweg, laatstelijk vastgesteld bij 
G. B. 9 September 1912 no. 14.

Deze tramwegen zijn verlengingen of zijtakken 
van den spoorweg en hebben geen afzonderlijk 
materieel; het materieel van den spoorweg doet 
dienst op al deze lijnen.

Van de als tramwegen geconcessioneerde lijnen 
zijn de volgende lijnen als spoorwegen in exploi
tatie :

Përbaoengan —Tandjoeng Balei, 137 K.M.,sinds 
31 December 1916.

Ttbing Tinggi — Siantar, 48 K.M., sinds 31 
December 1917.

i

;

De op ulto 1917 als tramwegen in exploitatie 
zijnde lijnen zijn de volgende:

Tim bang Langkat —Kwala 
Timbang Langkat —Tandjoeng 

Poera.....................................

. . 20 K.M. !
1

47 „
Loeboek Pakam-Bangoen Poerba 28 „
Tandjoeng Poera —Pangkalan 

Brandan

.
■

20
15 „; KampoengBaroe —Arnhemia . .

. . 130 K.M.Te zamen . .
Het einde der vergunning valt op 23 Januari 

1983.
15. Batavia Eleclrische Tram. Voor het 

tramwegnet van deze Maatschappij (spoorwijdte 
1.188 M.) werd vergunning verleend bij G. B. 17 
Juli 1893 no. 17.

1

i ; De concessies ondergingen herhaaldelijk wijzi
ging, laatstelijk bij G. B. 28 Juni 1909, no. 1.

De thans in exploitatie zijnde electrische lijnen 
zijn de volgende:

Batavia (benedenstad) — Goenoeng Sahari — 
Koningsplein —Harmonie, Jang 12,5 K.M. 

Mèntèng — Tanah Abang - Harmonie, 4.5. K.M. 
Koningsplein —Batavia (benedenstad), 1.4

!

i

K.M.
■ Te zamen 18.4 K.M.

De vergunning vervalt op 29 October 1995.

I!
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SPOOR- EN TRAMWEGEN-SPREEUW. 85

191G no. 90; Verslag eener spoorwegverkenning 
in Noordwest-Borneo, samengesteld door J. C. 
F. van Sandick en V. J van Marle, Batavia, Al - 
brechfc en Co., 1919, 3 deelen in 2 banden met 
platen en kaarten (Dienst der Staatsspoor- on 
Tramwegen, Mededeelingen opname n°. 13).

SPOORKIEVIT. Zie KIEVITEN.
SPOROZOA. Klasse van Protozoae, uitsluitend 

uit parasitische vormen bestaande. De meeste 
vertegenwoordigers vertoonen een afwisseling 
van ongeslachtelijke en geslachtelijke voort
planting.

De meest bekende vertegenwoordigers dezer 
groep zijn de parasieten, die de verschillende 
vormen van malaria bij den mensch veroorzaken, 
zooals Plasmodium vivax, die de anderdaagsclie 
koorts, P. malariae, die de derdendaagsche 
koorts en P. praecox, die de tropische malaria- 
vormen veroorzaakt.

het geslacht Piroplasma of Babesia tot de 
Sporozoa, wiens vertegenwoordigers in de bloed
lichaampjes van verschillende huisdieren leven 
en door bloedzuigende teeken van den eenen gast
heer op den anderen worden overgebracht. Zoo 
vindt men ook in Oost-Indië de kosmopolitische 
Piroplasma bovis, die haemoglobinurie bij het 
rund veroorzaakt en wel, doordat bij deze 
ziekte zeer vele roode bloedlichaampjes verwoest 
worden, de roode bloed kleurstof in het bloed- 
vocht oplost en de urine rood kleurt. Wanneer 
in dit geval het wijfje eener teek Piroplasma-be- 
vattend bloed gezogen heeft, legt het eieren, die 
geinfecteerd zijn, waaruit wormen komen, die 
bij het zuigen van bloed het Piroplasma op andere 
runderen overbrengen.

SPREEUW. Tot de familie der Spreeuwen 
(Sturnidae) behooren de eigenlijke spreeuwen, de 
glansspreeuwen, de beo’s en eenige afwijkende 
vormen. Van de eigenlijke spreeuwen zij in de 
eerste plaats genoemd de djalak (jav., soend,), 
Sturnopostor jalla, een zeer gewone soort op Java 
en Sumatra; deze is aan de onderzijde wit, met 
zwarten kop en bruinen rug, en van de grootte 
van onze spreeuw. Oracupica melanoplera, de 
djalak awoe (jav.) of kalèng poelih (jav.), een 
weinig grooter, wit met zwarte vleugels en staart 
en bij jonge exemplaren met grijzen rug, is van 
Java en Bali bekend. Als kalèng mas (jav.) of 
djalak mas (jav.) is bekend Acridotheres javani- 
cus, geheel leikleurig grijs met zwaï'ten kop en 
witte onderdekveeren van den staart. Deze 
soorten komen in levenswijze vrijwel met onze 
gewone spreeuw overeen. De Glansspreeuwen 
voeden zich meer met vruchten en houden zich 
minder op den grond op dan de djalaks. Op 
Sumatra, Java en Borneo komt de tjampërling 
(mal.) voor, Aplonis strigatus, zwart met groenen 
meiaalglans; jonge exemplaren zijn van onderen 
wit met donkere langsstrepen. In de Mo lukken 
en op Nieuw-Guinea komt A. metallicus voor, 
met mooier metaalglans en langeren staart.

De soorten van het gonus Gracula, ook Eulabes 
genoemd, zijn algemeen bekend onder den volks
naam Beo. Alle zijn krachtig gebouwd, met 
een ineengedrongen lichaam en een groot en 
dikken kop, terwijl de meeste soorten voorzien 
zijn van naakte, gele huidlellen aan weerszijden 
van het achterhoofd, welke naar voren tot aan 
het oog reiken en doorloopen tot op de kruin van 
den kop, benevens een naakte huid onder het 
oog. Mot uitzondering van twee soorten zijn zij 
geheel blauw- of groen-zwart gekleurd met een 
witten spiegel op de vleugels. De meest gewone 
soort is do Javaanscho Beo (Gracula javanensis) 
ook op Sumatra, Borneo on Banka voorkomend. 
Bij de Maleiers en do Europeanen in den In- 
dischen archipel on evenzeer in de Europeesche 
diergaarden worden zo veelvuldig gehouden 
wegens haar groot talent om woorden uit te 
spreken en klanken na to bootsen, waarbij ze ook 
dikwijls een zeer welluidend gefluit doen hooren. 
De Maleiers voeden do Beo’s hoofdzakelijk met 
de vruchten van Carica papaja. Een dwaas en 
algemeen verspreid bijgeloof is, dat de Beo’s bij 
het zien van bloed doodvallen; het is waarschijn
lijk ontleend aan hot feit, dat deze vogels in ge
vangenschap, zoowol in Indië als cldors, hoewel 
zeer gezond schijnende, plotseling sterven. Er 
wordt veel handel in deze vogels gedreven. 
Gracula javanensis leeft in rotskloven, en haar

De malaria-parasiet leeft in de roode bloed
lichaampjes van den mensch. Het is een klein 
door pseudopodiën meer of minder beweeg
lijk lichaampje, dikwijls van een vacuole voor
zien en dan schijnbaar ringvormig. Het plant 
zich ongeslachtelijk voort (schizogonie) door in 
een aantal stukken (merozoieten) uiteen te 
vallen, die het bloedlichaampje verlaten om in 
een nieuw in te dringen, waarin de merozoieten 
weer tot volwassen dieren uitgroeien. Bij de 
verschillende malaria-soorten is de tijd, die 
tusschen het indringen in een nieuw bloedlichaam
pje cn liet vrij worden der merozoieten verloopt, 
niet even lang. De koorts van den patiënt stijgt, 
wanneer de merozoieten vrij worden.

Wanneer deze schizogonie eenige kceren heeft 
plaats gehad, groeien de merozoieten uit tot 
individuen (gametocycen), die een andere be
stemming hebben. Om zich verder te kunnen 
ontwikkelen, moeten zij met het bloed van den 
patiënt opgenomen worden door een steekmug 
(Anopheles), in wiens darm zij hun verdere ont
wikkeling doormaken. Hier ontstaan uit sommi- 
go game'ocyten eenige kleine, slanke, beweeg
lijke cellen (microgamet en), terwijl andere elk 
in één onbeweeglijke ronde cel (macrogameet) 
veranderen. De vorming dezer gameten is de 
Hoxueele voortplanting in do levensgeschiedenis 
der malaria-mug, daar elke macrogameet door 
één microgamect bevrucht moet worden (copu
latie). Door deze verceniging van macro- on 
microgameet ontslaat de zygole, die den darm- 
wand van de mug doorboort cn daar uitgroeit 
tot een groot lichaam (oöcyst), dat inde lichaams
holte uitpuilt en waarin talrijke zeer kleine 
slanke cellen (sporozoictcn) ontstaan. Do oöcyst 
barst open, do sporozoieten komen vrij in de 
lichaamsholte,om vandaar in do speekselklieren 
van do mug binnen te dringen. Wanneer de mug 
daarna den mensch steekt om bloed te zuigen, 
vloeit tegelijkertijd een druppel speeksel in de 
gemaakte wond, waardoor do sporozoieten in 
hot menschelijk bloed komen. Hier dringen zij in 
do roode bloed lichaampjes binnen, om uit to 
groeien tot den vorm, die zich door schizogonie 
voortplant.

Uit deze beschrijving blijkt, dat de malaria- 
ziekte door bepaalde muggen (Anopheles) ver
spreid wordt cn dat dus do bestrijding dezer 
ziekte in de eerste plaats gericht zal moeten zijn 
op do bestrijding dor muggen.

Behalve talrijke andere vormen behooren nog
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: lende Indische cultuurondernemingen en 
(ovens een gewaardeerd lid van den Haagschen 
gemeenteraad. Hij redigeerde van Dec. 1801 
lot Febr. 1894 het Weekblad „Nederland”. Van 
1894—1897 was hij Minister van Financiën en 
werd in 1900 benoemd tot Directeur-generaal 
van de Mij. tot exploitatie van staatsspoorwegen, 
als hoedanig hij 21 Maart 1907 te Utrecht over
leed. De Universiteit te Utrecht kende hem de on
derscheiding van doctor honoris causa toe.

Van zijne hand verschenen belangrijke bij
dragen op wetgevend en comptabel gebied, o. a. 
eene toelichting op de door hem zelf tot stand 
gebrachte Wet op de personeele belasting. Zie 
over hem Ind. Gids 1907 deel I. bl. 731.

SPRINKHANEN. Zie RECHT VLEUGELI- 
GEN.

SPRUW (INDISCHE). (Aphthae tropicae of 
Pstlosis) is een ziekte, die alleen in de heete 
klimaten [de Antillen, Indische archipel, Voor-en 
Achter- Indië, Ceylon en de Zuidkust van China 
(Amoy)] wordt aangelroffen, en in wier slepend 
verloop perioden van beterschap en van ach
teruitgang elkander af wisselen. In het Maleisch 
wordt zij Sariawan, in het Javaansck Srijawan 
genoemd, maar met dien naam wordendoorde 
doekoens en door de dames, die zich met inland- 
sche geneeskunde bezighouden, heel wat aan
doeningen bestempeld, die niets met Indische 
spruw te maken hebben. De Nederlandsche 
naam van Spruw is vermoedelijlc hieraan te 
danken, dat in het verloop der ziekte steeds een 
belangrijke aandoening van den mond voorkomt. 
De hoofd verschijnselen der ziekte bestaan in: 
hardnekkige diarrhee van eigenaardig karakter, 
aandoening van de mondholte en verkleining 
van de lever.

!• wasgewoon stemgeluid klinkt als „schihoen”; zij 
voedt zich met insecten, larven en vruchten, 
heeft groote acliterhofd- of neklellen en de bek is 
vuil ponceau-rood met citroengele punt. Op 
Soembawa en Flores leeft Gr. venerata, bij wie 
de kam van het middelste paar huidlellen aan het 
achterhoofd in 3 lappen verdeeld is. Op de 
Westkust van Nieuw-Guinea, de Papoe- en de 
Aroc-eilanden komt een met de Beo’s verwante 
vorm voor, Mino dumontii, bij welke soort de 
lellen ontbreken, doch de kop aan beide zijden 
geheel naakt is, de buik citroengeel, de dekveeren 
van den st aart wit en de poot en oranjegeel zijn. 
Aan de Noordwestkust van Nieuw-Guinea leeft 
een zeer mooi gekleurde soort (Mdanopijrrhus 
anais) met een hooggelen hals, krop, buik en. 
stuit en bij wie slechts de huid achter het oog 
kaal is.

Bij de Spreeuwen moeten nog genoemd 
worden eenige opvallende vormen van Celebes. 
Streptocitta torquatc is een op een ekster gelijken
de zwarte vogel met blauwvioletten glans, met 
witten halsband en naakte oogstreek; Ckaritor- 
nis albertinae is een zeldzame verwante vorm 
van de Soela-eilanden. Eene zeer afwijkende 
vorm is Scissirostrum dubium, op Celebes. Deze 
vogel is ongeveer van de grootte van onzen 
leeuwerik; zijn snavel, iets samengedrukt, en 
gekromd, is even lang als de kop; de wigvormige 
staart is iets langer dan het lichaam. De kleur 
bovenop in het algemeen groenachtig donker
grauw; staart en vleugels zwartachtig. Boven
dekvederen van den staart en enkele vederen 
van den achterbuik zijn versierd met lancet vor
mige, harde karmozijnroode aanhangsels. Deze 
soort wordt aldaar Moloneti genoemd. Enodes 
erythrophrys, eveneens van daar , is bruingrauw, 
vleugels en staart olijfgeel en een roode streep 
aan beide zijden van den kop. Ten slotte moge het 
geslacht Basilornis genoemd worden, gekenmerkt 
doordat de vederen van den kop een soort 
helm vormen. Op Celebes komt B. celebensis 
voor, glanzend zwart met een witten voorvlek 
en een groote kuif op het achterhoofd; op 
Ceram leeft een op deze gelijkende soort, B. 
corythaix, die een helmachtige tot over de neus
gaten reikende kuif en bruinachtig witte hals- 
vlekken en keel heeft.

SPRENGER VAN EIJK (Mr. JACOBUS, 
PETRUS). Werd geboren 20 Januari 1842 te 
Hilvarenbeek, was van 1862—1872 ambtenaar 
van de registratie in Nederland en vertrok in 
laatstgenoemd jaar in het belang der belasting
hervorming naar Indië, alwaar hij eerst Inspec
teur, daarna Directeur van Financiën werd. In 
1877 opgetreden als Algemeen secretaris van het 
gouvernement, werd hij in 1879 lid van den Raad 
van Indië. In die betrekking zag hij zich belast 
met het ontwerpen der ordonnantie op verpon
ding, zegelrecht en successie, zoomede van 
reglement op de in-en uitvoerrechten. In 1884 
als Minister van Koloniën opgetreden, wist hij 
in 1886 de wetten tot ontheffing van cijns op 
suikerriet en tot schorsing van het uitvoerrecht 
te doen aannemen. Ook kwam de overeenkomst 
met de Paket vaart Mij. onder zijn bewind in 1888 
tot stand. Hij was de eerste Minister van Kolo
niën, die met een vast plan tot horstel van de 
Indische financiën bij de Kamer kwam. In 1888 
als Min. v. Kol. afgetreden, behartigde hij ge
durende eenige jaren de belangen van verschil-
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In gewone gevallen begint de ziekte als een 
zich zeer langzaam ontwikkelende maagdarm- 
katarrh, met gevoel van opzwelling van de maag, 
oprispingen en maagwater, vrij dikwijls braken, 
meestal op bepaalde tijden, b. v. ’s morgens, 
onregelmatige ontlasting, nu eens constipatie, 
dan weer diarrhee, en een eigenaardige klacht 
van pijn onder het rechter schouderblad. Do 
tong is in den aan vang meestal normaal, of ge
heel of gedeeltelijk bedekt met een licht geel, 
glad beslag. Langzamerhand treden aan do punt 
van de tong, en ook op het beslagen gedeelte, 
kersroode puntjes op, en wordt de long gevoelig. 
In een verder voortgeschreden t ijdperk der ziekte 
klaagt de lijder over opzetting van den buik 
(een buik als een trom), pijn in den mond, on 
diarrhee, die vooral des morgens optreedt, i ; de 
lijder prikkelbaar, gevoelt zich zwak, lusl eloos, 
en klaagt over zwakte in zijn geheugen en gemis 
aan werkkracht. Langzamerhand wordt de tong 
rood, glad en glinsterend, de papillen zijn ver
dwenen, en meestal vertoont zij dan oppervlak
kige zwoeren, en soms kleine blaasjes aan do punt 
en aan

|

!

I’ een
de ondervlakte. Aan weerszijde van den 

tongriem zitten in den regel een paar kleine, niet 
diepe zweertjes, die met een grijswit vliesje 
bedekt zijn. Ook de binnenvlakte van de lippen, 
het tand vleesch, het slijmvlies der wangen en het 
verhemelte kunnen rood en pijnlijk zijn. 
lijder eet en drinkt dan moeilijk en klaagt over 
pijn achter het borst been bij het doorslikken der 
spijzen, als gevolg van gelijkaardige verande
ringen in den slokdarm. Er bestaat een droog, 
kleverig en vettig gevoel in den mond. Eigen-
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aardig is het, dat de beschreven veranderingen 
tijdelijk weer geheel of gedeeltelijk kunnen ver
dwijnen, om dan plaats te maken voor heviger 
verschijnselen van de zijde der ingewanden. Do 
buik is daarbij opgezet, en de lijder heeft veel 
last van darmknorren, winden en oprispingen. 
In den regel worden in de morgenuren oen paar 
malen groote hoeveelheden ontlasting geloosd, 
die sterk schuimt, grijsachtig van kleur is, en 
eigenaardig lijmachtig riekt. Braken komt voor, 
maar niet geregeld. In dit stadium der ziekte is 
de het eerst door Van den Burg beschreven ver
kleining van de lever reeds duidelijk waar te 
nemen.

Deze toestand kan langen tijd voortbestaan, 
zonder dat belangrijke vermagering optreedt. 
Op den langen duur gaat echter de algemeene 
voedingstoestand meer en meer achtend1-. De 
lijder verdraagt hoe langer hoe minder voedsel, 
het braken wordt menigvuldiger, evenals de 
ontlasting; de opzetting van den buik blijft 
voortbestaan; hij klaagt over brandende pijn in 
het verloop van den slokdarm; tong, mondholte, 
pharynx,en zelfs de neusholten zijn vuurrood ;van 
normaal slijmvlies is niets meer te zien; alles 
glinstert zonder zwelling; de tong is kleiner ge
worden en dikwerf door kloven in kwabben ver
deeld. De mond is zeer droog en het vettige 
gevoel, waarover vroeger werd geklaagd, ver
dwenen. De ontlasting wordt nog in groote 
hoeveelheden geloosd, de urincafscheiding is 
gering. De lijder klaagt over een gevoel van 
koude; de huid is flets en bleek; de' zweetafschei- 
ding, die vroeger gering was, wordt overvloedig; 
de prikkelbare stemming maakt plaats voor 
berusting, en ten slotte volgt do dood door uit
putting.

Indische spruw toont groote neiging tot recidi- 
veeren, zoodal bij lijders, die geheel genezen 
schenen, en gedurenden langen tijd geen enkel 
verschijnsel hunner ziekte vertoond hadden, 
het geheele ziektebeeld weer kan terugkee- 
ren.

1909; C. Elders, over de Behandeling en de Oor
zaken van Indische spruw 1918. - ^j/S' J

SRAGÈN. Afdeeling en regentschap van de 
residentie Soerakarta, met gelijknamige hoofd
plaats. De afdeeling beslaat het Noordoostelijke 
deel der residentie; zij wordt in het N. begrensd 
door de residentie Scmarang, ten O. door de resi
dentie Madioen, van welke zij gescheiden wordt 
door de kali Ködocngbantèng, eene rechter zijri
vier van de Solorivier, welke de afdeeling van het 
Z.W. naar het N.O. doorstroomt. De afdeeling 
Sragèn wordt verder begrensd ten Z. en Z.W. 
door de afdeeling Soerakarta en ten W. door de 
afdeeling Bojolali!

Het regentschap Sragèn beslaat het Noorde
lijke deel der afdeeling en behoort tot dat ge
deelte van het Soesoehoenan’s gebied, hetwelk 
Soekowati-wètan wordt genoemd. Het bestaat 
uit de districten Sragèn, Gëmolong, Gësi, Gon- 
dang en Masaran. Het Zuidelijke gedeelte der 
afdeeling wordt ingenomen door het tot het 
Mangkoe Nëgorosche gebied behoorende onder- 
regentschap Karanganjar, bestaande uit de dis
tricten Karanganjar en Ivarangpandan. Binnen 
het gebied van den Soesoehoenan liggen Mangkoe 
Negorosche desa’s geënclaveerd en evenzoo lig
gen desa’s, onderhoorig aan den Soesoehoenan, 
binnen het gebied van Mangkoe Nëgara. Het 
Zuidoostelijke deel der afdeeling wordt ingeno
men door vulkanische gesteenten, behoorende tot 
de flauwe hellingen van den Lawoe; het Zuid
westelijke deel en het midden bestaan uit kwar- 
taire gronden, terwijl eene breede strook langs 
de Semarangsche grens heuvelachtig is en tot de 
jong-tertiaire mergelgronden behoort.Opheteinde 
van 1917 had deze afdeeling eene bevolking van 
ruim 370.000 zielen, waaronder Jb 300 Europea
nen en + 1100 Chineezen en andere Vreemde 
Oosterlingen

De hoofdplaats, 90 M. boven zee, gelegen aan 
den Staatsspoorweg en den grooten Zuidelijken 
weg tusschen Soerakarta en Madioen, had op het 
einde van 1905 S000 inwoners, w.o. 70 Europe
anen en 150 Chineezen. Zij ligt te midden van 
sawahvelden, die echter grootendeels van den 
regen afhankelijk zijn. Hare grenzen zijn vastge
steld bij Ind. Stb. 1887 n°. 130. In den omtrek 
van Ivarangpandan, de hoofdplaats van het on- 
derrcgentschap Karanganjar, alwaar Mangkoe 
Nëgara een buitenverblijf heeft, komen eenige 
warme bronnen voor op de helling van den 
Lawoe, o.a. die tfan Pablingan. In deze afdeeling 
zijn 33 landbouwondernemingen gelegen, waar 
op gehuurde gronden indigo, koffie, suikerriet, 
tabak, kapok en enkele andere gewassen geteeld 
worden. Enkele dezer perccelen worden hoofd
zakelijk voor den houtaankap geëxploiteerd.

SRAGÈN. District met gelijknamige hoofdplaats 
van het tot Soosoehoenansgebied behoorend re
gentschap Sragèn, afdeeling van dien naam, resi
dentie Soerakarta. Het heeft drie onderdist rieten, 
met name Sragèn, Ngrampal cnKëdawoongonhad 
op het einde van 1905 eene bevolking van 38.500 
zielen, w.o. 150 Europeanen en 450 Chineezen.

SRANDAKAN (spreek uit: Srandaan). Dis
trict met gelijknamige hoofdplaats van het tot 
Sultansgcbicd bohoorend regentschap Bantoel, 
residentie Djokjakarta. Het vroegere district 
Pandak is bij dit district ingelijfd, dat thans vijf 
onderdistricten heeft, t.w. Goemoolan, Bajoo- 
ran, Sandèn, PÖkodjo en Pandak. De hoofd.

De lijder aan spruw moet, zoo eenigszins 
mogelijk, het tropisch klimaat vaarwel zeggen. 
Dc liehandeling bestaat in een zeer zorgvuldige 
regeling van de leefwijze, vooral met betrekking 
t<>! voeding en kleeding. Zeer gunstige resultaten 
worden gezien van een vruchlenkuur, onder 
goede leiding. Reeds Bontius wees er op, dat 
meloenen on komkommers bij sommigediarrheeën 
niet nadoelig zijn, maar Sonius, geneesheer te 
Pati op Java, was waarschijnlijk de eerste, die 
een vruchtenkuur tegen Indische spruw regel
matig toopaste. Als inlandsch genccsmiddol heeft 
obat sariawan een grooten roep. Dit geneesmid
del, in aftreksel of afkooksel gebruikt, bestaat 
uit een mengsel van verschillende kruiden, die 
niet altijd dezelfde zijn. Het doet meestal geen 
kwaad, maar ook niet. veel goed. Tegen de mond- 
aandoening is hol uit geperste sap van Kajoe 
ungsana (bast van den pterocarpus indicus), of 
een aftreksel daarvan aan te bevolen. Ook een 
aftreksel van fructus myrtilli werkt daarbij goed.

Literatuur. W. Bosch, Over de Indische 
spruw 1837; H. Schorrenberg in Nederl. Lancet, 
Go Jaarg, blz 480; Gen. Tijdschr. voor N.I. VI, 
315; XIV, 436; XXIV, 127; Dr. C. L. van den 
Burg, Indische spruw 1880 en Gen. Tijdschr. v. 
N. I. XXI, 1 on 267; Dr. G. W. Kiewiot de Jonge. 
Tropische ziekten van den Inlandschen Archipel

;
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SRANDAKAN-STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDERLANDSCH-INDIE.SS

Nederlanclsch-Indië meerdereplaats ligt aan de Progo en aan de stoomtram,die 
van Djokjakarta tot do sxxikerfabriek Sèwoega- 
loe 1 loopt (vgl. BROSOT).

SRANGÈNGÈ (soend.). Zie HELIANTHUS 
ANNUUS.

SRÈNGAT. District van de controle-afdeoling, 
het regentschap en de afdeeling Bïitar, residen
tie Kediri; met eeno oppervlakte van 166 K.M.2 
Het district telt 55 desa’s en had ult°. 1905 eene 
bevolking van bijna 57.000 zielen, waaronder een 
20 tal Europeanen en een 40 tal Chineezen.

SRI BOMBOK. Javaansche naam voor Amau- 
rornis phoenicura. Zie BOERENG.

SRI GOENGGOE (jav.). -Zie CLERODEN- 
DRON SERRATUM.

SRI GOENTING. Javaansche naam voor eene 
Drongo-soort, Dicrurus longue; eene andere soort 
dezer vogels heet te Batavia sala goenling, Di
crurus cineraceus. Sawai-itam is een collectief- 
naam voor Dicrwtts-soorlen op Sumatra. De 
Maleiers op Oost-Sumatra noemen den Vlag- 
drongo, Dissemurus platurus, Hamba-krah( ?)

SRIGADING (mal., jav.). Zie NYCTANTHES.
SRIKAJA (mal., soend.). Zie ANONA SQUA- 

MOSA.
SRIJAWAN 

SPRUW (INDISCHE).
St. PETRUS. Rotseiland tussehen de Tam- 

bëlan- en Zuid-Natoena eilanden, waarop een 
kustlicht.

STAARTPEPER. (Këmoekoes, jav.) Zie PI- 
PER CUBEBA.

STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDER- 
LANDSCH-INDIË. Ontstaan. Eerst gedu
rende het laatste tiental jaren is het staatkundig 
leven in Nederlandsch-Indië tot ontwikkeling 
gekomen. Artikel lil van het reglement op het 
beleid der regeering van Nederlandsch-Indië 
(Ind. Stb. 1855 no. 2) verbood oorspronkelijk al
daar alle vereenigingen en vergaderingen van 
staatkundigen aard. Bij de invoering der decen
tralisatie (decentralisatiewet van 1903, Ind. Stb. 
no. 329) werd op dit verbod eene uitzondering 
gemaakt. In het bij deze wet vastgesteld artikel 
68c van het genoemde regeeringsreglement werd 
toch bepaald, dat het in artikel 111 van het 
reglement vervat verbod tegen vereenigingen en 
vergaderingen van staatkundigen aard niet toe
passelijk zou zijn op vereenigingen en vergaderin
gen, uitsluitend strekkende tot het aanbevelen 
van personen voor het lidmaatschap der locale 
raden. Bij deze wet werden dus voor het eerst 
plaatselijke kiesvereenigingen toegelaten. Alge- 
meenc vereenigingen van staatkundigen aard 
bleven echter tot 1915 verboden, toen bij Ind. 
Stb. 542 artikel 111 van het regeeringsreglement 
in dien zin werd gewijzigd, dat het recht van ver- 
eeniging en vergadering der ingezetenen werd 
erkend. Aan deze erkenning werd de bepaling 
toegevoegd, dat de uitoefening van dit recht in 
het belang der openbare orde bij algemeene ver
ordening zou worden geregeld en beperkt. In 
afwachting van de tot standkoming dezer alge
meene verordening werd de inwerkingtreding der 
wijziging tot een nader te bepalen datum uitge
steld. Deze inwerkingtreding heeft lang op zich 
doen wachten: eerst op 1 September 1919 werd het 
nieuwe artikel 111 van het Regeeringsreglement 
van kracht. Intusschen was reeds in afwachting 
van de totstandkoming der nieuwe bepaling, en 
nog in grooter mate na hare vaststelling, aan de

ingezetenen van 
vrijheid van beweging op staatkundig gebied 
toegestaan, wat na do instelling van den volks
raad ook onvermijdelijk was.

Had de decentralisatie-wet 1903 vereeni
gingen uitsluitend strekkende tot het aanbevelen 
van personen voor het lidmaatschap der locale 
raden mogelijk gemaakt, aanvankelijk bestond 
voor de oprichting van zoodanige vereenigingen 
weinig aanleiding, omdat de ingestelde gemeente
raden, evenals de gewestelijke raden, door benoe
ming werden samengesteld. Nadat echter voor de 
gemeenteraden in 1908 verkiezingen waren inge
voerd, werden in verschillende gemeenten de 
eerste kiesvereenigingen opgericht. Het staat
kundig leven, dat in deze kiesvereenigingen tot 
uiting kwam, was in tweeërlei opzicht van be
perkten aard. Zooals van zelf spreekt, hadden 
deze kiesvereenigingen slechts bemoeienis met 
de gemeentelijke politiek van de plaats hunner 
vestiging. Maar bovendien waren de verkiezingen 
alleen ingevoerd voor de door Europeanen te be
zetten zetels, en was het kiezerscorps in verband 
hiermede tot de Europeanen en met hen gelijk- 
gestelden beperkt.'Dit had tot natuurlijk gevolg, 
dat aan deze kiesvereenigingen alleen door de 
Europecsche bevolkingsgroep werd deelgenomen: 
de Inlandsche ingezetenen, alsook de Chineezen 
en Arabieren, hadden geen medezeggenschap en 
toonden geen belangstelling in de plaatselijko 
politiek.

Hadden sommige kiesvereenigingen, zooals 
b.v. die te -Soerabaja, een neutraal karakter, 
anderen kozen reeds dadelijk een uitgesproken 
staatkundige richting. Dit laatste was het geval 
te Semarang, waar het staatkundig leven 
het snelst tot ontwikkeling kwam. Daar richt
te een groep van democratisch gezinde Euro- 
peesche kolonisten (de „trekkers”, zooals zij in 
tegenstelling met de in Indië blijvend gevestig- 
den, de „blijvers”, werden genoemd) met een 
aantal in Indië blijvend gevestigden, voor het 
grootste gedeelte Indo-Europeanen, gezamenlijk 
de Semarangsche kiesvereeniging op met een 
democratisch program. Deze kiesvereeniging 
vond een behoudende groep kiezers tegenover 
zich, die later de kiesvereeniging „Gemeentebo 
lang” oprichtte, welke kiesvereeniging echter 
nimmer een levenskrachtig bestaan voerde, en do 
leiding aan de Semarangsche kiesvereeniging 
moest overlaten.
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(jav.), Sërijawan (mal.). Zie
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■ In laatstgenoemde kiesvereeniging kwam ech

ter weldra verdeeldheid tussehen de beide 
groepen, welke haar samenstelden. De propa
ganda van E. E. E. Douwes Dekker, die 
in 1912 met eenige andere deputaten Java 
bereisde om op te wekken tot de vorming eener 
zelfstandige nationalistische vereeniging, vond bij 
een groot deel der blijversgroep te Semarang in
stemming. Dit deel zag van verdere samenwer
king met de Europecsche kolonisten af, verliet 
de „Semarangsche kiesvereeniging” en organi
seerde zich in de Indische Partij (later vereeni
ging Insulinde, later de Nationaal Indische Par
tij). Bij deze afsplitsing bleef het niet. Ook do 
sociaal-democraten, die van den aanvang af in do 
Semarangsche kiesvereeniging met andere demo
cratische Europecsche kolonisten hadden samen
gewerkt, verlieten deze vereeniging. Enkelen 
sloten zich aan bij de vereeniging „Insulinde”, 
maar al spoedig werd besloten tot de vorming

- I

:

;

ü' *

$
'

i



STAATKUNDIGE PARTIJEN IN NEDERLANDSCH-INDIE. 89

eigen sociaal-democratische organisatie, positie, welke zij naar het geldend recht in 
Nedorlandsch-Indië innamen, in 1911 in be
weging. Hunno actie, die hier en daar tot onge
regeldheden leidde, had ten gevolge dat aan ver
schillende erkende grieven der Chineezen werd 
tegemoetgekomen, en deze bevolkingsgroep meer 
zelfstandig en zelfbewust ging optreden. Een en 
ander ging aan de Inlandsche maatschappij, die 
in nauwe aanraking met de Chineezen stond, niet 
onopgemerkt voorbij. Ook daar openbaarde zich 
een drang naar organisatie op economisch en 
staatkundig gebied, die in 1912 leidde tot de op
richting der Sarèkat Islam (zie aldaar). Terzelf- 
dertijd vond, zooals gezegd, de nationalistische 
propaganda van E. F. E. Douwes Dekker, vooral 
bij een groot gedeelte der Indo-Europeanen, weer
klank ; deze propaganda richtte zich echter tevens 
tot de Inlandsche, Chincesche en Arabische groe
pen en bleef ook onder de inlanders niet zonder 
uitwerking. Zoo openbaarde zich in alle groepen 
een streven om invloed te oefenen op den gang 
van het bestuur, en het was daarom juist gezien, 
in den volksraad een orgaan te scheppen, waardoor 
het zich openbarend staatkundig leven op wet
tige wijze tot uiting kon worden gebracht. Deze 
werd ingesteld bij de wet van 10 December 1916 
(Ind. Stb. no. 115). De eerste verkiezing had 
plaats in November 1917, op IS Mei 1918 
kwam de eerste volksraad bijeen.

Het vooruitzicht, dat door de instelling van 
dien raad de gelegenheid zou worden geopend om 
invloed te oefenen op hot algemeen regeerings- 
beleid, bracht het staatkundig leven op een 
breeder plan. Want, terwijl dit vooruitzicht de 
Europeanen bracht tot.de vorming van algemee- 
ne staatkundige partijen, werden bovendien de 
niet-Europeescho vereenigingen daardoor ge
noopt, zich duidelijk uittespreken over de op 
staatkundig gebied te volgen gedragslijn.

De uitbreiding van het staatkundig leven tot de 
niet-Europeescho bevolkingsgroepen deed de 
vraag rijzen, of de partijvorming zou geschieden 
al dan niet gescheiden naar landaard, alsook in 
hoeverre, bij organisatie naar landaard, de aldus 
gevormde partijen zouden kunnen samenwerken. 
Terwijl sommigen van oordeel waren, dat gelijk
gezinden uit alle bevolkingsgroepen in één staat
kundige organisatie zouden kunnen samonwer- 
ken, betoogden anderen, dat tusschen de Wes- 
tersche kolonisten en de inheomschen zooveel 
verschil bestond ten aanzien van ras, ontwikke
ling en belang, dat zij niet in één partij zouden 
kunnen samengaan. Alleen eene tijdelijke samen
werking ten aanzien van bepaalde onderwerpen 
van practische politiek tusschen te dien aanzien 
gelijkgezinde partijen uit de verschilllende bevol
kingsgroepen zou, naar hunne meening, mogelijk 
blijken. Bij hen, die de gescheidenheid der groe
pen voorstonden, bestond daarbij nog verschil 
van opvatting omtrent de plaats, dio bij dezo 
onderscheiding aan de, hoofdzakolijk uit Indo- 
Europeanen bestaande „blijvers” groep moest 
worden toegekond. Wie haar beschouwden als 
een onderdeel der Europeescho groep, waartoe 
zij staatsrechtclijk behoort, wenschto het behoud 
der zuiver Inlandsche vereenigingen, mot daar
naast Europeescho vereenigingen. Wie haar be
schouwden als een groep van inheemsohen, ten 
onrechto in een andero rechtspositie goplaatst 
dan do Inlanders, maar feitelijk met een gelijk be
lang als „overheerschten” tegonover do „over-

eener
de Indische sociaal-democratische verooniging, 
welke in 1914 te Semarang werd opgericht, en in 
samenwerking trad met de vereeniging „Insulin- 
de”. Ook deze soeiaal-domocratische vereeniging 
omvatte weder twee richtingen: een deel der leden 
aanvaardde de koloniale politiek van de Neder- 
landsche sociaal-democratische arbeiderspartij, 
terwijl een ander doel deze politiek fel bestreed en 
leiding wilde nemen in de bestaande Inlandsche 
organisaties om deze te brengen tot eene actie op 
den grondslag van den klassenstrijd, wat door 
het eerstgenoemde deel onraadzaam werd geacht. 
Deze tegenstelling en de komst van den Volks
raad, waarmede de laatstgenoemde groep zich 
niet wilde inlaten, leidden tot eene afscheiding: 
een deel der leden van de Indische sociaal-demo
cratische vereeniging richtte in September 1917 
te Batavia eene afdeeling op van de Nederlan- 
sche Sociaal-democratische Arbeiderspartij. De 
Indische sociaal-democratische vereeniging, aldus 
door het meer bezonnen deel harer leden verlaten, 
paste daarna de denkbeelden van het overgeble
ven deel met grootere consequentie toe. Had de 
poging om de vereeniging Insulinde onder sociaal- 
democratischen invloed te brengen, gefaald (de 
samenwerking der Indische sociaaldemocraten 
en de vereeniging Insulinde was in Augustus 
1917 verbroken), thans verkreeg zij door middel 
van geworven Inlandsche aanhangers invloed op 
de plaatselijkc vereeniging Sarèkat Islam te 
Semarang, en daardoor tevens op de Centrale 
Sarèkat Islam (zie aldaar). Dat zij zich meeren 
meer in uiterste richting beweegt, blijkt uit het 
in Mei 1920 te Semarang genomen besluit om 
den naam der vereeniging te vervangen door 
dien van „Partij der Koinmunistcn in Indië.”

I ntusschen was wel gebleken, dat het staatkun
dig leven noch tot plaatselijke gebieden, noch tot 
de Europeescho bevolkingsgroep kon worden be
perkt. Reeds had de doorvoering der decentrali
satie de behoefte doen ontstaan aan eene ver
eeniging, die voor de gemeenschappelijke belan
gen der locale raden zou kunnen opkomen. Daar
toe word in Mei 1912 te Bundoong de „Vereeni
ging voor Locale belangen” opgericht, welke 
te Semarang was gevestigd en die zich ton doel 
stelde, de ontwikkeling van het plaatselijk en ge
westelijk zelfbestuur te bevorderen. De goedkeu
ring der statuten van deze vereeniging, dio reeds 
boven het doel, in artikel G8c van het Ilegcerings- 
regloment omschreven, uitging, werd niet ver
kregen. De regcering berichtte, dat zij zich tot 
haar leedwezen genoodzaakt zag om in afwach
ting van ’s wetgevers beslissing nopens de wijzi
ging van art. 111 van het Regeeringsrcglement 
deze goedkeuring in beraad te houden. De ver
eeniging ondervond in hare werkzaamheid echter 
geen belemmering en word met hare jaarlijksche 
congressen totaan de verkiezing van den volksraad 
het verzamelpunt van allen, die in het staatkun
dig leven van Nederlandsch-Indië belang stolden. 
Zij onthield zich uiteraard van het voeren van 
partijpolitiek en bepaalt zich tot de behartiging 
van algemeono decentralisatie-belangen.

Was aldus de behoefte aaneen breeder staat
kundig loven reeds gebleken, ook op andero 
wijze kwam deze tot uiting. Onder den indruk 
der staatkundige gebeurtenissen in China kwa
men
landsch-Indië, - reeds lang ontevreden met do

(le Chincesche ingezetenen van Neder-
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hcorschers”, dc Westersche kolonisten en hunne doch tot een program heeft deze studie niet geleid.
Naast deze Inl. vcrecnigingcn en den te Soera- 

karta gevestigden „Prinsenbond” moge nog eene 
afzonderlijke groep, en wel van onverzoenlijke 
Inl. nationalisten worden vermeld, die te Welte
vreden het „Comité voor Javaansch nationalis
me” hebben gevormd. Een andere groep Inlanders 
heeft zich aangesloten bij de Nationaal Indische 
Partij. Buiten Java (Minnhnsa, Ambon, Midden- 
en Z.-Sumatra] bestaan wel reeds Inlandsche 
vereenigingen ter behartiging van algemecne be
langen. Eigenlijke politieke partijen zijn dit 
echter niet.

Wat de, hoofdzakelijk uit Indo-Europeanen 
bestaande, Europeesche blijversgroep betreft, 
zij was en bleef in zichzelve verdeeld. Een deel 
dezer groep nam, gelijk gezegd, de leiding in de 
„Indische Partij”, die gedurende de kerstdagen 
van 1912 te Bandoeng werd opgericht, eene ver- 
eeniging die alle Indiërs, van welken landaard ook, 
wenschte te vereenigen in den strijd voor de onaf
hankelijkheid van Indië, en wier oprichting een 
oorlogsverklaring werd genoemd aan liet Ned. 
gezag. Op de statuten dezer vereeniging, die 
de voorbereiding van een onafhankelijk volks
bestaan als doel stelden, werd door de regeering 
de goedkeuring geweigerd; hetzelfde lot trof de 
dientengevolge gewijzigde statuten, waarvan bij 
de aanneming was verklaard, dat zij wel anders 
luidden, maar feitelijk in het doel geen verande
ring brachten. Deze weigering had tengevolge, 
dat de aanhangers van Douwes Dekker toetraden 
tot de bestaande vereeniging „Insulinde”, een 
blijvers-organisatie, die evenals de Indische Bond 
vooral de maatschappelijke belangen der Indo- 
Europeanen behartigde, waarbij „Insulinde” 
meer op sociaal-politick, de Indische Bond zich 
meer op economisch terrein bewoog. Door hunne 
toetreding verkregen de leden der voormalige In
dische Partij in de vereeniging „Insulinde” de 
leiding: het program der Indische Partij werd 
door „Insulinde” ongewijzigd aanvaard. Do ver
eeniging, die de koloniale regeeringsvorm wcnscht 
te veranderen in een nationale, werd in 1919 her
doopt in „Nationaal Indische Partij” (Saièkat Hin- 
dia). Aanvankelijk in hoofdzaak uit Indo-Europea
nen bestaande, heeft deze vereeniging ook leden 
uit andere bevolkingsgroepen tot zich getrokken, 
en vormen thans de Inl. leden numeriek de sterk
ste groep. In de partij zijn twee richtingen: eene 
revolutionair gezinde, en eene die het gestelde 
doel wil verwezenlijken langs geleidelijken, wetti
gen weg. Een ander deel der Indo-Europeanen 
kon zich met de richting van de Nationaal Indi
sche Partij niet vereenigen. Het wenschte tot de 
Europeanen te blijven belmoren, en als zoodanig 
zijn belangen te behartigen. Aanvankelijk ver- 
eenigd in dc Indische Bond en de vereeniging 
„Insulinde”, voordat de nationalisten daar de 
leiding verkregen, richtten deze Indo-Europeanen 
in verschillende plaatsen politieke vereenigingen 
op, als do Indische Vrijzinnige Vereeniging te 
Semarang en de „Nationaal-democratische partij” 
te Soerakarta. Deze vereenigingen bleven echter 
een plaatselijk karakter behouden. Meer resultaat 
bereikte het in 1919 te Batavia opgerichte „Indo- 
Europeesch Verbond”, dat zich keert tegen elke 
actie, welke het bestaan van het Indo-Europec- 
sclie volk en het belang van den Ïndo-Europeaan 
bedreigt of schaadt. In verschillende plaatsen 
werden van dit verbond afdeelingen opgericht.

f regeering, stond eene organisatie voor van Euro- 
pcesche, Inlandsche (Chinccsche en Arabische) 
Indiërs, tegenover dc Europeesche kolonisten.

Deze verschillende opvattingen hadden vooral 
betcekenis voor de twee belangrijkste groepen, de 
Europeesche en de Inlandsche. De belangstelling 
der Chineezen toch bleef vooral uitgaan naar het 
eigen land van oorsprong en de eigen behartiging 
van speciale groepsbelangen, als handel en onder
wijs, door Chinccsche Handelsvereenigingcn 
(Siang Boe) en onder wijs vereenigingen (Tiong 
Hwa Hwee Koan). De groote meerderheid der 
Chineezen liet zich dan ook niet in met de samen
stelling van den volksraad. Bij de Arabieren deed 
zich een gelijk verschijnsel voor. Veel beweging 
veroorzaakte in hunnen kring de oprichting in 
1919, van de Jong-Arabische vereeniging „Al 
Irsjad”, die de afschaffing der kasteindeeling en 
de emancipatie der Arabische vrouw voorstond, 
cn scholen opriehtte, waar naar h re beginselen 
onderwijs werd gegeven. De tegenkanting, welke 
zij ontmoette, leidde tot de oprichting eener meer 
gematigde organisatie (Islah). De plannen tot in
voering eener militie gaven ten slotte den stoot tot 
de oprichting van de Sarèkat Arab, gericht tegen 
de militie en andere voor de Arabieren onge- 
wenscht geachte maatregelen. Een bepaalde staat
kundige partij vormden echter de Arabieren niet.

Anders was de houding der Europeesche en 
Inlandsche bevolkingsgroepen. Wat de Inlanders 
betreft, besloten de bestaande Inlandsche ver
eenigingen, om als zoodanig aan het staatkundig 
leven deel te nemen, terwijl zij bovendien tracht
ten onderling tot overeenstemming te geraken 
over de te volgen gedragslijn. De voornaamste 
Inlandsche vereenigingen, de te Soerakarta ge
vestigde vereeniging van Javaansche intellec- 
tueelen Boedi-Oetomo (zie aldaar) en de natio
naal-democratische Centrale Sarèkat Islam (zie 
aldaar) besloten, (dc laatste ondanks oppo
sitie van de onder socialistischen invloed ge
brachte plaatselijke vereeniging Sarèkat Islam 
te Semarang), aan de volksraadsverkiczingen 
deel te nemen en stelden respectievelijk in Juli 
en October 1917 hun beginselverklaring en pro
gram vast. Voor dien had reeds, op initiatief der 
vereeniging Boedi Oetomo, te Soerakarta eene 
samenspreking plaats gehad van de besturen der 
verschillende Inlandsche vereenigingen om te ko
men tot eene algemeene nationale organisatie in 
den geest van het Britsch Indisch nationaal con
gres, welke bespreking leidde tot de vorming van 
het „nationaal comité,” eene federatie van in- 
heemsehe vereenigingen, die loyaal zou staan te
genover de regeering, en de Inlandsche belangen, 
vooral de inheemsche taal en cultuur wenschte te
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bevorderen. Veel actie is van dit „Nationaal Co
mité” niet uitgegaan: zijne poging om overeen
stemming van alle Inlandsche organisaties te 
verkrijgen ten aanzien der verkiezing van de le
den van den eersten volksraad mislukte.

Behalve genoemde vereenigingen namen de 
Regentenbond „Sedia moelio” (in 1911 te Se
marang opgericht) en de vereeniging van In- 
landsche ambtenaren „Mangoenhardjo” aan de 
candidaatstelling voor den Volksraad deel. Een 
bepaald staatkundig program ontwikkelden deze 
vereenigingen niet; een concept-werkprogram 

den regentenbond, op de jaarvergadering in 
April 1917 voorgesteld, werd in studie genomen;
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Het Verbond is ook toegankelijk voor Europea
nen,

king van personen met gelijk doel beoogt, ook 
al verschillen zij van beginsel, echter niet te zijn.

Het bijeenkomen van den eersten volksraad 
(1918) bracht het politiek leven tot verdere ont
wikkeling. Onder den indruk der gebeurtenissen 
in Europa werd in November 1918 het vraag
stuk van de herziening derNederlandsch-Indischc 
staatsinstellingen aan de orde gestold. De Neder- 
landsch-indischc Vrijzinnige Bond ging naar 
aanleiding daarvan over tot de vaststelling van 
een urgentio-program, waarin de hervorming van 
den volksraad tot een lichaam met wetgevende 
bevoegdheid als eisch werd gesteld, terwijl tus- 
schen de vereenigingen Boedi Oetomo, Sarèkat 
Islam, Insulindc en de Indische afdeeling der 
S. D. A. P. eene samenwerking tot stand kwam, 
de „radicale”, later „politieke concentratie” ge
naamd. Deze wensclite een uit en door het volk 
gekozen parlement met volledige wetgevende be
voegdheid en drong aan op spoedige totstandko
ming dezer hervorming. Onder den aandrang van 
den N. I. V. B. en de concentratie ging de regee- 
ring daarop over tot de inst elling der „herzienings- 
commissie”, waarin de bestaande partijen wer
den vertegenwoordigd en die van advies had te 
dienen omtrent de herziening der staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië. Deze gebeurtenissen 
brachten de behoudenden, die zich tot nu toe 
afzijdig hadden gehouden in beweging. In De
cember 1918 had te Bandoeng eene voorberei
dende bespreking plaats, die leidde tot de oprich
ting, in het voorjaar van 1919, van den Politiek- 
economischen bond, voornamelijk gericht tegen 
„de steeds scherper wordende bedreiging van 
revolutionair streven en kwade democratie”, 
gelijk het in een oproeping heette.

Zij stelde als eerste punt op haar werkprogram 
„krachtige bestrijding van alle invloeden, welke 
eene geregelde ontwikkeling van den economi- 
schen, politieken en maatschappelijken vooruit
gang bestrijden”, en wijdt aan deze bestrijding 
vooral haar aandacht. Zij vond vooral steun bij 
de Europeanen, betrokken bij de Europeesche 
cultuuronderncmingen. Aan de andere zijde bleef 
de „politieke concentratie” ook na de November
dagen bestaan, al bleek van veel verschil in in
zicht. Het congres van Boedi-Oetomo, in Mei 
1920 to Soorakarta gehouden, besloot echter 
slechts voorwaardelijk tot de concentratie toe te 
treden, daar zij zich op verschillende belangrijke 
punten (belastingen, socialisatie van bedrijven) 
niet mot de politiek der concentratie kon ver- 
eenigen en geen concentratie-fractie in den Volks
raad wenscht te vormen. De tevens voorgesteldc 
voorwaarde, dat de methode van actie der con
centratie parlementair zou zijn, werd door het 
bestuur teruggenomen, daar van eene revolutio
naire actie der concentratie niet was gebleken. 
Ofschoon van verschillende zijden de wenschelijk- 
heid word bepleit van de oprichting eener zuiver 
democratische of radicale partij, is tot de op
richting daarvan tot nu toe niets gekoinon. Eene 
poging van protestant-christolijko zijde om tot 
een afzonderlijke organisatie met democratisch 
program te geraken, leidde tot geen resultaat. In 
1919 werd to Scmarang cone „radicale groep” ge
vormd met een algemeen democratisch program. 
In hoeverre daarmede de grondslag is gelegd voor 
een algemceno partij moet worden afgowacht.

Beginselen. Boedi-Oetomo-partij. De par
tij streeft naar de totstandkoming van een parle-

die met het doel instemmen.
Wat ten slotte de Europeesche bevolkings

groep betreft, leidde het vooruitzicht der volks- 
raadsverkiezingen tot de oprichting van verschil
lende partijen, waarbij de Nederlandsche politie
ke verhoudingen niet zonder invloed bleken. 
Deze partijen sloten overigens de andere bevol
kingsgroepen van het lidmaatschap niet uit. De 
reeds vermelde oprichting te Batavia van eene 
afdeeling der Nederlandsche Sociaal-democrati- 
sche Arbeiderspartij was voorafgegaan door de 
oprichting, eveneens te Batavia, van den Neder- 
landsch Tndischen Vrijzinnigen Bond (1916). De
ze vereeniging hoopte alle „vrijzinnigen” en bo
vendien de vooruïtstrevenden van Christelijken 
huize op een vooruitstrevend program te vereeni- 
gen. Geheel slaagde zij hierin niet: Zij ontving wel 
den steun zoowel van democratische als behou
dende „vrijzinnigen”; van Christelijke zijde wer
den echter zelfstandige vereenigingen opgericht, 
zoodat de samenwerking met de Christelijke de
mocraten mislukte. De Protestanten vereenig- 
den zich in de Christelijk-ethische partij, waar
in zoowel een behoudende als een democratische 
richting wordt aangetroffen. Wat de Katholie
ken betreft, waren in 1909 te Soerabaja en later 
ook elders reeds Katholieke Sociale Bonden op- 
gericht, tusschen welke onderling verband werd 
gelegd door den Centralcn Raad van Katholieke 
Sociale Bonden, eene organisatie, waarin demo
cratisch gezinde Katholieken de leiding hadden, 
maar wier werkzaamheid op sociaal terrein lag. 
Om op de komende volksraadsverkiezing invloed 
le oefenen werd naast deze sociale bonden te Bata
via een voorloopig Katholiek Comité voor Politieke 
Actie gevormd, dat met de bestaande Katholieke 
organisaties weinig overleg pleegde en een 
meer behoudend karakter droeg. Het comité 
werd later vervangen door de Katholieke Vcr-- 
eeniging voor Politieke Actie te Batavia; terwijl 

i slotte werd overgegaan tot de vorming dor 
heli che Katholieke Partij. In deze partij heeft 
de behoudende richting de leiding; de democra
tische richting kwam onder meer tot uiting in 
een door het bestuur der Soerabajasche Katho
lieke Vereeniging ontworpen en aan de leden aan
geboden concept-program. Behalve onder do 
katholieke kolonisten, hec't de Katholieke partij 
eene belangrijke aan hang onder de „blijvers”.

De Europeesche behoudenden, waartoe het 
grootste gedeelte der Europeesche ingezetenen, 
l»ij handel en cultures betrokken, mag worden 
gerekend, kwam bij de eerste volksraadsverkie
zing niet tot een eigen staatkundige organisatie. 
M et grootste deel was afkeorig van politieke actie, 
terwijl een ander deel zich bij den Vrijzinnigen 
Bond, de Christelijk-cthischen of de Katholieken 
aansloot. Wel vormden zich bij de verkiezingen 
o.a. uit de gewestelijkc raden te Scmarang en te 
Ivediri groepen van behoudende kiezers, die ech
ter geen blijvend verband beoogden. Anderzijds 
kwam uit de „Buitenzorgscho Kiesverceniging” 
eene „evolutionaire beweging” voort, die beoog
de alle vooruitstrevonden, die afkeorig waren van 
elk extremisme van reactie of revolutie, bijeen to 
brengen. Deze beweging leidde tot de vorming 
van een „centraal comité van actie der evolu
tionaire groep”, gevormd door achttien leden 
van locale radon. Een bepaalde partij wensclite 
de evolutionaire beweging, die juist samenwer-

;

i
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de mensch, ook in zaken van algemeen belang en 
bestuur, zich heeft te laten leiden door de God
delijke geboden: Gij zult den Heer Uwen God 
liefhebben uit geheel uw hartum uit geheel 
ziel en uit geheel uwe kracht en uit geheel 
verstand en Uwen naaste als u zelven. De Chris
tel ij k-ethische partij acht de ethische politiek, 
d.i. eene politiek van zedelijke verplichting in de 
koloniale staatkunde de eenig ware. Zij stelt zich 
echter tegenover de humanistisch-ethische po
litiek, opdat ook bij het bestuur en de regeering 
dezer landen met de inzettingen Gods worde 
rekening gehouden. Zij wil handhaving van de 
staatkundige saamhoorigheid van Nederlandsch- 
Indië met Nederland met dien verstande dat de 
Ned. Indische volken en volksgroepen een steeds 
toenemenden invloed behooren te verkrijgen op 
het bestuur en de regeering met als einddoel zelf
bestuur dezer landen. Zij erkent in de bestaande 
verhouding tusschen Nederland en Indië een 
van God aan Nederland in de historie gegeven 
roeping ten opzichte dezer landen, welke in
houdt a. eene opvoeding der inwonende volkeren, 
die er naar streeft om die geschikt te maken om 
een hoogere plaats in te nemen in de rij der 
volkeren; b. een bestuur dier volken en meer ge
rijpte volksgroepen, dat zich naast de verzorging 
der stoffelijke en lichamelijke, de behartiging der 
geestelijke, zedelijke en verstandelijke belangen 
ten doel stelt. Zij wenscht handhaving eener vol
strekte gewetensvrijheid en volkomen eerbiedi
ging van de verschillende godsdienstige overtui
gingen, voor zoover deze niet indruischen tegen de 
algemeene zedelijkheid, de openbare orde of de 
persoonlijke vrijheid; dientengevolge zal de over
heid zich onthouden van elke rechtstreeksche be
moeiing met do godsdienstige ontwikkeling van het 
volk, en iederen ingezetene behandelen op voet 
van gelijkheid onverschillig zijn denkwijze omtrent 
de hoogere dingen. (Beginselverklaring 1917).

De 1 ■ dische Katholieken gaan uit van d 
Katholieke beginselen, doch erkennen, dat reke 
ning moet worden gehouden met het fei 
dat Indië een rijk is met eene in getalsterkte 
veruit overwegende niet-Christelijke bevolking 
Op staatkundig gebied oordeelen zij eene me 
hare ontwikkeling evenredige deelneming de 
bevolking aan het bestuur van gemeente, ge 
west en land gewenseht, zoomede eene geleide 
lijke voorbereiding van zelfbestuur onder een 
zelfde oppergezag met Nederland. (Beginsel 
verklaring 1917 van het Comité voor Politieke 
Actie). Een ontwerp-program is in behandeling

De Sociaal-democratische 'partij. Op het con 
gres, in Juni 1919 te Weltevreden gehouden 
besloten de sociaal-dernocraten, vanaf 1917 
organiseerd in eene afdeejing der Nederlandseho 
Sociaal-democratische Arbeiderspartij, tot de 
vorming eener zelfstandige Indische Partij oj 
den grondslag van het Leidsch 
Nederlandseho S. D. A. P.

Eene commissie tot vaststelling van een be 
ginselprogram werd benoemd; de program-com 
missie publiceerde eene proeve van een ontwerp 
beginselprogram en van een beginselverklaring

De P oliliek-economische Bond beoogt het ver 
zekeren van snellen groei langs ordelijken weg van 
den economischen en maatsehappelijken vooruit
gang van alle bevolkingsgroepen in Nederlandsch- 
Indië en het aankwecken en versterken van we
derzij dsch vertrouwen en het gevoel

mentairen regecringsvorm in nationalen geest. 
Zij spreekt als beginsel uit, dat door een nationale 
wetgeving moet worden aangestuurd op het weg- 

de maatschappelijke oorzaken, welke 
tusschen de leden van het volk ongelijkheid 
scheppen ten aanzien van hunne ontwikkelings- 
voorwaarden. Op godsdienstig gebied wenscht 
zij de godsdienstige vrijheid te handhaven. (Be
ginselverklaring en program 1917).

Centrale Sarèkat Islam (zie ook SARÈKAT IS
LAM). De Centraal-Sarèkat Islam stelt zich ten 
doel, om toenemenden invloed van de Ned.- 
Indische volken en volksgroepen op het bestuur 
en de regeering te verkrijgen, ten einde te ge
raken tot zelfbestuur. Voor de behoorlijke uit
oefening der staatsburgerrechten acht de C. S. I. 
naast intellectueele ook moreele ontwikkeling 

het individu noodzakelijk, waarvo. r zij in

uwnemen van uw

van
den godsdienst het beste middel ziet. Met eerbie
diging van alle andere godsdiensten en met be
trachting van verdraagzaamheid, zooals de 
Qoran in de Soerah Qoelja openbaart, gelooft de 
C. S. I. in den Islam, als prediker van democra
tische ideeën naast liooghouding van het gezag, 
den godsdienst bij uitnemendheid voor de zede
lijke opvoeding van het volk te moeten zien. De 
staat echter blijvo buiten invloed van eiken gods
dienst, doch behandele alle godsdiensten op ge
lijken voet. (Beginselverklaring 1917).

De Nationaal-Indische Partij wenscht vervan
ging van den kolonialen regeeringsvorm door een 
nationalen regeeringsvorm, dus een onafhankelijk 
Indië los van Nederland. Zij wenscht een In
disch Nationalisme aan te kweeken door het

f

<

doen doordringen van de idee eener volkseen
heid en het leven van het Indische volk te ont
wikkelen naar zijn aard en geschiedenis. Zij 
streeft naar een parlementairen regeeringsvorm 
en algemeen kiesrecht los van eiken band met 
ras, sexe of belastingen; en laagsgewijze associa
tie van het intellect in de thans nog in verschei
den rassen en tusschenrassen te zamen levende 
bevolkingsgroepen, alsook het verdrijven van 
rassenwaan en rasbevoorrechting. (Beginselver
klaring der Vereen. „Insulinde”.)

De Nederlandsch Indische Vrijzinnige Bond 
stelt zich op het standpunt dat elk loyaal streven 
naar zelfbestuur der bevolking van Nederlandsch 
Indië krachtig moet worden gesteund. Zij wil de 
maatschappelijke ontwikkeling zoowel van de 
economisch zwakke Europeanen als van de In
landers krachtig bevorderen, en bestrijdt de 
maatschappelijke oorzaken welke tusschen de 
leden der verschillende bevolkingsgroepen en 
klassen ongelijkheid scheppen ten aanzien der 
ontwikkelingsvoorwaarden. Klassenstrijd en ras- 
senstrijd worden verworpen. Zij streeft naar ge
lijke rechtszekerheid over de verschillende be
volkingsgroepen en is voorstander der weerbaar- 
making van Nederlandsch-Indië in die mate, dat 
de economische ontwikkeling der Indische be
volking hierdoor niet wordt belemmerd. (Be
ginselverklaring 1916).

In November 1918 sprak de bond zich uit voor 
de hervorming van den volksraad tot een verte
genwoordigend lichaam met wetgevende be
voegdheid op den grondslag van rechtstreeksche 
verkiezing van alle leden.

De Christelijk-ethische partij acht het Chris
tendom van centrale beteekenis, beheerschende 
alle terreinen van het menschelijk leven, zoodat

y
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hoorigheid onder alle bevolkingsgroepen om te 
tot zelfbestuur op breedcn domocrati- 

schen grondslag met behoud van den band met 
het moederland. (Statuten 1919). Het eerste punt 

haar werkprogram luidt: krachtige bestrij-

Mangga Besar, Pcndjaringan, Tandjoong Priok 
en Duizend Eilanden, welk laatste onder-district 
rechtstreeks staat onder den patih van Batavia. 
Het district Weltevreden is verdeeld in de onder- 
districton Gambir, Tanaha bang en Pasar Senèn.

Voor bijzonderheden der stad Batavia, zie 
BATAVIA.

. STAGÈN. Afvoerplaats van steenkolen, gele
gen bezuiden Kota Baroe, eiland Poelau Laoet, 

n Borneo. Zie BOR-

koraen

van
ding van alle invloeden, welke ceno geregeldo 
ontwikkeling van den economischen, politioken 

maatschappelijkon vooruitgang bolemmeren, 
Het Indo-Etiropcesch verbond verzet zich tegen 

elke gewelddadige actie, gericht tegen het Neder- 
landsch gezag in Nederlandsch-Indië, en neemt 
stelling tegen elke actie, welke het bestaan van 
het Indo-Europeesche volk en het belang van 
den Indo-Europeaan hoofdelijk en gemeen
schappelijk bedreigt en schaadt.

Periodieken: De navolgende partijen be
schikken over een eigen periodiek:

Sarèkat Islam: Oetoesan Hindia (dagblad); 
Nationaal-Indischc Partij: de Beweging (week
blad); Sociaal-democratische Partij: het Indische 
Volk (weekblad); Christelijk-ethische partij: de 
Banier (weekblad); Indische Katholieke Partij: 
de J avapost (weck blad). De uitgifte van het orgaan 
vanden Nederlandschlndischen Vrijzinnigen Bond 
„Vrijzinnig Weekblad” werd in 1920 gestaakt. De 
verceniging Bocdi-Oetomo besloot tot de uitgifte 
van een dagblad in de Ncderlandsche taal „Boedi 
Oetomo”; de Politiek-economische Bond tot de 
uitgifte van een weekblad, het Indo-Eur. Verbond 
tot die van een 14-daagsch periodiek „Onze 
Stem”. Het orgaan der Partij der Kommunisten 
in Indiü is „het Vrije Woord”, terwijl daarnevens 
onder hare leiding het Maleische weekblad „Soea- 
ra Rajat” wordt uitgegeven. Het Comité voor 
Jnvaansch nationalisme geeft het maandblad 
„Wederopbouw” uit.

STACH YTARPHETA INDICA Vahl. Fam.

, en

residentie Z. en O. afd. vpi 
NEO V blz. 370. f/T (

STAM. Niet elke groep van individuen, die 
zich beschouwen als nakomelingen van één per
soon , wordt aangeduid als stam. Meestal bezigt 
men dozen naam uitsluitend voor de grootste 
bloedgcmeenschap, de hoogste genealogische 
eenheid. Groote ondergroepen daarvan noemt 
men dan geslachten, welke op hun beurt ge
splitst zijn in familiën, gelijk de familiën veelal 
weer in familietakken en gezinnen. Een kleine 
stam kent geen geslachten, doch omvat alleen 
familiën:inh tKaroland, Djambi en deLampongs 
heeft men tusschcn geslacht en familie nog de 
verwanten wijk in een dorp (I bl. 636, 759). In de 
literatuur over Borneo en over Nieuw-Guinea 
vindt men van stammen gesproken nu eens in 
den hier aangegeven zin, doch dikwijls ook 
(oneigenlijk en misleidend) om een geheel ras 
van stammen aan te duiden, die b. v. é n taal 
spreken of één levenswijze hebben (de Bahau- 
Dajaks, de Ot-Danoom, de Poenans enz; doef- 
anim, timan-anim enz.).

Stammen, waarbinnen niet alleen de individu 
nog geen of weinig beteekenis heeft, maar die 
ook geen familiën of andere verwantengroepen 
onder zich erkennen, schijnen in Indonesië niet 
meer te bestaan, of hot zou moeten zijn op 
Nieuw-Guinea dan wel bij Locboe’s, Koeboe’s, 
Towala’s en dergelijke.

Een sprekenden, oudinheemschen vorm van 
den stam vindt men bij do Dajaks. De stam, veel
al nog zwervend binnen een eigen zwerf gebied 
(waarover hij het beschikkingsrecht uitoefent, 
I bl. S21), en verbonden door een sterk gevoel 
van solidariteit, houdt andere stammen en 
menschon op een afstand, terwijl de aanrakingen 
met die anderen zelden van vriendschappelijken 
aard zijn; het stamhoofd is er slechts een eerste 
onder gelijken. In den Indischen Archipel wordt 
deze stamvorm betrekkelijk zelden meer aange
troffen: behalve onder de Dajaks van Borneo 
ook nog onder do Papoea’s van Nieuw-Guinea, 
in sedentairon vorm op Timor on bijbehoorende 
eilanden, en in don vorm van sedentaire geslach
ten onder eigen gcslachtshoofdon inliet Gaj. land. 
Is bij do Gajö’s het huwelijk binnen hot geslacht 
verboden, bij do Dajaks is hot trouwen binnen 
en buiten den stam gelijkelijk geoorloofd. Daar, 
waar dikwijls liet oorlogspad bewandeld werd, 
als onder do Dajaks en Papoea’s, deden zich de 
bezwaren gevoelen van het gemis aan een eigen
lijk gezegd hoofd, zoodat men daar wel het ver
schijnsel zag, dat de opperste leiding in den krijg 
werd opgedragen aan één, voor elk geval gokozen, 
man.

( h. P. V. W.

Vcrbenaceae. Gadjihan (jav.), Djarong lalaki 
(soknd.). Opgericht kruid met smalle aren van 
blauwe bloemen. Komt veel op verlaten sawahs 
voor. De wortel is een middel tegen gonorrhec, 
de bladeren dienen tegen ingewandsziekten.

STAD EN VOORSTEDEN (VAN BATAVIA). 
,Jige afdooling, thans contfêle-afdeeling 

van de residentie Batavia, bestaande nagenoeg 
uilsluitend uit de hoofdplaats Batavia.

Bij Jnd. Stb. 1918 no. 185 is deze afdeeling met 
d< afdeeling 'J’an gé rang samengevoegd tot één af- 
deeling, onder den naam Batavia met gelijkna
mige hoofdplaats. *)

l)e nieuwe afdeeling Batavia wordt begrensd 
ten W. door de Javazee, ten O. door de afdeeling 
Mee.->tcr-Cornelis, ten '/. door de afdeelingcn 
Me<\>ter-( 'ornelis en Buitenzorgen ten W. door de 
residentie Bantam, waarvan zij gescheiden is door 
de Tji Doerian. Tot haar behoor en do Hoorn-, 
de Agnieten-, de Duizend-eilanden en andere 
daaromheen gelegen eilanden; hare oppervlakte 
is I 116 K.M2. Aan het hoofd der afdeeling staat 
een assistent-resident met naast zich als hoofd 
van liet Inlandse!) bestuur een patih, terwijl zij 
verder is verdeeld in twee contröle-afdcclingcn, nl. 
Stad on Voorsteden van Batavia met do distric
ten Batavia en Weltevreden en Tangërang met do 
districten Tangërang, B laradja en Maoek. Het 
district Batavia is verdeeld in de onder-districten

!

\ fiorma
'

(

Van dezen grondvorm eenerzijds naar do ge
meenschap van allo monschen, dioeenzokerdorps- 
torritoir bewonen — den toestand, dien men 
b. v. op Java en Madocra aantreft —■ an
derzijds leidt een lange weg, die tal van tusschon- 
vormon te zien geeft.

*) De grenzen der hoofdplaats Batavia zijn, 
met buitcnwerkingstelling van artikel 3 van 
Ind. Stb. 1904 no. 426, opnieuw vastgesteld bij 
§ 7 van Ind. Stb. 1918 no. 185.
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gari of dorpsgemeente stukken van twee of 
meer geslachtenunies of soekoe’s bijeen, zonder 
voorrang voor één van hen; het is misschien 
nuttig te herinneren, dat de soekoe’s (zie aldaar) 
volstrekt geen „stammen” zijn.

Een zuiveren bond van stammen, met eigen 
bestuur en eigen rechten, kent men op Boe- 
roe, waar zulk een bond fèna-lolèn of foek 
-lolèn heet en een eigennaam draagt. De larèhs 
der Minangkabauers (II bl. 536, 740) zijn 
geen bonden van kampoengs of geslachten, maar 
veeleer partijen met een reeks verschillende 
beginselen, elk een eigen stuk des lands omvat
tend en de daar woonachtige stukken der soe
koe’s omvattend. Zoo ook zijn de groepen Oeli- 
of Oer- of Pata-lima (de/Tidore-partij) en Oeli- 
of Oer- of Pata-siwa (dé Ternate-partij), waarin 
stammen van Ceram, Ceramlaoet, Kei en Aroc 
verdeeld zijn, geen stammenbonden in den 
Boeroeschen zin, doch oude staatkundige groe- 
peeringen.

Literatuur : ïWüken, Verspreide geschriften, 
1912 ; Van óssenbruggen, Testeer- en voogdij - 
recht, 1902£Snouck Hurgronje, Het Gajöland, 
1903, bl. 68, 332 enz.; Van Ossenbruggen, Do 
oorsprong van het Javaansche begrip montja- 
pat, in verband met primitieve classificaties, 
1917 (Versl. en Meded. Kon. Akad. v. Wet., 
afd. Lett., 5e reeks, III); de ethnologische 
werken over onderdeden van Indië; en; Van 
Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-Indië, 
deel I, 1918.

STARINGBAAI. Ruime, voor het Noorden 
open baai met matige diepten op de Oostkust 
van het Z.O.lijk schiereiland van Celebes, beW. 
straat Wowoni. De baai is aan den mond 
ruim 10 K.M. breed en dringt nagenoeg even ver 
het land in, zij is omgeven door hoog bergland, 
alleen aan den Zuidkant van de Z.W.lijke bin- 
nenbaai is het land lager met twee alleenstaande 
heuveltjes; in den Z.O.hoek der baai mondt do 
diepe rivier Laonti uit met een rotsigon steilen 
Oostoever. De kust is aan den Oostkant rotsig en 
aan den Zuidkant met risophoren begroeid, daar
langs loopt een koraalkustrif, dat smal en st eil is 
aan de Oostkust, breeder en vlakker op sommige 
gedeel.en der Zuid- en Westkust. Op dat rif lig
gen eenige eilandjes o.a. aan de Zuidkust Wawa- 
soengoe, beZ. hetwelk zich oen nederzetting van 
het Gouvernements Bosehwezen bevindt. Verder 
liggen in de baai nog eenige verspreide, meestal 
droogvallende gevaren. Zie Zeemansgids deel V.

STATIONS (PROEF-). In den loop der jaren 
hebben vrijwel alle groote cultures in Ned. 
Oost-Indië ingezien, dat zij naast de hulp, die 
aanvankelijk ’s Lands Plantentuin en later het 
Departement van Landbouw hun gaf, ook zelf 
voor wetenschappelijke voorlichting dienden 
te zorgen. De suikerriet-cultuur gaf in de be
nauwde dagen van het eerste optreden der 
sëróh-ziekte het voorbeeld en stichtte eenige 
proefstations; geleidelijk aan zijn de andere 
cultures gevolgd, en hetzij afzonderlijk voor 
één gewas, hetzij tezamen voor meer dan 
één soort van onderneming, maar gelegen in 
eenzelfde gebied, richtten zij wetenschappelijke 
instellingen op, die tot taak hadden de op hun 
cultures betrekking hebbende vraagstukken te 
bestudeeren en adviezen er over uit te brengen.

Vele van die instellingen zijn door verschillen
de oorzaken te gronde gegaan, sommige omdat

Het dichtst bij den Dajakschen vorm staan 
Ceram en Boeroe, waar men onder den stam 
(op Ceram ifan, op Boeroe fèna geheeten) farni- 
liën heeft met eigen bestuur en eigen rechten en 
bezittingen. Op Tanimbar schijnt elke geheele 
stam in één dorp te huizen, zoodat stam en dorp 
er samenvallen. Anders is het bij de stamgenoo- 
endorpen van het Toradja-gebied op Middel- 

Celebes, van Halmahéra en van Solor enz.: de 
stam woont daar verspreid over tal van dorpjes, 
die uitsluitend door leden van dien éénen stam 
worden bewoond, zoodat de dorpelingen er één 
groote familie vormen; doch bestuur en rechten 
zijn er niet bij den stam als geheel (geen stam
hoofd), maar bij deze dorpen (een reeks dorps
hoofden).

Op Borneo en op Boeroe wonen zulke stam
men elk binnen zijn eigen beschikkingskring 
(in Borneo soms parantauan geheeten, op Boe
roe rahisin) zonder vermenging met andere; op 
Ceram wonen de stammen dooreen, doch binnen 
eiken beschikkingskring (amani) aldaar is één 
stam de kernstam, de regeerende stam, de stam, 
welke de hoofden levert (ifan latoe). De stammen 
van Boeroe dragen alle een eigennaam, evenals 
de marga’s (stammen dan wel geslachten) der 
Alas- en Bataklanden. Deze laatste marga’s 
hebben geen eigen bestuur en rechten, zijn 
dus geen rechtsgemeenschappen meer.

De stam heeft overal in Indonesië de neiging 
om territoriaal te worden: de band des bloeds 
wordt dan vervangen door een band van lang
durige samenwoning, maar de naam overleeft 
den nieuwen toestand nog geruimen tijd. Zoo is 
de walak of stam in de Minahasa sinds lang tot 
een district (pekasaan) geworden, hetwelk echter 
ook de benaming walak („balk” in de ooren der 
Compagnie; II bl. 734) behield. Het woord 
marga of merga beduidt bij Alasscrs en Ba- 
taks stam, doch op Zuid-Sumatra district, of 
dorpenbond, hetgeen in dezelfde richting wijst (II 
bl. 675). Verliest de stam aldus zijn genealogisch 
karakter, dan verliest hij op den duur tevens zijn 
beteekenis voor exogamie (als die te voren be
stond) en voor de solidariteit der stamleden als 
zoodanig. Is de hoogere rechtsgemeenschap terri
toriaal geworden, dan kunnen de lagere toch nog 
geruimen tijd genealogisch blijven: men denke 
aan de families en de geslachten (kampoengs) in 
Minangkabau onder de nagarieën, aan de families 
in de Minahasa onder de districten, aan de fami
lietakken op Ambon onder het territoriale dorp, 
of aan de verwanten wij ken van dorpen in Karo- 
land, Djambi en Lampongs.

De eenige moeilijkheid in dit verband schuilt 
in het dooreenwonen van groote genealogische 
groepen. Gelijk men op Ceram binnen één zelfden 
beschikkingskring verscheiden stammen vindt, 
doch slechts één als den kernstam, den regeeren
den stam, zoo vindt men ook op het gebied der 
territoriale dorpenbonden in de Bataklanden 
dooreenwonende stammen of mar
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echter binnen eiken bondskring één stam de 
kern- of regeerende stam is, die de eerste-hoof- 
den levert; de voornaamste der bij wonende 
stammen is dan de trouwstam en levert de 
tweede-hoofden. Evenzoo wonen op Nias in het 
gebied van één dorpenbond of ori somtijds 
schillende stammen, mado, bijeen, waarvan één 
de regeerende stam is (III bl. 456). In Minang
kabau heeft men binnen het gebied van één na-
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de cultuur achteruitging (indigo), andere door 
gebrek aan personeel met de vereischte eigen
schappen, terwijl weer andere samengcsmoltcn 
zijn.

Het is overbodig, die niet meer bestaande in
richtingen hier te bespreken; vc lstaan kan word n 
m t de thans levende, geheel of bijna geheel 
door particulieren in stand gehouden instellingen.

De taak der proefstations is tweeledig: le. 
onderzoekingen verrichten ten bate van de 
cultuur, 2e. bekend maken van de verkregen 
resultaten aan de planters door publicaties, door 
lezingen, door voordrachten. Soms is de eerst
genoemde taak wel eens door de tweede, dus door 
den dagelijkschen voorlichtingsdienst in de ver
drukking geraakt en werden de natuuronder
zoekers meer en meer adviseurs; in den laatsten 
tijd streeft men met succes naar een scherpe 
scheiding in het personeel voor deze beide 
doeleinden.

Verreweg de meeste proefstations zijn thans 
gehuisvest in voortreffelijk ingerichte localitei- 
ten, met moderne laboratoria, rijke boekerijen, 
proefvelden, auto’s om de dienstreizen zoo snel 
mogelijk te maken, veelal ambtswoningen voor 
Europeesch en Inlandsch personeel, en een meer 
of minder groot budget ten einde den weten- 
schappelijken staf te bekostigen. Sommige 
instellingen lijden aan geldgebrek, dat hun belet 
bun krachten naar wensch te ontplooien; oor
zaak daarvan is, dat niet allen, op wier weg het 
ligt, tot het betreffende proefstation als lid toe
treden, maar blijven parasiteeren op de door 
andercr geld verkregen resultaten. Aan dezen 
zeer ongewenschten toestand zal een eind ge
maakt worden, wanneer de Kamers van Land-

men tot de stichting van een eigen proefstation 
zou overgaan, zoodra men / 30.000, noodig 
geacht voor aankoop van een terrein, bouw en 
inrichting van een laboratorium en aanstelling 
van personeel, door middel van een leening 
verkregen zou hebben.

Tegelijkertijd werd, om voorloopig in de on
middellijke behoeften van sommige leden te 
voorzien, met ingang van l October 1913, 
Dr. J. O. C. Vriens, oud-directeur van het Deli- 
Proefstation, benoemd tot adviseur; dit verband 
was evenwel slechts van korten duur en eindigde 
reeds op het einde van 1916. Zijn publicaties 
verschenen tot het einde van 1914 tezamen met 
de Medcdcelingen van de A. V. R. O. S., daarna 
afzonderlijk onder den titel: Mededeelingen van 
den Adviseur van de A. V. R. O. S., no. 1-6.

Inmiddels werd in Juni 1914 een prijsvraag 
uitgeschreven voor een j roefstationsgebouw, 
waarop de antwoorden ingcwacht werden vóór 
1 Augustus d.a.v.; ofschoon een daarvan den 
tweeden prijs verkreeg, bleef tengevolge van het 
uitbreken van den oorlog het bouwen achterwege. 
Zelfs achtte men in die dagen zuinigheid zoo 
zeer geboden en de toekomst dermate onzeker, 
dat van een eigen instelling afgezien en aanslui
ting gezocht werd bij het sinds meer dan 20 jaren 
bestaande Deli Proefstation, dat, opgerieht ten 
bate van de Delische tabakscultuur, zich tot 
dien tijd vrijwel uitsluitend daarmede bezig 
gehouden had, maar welks statuten de oprichting 
van afdeelingen voor ander cultures toelieten. 
Het A. V. R. O. S.-bestuur wendde zich tot dat 
van het Deli Proefstation, hetwelk aanvankelijk 
tegen de opneming van een nieuwe rubberafdee- 
ling gekant was, vreezendc daardoor haar eigen 
organisatie te zullen verzwakken; immers weL 
zou in hoofdzaak afzonderlijk rubberpersoneel 
in dienst genomen worden, doch de directeur 
zou een gedeelto van zijn tijd voor de nieuwe 
afdeeling moeten gebruiken. Van dit eenigszins 
enghartige standpunt kon het Deli-Procfstation- 
bestuur evenwel afgebracht w'orden door de 
adviezen van eenige personen, die inzagen, dat 
thans een schitterende kans geboden werd om te 
komen tot een begin van één groot. Deli-Proef- 
station, werkend niet alleen voor de tabakscul
tuur, maar ook voor die van rubber, koffie, klap
per, thee, enz., kortom voor elke cultuur, die 
zich zou willen aansluiten. De pleidooien voor 
de vorming van een dergelijkc centrale weten
schappelijke instelling op Sumatra’s Oostkust, 
dat ver van Java gelegen is en direct betrekke
lijk weinig nut kan hebben van de daar gevestig
de staats- en particulicro proefstations, waren 
zoo krachtig, de voordooien zoo evident, dat 
tenslotto een .samengaan van do nieuwe instel
ling voor do rubbercultuur met het oude Deli 
Proefstation algemeen toegejuicht werd: het 
Bestuur van het Deli Proefstation wijzigdo zijn 
oorspronkelijke meening en beantwoordde de 
vraag van het A. V. R. O. S.-bestuur omtrent 
aansluiting toestemmend, de algemeeno vergade
ring der A. V. R. O. S. betuigdo op 4 October 
1915 eenparig haar instemming, die van het Deli 
Proefstation deed hetzelfde enkele weken later.

bouw' tot stand komen, waardoor deelname aan 
de proefstations op Java ten minste voor tal 
van ondernemingen verplichtend wordt.

Tusschen de proefstations bestaat een grooto 
mate van samenwerking; van sommige speciale 
(Centraal Rubberstation, e.a.) kan men geen lid 

zonder tevens te behooren tot het localezijn 
proefstation.

De ambtenaren komen, op voorstel van Dr. 
H. Lovink, sinds 1912 geregeld jaarlijks bijeen, 
tez.unen met die van het Departement van Land
bouw en van het Meteorologisch Observatorium, 
teneinde gemeenschappelijk overleg te plegen; 
de directeuren van de rubbeiproefstations ver
gaderen geregeld voor het bespreken van een 
logische wcrkverdeeling en het vermijden van 
dubbelen arbeid; vele proefstations ruilen de 
publicaties, ten einde die onder hun leden to 
verspreiden; de onderzoekingen van de rubber- 
proefstations verschijnen, behalve als eigen 
mededeeling, ook in liet Archief voor do Rubber
cultuur, die van het Proefstation voor do Java- 
Suikcr-lndustrie ook in het Archief voor de
Suikerindustrie.

Hieronder worden dc bestaande particuliere 
proefstations in hot kort nader besproken.

Algeiur.cn Proefstation van dc Algemecnc Ver- 
ccniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sti- 
matra (A. V. II. O. ,$'.).

Reeds enkele jaren na haar oprichting zag de 
genoemde plantersvereeniging in, dat weten
schappelijke voorlichting van haar leden onont
beerlijk was; op do algemeeno vergadering van I vcrgaderingsbesluiten blyk gegeven.
27 September 1913 werd dan ook besloten, dat De Directeur van het Deli Proefstation,

Het samengaan scheen dus verzekerd; immers 
alle belanghebbenden waren van hot wonsche- 
lijkc ervan overtuigd en hadden daarvan door



STATIONS (PROEF-)-96

van elke Mededecling. Volstaan kan worden met 
de vermelding, dat in de Algemcene Serie tot 
nog toe verschenen de jaarverslagen van don 
directeur, onderzoekingen over den oliepalm, 
eenige aanteekeningcn over den weg van Médan 
naar Balang Doea, over den Gajö-weg, over de 
Dairi-Landen; in de Rubberserie onderzoekingen 
op vele gebieden, die Hevea raken: bloembiolo- 
gie, vegetatieve vermenigvuldiging, kiemproc- 
ven, uitdunnen, beschadigingen, tappen, veld
proeven, chemicaliën, machinerieën, literatuur, 
enz.; schrijvers zijn o. a. dr. A. A. L. Rutgers, 
Ir. F. C. van Ileurn, J. JB. Corporaal, J. G. J. A. 
Maas, dr. C. Heusser.

Door den Voorlichtingsdienst wordt de dage- 
lijksche aanraking met de praktijk onderhouden; 
in de jaarverslagen wordt daarover uitvoerig 
bericht en kan men lezen, dat ook de belangen 
van andere cultuurgewassen (thee, koffie, klap
pers, oliepalmen) niet uit het oog verloren 
worden.

Speciaal voor de thee-eultuur is een bijzon
dere regeling getroffen, daar een aantal thee- 
ondernemingen ter Suiratra’s Oostkust zoowel 
lid van het A. P. A. als van het Proefstation 
voor Thee te Buitenzorg waren; zij luidt als 
volgt:

I. De A. V. R. O. S. verleent een jaarlijkschc 
bijdrage aan het Theeproefstation te Buitenzorg, 
berekend naar den maatstaf van / 0.00 per H.A. 
op 1 Januari met thee beplant oppervlak der bij 
de A. V. R. O. S. aangesloten ondernemingen. 
Deze bijdrage komt ton laste der begroeting van 
het Algemeen Proefstation dor A. V. R. O. S.

II. De bij de A. V. R. O. S. aangesloten thee- 
ondernemingen genieten dezelfde rechten als de 
leden van het Theeproefstation op Java.

III. Niet bij de A. V. R. O. S. aangesloten 
thee-ondernemingen op de Oostkust van Suma- 
tra en in Atjèh kunnen geen lid zijn van het 
Theeproefstation.

IV. De Directeur van het Theeproefstation 
detacheert in overleg met den Directeur van het 
Algemeen Proefstation der A. V. R. O. S. telken 
jare iemand van het personeel van het Thee
proefstation voor zekeren tijd naar de Oostkust 
van Sumatra voor onderzoekingen van alg< - 
meenen of specialen aard.

V. De Directeur van het Algemeen Proefsta
tion der A. V. R. O. S. verschaft den gedeta- 
cheerden onderzoeker hot gebruik van de hulp
middelen van het A. P. A., terwijl de genoemde 
onderzoeker, voorzoover deze ondergeschikt is 
aan den Directeur van het Theeproefstation, 
gedurende zijne detacheering ook ondergeschikt 
is aan den Directeur van het Algemeen Proef
station der A. V. R. O. S.

VJ. Deze overeenkomst wordt gesloten voor 
den tijd van een jaar, ingaande 1 Januari 1918. 
Deze termijn wordt geacht te zijn verlengd tel
kenmale met één jaar, indien de overeenkomst 
niet tenminste 3 maanden voor het verstrijken 
van den termijn is opgezegd.

Op deze wijze zijn de wederzijdsche belangen 
zeer wel behartigd.

De kosten van het Algemeen proefstation 
worden betaald uit dc algemeone kas van de 
A. V. R. O. S., die naast deze. nog andere af- 
deelingen (secretariaat, immigratic-kantoor, enz.) 
bezit.

Op 1 Januari 1919 bestond dc staf uit direc-

Dr. L. P. do Bussy. op het punt staande met ver
lof Të’gaan~ kréég opdracht van de A. V. R. O. S. 
in Europa personeel voor de nieuwe rubber- 
afdceling te zoeken, terwijl met ingang van 
1 Augustus 1916 Dr. A. A. L. Rutgers, plant
kundige aan de Afd. Plantenziekten en Cultures 
te Buitenzorg, tot plantkundige aan de rubber- 
afdëeling benoemd werd.

Slechts korten tijd later evenwel veranderden 
do meeningen weder; de toenmalige vertegen
woordiger der Dcli Mij., die, wegens afwezigheid 
met verlof in Nederland, de voorafgaande be
sprekingen niet had bijgewoond, schreef na zijn 
terugkeer aan het Bestuur van het Deli Proef
station, dat de Deli Mij. niet de gronden naast 
het terrein van het Deli Proefstation, noodig 
voor de uitbreiding van gebouwen en proef
tuinen voor de nieuwe rubberafdeeling, zou af
staan.

Daarmede verviel het samengaan feitelijk. 
Wel trachtte men het reeds bereikte door nader 
overleg nog te redden, doch de tabakplanters 
zagen niet in, hoe het getij reeds verloopen was 
en dat zij noodzakelijkerwijze de bakens moesten 
verzetten, d. w. z. vertegenwoordigers van de 
A. V. R. O. S. in het bestuur van het Deli 
Proefstation opneinen, wilde het oude, gevestig
de Deli Proefstation als eenige, centrale ins elling 
op S. O. K. ten bate van allen blijven bestaan. 
Die tegenstand was des te onbegrijpelijker, daar 
de belangstelling der vroeger vrijwel uitsluitend 
tabak teelende maatschappijen inmiddels ook 
naar andere gewassen uitging en men wist, ook 
daarbij voorlichting noodig te hebben. Dat had 
tengevolge, dat reeds in de Algeraeene Vergade
ring van 29 September 1916 de A. V. R. O. S. 
haar vroeger besluit tot oprichting van een rub
berafdeeling aan het Deli Proefstation herriep, 
besloot een eigen instelling te stichten voor het 
doen van onderzoekingen op allerlei cultuurge
bied, uitgezonderd dat van de tabak, en het een 
naam van wijde strekking te geven: Algemeen 
Proefstation der A. V. R. O. S., bij verkorting 
A. P. A.

Dr. Rutgers werd met ingang van 1 Januari 
1917 tot directeur benoemd; scheikundigen, 
botanici,landbouwkundigen, entomologische, ad
ministratieve assistenten werden spoedig aan 
hem toegevoegd, zoodat het werk met kracht 
aangevat kon worden.

Het proefstationgebouw, opgericht op bijna 
4 K.M. van Médan te Kampoeng Baroe, kon in 
J uni 1919 betrokken worden: daarbij zijn gebouwd 
woningen zoowel voor het Europeesch als het 
Inlandsch personeel. Voorts heeft het proef
station dc beschikking gekregen over een terrein 
van 140 H.A. in Sërdang om dat te gebruiken 
als selectie- en zaadtuin; ook uit de aanschaffing 
van de noodige apparaten voor het vulcani- 
seeren en keuren van rubber blijkt de wensch 
zich zoo veel mogelijk onafhankelijk van Java 
te maken.

De onderzoekingen worden gepubliceerd in de 
Mededeelingen van het Algemeen Proefstation 
der Avros, die gesplitst zijn in een Algemeene 
Serie en een Rubber-Serie; de laatste verschijnt 
ook in het Archief voor de Rubbereultuur in 
Ned.-lndië; aan vele artikelen is een al of niet 
verkorte Engelsche vertaling toegevoegd.

Het is ondoenlijk hier alle publicaties te noe
men; een lijst ervan vindt men op den omslag
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leur, chemicus, entomoloog, landbouwkundige, 
botanicus, assistenten.

in 1911 te Batavia, werd verwezenlijkt door de 
oprichting van do Ver. Centraal Rubberstation 
op 2 Juni 1915. Statuten en huishoudelijk 
reglement zijn opgenomen in het eerste jaar
verslag van het Bestuur; art. 1. van het laatste 
luidt: „Het Centraal Rubberstation houdt 
zich uitsluitend bezig met rubber in het stadium 
vanaf den oogst tot aan de aflevering aan den 
fabrikant”, en duidt volkomen de werkingsspheer 
aan. In stede van te concurreeren met de locale 
proefstations sluit het zich juist bij hen aan; 
dat blijkt ook door de bepalingen omtrent 
het lidmaatschap: „Alleen ondernemingen, die 
aangesloten zijn bij het locale proefstation 
(dus een der Proefstations West-Java, Midden 
Java, Malang of Besoeki) kunnen lid worden 
van het Centraal Rubberstation”. terwijl de 
voorzitters dier locale vereenigingen als zoo
danig lid van het Bestuur zijn.

Bovendien bestaat dat uit 4 door de Alge- 
meene Vergadering te kiezen leden en een ge
delegeerde van den Directeur van Landbouw, 
Nijverheid en Handel.

De contributie bedraagt 1/2 ct. per Iv.G. 
bereid product; ondernemingen, die nog niet 

•in tap zijn, genieten kosteloos de voordeelen 
van het lidmaatschap, tot zij produceeren.

De inkomsten aan contributies bedroegen in 
1915/1916 bijna / 27.000, terwijl zij in 1918/1919 
gestegen waren tot ƒ 72.500.

Het aantal leden was bij de oprichting 59, 
op 1 Juli 1919 168.

Bij de geboorte reeds werd de vereeniging 
goed bedacht; van den Directeur van Land
bouw kreeg het een localiteit in ’s Lands Plan
tentuin te Buitenzorg ten gebruike, van de 
Commissie voor bet Internationaal Rubber- 
congres te Batavia een vulcaniseer-inrichting 
en andere apparaten, benevens / 20.000. — ten 
geschenke.

Na eenige jaren werd een eigen gebouw 
noodzakelijk; in Juni 1919 is men met het 
bouwen ervan begonnen, eveneens te Buiten-

Het Bcsoekiscli Proefstation te Djember wordt 
in stand gehouden door de vereeniging van dien 
naam, op 10 December 1910 opgericht; de werk
zaamheden konden eerst in Januari 1912 een 
aanvang nemen, toen de liquidatie van het 
Algemeen Proefstation te Salatiga afgeloopen 
was.

De leden behooren tot twee groepen van onder
nemingen: a. voor tabak, b. voor bergcultures; 
in 1914 brachten zij aan contributies op resp.
/ 40872 en / 14768. Bovendien verleent de 
regeering geldelijkcn steun.

De instelling werd reeds kort na de oprichting 
gevestigd in een nieuw gebouw, voorzien van 
goede laboratoria, te Djember en heeft de be
schikking over eenige proeftuinen, zoowel voor 
tabak als voor rubber.

Haar arbeidsveld is in tweeën verdeeld; tabak 
aan de eene zijde, de gewassen der bergcultures 
(rubber, koffie, palmen) aan de andere; voor elk 
ervan wordt jaarlijks een afzonderlijk werkplan 
opgemaakt ; de taak van elk lid van het personeel 
ligt in hoofdzaak op slechts één der beide gebie
den, hetgeen niet wegneemt, dat door ieder ook 
telkens op het andere onderzoekingen verricht 
worden.

De ambtenaren-staf, oorspronkelijk alleen uit 
den directeur, Dr. A. J. Ultée, bestaande, is ge
leidelijk met ander personeel uitgebreid en be
stond in 1919 bovendien uit een botanicus, 
phvtopatholoog, chemisch assistent, botanisch 
assistent, analyst, assistente voor de adminis
tratie en 3 employé’s voor de proeftuinen.

De resultaten v/orden gepubliceerd in de Me- 
dedeelingen van het Besoekisch Proefstation, 
waarvan gedurende 1912 — 1919 28 nummers 
verschenen zijn; in 1917 is een afzonderlijke 
rubberserie afgesplitst, welke laatste ook opge
nomen wordt in het Archief van de Puibbercul- 
tuur; daarvan telt men tot en met 1919 12 num
mers.

Met uitzondering van één (J. W. Folkersma 
over een aanplant van Java-juto) zijn alle mede- 
deelingen geschreven door ambtenaren van het 
proefstation ( Dr.Arisz, Kouchenius, Dr. Sprecher, 
Dr. Ultée); voor de titels zie men de omslagen.

Xaast zijn taak van voorlichting en onderzoek 
heeft dit proefstation door de omstandigheden 
nog een andere gekregen, en wel het verschaffen 
aan do leden van de bij verschillende cultures 
noodige chemicaliën (zwavelkoolstof, insecti
ciden etc. voor tabak; azijnzuur, natriumsulfiet. 
etc. voor rubber); de ontvangsten daarvoor be
droegen in 1918 meer dan / 100.000.

Een voordeel is, «lat de planters aldus zuivere, 
gecontroleerde stoffen krijgen en geen fancy- 
prijzen behoeven te betalen; do vraag is echter, 
of dat tegen het nadeel opweegt, dat den ambte
naren veel kostelijke tijd onttrokken wordt 
doeleinden, die eigenlijk niet op proefstation- 
gebied liggen.

Centraal Rubberstation. Het denkbeeld van 
een centrale instelling, die zich uitsluitend zou 
bezig houden met onderzoekingen over rubber 
van hot tijdstip van tappen af tot dat van den 
verkoop van liet product, welk denkbeeld het 
eerst uitgesproken werd op liet rubhercongrea

zorg.
Tot eersten directeur werd benoemd Dr. O.

de Vries, tevoren scheikundige aan het Proef
station voor Vorstenlandscne Tabak; hem 
werd spoedig een assistent toegevoegd, later 
nog een scheikundige, benevens analysten, 
klerken, on een uitgebreid Inlandsch personeel-

In weinige jaren is door hun arbeid het 
Centraal Rubberstation tot een onmisbare 
instolling gegroeid; welke onderzoekingen er 
in hot bijzonder verricht worden leert het Averk- 
programma \roor 1919/1920:

1. Onderzoek van door do ondernemingen 
ingezonden monsters en daarmee samenhan- 
gendo adviezen over de bereidingswijze.

2. Verder onderzoek in verband met liet vast
stellen van do eischen, waaraan marktrubber 
moot voldoen wat innerlijke eigenschappen be
treft, en met de mogelijkheid van keuring in die 
richting.

3. Voortzetting van het onderzoek naar do 
chemische samenstelling, innerlijke eigenschap
pen en uniformiteit van ondernemingsrubber 
zoowel van eerste als van tweodo en mindere 
kwaliteiten.

4. Systematisch onderzoek naar den invloed 
van verschillende factoren, zooavcI in do samen
stelling van de latex als in do beroiding van den

voor
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Dc bedoeling was, dat do onderzoekers telken 
jare naar J)eli zouden komen om er materiaal te 
verzamelen, maar de eigenlijke studie te Buiten
zorg zouden verrichten.

Als voorloopig laboratorium en tevens als ver
blijfplaats voor de tijdelijk aldaar vertoevende 
ambtenaren werd te Médan een houten huis ge
bouwd, waarnaast later een steenen gebouw voor 
scheikundig werk verrezen is.

Tot chef van deze 8ste afdeeling werd dc bota
nicus Dr. van Breda de Haan benoemd; schei
kundige werd in 1S95 Dr. A. van Bijlert, in 1S9S 
Dr. E. C. J. Mohr.

Na afloop van de 5 jaren is de overeenkomst 
tusschen den directeur van !s Lands Plantontu’n 
en de tabak maatschappijen verlengd met 8 jaren, 
tot 31 December 1907, waarbij het maximum 
van het jaarlijks te besteden bedrag verhoogd 
werd tot ƒ 40.000.

In deze periode bleek hoe langer hoe meer, 
dat het zwaartepunt van de Sste Afdeeling niet 
in Buitenzorg moest liggen, maar in het centrum 
van de cultuur zelf, te Medan; het voortdurend 
van Deli afwezig zijn der onderzoekers had te 
veel bezwaren en geleidelijk aan werd de vesti
ging te Médan dan ook permanent, terwijl de 
localiteiten te Buitenzorg ongebruikt bleven.

Met wederzijdsch goedvinden werd de band met 
’s Lands Plantentuin losge-maakt en op 1 Juli 
1906 geheel geslaakt, op welken datum liet zelf
standige Deli Proefstation, in stand gehouden 
door de Ver. „Het Dell Proefstation” en onder 
leiding van een directeur, de Sste afdeeling ver
vangt.

Opmerking verdient, dat op een hoogst enkele 
uitzondering na, alle tabaksmaatschappijen ter 
Oostkust van Sumatra steeds lid van het proef
station zijn geweest; het aantal leden bedroeg 
op 1 Juli 1919 23 met 84 ondernemingen.

De eerste directeur was Dr. J. G. C. Vriens, 
die in December 1903 Dr. van Breda de Haan als 
chef der Sste afdeeling was opgevolgd.

De resultanten van de onderzoekingen dezer 
eerste periode werden gepubliceerd in de .Mede- 
deelingen van ’s Lands Plantentuin (lat 
het Departement van- Landbouw), Bulletin de 
1’Institut Botaniquc dc Buitenzorg, en do Korte 
Berichten van ’.s Lands Plantentuin, en zijn van 
de hand van Dr. J. van Breda de JJaan, Dj1. A. van 
Bijlert, Dr. D. J. Hissink, Dr. F. W. 'I’. Jlunger, 
Dr. E. C. J. Mohr, Dr. J. 0. C. Vriens.

Bij het optreden van liet Deli Proefstation 
_ werd het jaarlijkseh budget van / 40.000 op 

1 70.000 gebracht; dc werkzaamheden nomen 
weldra zeer toe, dc staf weid uitgebreid en moest 
in verschillende huizen en legaliteiten (o. a. de 
Biologische afdeeling in het inmiddels opgerichte 
Pathologische Laboratorium) on derge bracht 
worden.

Deze toestand bleef zoo tot het einde 
1912, toen het onderling contract der leden 
eindigde en over de voortzetting van het Deli 
Proefstation beslist moest worden. Dc wensche- 
lijkheid daarvan werd algemeen ingezien, maar 
tevens, dat centralisatie en een breedere grond
slag noodzakelijk waren; dc vergadering besloot 
een jaarlijkseh bedrag van /• 150.000 ter beschik
king te stellen van don nieuwen directeur, Dr. L. P. 
de Bussy, die op I Januari 1913 do leiding van 
Dr. Vriens overnam, benevens / 60.000.— voor 
een nieuw gebouw, te zetten op terrein, door do

rubber, op de chemische samenstelling en inner
lijke eigenschappen van den rubber.

ö.Chemisch onderzoek van latex in verband 
met dc eigenschappen van den daaruit bereiden 
rubber, en met de onderzoekingen van den Phy- 
sioloog.

6. Onderzoekingen over de methodiek van het 
ru bberonderzoek.

Publicatie’.?. Door het Centraal Rub- 
berstation worden drie serieën van publioatie’s 
uitgegeven:

1. Mededeelingen.
2. Verslagen van het Bestuur.
3. Korte Mededeelingen.
De Mededeelingen zijn bestemd voor de pu

blicatie van de onderzoekingen, zoodra deze vol
doende gevorderd zijn om er een eenigszins af
gerond geheel van te maken. Het eerste nummer 
daarvan verscheen in Augustus 1916.

De Verslagen van het Bestuur bevatten de 
meer huishoudelijke zaken, zooals jaarverslagen 
en verdere jaarstukken, statuten en huishou-" 
delijk reglement en dergelijke. Het eerste num
mer verscheen in November 1915.

De Korte Mededeelingen dienen om de leden 
op geregelde tijden (om de een of twee maanden) 
met enkele woorden op de hoogte te houden van 
den stand der onderzoekingen. Hierin worden 
b.v. besproken de onderzoekingen, die nog niet 
voldoende gevorderd zijn om in de Mededeelin
gen gepubliceerd te worden, maar waarvan en
kele voorloopige resultaten toch reeds voor hen 
van belang zijn. Het eerste nummer verscheen 
in September 3916.

Als auteurs van artikelen in de eerste serie, 
die ook in het Archief voor de Rubbercultuur 
opgenomen wordt, vinden wij de namen van 
Dr. O. de Vries, Ir. H. J. Hellen doorn, Ir. W. 
Spoon.

Het Deli Proefstation.
Tot 1895 heeft de Delische tabakscultuur weten

schappelijke voorlichting meenen te kunnen 
ontberen; het ernstig optreden van de bibit- 
ziekte (Phytophthora nicotianae de Haan) noopte 
de directies van eenige maatschappijen, met 
name vooral J. T. Cremer, zich om hulp te wen
den tot den directeur van ’s Lands Plantentuin, 
prof. dr. Melchior Treub, die erin toestemde op 
kosten van de Delische tabakscultuur een af
zonderlijk botanicus voor het doen van onder
zoekingen ten bate van die cultuur aan ’s Lands 
Plantentuin te verbinden. Als eerste van deze 
uit particuliere fondsen bezoldigde natuuron
derzoekers werd Dr. J. van Breda de Haan 
aangesteld, die in April 1893 naar Deli vertrok 
en er gedurende eenige maanden de bibitziekte 
bestudeerde.

Zijn arbeid had zoodanig resultaten, dat tus- 
sehen het Bestuur van de Deli Plantersvcreeni- 
ging en prof. Treub, die in 1894 op dienstreis 
in Deli was, een overeenkomst van langeren duur 
werd gesloten,zoodat bij Gouvernementsbesluit 
van 12 Oetober 1894 aan ’s Lands Plantentuin 
een nieuwe- de 8ste-afdeeling werd toegevoegd 
onder den naam van „Laboratorium voor Onder
zoekingen over Deli-tabak”; de vereenigde 
planters verbonden zich, / 25.000 beschikbaar 
te stellen voor den bouw van een laboratorium 
te Buitenzorg benevens ƒ 30.000 — / 50.000 
jaarlijks gedurende 5 jaren.
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meststoffen en groene bcmesters), biologie en 
bestrijding rcsp. behandeling van schadelijke en 
nuttige insecten (insecticiden, invoer van nuttige 
insecten), ziekten van baeterieelen aard (slijm- 
ziektc) en bestrijding daarvan, selectie, het 
drogen van de tabak, het fermentatieproces, ad
viezen en recepten, meteorologische gegevens 
(die, welke op den regenval betrekking hebben, 
worden in de laatste jaren in een afzonderlijke 
aflevering gepubliceerd en zijn afkomstig van 
een net van regenstations, verspreid over geheel 
Noord-Sumatra; alle waarnemingen tezamen, 
met gemiddelden eruit berekend, zijn verzameld 
in Bulletin no. 6) en als schrijvers de namen 
van Dr. L. P. de Bussy, Dr. K. Diem, Dr. P. A. 
Dietz, J. E. A. den Doop, J. van Dijk, Dr. J. A. 
Honing, Dr. A. F. H. Lobry de Bruyn, Dr. E. W. 
Remmert, Dr. S. Tijmstra, Prof. Dr. Joh. Wester- 
dijk, benevens van eenige practici als J. Huges, 
J. S. C. Kasteleyn, F. L. Klink, C. II. G. Meylink.

Dat in 1916 het Bestuur van het Deli Proef
station zich de gelegenheid heeft laten ontgaan 
om, in samenwerking met de rubber-, thee-, 
koffie-, klapper- en olicpalmplanters, hun alleen 
voor de tabakscultuur werkende instelling uit 
te bouwen tot één groot centraal landbouwkun
dig instituut voor alle cultures van Noord-Su
matra, is onder Algemeen Proefstation van de 
A. V. R. O. S. reeds aangestipt. L. P. de B.

Proejstation voor de Java-Suiker-Industrie.
Toen in het jaar 18S3 en 1884 de sëréhziekte in 

het suikerriet voor het eerst optrad en groote on
gerustheid teweegbracht, raadde de Inspecteur 
van den Inlandschen Landbouw, Dr. J. H. F. Sol- 
lewijn Gelpke, den suikerfabrikanten aan zich te 
doen voorlichten door ter plaatse aan te stellen 
deskundigen. In stede van, zooals tot dusverrege- 
bruikclijk was, bij voorkomende gelegenheid 
advies te vragen aan in Europa woonachtige 
personen, raadde hij aan, deskundigen te doen 
uitkomon en dezen de gelegenheid te goven in 
een goed ingericht laboratorium de vraagstukken 
van den aanplant, de bestrijding van ziekten en 
van de suikerfabrikatie te bestudeeren. Zeer kort 
achter elkander werden op dat advies drie proef
stations opgericht en wel in 1885 te Semarang^ 
onder leiding van Dr. F. Soltwedel met medewer
king van Dr. F Benecke en H. Meulemans, in 
1886 te Ivagolc in do residentie Tëgal onder lei
ding van Dr. W. Krüger mot medewerking van 
H. Winter on in 1887 te Pasoerocan onder lei
ding van Dr. J. G. Kramers onder medewerking 
van «J. D. Kobus.

Het hoofddoel van de stichters van deze drie 
proefstations was het bestudeeren van de sëréh
ziekte en het beramen van middelen om haar te 
voorkomen of te genezen, waartoe in de eerste 
plaats het vraagstuk van de voortplanting van 
suikerriet op geslachtelijkcn weg op den voor
grond kwam. Maar buitendien stond reeds van 
den aan vang af een uitgebreid werkplan vast 
over bemostings- en bewerkingsproeven, over 
het onderzoek van de niet-suikerstoffen van het 
suikerriet en ook over de bestanddeelen van het 
sap bij verschillende persing.

Do arbeid van de proefstations had in den 
eersten tijd met groote moeilijkheden te kampen, 
zooals met ziekte en sterfgevallen onder het per
soneel, met gebrek aan vertrouwen van de zijde 
der planters in do verstrekte adviezen on met

Deli Maatschappij afgestaan in de onmiddel- 
lijkc nabijheid van Médan, te midden van eigen 
proefvelden tor grootte van 6 H. A.; daarin kon
den de verschillende, ver van elkaar gehuisveste 
afdcclingcn vereenigd worden en de dienst dus 
vlotter verloopen.

Op de jaarvergadering van 1913 werd het 
nieuwe gebouw ingewijd; in de omgeving zijn 
in den loop der jaren verschillende dependances 
verrezen; woningen voor een gedeelte van het 
Europceschc en inlandsche personeel, schuren, 
vegetatie-inrichting, insectariura, etc.. Dr. de 
Bussy trad af op 30 April 1917 wegens zijn be
noeming tot directeur der Afd. Handelsmuseum 
van het Koloniaal Instituut, zijn opvolger werd 
Dr. J. A. Honing, die in 1920 zijn betrekking 
ncerlegde, daar hij tot hoogleeraar te Wageningcn 
werd benoemd. In het begin van 1920 stelde 
het Bestuur Dr. B. Palm tot directeur aan.

Het jaarlijks toegestane bedrag is inmiddels 
gestegen tot ƒ 250.000, dat door de leden ponds
pondsgewijze naar verhouding van het aantal 
balen tabak, door ieder hunner geproduceerd, 
bijeengebracht wordt.

Dc staf is verdeeld over 4 afdeelingen: een 
dierkundige, een landbouwkundige, een plant
kundige, een scheikundige; ieder met een zelf
standig onderzoeker en assistent; de directeur 
wordt voor het administratieve werk bijgestaan 
door een secretaris. Aangezien het behandelen 
der dagelijks binnenkomende vragen te veel tijd 
aan de wetenschappelijke ambtenaren ontneemt, 
is dc vorming van een afzonderlijken voorlich
tingsdienst voor al het routine-werk noodig ge
worden.

Indirect wordt het personeel vergroot door 
zg. gedetacheerde assistenten, d. z. omplojm’s 
van de maatschappijen, die onder leiding van de 
proefstation-ambtenaren op terrein van dc 
maatschappij en uitsluitend te haren behoeve 
bepaalde, veel tijd eischendc proefnemingen 
uitvoeren, bijv. op selectie- of bemestingsgebied; 
de werkingssphecr van liet proefstation is daar
door belangrijk uitgebreid zonder een evenredige 
toename van vast personeel.

Hetgeen het Deli Proefstation mede te doelen 
had, is aanvankelijk uitsluitend gepubliceerd in 
de maandelijks verschijnende Mcdedcelingen 
van het Deli Proefstation; dit orgaan verkreeg 
echter een hybridisch karakter, daar zoowel 
artikelen voor do planters erin opgenomon 
werden als stukken uitsluitend voor vakkun- 
digen bedoeld, korte berichten van onmiddellijk 
belang, meteorologische gegevens etc. Om aan 
de voor de hand liggende bezwaren tegemoet te 
komen werd bij den 8st.cn jaargang een splitsing 
ingevoerd en het in afzonderlijke losse nummers 
verschijnende Bulletin van het Deli Proefsta
tion begonnen, bestemd voor de meer weten
schappelijke publicaties, terwijl dc Mcdedoelin- 
gen zich tot den Dolischcn planter bleven richten. 
Na den lOden jaargang werd het beginsel, elke 
maand een aflevering het licht te doen zien, 
verlaten, daar dit ónmogelijk was gebleken, en 
werd besloten de Tweede Serie der Modedeelin- 
gon, aangevangen in 1917, in afzonderlijke, ge
nummerde afleveringen uit te geven.

De arbeid van het Proefstation weerspiegelt 
zich natuurlijk in de genoemde organen; men 
vindt daarin artikelen over bodemvraagstuk- 
kon (herbossching, bemesting met anorganische
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rietaanplantingen op Java heeft uitgemaakt.
In het jaar 1896 werd Went benoemd tot 

hoogleeraar te Utrecht en in zijn plaats werd 
H. C. Prinsen Gêerïigs tot directeur te Kagok 
aangesteld. In hetzelfde jaar verliet Dr. J. II. 
Wakker het proefstation te Pasoeroean en werd 
opgevolgd door J. I). Kobus.

In dien tusschcntijd had Dr. L. Zehntner aan 
het proefstation te Pasoeroean de studie der 
rietvijandcn uit het dierenrijk, die door Krüger 
was aangevangen, voortgezet en bij het aftreden 
van Wakker ging Zehntner over naar Kagok, 
waar hij dien schoonen arbeid voleindigde. Toen 
in het jaar 1899 Zehntner alle rietvijandcn uit de 
insectenwereld had bestudeerd en beschreven en 
hunne bestrijding had georganiseerd, vertrok hij 
naar het proefstation voor de cacaocultuur te 
Salatiga ora ook daar zegenrijk werkzaam te zijn.

Het werk ging aan de beide proefstations, die 
in goede harmonie tezamen werkten, ongestoord 
voort. De planters en fabrikanten hadden ver
trouwen in den arbeid van de proefstations en de 
stroom van ontdekkingen, verbeteringen en 
nieuwe vondsten bleef onafgebroken vloeien. 
Hoewel het personeel veel wijziging onderging, 
vooral doordat vele jongelieden zich aangetrok
ken gevoelden eenigen tijd aan het proefstation 
onder de beproefde leiding der directeuren te 
dienen ten einde de aldus verkregen kennis en 
ervaring op de suikerondernemingen ten nutte 
te maken, bleef het werkplan onwrikbaar ge
handhaafd en het oogenblik kwam nader, waarop 
de vergaarde kennis in vasten blijvenden vorm 
zou kunnen worden gegoten.

Waren tot nog toe de uitkomsten van de on
derzoekingen en proefnemingen achtereenvol
gens in het Archief voor de Java Suiker Industrie 
opgenoraen en ook in afdruk als nummers van 
een serie Mededeelingen van de proefstations 
verspreid, omstreeks het jaar 1900 was de tijd 
aangebroken om die uitkomsten in de doelen van 
een groot, het geheele door het proefstation 
omvatte gebied behandelende standaardwerk te 
verzamelen. Achtereenvolgens zagen de volgende 
doelen het licht: T.n 1904 „Methoden van Onder
zoek bij de Java Riet Suiker Industrie” door 
H. P.A. M. Tervooren,dat sedert den vierden druk 
heeft beleefd, iri 1900 „De Dierlijke vijanden 
van het suikerriet en hunne parasieten” door 
W. van Deventer, sedert eenmaal herdrukt, in 
1908 „Do fabrikatie van suiker uit suikerriet op 
Java” door H. C. Prinsen Geerligs, na dien nog 
twee malen opnieuw uitgegeven, in 1911 „Do 
rietsuikerindustric in de verschillende landen van 
productie” door H. C. Prinsen Geerligs en in 
1915 „De cultuur van het suikerriet op Java” 
door W. van Deventer.

Het plan was geweest, dat Kobus dit laatst
genoemde deel in bewerking zou hebben geno
men, doch zijn langdurige ziekte en daarop- 
gevolgde dood hebben daarin wijziging gebracht. 
Het zesde deel, dat over de machinerieën zal 
handelen, is nog steeds, sedert 1905, in bewer
king en zal vooreerst wel niet verschijnen.

De groote uitbreiding van de werkzaamheden 
aan de proefstations maakten eene uitbreiding 
van de gebouwen noodig. In het jaar 1900 werd 
het proefstation te Kagok overgebracht naar de 
hoofdplaats P kalongan, waar een geheel nieuw, , 
naar de eischeh des fcijds ingerieht laboratorium 
werd gebouwd. In 1904 kwam het nieuwe, zeer

deels open, deels bedekte tegenwerking van 
ambtenaren, die ongaarne het ontplooien van 
wetenschappelijken arbeid in ïndië door parti
culieren zagen.

Desniettegenstaande is er door de eerste pio
niers buitengewoon goed werk verricht en door 
hen zijn de grondslagen gelegd, waarop de na 
hen komenden hebben kunnen voortbouwen.

Wanneer Soltwedel niet met onvermoeibaren 
ijver de voorwaarden had onderzocht, waarbij 
suikerriet kiembaar zaad oplevert en de beste 
wijze had gevonden om uit zaad riet op te kwee- 
ken, dan hadden zijne opvolgers nooit dat groote 

gehad met het kweeken van rietvariëtei-
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ten, die vrij van ziekteverschijnselen blijven en 
door hare hooge riet- en suikeropbrengst de 
productie van de Java suiker zoo aanmerkelijk 
hebben doen stijgen. Ook op het gebied van be
mesting en bewerking zijn in de eerste jaren door 
Krüger, Kramers en Kobus onderzoekingen ver
richt en conclusies getrokken, welke nu nog ge
heel onveranderd kunnen worden gehandhaafd 
en die door het latere veel sterker gespeciali
seerde onderzoek volkomen werden bevestigd.

Na het eerste vijfjarige tijdperk kwam er 
verandering in het personeel van de proefstati- 

Dr. Soltwedel was overleden, ten deele
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tengevolge van verdriet over het mislukken van 
proeven met het bestrijden der sêréhziekte en 

opgevolgd door Dr. Benecke, wiens gezond
heid niet tegen de zware vermoeienissen van den 
proefstationsarbeid was opgewassen. Winter 
verliet het proefstation te Kagok om over te 
gaan naar dat te Semarang, maar trad spoedig 
in dienst van de firma Fraser Eaton & Co als 
adviseur van hare suikerfabrieken. Nadat het

was
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station te Semarang nog eenigen tijd te Klatèn 
en daarna te Bojolali gevestigd was geweest, 
werd het in het jaar 1S93 opgeheven.

In 18S6 verliet Dr. Krüger het proefstation te 
Kagok en werd opgevolgd door Dr. F. A. F. C. 
Went, die bijgestaan werd door Dr. J. van Breda 
de Haan en H. C Prinsen Geerligs. Dr. de Haan 
ging weldra over naar het Deli proefstation, 
terwijl zijn plaats te Kagok voorloopig niet werd 
vervuld. Van het oogenblik van de benoeming 
van Prinsen Geerligs af werd de werkkring van 
het proefstation sterk uitgebreid, doordat van 
toen af ook de studie van de suikerfabrikatie in 
haar vollen omvang in het werkplan werd op
genomen. Tal van verbeteringen in de fabrikatie 
en in de bereiding van suiker v/aren van deze 
verandering in het werkplan een gevolg. Went 
voltooide de studie van de rietziekten, die door 
Krüger was aangevangen te zamen met zijn col
lega Dr. J. H. Wakker van het proefstation te 
Pasoeroean, deed buitengewoon scherpzinnige 
onderzoekingen omtrent de physiologie van het 
suikerriet en hield zich ook met vrucht bezig 
met liet zaaien van riet en met bemestingsproe- 
ven. In het jaar 1892 verliet Dr. Kramers den 
dienst van het proefstation te Pasoeroean en 
werd opgevolgd door Dr. J. H. Wakker. Kobus 
ging over naar het Archief voor de Java Suiker 
Industrie, aan welk orgaan hij als hoofdredac
teur werd verbonden. De verdiensten van Wak«- 
kcr bestaan in de met Went te zamen voltooide 
studie van rietziekten en in het zaaien van suiker
riet, bij welk laatste onderdeel hij zoo gelukkig 
was het zaadriet No. 100 te kweeken, dat tot 
voor korten tijd zulk een groot deel van de
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uitgebreide on uitstekend ingerichte nieuwe 
procfstfttionsgobouw te Pasoerocan tot stand, 

de werkzaamheden veel beter konden ge-

Hot proefstation staat sedert 19.12 onder be
heer van het Algemeen Syndicaat van Suiker- 
fabrikanten in Ncderlandsch-Indiö, het wordt 
zonder ecnige regeeringshulp of subsidie in 
stand gehouden door de aangesloten suiker
ondernemingen, die jaarlijks per bouw een zeker, 
na elke o jaar opnieuw vast te stellen bedrag aan 
contributie betalen. Dq publicaties van het proef
station verschijnen in het Archief voor de Sui
kerindustrie in Nedcrlandsch-Indië, terwijl bui
tendien geregeld statistische gegevens omtrent 
stand van den aanplant, regenval, weersgesteld
heid, beschikbare bibit, resultaten van veld-

waar
schiedon dan in het tot dusver gebruikte labo
ratorium.

In het jaar 1905 werd te Pëkalongan F. W. 
Bolk, werktuigkundig ingenieur aangesteld en 
daarmede werd een nieuwe tak van onderzoek 
en studie aan het proefstation ingewijd, namelijk 
die der techniek. In 1907 werden de beide proef
stations, die slechts in zeer los verband tot elkan
der werkten, tot een nieuw lichaam vereenigd, 
dat den naam kreeg van Proefstation voor de 
Java Suiker Industrie. Er kwam één vereeniging 
met één bestuur, één kas. één organisatie en 
drie afdeclingen, namelijk een Landbouwkundige 
te Pasoeroean, een Technische en een Chemische 
te Pëkalongan. Prinsen Geerligs verliet in 1908 
Java en werd benoemd tot directeur van de te

proeven, oogstresultatcn, molencontröle-staten, 
overzichten over de fabricatiercsultaten enz. 
onder de leden worden verspreid.

H. C. P. G.
Proefstation Malang.
Het uiteen vallen van het Algemeen Proefsta

tion op Java in 1911 was oorzaak, dat evenals 
andere afdeelingen ervan, ook die voor de koffie
cultuur te Malang een zelfstandig leven ging lei
den. De Vereeniging „Proefstation Malang” 
werd gesticht en benoemde tot directenr der 
nieuwe instelling Dr. Th. Wurth, tevoren chef 
der genoemde afdecling, on tot plantkundige 
Dr. Pcdro Arens, die eveneens reeds in dienst 
van het Algemeen Proefstation geweest was; 
een landbouwkundige voegde zich spoedig bij 
den staf.

Naast de koffie werden ook andere gewassen 
in het arbeidsveld betrokken; vooral rubber 
(Hevea, C'eara), cacao en coca, doch deze beide 
laatste in veel mindere mate.

In 191G werd de contributie gebracht op / 1.— 
per beplanten bouw, waardoor het personeel met 
een scheikundige, Ir. J. Hartjens, kon uitgebreid 
worden.

In 1915 liep de begrooting over f 40.000. 
bijeengebracht door de contributies van 56 
ondernemingen, een regecringssubsidie van 
ƒ 4000. — en de opbrengst van een zaadtuin, die, 
met een boekerij, door de Malangsche Land- 
bouwvereeniging aan het Proefstation is afge
staan.

Het publioatie-middel vormen de Mededeelin- 
gen van liet Proefstation Malang; no. 29 ervan 
verscheen in 1919; de nummers, die over rubber 
handelen, zijn overdrukken uit het Archief voor 
de Rubbcrcultuur. Zij vormen de meerderheid 
en hebben betrekking op de anatomie van den 
bast, tappen (ook van Ccara), een handleiding 
voor de bereiding van rubber van Dr. Arens, 
mengbakken, schadelijke organismen; verder 
zijn er andere over groene bemesters, koffie- 
gronden in liet Malangsche, enz.

Het proefstation is vele jaren ondergebracht 
geweest in huurhuizen, zoodat. de behoefte aan 
een eigen, modern gebouw zich zeer doet ge
voelen; plannen daarvoor zijn thans in wording.

Amsterdam te vestigen filiale van het proef
station, Kobus bleef directeur van de Landbouw
kundige afdecling. Bolk van de Technische, 
terwijl J. J. Hazewinkel, voorheen onderdirec
teur aan het proefstation te Pëkalongan, direc
teur van de Chemische Afdecling werd. Wegens 
zijn gezondheidstoestand moest Kobus eerst 
binnenlnndseh en daarna buitcnlandsch verlof 
aanvragen. Kort na zijn terugkomst in 1910 
overleed hij. In zijn plaats werd eerst Dr. J. 
P. van der Stok en daarna Dr. Ph. van Harrc- 
veld aangesteld. De Heer Hazewinkel nam in 
1914 ontslag en word opgevolgd door L. G. Lang- 
guth Steuerwald, terwijl Bolk tot heden direc
teur van de Technische Afdecling is gebleven.

Hoewel na de jaren omstreeks 1905 — 1910 het 
tijdperk van de groote ontdekkingen en belang
rijke nieuwigheden voorbij schijnt te zijn en de 
mcdcdeelingen van de proefstations niet meer 
de baanbrekende bijzonderheden bevatten van 
de jaren tusschen 1885 en 1910, is de werkkring 
van het proefstation niet minder nuttig, nu het 
er op aan komt «le verworven kennis te verdie
pen, te «onsolidceren. uit te breiden en toe te 
passen. Thans wordt zeer veel werk gemaakt van 
statistiek, van vergelijking, van toepassing en 
uitbreiding van de kennis op het gebouwde 
fondament. In de verschillende residenties zijn 
hulpluboratoria gebouwd, waaraan geschoolde 
onderzoekers zijn verbi nden, die de vergaarde 
kennis in de on middellijke omgeving toepassen 
en de daar verkregen 'plaatsclijke ervaring naar 
de centrale werkplaats overbrengen, om haar 
van daar uit over het geheele eiland weder te vei- 
spreiden lot heil van het algemeen.

Behalve dat wordt er met ijver gewerkt aan 
het rietzaaien, aan bemestings- en bewerkings- 
proeven, aan de studie en de bestrijding van rict- 
ziekten, aan bibitvoorziening, enz. Verder wordt 
in de andere afdeclingen de studie van de molen
persing en de toepassing in de praktijk krachtig 
bevorderd, do electrifieatic van de fabrieken 
voorbereid en ook alle procédés voor de suikcr- 
berciding en alles wat daarbij behoort bestu
deerd en verbeterd.

Ln 1919 werden do Chemische on Technische 
afdeclingen van Pëkalongan overgebraoht naar 
een zeer ruim en groot nieuw laboratorium, dat 
in het hcuvelterrein boven Semarang is opge- 
richt.

O

Proefstation Midden-Java.
Do opheffing van het Algemeen Proefstation 

op Java was ook de aanleiding tot het in het leven 
roepen van dit proefstation; naast cenige andere 
locale instellingen (Bösoekisch Proefstation, 
Proefstation Malang) werd deze gesticht, op 
1 Juli 1911, voor de ondernemingen in de residen
ties Semarang, Kt doe, Djokjakarta, Soerakarta 
en Pëkalongan, niet Salatiga ols standplaats. 
Bij de stichting waren er 24 leden, die iets meer

Het aantal Europeesche onderzoekers aan het 
proefstation bedraagt ongeveer 60.

'
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voor liet ingeheel afzonderlijke vereoniging 
stand houden van het theeproefstati n te

dan ƒ 10.000 aan contributie (/ 0.Ö0 en ƒ 0.G0 
per bouw aanplant) bijeenbrachten; bovendien 
verleende de Directeur van Landbouw grooten 
steun o. a. door een subsidie van ƒ 4000.—, door 
vergunning t'c verleenen aan den Chef der Afd. 
Plantenziekten en Cultures. Dr. C. J. J. van Hall, 
tijdelijk het directeurschap op zich te nemen, 
door de publicaties tegen, kostprijs aan het De
partement te doen drukken, enz.. Dr. W. Roepke, 
vroeger reeds aan het Algemeen Proefstation 
verbonden, werd tot entomoloog aangesteld; op 
1 Juli 1013 nam hij het directoraat van Dr. van 
Hall over, die echter adviseur bleef. Van 1914 —
1917 was P. van der Goot als entomologisch 
assistent werkzaam. Dr. Roepke trad op 1 Maart
1918 af, dr. van Hall nam tijdelijk het directeur
schap weder op zich tot 1 Januari 1920, toen 
dr. E. Bally, in Mei 1919 als botanisch assis
tent opgetreden, tot directeur benoemd werd.

In de Mededeelingen van het Proefstation 
Midden-Java zijn de onderzoekingen gepubli
ceerd, zoowel als de jaarverslagen van bestuur 
en directeur, en de werkplannen; van 1911 — 1918 
verschenen 32 nummers, met artikelen vnl. over 
cacao en koffie (selectie, schadelijke en nuttige in
secten: cacao-mot en diens parasieten, gramang- 
mier, Helopeltis, zwarte mier, bemestingsproeven, 
eacao-kanker, enz.) van de hand van Dr. C. J. J. 
van Hall, P. van der Goot, Dr. W. Roepke, e. a.

De contributie is later tot ƒ1.— per bouw ver
hoogd, terwijl in 1919 besloten werd, dat dr. Bal
ly zich voorloopig voornamelijk met de rubber- 
cultuur zou bezig houden en, wat betreft de 
andere gewassen, alleen de in gang zijnde bemes- 
tings- en selectie- proeven voortzetten.

Het Proefstation voor Thee.
Werden reeds gedurende cenige jaren aan 

’s Lands Plantentuin onderzoekingen verricht 
over de op Java gecultiveerde theeën (Dr. P. van 
Romburgh, Dr. A. W. Nanninga), op 1 Maart 
1901 sloot de Soekaboemische Land bouwver- 
eeniging een overeenkomst met prof. Treub, 
waardoor een nieuwe afdeeling, geheel door parti
culieren bekostigd en den naam dragend van 
„Proefstation voor Thee”, aan ’s Lands Planten
tuin gesticht werd.

Dit nieuwe proefstation kreeg de beschikking 
over de noodige lokaliteiten te Buitenzorg en 
over het koffie-reserve-terrein te Saronggé in de 
afdeeling Tjiandjoer, om dat voor proeftuin in 
te richten. Een Commissie van de Soekaboe
mische Landbouwvereeniging hield geregeld 
voeling met prof. Treub, terwijl Dr. A. W. 
Nanninga tot chef benoemd werd. Om gezond
heidsredenen moest deze in 1906 aftreden; zijn 
vervanger, Dr. C. Bernard, aanvaardde zijn taak 
op 1 November 1907.

Waren tot dusver de onderzoekingen voorna
melijk gepubliceerd in de organen van ’s Lands 
Plantentuin en het Departement van Landbouw, 
in 1908 begon de Serie Mededeelingen van het 
Proefstation voor Thee, die in 1919 70 num
mers telde. Ultimo December 191G eindigde 
het contract tusschen den Directeur van Land
bouw en de Soekaboemische Landbouwvereeni
ging; men achtte hetto. n wenscheJijk, daar niet 
alleen van West-Java, maar ook van Midden- 
en Oost-Java en Sumatra vele thec-onderne- 
mingen zich wilden aansluiten, den ouden band 
niet op dezelfde wijze te vernieuwen, doch een

r
I

vormen.
De Vereeniging „Algemeen Proefstation 

Thee” werd op 17 October 1916 opgcricht voor 
een tijdvak van 3 jaren, te beginnen met 1 
Januari 1917; het proefstation bleef, als vroeger, 
een afzonderlijke afdeeling van het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, waar
voor een bijzondere regeling met den Directeur 
daarvan werd getroffen. Statuten, huishoudelijk 
reglement, overeenkomst met den Directeur van 
Landbouw, Nijverheid en Handel zijn afge
drukt in Mededecling no. LIJ.I; daaruit worde 
hier slechts vermeld, dat de contributie per H.A. 
zal bedragen /0.15 voor een 2- en 3-jarigen 
aanplant, / 0.70 voor een 4- en 5-jarigen, 
/ 1.10 voor een 6- en meerjarigen, behalve wan
neer minder dan 000 pond per H. A. wordt op
gebracht, in welk geval / 0.60 wordt betaald.

In 19IS werd aan contributies opgebracht
voor het

voor

i

:- I

bijna / 47.000, en bovendien / 13400. 
speciale Helopeltis-onderzoek, dat 3 jaren zal 
duren en jaarlijks eenzelfde bedrag eischt.

Naast den directeur-botanicus zijn werkzaam 
een scheikundige, een plantkundige, twee land
bouwkundigen, een beheerder op Pasir Saronggé, 
verschillende assistenten.

i

ji

Van 1914 —1916 was S. Leef mans, entomo
loog van het Departement van Landbouw, Nij
verheid en Handel, bij het Proefstation voor 
Thee gedetacheerd, uitsluitend om het Helopel- 
tis-vraagstuk onder handen te nemen.

De directeur is adviseur van de Regeering voor 
de Inlandsche TJieecultuur.

Jn de lange serie Mededeelingen worden de re
sultaten neergelegd; de auteurs zijn vnl. de amb
tenaren der instelling (Dr. Ch. Bernard, Dr. J. J. 
B. Deuss, Dr. C.P.Cohen Stuart, H. L. Welter. S. 
Leefmans, A. E. Reijnst). terwijl de behandelde 
onderwerpen betrekking hebben op de plagen 
en ziekten van de theepJant (Helopeltis, mijten, 
Cephaleuros, wortelschimmcls). selectie, 
tróle van ingevoerde theezaden,groene bcmc.dcr-, 
thee-gronden, fermentatie, jaar- en reis-versla
gen, thee-cultuur in andere landen, enz. enz.

■!"
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Proefstation voor VoralenlandsehTabak.
Jn 1898 verzochten de directeuren van 

Klatènsche Cultuurmaatschappij en de Cultuur
maatschappij Wedi-Birit den Directeur 
’s Lands Plantentuin op hunne kosten een na 
tuuronderzoeker aan te stellen ten bate van hun 
tabakscultuur in de Vorstenlanden; dit verzoek 
werd door prof. Treub ingewilligd, die Dr. M. 
Raciborski voor dat doel benoemde. Deze 
trok reeds na 21fi jaar, publiceerde, behalve in 
de jaarverslagen van ’s Lands Plantentuin 
1898, 1899 en 1900, een deel van zijn rosu lint 
in Bulletin de 1’Institut Botanique de Buiten
zorg no. 6 on in „Parasitische Algen und Pilze 
Java’s” en werd in 1900 opgevolgd door Jij. 
Jensen, die tot 1918 zijn ambt vervuld heeft. 
Aanvankelijk was zijn hoofdzetel te Buitenzorg 
en werden slechts enkele maanden van het jaar 
te Klatèn doorgebracht; later is dat veranderd 
en werd te Buitenzorg niet anders dan tijdelijk 
gewerkt. In 1907 werd op de onderneming Wedi 
bij Klatèn een laboratorium met woning ge
bouwd, waardoor betere werkgelegenheid en 
huisvesting dan te voren geschapen
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In 1009 werd bij do dricjaarlijksche hernieu
wing van liet contract tusschon den Directeur 

het Departement van Landbouw en de
meer

als directeur verlaten en aan do onderneming 
teruggegeven.

De algemeene Vergadering stelt jaarlijks vast, 
hoeveel contributie voor het volgend boekjaar 
opgebracht moet worden; de leden dragen daarin 
bij voor al hun ondernemingen naar een door het 
Bestuur vast te stellen omslag op den grondslag 
van het gemiddelde der tabaksproductie per 
bruto bouw over de laatste 5 oogstjaren voor
afgaande aan het loopend boekjaar. Op ultimo 
April 191G waren er 34 leden, terwijl de begroo- 
ting 1916/1917 een bedrag aanwijst van ƒ 74.000.

Een staalkaart van de talrijke door de amb
tenaren van dit proefstation verrichte onder
zoekingen en hun namen is de catalogus der 
Mededeelingen, vermeld op elk nummer ervan; 
de studies behandelen den bodem, grondbewer
king, bemesting, tabakszaad, plant wijdte, top
pen, oogsten, opdrogen, fermenteeren, brand
baarheid, terwijl zeer veel aandacht verder ge
wijd is aan selectie en bastaardeering, benevens 
aan ziekten en plagen (Phytophthora, Lasioder- 
ma). Schrijvers van die artikelen zijn: Hj. Jensen 
(1900-1917), Dr. O. de Vries (1909-1915), 
Dr. A. d’Angreinond (sedert 1914), Dr. N. H. 
Cohen (1911-1913), E. Sidenius (sedert 1913), 
A. N. J. Beets (sedert 1915).

In 1919 bestond de staf uit directeur-plant- 
kundige, scheikundige, landbouwkundige, assis
tenten. ‘

van
Vorstenlandsche tabaksplanters belangrijk 
geld toegestaan, zoodat aan Jensen een schei
kundige, Dr. O. de Vries ,en later nog een assis
tent kon toegevoegd worden. De onderzoekin
gen, tot 1911 vrijwel uitsluitend in jaarverslagen 
gepubliceerd, werden vanaf dat jaar opgenomen 
in de Mededeelingen van het Proefstation voor 
Tabak, van welke-serie slechts 7 nummers ver
schenen, op één na alle van de hand van Dr. de 
Vries (over bodem, bemesting, plantwijdte, 
opdroging).

Dit Proefstation voor Tabak was, zooals gezegd, 
een instelling van slechts twee der Vorsten
landsche tabaksmaatschappijen, en stond onder 
opperleiding van den Directeur van Landbouw. 
De andere tabaksondernemingen gingen int.us- 
schen inzien, dat ook zij niet langer van weten
schappelijke voorlichting verstoken konden 
blijven, en sloten zich aan bij het Algemeen 
Proefstation op Java te Salatiga, hetwelk in 
1907 te Klatèn een afdeeling voor Vorstenland
sche Tabak met een groot laboratorium stichtte. 
Het personeel breidde zich spoedig uit en bestond 
uit een botanicus (Dr. J. A. Lodewijks overl. 16 
Maart 1912), ccnige scheikundigen (J. J. Reyst 
overl. 16. 8. 1908), Dr. A. J. Ultée, M. Betting, 
Dr. N. H. Cohen en assistenten; hun publicaties 
verschenen in de Mededeelingen van het Alge
meen Proefstation op Java (11de Serie no. 18, 20, 
23, 25, 36) en handelden over Phytophthora en 
bestanddcelcn van het tabaksblad.

Proefstation West-Java.
Op de Rubbertentoonstelling van 1914 te 

Batavia, waar,do stoot werd gegeven tot de 
oprichting van het Centraal Rubbcrstation, is 
ook de wensch geuit naar een rubberproefstation, 
in het bijzonder werkend ten behoeve van de 
ondernemingen in West-Java. Op de Algemeene 
Vergadering der Rubberplantcrsvcreeniging van 
29 December 1914 werden concept-statuten en 
concept-reglement (Publicaties van het Ned.- 
Ind. Landbouwsyndicaat, 7de jaargang bl. 193) 
voor een dergelijke vereeniging bekend gemaakt, 
en medegedeeld, dat de Directeur van Landbouw 
de noodige localiteit etc. had toegezegd.

Voor de eerste 3 jaren zou de contributie niet 
hooger zijn dan / 0.40 per bouw.

Tot directeur werd benoemd Dr. N. Swart, 
wiens standplaats Buitenzorg is.

Het spreekt van zelf, dat hel naast elkaar 
bestaan van twee gelijksoortige instellingen in 
één plaats, werkend voor en op tusschon elkaar 
gelegen ondernemingen mot hetzelfde cultuur- 
gewas, allerminst een gezonde toestand mocht 
hceten, en toen in 1912 het Algemeen Proefsta
tion geliquideerd werd, namen do Vorstenland- 
M'hc tabaksplanters het wijze besluit zich te 
voreenigon en gezamenlijk het „Proefstation 
voor Vorst enlandsche Tabak” in stand te houden.
Daardoor hield de bovengenoemde afdeeling 
voor Vorstenlandsche Tabak aan het Departe
ment van Landbouw op te bestaan, doch er bleef 
een nauwe betrekking tusschon den Directeur 
daarvan en de nieuwe instelling; o. a. wordt 
door hem het wetenschappelijk personeel aan
gesteld en ontslagen in overleg met het bestuur, 
terwijl ook de algemeene leiding der wetenschap
pelijke werkzaamheden in zijn handen berust. De 
beide ambtenaren-staven werden tot één ver
smolten, Jensen tot directeur benoemd; als werk
gelegenheden bleven de laboratoria op Wedi en 
te Klatèn in gebruik, terwijl een nieuw publi- Laboratorium der Rubborcultuur Mij. „Am- 
catie-middel het licht zag: do Mededeelingen van sterdam”, Galang, S. O. K., Ir. J. G. Fol, schei- 
het Proefstation voor Vorstenlandsche Tabak. kundige. Technisch Departement der Hollandsch 
Tol 1019 verschenen daarvan 37 losse nummers; Amerikaanschc Plantage Maatschappij Ivisaran, 
in no. XXIII zijn de statuten en het huishou- Asalian. D. S. Andrews, chef, verder houtves- 
dolijk reglement afgedrukt. ters, bodembacterioloog, phytopatholoog, schei-

Het verspreid zijn van de afdcelingen over ver- kundigen, plantkundige. Proefstation der Kla-
sehillende plaatsen om en in Klatèn was niet tensche Cultuur Mij., Klatèn. Ir. J. S. de Haan,
bevorderlijk voor de werkzaamheden; men bleef directeur. Het Proefstation Malabar, Pcngah?-
het oog gericht houden op centralisatie in de ngan (Preanger), Dr. W. van der Schalk, schci-
hoofdplaats zelf, welke centralisatie door aan- kundige,
koop van een terrein van 15 bouw aldaar en door STATISTIEK. De statistiek, in den zin, dio 
het bouwen van werk- en woongelegenheden in tegenwoordig aan het woord gehecht wordt,
1918 geheel tot stand kwam. Hot oude labora- maakte ten tijde van de Compagnie geen onder-
torium en huis zijn na het aftreden van Jensen deel uit van de bestuursbeiuooienis, maar daar-

Behalve de bovenstaande wetenschappelijke 
instellingen, die door vereenigingen in stand 
gehouden worden, zijn er nog andere, welke 
werken ten bate van bepaalde maatschappijen 
of ondernemingen. Volstaan kan worden met 
ze hier te noemen.

L. P. de B.

J
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J.‘ A. van der Chijs met groote zorg beAverkten 
„InArentaris” van dat archief, de jaren 1002 tot 
en met 1816 omvattende (zie ARCHIEF).

Ware de Gouverneur-Generaal Daendels langer 
aan het bewind gebleven, niet onAvaarschijnlijk 
zou hij de eigenlijke grondlegger van de econo
mische statistiek van Indic geAVorden zijn, Avant 
wars van het stelsel van geheimhouding, dat tot 
zijn tijd steeds had gegolden, zou hij zeker niet 
hebben nagelaten om de uitkomsten van het, 
blijkens art. 30 van zijne instructie voor de Re
genten op Java van 27 September 1808, door hem 
gewenschte onderzoek naar den maatschappe- 
lijken toestand der bevolking en hare middelen 
van bestaan *), openbaar te maken, evenals 
hij dit met zoo A^ele andere gegevens Aran statis- 
tischen aard gedaan heeft in zijn in 1814 hier 
te lande uitgegeven „Sjtaat der Ncderlandsche 
Oost-Indisehc bezittingen”. Maar lang vóór hij 
de beschikking erlangde over de door hem be
geerde bouAVstoffcn moest hij zijn ambt nedcr- 
leggen, en zijn onmiddellijke opvolger Janssen-^ 
had zijn aandacht aan geAvichtiger belangen dan' 
het verzamelen van gegeArens omtrent den econo- 
mischen toestand van land en Arolk te Avijden.

Raffles daarentegen kon deze taak A\reder op
vatten, en hij draalde daarmede niet. In zijne 
van 11 Februari 1814 gedagteekende Revenue 
instructions en de daarmede verband houdende 
Regulation for the more effectual administration 
of justice in the provincial courts of Java (opge
nomen in zijn in 1814 te Londen gedrukt, maar 
niet in den handel gebracht „Sübstance of a 
minu te on the introduction of an improved Sys
tem of internal management and the establish
ment of a land rental on the istand of Java”) ont
wierp hij een systematisch geheel van voorschrif
ten ter verkrijging van grondslagen in de eerste 
plaats voor de landrente, maar tevens voor een 
meer nauwkeurige kennis van de geheelc inland- 
sche huishouding, en de als uitkomst van het 
door hem bevolen onderzoek in zijne „History of

om Averd het bijeenbrengen en optcekenen van 
gegevens omtrent maatschappelijke toestanden 
en het handels- en scheepvaartverkeer geenszins 
door haar vertegeirwoordigers in Indië A-eron- 
achtzaamd. Integendeel: men heeft slechts een 
van
in het licht gegeven deelen van het „Daghregis- 
ter gehouden int Casteel Batavia vant passe
rende daer ter plaetse als over geheel Nedcr- 
landts-India” op te slaan, om te ervaren, hoe 
zorgvuldig daarin op den laatsten dag van elke 
maand aanteekening werd gehouden van al de in 
den loop der maand aangekomen en vertrokken 
kustvaartuigen, van de aangebrachte of mede
genomen goederen, van de overleden en „ter 
aarde gebrachte” ingezetenen, zoo blanken als 
„zwarten”, van de ten doop gebrachte kinderen, 
van de in den echt verbonden paren, van de „bin
nen Jakatra’s gebied” verblijf houdende Java- 
nen, van de aangehaalde en „geconfisqueerde” 
koopmanschappen, van de gebrandmerkte, ge- 
geeselde, gewipte en opgehangen veroordeelden, 
enz., terwijl daarin tevens op den dag van aan
komst en vertrek van en naar patria en elders 
vermeld staan de voor rekening der Compagnie 
beladen schepen met volledige opgaaf van hunne 
inhebbende ladingen. Gegevens te OA-er dus; 
maar aan eene systematische beAverking er van, 
aan de samenstelling \Tan vergelijkende over
zichten ter bepaling van den CAentueeleii voor- of 
achteruitgang A-an het verkeer, liet men zich nim
mer gelegen liggen, en al het bijeengebrachte 
werd, zoolang de Compagnie bestond, zorgvruldig 
onthouden aan de kennisneming van allen, die 
niet rechtstreeks bij haar bestuur, zoo hier te 
lande als in Indië, betrokken waren.

Dus ging het ook met de talrijke en belangrijke 
gegevens omtrent de toenmalige cultuuraange- 
legenheden, de daarmede verband houdende le
veranties en contingenten aan den lande, om
trent de opbrengst der verpachtingen en andere 
inkomsten der Regeering, omtrent het admini
stratief beheer in één woord, verspreid voorko
mende in de bescheiden, die door den heer 
Jhr. Mr. J. J. K. de Jonge in zijn stand
aardwerk
landsch gezag in Indië” aan bet licht gebracht 
en thans publiek domein geworden zijn. Alleen 
over den financieelen toestand der Compagnie 
werden nog tijdens haar bestaan uitvoerige gege
vens ter meer algemeene kennis gebracht in de 
talrijke rapporten en andere schrifturen, welker 
verschijning en verspreiding in de laatste jaren 
der achttiende eeuw haren naderenden val vooraf 
ging; maar veel licht over den economisehen toe
stand van de gewesten, die toenmaals nog onder 
haar gebied behoorden, zal men daarin tever
geefs zoeken. Wat in dit opzicht verricht v\rerd 
door den lateren Gouverneur-Generaal Van Over- 
straten, die als Gouverneur van Java’s Noord
oostkust (1791. t/m 1796) eene opneming in alle 
regentschappen van zijn Gouvernement liet doen 
van het getal negorijen, inwoners, buffels, tja- 
tja’s (tjatjah) en jonks (djoeng) rijstvelden, als
mede van de hoeveelheid rijst, welke die velden 
gerekend werden te kunnen opbrengen, bleef 
voor de buitenwereld even geheim, als de thans 
nog in ’s lands archief te Batavia berustende sta
tistische beschrijvingen van de Preanger boven
landen, Tagal, Pekalongan en andere geAvesten, 
waarvan een opgaaf te vinden is in den door Mr.
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de onder toezicht van den landsarchivaris
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') „De Regenten zullen verplicht zijn, jaar

lijks eene accurate zielebeschrijving te doen 
van het getal mannen, vrouAven en kinderen, 
idem hoofden en priesters en inzonderheid hoe
veel werkbare mannen zich in de respektieve 
dessa’s bevinden; alsmede van de buffels, 
draagbeesten, merries en andere paarden, met 
aantooning der vermeerdering sedert het voor
gaande jaar, het getal rijst- of sawavelden en 
andere bouAvlandcn, idem tegalvelden, bamboe 
brandhout- nipabosschen en vruehttuincn; wat 
ieder derzolve, bij een goed gewas kan opbren
gen; Avelko inkomsten en lasten ieder inge
zeten heeft; van den Regent af tot den ge- 
m een en arbeider of daglooner toe; mitsgaders 
of ook nieuwe rijst- of andere bouwlanden zijn 
aangelegd, de uitgestrektheid daarvan en door 
Avien die aanleg geschied is; hoeveel nieuwe 
koffietuinen zijn aangelegd; het getal hoornen 
dat in dezelve en de oude tuinen aanwezig is, 
zoomede het aanwezig zijnde getal oude klap
pers, en de aanplant die daarvan sedert h 
jongst geAveken jaar gedaan is, en voorts in 
liet generaal v/elke vermeerdering en verbete
ring de onderscheidene cultures in dat jaar 
ondergaan hebben”. Staat der Ned. O.-I. be
zittingen; bijlagen Ie stuk: Nd. 17 der Orga- 
nique stukken rakende Java’s noordoostkust
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Java” (2o editie, Londen, 1830) deel II, bl. 287 
vlgg. opgenomen statistische tabellen vormen 
eigenlijk het eerste vertrouwbare materiaal, dat 
op dit gebied publiek domein is geworden, zij het 
ook dat Raffles zelf erkont voor de juistheid er 
van niet onvoorwaardeïijk te kunnen instaan. 
(„In some particulars the tables may bo defi
ciënt and inaccurate, as sufficiënt time had not 
been given to complete the detailed survey of 
the country directed by the Revenue Instruc- 
tions; but the genera! results may, for the most 
part, be depended upon”).

Op de do r Raffles gelegde grondslagen nu werd 
na het herstel van hot Ncderlandsch gezag over 
Java en onderhoorighedon door de nieuwe be
stuurders voortgebouwd; maar niettegenstaande 
in het besluit van den Gouv.-Gen. Van der Cap- 
pellen van 27 Juli 1820 n°. 1 onverholen was ver
klaard, dat „nopens het eiland Java en de overige 
Nederlandsche O.-I. bezittingen nog niet volle
dig bekend waren die grondtrekken en eerste 
opgaven, welke vereischt worden tot de verkrij
ging van een goede en nauwkeurige statistiek, 
waarvan het aanwezen zoo zeor van invloed zou 
zijn op alle deelcn van het algemeen bestuur”, 
kwam aanvankelijk weinig of niets van het ter 
zako verrichte ter kennis van do buiten het be
stuur staande belangstellenden. Wel werd over 
het algemeen door de verschillende residenten 
met bekwamen spoed voldaan aan den hun 
bij genoemd besluit gegeven last om vóór 30 April 
1821 te beantwoorden en in te vullen alle hun 
toegezonden vraagpunten en tabellen, ten doel 
hebbende de samenstelling eener statistiek van 
hunne residentiën; maar het geleverde werk 
strekte slechts ter vergrooting van den stapel 
onuitgegeven paperassen, in ’s lands archieven 
opgeborgen; want al mocht de Commissaris-Ge- 
neraal Du Bus de Gisignics van zijne belang
stelling in de zaak hebben doen blijken door zijn 
besluit van 18 Mei 1827 n°. 10, waarbij aan den 
heerG. doSorière, oud-Gouvcrncur der Mol ukken, 
werd opgedragen „uit alle reeds vroeger bij het 
Gouvernement ingekomen en nog verder in te 
komen st atistieke opgaven van do O.-I. bezittin
gen, eerie algcrnoeno verzameling, onder den 
naam van „Statistieke geschiedenis van het 
eiland Java en onderhoorighoden” bijeen to 
brengen en daar te stellen”, toen de naar aanlei
ding van deze opdracht verrichte arbeid ten 
dooie gereed was, ging al hot bijeengebrachte te 
gronde in den opstand der Chineezen en den 
brand te Krawang (1832), en met hoeveel ijver 
do taak opnieuw ook word opgevat door den bij 
besluit van 3 Januari 1832 n°. 31. daartoe aan
gewezen waarn. president van den Raad van Jus
titie to Batavia J. M. van Beuscchem, verder 
dan de Oouvornements-buroaux brachten de 
vruchten van diens arbeid het evenmin.

Achtte men ze de aandacht niet meer waard, 
of waren zij geheel in het vergeetboek geraakt, 
toon eonigc jaron later bij besluit van den 20en 
Juni 1844 n°. 5 van den Gouverneur-Generaal 
Morkus de last uitging, dat over geheel Java 
eono opneming zou worden gedaan van alle fac
toren den ceonomisehen toestand der bevolking 
on haar productief vermogen rakende? Maar 
welke overwegingen bij dien opperlandvoogd 
ook mogen hebben gegoldon, zeker is hot, dat 
hot door hem ontworpen, niet minder dan 32 
breedvoerig uitgewerkte punten omvattend sche

ma van onderzoek in ruime mato aan de behoefte 
aan meerdere kennis van het samenstel der in- 
landscho samenleving en huishouding zou zijn to 
gomoet gekomen. Doch „helaas” zegt Dr. Wijn
malen in zijn onder do literatuuropgaaf aan te 
halen geschrift, „het voorschrift door den Gou
verneur-Generaal Merkus gegeven kwam niet 
tot volledige uitvoering. Ter wille van het ex
ploitatiestelsel, dat het regceren alleen door tus- 
schenkomst der hoofden noodig maakte, hebben 
wij het stelsel van „quieta non movere” toege
past, en dientengevolge voor degelijk onderzoek 
de gelegenheid, door verbod zelfs, afgesneden”.

Zoo bleef tot het midden van de negentiende 
eeuw, met betrekking -tot Nederlandsch-Indië 
alle officieele statistiek zoo goed als geheel ont
breken, met uitzondering alleen van één onder
deel van het maatschappelijk verkeer, namelijk 
handel en scheepvaart, want op dit gebied is de 
Indische Regeering met het publiceeren van 
officieele gegevens die van het moederland nage
noeg twintig jaren vóór geweest. Voor verdere 
bijzonderheden ter zake kan naar het artikel 
HANDEL en SCHEEPVAART, Deel II, blz. 
25 vv. verwezen wordeny^

Intusschen gingen de 1:
Gouv.-Generaal Merkus niet geheel te loor, want 
onder het bestuur van den Gouv.-Generaal Duy- 
rnaer van Twist werden de gestaakte onderzoe
kingen, door zijn voorganger beoogd, weder op
gevat, en wel naar aanleiding van een rapport 
van den toenmaligen Directeur van Cultures 
Schiff, van 16 Augustus 1851, ten betooge van de 
volstrekte noodzakelijkheid om niet langer te 
dralen met het bijeengaren van de gegevens, 
welke voor de juiste kennis van land en volk on
misbaar moeten worden geacht. Zijns inziens 
toch moest stelselloosheid, uit onbekendheid 
met de wezenlijke volkstoestanden voortsprui
tende, voor het hoofdgebrek der administratie in 
het binnenland worden gehouden, en om dit 
euvel uit den weg to ruimen behoorde, in den 
geest van zijne beschouwingen, het geheele 
stelsel van belasting, cultuur- en heerendiensten 
na voorafgaande onderzoekingen en opmerkingen 
op vasten voet te worden geregeld.

Die onderzoekingen al dadelijk in alle gewes
ten te gelijk te doen instellen achtte de Gouv. 
Gen. Duyinaer van Twist moeilijk uitvoerbaar. 
Hij wenschte zich voorshands te bepalen tot een 
in do residentie Cheribon te nemen proef, en 
beval bij zijn besluit van 25 November 1851 
n°. 2, dat aldaar een begin zou worden gemaakt 
„met opnemingen van de uitgestrektheid der vel
den, hare verdeeling, de rechten on verplichtin
gen van den grondbezitter, de volkshoofden en 
den souverein, zoowel met botrokking tot do be
lasting als de cultuur- en heerendiensten, en van 
het getal huisgezinnen, veo, don aard der gron
den, enz.”.

Deze proef slaagde naar wensch, en bevestigde 
de Regeering in haro overtuiging van de „wen- 
schelijkheid en noodzakelijkheid eener voort
zetting der opnemingen op uitgebreide schaal”, 
waartoe ’s Konings machtiging gevraagd en ver
kregen werd, zoodat hij besluit van 2 November 
1804 (Ind. Stb. n°. 106) kon worden overgegaan 
tot do organisatie van een niouwon diensttak on
der de benaming van do Statistioko opname van 
Java, nadat bereids oenigo maanden vroeger bij 
besluit van 21 Februari 1SÜ4 (Ind. Stb. n°. 25)
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het eindrcsumé van het geheele onderzoek zou 
hebben onder handen te nemen. Het eerste ge
deelte van dit eindresumé nu zag het licht in 
1S76, het tweede in 1SS0, en het laatste (bewerkt 
door Mr. W. B. Bergs ma, gewezen chef der 
Afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie) 
in 1S96.

Inmiddels zetten de kadastraal-statistische 
bureaux de hun opgedragen werkzaamheden 
voort; maar gaandeweg kwam men tot het in
zicht dat zij geenszins aan het doel hunner op
richting beantwoordden. „Dat de tegenwoordige 
toestand zeer veel te wenschen overlaat”, dus 
leest men op bl. 101 van het Koloniaal Verslag 
van 1S78, „kan niet worden betwist. De metin
gen, die door het personeel der statistieke opne
ming, dat grootcndeels uit administratieve amb
tenaren en niet uit technici bestaat, verricht wor
den, hebben in zoover nut, dat zij de uitgestrekt
heid der belastbare desagronden op een gegeven 
oogenblik leeren kennen; maar verder gaat haar 
nut ook niet. Al het verrichte meetwerk baat 
niets voor latere behoeften aan gegevens omtrent 
het opgenomen terrein; men zal, om juiste gege
vens te verkrijgen, van voren af aan op nieuw 
moeten gaan meten”. Men begreep dan ook, dat 
een betere toestand eerst kon verkregen worden 
wanneer de metingen voor de uitvoering deragra- 
rische verordeningen en die voor de landrente 
verricht werden door technisch gevormde, met 
kadastrale metingen vertrouwde ambtenaren, 
en op grond van een en ander werden de in 1864 
ingestelde kadastraal statistische bureaux bij 
besluit van 10 Mei 1879 n . 4 (Jnd. Stb. n°. 104)op
geheven, met bepaling, dat de arbeid aan het per
soneel bij dien tak van dienst opgedragen, voor 
zoover de metingen betreft, tot den werkkring 
van het Kadaster zoude worden gebracht (zie 
aldaar), terwijl de verzameling van statistieke 
gegevens omtrent de bevolking en den volksrijk
dom — een werk, dat met het uitvoeren van me
tingen niets gemeen heeft, en waarvoor op zich 
zelf geen afzonderlijk personeel noodig scheen 
aan de zorg van de ambtenaren van het binnen- 
landsch bestuur werd toevertrouwd.

Zoo werden dus de in 1864 getroffen maatre 
gelen ter verkrijging van meerdere en betere sta
tistische kennis omtrent de economische belan
gen van Jndië weder grootcndeels te niet gedaan, 
want eerlang volgde, krachtens Gouv. besluit van 
28 November 1884 n . 7 (Jnd. .Stb. n'. 213), als 
bezuinigingsmaatregel ook de opheffing van dc 
afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie, met 
overbrenging van sommige harer werkzaam
heden naar de departementen van algemeen be
stuur.

In plaats van de aldus uit de rij der verschil
lende diensttakken verdwenen afdeeling Statis
tiek, die o. m. speciaal tof taak had het verzame
len en voorloopig bewerken der bouwstoffen voor 
het jaarlijks aan de Staten-Generaal in te dienen 
Koloniaal Verslag, zijn het dus thans bedoelde 
departementen, die de voor de samenstelling van 
dat verslag vereisehte gegevens elk voor zoover 
het zijn werkkring aangaat, rechtstreeks heb
ben te leveren. Nu reeds meer dan zestig jaren 
achtereen (het eerste Koloniaal Verslag liep over 
het jaar 1849) zijn die Verslagen de verzamel
plaats van het voornaamste statistisch materiaal, 
dat met betrekking tot de verschillende onder
deden van den staatsdienst ter beschikking der

het bureau van de Algemeene Secretarie wasaan
toegevoegd eene afdeeling onder de benaming 
Afdeeling Statistiek, die zich blijkens art. 1 § IV 

laatstgenoemd besluit in de eerste plaats zou 
hebl?en tot taak te stellen het verkrijgen van

Nederlandsch-

van

behoorlijke statistiek 
Indië, in verband waarmede haar alle ter Alge- 

Secretarie aanwezige en later ontvan-

vaneen

meene
gen wordende verslagen, overzichten, politieke 
nota’s, statistieken en kaarten zouden worden
afgestaan.

Geheel afgescheiden nu 
werkzaam blijvend bureau werden krachtens ge
noemd besluit van 2 November 1S64 in elk ge
west, waar de statistieke opname daartoe ge
noegzaam zou gevorderd zijn, 1 adastraal-statis- 
tiekebureaux opgericht, w eiker taak zijn zoude „de 
behoorlijke bijhouding der veranderingen in de 
bebouwde gronden in de desa’s en hare overbren
ging op de desa- en verzamelkaarten; het verkrij
gen eener behoorlijke statistiek; het houden van 
aanteekeningen omtrent al wat strekken kan tot 
vermeerdering der kennis van hetgeen met het 
bezit en het gebruik van den grond en de weder- 
keerige rechten en verplichtingen van hoofden en 
bevolking in verband staat”. De systematische 
en beredeneerde bewerking der aldus bijeen te 
brengen gegevens zou intusschcn aan de Afdee
ling Statistiek worden opgedragen.

Zoo verscheen in 1S71 als vrucht van haren 
arbeid het ter Landsdrukkerij te Batavia ter 
perse gelegd geschrift „De residentie Kadoe naar 
de uitkomsten der statistieke opname en andere 
officieelc bescheiden”; maar verdere publicaties 
van dien aard bleven achterwege, in verband 
waarschijnlijk met de omstandigheid, dat het 
aanvankelijk aan de kadastraal-statistische bu
reaux opgedragen onderzoek naar alles wat op de 
rechten van den inlander op den grond betrek
king had, eerlang weder aan andere handen werd 
toevertrouwd.

Nadat namelijk de door den toenmaligen Mi
nister van Koloniën Fransen van de Putte inge
diende zoogenaamde cultuurwet, wegens dc daar
tegen aangevoerde bezwaren, welke hoofdzakelijk 
ontleend waren aan gebrek aan kennis van den 
feitelijken toestand van het grondbezit, was inge
trokken, werd bij Ind. Stb. 1866 n°. 80 de procla
matie afgekondigd, waarbij „aan de trouwe, aan 
Nederland zoozeer gehechtcbevolking van Java” 
de gebruiksrechten op den grond tegen alle in
breuk werden gewaarborgd, en ten slotte werd 
te verstaan gegeven, „dat de Koning en zijne 
regeering zich voorbehielden, na een in te stellen 
plaatselijk onderzoek,* te overwegen of de rech
ten der inlanders op den grond voor uitbreiding 
en nadere bevestiging vatbaar zouden zijn”.

Bij Gouv. besluit van 10 Juni 1867 n°. 2 nu 
werd dit onderzoek opgedragen aan drie residen
ten, die respectievelijk inWest-, Midden- en Oost 
Java werkzaam zouden zijn, en bij besluit van 
6 November d. a. v. n°. 34 van eene instructie 
werden voorzien, waarbij de aard van het in te 
stellen onderzoek omstandig werd uiteengezet. 
Volgens art. 5 dier instructie zou het onderzoek 
uiterlijk binnen een jaar moeten afloopen. De be
werking van het bijeen te brengen materiaal 
werd opgedragen aan den chef van de afdeeling 
statistiek, met dien verstande, dat hij eerst de 
samenstelling van resumé’s van elke-residentie, 
van West-, Midden- en Oost-Java, en ten slotte

van dit te Batavia
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Rcgeering komt, en men kan niet beweren, dat 
hunne bewerking en deugdelijkheid geleden heb
ben onder het gebrek aan esprit de suite, waar
door de organisatie van den dienst der statistiek 
in Indië zich blijkens al het voorafgaande heeft 
gekenmerkt. Integendeel: een streven naar groo- 
fcere volledigheid was in de latere jaren vooral 
zeer merkbaar, in die mate zelfs, dat van den 
kant dor vertegenwoordiging (Verslag der Com
missie over het Koloniaal Verslag van 1898, Han
delingen St.-G. 1899 — 1900, Tweede Kamer, Bij
lagen 54, 1) op beperking van den omvang der 
jaarlijksche verslagen, in het bijzonder wat de, 
meest statistische tabellen bevattende bijlagen 
betreft, werd aangedrongen.

Van zijn kant vond de Minister van Koloniën 
hierin aanleiding om nopens de inrichting van het 
statistisch gedeelte van het Koloniaal Verslag het 
advies in te winnen van de Centrale Commissie 
voor de Statistiek hier te lande, die de zaak in ern
stig beraad nam, en van het resultaat harer over
wegingen rekenschap gaf in twee rapporten (d.d. 12 
November 1901 en 15 Mei 1902), waarbij verschil
lende verbeteringen en vereenvoudigingen, maar 
te gelijker tijd ook enkele wenschelijk schijnende 
aanvullingen werden aan de hand gedaan. Maar 
indachtig aan de haar bij hare instructie zeer be
paaldelijk opgelegde taak om te overwegen „de 
wijze waarop het zekerst de meest betrouwbare 
gegevens voor de Statistiek worden verkregen”, 
meende de Centrale Commissie de opmerking niet 
achterwege te mogen laten, dat aan het haar op
gedragen onderzoek naar de inrichting van het 
Koloniaal Verslag, naar de wijze waarop de ver
zamelde gegevens in beeld zijn gebracht, eigenlijk 
had behooren vooraf te gaan een onderzoek naar 
de wijze, waarop de gegevens in het verslag voor
komende verzameld worden, want afgaande op 
de hier te lande opgedane ervaring, die haar ge
leerd had in hoeveel opzichten de methode van 
verzameling der gegevens te wenschen had over
gelaten, lag als vanzelf de gevolgtrekking voor do 
hand, dat dit in de Nederlandschc Oost- en West- 
Indische Koloniën in nog veel sterker mate het 
geval zou moeten zijn. 'I'ot het instellen van een 
opzettelijk onderzoek te dezen opzichte ver
klaard»! de Centrale Commissie zich bij brief van 
10 .Mei 1902 bereid. Nadat het daartoe vereischtc 
materiaal door de Regeering te harer beschik
king was gesteld, deed de Commissie omtrent ver
schillende aangelegenheden hare inzichten ken
nen; van hare adviezen is zooveel mogelijk ge
bruik gemaakt.

Terwijl jaren achtereen (van 1849 tot 1884) het 
meest belangrijke van de statistische gegevens 
der Koloniale Verslagen placht te worden opge
nomen in de „Staatkundige en Staathuishoud
kundige Jaarboekjes”, met de uitgave waarvan in 
1849 door Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper een begin 
word gemaakt, en zoodoende meer onder het be
reik van het groote publiek word gebracht, werd 
die taak op eenigszins gewijzigden voet voortge
zet door het met 1 Mei 1884 in werking getreden 
Statistisch Instituut, aan het hoofd waarvan 
Prof. Mr. A. Beau jon als directeur was opgetre
den. Do grootendeels beschrijvende overzichten, 
zooals die in de Jaarboekjes gebruikelijk waren, 
werden toon verlaten en vervangen door tabella
rische, tien of meer jaren omvattende overzichten 
in den vorm van de bekende Engelsehe „Statisti
ca! Abstracts”, en hiermede is het Instituut gere

geld blijven voortgaan tot 1892, toen van Rcgee- 
ringswege de Centrale Commissie voor de Statis
tiek werd in het leven geroepen, en het Statis
tisch Instituut herschapen werd in de Vereeni- 
ging voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Van 
dien tijd af heeft de Centrale Commissie voor de 
Statistiek geregeld de uitgaaf der Koloniale Jaar
cijfers bezorgd, totdat bij de in 1899 plaats gehad 
hebbende reorganisatie van den statistischen 
rijksdienst het met de Centrale Commissie samen
werkend Centraal Bureau voor de Statistiek de 
zorg voor die uitgaaf van haar overnam. De in 
Maart 1919 verschenen jaargang behandelt het 
jaar 1916.

Bij de bewerking der Jaarcijfers zijn de Kolo
niale Verslagen niet de eenige bron, waarmede re
kening wordt gehouden. Als zoodanig wordt ook 
gebruik gemaakt van de afzonderlijke verslagen, 
die door sommige diensttakken in Indië worden 
uitgegeven, t. w. de Algemccne verslagen van het 
onderwijs in Nederlandsch-Indië; de Statistiek 
van den handel en de in- en uitvoerrechten van 
Nederlandsch-Indië; de Statistiek van de scheep
vaart in Nederlandsch-Indië; de Verslagen over 
de staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch- 
Indië; de verslagen betreffende het spoor- en 
tramwegwezen in Nederlandsch-Indië; de jaar
boeken van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel; de verslagen van het mijn
wezen en van het boschwezen; de justitieele en 
crimineele statistieken; de Statistiek betreffende 
de landsgevangenissen en daarmede gelijk te stel
len strafinrichtingen; de Statistische overzichten 
der behandelde zieken van het Ned.-Indische le
ger in Nederlandsch-Indië; de Statistische over
zichten der behandelde zieken bij de marine in 
Nederlandsch-Indië; do Verslagen omtrent den 
post-, telegraaf- en telefoondienst in Neder- 
landseh-Indië en omtrent den dienst der post
spaarbank in Nederlandsch-Indië; terwijl voorts 
ook te rade wordt gegaan met de statistische op
gaven voorkomende in de officieele Javasche Cou
rant, den Rcgeeringsalmanak, en de verslagen 
van de Javasche Bank, de Nederlandseho 
Handelmaatschappij, de Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij en andere spoor- en tram
weg maatschap pij en; en bovendien do Indische 
begrootingsstukken, benevens de bijlagen van de 
Handelingen der Tweede Kamer niet ongebruikt 
worden gelaten.

Nauwkeurige statistische gegevens omtrent de 
burgerlijke ambtenaren en officieren in Nedcr- 
landsch- Indië, hunne gezinnen en de weduwen en 
weozon dier landsdienaren worden opgonomen in 
de wetenschappelijke balansen van het Weduwen- 
en Wcozenfonds van Europcesche burgerlijke 
ambtenaren en van het Weduwen- en Weezen- 
fonds van do officieren der landmacht in Nedcr- 
landsch-Indiö, welke balansen om de vijf jaren 
worden opgcsteld en gepubliceerd. In 1918 ver
scheen de laatste balans van eerstgenoemd fonds 
(afgesloten 81 December 1914) en in 1915 die van 
laatstgenoemd fonds (afgesloten 31 December 
1912).

Omtrent enkele der genoomdo statistieken zij 
nog het volgende vermeld. Op initiatief van de 
Centrale Commissie voor de Statistiek kwam in 
Juli 1903 conc commissie tot stand ter bevorde
ring van de eenheid in de sanitaire statistieken 
van leger en vloot in Nederland en de koloniën, 
welke commissie in October 1914 een rapport uit-
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Nederlandsch-Indië, do bewerking zal zijn op to 
dragen van de statistieken, welke thans nog bij de 
verschillende departementen van algemeen be- 
stuur behandeld worden, met uitzondering voor- 
loopig van de bewerking van de statistieken van 
landbouw en nijverheid, welke door het in 1916 
opgerichte Statistisch Bureau van het Departe
ment van Landbouw, Nijverheid en Handel wor
den samengesteld.

Literatuur'. Dr. F. C. L. Wijnmalen, „De sta
tistiek in onze koloniën in Azië: cene historische 
proeve”, opgenomen in den eersten jaargang 
(1885) van de Bijdragen van het Statistisch Insti
tuut; E. de Waal, „Aanteekeningen over kolo
niale onderwerpen” en „Onze Indische finan
ciën” ^uS. van Deventer, „Bijdragen tot dekennis 
van het landelijk stelsel op Java”; „Aardrijks
kundig en Statistisch Woordenboek van Nedcr- 
landsch-Indië”; J. van Aalst, „Statistiek van de 
politie en justitie voor zoover in handen van de 
afdeelingshoofden op Java en Madoera” (Tijd
schrift Binnenl. Bestuur 1911, bl. 268); eenige 
artikelen omtrent de waarde der Indische statis
tieken in De Indische Gids van 1905 (bl. 70, 898 
en 1240); A. D. van der Gon Netschcr „De sta
tistiek der buitenbezittingen van het Eneyclo- 
paediseh Bureau (over de onjuistheid dier sta
tistiek)” (Tijdschrift Nijv. en Landb. Ned.-Indië, 
deel 91 (1915), bl. 75); A. D. van der Gon Net- 
scher, „De Ned.-Indische ofiicieele handelsstati
stiek” (Tijdschrift Nijv. en Landb. Ned.-Indië, 
deel 91 (1915), bl. 219 en 276); A. D. van der 
Gon Netschcr, „Twee gouvernements statistie
ken” (Ind. Mereuur, 1916, bl. 225, 250 en 274); 
A. D. van der Gon Netschcr, „De organisatie der 
Indische ofPcieele handelsstatistiek” (Ind. Gids, 
1917, deel II, bl. 992, 1139 en 1281); „Een en an
der over de wijze van samenstelling der Ned.-In
dische handelsstatistiek” (In- en uitvoer, 3de 
jaargang, 1918, bl. 318); E. L. K. Schmülli' g, 
„De inlandsche landbouw op Java en Madoen in 
het Koloniaal Vershg over 1916” (Kol. Tijdsc’ r. 
1918/19, I, bl. 698); J. Th. Petrus Blumbergor. 
„Over rijksstatistieken”. (ïn-<-n uitvor r, 4o jaar
gang, bl. 741); E. L. K. Schmülling. „Dc Indiso :<• 
landbouwstatistiek, hoe zij was en hoe zij word- n 
moet” (Ind. Gids, 1919, I, bl. 412 cn 537); 
Staatsbladen van Nederlandsch-Indië, cn dein 
den tekst aangehaalde Regeerings- en andere ver
slagen. Zie ook de literatuur-opguaf onder BE
VOLKING. /L 

STEENKOLEN/ Zie KOLEN. 
STEIGERGELDEN. Zie HAVEN- EN AN- 

KERAGE GELDEN. (
STEKELHUIDIGEN (Echinodermata). Onge

wervelde dieren, wier straalsgewijs gebouwd 
lichaam door een verkalkt huidskelet gesteund 
wordt en uitwendig dikwijls met stekels van aller
lei gedaante is bewapend. De meeste Stekelhuidi- 
gen zijn 5-stralig; soms kan het aantal stralen 
groot er zijn. Do mond- en aarsopening liggen 
gewoonlijk aan do beide polen van de hoofdas. Is 
de hoofdas lang, dan heeft hoi: lichaam den cylin- 
der-vorm, zooals bij de meeste Zeekomkommcrs 
(Holothurioidea) het geval is, wier hoofdas bij de 
voortbeweging horizontaal ligt; wordt daaron'e- 
gen de liQofdas korter, dan ontstaat de kogelvorm 
van de meeste Zeeappelsof ZeeëgeLs (Echinoidca), 
of bij nog sterkere verkorting der hoofdas en ge
lijktijdige verlenging der stralen de ster-vorm van 
de Zeesterren (Asleroidea) en Slangst erren (Ophiu-

bracht. Als resultaat hiervan werd overgegaan 
tot het telkaartenstelsel, de invoering van eeno 
door die commissie voorgestelde ziektelijst en do 
bewerking en publiceering van het materiaal door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Neder
land.

In December 1914 werden nieuwe voorschriften 
gegeven omtrent de opmaking en inrichting der 
statistiek van den handel en de in- en uitvoer
rechten in Nederlandsch-Indië en betreffende de 
opmaking van de door Nederlandsch-Indië aan 
het te Brussel te vestigen „Bureau international 
de statistiquè' commerciale” te leveren bijdrage 
voor de samenstelling van een internationale 
handelsstatistiek (zie Bijblad No. S210), terwijl in 
Mei 1913 nieuwe voorschriften werden gegeven 
omtrent de opmaking en inrichting van de statis
tiek omtrent de scheepvaart in Nederlandsch- 
Indië (zie Bijblad No. 7S53). Ten behoeve van de 
controle op de samenstelling, van de statistiek van 
den handel en de in- en uitvoerrechten werd op 
elk der kantoren van de in- en uitvoerrechten en 
accijnzen te Batavia, Scmarang en Soerabaja één 
ambtenaar in dienst gesteld (Gouv. besluit van 
23 Jan. 1912 No. 16).

Belangrijke statistische gegevens omtrent de 
handelsbeweging der buitenbezittingen komen 
ook voor in de afleveringen IX, XII en XIV van 
de „Mededeclingen van het bureau voor de be
stuurszaken der buitenbezittingen, bewerkt door 
het Encyclopaedisch Bureau”, zoomede in de 
door de Afd. Handel van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid cn Handel uitgegeven 
wordende Gewestelijke Maandstatistieken.

Voor de verzameling der gegevens, benoodigd 
voor de samenstelling van de Indische gerechte
lijke statistiek wordt, op advies van de Centrale 
Commissie voor de statistiek, sedert 1908 — voor 
zoover de misdrijfzaken betreft — het telkaarten
stelsel toegepast, welk stelsel in het belang van de 
nauwkeurigheid en van de betrouwbaarheid der 
statistiek verre de voorkeur verdient boven de 
verzameling op de tot dien datum gebruikelijke 
staten of tabellen .(zie Bijblad No. 6939).

Hoewel de behoefte aan eene centrale leiding 
voor de statistiek zich meer en meer doet gevoe
len, is deze nog steeds niet tot stand gekomen. 
Wel was als eene poging daartoe te beschouwen 
de in Augustus 1907 plaats gehad hebbende toe
voeging aan den directeur van binnenlandsch be
stuur van den assistent-resident J. van Aalst (in 
November d. a. v. vervangen door den controleur 
G. P. A. Bischofï) ten einde zich op de hoogte te 
stellen van de ten aanzien der bevolkingsstatis
tiek elders gebruikelijke methoden van verzame
ling en behandeling van gegevens en vervolgens 
voor het ontwerpen van een, inzonderheid voor 
Java en Madoera geldend, aan redelijke eisehen 
beantwoordend stelsel. Na voorbereiding van de 
volkstelling zou de arbeid van den heer Bischoiï 
uitgebreid worden met wei’kzaamheden in liet be
lang van andere onderdeden der statistiek. Na 
afloop van de genoemde voorbereiding is hij ech
ter weder bij het corps besturende ambtenaren in
gedeeld.

Blijkens de toelichting op de Indische begroo- 
ting voor 1918 wordt er aan gedacht om het bu
reau, dat voor de in 1920 te houden volkstelling 
wordt ingericht, later om te zetten in een alge
meen statistiek kantoor, waaraan behalve de be
hartiging, inzonderheid van de demographic
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roidea)-, bij deze vormen heeft do hoofdas bij do 
voortbeweging een verticalen stand met naar be
neden gekeerde mondopening. Een hoofdken
merk van de Stekelhuidigen is het watervaatstel- 
sel of ambulacrale stelsel, dat bestaat uit een ring- 
kanaal rondom den slokdarm en vijf daaruit ont
springende, in de lichaamsstralen verloopondo 
lengte-kanalen. Heb is gevuld met een waterige 
vloeistof en zijn holte staat, met het zeewater in 
verbinding door middel van het steenkanaal (zoo 
genoemd naar de kalkafzettingen in zijn wand), 
dat meestal met een poreus kalkplaatje (madre- 
porenplaat) aan de huidoppervlakte uitkomt. Dit 
wat er vaat stelsel zot zich voort in een groot e ver
scheidenheid van al of niet samentrekbare, door 
een zeer dunne huid bekleede aanhangsels, die 
door openingen in het huidskelet naar buiten tre
den en deels als ademhalingsorganen, deels als be- 
wegingsorganen dienst doen. Zoo bezittende Zee- 
komkommers rondom den mond een krans van al 
of niet vertakte voelers, die vaten uit het ring- 
kanaal ontvangen.Meer algemeen treft men even
wel door de huid bekleede buisvormige aanhang
sels aan, die uit de straalsgewijs verloopende 
lengtekanalen ontspringen en als voetjes dienst 
doen; zij zijn gewoonlijk samentrekbaar en aan 
het uiteinde dikwijls met een zuigschijfje voor
zien. Zoo vast kan een zeester zich met deze am
bulacrale voetjes vastzuigen, dat men hem niet 
van zijn aanhechtingsplaats kan verwijderen, 
_zonder de voetjes stuk te scheuren. Soms zijn die 
voetjes onregelmatig over de oppervlakte van het 
lichaam verspreid (sommige Holothuriën), dik
wijls echter liggen zij op meridiaansgewijs verloo
pende rijen van de mond- tot de aars-pool (Zee- 
egels), dan weer komen zij alleen op de mondzijde 
voor tot aan de uit eind en der stralen van heb ster-

Metdon naam van zcc-slangetjes (kaweli-tali) be
stempelt men welde lange, wormachtige Synapta- 
soorten, van welke sommige een lengte van 2 M. 
kunnen bereiken. Dank zij hun dicht onder de 
huid liggende kalklichaampjes hechten zij zich 
gemakkelijk aan allerlei voorwerpen vast, krui
pen langs de koraalstammen, ja kunnen volgens 
Sluiter zelfs tegen een loodrechten glaswand naar 
boven klimmen. Bij de zeeëgels wordt het meestal 
kogelronde lichaam gesteund door een skelet, uit 
twintig rijen kalkplaatjes bestaande, in meridia
nen gerangschikt en door naden met elkaar ver
bonden, zoodat zij t ezamen een vrij stevige schaal 
vormen; een uitzondering daarop maken enkele 
in de diep-zee levende soorten, bij welke de kalk
plaatjes bewegelijk naast elkaar liggen. In het 
midden van de naar beneden gekeerde zijde der 
schaal bevindt zich een door de huid gesloten 
opening, waarin de mond gelegen is; deze is bij 
vele soorten van een sterk kauwtoestel voorzien, 
de lantaarn van Aristoteles genaamd. Vele Zec- 
egels namelijk voeden zich met andere dieren en 
bij de vervolging van deze trachten zij zich op 
allerlei wijze te vermommen, door zich met wie
ren of schelpjes te bedekken. Zij bewonen meestal 
natuurlijke holten van den bodem, maar vele 
zijn ook in staat zich zelve holen in de rotsen te 
graven. Zoo zag Agassiz aan de Zuidkust van Viti 
Levoe (Fidji-eil.) de Echinometra’s huizen in diepe 
gaten, die zij in het koraalrif geboord hadden; 
deze gaten lagen zoo dicht bij elkaar,dat zij slechts 
door dunne tusschenwanden gescheiden waren en 
heb geheele rifoppervlak het voorkomen had van 
een honigraat. Van do talrijke in de Indische zee 
levende soorten noemen wij slechts de groote 
Diadema saxatile (sdos?m)(babi-laoet,mal.), wiens 
lichaam bedekt is met een woud van stekels, ter 
lengte en dikte van een breinaald. Deze stekels 
zijn van fijne weerhaakjes voorzien, zoodat, als er 
een af breekt in de wond, hierdoor een gevaarlijke 
ontsteking ontstaat, waarbij dikwijls vergiftiging 
optreedt. Tusschen de wortels der stekels vertoo- 
nen deze dieren vijf rijen glinsterende blauwe 
oogjes, waarmede zij zeer goed de nadering be
speuren van de hand, die hen wil grijpen; dade
lijk ziet men hen dan de stekels oprichten terNver
dediging. Ook zag Semon in de baai van Ambon, 
hoe een school kleine vischjes dit bosch van ste
kels gebruikte ah eon toevluchtsoord, om zich 
daarin tegen vijanden to verschuilen. De Siboga- 
expediiio ontdekte op diepten van 522 en S27 M- 
den merkwaardigen Stereopneustes relictus de 
Meyerc, tot een groep behoorend, die tot nog too 
alleen uit de krijt- en eoceenperiodo bokend was. 
Uit den Indischon Archipel zijn thans 156 soor
ten van Zeocgels bekend, waarvan ongeveer 70 op 
grootoro diepte dan 200 M. leven, . ' '

Gelijk hun naam uitdrukt, hebbende Zeesterren 
eenstervormig lichaam uit een schijf en vijf of meer 
daarvan uitstralende armen bestaande; deze wor
den door wervel vormige kalkstukjes gesteund en 
zijn aan den onderkant van een groef voorzien, 
waaruit de zuigvoetjes voor den dag treden. In 
het midden van do schijf ligt de mond, die ah een 
slurf kan worden uit gestulpt en waarmede zij 
schelpdieren en slakken uitzuigen, waarom dan 
ook de Zeesterren tot do gevreesde vijanden van 
oester- en mosselbanken bohooron. Sommige on
der hen, zooah Linckia multifora, kenmerken zich 
door een verbazend herstellingsvermogen, 
niet alleen een verloren arm gemakkelijk weer

vormig lichaam (Zeesterren en Slangsterren). Met 
weinig uitzonderingen zijnde Stekelhuidigen van 
gescheiden geslacht en doorloopen de jongen na 
hun ontwikkeling uit de eieren een belangrijke 
gedaantewisseling; sommige soorten evenwel dra
gen de jongen met zich mede, die in een soort van 
zak of broedhoho tot ontwikkeling komen. Bo
vendien komt bij enkele vormen nog een onge- 
;d ichtelijko vermenigvuldiging doordeeling voor. 
Alle Stekelhuidigen leven in zee en wel van de 
«handlijn lot in de grootste diepte. Bij de Zee- 
komkommers is de huid lederachtig van aard en 
Jsot daarin liggende kalkskelet bestaat uit micros
copische, losse plaatjes, die allerlei sierlijke vor
men verloonen, ah zeef plaatjes, raadjes, gespen, 
ankers enz. Bij de regelmatig gebouwde soorten 
zijn de zuigvoetjes op vijf meridionale rijen go- 
pliatst en liggen mond en aars aan de beide uit
einden van het lichaam tegenover elkaar. Bij vele 
diepzee-vormen evenwel vindt men slechts drio 
rijen van voetjes, op een zoolvormigo buikvlakto 
gelegen en kunnen mond- en aarsopening dichter 
bij elkaar komen lo liggen; zoo begint het dier 
dientengevolge een bilateraal-symmotrisch voor
komen te krijgen en eenigszins op een naaktslak 
te gelijken. Do expeditie met de „Siboga” heeft 
ook uit den Indischen Archipel verscheidene de
zer zonderling gebouwde dieren aan het licht ge
bracht; wij vermelden slechts do violetkleurige 
Jlenthodytes aibojac uit 700 tot 1900 M. diepte. 
Het grootste aantal echter der uit do Indische zee 
bekende 255 soorten leeft op ondiepere plaatsen, 
vooral op de koraalriffen en van deze worden ver
scheidene soorten

daar
tot tripang (ziealdaar) bereid.
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Meijere, Die Echinoidoa der Siboga-Expedition; 
R. Koehler, Ophiuros de 1’expedition du Siboga; 
L. Doederlein, Die gestielten Crinoiden der Sibo
ga -Expedit ion.

STEKELSNUIT-WORMEN. Zie WORMEN. 
STEKELVARKENS

aangroeil, maar ook uit één enkele arm een nieu
we schijf met de ont brekende armen zich kan ont
wikkelen: op die wijze ontstaan de eigenaardige 
vormen, uit een klein schijfje met 4 korte armen 
en één groot en arm bestaande, die door Hackel 

passend als komeet-vormen betiteld zijn. landak(Hyslricidae),
(mal., jav., soend.), ankis (daj.), familie der 
Knaagdieren (zie aldaar), welker leden een groot 
deel van het lichaam met lange, als gewijzigde ha
ren te beschouwen, stekels bekleed hebben. De 
stekelvarkens der Oude Wereld zijn (in tegenstel
ling mot de Amerikaansche Boomstekelvarkens) 
bewoners van den vlakken bodem en graven holen 
in den grond. Ze voeren een nachtelijko levens
wijze.

Het geslacht Ilystrix, waartoe het Zuid-Euro- 
peesche stekelvarken behoort, is ook in het Wes
telijk deel van den Ind ischen Archipel door enkele 
soorten vertegenwoordigd. Een groot versprei
dingsgebied heeft II. javanica F. Cuv., die Oos
telijk tot Zuid-Celebes, Flores, Soembawa en 
Djampea gevonden wordt, maar misschien op 
deze eilanden ingevoerd is; (de exemplaren van 
Soembawa schijnen echter iets af te wijken en 
word en als H. sumbawae Schwarz onderscheiden). 
Stekelvarkens worden door inlanders dikwijls in 
gevangenschap gehouden, hun vleeseh wordt ge
geten en hun stekels vinden als naalden in haar
tooi toepassing. Het dier graaft holen, die steeds 
twee uitgangen hebben. Andere soorten zijn: H 
mülleri Jent. van Borneo en Sumatra (door de. 
Maleiers van O.-Sumatra landak pakoel, op Bor- 
neo landak deedoei en door de Dajaks tahatong 
genoemd), met sterker stekels dan II. javanica 
en een duid dijkeren witten band om den hals; II. 
longicauda Marsden, goenjo, mal. Indragiri) van 
Sumatra; II. crassipinis Gthr.,. van Borneo. 
Trickys en Atkerura onderscheiden zich door 
minder ontwikkelde stekels en door een langen 
staart met eind kwast van Ilystrix, terwijl ze 
onderling in den schedelbouw verschillen. Athe- 
rura macrura L. bewoont Sumatra en eenige na
burige kleinere eilanden, Tr. fasciclnala Shaw 
(lipura Gthr.) Sumatra, Borneo en Ma la ka (verg. 
Jenlink, On Trichys fasciculata Shaw, in: No;es 
Leyden. Mus., XVI, 1895, bl. 205) en de door 
groot ere ooren te onderscheiden Tr. macrotis 
Müller op de Westkust van Noord-Sumatra.

STELECHOCARPUS BURAHOL Hook. f. et

zeer
Het schijnt dat hierbij meestal zelfverminking in 
het spel is en de dieren, door een of meer armen in 
den steek te laten, zich aan de vervolging hunner 
vijanden ont trekken. Bij de Slangst erren (goerita 
-karang, mal.), schijnt dat herst ellingsvermogen 
nog sterker ontwikkeld te zijn, daar men bij deze 
zelfs ziet, dat de schijf zich in tweeën deelt en in 
elke helft het ontbrekende weer aangroeit. De 
Slangsterren onderscheiden zich van deZeesterren 
op het eerste gezicht, doordat de bases der armen 
door den vrijen schijf rand .verbonden zijn, terwijl 
zij bij de Zeesterren onmiddellijk aan elkaar gren
zen. Bij de Slangsterren zijn de armen slank en 
zeer buigzaam, soms herhaaldelijk vorksgewijs 
vertakt (Astrophyton). Ook deze groep is in den 
Archipel door talrijke soorten vertegenwoordigd. 
De Siboga-expedilie verzamelde niet minder dan 
293 soorten, waaronder 172 nieuwe, die ten deele 
groote diepten bewonen.

Terwijl de tot hiertoe genoemde Stekelhuidigen 
alle een vrij leven leiden, is dit niet het geval met 
de zeeleliën (Crinoidea); hun kelkvormig lichaam, 
dat door verscheidene kringen van kalkplaatjes 
gesteund wordt, zit namelijk aan de eene zijde 
vast op een steel, die uit bewegelijk met elkaar 
verbonden kalkschijfjes bestaat en door kransen 
van ranken omgeven wordt .Bij d e soorten van het 
geslacht Antedonoi Comatula (boeloeajam, mal.), 
de haarsterren (zie aldaar) evenwel is die steel al
leen op jeugdigen leeftijd aanwezig en wordt later 
vervangen door een krans van fijne ranken. De 
rand van het kelk vormig lichaam draagt o—10 
vorksgewijze vertakte armen, die een dubbele rij 
van zijtakjes dragen, waarin de geslacht sprodue- 
ten tot ontwikkeling komen. In het midden van 
de naar boven gekeerde zijde van het dier — de 
dekselder kelk —, die lederachtig van aard is, ligt 
de mondopening, dicht daarbij de aarsopening. 
Van de mondopening gaan groeven uit, die zich 
over de armen voorlzetten en als aanvoerkanalen

i
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van het voedsel dienst doen. De zee-leliën zijn 
schitterend gekleurd, rosé, donker wijnkleurig, 
groen, blauw of geel; zij zijn in den Indischen ar
chipel, zooaLs de Siboga-Expeditie leerde, niet 
alleen algemeen verspreid, maar komen er ook 
vrij overvloedig voor. Zij werden zoowel op 
groote diepte aangetroffen, als nabij de kust, voor
al de zoogenaamde Lithothamnium-grond schijnt 
een geliefde standplaats te zijn, Het geslacht Me- 
tacrinus is er zeer verspreid, werd zelfs op de ge
ringe diepte van 112 M. aangetrofïen; llhizocrinus- 
soorten werden daarenfegen zeldzamer gedregd. 
Vooral in vóórwereldlijke zeëen waren de Crinoi- 
den door een groote verscheidenheid van vormen 
vertegenwoordigd, zoodat zij een belangrijk aan
deel hebben in de vorming van vele gesteenten.

Literatuur-. J. Broek, Ophiuren v. Niederl. In
dien, Zeitschr. f. Wissens. Zoologie Bd. 47; 0. 
Hartlaub, Beitrag zur Kenntniss der Comatuli- 
denfaunades Ind. Archipels, Nova Aeta K. Leop. 
Ca rol. Bd. LVIII, 1891; C. Ph. Sluiter, Die Ever- 
tebraten aus der Sammlung des K. Naturw. Ver- 
eins in Niederl. Indien, Natuurk. Tijdschr. v. 
Ned.-Indië, Bd. XLVII, XLVIII; Idem, Die 
Holothurien der Siboga-Expedition; J. 0. H.de

Th. Fam. Anonaccac. Boerahol (soend.); Këpël, 
Ketjindoel, Simpel, Tjindoel (jav.). Matig hooge 
boom, op Java zeer verbreid, soms gekweekt. De 
vruchten staan bij de inlanders zeer in aanzien 
om hun aangenamen smaak.

STEMONA MOLUCCANA Wright. Fam. £lc- 
monaceae. Oebi gorita itam, Ocbi kanjaloet itam 
(mal. mol.). Klimplant met dunne, doch zeer 
lange en taaie stengels, met hartvormige blade
ren on kleine, groene bloemen. De sappige, bit
tere wortels worden door de inlanders tegen 
sakit gorita gebruikt.

STEMONA TUBEROSA Lour. Fam. Stemo- 
naceae. Anjaloot,Kanjalat, Kanjaloet (mal. mol). 
Klimplant van do Mol ukken met dunne, taaie 
stengels, die zeer lang kunnen worden. Volgons 
Rumphius worden de dikke vleezige .wortels 
fijngestampt gebruikt om luizen uit klecren en 
van het lichaam te verdrijven.

STEPHANIA HERNANDIFOLIA VValp. Fam. 
Menisperrnaceae. Ojod, Sëloeroe, Tjëloeroe (jav.), 
Areuj gcureung (soend.). Kruidachtige plant
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met kleine bloemen en windenden stengel, tot 
in bet lagere bergland voorkomend. De knolvor
mige wortels vindt men als Tjintjaoo minjak 
bij de medicijnverkoopers. Ze worden vooral 
door Chineezen gebruikt tegen koorts, buikpijn 
en benauwdheid en bevatten een dergelijk al- 
kaloide als de wortels van Cyclea barbata.

STERANIJS. Zie 1LLICIUM.
STERCULIA FOETIDA L. Fara. Sterculiaceae. 

Ivëlocmpang (mal.), Djangkang, Këpoch (jav.), 
Kèpoh (jav., soexd.). Hooge boom, zeer bekend 
wegens de intens naar faecaliën riekende bloe
men. Het vuilwitte, lichte, weinig duurzame 
hout gebruikt men voor pakkisten, voor kano’s 
en voor doodkisten. De bladeren zijn een in- 
landsch geneesmiddel. Uit de zaden bereidt men 
sambal. Ze bevatten zeer veel olie, die men als 
lampolie gebruikt, sorns ook als braadolie. De 
perskoek is giftig.

STERCULIA JAVANICA R. Br. Kalong, Ka- 
longan, Këbëk, Moenoeng (jav.), Binong, Han- 
tap badak (soend.). Boom van Midden- en Oost- 
Java. De zaden worden in den medicijnhandel 
aangetroffen onder den naam Pranadjiwa, doch 
hebben met de echte pranadjiwa, die van Euch- 
resta Horsfiddii afkomstig is, niets te maken. Ze 
zijn van de echte te herkennen, doordat ze in het 
geheel niet bitter zijn.

STERCULIA SCAPHIGERA Wall. Hooge 
boom van Br. Indië, Malaka en Sumatra. Het 
hout wordt weinig gebruikt. De zaden komen 
onder den naam Boewah. tëmpajang, Boewah 
bëngkak, Këmbang sëmangkok en Pong tai hai 
uit Sïam ingevoerd in den inl. medicijnhandel 
voor. Men legt ze in wat water, waarin suiker is 
opgelost. Na eenigen tijd is het water een gelei- 
aehtige massa geworden, die men als geneesmid
del tegen maag- en darmziekten inneemt.

STERREBEELDEN. Zie Supplement.
STIELTJES (THOMAS JOANNES). Zoon van 

Hendrik Willem Stieltjes en Catharina Jansen, 
werd den 19en Mei 1819 te Zutplien geboren en 
ontving zijn eerste onderwijs op do rijks lagere 
school te Leuven, waar zijn vader als kapitein- 
kwartiermeester in garnizoen was. In 1S34 als 
kanonnier vrijwillig indienst getreden, word hij in 
1839 benoemd tot t weeden luit enant der artillerie. 
In 1819 verliet hij het leger met een niet eervol 
on’.slag, omdat, hij, alvorens bij de troonsbestij
ging van Willem III opnieuw trouw aan den 
Koning te zweren, eenige inlichtingen had ge
vraagd omtrent den inbond van den eed der offi
cieren. Van dat tijdstip dateert zijne werkzaam
heid op technisch gebied. Krachtens zijne ook op 
dit gebied verworven kennis, werd hij in 1800 
benoemd tot adviseur voor technische zaken bij 
het Ministerie van Koloniën om belast te worden 
met ceno zending naar Ned.-Indië tot het doen 
van een onderzoek omtrent do bestaande midde
len van vervoer op Java en hot voorstellen van al 
hetgeen tot verbetering daarvan noodig was, in 
verband mot reeds ingediendo ontwerpen en voor
stellen tot aanleg en exploitatie van spoorwegen 
op dat eiland. De vrucht van zijn ijverig onder
zoek, waarin hij door kundig technisch porsoneel 
uit Nederland en Indië werd bijgestaan, is vervat 
in een door hem in 1862 uitgebracht „Voorloopig 
verslag over verbeterde vervoermiddelen op 
Java”. Ia 1868 werd hij benoemd tot lid der Ko
ninklijke Academie van Wetenschappen en in 
1872 koos de „Rotterdamscho Hand els voreeni-

ging” hem tot haren technischen adviseur, ter
wijl hij in 1874, bij den 300jarigen die3 natalisder 
Leidsche hoogeschool, het doctoraat honoris 
eausa in do wis- en natuurkunde verwierf. Vier
jaren later, 23 Juni 1878, stierf hij plotseling en 
geheel onverwacht. Te Rotterdam is in 1883 op 
den Zuidelijken Maasoever l er vereering zijner na
gedacht onis een graniet en zuil opgericht. Eet olijke 
nagelaten geschriften getuigen van zijne groote 
arbeidskracht, zijne oorspronkelijkheid, die op al 
zijne werken een eigenaardig cachet heeft ge
stempeld, en zijn scherp vernuft. / ■ f', 

STINKDAS. Zie SIGOENG. '/
STINKHOUT. Zie LASIANTHUS en SA- 

PROSMA.
STINKMUIS. Zie SPITSMUIZEN.
STOETERIJEN. Zie PAARD.■*'vu*
STOOMVAART. Achttien jaren nadat in Euro

pa de eerste stoomboot (een sleepboot, van Sy- 
mington, in Schotland) was gebouwd, en een jaar 
nadat in Amerika het eerste oceaan-stoomschip 
(de Savannah) van stapel was geloopen, wendde 
zich in 1819 de firma Deans, Scott & Co. te Bata
via tot den Gouverneur-Generaal Baron van der 
Capellen met een plan, om in Indië 6 houten ra- 
derstoombooten te laten bouwen voor de vaart op 
de kust van Java. De stoomwerktuigen en de ke
tels, van „geslagen ijzer” zouden uit Engeland 
komen; de vaartuigen zouden elk 100 ton kunnen 
laden, en zij zouden met 6 of 8 stukken (12 Ws 
carronadcs) bewapend worden, ten einde ze tegen 
zeeroovers te kunnen gebruiken. Wanneer men 
bedenkt, dat eerst in 1820 in Frankrijk stoom- 
booten begonnen te varen, dan kan men zeggen 
dat bovengenoemde firma er vlug bij was. In 
Indië was dan ook de zaak nog zóó nieuw, en wist 
men van stoomschepen zóó weinig, dat de Com
mandant der Zeemacht, Schout-bij-Nacht Wol- 
terbeek, hoewel hij het plan aanbeval, toch de be
denking opperde „hoe do boot zijn koers in hooge 
deining kan vervolgen, daar, door het slingeren, 
het een of ander scheprad buiten het water raakt”.

Ondanks het gunstig advies kwam de 
onderneming niet tot stand, en nog 6 jaar bleef 
Indië van stoomvaart verstoken. Bij Koninklijk 
besluit van 13 Februari 1S24 werd aan Isaac 
Burgess te Batavia het recht verleend om, met 
uitsluiting van alle andere particulieren, gedu
rende 4i jaar stoomschepen te bouwen en daar
mede de kusten van Java te bevaren. Het eerste 
stoomschip, de Van der Capellen, van 60 nom. 
p.k., werd door den heer Iverr voor Burgess 
gebouwd. Op den 23en November 1S25 werd het, 
uit een aan de rivier van Socrabaja gegraven 
dok, in die rivier gebracht. Den 23en December 
vertrok het van Socrabaja naar Semarang en Ba
tavia, mot 8 Europeesclio passagiers, waaronder 
de hcoren Burgess on Iverr. Den 27en kwam men 
te Semarang, vertrok van daar den 30en en 
kwam den 4en Januari 1826 te Batavia. De naam

ut***
J

van dat eerste te Batavia komende stoomschip 
werd met kapitale letters in de officieele Batavia- 
sche Courant vermeld. Do toen juist afgetreden 
Gouverneur-Generaal Van der Capellen maakto 
den 13en Januari met een talrijk gezolschap, 
waaronder do Schout-bij-Nacht, kommandant 
der Zeemacht, aan boord van het vaartuig een 
tochtje naar Onrust en langs do eilanden; geen 

het gezelschap had ooit een stoomvaartuig 
betreden. De tweede reis van den stoomor was 

Anjër, do derde naar Borneo, de vierde naar

van

naar
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laatste zal wel geweest zijn naar aanleiding van 
liet gebeurde op liet stoomschip Suriname van 
de Koninklijke Marine, dat ook koperen ketels 
had. Dit schip vertrok in den zomer van 1S29 
van Texel naar Wcst-Indië. Nauwelijks in den 
Atlantischen oceaan gekomen, bezweken een voor 
een de ketels: de vuren werden ingedrukt en 
men keerde zeilende terug.

Evenwel werd de Atlas toch den Gen Septem
ber door het stoomschip de Batavier van de Ned. 
Stb. Mij. naar Dordrecht gesleept, waar zij den 
14cn aankwam. EerstTn November was men in 
staat, met eigen middelen naar Hellevoetsluis 
te vertrekken. Die reis werd gemaakt onder zeil 
en stoom. De commandant rapporteerde, dat de 
machines vrij regelmatig werkten, doch dat er 
geen staat op te maken was. Met 13 slagen logde 
men 4 mijl; de ketels hielden geen stoom, do 
overdruk bedroeg nauwelijks 2 E. ïi. Waarschijn
lijk was slechte trekking hiervan de oorzaak, 
want het maakte groot verschil of men in den 
wind of voor den wind stoomde. Met 18 slagen 
werd 61 mijl gelogd. Na voor de haven van Helle
voetsluis ten anker gekomen te zijn, stoomde Moll 
nog eens, in den wind, de rivier op tot bij Bui- 
tensluisen en naar Helvoet terug.

De Atlas bracht verder den winter door in

■ i Scmarang,en vervolgens bleef hij geregeld varen.
Intussclien was ook het denkbeold, om stoom

schepen over den oceaan uit Nederland naar In- 
dië te zenden, reeds gerijpt. Do vooruitstrevende 
ondernemingsgeest van Koning Willem 1 droeg 
daartoe het meeste bij. In 1822 was de Luitenant 
ter zee G. M. Roentgen, een man van groote 
bekwaamheid, Adviseur in zaken van werktuig
kunde bij het Departement van Nationale Nijver
heid en Koloniën. Onder de verschillende zaken 
betreffende de toepassing van stoomwerktuigen,

' ook op oorlogsschepen, die hem van wege den 
Koning werden opgedragen, behoorde ook, het 
plan samen te stellen voor een stoompaketboot, 
om tusschen Nederland en Oost-Indië te varen. 
Dit plan werd in 1S24 aan den Sehout-bij-naclit 
De Jong van Rodenburgh ter beoordeeling gege
ven en daarna den Koning aangeboden, die 
daarop gelastte dat met de Nederlandsche Stoom
bootmaatschappij, cenige maanden te voren te 
Rotterdam opgericht door Van Vollenhoven, Du- 
tilh & Co., in onderhandeling getreden zou worden 
over den aanbouw van het schip. Bij Koninklijk 
besluit van 5 Juli 1824 no. 129 werd het contract 
met die maatschappij goedgekeurd. Het schip was 
72 M. lang, 9,15 M. breed, 7,32 M. hol en mat 
1200 ton, het was dus voor zijn tijd een groot, 
zelfs zeer lang schip. De diepgang zou 4,6 M. 
zijn. Het kreeg 3 machines van het stelsel van 
Watt (lage drukking met door condensatie ver
kregen luchtledig), elk van 100 nominale paar
denkracht, en 3 koperen stoomketels. De steen- 
kolenvoorraad zou groot genoeg zijn (zoo men 
meende) om te strekken voor de geheele reis 
naar Indië. Men rekende 200 passagiers te kun
nen overvoeren. De romp had een zeer scherpen 
boeg en een van voren naar beneden hellend 
dek, waarop een kanon van 48 'U zou geplaatst 
worden. Het barks- of schoenerstuig was zeer 
licht.

:
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den mond van het Voornsche kanaal, die voor 
dit groote schip uitgediept moest worden.

In Maart 1830 werd het schip weer op stroom 
gehaald en eindelijk ging het, na nog een paar 
proefvaarten op de rivier, den 18en Juli naar zee. 
Het bleek een beter zeeschip te zijn dan men 
verwacht had: het stuurde goed, zeilde goed 
ondanks do kleine afmetingen van het tuig en 
wendde zelfs goed. Maar de machines bleven 
slecht voldoen en gebruikten „verbazend” veel 

I steenkolen en olie. Na 3 dagen in zee te zijn 
geweest, keerde men naar Hellevoetsluis terug.

In October werd de Atlas naar Nicuwedicp 
gezonden om daar voor de tweede maal te over
winteren. Zij kwam de haven niet zonder onge
luk binnen, want de loods zette haar eerst Legen 
den Zuidwal aan den grond.

De uitslag van de proeftochten had de benoe
ming, op den len October 1830, van eene com
missie ten gevolge, die het schip voor de vaart 
naar Oost-Indië ongeschikt verklaarde. De 
Schout-bij-Nacht Jhr. A- C. Twent, die belast was 
met de zaken van den «Stoomvaartdienst, en do 
Luit. t/z. Moll waren van oordeel dat do werk
tuigen te gecompliceerd waren en niet vatbaar 
om zonder eene algeheele verandering hunner 
samenstelling te worden hersteld. De wielen wa
ren te zwaar (niet onwaarschijnlijk lag do wielas 
te laag — slechts d; 1,5 M. boven de lastlijn, ter
wijl de wielen oen middellijn van 7,25 M. hadden 
—, en het schip te diep — 4,8 M., de ketels tiok- 
ken niet, do aan voer van steenkolen was te 
moeielijk; ook zou de kolenvoorraad niet voor do 
geheele reis kunnen strekken. Men gaf in over- 
weging er een zeilschip van te maken of het als 
stoomschip voor de kustverdediging te gebruiken. 
Allceen de heer Roentgen, die thans technisch 
directeur van de N. S. M. was (de heer Van Vol
lenhoven was

!
I

Het schip werd voor rekening van de Indi
sche geldmiddelen gebouwd op de werf van W. 
en J. Hoogendijk te Capelle aan den IJsel, ter
wijl de machines en ketels vervaardigd werden 
in de fabriek van John Cockerill te Seraing bij 
Luik. Het werd oorspronkelijk aangenomen voor 
ƒ 400.000, maar al spoedig werd deze som met 
ƒ 40.000 verhoogd en later liepen de kosten tot 
/ 610.000 op. Den 30en Maart 1826 werd het 
te water gelaten en kreeg het den naam van 
Atlas. Ofschoon de machines toen nog bij Cocke
rill in bewerking waren, werd reeds in April de 
Luitenant ter zee Moll, die commandant was van 
het stoomschip Curapao, tot commandant van 
de Atlas aangewezen. Den 30en December ver
zocht Cockerill de werktuigen en ketels te doen 
afhalen; in Februari 1827 was de voorloopige 
beproeving afgeloopen. De opstelling en de ver
dere gereedmalcing van het schip duurden echter, 
onder voortdurend geharrewar tusschen de Ne- 
derl. Stoomb. Mij., Hoogendijk en Cockerill, tot 

. Augustus 1828. De luit. t/z. Moll werd nu tot 
commandant van de Atlas benoemd, en den 22en 
September deed het schip een proeftocht op de 
Maas, van Fijenoord tot voorbij Vlaardingen en 
terug, die zonder ongeval afliep. Den 27en Augus
tus 1829 werd de Atlas voorloopig overgenomen 

aanvaardde Moll het bevel. Eenige dagen 
later rapporteerde hij dat er vervuring ontdekt 
was in den romp en berichtte de Ned. St. Mij. 
dat het noodig was de ketels te versterken. Dit

,

:

administratief directeur) meende, 
dat met eene uitgaaf van nog / 25.000, de ma
chines in 4 maanden wel goed te maken zouden 
zijn.

:\ en
!; De Atlas, ofschoon niet on voor waardelijk als 

stoomschip mislukt, was ongeschikt gebleken
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de door Koning Willem 1 gedachte bestem- van liooge spanning te laten werken! De met 
den Stoomvaartdienst belaste kapitein t/z. Jhr. 
A. C'. Twcnt vroeg aan den Minister of er u 
wel met het werk voor die vaartuigen behoorde 
voortgegaan te worden en gaf tevens te kennen 
dat hij twijfelde aan de sterkte van do koperen 
ketels. In vereeniging met de directie der N. S. M. 
stelde hij voor, de ketels te beproeven door ze 
gedurende 6 dagen stoom te laten stoken van do 
maxima-spanning. Cockerill & Co. wilden zich 
daaraan niet onderwerpen, want niet zij, 
de N. S. M. was verantwoordelijk, daar deze de 
ketels besteld had, en het de heer Roentgen 
die tot het gebruik van koperen ketels geadvi
seerd had. De luitenant-kolonel W. A. Bake, die 
als lijks-commissaris bij de fabriek te Seraing ge
plaatst was, achtte wel den eisch van zulk 
strenge beproeving overdreven, maar twijfelde 
toch ook, naar aanleiding van het ongeval op de 
Suriname, of de ketels wel de noodige sterkte 
hadden. En middelerwijl berichtte de N. S. M., 
dat de twee vaartuigen te samen niet ƒ 705.640, 
zooals bedongen was, maar ƒ 1.1G7.G87 zouden 
kosten.

De Minister van Marine en Koloniën helde 
nu zeer over tot het denkbeeld, om van de ver
dere afwerking van de Orestes en Pylades geheel 
aftezien en vond daartoe ook nog een argument 
(dat zeker thans niet gelden zou) in de bewering 
van onlangs uit Indië aangekomen personen, dat 
een diepgang van 5 voet te groot zou zijn voor 
vaartuigen, tot wering van zeeroof bestemd. Hij 
stelde aan den Koning voor, twee comraissiën te 
benoemen, waarvan de cene de quaestie der ver
antwoordelijkheid en betaling, en de andere het 
„wetenschappelijk” gedeelte der zaak zou onder
zoeken. De eerste zou bestaan uit den Schout-bij- 
nacht Jhr. Ruysoh, Commandant van do Mari- 
ritieme Directie van de Maas, den Kapitein t/z. 
Jhr. A. C. Twent, den Constructeur Glavimans 
en den Luitenant t/z. Lo Jeune. De tweede 
commissie uit dezelfde personen, met toevoeging 
van den heer Roentgen; op deze wijze zouden 
de zeker te verwachten technische discussiën in 
den boezem der commissie plaats hebben en offi- 
ciëele controversie vermeden worden. Aan deze 
commissie zou tevens worden opgedragen, de 
vraag te beantwoorden: „of de in de laatste jaren, 
sedert den aanvang van don bouw der Orestes en 
Pylades verkregen ondervinding, min gunstige 
uitkomsten van de gedachte ontwerpen doet ver
wachten”.

De Koning besliste conform en de commissies 
werden den 29cn December 1829 benoemd. Zij 
waren liet gchcclc jaar 1830 werkzaam.De scheep
jes begonnon intusschen to vervuren. Toen de 
geldelijUc.com missie in 1831 haar zeer uitvoerig 
rapport indiende, was de wetenschappelijke nog 
niet gereed. Het waarschijnlijk wel gewensekte 
resultaat was echter bereikt, en bij Koninklijk 
besluit van 8 Augustus 1831 werd bevolen dat 
de scheepjes, om tot cene afrekening met de 
N. S. M. te geraken, zouden verkocht worden. 
Deze maatschappij kocht ze zelf weder in, onder 
verplichting tot sloopen. Ook de ketels werden 
gesloopt en verkocht.

Zoo mislukte voor de tweede maal een pro
duct van Rocntgen’s genio. Had men hem laten 
begaan en de koperen ketels door ijzeren ver
vangen, zooals men in 1830 met de Suriname 
deed, dan zou hij de Orestes en Pylades, en mis

voor
mïng. Den 18en Januari 1831 werd bepaald dat 
het schil) in conservatie zou worden opgenomen: 
zelfs het noodige kalfaten werd uitgestcld, en in 
het volgende jaar besliste de Koning, bij Z.M. be
sluit van 2 Januari 1832 no. 61, dat de Atlas, ten 
voordode der Oost-Indischc koloniale kas, zou 
verkocht worden om te sloopen. Aan den con
structeur Soetermeer werd opgedragen, advies uit 
te brengen over het gebruik, dat van de stoom
werktuigen te maken zou zijn. Deze stelde voor, 
er een ander schip voor te bouwen. De heer 
Roentgen diende daarentegen, namens de N.S.M. 
bezwaren in tegen het sloopen en bood aan, voor 
I 25.000 het schip de noodige snelheid te geven, 
liet Departement van Marine adviseerde echter 
ongunstig hierop en de Koning herhaalde de order 
om het schip te verkoopen. Na de veiling, die 
te Willemsoord plaats had, werd de romp aan 
•I. Goedkoop gegund voor / 20.000; de werktui
gen werden opgehouden en later te Amsterdam 
aan den magazijnmeester van Koloniën afgege
ven. De ketels waren te Willemsoord gesloopt. 
De Nederlandsehe Stoombootmaatschappij nam 
ten slotte in 1833 de machines weer over, om ze

maar

was,

eene

voor een ander schip te gebruiken (zie lager).
Dit is de achtjarige geschiedenis van het eerste, 

voor de vaart op Nederlandsch Oost-Indië be
stemde stoomschip, waarvan men verwachtte,dat 
het in 50 dagen de reis naar Java zou doen en dat 
genoemd werd het product van een „grootsch 
ontwerp der daarstelling eener gemeenschap met 
stoombooten tusschen dit rijk en deszelfs O.T- 
bezitt ingen”.

Met de twee volgende, na de Atlas voor Oost- 
Indië gebouwde stoomers ging liet niet beter. 
In 1826 werd door den Minister van Marine en 
Koloniën met de Nod. Stoomb. Mij. een contract 
gesloten voor twee oorlogsstoomvaartuigen, be- 
••temd tot wering van zeerooverij. Zij zouden 
is M. lang en 8 .VI. breed zijn, met een diepgang 
■ .’ii ongeveer 5 voet. Verder hadden zij werk
tuigen van J 60 nom. p.k., 3 koperen stoomketels, 
3 masten, 1 lange 24 'll er, 1 carronadc van 24 'U 
en I carronades van 6 //. Een van beide werd 
gebouwd bij (*. Smit te Lokkerland en het andere 
bij l<\ de Genster te Boom bij Antwerpen. Machi- 

cn ketels werden geleverd door J. Cockerill 
(V ('o. te Seraing. De contractprijs van elk vaar
tuig was bijna / 353.000. Zij werden Orestes en 
Pylades genoemd. De eerste liep te water den 
5cn September 1827, de tweede den 24.cn Novem
ber van dat jaar. In Mei 1828 waren do rompen 
bijna geheel afgetimmerd, maar met de machines 
<n ketels ging het minder vlug. Weldra deden 
zich ten aanzien hiervan grootc moeilijkheden 
voor. Hoewel in het contract tusschen dc N. S. M.

fl('

• n (,'oekerill bepaald was, dat de beproeving der 
ketels met een druk van 5 /!> zou gedaan worden, 
liet Roentgen op den 24en Juli 1828 de ketels van 
de Orestes beproeven niet stoom van 70// span
ning. De ketels weerstonden deze proef, maar om- 
M reeks een jaar later had het bovenvermelde be
langrijke ongeval op dc Suriname plaats en, waar
schijnlijk in verband hiermede, werd bij Konink
lijk besluit van 29 September 1829 het gebruik 
van stoom van „hoogen” of „middelbaren” druk 
verboden, terwijl koperen ketels terecht gewan
trouwd werden. Maar de Orestes en Pylades had- 
den koperen ketels, en hot was blijkbaar de be
doeling Roentgen om de machines met stoomvan

8IV
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stemd om don luitonant-kolonel De Stuers, be
noemd waarnemend gouverneur der Molukken, 
naar Ambonover te voeren. Den 2Gcn April van 
Soerabaja vertrokken, strandde het schip in den 
nacht van 5 op 6 Mei op de Lucipara-klippen in 
de Banda-zee, ten Zuiden van Ambon. Nadat 
de bemanning, passagiers en troepen, te samen 
140 personen, 5 weken op het rif hadden doorge
bracht, werden zij door Z. M. koloniale brik 
Nautilus, gecommandeerd door den luitenant 
le kl. F. N. Muller, en liet ingchuurde koopvaar
dijschip 'Erich, afgehaald en den 12en Juni te 
Ambon aangebracht. (Het zeer belangrijke en 
lezenswaardige rapport van den overste De Stuers 
is te vinden in de Javasche courant van 30 Au
gustus 1837). Lammleth werd door het Hoog Mili
tair Gerechtshof van Ncderlandsch-Indiö van 
schuld vrijgesproken.

De eerste der bovengenoemde ijzeren booten 
kwam, geladen in het zeilschip Nccrlands Koning 
in Maart 183G te Batavia aan; zij werd te .Soera
baja op de aan de rivier liggende Landswerf 
ineen gezet, den 24en December te water g •- 
bracht cn Hekla genaamd. De tweede boot kwam 
in Mei 1836 op dezelfde wijze te Batavia en kreeg 
den naam Elna. Deze vaartuigen hadden com- 
pound-machines van 40 nom. p.k. Zij werden 
als oorlogsschepen door zeeofficieren gekomman- 
deerd.

Het volgende in Indiö komende stoomschip 
was het oorlogsschip Phoenix. Dit schip had in 
Juni 1838 den gewezen Gouverneur--Generaal 
Baron van der Capcllen, als buitengewoon gezant 
van Koning Willem I, van Nederland naar Lon
den gebracht, om tegenwoordig te zijn bij de kro
ning van Koningin Victoria, en werd daarna be
stemd om naar Indië te gaan. Het vertrok den 3en 
October van Hellevoetsluis en kwam den 5en 
Februari 1839 te Batavia aan, blijkbaar in zeer 
goeden staat, want reeds den 14en daarna ver
trok het naar Soerabaja.

Intusschen werd Indië eindelijk verrijkt me! 
een tweede particulier stoomschip. De Koningin 
der N cdcrlanden, een houten stoomer van 25 I 
last, met eeno Engelscho machine van J20 p.k.. 
was te Lasëm gebouwd en kwam omstreeks 
len Juni 1840 in de vaart. De firma Marl; 
Watson & Co. onderhield met haar een gore..'el- 
den dienst tusschen Batavia en Somarang. Maar 
tegelijkertijd verdween haar voorganger, de, V 
der Oapellen, na een 15-jarigen dienst. Deze 
vertrok den 19on April naar .Singapore en werd 
daar verkocht aan Aziaten.

Den len November 1841. vertrok van do Texel- 
sche reede het tweede naar O.-I. bestemde; 
logsstoomsehip, namelijk de Hekla. Dit schip 
kwam den 27en Februari 1842 te Batavia. Er 
waren nufi stoomschepen van denzelfden 
maar omstreeks den len Juni van genoemd jaar 
werden do namen van de beide kleine ijzeren 
stoomers Hekla on Elna veranderd in Panda en 
Ternate. Zij voeren niet lang meer; na October 
1843 vindt men ze niet meer vermeld.

in het volgende jaar kwam er een „stoomjagl ”, 
Princes van Oranje geheelen, in de vaart; het 
deed, onder hevel van een inlander, eenige 
op de kust van Java, maar schijnt in 1845 of 
1840 van zijn stoom vermogen ontdaan en in oen 
schoener veranderd te zijn.

Dc stoomvaart onderging nu weldra eeno be
langrijke uitbreiding. In 1845 bestond er reeds

schien ook de Atlas, wel in orde gekregen hebben. 
Rocntgen vond in 1829 de „hooge- en lage-druk- 
machines” uit. die later „compound”- machines 
genoemd werden Deze hadden op do drie genoem
de schepen toegepast kunnen worden. Nu was 
do sleepboot Hercules (1830) de eerste, die er mee 

Het is opmerkelijk, dat het Koninklijk
j

voer.
besluit van 29 September 1829 eerst den 26en 
September 1833 vervangen werd door een ander, 
waarbij het gebruik van middelbaren on hoogen 
druk toegelaten werd.

Toen. na de afscheiding van België, de Xener- 
landsehe regeerins» geweigerd had. de haar door 
de Mogendheden ter conferentie van Londen voor- 
gelegde 24 artikelen aan te nemen, en vervolgens, 
in het laatst van 1832, dc citadel van Antwerpen 
belegerd en verwoest, onze kust geblokkeerd 
en het Rijk door Engeland en Frankrijk bedreigd 
werd, huurde dc regeering verscheidene particu
liere stoomschepen in, om die tot verdediging in 
te richten. De Xederlandsche Stoombootmaat-
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schappij richtte in 1833 tot den Koning een ver
zoekschrift, waarin zij bekende de Pylades nog 
niet te hebben gesloopt, en aanbood dit vaartuig, 
door gebruik te maken van de werktuigen van 
de Atlas, tot een bekwaam zeestoomschip, ten 
dienste van het Rijk, in te richten. Bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1833 werden haar de bedoelde 
werktuigen overgedaan, doch nog geene beslissing 
genomen over het huren of aankoopen van het 
schip, waarop het departement van Marine on
gunstig adviseerde. In het volgende jaar was de 
Maatschappij gelukkiger bij het departement van 
Koloniën, en kreeg zij gedaan, dat de hervormde 
Pylades voor den Indischen dienst werd aange
kocht. Maar nogmaals mislukte de stoomvaart 
naar Indië. Onder het bevel van een particulieren 
gezagvoerder, F. A. Bunnemeijer, verliet de Pyla
des den 2en Januari 1S35 Hellevoetsluis. Nauwe
lijks builen het Slijkgat gekomen, liep het schip, 
door eene, naar het schijnt, onopgehelderd geble
ven oorzaak, vol water en zonk, op 2 mijl afstand 
van den toren van Goedereede. De bemanning 
werd door eene vischsloep nog bij tijds overge
nomen. Het is opmerkelijk, dat de Pylades, die 
in 1826 heette 5 voet diep te zullen gaan, in 1833 
oen diepgang van 8i, en bij het naar zee gaan, 
van 11 voet had.

In Februari 1835 deed de Amsterdamsehe 
Stoombootmaatschappij aan het departement 
van Koloniën een voorstel, om stoomschepen van 
haar over te nemen. Dit had ten gevolge, dat in 
Mei het stoomschip Willem de Eerste door dat 
departement werd aangekocht. Tegelijkertijd wer
den 2 ijzeren stoomschepen voor den Indischen 
dienst, te Rotterdam, door de Nederlandscho 
Stoombootmaatschappij gebouwd. Het was nog 
steeds de uitvoering van het reeds in J82G onder
nomen plan. De Willem I. in plaats van de Atlas 
als „paket”, de beide andere in plaats van do 
Oresles en Pylades tegen de roovers.

Onder het bevel van den particulieren gezag
voerder H. Blad van Texel naar zee gegaan, 
kwam de Willem I den 7cn Februari 1836 te 
Onrust, en den 16en daarna te Batavia. Zij deed 
enkele reizen op de kust van Java, cn kwam om
streeks het begin van 1837 onder het bevel van 
Johannes Karei Daniël Lammleth „honorair le 
luitenant van het opterigten korps mariniers”. 
Na met den legercommandant eene reis te heb
ben gedaan naar Padang, werd de Willem I be-
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etablissement aldaar, waarvan de oprichting in
1846 aangevangen was, werd alzoo langzamer
hand voorzien in do noodige gelegenheid tot hot 
herstellen, later ook bouwen, van stoomschepen. 
Plet kleine raderstoomschip Onrust word in 1847 
op het Marine-etablissement ineengezet, de Bor- 
neo in 1848 en vervolgens het rader-advies vaar- 
tuig Tjipanas.

Het corsto schroefstoomschip in Indië was 
Zr. Ms. S. Semarang. dat den 19on December
1847 uit Hellevoetsluis vertrok en den 12en Mei
1848 te Batavia aankwam. Het was een der 
eerste schroefschepcn, die den Oceaan bevoeren, 
hoewel reeds omstreeks 1837 de schroefvoortstu- 
wer was toegepast. Do Semarang was ook het 
eerste schip dat van het drijvend dok te Soera- 
baja gebruik maakte, namelijk op den 7en Oc-to- 
ber 1849.

In 1850 werd eene maandelijksche vaart ge
opend tussclien Socrabaja en Makasser, met het 
aan eene kleine rcederij (Charles Ètty) behoo- 
rende stoomscheepje Langen Lamongan, van 53 
last. In hetzelfde jaar maakte de regeering eeno 
overeenkomst met Cores de Vries, voor eene gere
gelde vaart van Padang naar Batavia, van Bata
via over Soerabaja naar Makasser, en tusschen 
Makasser en Menado, over Ambon en Ternate.

De Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaat
schappij verkreeg in 1850 van de regeering een 
voorschot, om ccn tweede stoomschip aan to 
schaffen. Zij kocht daarvoor het Engelscho 
schroefsehip City of Glasgow, van 269 last, dat 
onder den naarn van J va in 1851 in de vaart 
werd gebracht tusschen de 3 hoofdplaatsen op 
de Noordkust. Cores de Vries opende in 1852 
zijne vaart met het schroefstoomschip Padang, 
van 181 last. Weldra waren de Makasser, van 
175, en de Ambon van 183 last, daarbij gevoegd. 
In 1853 werd deze vloot vermeerderd met de 
Banda, van 106 last.

In verband met de plannen en onderhande- 
lingen der Regeering met-Cores de Vries vroeg 
en verkreeg de N. I. S. M. in 1852 eene verlen
ging van hare overeenkomst voor den tijd van 
één jaar, na afloop waarvan zij hare vaart staakte, 
terwijl zij de Koningin der Nederlanden naar 
Australië zond. Maar daar Cores de Vries niot 
dadelijk over een voldoend aantal schepen be
schikte, werd in 1853 het contract mot de N. 
I. S. M. voor 5 jaar vernieuwd, en kwam de 
Koningin der Nederlanden weer in de vaart. 
Daar de postdienst op Singapore, in verband 
met den Engclschen dienst op Europa, in eon 
14-daagsehcn veranderde, werden daarvoor do 
Java van de N. I. S. M. en een oorlogsschip aan
gewezen.

In 1S53 bouwden H. Browno & Co. te Dassoon 
nog eeno raderstoomboot voor gouvernemonts 
rekening, voor de gemeenschap tusschen Batavia 
en Onrust.

een Engclsche stoomvaartdienst van Suez over 
Coilon en Madras naar Calcutta; in dat‘jaar 
kwam tevens een stoomschip van'Calcutta naar 
Singapore in de vaart, en werd eene nieuwe lijn 
geopend van Ceilon over Singaporo naar Hong
kong, waardoor een maandelijksche dienst tus
schen Engeland en China ontstond. In verband 
hiermede liet de Ned.-Indische regeering elke 
maand een oorlogsstoomschip van Batavia naar 
Singapore gaan om de „overlandmail” to brengen 
en te halen. Het stoomschip Bromo, den I8cn 
Maart 1844 uit Hellevoetsluis vertrokken, en den 
2en Juli van dat jaar te Batavia aangekomen, 
ving den len Augustus 1845 de eerste reis naar 
.Singapore aan; de brieven waren van Londen 
naar Batavia 48 a 50 dagen onderweg.

De Brom was den 27en Juni 1844 gevolgd 
door do Merapi, die 13 November te Batavia 
aankwam, en 23 September 1845 ging de Vesu- 
vius van Texel naar zee, om 13 Februari 1846 
te Batavia aan te komen. Speciaal voor den 
dienst tusschen Singapore en Batavia werd in 
Nederland het oorlogsstoomschip Batavia ge
bouwd. dat den llen September 1846 van Helle
voetsluis vertrok en den 18en Februari 1847 to 
Batavia aankwam. Na eerst eene reis naar Soera
baja te hebben gemaakt, volbracht de Batavia in 
Juni haar eerste reis naar Singapore. De „pakket
vaart tusschen Java en Singapore door een Zr. 
Ms. stoomschepen” nl. de Batavia, of bij ont
stentenis van deze een ander, maandelijks over 
Muntok en Riouw en „voor zooveel tijd en gele
genheid toelaten, tot Samarang en Soerabaja”, 
was bij besluit van den Gouverncur-Generaal dd. 
22 April 1S4 7 geregeld.

Tegelijkertijd wees dc Gouvcrneur-Gencraal 
Ilochussen den Minister van Koloniën op de 
noodzakelijkheid van eene geregelde stoomvaart 
binnen den Archipel. De heer W. Cores de Vries, 
een gewezen zeeofficier, vertrok in hetzelfde jaar, 
door do regeering ondersteund, naar Indië om 
bet vraagstuk te onderzoeken. Toen hij in 1849 
naar aanleiding daarvan een voorstol aan de re- 
goering deed, voer er nog geen ander particulier 
stoomschip dan do Koningin der Nederlanden, 
die toon aan de „Nederlandsch-Indische Stoom
boot maatschappij” behoorde.

Bestond <■]• in Indië reeds lang behoefte aan 
^••legcnheid om schepen te kunnen dokken, meer 

ineor werd die gevoeld naarmate het aantal 
stoomschepen grooter word. Reeds in 1841 was 
liet Indisch bestuur gemachtigd geworden om op 
het eiland Onrust een droogdok te doen graven, 
doch hieraan werd weinig gedaan. In 1848 be
stond het nog niet. Wel werd in 1841 te Soera
baja eene fabriek tot het roparocrcn van stoom
werktuigen opgericht; in 1844 kocht het gouver
nement deze voor / 150.000. ten behoeve van 
F. J. II. Bayor, terwijl do koopsom als een aan 
hom verleend voorschot werd beschouwd. Machi
nes van stoomschepen werden door deze fabriek 
gerepareerd. In 1843 werd nog tc Onrust Z. M. S. 
llekla gekield, maar in 1845 werd ccn drijvend 
droogdok voor Soerabaja uitgezonden, dat echter 
niot gebouwd werd, omdat ccn gedeelte op dc 
reis verloren ging en het overige hout niet ge
schikt was. In plaats daarvan bouwde men aldaar 
een drijvend dok van djatihout, dat in 1849 
gereed kwam. De stoomketels worden hersteld 
door don, reeds sedert 1810 bestaanden, artillcric- 
constructiewinkel te Soerabaja. Mot het Marinc-
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De particuliere stoomvaart had nu voldoende 
uitbreiding gekregen, om in dit artikel niet ver
der van oorlogs- of gouvernoments-stoomvaartui- 
gen tc spreken, en dienaangaande naar ZEE
MACHT te verwijzen. Het aantal particuliere 
stoomschepen in Indië bedroeg 7 in 1853.

Op den voet der overeenkomst met Cores de 
Vries sloot de regeering op den Ion Juni 1S54 
een contract voor 5 jaar mot do naamlooze ven
nootschap tc Rotterdam, welke dio overeenkomst 
overnam (zie verder PAK ET VA ART).
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tusschen Batavia en de. recde; i op dc roede van 
Somarang; 1 op do Tji-Tarocm; 1 op dc Solo- 
rivier; 1 vervoerde tin voor de Billiton-maat
schappij. Corcs de Vries had bij het eindigen 
van zijn contract 10 schepen

De nieuwe contractant voor dc paketvaart, 
Robinson, stichtte in 1805 eenc nieuwe „Neder- 
landsch-Indische Stoomvaartmaatschappij” die 
in 18GG haar dienst aanvaardde met de schepen: 
Koning Willem III, Koningin Sopliia en Baron 
Sloet van de Bcele, van 1000 ton, dc Minister 
Fransen van de Putte en Baron Benlinck, van 
800 ton, de Vice President Prins van G00 ton. 
de oude raderboot Koningin der Nederlanden 
van 500, de W. Cores de Vries van 400. de Minis
ter van Staat Rochussen van 300, de Sunda van 
200 en de Bctsy voor de kustvaart, van 150 ton. 
De maatschappij van Corcs de Vries werd „Besier 
en Jonkheim”, te Rotterdam. Zij behield 6 sche
pen, waarvan zij er 4 liet varen op verschillende 
plaatsen in den Archipel. Maar reeds in 18G8 ver
kocht zij de 3 beste aan de N. I. S. M.. twee 
werden gesloopt en het zesde te Singapore ver
kocht.

De N. I. S. M. breidde ,geholpen door een aan
zienlijke subsidie van dc regeering, haarlijnen
net en hare vloot steeds uit. Bijna elk jaar kwam 
er eenc gesubsidieerde lijn bij. De Zuidkust van 
Java werd, in 1869, liet eerst bevaren door stoom
schepen van deze maatschappij. Telde zij in 1808 
15 schepen, in 1874 bezat zij er 18, toen haar 
contract met dc regeering voor 15 jaar verlengd 
werd, om met 31 December 1890 te eindigen. 
Haar toppunt bereikte zij in 1885, toen zij 32 
schepen bezat met 23.000 registertonnen netto 
laadvermogen, en hare bruto-ontvangslen 
/ 5.266.940 bedroegen, waaronder ongeveer 
/ 350.000 subsidie. Bij het eindigen van hae.r 
contract had zij nog 24 schepen, waarvan 16 
overgingen naar hare opvolgster „de Koninklijke 
Paketvaartmaatschappij”, die den Gen .Januari 
1891 hare vaart begon (Zie PA K KT VAART).

De tot kleinere Indische reedcrijen behoorende 
stoom vloot, waaronder verscheidene slecpbooten, 
sloepen en andere kleine vaartuigen, telde in 
18G9: 18 schepen en 13 kleine vaartuigen; in 1871
19 schepen, waaronder één dat op Djcddah vor t . 
het eerste Nederlandsch-Indische stoomschip,dai 
buiten den archipel ging; in 1870 waren er 2:5 
schepen. De in 1877 opgerichte maatschappij 
„Banda” bracht een scheepje, de Kg er on, in dc 
vaart van Banda naar Nieuw-Guinea en Port 
Darwin, en sloot daarna een contract met d<- 
Regeering voor een gesubsidieerde geregelde 
vaart in het Zuidoostelijk deel van den archipel, 
waarbij Port Darwin niet meer bezocht werd. Bij 
het einde van dit tweejarig contract, in Mei 1879, 
ging ook deze dienst op de N. I. S. M. over.

Het aantal kleine reedcrijen nam voortdurend 
toe; in 1888 voeren 31, in 1901 49 stoomers bov
20 registertonnen onder Noderlandsehe vlag in 
den archipel, behalve die van de gesubsidieerde 
lijnen. Het waren echter meest kleine vaartuigen. 
Het aantal boven 100 ton bedroeg van •! tot 6 en 
eerst in 1902 8 schepen. Vervolgens nam het bijna 
elk jaar toe; in 1904 waren er 9, 1905 15, 1906 
16, 1908 20, 1910 23, 1912 32, 1914 39, 1915 37. 
1916 42, 1917 34.

De belangrijke vermeerdering in 1912 en vol
gende jaren is voornamelijk het gevolg van het 
in de vaart komen der schepen tot vervoer van

De eerste stoomschepen van Cores de Vries 
waren van ijzer, maar latere werden van djati
hout gebouwd. Het aangroeien van do huid en 
gebrek aan dokgclegonhoid zal misschien wel 

reden daartoe geweest zijn. Aan het gegra- 
dok te Onrust was steeds weinig of niet ge

werkt, en in 1853 werd hiervan geheel af gezien, 
doch in 1854 in plaats daarvan een houten drij
vend dok besteld bij de firma H. Browne & Co., 
waarvan do werktuigen vervaardigd werden door 
Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te 
Amsterdam. Het. werd in September 1856 in 
gebruik gesteld.

De gelegenheid tot herstellen van stoomwerk
tuigen was in 1851 onder beheer van het Marine- 
departement gekomen, doordat in 1848 het gou
vernement de fabriek van Bayer weer overnam, 
deze tot artillerie-constructiewinkel bestemde, en 
den ouden constructie winkel veranderde in „Fa
briek voor de Marine, het Stoomwezen en de 
Nijverheid”. Toen in 1857 Bayer weer eene nieu
we particuliere fabriek had opgericht, werd de 
gouvernementsfabriek alleen „Fabriek voor de 
Marine en het Stoomwezen” genoemd.

Van 1854 tot 1857 werd slechts eenmaal in 
de maand een stoomschip voor de post naar 
Singapore gezonden; toen in 1857 weer een half- 
maandelijksche dienst vereischt werd, sloot men 
daarvoor eene overeenkomst met de N. I. S. M., 
tot 31 Mei 1859, voor dc ééne helft, en met de 
maatschappij van Cores de Vries, voor de andere 
helft; na afloop van eerstgenoemde kwam deze 
dienst geheel in handen van Cores de Vries, wiens 
contract van 1S54 in Nederland verlengd werd 
tot het einde van 1865.

Ofschoon de stoomvaart in den Archipel groo- 
tendeels door Cores de Vries werd uitgeoefend, 
waren er toch nog eenige andere reederijen. De 
Langen Lamongan ging in 1858 over aan H. E. 
l^evert & Co., die in 1859 en 1860 ook dc Sama- 
rang-packel bezat, terwijl in laatstgenoemd jaar 
de stoomvloot vermeerderde met de Oenarang, 
onder beheer van E. C. Wermuth en C. S. van 
Heeckeren en de Javaan en Kraton, van W. 
Major. In 1861 telde men 18 stoomvaartuigen, 
waaronder eenige sleepbooten. Gaandeweg wer
den de niet aan de Mij. van C. de Vries behooren
de stoomschepen door hem gehuurd of gekocht.

De firma Buijs, Jacobs & Co. liet het sloom- 
scheepje Palenibang-pakket, van 39 last, loopen 
tusschen Chcribon, Batavia, Palembang en de 
Lampongs, maar dit vaartuig werd reeds in 
1863 niet meer zeewaardig i eacht.

Vreemde stoomschepen werden tot dusverre 
zelden of nooit in den Archipel gezien. Vermel
ding verdient daarom de Bahiana, een Engelseh 
schroef schip van 84 meter lengte, dat in Novem
ber 1859 te Batavia kwam met een telegraaf
kabel aan boord, dien het ging leggen tusschen 
Batavia en Singapore. Dit schip had de reis van 
Livcrpool naar Batavia gedaan in 68 zeedagen.

Dc Fransche Messagerics Impériales openden 
hare vaart van Suez naar Jndië in Öctober 1862. 
Jn afwachting dat een eigen stoomschip dezer 
maatschappij tusschen Singapore en Batavia zou 
varen, werd deze postdienst verricht door een 
oorlogsschip of door de Hertog Bernliard. later 
ook door de Java, beide van de gouverne
mentsmarine.

fn 1865 waren er 4 particuliere stoombooten 
voor het vervoer in straat Madoera; 3 voeren
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petroleum van de Ncderlandsch-Indischc tank- 
boot maatschappij en de Bataafschc petroleum - 
maatschappij. Tot de in Indië varende niet ge
subsidieerde Nederlandsche schepen behoorden 
ook van 1891 tot 1916 die van de Stoomvaart
maatschappij „Oceaan”, die met 4 schepen goro- 
geld tusschen Java, Amsterdam en Livcrpool 
voer, en die van eene Stoomvaart-maatschappij 
„Phoenix”, die in 1S92 eene maandelijkscho 
vaart op China opende, doch niet lang bestaan 
heeft.

Motor ra art.
Do aan stoomvaart verwante motorvaart 

(werktuigen gedreven door ontploffing van 
vluchtige olie) begon in Nederlandsch-Indië in 
1911, op de Zuidkust van Java, door eene maat
schappij, die met een maandelijkscho subsidie 
van ƒ 200 eene verbinding maakte tusschen 
Tjilatjap en Batoe-karang. In dat jaar waren er 
8 motorvaartuigen met een gezamenlijken in- 
houd van 1067 kubieke meters; in 1912 10 
met 122S M-\ in 1914 11 met 1381 M3, in 1915 17 
met 10.801 M3, in 1916 20, waarvan 7 met meer 
dan 300 M3 inbond, in 1917 24. waarvan 9 boven 
300 M3.

V' art op Nederland.
De eerste stoomvaartmaatschappij, die onder 

Nederlandsche vlag tusschen Indië en Nederland 
voer. was de Stoomvaartmaatschappij „Neder
land”. Zij werd, in verband met de opening van 
het Suez-kanaal in 1869, opgericht in 1S70. Aan
vankelijk voer zij met 4 schepen. In haar con- 
t pact met de Regeering voor vervoer van brieven, 
rijkspassagiers en goederen werd de maximum 
duur der uit- of thuisreis op 50 dagen gesteld. 
Deze maatschappij opende in Juli 1871 haar 
vaart, in doorvracht met de N. 1. S. M. In 1873 
werd de maatschappij ...Java” met hetzelfde 
doel, en in 1875 de „Rotterdamschc Lloyd” 
opgerieht. De „Nederland” kreeg later de sche
pen van de „Java” in huur. Ook liet de „Ko
ninklijke Nederlandsche Stoom boot-maatschap
pij”
Nederlandsche ondernemingen op Oost-lndië 
werd in 1882 vermeerderd met de „Insulinde”.

7 en die van de „Lloyd” 3 reizen uit Indië naar 
New-York, waarbij de Holland-Amorikalijn 3 
reizen voegde. Uit New-York naar Indië deden 
deze maatschappijen onderscheidenlijk 7, 5 en 3 
reizen.

Vaart onder vreemde vlagyen.
Onder vreemde vlag zag men in 1S66 een eigen 

schip van de Fransche Mcssageries Maritimes 
tusschen Singapore cn Batavia varen. De schepen 
der „British India Steam-navigation Company”, 
tusschen Calcutta (Kalkata) en Singapore va
rende, deden in 1S72 Deli en Riouw aan; in 1873 
werd Palombang door een Engelsch stoomschip 
bezocht; het Italiaansche S.S. Maddaloni, ge
commandeerd door den Garibaldiaanschen gene
raal Bixio, was in 1874 door de Indische Regee
ring gehuurd voor de Atjèh-cxpeditie.

In 1873 werd de „Commercial Steamship Com
pany” voor de vaart door liet Suez-kanaal naar 
Indië opgericht; andere maatschappijen, door 
dien zeeweg varende, wier schepen in 1875 Bata
via aandeden, waren de „County line of stcam- 
ships” en de „Star- and ball-line”. In dat jaar 
werd een Engelsche Stoombootdienst geopend 
tusschen Deli en Poeloe Pinang. De reederij van 
Rubattinö te Genua deed in 1876, 1S7S en 1879 
proef reizen naar Java en begon in ISSO viermaal 
per jaar Batavia aan te doen. Deze reederij heette 
in 1884 „Navigazione generale Italiana”. In dat 
jaar kwamen de schepen van do „Compagnie 
nationale de navigation” om de drie weken van 
Marscille. In 1S91 werden 9 schepen van de 
„Ocean steamship Company”, die ook de Ncder- 
landsche „Stoomvaart-maatschappij Oceaan” 
in het loven riep, in de vaart op Java gebracht; 
deze deden in 1891 reeds 17 reizen, in 1897 deed 
deze mij. 21 reizen met 11 schepen.

De Duitscho Nieuw-Guinea compagnie liet van 
1889 tot 1891 een schip loopen tusschen Soeraba- 
ja en Finschhafen. Een andere Duitsche onderne
ming, de „Sunda-linie” voer in 1891 en 1S92 met 
4 schepen van Hamburg over Amsterdam naar 
Indië. Do „Noord-Duitsche Lloyd”, van Breinen, 
voer in 1893 van Singapore naar de Oostkust van 
Sumatra en de Westcrafdeeling van Borneo en 
deed ook, op do reizen naar Nieuw-Guinea, 
Batavia, Makasscr en Ambon aan. Later had 
deze mij. een gcrcgelden 14-daagschen dienst (de 
„Duitsche mail”) van Hamburg over Amsterdam 
naar Java.

De vaart buiten den Archipel was overigens 
in Nederlandsche handen; zoodra echter in 1918, 
door het opvordcren van Nederlandsche schepen 
voor den oorlog door do Entente-mogendheden, 
onze vaart eenigzins verminderde, stelde eene 
Japansoho maatschappij, de „Osaka S oesin 
Kaisja”, met 6 stoomschepen een 14-daagschen 
dienst op Java in. benevens een maandelijksehen 
dienst tusschen Java en Bengalen.

paar reizen naar Java doen. Het aantaleen

|)e „Nederland” had toen 14, de „Rotterdamschc 
Lloyd” IJ, de „Insulinde” 6 stoomschepen; do 
lande eerstgenoemde begonnen in 1887 geregeld 
beurtelings om de 14 dagen te varen. In het vol
gende jaar werd de maatschappij „Holland” op- 
gericht, die 4 schepen van de N. 1. S. M. overnam.

In 1902 begonnen de „Nederland” en „Lloyd” 
ook beurtelings Djeddah aan te doen, tot over
voer van Mekkagangers. Zij hadden toen elk 15 
' hepen. Hunne vloot werd gaandeweg grootcr: 

in 1909 hadden zij elk 21 schepen. Zij maakten nu 
tezamen een Java- Bengalen- lijn om de 4 we
ken, naar Ranggoen, Calcutta, eventueel Co
lombo, Bombay en Kooratsji, terwijl Sabang en 
Singapore' steeds worden aangedaan. In 1914 was 
hot aantal schepen van de „Nederland” aange
groeid tot 37, dat van de „Lloyd” tot 30; in 1915 
telde, eerstgenoemde 35 schepen met een bruto 
inbond van 219.794 ton, de tweede 31 schepen 
mot 170.172 ton.

De moeilijke kolenvoorziening cn het mijnen
gevaar gedurende den wereldoorlog 
■/.aak dat in 1916 door deze maatschappijen min
der reizen naar Indië gemaakt werden en in het 
volgende jaar deze 
doden in 1916 de

Binnen den Archipel bestond reeds in 1878 
een drukke vaart van kleino stoomers onder 
vreemde, meest Engelsche vlag. In dat jaar voe
ren, meestal geregeld, 23 van die vaartuigen van 
Singapore of van Poeloe Pinang cn Malaka naar 
verschillende N.I. havens. Dit aantal was in L900 
geklommen tot ruim 40. Van Engelsche stoom
schepen boven 100 ton waren er in 1888 nog 
slechts 4, in 1890 6, in 1892 10. in 1S93 14, bene
vens 1 Duitsch; in 1895 17 en 1 Duitsch, daarna 
waf minder Engelsche, in 1900 12 Engelsche en 2

waren oor-

vaart stilstond. Daarentegen 
schepen van de „Nederland”

<
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op de terugreis Java, Padang en Singapore wer
den aangedaan, sloot op 14 December 1911 
de Koninklijke Pakotvaart Mij. met de Regecring 
een contract voor een gorcgeldcn dienst tusschen 
Java en Australië (Zie PAK ET VA ART).

Vaart op China en Japan en op Amerika.
In 1S79 vatte de N. I. Regcering het plan op, 

eene lijn van de N. I. S. M. te subsidieeren, van 
Soerabaja over Manila naar China. Zij sloot daar
voor een contract om van 1880 tot 1884 vier rei
zen per jaar te doen, met een subsidie van /10.000 
per reis. In 18S2 werd dit contract gewijzigd in 
dien zin, dat met dezelfde subsidie voor elke reis 
12 reizen per jaar gedaan zouden worden. In 
dat jaar leverden 9 reizen aan de N. I. S. M. een 
zuivere winst op van / 63.000, en in 1883 brach
ten 12 reizen zuiver / 175.000 op. De Regcering 
vernieuwde in 1SS4 het contract niet, maar de 
maatschappij zette zonder subsidie hare reizen 
voort, daarbij Singapore aandoende, wat gedu
rende den loop van het contract niet geoorloofd 
was geweest. Zij ging hiermede voort, tot zij na 
1890 hare schepen verkocht.

Do Kon. Paketvaart-maatschappij liet in 
1890 eenigc reizen op China en Japan doen, 
maar ondervond daarvan, misschien omdat door 
liet staken van de N. T. S. M. de vaart in vreemde 
handen was overgegaan, geen voordeel, en zij 
eindigde de proef in 1897. Deze mislukking was 
een der motieven om in 1902 aan de concessiona
rissen voor een nieuwe stoomvaartlijn van Java 
naar China en Japan een rijkssubsidie toe te 
kennen, hooger dan eenig andere tot dusverre 
verleend, namelijk in de eerste 5 jaren / 2.81 per 
afgelegde zeemijl, of wel / 300.000 per jaar; ver
volgens / 250.000 per jaar in de tweede vijf jaren 
en / 200.000 in de derde vijf jaren. Het aldus ge
noten renteloos voorschot moest uit de winst te
rugbetaald worden. Eene voorwaarde was, dat 
aanvankelijk twee derden van het aantal schepen 
in Nederland zouden gebouwd worden en later 
alle.

Duitsche, in 1905 15 Engelsche, 6 Duitsche en 1 
Siamsch. In deze sterkte kwam weinig verande
ring, totdat het vervoer van petroleum het aan
tal vreemde schepen, evenals dat der Neder- 
landsck-Indischc, aanmerkelijk deed toenemen, 
zoodat op het einde van 1913 69 Engelsche, 12 
Duitsche en 1 Japansch stoomschip van meer dan 
100 ton in den Archipel voeren. In 1914 waren 
daar nog een Noorsch en een Siamsch bij geko
men.

Van de in den Archipel varende schepen onder 
Engelsche vlag behoorden vele aan Chincescho 
reeders: in 1914 22 boven de 100 ton: verder 3 
aan de „Ocean” S. S. Company, 11 aan de te 
P. Pinang thuisbehoorende „Eastern S.S. Cy.” 
en 29 aan de „Anglo-Saxon” petroleum maat
schappij: voor 1917 zijn deze cijfers 13, 2, 7 en 26.

Door den oorlog verminderde het aantal En
gelsche schepen, daar deze tot andere diensten ge
roepen werden, en de Duitsche verdwenen van do 
zee. Zes hiervan bleven in N. I. havens en gingen 
in 191S onder Nederlandsche vlag varen, daar zij 
aan de „Rottcrdamschc Lloyd”, de Holland- 
Amerika lijn en de „Koninklijke Hollandscke 
Lloyd” (twee aan ieder) waren afgestaan tot 
vergoeding van Nederlandsche schepen, die nabij 
de Engelsche kust door Duitsche torpedos ver
nield waren.

Vaart op Australië.
Reeds in 1S66 werden, als proef voor eene ge

regelde verbinding met Australië, door de N.I. 
S. M. 6 proefreizen op Quecnsland gedaan. Plan
nen van de Australische Regecring voor eene 
meer rechtstreeksche vaart op Europa stonden 
toen echter het tot stand komen dier verbinding 
in den weg. Evenwel bleef men hierover steeds 
in onderhandeling, en in 1874 werden nog eenigc 
proefreizen gedaan, doch in 1875 gestaakt, omdat 
zij verlies opleverden. Er voer toen eene „Eastern 
and Australian Mail Steamship Company”, die 
op hare reizen tusschen Hongkong en Australië 
nu en dan Batavia aandeed; toen deze reizen in
1876 tijdelijk opgehouden waren, hervatte in
1877 de N. I. S. M. de hare, met subsidie van de 
Nederlandsche-Indische en van de Australische 
Regeering. Deze vaart bleef echter onvoordeeli < 
en werd in 1882, als niet nuttig genoog, opgehe
ven. Een nieuwe lijn van Londen naar Brisbane, 
de „Quecnsland Roval Mail”, deed in 1881 Bata
via aan, evenals dc „Australian Steam-naviga- 
tion Company”. De „Eastern and Australian” 
hervatte later ha,re vaart en vertoonde zich in 
1896 nu en dan op Java, terwijl er een geregelde 
maande]ijksche dienst van Batavia naar Londen 
en van Batavia naar Brisbane en andere Aus-
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fDeze Java-China-Japan-lijn begon op 17 Sep
tember 1903, met 3 schepen een gcregelden vim 
wekelijkschcn dienst, van Batavia over Semarang, 
Soerabaja en zoo noodig andere havens op d«- 
Noordkust van Java, naar Makassor, Hongkong, 
Shanghai, Jokohama, Kobé, Moji, Arnoi en over 
Hongkong en Singapore naar Batavia terug.

De onderneming was aanstonds looie nd en 
kon met voordeel uitgebreid worden, in 190;» 
werd een vierde schip in de vaart gebracht, groo- 
ter dan de eerste, in 1907 kwamen er nog twee 
bij, en herhaaldelijk werden meerdere in huur 
genomen. Dc zes eigen schepen hadden een bruto 
inhoud van 25.619 ton. Het aantal volgens het. 
contract met de Regeering verplichte reizen werd 
weldra overtroffen: in 1907 werden 15 gewone 
rondreizen gemaakt en daarbij 8 van Java naar 
Japan en terug en 1 van Java naar China en terug 
over Saigon. In liet hierop volgende jaar werden 
nog 4 rondreizen gedaan en verder do dienst ge
splitst in 15 reizen op Japan en J I op China, in 
1909 deed de mij. 13 reizen op do China- en 13 
op de Japan-lijn, benevens 3 andere. In dat jaar 
werden weder twee nieuwe schepen in aanbomv 
gebracht, grooter dan de vorige.

Hoewel men dikwijls mot moeilijkheden te 
kampen had, word de vaart, behoudens enkele 
wijzigingen, steeds op dezelfde wijze voortgezet 
en werden meer reizen per jaar gemaakt. In 1914

-

tr&lische havens ontstond van de „Quecnsland 
Royal Mail” en van de „British India stoam- 
navigation company*’, die zich in 1895 voor de
zen dienst vereenigden, tot in 1900, waarna de 
„Queensland lino of steamers” met 8 schepen, 
om de 2, 3 of 4 weken dezelfde wegen bleef be
varen; dit werd vervolgens een geregelde vier- 
wckelijksche dienst, ook over Napels.

De „Queen steamship Cy.”, van Frecmantle 
naar Singapore, deed Singaradja op Bali aan en 
dc „West-Auetralian Steamnavigation Cy.” voer 
denzelfden weg.

Nadat de

!:

i !

„Deutsch-Australische Dampf- 
ecliiffs Gesellschaft”, die in 1898 opgericht was, 
eenige jaren gevaren had van Hamburg 
Kaapstad naar Freemantle en Adelaide, terwijl

!
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!
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word do vloot vermeerderd met 2 schepen, elk 
van
schip door stranding verloren.

De uitkomsten van het bedrijf waren zoo gun
stig en het beleid van het bestuur der mij. zoo 
goed, dat het dividend op de aandeelen, aanvan
kelijk gering, niet slechts aanmerkelijk grootor 
werd, maar ook in 1914 het achterstallige divi
dend geheel uifcbetaald en een begin gemaakt 
word met terugbetaling van de van het Rijk ge
noten subsidie. Nimmer werd een obligatie-lee- 
ning aangegaan. In 1915 maakte de directie ge
bruik van eenc onverwachte gelegenheid om het 
bedrijf aanmerkelijk uit te breiden. Een dringen
de nood aan schcepsruimte voor de vaart tus- 
sehen Oost-Azië en de Westkust van Amerika 
werd aanstonds te baat genomen om eene lijn to 
openen, onder den naam van Java— Pacific-line, 
van Batavia, Semarang, Soerabaja en Makasser 
over Manila en Hongkong naar San Francisco. 
Met 2 schepen, benevens een van de Stoom vaart- 
Maatschappij Nederland en een van de Rolter- 
damsche Lloyd. werd een maandelijksche dienst 
op die lijn ingesteld, terwijl nog 2 schepen in aan
bouw werden gebracht. De middelen der Java — 
China —Japan stelden haar daarenboven in 
staat te Tandjoeng-Priok, Soerabaja en Makasser 
eigen haven-inrichtingen te maken. Ook werd 
nog een aanlegplaats in Nederlandsch-Indiö in 
do vaart opgenomen, namelijk Menado, ten einde 
het hoofd te bieden aan Japansche rcederijen, 
die schepen naar Noord-Celebes zonden. Op het 
einde van 1917 telde de vloot 11 schepen;
4 daarvan werden in 1918 door de Regeeringen 
van Groot-Britannic en van de Vereenigde Sta
ten van Noord-Amerika opgevorderd voor den 
oorlog; de hiervoor betaalde huur was hoog, of
schoon zij de door het gemis der schepen veroor
zaakte schade niet geheel dekte. Intusschen wa
ren in de laatslvoorgaande jaren zeer grooto win
sten gemaakt. Terwijl het maatschappelijk ka
pitaal slechts 6 millioen bedroeg, was de winst in 
1917 ruim / 9.600.000; aan do aandeelhouders 
werd 20 % dividend uitbetaald, do schuld aan 
liet Rijk werd geheel gedelgd, belasting betaald 
van bijna / 1.250.000 en belangrijke reserves 
waren gevormd voor verdere uitbreiding.

N. Al. L.
STORMVOGEL. Slechts weinige soorten van 

Stormvogels zijn in het gebied van don Oost- 
lndischcn Archipel waargenomen. Het zijn uit- 
stekende vliegers, van meeuwachtig voorkomen, 
echter meestal veel kleiner, on daardoor geken
merkt, dat de neusgaten aan het einde van een 
buis gelegen zijn, die over een gedeelte van den 
rug van den bovensnavel loopt. De kleur is bruin
zwart, grijs en wit. Pu/Jinus leucomelas en Prion 
batiks i zijn o.a. in do wateren van den Archipel 
waargonomen. Ook eon soort albatros (Diotnedea 
ulbatrus) uL het Noordelijk gedeelte van den 
Grooten Oceaan is bij Celebo.; en Borneo waar
genomen.

S. T. O. V. I. A. Gebruikelijke verkorte schrijf
wijze. Zie N. I. A. S.

STRAALDIEREN. Zie NETE LD IEREN.
STRAFRECHT. A. Strafstelsel bij de Indi

sche VOLKEN BUITEN INVLOED VAN DE NEDER
LAND KUS. Bij alle volken in hunne kinds
heid is de straf niet anders dan private wraak, het 
strafrecht privaat wraakrecht, dat wordt uitgo
oiend buiten bemoeienis van eenc staatsmacht,

die nog niet bestaat on zelfs van de maatschap
pij, die nog geen bepaalde regels omtrent wat 
voor goed en wat voor kwaad gehouden zal wor
den, heeft voorgeschreven. Ieder zorgt voor zich 
zelf en geen wereldlijke macht zorgt voor allen. 
Daarom wordt overal aangetroffen het beginsel, 
dat de aanrander van iemands leven of goed 
mag gedood worden door den aangerande en 
hen, die met dezen een nauw aaneengesloten 

, groep uitmaken, de familie, den stam. Pas veel 
later wordt strafrecht publiekrecht, enkel toe
komende aan het staatsgezag. Dit zien wij bij 
Israëlieten, Egyptcnaren, Babyloniërs, Assy- 
riërs, Perzen, Grieken, Romeinen, Germanen, dit 
zien we ook bij de volken van den Indischen Ar
chipel. Dit wraakrecht, waarbij de aanrander 
vogelvrij verklaard werd, veranderde langzamer
hand in een zoenrccht, een recht om de wraak af 
te koopen, de compositie, het recht om boete te 
vorderen en evenzoo het recht om, door vrij
willig boete te betalen, dc misdaad te verzoenen. 
En dit recht trad op. wanneer een zekere tijd 
verloopen was na de daad, zonder dat van het 
wraakrecht door den beleedigde of zijne verwan
ten gebruik gemaakt was. Daarop volgde de 
tijd, waarin privaat wraakrecht was uitgesloten 
en dat recht enkel mocht worden uitgeoefend 
door de gemeenschap, den Staat. In de.i Indischen 
Archipel kunnen de verschillende phases, welke 
bij den overgang van privaat tot publiek wraak
recht en van dit tot een eigenlijk strafrecht zijn 
doorloopen, zonder moeite worden gevolgd.

a. Overspel. De Minangkabausche Maleiers 
(Midden Sumatra) beschouwen het als rechtvaar
dig, dat, wanneer iemand zijne vrouw op overspel 
betrapt, hij haar met haren medeplichtige op do 
plaats doodt; doet een ander dan de echtgenoot 
de ontdekking of maakt de beleedigde echtgenoot 
van zijn wraakrecht geen gebruik, dan wordt 
boete opgelegd (v. Hasselt, Volksbeschrijving 
van Midden-Sumatra, bl. 233). Ook bij de Rë- 
djangers bestaat dit wraakrecht nog (Marsden/ 
History of Sumatra bl. 229). Bij de Pasëmahers 
bestaat het’ recht voor den echtgenoot om, als 
iemand in zijn huis komt, met het doel overspel 
te bedrijven met zijno vrouw, dezen te dooden, 
zoo hij hem op heeter daad betrapt. Is dit niet het 
geval, dan heeft hij recht om boete te vorderen 
(Gerson, Undang-undang of verzameling van 
voorschriften in dc Lëmatang Ocloe en J.lir en 
de Pas mah-lunden gevolgd, Tijdschr. van Ind. / 
T. L. en Vk., dl. XX, bl. 142, art. 40). Bij do' 
Balineezen heeft de bedrogen echtgenoot hot 
recht dengeno to doodon, die met zijne vrouw 
overspel gepleegd heoft; is echter de zaak tor 
kennisse van den Vorst gekomen, dan houdt dit 
recht op en kan onkel do Vorst nog straffen (Van 
Bloemen Waanders, Aantcckeningen omtrent de 
zeden en gebruiken der Balineezen, Tijdschrift 
van Ind. T. L. en Vk., dl. VIII, bl. 109). Raffles 
in zijn History of Java. Vol. II, p. LIII, zegt om
trent do Javaanseho wetten vóór do komst van 
Adji Saka: „A man ha ving receivod information, 
that his wifc has committed adultery, was 
restricted from believing ifc, even if hc was told 
by crodiblo persons, unless ho found hor in the 
act; hc miglit then deprive her of life. lf she 
escaped howover and concealed herself among 
her friends and neighbours, it was not lawful to 
put her to death, but on complaint, bcing made 
by hor husband, she was prosccuted and pu-

12.000 ton draagvermogen; in 1915 ging éón
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ft Timor, T. v. Ind. T. L. en Vk. dl. XI, bl. 480).
c. Doodslag. Hat doodslag dooi’ doodslag ge

zoend werd is natuurlijk en komt dan ook bijna 
overal voor; ook bij de bewoners van den Indischen 
Archipel was dit een natuurrecht. Bij de Makas- 
saren wordt dit recht in de „rapang” dan ook uit
drukkelijk erkend. „Wanneer vrije lieden met el
kander twisten en de wapens tegen elkander 
trekken en een hunner gedood wordt en de moor
denaar door de bloedverwanten van den ver- 
slagene betrapt wordt, dan is het toegelaten dat 
hij (door hen) wederom wordt gedood (nipapuli). 
Zoo de moordenaar echter vlucht naar het huis 
van den rechter, mag Jfij niet meer gedood wor
den, doch wordt hij met de sapoe (dc bloedprijs 
of boete bij moord) gestraft (art. 9 van do ra
pang, Matthes, Makassaarsche Chrestomathie, 
bl. 213); papuli beteekent letterlijk „gelijk doen 
staan” d.i. dus de straf gelijk doen staan met de 
misdaad, alzoo het jus talionis toepassen.

d. Schaking. Raffles zegt in het tweede deel 
van zijn „History of Java”, pag. Lfll, hierom
trent, sprekende over den tijd vóór de komst 
van Adji Saka: „A man, having run awaywith 
the wife of another, and her being seized by her 
husband at tlieir abode, both parties could be 
put to death; but if they were not diseovered for 
a length of time, during which they kopt them- 
selves quiet and had begotten ehildren, the 
adultercr was only liable to pay as well for hiïu- 
self as for the woman, a tine of ten tahils”. Op 
Bali kwamen en komen thans nog dc meeste 
huwelijken tot stand door schaking. Bij een derge
lijke schaking heeft de beleedigdc familie een vol
le maand het recht den roover te zoeken en om te 
brengen. Na afloop van dien tijd houdt dat recht 
op en heeft de schaker slechts eene boete te vol
doen, waarmede het misdrijf goedgemaakt en liet 
huwelijk als voltrokken beschouwd wordt (Cl. J. \. 
Eek, Bali bl. 379 —380). Ook in het gouverne
ment Celebes en Onderhoorigheden hcerscht 
nog thans dit gebruik. Ook daar komt schaking 
wel voor, wanneer de schaker niet in staat is de 
soenrang (bruidschat) te betalen. In dat geval 
voert hij het begeerde meisje weg, doch is dan 
zoolang voor de gehecle familie van het meisje 
vogelvrij, tot hij den soenrang betaald heeft. Zoo 
iemand van de familie der vrouw den schaker zou 
ontmoeten en niet dooden, althans aanvallen om 
te trachten zulks te doen, zou hij onteerd zijn 
en door zijn familie worden verstooten.

Bij alle Maleischc volken werd en bij sommige 
wordt thans nog wol het solidariteit sstclsel aange
troffen en bij de Maleiors op Sumatra was het al
gemeen. Solidariteit bestond daar allereerst tu - 
sehen de leden van dezelfde familie, dan tusseh 
de leden van do geslachten-unie(soekoe), vervol
gens tusschen de leden van de stad of het dorp 
(kota)cn eindelijk tusschen dc leden van de nagari. 
de verzameling van eenige dorpen met bijbel 
rond grondgebied. He nagari is bijv. verantwoorde
lijk voor misdrijven op haar gebied gepleegd, welke 
niet tot klaarheid kunnen worden gebracht. Dit 
solidaritcitsstelsel draagt den 
tanggoeng ménanggoeng. Ook bij de Batak* 
hcerscht dit stelsel, daar heet do soekoe 
Voorts bij de Rëdjangers en Pasömahcrs. Indien 
bij de laatsten iemand omgebracht wordt en de 
dader daarvan bekend is, doch zich uit de voeten 
heeft gemaakt, zijn de aanverwanten 
schuldige verplicht de boete te voldoen. Ingeval

nished according to the circurastanees of the 
case”. Die straf was dan ecu boete. Bijna woor
delijk komt hiermede overeen eeno bepaling in de 

wetten van de Makassaren. Bij derapang =
Niassers en de heidenen op Halmahéra hcerscht 
hetzelfde recht (of gebruik). Bij dc Makassaren en 
Boegineezen moet dc overspeler het zoen- of 
bloedgeld (sapoe) zoowel voor hem zclven als voor 
de vrouw, met wie hij overspel gepleegd heeft, 
opbrengen. Dat hier de sapoe wordt opgelegd, 
evenals bij moord, vindt zijn oorzaak daarin, dat 
zoowel de overspeler als de overspeelster door 
hun daad des doods schuldig zijn geworden. 
Om dezelfde reden wordt in Benkoelen overspel 
met de bangocn (bloedprijs) gestraft. Bij de hei
denen op Ceram, Boeroe*(Willeen: Het eiland 
Boeroe bl. 21 — 22,* Wilken: Bijdragen tot de 
'kennis der Alfoeren van het eiland Boeroe, Ver
spreide geschriften dl. I, pag. 49) en ook bij de 
heidenen van Halmahéra (De Alfoeren van Hal
mahéra, Tijdschr. voor N. I., jaargang 1883, 
dl. I, bl. 290) wordt deze regel wel eens toege
past. Op dc Aroe-eilanden heeft de beleedigde 
echtgenoot het recht den voor zijne vrouw be
taalden bruidschat terug te vorderen; wil of kan 
de overspeler dien niet betalen, dan gaat de vrouw 
daardoor in zijn bezit over (de Hollander, Land
en Volkenkunde van Ned.-ïndic dl. II, bl. 598). 
Door dat boetestelsel blijkt duidelijk het privaat
rechtelijk karakter van dc straf. Het misdrijf 
wordt niet geacht gepleegd te zijn tegen het alge
meen, doch tegen bijzondere personen. Maar hier 
en daar wordt toch naast het private boetestelsel 
het stelsel gehuldigd, dat het publiek recht ver
stoord is geworden en eene boete moet worden be
taald aan de gemeenschap of zelfs aan de rech
ters, die natuurlijk de eerwaardigsten, de oud
sten of de aanzienlijksten zijn.

b. Diefstal. Niet slechts bij overspel geldt dit 
wraakrecht, ook bij diefstal („it was lawful to 
deprive
act,” zegt Raffles van de oude Javaanscho wet
ten voor Adji Saka, Vol. II, app. p. Lil). Ook de 
Makassaarsche rapang kent aan den bestolene 
het recht toe den op heeter daad betrapten dief 
te dooden (art. 25 van de rapang, Matthes, Ma
kassaarsche Chrestomathie bl. 217: „en indien 
de dief op den weg achterhaald en gedood wordt, 
dan Ls de dooding van hem toegelaten”). In het 
wetboek Dewa-Danda der Balïneezen komt het 
volgende artikel voor: art. 12: „Indien iemand 
eenen dief, dien hij op heeter daad betrapt, neer- 
legt of indien die dief ontvlucht en vervolgens 
door den bewoner van liet huis achtervolgd wordt 
gedurende langer dan 24 uren en hij geeft er ken-** 
nis van aan zijn dorpshoofd, die op de alarmklok 
slaat en het den vorst rapporteert, dan mag de 
bestolene den dief overal, waar hij hem ontmoet, 
dooden, zijne handelwijze is te vergelijken bij de 
zee, welke tegen dc klippen slaat, want hij ver
volgt zonder ophouden en daarom is het hem 
ook vergund den dief te dooden” (art. II v. 
d. Dewa Danda T. v. T. L. en V. dl. XVIII 
bl, 299). Dit zelfde recht geldt in allerlei nu- 
anceeringen bij de Bataks, de Minangkabausche 
Maleiers, Pasëmahers, Niassers, Timoreezen 
(Tijdschrift voor N. I. 1839 dl. I pag. 206—207; 
Recht en Wet 1882 bl. 202 — 203; Gersen: 
Undang-undang, bl. 141 art. 33; von Roscn- 
berg: Der Malayisehe Archipel bl. 166; de Castor: 
Résumé iiistorique de 1’établissement Portugais
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de weggeloopon misdadiger geen familiebetrek
kingen heeft* of deze het bloedgeld niet kunnen 
betalen, is de geheelc doespen en daarna de marga 
verplicht het te voldoen.'„Als iemand rechtmatig 
met geldboete is gestraft en zicli daarna uit de 
voeten maakt zijn zijn aanverwanten, zijn doc- 
socn en daarna zijn marga verplicht die te beta
len.” (Gcrsen: Undang-undang, bl. 125 art. 30 — 
31).

Oost-Java van kracht waren, was bepaald, dat 
voor het uitstéken der beide oogen een schade
vergoeding van 500 realen zou worden gegeven, 
voor één oog 50 realen, voor het uitsnijden van 
de tong 500 realen, voor het uitstooten van de 
tanden 25 realen, voor het breken van den duim 
50, voor den vinger 30 realen enz. (Raffles I, pag. 
321). Bij de Dajaks heerscht dat gebruik thans 
nog. Zij verdoelen het lichaam van den mcnsch in 
12 deelen nam.: het hoofd, de oogen, de ooren, de 
stem, het lijf, do buik, do pudenda, de handen, 
het bloed, het hart, het vel en de haren. Elk dezer 
deelen vertegenwoordigt een vaste som in goe
deren: bijv. de oogen een stel gouden oorringen 
van 5 a G realen, de stem een tawa-tawa of gong 
van 12 realen, de handen een geweer van G realen, 
alles te zamen een aantal voorwerpen ter waarde 
van 8G realen. Bij de heidenen van het Oosten van 
den Archipel komt een dergelijke waardebepaling 
ook thans nog voor.

Ook bij doodslag bestond het solidariteitsstcl- 
sel. Waar het bestond, was bij onvermogen van 
den schuldige, de familie en daarna de stam ver
plicht het zoengeld te voldoen. Bleven zij in ge
breke dan werd de schuldige ter dood gebracht. 
De regel gold: als men geld bezit blijft men in 
leven, zoo niet dan moet men sterven. Hierbij 
blijkt weer duidelijk het privaatrechtelijk karak
ter van de straf. Want de doodstraf kon niet ten 
uitvoer worden gelegd, tenzij de bloedverwanten 
van den verslagene het cischten en wanneer 
zij het cischten en zij werd toegestaan dan 
hadden zij het recht die zelf ten uitvoer te 
leggen. Maakten zij van dat recht geen gebruik, 
dan geschiedde de doodstraf door den hoeloe- 
balang en wel door middel van onthoofding, 
(v. Hasselt: Middon-Sumatra bl. 232). Ook 
bij do Bataks werd do moordenaar, wanneer hij 
het zoengeld niet betalen kon, aan de verwanten 
van don vermoorde uitgcleverd om door hen ter 
dood te worden gebracht. En bij meerdero volken 
van den Archipel was dit regel (Minangkabauers, 
Niasscrs, Rcdjangers, Pasëmahers, zie Marsden', 
pag. 222,234, Bijdragen tot deT. L. en V.kunde van 
N. I., Nieuwe volgreeks dl. IV, pag. 268 en 273).

Ook voor verwonding was het vergoedings- 
stelsel toepasselijk. Do hoegrootheid van die 
vergoeding hing voornamelijk af van den aard 
der toegebrachte kwetsuren. Diefstal en overspel 
konden, behalve de bovenvermelde, nog andere 
strafrcchtelijko gevolgen hebben. Werd bij ont
dekking op hecter daad van het wraakrecht geen 
gebruik gemaakt, dan stond op diefstal als eenige 
straf de verplichting om het gestolene terug te 
geven, of de waarde er van te vergoeden. Was de 
dief tot geen van beide in staat, dan moest hij 
don bestolene als slaaf of pandeling dienen. Bij 
de Javanen was dit regel. Raffles zegt ervan in 
zijn History of Java, vol. l£ app. p. LH: „a free 
subject having committod a robbory, he was 
delivored up (on detection) to the chief or tribu- 
nal of the placo to which he belonged; and if 
unwilling to restore the stolen goods or unablo 
to pay the valuo, he was to be deliverod over 
to the person, whom he had robbed and made 
to servo him as a bondsman; but no claim 
whatover was emorced upon the wife and chil- 
dren. who did not, on this account, forfoit their 
liberty (een bijna gelijkluidende bepaling komt 
voor in de Makassaarsche rapang: Als een vrij 
persoon een diefstal gepleegd heeft, wordt hij

Sporen van het solidariteitsstelscl worden op 
Java gevonden in do Nawala-pradata. In geval 
van moord, waarvan de daders onbekend bleven, 
werd er onderscheid gemaakt, naarmate het feit 
plaats had in de stad of op het land. In het eerste 
geval waren aansprakelijk en dus ook gehouden 
om gezamenlijk de verschuldigde boete op te 
brengen zij, die woonden binnen eenen kring van 
110 tjengkal (een tjenglcal = 12 Rijnlandsche 
voet), getrokken rondom het huis, waar de mis
daad plaats had. Bij een moord op het land ge
pleegd, moest onderzoek worden gedaan bij de 
Ix-woners van de zoogenaamde montja-pat en 
montja-linia, dat zijn de vier naastbij gelegen en 
de vier daaropvolgende dorpen. Werd de persoon, 
die het feit bedreven had, niet gevonden, dan 
waren de bewoners van die dorpen voor de boete 
aansprakelijk. Dit solidariteitsstelscl is echter, 
waar het bestaat, niet onbeperkt. Brengt iemand 
een familie, een stam herhaaldelijk in ongelegen
heid, dan wordt hij verstooten, waardoor de 
verantwoordelijkheid van de familie en de stam 
voor zijn daden ophoudt.

De verzachtende en versehoonende omstandig
heden waren in het strafrecht niet onbekend. 
Wanneer bijv. iemand de vrouw van een 
ander of een weduwe of een maagd schaakte 
en door de bloedverwanten nagezet, gegre
pen werd, dan moest hij aan den rechter wor
den overgcleverd, maar wanneer daarbij een 
handgemeen plaats had en do schaker gedood 
werd, dan kon geen strafvervolging plaats grij
pen (art. 38 van de Nawala-pradata). Evcnzoo 
wanneer bij achtervolging van iemand, die over- 
spol gepleegd had of van dieven, roovers en moor
denaars deze gedood werden, kon geen klacht 
worden ingediend en gebeurde zulks toch, dan 
werd zij afgewezen. Een beginsel van Javaansch 
strafrecht was. dat alle aanklachten moesten 
worden afgewezen, die direct- of indirect voort
sproten uit een ongeoorloofde daad. Zoo bepaalde 
art. 40 van de Nawala-pradata welke spelen al of 
niet verboden waren. Werd iemand nu bij een 
twist in zoo’n verboden spel gedood, dan word de 
aanklacht der bloedverwanten afgewezen, omdat 
de dood een gevolg was van een door den godoode 
bedreven onrechtmatige handeling. Voor het 
laten optreden van dansmeiden moest verlof ge
vraagd worden, behalve in bepaalde gevallen. 
Ontstond er nu bij een gelegenheid waar dansmei
den optraden, waarvoor geen verlof verleend was, 
alhoewel zulks had moeten gebeuren, twist 
«•n werd daarbij iemand gedood, dan werd 
van de aanklacht ter zake van dien doodslag 
geen notitie genomen, omdat de vertooning on
wettig geweest

Bij de Germanen bestond de gewoonte, dat alle 
liohaamsdcolen op een zekere waarde begroot 
waren en dat naar deze waarde de vergoeding 
bij doodslag en verwonding berekend werd. Iets 
dorgelijkh bestond ook bij de Javanen. Bij de 
wetten, die tot op do komst der Engolschen op
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neezen, Balineezen, Bataks, onthoofding bij 
Javanen, Minangkabausche Maleiers, Boegi- 
ncezen, Lampongers, Timoreozen, Niassers; 
wurging bij de Bocgineezen en Makassaren; 
verdrinking bij Makassaren, Bocgineezen, Bali- 
neezen, Sasaks, Lampongers, Dajaks. Die straf
fen worden bij de verschillende volken weer op 
verschillende wijzen toegepast. Dan komen nog 
voor het uit elkander scheuren van het lichaam 
van den veroordeelde (op Bali en Lombok), hel. 
doodhongeren en levend begraven (bij de Boegi- 
ncezen, in de Palembangsche Bovenlanden, bij 
de Pasemahers). Bij de Bataks wordt in enkele 
gevallen het lijk van den veroordeelde opgi- 
geten: bij overspel, bloedschande, landverraad, 
spionnage. Een vijand, met de wapens in de 
hand gegrepen, wordt soms levend opgegeten. 
Dat opeten van het lichaam, maar dan nadat 
het gedood is, komt meer voor, ook waar het 
niet een vijand van den staat geldt. Zoo het 
een staatsvijand geldt, ontvangt de radja het 
eerste stuk, anders de beleedigde.

Onder de lijfstraffen komen voor stok- en 
rietslagen, meestal een subsidiaire straf bij niet 
betaling van de boete, verminkende straffen: 
afsnijden van een of ander lichaamsdeel, uit
steken van de oogen (Bali). In Boni kwam 
een straf voor, bekend onder den naain van 
ripipi. Tegen elk der slapen van den veroor
deelde werd een kemirinoot gelegd en aan 
weerszijden van het hoofd een plankje aange
bracht, welke beide plankjes van voren en van 
achteren sterk werden aangedrukt, totdat do 
oogen uit de kassen sprongen. Op dieven werd 
toegepast een straf, bestaande in het stuksnij- 
den of laten uitspringen van de knieschijf. 
O]) Zuid-Celebes bestond een straf, waarbij 
men iemand achterover legde, hem do knieën 
zoover mogelijk optrok en de handen vóór d<- 
onderbeenen stevig samenbond. Vervolgens stak 
men hem een stok tusschen de armen en boenen 
en wierp hem door middel daarvan nu een- 
voorover dan weer achterover, nu eens naar 
de rechter- dan weer naar de linkerzijde; eene 
andere straf was de „ripaosisyö mejong”, hierin 
bestaande, dat men een kat hing aan den hals 
van dcii veroordeelde, die kat werd dan door 
slagen angstig en woedend gemaakt en begon 
te krabben en te bijten; een vreesolijke straf 
was de ripaokoriaralla, waarbij de veroordeelde 
geheel naakt tegen een boom werd vastgebon
den en zijn ooren en neusgaten dichtgestopt, 
daarna werd hij aan de roodo mieren prijs ge
geven; ook bij de Minangkabauers en de Atjè- 
hors kwam deze straf voor (ook reeds in Europa 
tijdens de heerschappij der Merovingers), zie 
Kruyt: Atjeh en de Atjehers, bl. 09. Ook op 
Java; RaffJes (Vol. IJ, p. 197) maakt van een 
geval gewag.

Tot do vrijheidsstraffen behoorden slavernij 
en pandelingschap, (meestal subsidiair bij wan
betaling van opgelegde geldstraffen) en verban
ning. Aanvankelijk was dat enkel een verston- 
ting uit de familie wegens wangedrag, daarna 
verbod om zich op het grondgebied van den 
stam op te houden. Bij de Makassaren en Boegi- 
neezen kwam dit veel voor, do aldus verbanne- 
ncn heetten „tau taëna kadjannanganna”, lieden 
zonder kadjannang, d. w. z. zonder dorpshoofd 
en werd later synoniem met vagebond en schurk. 
Ook bij de Bataks komt die verbanning voor

aan het hoofd zijner woonplaats.overgegeven 
Indien hij nu het gestolene niet kan voldoen 
of zich uitlossen, dan wordt hij slaaf gemaakt 

den bestolene. Zijne vrouwen en kinderenvan
kunnen echter niet daarvoor worden aange
sproken (art. 25 van de Rapang, Matthes Mak. 
Chrest., bl. 217). Besteelt een dief twee per
sonen en kan hij het gestolene niet vergoeden, 
terwijl ook zijne familie daartoe niet in staat is, 
dan wordt hij verkocht en hetgeen hij opge
bracht heeft, wordt onder de twee bestolenen 
gelijkelijk verdeeld. Bij enkele volken staat als 
straf op diefstal, behalve teruggave van het ge- 
stolcne of vergoeding van de waarde of veelal 
van de dubbele waarde, nog een boete, bijv. 
bij de Boegineezcn, Makassaren en Balineezen. 
Bij de laatsten wordt bij onvermogen de dief 
met vrouw en kinderen verkocht (van Bloemen 
Waanders, Bali, bl. 109). In enkele gevallen 
wordt achtvoudige vergoeding opgelegd (v. Eek, 
Bali, p. 242). Ook bij de Niassers staat op dief
stal eene geldboete, terwijl het gestolene dubbel 
moet worden vergoed. Bij onvermogen wordt do 
schuldige, dikwijls met zijn geheele gezin, pan
deling of slaaf van het hoofd (van Rosenberg, 
Nias, bh 99—100). Bij dc Rëdjangers en 
Pasemahers wordt hij, die zich aan diefstal 
schuldig maakt, met een geldboete gestraft, 
terwijl hem bovendien eene vergoeding wordt 
opgelegd van het dubbele van het gestolene 
(Marsden, bl. 221, 233; Gersen, Undang-ündang, 
bl. 139 — 140 artt. 21 — 30). Hetzelfde geldt bij 
de Minangkabauers en de Bataks, met dit on
derscheid, dat daar slechts eenmaal de waarde 
van het gestolene behoeft te worden terugge-
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geven.
Bij misdrijven tegen bijzondere personen 

heerscht dus bet stelsel van boetebctaling.
Bij dc staatsmisdrijven, waartoe gerekend 

worden de misdrijven tegen den persoon der 
vorsten en hoofden geldt dit niet, omdat bier 
niet is een beleedigde bijzondere persoon of 
lid van de gemeenschap, maar iemand, die de 
gemeenschap in haren vollen omvang ver
tegenwoordigt, daarmede als het ware wordt 
vereenzelvigd. Daar treedt het begrip van majes
teitsschennis naar voren, welke met don dood 
gestraft wordt of met een andere, maar altijd 
lichamelijke straf. Aan het Bonische hof werd 
iemand, die, zelfs bij ongeluk, zijn saroengliet 
afglijden, waaronder echter altijd daar een 
korte broek gedragen wordt, on middellijk ge
worgd (Matthes, Boegineesch Woordenboek i. 
v. lipa). Landverraad, spionnage, vcrvalsching 
van een vorstelijk bevelschrift worden met den 
dood gestraft.

Behalve staatsmisdrijven worden ook zonder 
private klacht vervolgd de misdrijven tegen 
de goede zeden, zooals bloedschande, het zwan
ger worden van een ongehuwd meisje, dit laatste 
echter slechts bij enkele stammen (Bataks en 
Niassers); bij de meeste volken zijn de meisjes 
aan geen beperkingen ten aanzien van het 
geslachtelijk verkeer gebonden.

De straffen bestaan in den ouden tijd over het 
algemeen in: doodstraf, lijfstraffen, vrijheidsstraf 
(slavernij en pandelingschap) en vermogensstraf- 
fen. De doodstraf wordt bij dc verschillende vol
ken op de meest verschillende wijzen voltrokken, 
door kris, piek, door onthoofding, de eerste twee 
bij de Javanen, Maleiers, Makassaren, Boegi-
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on wordt ze door den rechter uitgesproken. In 
dc Javaansche wetboeken komt verbanning, 
als straf eveneens voor en wel in den vorm 

interneering naar Lodojo in Kediri en Ajah

meestal voor geld worden afgekocht. Bij de 
Alfocron bestond bij overspel de straf, dat de 
schuldige, somtijds mot zwartgemaakt gezicht, 
het dorp werd rondgeleid, onder het slaan van 
trommels en bekkens. Bij de Minangkabauers 
werd dc betrapte dief zeven dagen lang het 
dorp rondgeleid met het gestolene om den 
hals gebonden. Bij de Niassers werd de be
trapte kippendief de eerste maal niet beboet, 
noch behoefde hij het gestolene dubbel terug te 
geven, maar hem werd een kip om den hals 
gebonden en onder het slaan op klapperdoppen 
werd hij zoo een paar maal het dorp rondge
voerd. Die schande kon echter worden voor
komen door reeds den eersten keer de boete 
te betalen, die anders pas bij den tweeden 
keer verschuldigd was.

Bij de bewijslecr stond en staat volgens de 
adat oj) den voorgrond, dat er geen onderscheid 
bestaat tusschen een civiel- en een strafrech
telijke bewijslecr. De bewijsmiddelen bestaan 
uit: a. bekentenis, b. getuigen, c. aanwijzingen, 
d. eed.

a. De bekentenis vormt volledig bewijs. Te
genwoordig nog op de Landraadzittingen blijkt 
telkens weer, dat noch de beklaagde, noch de 
getuigen, noch de leden, djaksa en panghoeloe 
begrijpen, waarom met het onderzoek wordt 
voortgegaan, wanneer de beklaagde zijn schuld 
bekend heeft.

b. Getuigen. Naast bewijs door bekentenis 
staat bewijs door getuigen en daarbij komt het 
meer aan op het aantal dan op het gehalte. Bij 
de Dajaks bijv. steekt de aanklager bij elk ge
tuigenis, die hij aanvoert tegen den beklaagde, 
een jjopje, dat van een scherpe punt voorzien is, 
vóór zich in den grond. Gelijkelijk handelt de 
beklaagde bij het voordragen zijner verdediging 
en het staven daarvan door zijne getuigen. 
Wanneer het getuigenverhoor is afgcloopen, 
worden al dc poppetjes, die gedurende de te
rechtzitting van weerszijden in den grond ge
stoken zijn, geteld en hij die dan blijkt dc meeste 
te hebben, heeft gewonnen. Heeft de aanklager 
dc meeste dan volgt veroordeeling, heeft de 
beklaagde dc meeste, dan volgt vrijspraak.

c. Aanwijzingen. Tot de bewijsmiddelen be
boeren voorts zekere kcnleckenen of aanwijzin
gen, bij den Minangkabausehon Maleier tnadö gc- 
heoten. Ze worden onderscheiden in tandö djafiè*', 
tando tjèmo en tandö béti.

Do tandö djahèzijn aanwijzingen, die iemand 
onder verdenking brengen. Ze gaan meestal van 
hom zelf uit: een kleur krijgen, verward raken, 
alleen loopen en gezclschaj) mijden.

De tandö tjèmo zijn de aanwijzingen, waardoor 
de boosdoeners gekend kunnen worden: het 
samenwonen «vlet dengeno togen wien het straf
bare feit gepleegd werd, behoort daartoe, even- 
zoo hot bezit van rijstveldon naast die, waarop 
gedood of gestolen is, het overnachten in hot- 
zelfdo huis met iemand, tegen wien misdrijf ge
pleegd werd, het in gezelschap verkeerd hebben 
met iemand, die daarna gedood of bestolen werd.

Voorbeelden van tandö béti zijn: het in bozit 
gevonden worden van gestolen goed, van een 
voorwerp, den verdachte toebohoorende, het 
gevonden worden op of nabij de plaats van hot 
misdrijf.

d. De eed. De eed is het bewijsmiddel, waartoe 
men in twijfelachtige gevallen zjjn toevlucht

van
in Këdoe. Een lichtere vorm van verban- 

was die, waarbij het den veroordeeldemng
enkel verboden was om in de hoofdplaats te 
verschijnen. Ook op Bali is verbanning een veel 
voorkomende straf. De verbannene wordt dan 
naar een naburig rijk oj) dat eiland gezonden, 
aan den vorst daarvan wordt van de verbanning 
kennis gegeven en deze zorgt er dan voor, dat 
hij zich niet vandaar verwijdert. Lichto vergrij
pen worden meestal gestraft met tijdelijke ver
wijdering uit de woonplaats of wel daarmede, 
dat men den schuldige naar een ver verwijderde 
2>laats zendt om hout te hakken of lontarblade- 
ren te verzamelen. Eigenaardig was nog een 
soort van verbanning bij dc Balineezen, onder 
den naara van munggal bekend en hierin be
staande, dat de veroordeelde het Rijk werd uitge
zet. en alleen mocht terugkeeren onder beding 
dat hij een bepaald aantal afgesneden menschen- 
hoofden Icon vertoonen (van Bloemen Waandcrs, 
bl. 113, van Eek, bl. 241).

De straf van gevangenis is bij de bewoners 
\ an Jndië weinig bekend. Bij de Balineezen 
bestond ze. Van Bloemen Waanders. pag. 113 — 
114 beschrijft ze als volgt: „Zij bestaat uit een 
stevig te zamen gesteld houten blok, van onge- 
vcor ü voet lang, 2*/2 voet breed en nagenoeg 
2 voet hoog en heeft veel overeenkomst met 
een tijgerhok; zij heet pangkèng of krangkèng. 
Zij nu, die door den vorst wegens eenig misdrijf 
tot dc pangkèng veroordeeld worden, zijn ver

in ht daarin te blijven zonder dat het hun ver
dund wordt die ook slechts voor een oogenblik tc 
verlaten, totdat hun straftijd verstreken is, 
fwisselende tusschen een maand en een jaar 

afhankelijk van de goede of kwade luim 
vun den vorst. De gevangene is gedoemd ge- 
i.'idig in een liggende houding te blijven, hij 

kan zitten noch staan en zich rechts noch links

I

I

en

brwegen, zomh-r aan dc vele doornen, welke 
.i ui beide zijden zijn geplaatst, zich tc verwon
den. Benige kleine openingon, boven en oj) 
zijde aangebracht-, verschaffen hem versehe 
lueht en dienen om hem voedsel toe te reiken. 
Verplicht zijnde ook op dc plek, waar hij ligt, 
zijne behoeften te doen, vergaat hij in zijn eigen 
onreinheid en vindt daardoor den dood, vóór
dat de tijd zijner verlossing is aangebroken.” 
Behalve deze straf kenden de Balineezen nog 
do zoogenaamde mablèngger, waarbij de ver
oordeelde gedurende eenige maanden aan den 
ketting gesloten wordt (v. Eek, bl. 239). Een 
algemeen in den guhcolon Indisehcn Archipel 
voorkomende straf was de blokstraf, dat is de 
straf, waarbij men den gevangene met do 
beunen in een balk vast zette. Deze straf kwam 
bijv. op Bali voor als maatregel tegen schulde
naren, dé- hunne schulden niet betaalden. Bij de 
Ba taks diende die opsluiting als preventiovo 
hechtenis on als middel om de schuldenaren 
of hunne familie te dwingen tot betaling der 
schulden.

Een vierde categorie van straffen zijn do 
«maadstrsffen. Zij werden voornamelijk toege- 
past oj) overspel en diefstal. Ook werd niet 
zelden de overspelige vrouw kaal geschoren, 

hij de .Bataks. Die straffen konden echterO.
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men van strafrecht veel verschil en dat verschil 
is gebleven.

Van al de volkeren van den Indischcn Ar
chipel was bij de Javanen het strafrecht het 
uitvoerigst geregeld. De meeste leerstukken, in 
do nieuwere strafrechtswetenschap uitvoeriger 
behandeld komen daar reeds voor. Evcnzoo 
de onderscheiding in algemeene leerstukken en 
bijzondere misdrijven. Het strafrecht was oud
tijds gewoonterecht en dit was bij de Javanen 
langzamerhand gecodificeerd en maakte den in 
houd uit van de volgende Wetboeken: 1. Nawala 
Pradata; 2. Anggër Sedasa; 3. Anggër Agëng; 
4. Anggër Goenoeng. De inrichting dezer Wet
boeken week in vele opzichten van die der Euro- 
pcesche Wetboeken af. Zij bevatten bijv. zoowel 
bepalingen van burgerlijk recht als van straf
recht en zoowel van materieel als van formeel 
burgerlijk en strafrecht. Verder vindt men bijna 
nooit algemeene regels of voorschriften gegeven; 
er worden slechts bepaalde gevallen gesteld en 
de gevolgen, die daaraan verbonden zijn, gere
geld. Elk dier Wet boeken is verdeeld in hoofd- 
stukken of artikels. Het eerste artikel wordt 
altijd voorafgegaan door eene soort van inleidimr 
of proclamatie.

De Nawala Pradata (Nawala beteekent last
brief en Pradata is de naam van de rechtbank, 
waarbij dit wetboek in gebruik was), schijnt het 
oudste te zijn van die vier Wetboeken en reeds 
onder de regeering van Pakoe Bocwana, If (in 
1749 overleden) te hebben bestaan. Onder diens 
opvolger Pakoe Bocwana JJI (1749 - 1788) wer
den deze wetboeken gewijzigd en onder diens 
zoon en opvolger Pakoe Bocwana IV (1788 
1820) kreeg bet de gedaante, waaronder het ver
der bij de Pradata in gebruik was. De Nawala 
Pradata is verdeeld in 42 artikels en bevat'lx 
palingen omtrent de bevoegdheid der verschil
lende rechtbanken, over het komen en wegblijven 
van gedaagden en eischers en andere processueel'- 
voorschriften, verder over schulden en inschui- 
den,•Iconen, verder over diefstal in een naehi- 
verblijf, roof, schaking, alsook over bijzondere 
gevallen van verwonding en manslag, daaronder 
begrepen die, waarvan do dader onbekend is enz.

De Anggër Sëdasa (Anggër beteekent wel. 
bepaling; Sëdasa beteekent tien, het wetboek 
draagt dien naam. omdat hierbij tien mant ris 
aangewezen waren, om met den Rijksbesticrdor 
recht te spreken), is opgesteld door don Rijks be
stierder in overleg met do Hoofd ambten aren van 
Solo en goedgekeurd door den toenmaligen Resi 
dent Van Prchn. In de uitgave van Roorda ont
breekt de datum, maar omstreeks 1817 (Javaan- 
sehe jaar 174.0) moet de opstelling hebben plaats 
gehad, want dat jaartal draagt de 
Agëng, welke eveneens aan dienzelfden Resident 
ter goedkeuring aangeboden is. Dit wetboek i- 
verdeeld in 50 (of, volgens een ander handschrift, 
in 57) artikels en handelt over huur en verhuur 
van landerijen, pand en schuldvorderingen, 
der over het afleiden van water, bebouwen van 
onontgonnen gronden, over araokmakers, het 
namaken en stelen van zegels. Volgens dit wet
boek sprak tot 18-17 dc Baló Manggoe recht.

De Anggër Agëng (= het grootc wetboek), op
gesteld in het jaar 1817 door de beide Rijksbe
stierders van Soerakartaen Djokjakarta en goed
gekeurd door de Residenten Van Prchn en Na- 
huijs, is verdeeld in 11 artikel

neemt. In den regel wordt hij aan den beklaagde 
opgelegd en is dan een zuiveringseed. Dit bewijs
middel toont weer het privaatrechtelijk karak
ter van het strafrecht. De beschuldiging van 
den aanklager en de verdediging van den be
schuldigde werden beschouwd als een rechts- 
strijd tusschen twee personen, niet tusschcn de 
staatsmacht aan den oenen en de beschuldigde 
aan den anderen kant. Op den regel, dat aan de 
beklaagde den eed wordt opgelegd vormen de 
Balineczen eene uitzondering. Daar wordt door
gaans de eed opgedragen aan hem, die de meeste 
getuigen heeft meegebracht. Weigert deze, dan 
wordt, hij veroordeeld. Hebben beiden evenveel 
getuigen, dan wordt aan beiden dc eed opgelegd. 
Zweren beiden, dan spreekt de rechtbank een non 
liquet uit en blijft de toestand tusschen beide 
partijen zooals die was.

De eed bestaat hierin, dat hij die den eed 
aflegt, eene verwensching over zich zelven uit
spreekt voor ’t geval hij valsch mocht zweren. 
Daarbij komen allerlei zinnebeeldige handelin
gen te pas. Zoo snijdt men bij de Bataks een 
kikvorsch, bij de Niassers een varken, bij de 
Dajaks een zwarte en bij de Chineezen een-wil
lekeurige kip den kop af als symbool van 
het lot, dat men bij meineed over zich zelven 
inroept.

Een zeer algemeen verbreide wijze van zweren 
is die, waarbij men een weinig water drinkt, 
waarin zekere voorwerpen gelegd zijn, die een 
zinnebeeldige betcckenis hebben. Do Rëdjangcr 
zweert bij heilige erfstukken, die in het water 
gelegd worden, dat hij daarna drinkt. Bij de 
Minangkabauers wordt dikwijls als uitvloeisel 
van het solidariteitsstelsel de geheele familie 
meegebracht. De cedsaflegger roept dan niet 
slechts over zich zelven allerlei onheil aan, zoo 
hij valsch mocht zweren, maar ook over zijne 
familie, die dan te kennen geeft, dat zij hiermee 
instemt (dit komt eenigszins overeen met het 
stelsel van de eedshelpers in het oud-Germaan - 
sche recht).

Naast deze algemeen voorkomende bewijs
middelen kwamen nog godsgerichten voor, bijv. 
de waterproef. Bij de inlandsche gerechten op 
Java heeft dit godsgericht lang bestaan. Zij be
staat hierin, dat beide partijen zich te water 
begeven en gelijktijdig onderduiken. Hij, die 
het eerst bovenkomt om adem te scheppen, ver
liest het proces. Bij de Lampongers behoeft de 
proef niet door partijen, maar kan door anderen 
verricht worden. Aan twee personen wordt ieder 
een met linnen omwikkeld latje gegeven. Op 
het eene latje staat: „Ik ben schuldig” op het 
andere „ik ben niet schuldig”. Ze gaan nu te 
water en duiken onder. Hij die het eerst boven
komt wordt onderzocht. Heeft hij het latje, 
waarop staat, „ik ben niet schuldig”, dan wordt 
de beklaagde vrijgesproken, in het andere geval 
veroordeeld. Naast de waterproef bestaan nog de 
vuurproeven (het een of ander voorwerp met de 
hand uit een kokende vloeistof moeten halen, 
druppelen van gesmolten lood op de handen 
enz.), alle met dezelfde bedoeling als de overeen
komstige proeven in de middeleeuwen in Eu
ropa: blijft men ongedeerd dan is men on
schuldig, zoo niet, dan is men schuldig.

Dit strafrecht is onder de Mohammedaan- 
sche overheersching ongewijzigd gebleven. Naast 
veel overeenkomst was er tusschen beide vor-
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geregeld zoowel geschillen tusschen de onder
danen van beide landen en misdaden, gepleegd 
door oenen onderdaan van den Soesoehoenan op 
liet grondgebied van den Sultan en omgekeerd, 
als ook zaken, die betrekking hebben op de in
wendige regeling van beide rijken. Vele artikels 
zijn verdeeld in twee doelen, waarvan het oenc 
betrekking heeft op Socrakarta en het andere 
op Djokjakarta. Het handelt over rechtsvorde
ringen tusschen inwoners van beide landen, over 
liet opzoeken en uitleveren van misdadigers, over 
moord, diefstal, roof, liet koopen van gestolen 
goed en verder over verschillende processueele 
zaken.

De Angger Goenoeng (d. i. het Wetboek van de 
Goenoengs, dat zijn ambtenaren op het land, die 
ccne betrekking bekleeden, overeenkomende met 
die van vrederechters en tevens met het politie
toezicht belast zijn) is het jongste dezer vier wet
boeken. Het is opgesteld in het jaar 1S40 (17GS 
Javaanschc tijdrekening) door den Soesoehoenan 
Pakoe Boewana VII, is verdeeld in 102 artikels 
en bevat voorschriften voor de Goenoengs, die 
belast zijn met het onderhoud van wegen, brug
gen. gebouwen, alsook met de politie buiten de 
hoofdstad. Daarenboven vindt men er verschei
den zaken in geregeld, die ook in de Nawala 
Pradata behandeld zijn.

Al deze v/ctten zijn te Soerakarta bij de recht
spraak van kracht geweest tot in 1847. In dat 
jaar echter is door het Gouvernement cene over
eenkomst met den Soesoehoenan gesloten (Ind. 
St b. no. 30), waarbij eenc andere inrichting der 
rechtbanken tot stand kwam en waarbij tevens 
(.»rtikol 12) bepaald werd, dat er recht zal worden 

sproken overeenkomstig de Angger Gêdé, (laag 
davaansch voor Angger Agëng). Hierdoor werden 
dus do andere wetboeken afgeschaft, maar ver
sheiden zaken, die in deze geregeld waren, waren 

dat niet in de Angger Agëng; de rechtbank had 
dus zoo dikwijls zij over een zoodanig geval uit- 
nraak moest doen. wel hare toevlucht te nemen 

tot het gewoonterecht, de adat en daar dit voor
namelijk den inbond dezer wetboeken uitmaakte, 
bleven zij feitelijk van kracht.

Itcrhl s- en in tsdeliclen. Er bestonden geen straf- 
!ineu ui de Nawala Pradata tegen diefstal. 

P»lijk baai ging men uit van do opvatting, dat 
« en ieder wel wist, althans weten moest, dat 
hij ne l mocht stelen, want de dief werd wel 
g' .haft. wanneer hij de schadevergoeding niet 
bid aaide.

art. 90 der Angger Goenoeng: „wanneer iemand 
niet aangceft, dat er ongeregeldheden in 
of ander dorp zullen plaats hebben.

Opzet en schuld. In art. 38 Naw. Prad. komt 
liet geval voor, dat iemand eene vrouw 
schaakt en hare bloedverwanten hem nazetten. 
Strafbaar is de schakel', „wanneer hij nu twist 
krijgt met de vervolgers en iemand wondt” 
enz., waaruit volgt, dat het opzet wordt 
geacht gericht te zijn op alle gevolgen van het 
schaken. „Wanneer iemand te paard zit en dat 
paard op hol gaat en een mensch of een kind 
overrijdt, zoodat het gewond of dood is en de 
erfgenamen er niet in berusten, zoo heÜbe het 
proces voortgang.” Hier is een voorbeeld van 
strafbare schuld. De berijder had dan maar geen 
paard moeten nemen, dat op hol ging slaan, 
zijn schuld lag in de keuze van een wild paard. 
Volgens onze begrippen zou die schuld niet 
vaststaan.

Ontoerekenbaarheid. Zinneloozen en personen, 
die den ouderdom van 15 jaren nog niet bereikt 
hebben, kunnen niet vervolgd worden (Winter, 
Tijdschrift van N. I. 6e Jaargang, le deel); 
misbruik van opium neemt de strafbaarheid 
niet weg (art. 50 Angger Sëdasi).

Noodweer. Hij die zijn goederen tegen on
wettige aanranding verdedigt en daarbij den 
aanrander doodt of wondt, is straffeloos (art. 14 
Naw. Prad.)

Wettelijk voorschrift. Art. 40 Naw. Prad. Het 
bij wonen van verboden spelen is strafbaar. 
Wordt nu iemand bij zoo’n gelegenheid gedood of 
verwond, dan is de dader niet strafbaar, want 
flc daad is een gevolg van het overtreden van 
het verbod om de spelen bij te wonen. Er wordt 
wel niet voorgeschreven door de wet of bevolen 
door een daartoe bevoegd gezag om te dooden, 
maar tle overeenkomst met de moderne opvat
ting is duidelijk te herkennen. Hetzelfde geldt 
van:

een
ï I

Ambtelijk bevel. „Wanneer een roover door de 
desaliedcn wordt nagezeten en weerstand 
biedt en hij wordt daarbij gedood, dan zal een 
aanklacht der bloedverwanten ter zake zonder 
gevolg blijven” (Naw. Prad. art. 4).

Medeplichtigheid wordt gestraft met dezelfde 
straf als die bedreigd tegen de hoofddaders: 
„wanneer zij, die medeplichtig verklaard zijn, 
zeker mede gedaan hebben met rooven, zullen 
zij met dezelfde straf als hun hoofdman ge
straft worden” (art. 21 Angger Agëng).

Verjaring van straf is onbekend, wel is bekend 
de verjaring der strafvordering. Ook vervalt de 
strafvordering wanneer iemand uit Solo gevlucht 
is naar Djokjaof omgekeerd en daar 12 maanden 
gewoond heeft of korter, wanneer hij daar eene 
betrekking heeft gekregen.

Noging en herhaling. Hierover wordt niets ge
vonden, zoodat moet worden aangenomen, dat 
poging niet strafbaar was en bij recidive geen 
rekening werd gehouden met het vroeger ge pleeg
de strafbare feit of daarvoor ondergane straf.

Straf verzwaring had plaats, wanneer iemand als 
een slecht sujet bekend stond (art. 35 Naw. 
Prad.).

De macht om misdrijven ook zonder vooraf
gaande klacht te straffen, kwam toe aan den 
Vorst, die ook de macht had de door de recht
banken opgelegde straffen te veranderen (ver
zwaren of verminderen).

!,«• l,a

Klachtdelicten. ..Wanneer de bloedverwanten 
niet. berusten en er een aanklacht heeft plaats 
gehad dan liebbe do zaak voortgang” zoo luidt 
het eerst i artikel over moord in de Naw&lH Pra
data. Wanneer dus de bloedverwanten wel be
rustten en geen aanklacht indienden, trad het 
staatsgezag niet uit zich zelf op. Gelijk overal 
in elke maatschappij, die nog op de eerste spor
ten staat van den trap der vooruitgang, trad het 
staatsgezag niet op om te straffen, tenzij op klacli- 
le van de benadeelde partij. Dit beginsel leed 
uitzondering bij misdrijven: a. tegen den staat, 
h. politieke misdrijven, c. geploegd door als on
ver beterlijk beschouwde boosdoeners.

De.lirta commissionis cl omissionis. Onder de
tweede soort kan bijv. gerekend worden dat, 
genoemd in art. I der Nawala Pradata: „wanneer 
dorpelingen iemand niet te hulp willen komen, 
die door wordt aangovallen” cn dat inroevers

1
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l)e voornaamste misdrijven waren: doodslag 
en verwonding, diefstal, valschheid, overspel, 
prang-desa.

a. Doodslag en verwonding behoorden tot do 
jnsrisdictie van de Soerambi, eigenlijk een geeste
lijke rechtbank, en werden volgens Moham- 
mcdaansch recht geoordeeld. In geval van 
aanklacht werd de dader dus met kiijac 
(talio) gestraft, tenzij de erfgenamen van den gc- 
doode of do verwonde zich met schadevergoe
ding tevreden stelden.

Niet tot de jurisdictie van de Soerambi be
hoorden doodslag en verwonding: a. als gevolg 
van schaking en overspel. Deze konden, ook 
wanneer de verwonde of zijne erfgenamen zich 
niet met schadevergoeding wilden tevreden stel
len, met enkele schadevergoeding worden gestraft 
en bij gebreke daarvan met andere straffen, doch 
in geen geval met de talio, b. als gevolg van twist 
bij het spel, c. bedreven door een amok maker: 
in het geval sub. b worden rotanslagen opgelegd,--, 
in het derde geval (sub c.) boete en bij wanbe
taling rotanslagcn.

Doodslag of verwonding werden niet gestraft, 
wanneer de gedoode of gewonde zelf de oorzaak 
was van het hem overkomene, door zich voor on
kwetsbaar uit te geven.

b. Diefstal. Vroeger was er geen straf op diefstal 
gesteld. Bij betrapping op hccter daad, mocht 
de dief gedood worden en anders was hij verplicht 
het gestolene terug te geven. Kon hij dit niet 
dan werd hij pandeling bij den bestolene, zoo 
deze dat verkoos. Een geheel afzonderlijk misdrijf 
was diefstal van een zegel, dat kon dienen om 
geld te leenen of contracten van grondhuur af t<- 
sluiten. De dief werd dan veroordeeld om terug te 
geven wat hij' door liet misbruik, dat hij van 
dat zegel gemaakt had, had verkregen en wel 
aan den eigenaar van het zegel, omdat deze, door
dat zijn zegel gebruikt was, dc schuldenaar was 
geworden van dengeen, van wien do zegcldicf 
geld had losgekregen of een contract. Kon hij 
niet tcruggeven dan werd hij tot rotanslagen ver
oordeeld. Van diefstal werd onderscheiden roof, 
welke bestond in diefstal op den openbaren 
weg of op de rivier, door eenigc personen, die 
zich tot een bende voreenigd hadden en in diefstal 
’s nachts door een bende, waarvan de deelnemers 
kètjocs genoemd werden.

c. heling. Artikel 33 Angger Ageng luidt hier
omtrent: „Bijaldien er iemand is, die het waagt 
goederen te koopen, van welken aard ook, ver
kregen bij kètjoo partijen, straatroof of diefstal 
en hij heeft die goederen met voorbedachten rade 
gekocht en dc overheid komt dit te weten, dan 
krijgt hij 100 rotanslagen of 3 maanden ketting
straf.” Uit deze straf blijkt, dat heling niet werd 
beschouwd als een vorm van medeplichtigheid, 
maar als een afzonderlijk misdrijf.

d. een delict um sui gene ris was het zich eigen- 
gerechtigd in het bezit stellen van goederen 
van iemand op wien men een schuldvordering 
had. Het werd tjandaktjëkel genoemd, hetgeen 
grijpen of nemen beteekent

e. Overspel: Zie v. z. v. Java betreft hot hier- 
voren op bl. 110 medegedeelde.

/. Prang desa. Een misdrijf, dat slechts kan 
voorkomen bij eeno maatschappelijke inrichting, 
zooals die nog het best bewaard is gebleven in do 
Vorstenlanden, maar dat, blijkens hot feit, dat 
er in alle wetboeken bijzondere straf legen be-

Bewijs. Bepaald voorgeschreven bewijsmidde
len kent de Javaanscho wet niet. Al wat dienen 
kan om de zaak tot klaarheid te brengen mag 

het bewijs gebruikt worden. Zelfs één ge-voor
tuige kan voldoende zijn: „al kan hij ook geen 
zichtbaar toeken in handen krijgen, wanneer hij 
een of twee getuigen heeft, zij de misdaad ook 
vaststaande” (art. 34 Angger ageng). Wanneer 
er echter slechts één getuige is, moet die bcöcdigd 
worden, zoo het een man is; twee mannen als 
getuigen verschijnende, behoeven geen eed af 
te leggen. Vrouwen kunnen bij moord en ver
wonding geen getuigenis afleggen, bij andere 
zaken 'slechts als er twee zijn en die moeten wor
den beëedigd. De getuigen moeten van bekende 
eerlijkheid zijn en minstens 15 jaar, tenzij hun 
verstand vroegtijdig tot ontwikkeling gekomen 
is. In dat geval kunnen zij ook beneden dien 
leeftijd als getuigen gehoord worden. Bekentenis 
alleen zonder nadere aanwijzingen levert vol
doende bewijs op (Angger ageng art. 3). Ook de 
eed is bewijsmiddel en wordt aangenomen als 
bewijs van onschuld, moet daarom door den be
klaagde worden afgelcgd.

Straffen. De straffen, bij de Javaansche Wet
boeken bedreigd, zijn verinogcnsstraffen, vrij
heidsstraffen en onteerendc straffen. De dood-
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straf is niet daarin opgenomen, omdat deze 
alleen door dc Soerambi kon worden uitgesproken 
en deze rechtbank dc genoemde wetboeken niet 
gebruikte, omdat het een priesterrechtbank 
was. De doodstraf werd ten uitvoer gelegd door 
onthoofding of door krissen (ook wel door middel 
van een lans).

De vermogensstraffen bestaan in schadever
goeding aan de beleedigde partij en in boete aan 
den Vorst en ook in verbeurdverklaring van 
enkele goederen bij smokkelen en valschc munt, 
van alle goederen bij ambtsmisdrijven en bij 
het verleencn van huisvesting aan roovers.

De vrijheidsstraffen bestaan in: a. verbanning 
(vroeger waren de daarover aangewezen plaat
sen Lodojo in de tegenwoordige residentie 
Kediri en Ajah in de tegenwoordige residentie 
Këdoe); b. kettingstraf, waarvan de duur 
is 3 maanden, 4 jaar, 8 jaar, levenslang; c. de 
straf van rotanslagen (50 — 800 slagen).

De ontecrende straffen bestaan in: a. arrest in de 
pendapa van de woning van het hoofd (voor 
ambtenaren, die den rang van Mantri of Kliwon 
hebben); b. te kaak stelling, waarbij de veroor
deelde aan een paal of kruishout wordt vastge
bonden en aldus wordt rondgeleid of op de markt 
ten toon gesteld; c. kaal scheren van het hoofd.

De straf van rotanslagen wordt zelden dadelijk 
opgelegd, maar dient meest als subsidiaire straf 
bij niet betaling van boete of schadeloosstelling 
(50 slagen voor 10 realen, 100 voor 25 realen, 200 
voor 50 realen, 500 (met verbanning) voor 500 
realen). Die straf wordt nooit aan ambtenaren 
opgelegd.

De verwisseling van de begrippen van straf
recht en civielrecht komt nog uit in cene be
paling van de Angger Ageng (art. 2) in houdende 
dat, indien een lager ambtenaar van Socrakarta 
iets schuldig is aan een te Djokjakarta of omge
keerd en bij het daaruit volgende proces de ver
liezer niet betaalt, aan den persoon, die het pro
ces gewonnen heeft, gevraagd moet worden of hij 
er mee tevreden is, wanneer de ander aan den 
lijve gestraft wordt.
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dreigd is, niet zeldzaam was, is de zoogenaamde 
desa oorlog (prang desa). Zoowel het aanleiding 
geven tot dorpsoorlog als opruiing der bevolking 
tot zoo’n strijd is strafbaar gesteld.

g. Valschheid: Hieronder werd verstaan munt
en zegelvervalsching. Muntvcrvalsching werd be
schouwd als een misdrijf tegen den Staat, zegel
vervalsching, waaronder werd verstaan het ma
ken van een zegel, gelijk aan dat van een ander 
en dat gebruiken om geld of goed op te nemen, 
als een misdrijf tegen een particulier. Eigenlijk 
werd het meer beschouwd als een civiele verbin
tenis, want slechts bij wanbetaling van het door 
den benadeelde geleden nadeel kon door dezen 
worden geëischt dat de schuldige gestraft werd 
en wel met rotanslagen en verbanning buiten de 
hoofdplaats.

van een rechtmatige justitie, werden Gouvor- 
neur-Gcnerael corst, on andere Raden van India 
serieuslyck gelast, achtervolgen^ haere commissie 
van do E. Hoogmogende Hoeren Staten-Gcne- 
racl, mitsgaders sync Prinselycke Excellentie, 
soo in ’t generael als in ’t particulier, de goede 
hant daer aen te houden, dat op Batavia en alle 
andere plactsen, onder het ge biet van d’E.' 
G'omp. synde, deselvo mag worden bedient vol
gens de instructiën on de practycken in de ver
een igdc Nederlantsche provintiën doorgaens, 
soo in ’t civiel, als in ’t crimineel, g’obscrveert, 
en dat tot der tijt van hier een andere bysondcre 
instructie op den nacm van haer Hoogmogende 
en Syne Excellentie gemaeckt en overgesonden 
sal syn, wacrnae allo rechters in toecomende 
hen sullen hebben te rcguleeren.” (N. I. Plakaat- 
boek, deel 1 pag. 263).

Zeer instantelijk werd in artikel 2 van de 
laatstgemelde instructie erop aangedrongen, „dat 
alle civiele en crimineolc saecken, soo haest 
doonlyck is, mogen worden getermineerd, de 
saecken en dagelijksche processen, mitsgaders 
de gevangenen, uyt wat oorsaecke ’t selve wesen 
mochle, niet opgehouden, macr ieder een ge- 
daen werde cort regt ende expeditie van justitie, 
op dat alhier buyten dachten blijven mogen”, 
terwijl den gouverneur-generaal en den Raden 
van India (art. 4) werd opgedragen om toe te 
zien „dat alle Indiaensc natiën vricndelyck ge- 
tracteerd en jegens hen niet onbehoorlyck ge- 
proccdccrt werde en sonderling de Chineesen, den 
welckc met allo belecftheyt dienen gewonnen, 
om me den handel van deselve op Batavia meer 
en meer te doen vermeerderen.”

In de Generale Instructie van 1650 lezen we 
o. a.: „Dat om de Justitie (als het fundament 
van alle goede regeringen zijnde), met luister 
te doen bekleeden, de Gouverneur-Gencraal en 
Raden van Indië vooral goede zorg dragen moe
ten, dat de Achtb. Raad van Justitie des kastecls 
Batavia, doorgaans voorzien worde van de 
kapabelste, bejaarde ministers, die goed van 
leven zijn, de justitie liefhebben, om de boozen 
te straffen c.n de vromen te beschermen, en dat 
in den gemclden Raad altijd, zoo ook geschiedt, 
een van de ordinaire Raden van Indië het Pre- 
sidentsambt bekleedt.”

en voorts: „Dat do Gouverneur Generaal en 
de Raden van Indië alle resolutiën en condem- 
natiën van den gemclden Raad van Justitie 
zonder eenige verhinderingen of handstuitingen 
effect zullen laten sorteren, zonder eenige delin
quenten, bij forin van pardon, van de opgelegde 
straf te excuseren, veel minder sustentiën en 
proceduren, op de aanklagt van den fiscaal 
van Indië in regten gobragt en aldaar geïnten- 
teerd, to annuleren en den voortgang dcrzclvo 
te beletten tot grooto kloinachting en disrespect 
van den Raad van Justitie.” (N. I. Plakaatboek, 
deel II, pag. 149 v.).

Om aan die voorschriften te voldoen was het 
in de eerste plaats noodig wetten to maken, die 
het rechtsgevoel van veroveraars en veroverden 
koudon bevredigen en rust en veiligheid van 
staat, eigendom en persoon konden verzokeron 
en ter uitvoering daarvan werden daarom, 
waar do omstandigheden dit noodig maakten, 
Plaeaten uitgevaardigd, eerst enkel geldende 
voor het pas gestichte Batavia, later allengs 
kracht verklaard voor do zich uitbreidende bo-

B. TIJD DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE. STRAF
RECHTSPLEGING ONDER HAAR GEZAG. De Oost- 
Indische compagnie had, behalve een uitslui
tend handelsmonopolie, van de Staten-Gene- 
raal ook de bevoegdheid gekregen om verdragen 
te sluiten met Inlandsche vorsten, waardoor zij 
een staatkundig lichaam werd, dat recht had 
om zijn bestuur naar eigen goeddunken in 
te richten. Zij gaf daarom aan den door haar 
benoemden Gouverneur-Gencraal Picter Both 
eene instructie mede, waarnaar hij zich te 
richten had in alles, wat do administratie 
van de verworven bezittingen aanging. Een on
derdeel van die administratie vormde de Jus
titie, een onderdeel daarvan het strafrecht en 
het strafstelsel.

In die instructie (van 27 November 1609) werd 
reeds begonnen met het leggen van de funda
menten van eene goede rechtspraak, in dien zin, 
dat hetgeen toen ter tijd in do Vereenigde Pro
vinciën voor recht gehouden werd, ook als zoo
danig zoude gelden op het grondgebied der Com
pagnie. Ze was ontworpen door Hoeren Zcvcntio- 

en vastgesteld door de Staten-Generaal ennon
kan als eer-! <* Regeeringsrcglcniont van N. f. be

bouwd worden. De artikelen 3 en 4 daarvan 
handelden over de Justitie. Zij hielden in, dat 
„alle aanklaglcn van mesuren, overtredingen der 
artikelbrieven, ordonnantiën en bevelen, zoo van
de Compagnie als van den G. G. en die van zijnen 
Raad, alsmede over alle onbehoorlijke hande
lingen en mishandelingen op ’t stuk van com
mercie van de Compagnie sullen op aanklagten 
van den Fiskaal van de Compagnie berecht, en 
gedecideerd worden, naar dat do G.-G. en die 
van do Raden van India in billijkheid en goede 
consciëntie, ten dienste van den Lande en profijt 
van do Compagnie, sullen bevinden te behooren” 
en flat „alle geldstraffen, civiele breuken en cri- 
mineelo eonfiscatien sullen gedoeld worden: een 
derde deel ten profijte van den Fiskaal, een derdo 
part ton behoeve van de armen hier to lande, 
gorepartiücrd naar rato van do Kameren en 
’t resterende dorde part ten profijte van do 
generale compagnie.”

De tweede Instructie, die voor den G.-G. G. 
Reynst van I I Mei 1613, was hiermede nagenoeg 
woordelijk gelijkluidend (Ncd.-Indisch Plakaat
boek door Mr. J. A. van dor Chys.deel II, pag. 23).

De instructie voor den G.-G. Brouwer van 
17 Maart 1632 schroef in artikel 1 voor:

„Alsoo het fondament van allo goede, wel ge
reguleerde Regering bestaet in de administratio
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zittingen en handelsgebieden. En opdat de uit 
te vaardigen bepalingen geen doode letter zou
den blijven, moesten zij worden „in brein ge
bracht en wel onderhouden” en opdat niet do 
justiciabelen het gevoel zouden hebben als 
waren zij onderworpen aan het gezag van een er
gens ver weg zich bevindend onzichtbaar, phan- 

‘tnstisch en onbegrijpelijk wezen, geen vorst, geen 
vijand en toch geen landgenoot, moesten zij 
door de ingezetenen worden gekend en daar men 
vreesde ..dat de vele loffelijke Placaten en or
donnantiën welke successievelijk waren geëma
neerd, niet, zooals zulks behoorde, werden na- 
gekomen, omdat deselve, als in verschillende 
placaatboeken, wijd en zijd verspreid en zeer 
lang en breedvoerig beschreven, daarenboven 
ook fastidicus en moeilijk te lezen en derhalve 
niet aan een iegelijk bekend waren”, werd het 
besluit genomen om in de landstaal een verza
meling op tq stellen en uit te geven van alle 
de placaten en ordonnantiën, door de Indische 
regeering successievelijk geëmaneerd, daar
van een verkorte uitgave te verspreiden, waarin 
naar goede orde de voornaamste bepalingen 
zouden zijn gerangschikt, terwijl daarbij tevens 
zoude worde gevoegd al hetgeen zoo uit „de 
algemeenc als de keizerlijke regten”, geacht 
werd tot dat einde dienstig te zijn”. De man, die 
hiertoe het initiatief nam, was de G.-G. Antonie 
van Diemen en de man, aan wien de taak werd 
opgedragen, was Joan Maetsuyker, een rechts
geleerde met een grooten en welverdienden naam, 
die in 1636 door de Bewindhebbers der Compag
nie met den titel van „Pensionaris van het Hof 
van. Justitie te Batavia” naar Jndië was uitge
zonden om als raad-adviseur de Indische Re- 
gecring te dienen van consideratiën en advies 
in alle zaken de Justitie betreffende, die later 
van 1653—1678 G.-G. was en wiens naam is 
blijven voortleven als van eenen der allerbeste 
Gouverneurs-Generaal, die immer over Indië 
het bestuur hebben gevoerd.

Bij resolutie van 23 April 1641 werd aan Maet
suyker opgedragen om de successievelijk geëma
neerde en door de placaatboeken „confusivelijk, 
wijd en zijd verspreide ordonnantiën, welke 
moeilijk en fastidieus te lezen zijn”, ie verzame
len en ieder onderwerp, onder zijn hoofd, trac- 
taatsgewijs bijeen te brengen, het superflue te 
amputecren en het noodige daarbij te voegen, 
zoodanig als hij het, naar zijne wetenschap en 
verkregen ondervinding van de gelegenheid der 
Regering zoude bevinden te behooren”. Reeds 
het volgende jaar had Maetsuycker zijn arbeid 
voleindigd, hetwelk nu op diens verzoek door de 
Regeering gesteld werd in handen van een com
missie van vijf „regtsgeleerden en costumieren” 
met verzoek „om het voorschreven goede werk 
te resumeren, pondereren en na te zien” en van 
hunne bevinding te dienen van rapport aan den 
G.-G. en de Raden van India. Het rapport, dat 
deze commissie uitbracht, toont óf de volmaakt
heid van het werk van Maetsuycker óf enkel 
dat zij het niet had doorgelezen, want zij ver
klaarde zich geheel en in alle punten daarmede 
te kunnen vereenigen en gaf als hare meening te 
kennen, dat het, zooals het daar lag, konde worde 
gepromulgeerd. Dit geschiedde dan ook. Op 1 Juli 
J642 werd het in Rade van Indië door de Re
geering bekrachtigd en bij placaat van dienzelf
den dag door den G.-G. bevolen „dat dit werk,

mitsgaders de punten daarin vervat, voortaan 
gehouden of in acht genomen, zoowel in als 
buiten regten gebruikt, gcallegeerd en daarop 
door den Regter regt gesproken zoude worden op 
zoodanige wijze alsof ieder stuk van hetzelve 
bij afzonderlijke plakaten gestntueerd en ge
promulgeerd ware.”

Voorts werd, om nieuwe verwarring te voor
komen, die het gevolg zoude kunnen wezen 
van later uit te vaardigen placaten, bepaald, 
dat indien er, in het toekomende, placaten, 
keuren of statuten mochten gemaakt worden, 
welke werden publiek gemaakt, het dispositief 
daarvan, door den Raad van Justitie des kas- 
teels, of door dengene, aan wien zulks vanwege 
den G.-G. zoude worden opgedragen, met zoo 
korte en duidelijke woorden als doenlijk zijn 
zoude, insgelijks in dit tractaat, onder een 
bekwamen titel, zoude worden ingeschreven en 
gerangschikt, hetgeen alsdan van gelijke kracht 
en waarde zou gehouden worden als de placa
ten, keuren en statuten, waarbij hetzelve wa- 
ingenomen, terwijl eindelijk bij datzelfde pla- 
kaat, de Raad van Justitie te Batavia, als zijnde 
het geregt in Batavia, als mede allo andere 
Justicieren en Officieren, werden ontboden en 
bevolen om het bovengemeld tractaat met al 
de artikelen daarin vervat, alsmede hetgeen 
op de voorgeschreven wijze, later daarbij ge
voegd zoude worden, punctuelijk te onderhou
den en te doen onderhouden, al mocht zulks 
ook bevonden worden strijdig te zijn met de 
usantiën, keuren, statuten of plakaten, wclk<- 
tot hiertoe gebruikt waren, aan welke bij deze 
werd gederogeerd en die dus als afgeschaf; 
moesten aangemerkt worden, blijvende echti r 
aan den G.-G. voorbehouden de interpretatii- 
en verklaring van de duisterheden, die ui; 
hetzelve zouden mogen ontstaan, mitsgader- 
het altereren en ampliceren van dien, naar 
dat zulks in het vervolg zoude bevonden wor
den te behooren: dit alles nochthans bij provisie 
en totdat door Hceren Zeventienen, met machti
ging of goedkeuring van ’s Lands algemeen'- 
Staten, een nader reglement op het beleid der 
Indische Regeering vastgesteld en overgezon 
den zou worden. De slotbepaling van de Statu
ten luidt, dat van zoodanige zaken waaromtrent 
bij dezelve niets bijzonders staat voorgcschre 
ven, geobserveerd en onderhouden zullen wor
den de rechten, statuten en kostumen in de 
Vercenigdc Nederlanden gebruikelijk en wanneer 
ook deze daaromtrent mochten defieieren, de 
beschreven keizerlijke regten, voor zoover de
zelve met den toestand dezer landen

.

'
;
-
;r .

■

j.

ï

:
i

:

i
i

!. overeen -
komen en daarop van toepassing geacht kun
nen worden, gelijk dan ook alle de autoriteiten 
onder de gehoorzaamheid van den Nederland- 
schen staat in deze gewesten gesteld, gehouden 
waren zich naar het onder werpel ijkc ordonnan
tieboek te reguleeren, voor zooveel zulks met 
de constitutie dezer gewesten zoude kunnen 
worden overeengebracht. En opdat van deze 
statuten, keuren en ordonnantiën, alsmede van 
die, welke later daarbij gevoegd zouden worden, 
niemand onwetendheid zoude kunnen voor
wenden, werd .ten slotte gelast, dat dezelve 
jaarlijks, telkens na de verandering van de 
wet, te dezer stede (Batavia) vernieuwd en na 
voorafgaande proclamatie en affictie van bil - 
letten, in de openbare raadkamer zouden
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afgekondigd. van Valcntijn, die ze in zijne „Levens der Opper- 
Landvoogden” noemt: „dat algemeen en heer
lijk Rcgtboek van Indien, waarna alle vonnis
sen alommo in het Oosten uitgewezen worden”, 
(bl. 294). Doch ook Fricdrich Saalfeld in zijne 
Geschichtc des Holl. Kolonialwescns in Ost- 
Indien en zelfs Rafflcs p ijst ze en die is karig 
met zijn lof, waar het liet koloniaal systeem 
betrof, dat hij op Java aantrof en de geschiede
nis daarvan.

In opvolging van het bevelschrift van den 
G.-G. Van Dicmen moesten van de ordonnan
tiën, plakaten en andere Regeeringsvoorschrif- 
ten, waarbij sommige bepalingen, in de statuten 
opgenomen, werden gewijzigd of vermeerderd, 
afschriften worden medegedeeld aan den Raad 
van Justitie des kastcels en door dezen opge
nomen in een afzonderlijke, vprzameling, ge
voegd achter de statuten zelve. Of dit gebeurd 
is, is meer dan twijfclachtig, maar hoe het ook 
zij, in weerwil van de door Van Diemen gegeven 
voorschriften, was do toestand in 1715 van dien 
aard, dat op 9 Juli van dat jaar de G.-G. en 
Raden van India den last ontvingen van de 
Bewindhebbcrcn om de Statuten van Batavia 
„door een bekwaam persoon, zooveel deselvo 
zijn geëmaneerd, tot den tegenwoordigen tijd, 
in goede orde en onder derzelver behoorlijke 
titels te laten redigeren en uitschrijven en hun 
een exemplaar of twee daarvan te doen toe
komen om door Gecommitteerde Bewindhebbers 
nagezien en vervolgens geresolveerd te worden, 
of deselvc hier te lande dan wel te Batavia 
zouden worden gedrukt”. Ter voldoening aan 
deze opdracht werd op voordracht van den G.-G. 
Christoffel van Swol (cf. N. I. Plakaatboek, 
deel IX p. 1 vlgg.), bij resolutie der Indische 
Regeering van 3 November 1716 „goedgevon
den on verstaan, de ïïeeren Mr. Willem van 
Egtcn en Abraham Alewijn, loden in dien acht
baren Raad van Justitie des kasteels, te com
mitteren om de Statuten van Batavia tot dien 
tijd toe te amplicren met al hetgeen sedert 
dcrsclver samenstelling in het jaar 1642 zoude 
mogen zijn gestatuccrd, met last om dat alles 
in goede orde en onder deszelfs behoorlijke 
titels te redigeren en te doen uitschrijven, ten 
einde Hun Hoog Edelachtbaren te worden toe
gezonden om liet dèAr of wel hier te lande te 
doen drukken”. Bij missive van 23 Juni 1717 
bood deze commissie aan de Regeering een 
ontwerp aan van de wijze, waarop zij bij de 
samenstelling van haren arbeid meende te werk 
te moeten gaan en waarbij zij tevens de be
schikking dor Regeering verzocht op de vraag 
in hoeverre personeele en temporaire zaken 
daarbij zouden mogen worden opgenomen. Deze 
beschikking is verleend bij Resolutie van 25 
Juni 1717, waarbij aan de commissie werd te 
kennen gegeven, „dat de Regeering met haar 
geen vrucht of nut daarin ziet, dat in de am- 
pliatie der Statuten van Batavia zouden worden 
ingetrokken zoodanige bijzondere uitgediende 
zaken en orders, dio of singulier zijn geweest óf 
reeds vóór lang hun beslag hadden gekregen, 
dewijl dit het werk vergrooten en confonderon 
zoude en dat gevolgelijk alle zoodanige orders, 
plakaten en rcsolutiön wol buiten de statuten 
of derzelver ampliatiën gelaten mogen worden, 
doch dat, dewijl de kennis van zoodanige orders, 
plakaten en resolutiën nu en dan van een

worden gepubliceerd en
Deze statuten zijn vervolgens, na bekrachti

ging, bij openbaar bevelschrift bekendgemaakt 
^ krachtens resolutie van do Regeering van 
5 .Juli 1642 op den daaropvolgcnden Dinsdag 
door don Raad van Justitie te Batavia gepubli
ceerd en afgekondigd onder den naam van 
„Ordonnantiën en Statuten van Batavia” om 
voortaan, in de plaats der hierboven genoemde 
placaatboekon, gebruikt te worden.

De Regeering in Indiö zond alsnu dio statu
ten, keuren en ordonnantiën naar het vaderland

en

ter goedkeuring en bevestiging door de Be
windhebbers der Compagnie, en bij missive van 
25 September 1642 werd door Hoeren Zeven
tienen aan den G.-G. teruggeschreven, „dat zij 
de bijeengetrokken plakaten en ordonnantiën 
van den Raadspensionaris Joan Maetsuycker 
houden voor even dienstig als noodzakelijk en 
dat de G.-G. en de Raden van India daarop 
te zijner tijd zullen worden gediend van der- 
selvcr consideratiën en advies”. Hoeren Zeven
tienen vroegen en verkregen alsnu machtiging 
van de Staten-Generaal om het ordonnantieboek 
te promulgceren, waarna het werd geapprobcerd 
bij de arrestatie van de „Punten en Artikelen in 
form van generale instructie voor den Gou
verneur-Generaal en de Raden van Indië” van 
20 April 1650 waarbij bepaald werd, „dat alle 
rivile ende Criminele saecken, dccisiën endc 
Exccutiën, sonder onderscheyt, toevertrouwt 
rnde bcvoolcn sullen blijven aan den Raed van 
Justitie des Casteels, op den voet, ordre ende 
instructien in ’t ordinancie-boccq van Batavia, 
daer ter plaetse nu in gebruieq syndc begrepen” 
voorts dat, „door de subalterne collegien van 
Justitie en Policie, zal worden gevolgd het 
Ordonnantie- ende Placaetboeoq door de Ed. 
Joan Maetsuycker voor desen tsacm getrocken 
totdat van hier, des noodigh geacht sijnde, 
goct gevonden mochte werden anders te ordon
neren ”

Dus golden bij de inwerkingtreding der Statu
ien van Batavia allereerst en in vollen omvang 
deze en waar zij niet voorzagen schreef de slot
bepaling voor dat „van zoodanige zaken, waar
omtrent bij dcselve niets bijzonders staat voor
geschreven, geobserveerd en onderhouden zul
len worden de regten, statuten en kostumen in 
de Verecnigdê Nederlanden in gebruik.” De Sta
tuten hadden echter geen kracht van wet over 
de gehcele uitgestrektheid van de bezittingen 
der Compagnie, doch slechts te Batavia en om
streken, d. w. z. eone landstreek, begrensd ten 
Zuiden door de Zee, ten Oosten door de gren
zen van liet Cheribonsche sultanaat, ten Westen 
door die van het Rijk van den sultan van 
Bantam, ten Noorden door do zee, met deze 
uitbreiding, dat de eilanden en de Zuidkust van 
Suinatra onder hun rechtsmacht stonden. De 
Statuten moeten niet worden beschouwd als 
cene codificatie in den tegenwoordigen zin van 
dat woord. Het is een ordcloozc verzameling 
van burgerlijke on militaire huishoudelijke en 
administratieve bepalingen, verdeeld in acht 
mi veertig verschillende hoofdstukken, waar
onder dan ook, dio handelen over de Justitie 
cn wat daarmee in verband staat. Maar trots 
die ordeloosheid en trots velerlei leemten ver
dienen ze een gunstig oordeel, al behoeft men 
nu juist nog niet in te stemmen met het oordcol
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Alting, richtte tot dezen het verzoek „het 
Rccueil te visiteren en te examineren en van 
hunne bevinding rapport te doen”. Alting on 
Taillefert, die Haksteen verving, hebben hunne 
opmerkingen neergelogd in een rapport van 2!) 
Augustus 1765, waarbij zij o. m. verklaren, dat 
het hun niet mogelijk is geweest het ontwerp 
met alle daarbij behooronde stukken te con- 
fronteeren, en zij zich daarbij mitsdien op de 
trouw en do nauwkeurigheid der excerpateurs 
moesten verlaten; dat zij echter bij het resumee- 
ren van het werk hadden bevonden, dat hetzelve 
volkomen voldeed aan den titel „Alphabetisoh 
Recueil”, die daaraan bij Resolutie van den 
26 November 1764 was gegeven geworden, 
en dat hetzelve wel waard was om als een nuttig 
en geriefelijk samenstel van wetten en perma
nente bevelen van allerlei aard in wezen te 
blijven: dat zij het echter noodzakelijk oordeelden 
hetzelve in oenen anderen vorm over te gieten 
om daaraan de gedaante van een welgeschikt 
„Stadts-wetboek” dan wel „Verzameling van 
Statuten of Plaatselijke wetten, Reglementen 
en ordonnantiën” te geven en dat mitsdien 
aan het hoofd daarvan zoude behooren gesteld 
te worden een placaat, bij wege van introductie 
op dezelfde wijze en in den zelfden vorm als 
had plaats gehad bij de afkondiging der eerste 
of oude Statuten. Bij dat rapport was een aantal 
voorstellen gevoegd tot weglating en wijziging 
van die bepalingen, die reeds waren vervallen 
of in de praktijk gebleken waren minder te 
voldoen. De verzameling werd bij missive van 
den G.-G. in Rade van 21 Oetober 176(5 aan 
Heeren Zeventienen aangeboden.

Daarbij is het gebleven. Het placaat is nimmer 
bekrachtigd en dientengevolge nimmer afgekon- 
digd. Toch heeft het wel gewerkt. Verschillende 
rechterlijke uitspraken toonen aan, dat zij ge
baseerd waren op die niet afgekondigde en 
alzoo onwettige Statuten, en dit was het gevolg 
van de meening, waarin die rechtscolleges ver
keerden, dat het volkomen geoorloofd was zich 
bij hunne uitspraken te basceren op die artikelen 
of bepalingen uit de Statuten, die in algeheelo 
overeenstemming waren met de artikelen of 
bepalingen uit de oude Plakaten en Wetten, 
waaruit ze geëxtraheerd waren. Daargelaten, 
dat deze opvatting in strijd was met het begrip, 
dat aan de verbindende kracht van wettelijke be
palingen moet worden toegekend, blijkt uit die 
opvatting volkomen, dat de nieuwe Statuten 
geen rechtskracht hadden in zich zelve, al was 
dan ook de opvatting, dat zij die zouden kunnen 
ontleenen aan eone overeenstemming met wèl 
rechtskrachtigo voorschriften een dwaling. Niet 
de nieuwe, de oude Statuten waren zoowel 
te voren als daarna verbindend.

nuttig gebruik voor do dienst der Compagnie 
zoude kmmen zijn, het noodig werd geoordeeld, 
de commissie te recommanderen om öf onder 
öf achter het werk een kort doch compleet 
register daarvan te houden, om achter de Sta
tuten gevoegd, dan wel onder zoodanige aparte 
plaats bewaard en gebruikt te worden als men 

liet einde van het werk noodig achten en 
goedvinden zou.”

Na deze resolutie bleef do zaak rusten (de 
beide leden van de commissie stierven onder
scheidenlijk in 1723 en 1721) totdat zij in 
1752 door den G.-G. Mossel weder werd opge
vat. Hij benoemde een commissie, bestaande 
uit Jaeob van der Sleijden,, secretaris van den 
Raad van Justitie des kastecls, Pieter Greving, 
secretaris van Scheepenen en Cliristiaan Lode- 
wijk Senff, geheimschrijver van den heere 
Gouverneur-Gencraal. Ook deze commissie zou 
haar taak niet af werken. In 1754 werden Van der 
Sleijden en Senff ontheven van de hun opge
dragen commissie en aan Greving, die nog 
het meeste werk had verricht, toegevoegd Mr. 
W A. Alting, P. Haksteen en Mr. M. Th. Hilgers. 
Greving ontviel in 1756 aan de commissie en 
werd vervangen door M. Romp, Baljuw van Bata
via. In datzelfde jaar werd aan Alting ontslag 
verleend en W. Fockens in zijn plaats benoemd. 
Deze laatste werd den 5dcn Juni 1761 vervangen 
door J. J. Craan, opperkoopman en gewezen 
eersten gezworen klerk ter generale secretarie, 
den man, die, nadat de overige leden door hunne 
benoeming tot extra-ordinaire leden in den 
Raad van Indië (1763, 1762 en 17G1), uit de 
commissie getreden waren en niet vervangen 
werden, ten slotte alleen het werk zou vol
eindigen.

Bij zijn benoeming door den Gouv.-Gcn. Van 
der Parra, kreeg Craan, behalve de opdracht 
„het verder helpen effenstcllcn en absolveeren 
der Statuten”, den last: „Om vooraf na te gaan 
en vervolgens aan de Regering te suppediteeren 
een distinct en nauwkeurig berigt . van de 
door de Regering successive geëmaneerde plac- 
caten, ordonnantiën en verdere statuaire ordres, 
welke hij vermeenen zal nog van dienst en 
gebruik te zijn, en welke niet; ten einde ver
volgens mede aan deeze tafel (nl. van de 
Hooge Regeering) geresumeert en in nadere 
deliberatie genomen te worden om dus eens 
in een geschikte orde gecolligecrt te krijgen 
de sodanige, die van applicatie zijn en in vigeur 
konnen blijven.” Na drie jnren arbeids leverde 
Craan, die in 1763 van alle ander werk werd 
ontheven, op 10 September 1764 aan de Regee
ring in „een alphabctisch Recueil van alle vigee- 
rende placcaaten, ordonnantiën, reglementen en 
verdere permanente ordres met aanteekening 
van de periode, die men door uytlaatingen of 
bijvoegingen zoude dienen te rectificeren”. Dit 
recueil, dat liep tot ult.° Augustus 1764, moest 
nu ter tafel van de Hooge Regering geresumeerd 
en nader in deliberatie worden genomen, maar 
de G.-G. Van der Parra, in de overtuiging dat 
een vergadering voor een dergelijke taak minder 
geschikt was „daar het jugement over diergelijke 
zaaken niet zonder consultering van menigvul
dige papieren zoude kunnen geschieden”, doch 
het best voegde aan eene commissie, die te 
voren met het colligeeren belast was geweest, 
namelijk de extraordinaire Raden Haksteen en
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C. Na de opheffing dek Oost-Indische 
Compagnie. In 1708 hield de O. I. C. op te 
bestaan. De Staatsregeling van dat jaar hield 
in (art. 247), dat de octrooien der Compagnie 
zouden worden vernietigd en de Bataafsebc 
Republiek alle bezittingen, eigendommen 
schulden der Compagnie zou overnemen. In 
1802 werd in Nederland eene commissie benoemd 
„tot de Oost-Indische zaken”, aan wie opdracht 
werd gegeven tot het instellen van een onderzoek 

de wijze waarop in het algemeen de zaken 
op de meest bevredigende wijze konden worden
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dat wrecdo straffen niet mochten worden op
gelegd, wanneer ze tegen recht en billijkheid in- 
druischten. En om dit algemeen beginsel toe 
te passen schreef hij voor, dat van de Jnlandsche 
instellingen moest worden afgeweken: lo. wan
neer zij eenen misdadiger aan de hem competee- 
rendc straf onttrokken, d. i. in die gevallen, 
waarin de bclcedigde persoon of de nabestaanden 
van den nedergeslagone zelve geen recht moch
ten eischen of de jaren nog niet bereikt hadden 
om zulks naar de Javaanschc wetten te kunnen 
doen; in die gevallen was het O. M. verplicht 
do zaak te vervolgen; 2e. wanneer de bedreigde 
straffen te licht of te zwaar, of niet geschikt 
„ter bewerking van de algemeene veiligheid” 
waren, werd aan de betrokken rechtbanken over- 
gelaten om naar hun beste overtuiging een andere 
straf op te leggen. Hier kwam wel is waar het 
arbitraire in Daendels karakter voor den dag, 
maar hij greep toch niet zelf in, doch liet an
deren — en wel een rechterlijk college — in
grijpen; 3e. waren de bewijsmiddelen volgens 
die wetten niet voldoende, om de overtuiging 
des rechters te vestigen, dan was deze gerechtigd 
om daarvan „naar het voorbeeld van algemeene 
rechten en praktijk voor zoover dezelve toepas
selijk zijn, te suppleeren.” Aan den prefect van 
Japara zond hij 13 December 1809 eene missive, 
dienende om voor het vervoig „enorme missla
gen” in de rechtspleging te voorkomen, die uit 
eene verkeerde opvatting van de toepassing dier 
wetten gevolgd waren. Deze mocht nimmer zoo 
ver gaan „dat daardoor de principes van alge
meene veiligheid of het stelsel van gelijk recht 
voor alle ingezetenen in lijfstraffolijke zaken zou 
mogen worden gekwetst.” De misdaden, „als 
attentaten zijnde op do publieke veiligheid, 
waarvan de bescherming en vindicatie voor 
Europeërs, Chinees en Inlander gelijk moet zijn 
en do hoogheid rakende van het Gouvernement 
zullen volgens de Hollandsche wetgeving worden 
berecht en wol door den prefect met twee asses
soren, uit de Europeeschc burgers en beambten 
te kiezen. De Inlandscho wetten zullen alleen 
gelden in zaken die de huwelijken, godsdienst
plechtigheden of andere objecten in direct ver
band staande met do zeden en gewoonten der 
Javanen, concernecrcn, dan wel disputen uit 
haat en nijd van Javanen tot Javanen, die tot 
doodslag overgaan, zonder van roof vergezeld 
te zijn.”

Het afkappen van handen of voeten, een zeer 
veel voorkomende straf, werd verboden als „een 
straf die de ondervinding geleerd hooft, dat niet 
alleen niet strekt tot afschrik, daar velen hunne 
verminkto leden opnieuw tot roof en misdaad 
gebruiken, maar die hen ook brengt tot last der 
maatschappij en buiten staat stelt om door 
arbeid een beter bestaan en levenswijze to zoe
ken.”

„Capitale, lijffolijke en diffameoronde” straffen 
mochten niet worden ten uitvoer gelegd vóórdat 
do G.-G. daartoe het fiat cxecutio verleend had. 
De organisatie van Daendels bevatto de begin
selen, die als grondslagen zouden dienen voor de 
latero regelingen. Toen het Britschc tusschen- 
bestuur optrad, voorde het in alle takken van 
beheer zijne hervormingen in, daarbij volgende 
de inrichting daarvan in Britsch-Indiö. Het on
derscheid, dat tijdens do Compagnie bestaan 
had in do rechtspleging tusschon Europeanen en

verbeterd. Deze commissie adviseerdo tot her
ziening der nieuwe Statuten, dio volgens haar 
veel goeds bevatten, dat waard was in stand 
tc worden gehouden. Van die herziening kwam 
evenwel niets. In 1808 zond do Koning Daendels 

Indië, die daar mot een plan tot volledigenaar
reorganisatie van bestuur, justitie en politic 
aankwam. Hij droeg den Raden van Indië 
W. van Hoesen en J. C. Romswinckcl op een 
„generaal Recucil” samen to stellen van de 
verschillende „Organisatiën, Reglementen, In- 
structiën en andere verbeteringen in ’t bestier 
cn de administratie der kolonie” hetwelk onder
den titel: „Zamenstel der organieke wetten 
welke sints het begin van 1808 door Z.E. den 
maarschalk en gouverneur-generaal of op Hoogst- 
deszelfs propositien, door deze Vergadering (Raad 
van Indië) zijn gearresteerd” den 4en van Herfst
maand 1810 werd afgekondigd.

In dit „zamenstel” was meer rekening gehou
den met de eigen wetten voor de Inlanders. Want, 
terwijl voor de Europeanen de Oude Bataviasche 
Statuten van kracht bleven, werden op den in
lander zijn eigen wetten toepasselijk verklaard, 
nochtans met deze restrictie, dat de straffen 
door den G.-G. zouden worden gewijzigd, wan
neer zij werden geacht niet in overstemming to 
zijn met de misdaad; ingeval de Inlandscho wet
ten niet in een of ander geval vóórzagen of „wan
neer ze tegen latere en algemeene beveelcn der 
hoogc overheid of tegen de eerste beginselen van 
regt cn billijkheid indruisschen of wanneer 
daardoor in lijfstraffelijke zaken het groote 
nut der algemeene veiligheid of ten aanzien der 
form van procederen de nodige rechterlijke over- 
miging niet kan worden verkregen.” Bij vol
trekking van de doodstraf werd het fiat executie 
van den G.-G. vereischt, met uitzondering van 
de militaire exeeutiën in geval van opstand. Do 
straffen, door Daendels ter uitspraak aan do 
rechterlijke colleges toegestaan (plakkaat van 
22 April 1808) bestonden in: 1. Levend verbran
den aan een paal, 2. krissen; 3. brandmerken; 
1. geeselen; 5. kettingslag; 6. eonfinement; 
7. eondammatie tot den arbeid aan de gemcenc 
werken. De eerste straf kon enkel de brandstich
ters en moordenaars treffen en werd uitgevoerd 
door hen met een langen ketting aan een paal 
te binden, waaromheen brand bare stoffen waren 
o pgo.it a pol d.

Dat Daendels de ten uitvoerlegging van ge
noemde straffen toestond lag niet aan een 
wreedheid van karakter, maar aan de overweging 
..dat het wellicht aan meerdere inconveniëntcn
zou onderhevig zijn, indien met afschaffing van 
de inlandscho wetten cn gebruiken daarvoor in 
eenmaal een nieuw on aan den Javaan geheel 
vreemd stelsel van rcchtsocfening werd gesub
stitueerd, hetgeen bij de oprichting der Land- 
gorichten in het jongst verstreken jaarpn bij do 
verbetering in de rechtspleging over den Inlander 
opzettelijk is vermijd, zoowel als om de thans 
vigcoronde Javaansehe wetten on gebruiken tot 
oen vast en onverantwoordelijk richtsnoer aan 
dezelve voor to schrijven”. Daendels was inder
daad volkomen overtuigd van zijn eigen on
kunde omtrent do toestanden en het karakter 
van den inlander (niet te verwonderen natuurlijk, 

hij nimmer in do koloniën gediend had). 
Een bewijs ervoor, dat geen ruwheid of wreed
heid van inborst hem leidde was, dat hij bepaalde,

waar
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ment in Nederland vastgesteld. Een belangrijk 
punt werd door do Commissarissen-Generaal an
ders geregeld dan het geregeld geweest was. Ter
wijl vroeger, bij veroordceling, het vonnis aan 
den Luit.-Gouverncur tor goed- of afkeuring 
moest worden gezonden, en deze bevoegd was 
niet alleen om het onderzoek en zelfs de uit
spraak, zoo er reeds vonnis was gewezen, voor- 
loopig te schorsen, maar ook om do opgelegde 
straffen te wijzigen naar zijn goeddunken, 
werd die bevoegdheid thans wel niet opge
heven, zoolang de nieuwe regeling niet was 
tot stand gekomen, maar werd zij onderwor
pen aan de voorafgaande voorlichting van den 
Hoogen Raad, wiens advies altijd gevolgd werd 
(publicatie van 19 Augustus 1816, opgenomen 
in het Ind. Stb. van dat jaar). Hooge Raad was 
de naam, dien de Raad van Justitie van het 
kasteel had geüsurpeerd. Sedert 1819 werd die 
Raad veranderd in Hooggerechtshof van Ncd.- 
Irnlië.

Voor de bezittingen buiten Java werden be
palingen gomaakt, overeenkomende mot die 
op Java, waarbij o. a. werd verboden eene ver- 
oordeeling tot slavernij en straffen met boete 
alleen van de misdrijven van „moord, doodslag, 
menschendieverij, roof, diefstal met braak of 
ander geweld en zware verwondingen met opzet 
gepleegd.” Deze moesten worden gestraft vol
gens de voorschriften van den Koran of, indien 
deze niet toepasselijk was, volgens de Nederland - 
sche wetten, welke bovendien in gevallen, waarin 
zij mildere straffen bedreigden dan de Koran, 
moesten worden toegepast. Voorts werden alle 
verminkende straffen verboden.

Deze regeling duurde slechts kort. Want bij 
Besluit van den Commissaris-Generaal du Bus de 
Gisignies (1826—1830) van 15 Maart 1828 (Ind. 
Stb. no. 16) werd een reglement op de veroordee- 
ling tot dwangarbeid vastgcsteld, waarbij de 
veroordeelden werden onderscheiden in a. ver
oordeelden tot kettingarboid, b. veroordeelden 
tot dwangarbeid, hetzij voor den kost zonder 
loon, hetzij tegen zeker loon. Deze beide klassen 
moesten altijd streng worden afgescheiden. De 
eersten werden te werk gesteld aan de Openbare 
werken te Batavia en te Soera ba ja, de laatsten 
op de landbouwetablissémentën te Krawang en 
te Banjoewangi in het geval, dat de straf hooger 
was dan een jaar en in het geval, dat de vonnissen 
op de Buitenbezittingen waren gewezen en deze 
tevens veroordceling tot bannissemont inhielden. 
De strafplaatsen voor do eerste klasse werden 
luchlplaatson, die voor de twee klasse wc.rkplaal 
8o.n genoemd. Ook de klceding der veroordeelden 
was verschillend. Deze bepalingen waren niet 
geheel in overeenstemming met hot bestaande 
recht. De inlandsehe rechtbanken toch kenden 
slechts drieërlei soort van dwangarbeid: I. 
dwangarbeid in den ketting met bannissement, 
2. dwangarbeid in de ketting zonder bnnnis.se- 
ment, 3. dwangarbeid buiten den ketting met 
bannissement. Onder bannissement werd steeds 
verstaan verbanning buiten het eiland, waar <!<•. 
veroordeelde woonde, naar eene plaats door het 
Gouvernement aan te wijzen. De ivcr/cplaatscn 
zouden dus alleen met veroordeelden uit do Bui
tenbezittingen kunnen voorzien worden. En dat 
was niet do bedoeling. Een nader besluit van 
den Commissaris-Generaal bepaalde daarom, dat 
de rechter, behalve lijfstraffen, alleen zou kun-

Inlanders, hield op, maar de Bataviasclic Sta
tuten werden gehandhaafd; alleen het strafstelsel 
werd door Lord Minto, landvoogd van Britsch- 
Indië, gewijzigd (Java vormde onder het En- 
gelsche tusschonbestuur een der vier gouverne
menten, waarin de Hollandschc bezittingen wer
den verdeeld; de andere waren Malakka, Suma- 
tra’s Westkust en de Molukkcn, alle vier onderge
schikt aan het opperbestuur van Bengalen), 
doch alleen in zooverre, dat het verzacht werd. 
Overigens hield hij de Bataviasche Statuten in 
stand. Ook Raffles, die door Lord Minto tot Lui- 

- tenant-Gouverneur van Java was aangestcld, 
deed zoo en liet zich zelfs in de volgende bewoor
dingen over die statuten uit: „these form a body 
of regulations and laws, peculiarly adapted to 
this place and, if divested, as they are now di
rect ed to be, of cruelty and torture and modified 
in some instances wherein the punishment of 
death may be considered to excecd the offcnce, 
perhaps the best, that could bo adopted for this 
place”. Het materieele strafrecht onderging dan 
ook geene andere wijzigingen dan die, welke 
Lord Minto tot verzachting van het strafstelsel 
had noodig geoordeeld. Zij bestonden in: 1. af
schaffing der pijnbank (die echter alleen nog 
maar in naam bestond); 2. een Engelschman 
(British born subject) zal nooit zwaardere straf 
ondergaan, dan de Engelsche wet voor het ge
pleegde misdrijf oplcgt; 3. geen vonnis zal tegen 
hem ten uitvoer worden gelegd dan na gedaan 
rapport aan den Luitcnant-Gouverncur; 4. de 
doodstraf zal tegen niemand, wie hij ook zij, 
mogen worden ten uitvoer gelegd dan na gedaan 
rapport aan den Luitenant-Gouverneur; 5. de 
Luitenant-Gouverneur zal het recht hebben van 
gratie of van gedeeltelijke remissie van straf, met 
uitzondering van onbelangrijke boeten, korte 
gevangenzetting of lichte lijfstraffen; 6. de En- 
gclschen worden onderworpen aan de bestaande 
politiereglemcnten.

In de Instructie voor de Commissarissen-Gene- 
raal, die in 1816 de bij de conventie van 1814 te
ruggegeven bezittingen uit handen der Engel- 
schen moeten overnemen, staat: „zij zullen de 
plaatselijke wetten van Indië, bekend onder den 
naam van nieuwe Statuten van Batavia revi
deren en daarin zoodanige veranderingen vast
stellen, als zij na behoorlijk onderzoek raadzaam 
zullen oordeelcn.” Nu waren die nieuwe Statuten 
nimmer afgekondigd, gelijk boven vermeld en 
waren in Holland de oude Bataviasche Statuten 
steeds beschouwd gebleven als het eenige wettige 
ordonnantieboek van Indië. De bedoeling van 
het voorschrift zal dan ook wel geweest zijn, dat 
zulks moest geschieden met de oude Statuten. 
En zoo hebben de Commissarissen-Generaal het 
dan ook opgevat. In crimineclo zaken zou, voor 
zoover er geen plaatselijke of bijzondere verorde
ningen der regeering bestonden, recht gesproken 
worden naar de wetten, die vroeger in Holland 
kracht hadden. Inlanders en anderen, die geene 
Christenen waren, zouden naar hunne godsdiens
tige wetten geoordeeld worden, doch alle wreede 
strafoefening bleef afgeschaft. Militairen stonden 
terecht volgens de bepalingen van het Crimineel 
Wetboek voor het krijgsvolk te lande, bij de wet 
van 15 Maart 1815 vastgesteld, welk wetboek ook, 
krachtens art. 214, toepasselijk was voor de 
Oost-Indische bezittingen. Ook voor de krijgs
macht te water was den 20en Juli 1814 een regie-
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hebber binnen zijn gebied, door den G.-G., bui
ten zijn gebied aangewezen. Voor hoofden word 
de dwangarbeid door verbanning vervangen, 
waarvoor de plaatsen door den G.-G. werden 
aangewezen. Geeseling en brandmerk werden 
afgeschaft.

Wat de politionecle rechtspraak betrof, daarbij 
waren als straffen voorgcschrcvcn: 1. hoogstens 
20 rottingslagen, niet in het openbaar te onder
gaan; 2. gevangenisstraf van hoogstens 3 dagen 
(deze beide straffen konden ook vcrcenigd worden 
opgelegd); 3. blokarrest van hoogstens 8 dagen; 
4. ten arbeidstelling aan de publieke werken voor 
den kost zonder loon van hoogstens drie maan
den.

opleggen; a. kettingarbeid met bannissc- 
mont buiten Java en Madoera ter plaatse door 
hot Gouvernement te bepalen, b. kettingarbeid 
op Java ter plaatso door het Gouvernement te 
bepalen, c. dwangarbeid buiten den ketting te- 

zeker loon of zonder loon met bannissemont

non

gen
buiten Java en Madoera ter plaatso door het 
Gouvernement to bepalen, d. dwangarbeid te
gen zeker loon of zonder loon ter plaatse op .Java 
door het Gouvernement te bepalen, e. bannisse- 
ment buiten Java voor misdaden door aanzien
lijke inlanders bedreven. 'Door dit besluit werd 
tevens uitvoering gegpven aan den uitdrukke- 
lijkcn wil des Konings, dat de dwangarbeid zoo
veel mogelijk alle andere straffen zou vervangen, 
Opdat de staat de werkkrachten der misdadigers 
zou kunnen benuttigen. Overigens achtte het 
H. G. H. geeno verandering in de wetgeving noo- 
dig ter aanvulling van ’s Konings voorschrift, 
maar vond eene aanschrijving aan de rechtban
ken hiervoor voldoende, omdat de vastgestcldc 
straffen toch naar het arbitrium judicis werden

Ondertusschen was in 1839, één jaar nadat 
in Nederland de nieuwe Burgerlijke wetgeving 
was in werking getreden, aldaar een commissie 
benoemd om die wetgeving ook voor Indië 
pasklaar te maken, hetgeen geschiedde en welke 
wetgeving bij K. B. van 16 Mei 1846 n°. 1 wcrcl 
vastgesteld (Ind. Stb. 1847 n°. 23). Bij art. S 
van dat K. B. werd bepaald: „Onzen G.-G. van 
N.-I. wordt opgedragen om een ontwerp van 
een wetboek van strafrecht voor N.-I. te doen 
vervaardigen en zoodra mogelijk naar Neder
land te zenden ter beoordeeling en bekrachti
ging.” De G.-G. vroeg het advies van Jhr. Mr. 
H. L. Wichers en op diens advies v/erd eene 
commissie benoemd, waaraan werd opgedragen 
de samenstelling van een Wetboek van Straf
recht voor N.-I., van welke commissie genoemde 
Mr. Wichers het voorzitterschap bekleedde. De 
commissie was van oordeel,, dat er slechts zou 
moeten komen één Wetboek van Strafrecht 
voor Europeanen, Vreemde Oosterlingen en 
Inlanders gezamenlijk, hetwelk moest staan op 
den grondslag van Europeescho begrippen, zoo
wel op maatschappelijk als op godsdienstig ge
bied en waarnaast andere bepalingen zouden 
worden opgenomen, gewijzigd naar de maatschap
pelijke (adat) en godsdienstige begrippen van 
do Inlanders. De Regeering vercenigdc zich met 
deze opvatting en gaf als haar wensch te ken
nen, dat wel het Ncderlandsche W. v. S. als 
leidraad gebruikt zoude kunnen worden, maar 
dat dit Wetboek niet slaafs zou worden nage
volgd, omdat het enkel voor eene Wcstcrscho 
maatschappij was ingericht. Voorts gaf do Re- 
gcering to kennen, dat zij voorshands enkel van 
do commissie verwachtte een ontwerp Straf
wetboek voor Europeanen on met hen gelijk - 
gestclden, dat dan, al dan niet gewijzigd, op 
de Inlanders en met dezen gelijkgcstelden zou 
kunnen worden toegepast.

Do commissie maakte weinig voortgang met 
haar werk, voor een deel het. gevolg van her- 
lnaaldo wijzigingen in hare samenstelling. Een 
interpellatie in do Tweede Kamer, naar aanlei
ding van dien tragen voortgang gehouden, (18 
December 1854 door het lid Godcfroi) was 
oorzaak, dat de Regeering in het Moederland den 
G.-G. opdroeg te berichten omtrent den stand 
ilcr werkzaamheden. Hierop werd er nog over 
en weer ter zake geschreven on geantwoord, 
van don kant der Indische commissie, dat zij tot 
het besluit was gekomen dat eene omworking 
van do thans in Nederland vigocrendc straf
wetten het meest doeltreffend zijn zou, dat zij 
echter weinig vrijen tijd had en dus geen tijd 
kon noemen, binnen welken hot workgorcodzou

toegepast.
Deze wetgeving was nog altijd hoogst ge

brekkig. De Bataviasche Statuten waren nog 
de eenige richtsnoer en in gevallen, waarin zij 
niet voorzagen, moest nog altijd naar het Oud- 
Hollandsch en het Romcinsch recht worden 
beslist.

Zoo bleef de toestand tot 1848. Bij art. 2 der 
Bepalingen omtrent de invoering van- en den 
overgang tot de nieuwe wetgeving, afgckondigcl 
bij Publicatie van 3 Maart 1848, Ind. Stb. no. 10, 
werd voorgeschreven, dat op het tijdstip van 
dc invoering der nieuwe wetgeving werd afge
schaft het wettelijk gezag van het oud-Hol- 
landsch en van het Romeinscho recht, dat dit 
echter niet van toepassing is ten aanzien van de 
bestaande strafwetgeving, welke voorloopig 
wordt in stand gehouden overeenkomstig art. 1 
«Ier „Bepalingen ter regeling van eenige onder
werpen van strafwetgeving, welke eene dadelijke 
voorziening vcreischcn”, vervat in Ind. Stb. 
1848 no. 0. Deze bepalingen handhaven den 
toestand, behoudens eenige weinige uitzonderin
gen. De straffen, die terzake van misdrijf kunnen 
worden opgelegd, zijn: J. de doodstraf door 
middel van dc galg; 2. dwangarbeid in den ket- 
ting van 10 — 20 jaren buiten het eiland, waar 
het vonnis is geveld, voorafgegaan door ten
toonstelling onder dc galg; 3. dwangarbeid i. tl. k. 
van hoogstens 10 jaren op dezelfde wijze als 
sub. 2; 4. dwangarbeid i. tl. k. van hoogstens 
10 jaren op liet eiland waar het vonnis is geval
len, voorafgegaan door tentoonstelling, 5. dwang
arbeid buiten den ketting van hoogstens 10 jaren, 
in do uitdrukkelijk bij de wet bepaalde gevallen 
togen zeker loon en anders zonder hetzelve, bui- 
ton het eiland waar het vonnis is gevallen; 6. 
dwangarbeid b. d. k. van hoogstens 10 jaren op 
dezelfde wijze als sub 5, maar op hot eiland 
waar hot vonnis is gevallen; 7. gevangenisstraf 
van hoogstens 5 jaren in do gevallen bij de wet- 
tolijkc bepalingen uitdrukkelijk voorzien; 8. 
rottingslagen (hoogstens 40) voor mannelijke 
voroordceldon hij de straffen sub. 2 t/m. 6; 9. 
geldboete als accessoire straf in de gevallen, bij 
do wettelijke bepalingen voorgesehreven.

Do dwangarbeid moest worden verricht op 
plaatsen op Java en Madoera door den G.-G., 
op de buitenbezittingen door den hoogsten gezag
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: voor de Europeanen werd daarop bij K. B.
10 Februari 18G6 n°. ö4 (Ind. Stb. n°. 55) afge- 
kondigd en een nieuw tijdperk daarmede 
Indië ingeleid. Dit wetboek trad in werking 
op 1 Januari 1807.

Aan liet voorschrift van art. 75 al. 1 R. R., 
zooals dit oorspronkelijk luidde: „Voor zooveel 
de Europeanen betreft, berust de rechtspraak 
in burgerlijke, handels- en strafzaken op alge- 
meene verordeningen, die zooveel mogelijk over
eenkomen met de in Nederland bestaande wet
ten” was voldaan. Alleen ten aanzien van 
eischen, gesteld door den eigenaardigen toestand 
der Nederl. Indische bezittingen, werden de 
bepalingen gewijzigd. Dit strafwetboek was dus 
eene copie van den Code Pénal en de commen
tatoren van den Code (Schoonevcld e. a.) wer
den dan ook trouw door de rechterlijke colleges 
gebruikt. Natuurlijk bestaan er noodzakelijke 
afwijkingen. Zoo zijn in het strafwetboek niet 
opgenomen: a. bepalingen ter regeling van de 
invordering van boeten en gerechtskosten en 
over het ingaan van tuchthuis en gevangenis
straf; b. de politieovortredingen (hot vierde boek 
van den Code). Deze werden door den G.-G. 
bij ordonnanties van 15 Juni 1872 (Ind. Stb. 
nos. 110 en 111), respectievelijk voor de Europea
nen en voor de Inlanders, vastgesteld. De Code 
was verdeeld in vier boeken, het Indische wet
boek in twee. Niet alleen was, zooals gezegd, 
het vierde boek weggelaten, maar ook waren de 
eerste drie boeken van den Code in twee boeken 
ondergebracht door de eerste twee boeken, beide 
de algemcenc bepalingen bevattende, in één 
boek samen te smelten. De verdceling van de 
strafbare feiten in den Code in misdrijven, wan
bedrijven en overtredingen, reeds verlaten in 
1848 (Ind. Stb. 1848 n°. 0 artt. 2 cri 3), werd 
vervangen door eene tweeledige verdceling in 
misdrijven en overtredingen. Maar deze verdce
ling berustte niet op dcnzelfdcn grondslag als 
die van de Ncderlandschc strafwet. De Neder- 
landsche verdceling berust op de theorie, dat er 
zijn rechtsdelicton en wetsdelicten, de eerste 
soort in zichzelf straf waardig door hun eigen 
aard in strijd met de rechtsorde en die aanran- 
dend, de tweede soort, slechts daarom als straf
bare feiten beschouwd, omdat het maatschappe
lijk belang dat eiseht. Bij de Indische verdeoling 
hing het af van de verordening, waarbij het feit 
strafbaar werd gesteld en van do daarop gestolde 
straf of er sprake was van misdrijf of van over
treding. Was de straf niet zwaarder dan gevange
nis en geldboete, gezamenlijk of afzonderlijk, 
met of zonder verbeurdverklaring van bijzondere 
voorwerpen en het gepleegde of verzuimde feit 
verboden of geboden bij de reglementen en keu
ren van politie, gelijk mede bij de wettelijke 
ordeningen op het stuk van ’s Bands middelen 
en pachten, of was die straf riet zwaarder dan 
gevangenis van drie maanden en geldboete, ge- 
zamelijk of afzonderlijk, met ol zonder verbeurd
verklaring van bijzondere voorwerpen en het 
gepleegde of verzuimde feit verboden of geboden 
bij eene algemeene verordening, dan behoorde 
dat gepleegde feit tot de overtredingen, terwijl 
het doen of nalaten van hetgeen bij algemeene 
verordening, onder bedreiging van straf, was 
verboden of geboden en niet viel in de omschrij
ving van overtreding tot misdrijf verklaard werd.

zijn en zich daarom niot gekrenkt zoude gevoelen, 
wanneer do Minister die taak opdroeg aan in 
Nederland gevestigde rechtsgeleerden mot meer 
vrijen tijd. Dc Regeering in Nederland ant
woordde, dat zij de voorkeur bleef geven aan 
een nieuw ontwerp boven eene aanvulling of 
wijziging van het Ncdcrl. Strafwetboek, dat zij 
het met de commissie eens was, dat wegens de 
drukke werkzaamheden, die aan de commissie 
reeds uit anderen hoofde waren opgedragen en de 
voortdurende verwisseling waaraan zij onderhevig 
was, het beter zou zijn eene commissie in Neder
land met het werk te belasten, waarom zij ver
zocht, dat dc commissie de reeds verzamelde 
bouwstoffen naar Nederland zou opzenden. Daar
op werd de commissie bij besluit van 4 December
1855 ontbonden en in Nederland in October
1856 eene nieuwe commissie benoemd, bestaande 
uit Mrs. M* H. Godefroi, L. W. C. Keuchenius en 
Mr S. Keijzcr als secretaris. Aan deze commissie 
wei'd door den minister opgedragen enkel de 
noodige wijzigingen en aanvullingen in den 
Code Pénal aan te brengen, in afwachting van 
het oogenblik, dat in Nederland een nationaal 
Strafwet bock zou worden ingevoerd. Vóórdat deze 
commissie ook nog maar iets van zich had laten 
hooren, was ze reeds weder ontbonden, althans 
feitelijk door het optreden van Mr. Godefroi als 
minister van Justitie en de benoeming van Mr. 
Keuchenius tot lid in den Raad van Ncd.-Indië. 
Op 24 December 1S60 trad eene nieuwe com
missie op, bestaande uit Mrs. Jhr. D. A. J. Junius 
van Hemert, W. T. G. L. Fran^ois, S. Keyzer 
en A. A. de Pinto als secretaris. Ook aan deze 
commissie werd bepaaldelijk opgedragen de 
samenstelling voor Indië van een Strafwetboek, 
waarin zou worden opgenomen het in Nederland 
geldende strafrecht, gewijzigd naar de eigenaar
dige behoeften van Indië. Uitvoerige schriftelijke 
gedachtenwisseling volgde over dc wijze van 
invoering (bij dc wet of bij K. B.), over wat tot 
leidraad moest strekken (bestendiging van het 
in Indië bestaande strafrecht, d. w. z. wat daar
van te vinden was in de oude Bataviasche Sta
tuten en ten aanzien van de Inlanders hun 
eigen wetten en gebruiken, ten opzichte waar
van zich langzamerhand door de revisicrecht- 
spraak van het Hooggerechtshof eene vaste 
jurisprudentie had gevormd ook voor Inlanders, 
die cr toe leidde het voor Nederlanders geldende 
recht ook op Inlanders toe te passen, alhoewel 
dit nimmer door eenige wettelijke bepaling toe
passelijk was verklaard, totdat Nederland in 
het bezit zou zijn van een nationaal wetboek, of 
de Code Pénal), voorts over de vraag, wat beter 
zijn zou, één wetboek voor alje ingezetenen van 
N.-I. of een wetboek alleen voor Europeanen en 
met hen gelijkgestelden, met toevoeging daaraan 
van de bepalingen, speciaal geldend voor Inlan
ders en daarmee gelijkgestelden. Daarna toog de 
commissie aan den arbeid en bood op 19 Novem
ber 1864 der Regeering een-ontwerp-straf wetboek 
voor Europeanen aan, vergezeld van eene uit
voerige memorie van toelichting en met een 
voorstel om spoedshalve dc invoering bij K. B. 
te doen vaststellen. Dit geschiedde, maar niet 
dan nadat tengevolge daarvan de Regeering, 
die bij monde van den minister I. D. Fransen 
van de Putte de invoering bij de wet had ver
dedigd, door een Kamervotum tot aftreden 
werd gedwongen. Het Wetboek van Strafrecht
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Daar do dxicledige vcrdccling van dc strafbare 
feiten werd verlaten, verviel natuurlijk ook do 
drieledige verdeeling der straffen in crimineele, 
eorrectioneele en politiestraffen. De bedreigde 
straffen waren: 1. doodstraf; 2. tuchthuisstraf 
(respectievelijk van 5 -20; 6 —16; 5—10 jaar); 3. 
verbanning van 5—10 jaren; 4. gevangenisstraf 
van ö dagen tot 5 jaar; o. geldboete; terwijl 
daarnaast als bijkomende straffen werden be
dreigd: a. ontzetting van bepaalde rechten en 
bevoegdheden voor den tijd van 5 — 10 jaar; 
b verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen. 
Met het vervallen van de onderscheiding tus- 
schen onteerende en niet-onteerende straffen 
vervielen do eerloosverklaring bij ambtsmisdrij
ven en de tentoonstelling onder of bij de 
galg. Het stelsel der verzachtende omstandig
heden werd uit de Nederlandsche wet van 1854 
overgenomen en mede het daarop berustend sys
teem van verandering der strafsoort en vermin
dering der straffen (tot voorbeeld van het Indi
sche strafwetboek hadgestrekt de Code Pénal van 
1810, zooals die na 1810 in Nederland was ge
wijzigd). In het strafwetboek werd, evenmin als 
in do Code, melding gemaakt van het leer
stuk van den samenloop van strafbare feiten 
(concursus), maar wel in het Reglement op de 
strafvordering, waar, behalve bij boete, opeen- 
hooping (cumulatie) van straffen werd ver
boden. Het tweede boek, hetwelk handelt over 
de bijzondere misdrijven en overtredingen, is 
geheel uit den Code overgenomen, waar ze 
in het derde boek behandeld werden, uitgezon
derd natuurlijk die bepalingen en uitdrukkingen, 
die niet op Indische toestanden toepasselijk 
waren; terwijl eenige artikelen betreffende 
misdrijven, begaan tor gelegenheid van fail
lissement en onvermogen en bij surséance van 
betaling, zijn overgenomen uit dc bepalingen, 
welke in Jndië reeds kracht van wet hadden. 
Bij de slotbepalingen werden het wettelijk ge
zag van het Inlandsch, oud-Hollandsch en het 
Romeinsch recht uitdrukkelijk afgeschaft. Van 
di- Bntaviasehc Statuten werd niet gerept, alhoe
wel zo tot dien tijd 1.oc nog steeds van kracht 
geweest waren. Dat kon in het algemeen geen 
kwaad, omdat alle misdrijven, in de statuten 
genoemd, ook, al was het in eene andere om
schrijving, voorkwamen in het wetboek, be
houdens eene uitzondering, die in het wetboek 
niet behandeld werd, het misdrijf van zeorooverij. 
Maar aangezien dit misdrijf ook niet voorkwam 
in den Code en ook niet in de Nederlandsche 
wet, meende de Commissie dat niet te moeten 
opnemen, maar over te moeten laten aan eene 
afzonderlijke regeling.

Het II. R. bepaalde dus in art. 75, dat do 
rechtspraak o.a. in strafzaken berust op algc- 
meenc verordeningen, zooveel mogelijk over
eenkomende mot de in Nederland bestaande 
wetten, maar vorklaardo den G.-G. bevoegd 
om de daarvoor vatbare bepalingen dier ver
ordeningen, desnoods gewijzigd, toepasselijk te 
verklaren op de Inlandsehe bevolking of een 
gedeelte ervan.

Op grond van dut artikel werd nu den G -G 
de opdracht gegeven om zoo spoedig mogelijk 
tot dio toepassclijkverklaring over te gaan. Do 
procurcur-generaal bij het H. G. H. Mr. T. H. 
<ler Kinderen was echter van mcening, dat hot 
practischer zoude zijn, wanneer niet het W. v. S.

voor Europeanen werd toepasselijk verklaard 
op do Inlandsehe bevolking, maar dat deze in 
het genot werd gesteld van een afzonderlijk wet
boek en stelde, daar hij die taak wegens zijne 
ambstbezigheden niet zelf op zich kon nemen, 
voor, om daarmee te belasten Mr. T. T. L. U. Last, 
van verlof teruggekeerd rechterlijk ambtenaar, 
laatstelijk raadsheer in het H. G. H. van N.-I., 
aan wien daarop bij Besluit van 27 Juni 1866 
n°. 2 werd opgedragen om een strafwetboek 
voor Inlanders samen te stellen, dat een geheel 
zoude vormen op zichzelf cn waarbij geen ver
wijzing naar een ander wetboek noodig was. 
Aan Mr. Last werd evenwel opgedragen, om 
er voor te zorgen, dat het Wetboek voor de 
Inlanders zooveel mogelijk moest overeenstem
men met dat voor de Europeanen. Aangezien 
Mr. Last echter van mcening was, dat het voor 
het Fransche volk uitgevaardigd wetboek voor 
den bedaarden Inlander geheel en al ongeschikt 
zou zijn en hij dus de hem verstrekte opdracht 
niet in den geest der Regeering zou kunnen uit
voeren, verzocht hij ontheven te worden van 
dc verdere vervulling zijner taak, hetgeen 
geschiedde. De opdracht werd thans gege
ven aan Mr. T. H. der Kinderen, die reeds 
het volgend jaar (1870) een ontwerp straf
wetboek voor Inlanders indiende, met eene 
uitvoerige memorie van toelichting, welk ont
werp na enkele kleine wijzigingen werd vastge
steld bij ordonnantie van 6 Mei 1872 (Ind. 
Stb. n°. 85) en in werking trad op 1 Januari 
1873. Blijkens dit wetboek heeft de ontwerper 
zich strikt gehouden aan dc bovengemelde op
dracht. Alleen daar, waar de bijzondere toe
stand, waarin dc inlander door aard, godsdienst, 
zeden en omgeving geplaatst is, zulks noodig 
maakt, is van het Wetboek voor Europeanen 
afgeweken.

Dit wetboek heeft een reusachtige verbetering 
gebracht en is een zegen geweest voor den In
lander. Volkomen juist was het wat Mr. der 
Kinderen in de memorie van toelichting (§ 3) 
zegt: „tengevolge der invoering zal rechtens 
zijn wat feitelijk reeds lang geschiedt, dat de 
inlander onderworpen is aan het, ofschoon 
eenigszins gewijzigd, strafrecht voor de Euro
peanen; het is de vervanging eener sedert lang 
gevestigde jurisprudentie door eene positieve 
wetgeving. Feitelijk was toch de Code Pénal 
sinds de laatste vijf en twintig jaren het richt
snoer bij do strafrechtspleging over den inlander 
en opmerkelijk is het, dat dit bij dezen nimmer 
den minsten tegenstand heeft ondervonden, 
maar hij zich integendeel steeds gemakkelijker 
heeft aangesloten aan onze bepalingen, dio hem 
meestal duidelijker waren dan zijne adat, met 
wier voorschriften het vulgus in den regel on
bekend is.”

Dc Codo vormt een overgang tusschen het 
arbitraire strafstelsel van de compagnie en het 
gereglementeerde van do op do nationale in
stellingen geschoeide Indische wetboeken. Vóór 
dc Codo was bijna allo strafuitspraak overge
laten aan de willekeur van don strafrechter, 

vast stelsel van straffen ontbrak, oplegging 
dan één straf voor één feit kwam her-

cen
van meer
haaldelyk voor, do pijnbank (het scherpexamen) 

geregeld aangewend middel om don ver
dachte tot bekentenis te brongon, do verschei
denheid in de toepassing was groot en

was een
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conncxiteit. Bij G. B. van 7 Juli 1S93 no. 20 
werd nu Mr. R. Z. Dannenbargk met do aan

taak belast, dio echter, wegens zijne

willekeur van den rechter overgclaten: ophangen, 
onthoofden, wurgen, 
krissen (alleen voor inlanders); afschrikwekkende 
vertooningen hadden plaats na de executie: uit 
elkanderschouring van het lijk ten einde dat 
den vogelen ten prooie to geven, slepen van het 
lijk langs de straten, plaatsen van het hoofd 
op een staak (Pieter Elbcrfcld); de doodstraf 
moest op de rigoreusto wijze (zonder nadere om
schrijving) worden voltrokken aan amokspuwers 
die tijdens hun toestaud van amok éénig wapen 
bij zich hadden. Verbanning, hoe zwaar de straf 
ook reeds was, ging veelal nog gepaard met 
kettingslag en dwangarbeid. Ballingsoorden waren 
de eilanden Edam, Banda, Ceylon, de Kaap de 
Goede Hoop en de daarbij gelegen eilanden 
Robben-eiland en Banjoewangi.

Nadat in Nederland op 3 Maart 1S81 (Ncd. 
Stb. no. 35) door den koning was bekrachtigd en 
daardoor tot wet geworden het ontwerp van wet 
tot vaststelling van een wetboek van Strafrecht 
moest nu, om te voldoen aan art. 75 R. R., het 
Strafrecht in Indië in overeenstemming worden 
gebracht met het Nederlandsche wetboek. Bij 
Besluit van 30 Novcm.ber 1883 werd daarom den 
Directeur van Justitie opgedragen om het Neder
landsche strafwetboek voor de Indische maat
schappij (voor zooveel do Europeanen aanging) 
geschikt te maken; de wijzigingen, noodig ten 
opzichte van de Inlanders zouden later overwo
gen kunnen worden. De Directeur van Justitie 
voldeed aan die opdracht door de indiening in 
18SG van een ontwerp, hetwelk in handen werd 
gesteld van een bij K. B. van 28 Maart 1887, 
no. 15 benoemde commissie in Nederland, 
samengesteld uit de heeren Mrs. D. L. F. 
de Pauly, oud-President van het Hoogge
rechtshof van N.-Indië, A. A. dc Pinto, lid van 
den Hoogen Raad, L. Hooy, oud-president van 
den R. v. J. te Batavia, D. J. Mon' Visch, raads
heer in het Gerechtshof te Arnhem, G. A. van 
Hamel, hoogleeraar te Amsterdam, aan welke 
Commissie als secretaris werd töëgevoegd Mr. J. 
Lion, O. I. rechterlijk ambtenaar met verlof. Aan 
die Commissie werd opgedragen „het ontwerpen 
van een Wetboek van Strafrecht voor de Euro
peanen in N.-I.”, uit welke opdracht bleek.dat 
de Regeering een geheel nieuw ontwerp wensehte. 
Den 24en Juni 1891 bood deze commissie aan den 
Koning een ontwerp strafwetboek met begelei
dende memorie van toelichting aan. Dc Indische 
Regeering ontving thans opdracht om dc noodige 
maatregelen voor te bereiden, welke met de toe
komstige invoering van het wetboek gepaard 
zouden moeten gaan, in de eerste plaats do toe
passelijk verklaring op den Inlander. De Regee
ring was van meening, dat thans het Strafwet
boek voor Europeanen niet afzonderlijk zou 
kunnen worden ingevoerd, gelijk dat in 1806 ge
schied was, omdat toen de codificatie voor do 
Europeanen eigenlijk alleen was een ordenen 
van een ongeordenden toestand, terwijl thans, 
door de invoering van het strafwetboek, de Eu
ropeanen een strafrecht zouden krijgen, geba
seerd op de nieuwere begrippen der strafrechts
wetenschap en de Inlanders zouden blijven on
derworpen aan een strafrecht, gebaseerd op de 
verouderde begrippen van den Code Pénal. 
Behalve tot onbillijkheid tegenover den Inlander 
zou dit tot moeilijkheden aanleiding kunnen 
geven in het zeker niet ondenkbare geval van

radbraken, vierendeclen,
gewezen
benoeming tot lid van het H. G. H., daarvan 
weder werd ontheven. Het nieuwe ontwerp 
W. v. S. voor de Europeanen had inmiddels 
nog eenige wijzigingen ondergaan, maar werd 
nu toch bij K. B. van 12 April 1898 no. 30 
vastgesteld en afgekondigd in het Indisch 
Staatsblad no. 175 van dat jaar, met bolcend- 
stclling dat het tijdstip van in werking treding 
nader zou worden bepaald. En om tijd to spa
ren werd nu in stedo van aan eene commissie,

.;
;

bij IC. B. van 3 Juni 1898, no. 33 aan een enkel 
rechtsgeleerde, Mr. J. Slingenberg, opgedragen 
om onder deNleiding van het Departement van 
Koloniën een nieuw Strafwetboek voor Inlanders 
samen te stellen overeenkomstig het nieuwe 
Strafwetboek voor Europeanen. Het resultaat 
van diens arbeid werd nimmer officieel bekend 
gemaakt, want het werd niet in het staatsblad 
opgenomeu, doch enkel ter Landsdrukkerij ge
drukt. Dit niet opnemen in het Staatsblad was 
een gevolg van de omstandigheid, dat do unifi
catie idee veld had gewonnen, zoodat het oogen- 
blik was aangebroken om oen Strafrecht in to 
voeren, geldende voor alle bevolkingsgroepen van 
Oost-Indië. Bij kabinetsmissive van 14 Juli 
1909 gaf de minister Idenburg dan ook aan eene 
bijzondere Commissie uit do Staatscommissie, 
belast met dc herziening van het Indisch Privaat- 
en Strafrecht, opdracht om een zoodanig Straf
wetboek te ontwerpen, welke commissie op 11 
Mei 1911 een aanvang maakte met de bewerking 
van het ontwerp en op 28 Mei 1913 aan den Mi
nister aanbood het „ontwerp van een Wetboek 
van Strafrecht voor Ned.-Indië” met eene daarbij 
behoorende toelichting. Na ingewonnen advies 
van de Indische Regeering werd nu bij ordon
nantie van 23 December 1915 no. 16 (Ind. Stb. 
no. 732) afgekondigd het IC. B. van 15 October 
t. v. no. 33, houdende vaststelling van een 
Wetboek van Strafrecht voor Ned.-Indië, ter
wijl bij G. B. van 31 October 1917 no. 62 (Ind. 
Stb. no. 045) het tijdstip van in werking treding 
werd bepaald op 1 Januari 1918. De invocrings- 
verordening werd vastgesteld bij K. B. van 
4 Mei 1917, no. 46 en afgekondigd bij G. B. van. 
15 Augustus d.a.v. no. 24 (Ind. Stb. no. 497), 
terwijl bij ordonnantie van 18 December 1917 
(Ind. Stb. no. 732), in verband met de invoering, 
eenige ordonnanties werden gewijzigd, welke 
na 18 December 1910 waren afgekondigd.

Nauwelijks in werking getreden, werd het 
reeds weder gewijzigd. Deze wijziging betrof 
do eerste vier artikelen van den vijfden titel, 
handelende over de misdrijven tegen de open
bare orde. Aanleiding tot die wijziging was een 
arrest van het H. G. H. van 19 Mei 1915, waarbij 
de gemelde artikelen zoodanig werden geïn
terpreteerd, dat onder „groepen” der bevolking 
uitsluitend bedoeld zouden zijn de klassen, 
waarin de bevolking van Ncd.-Indië volgens 
het Indisch Staatsrecht -- in het bijzonder art. 
109 R.R. (oud) — wordt onderscheiden, 
enge opvatting, welke geenszins zoude strooken 
met do bedoeling, waarmede die bepaling in 
het Strafwetboek was ingevoegd. Bij het uan- 
gchaald Koninklijk Besluit werd nu de redactie 
dier artikelen in dien zin gewijzigd, dat de woor
den: „hij die opzettelijk govoelens van vijand-
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schap, haat of minachting tcgon do Rcgecring 
Nederland of Nederlandsch-Indië of tus-

Eerele Hoek. Algemeene bepalingen. VV o r- 
king der strafbepalingen ten aan
zien van don tijd, waarop hot straf
bare foit gepleegd is.

Zoodra en zoolang de wettelijke strafbepalin
gen werken, moeten ze worden toegepast. Ar
tikel 1 der strafwet drukt dit uit cjoor te bepa
len, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van 
eene daaraan voorafgaande strafbepaling. Bij 
verandering in de wetgeving nü. het tijdstip, 
waarop het strafbare feit begaan is, worden do 
voor den verdachte gunstigste bepalingen toe
gepast (art. 1, 2e lid). De latere wet werkt dus 
terug, wanneer zij voor den verdachte minder 
streng is dan do oudere.

Werking dor strafbepalingen 
ten aanzien van de plaats, waar 
het strafbare feit gepleegd is.

Hierbij komen vier verschillende stelsels in 
aanmerking, welke alle vier door de Ncd.-Indi
sche strafwet worden gehuldigd.

a. Het territorialiteitsstclsel. Dit stelsel is toe
gepast in de artikelen 2 en 3 der Strafwet. Do 
Ned.-Indische wettelijke strafbepalingen zijn 
toepasselijk op ieder, die zich binnen Ned-.Indië 
of buiten Ned.-Indië aan boord van een Nod.- 
Indisch vaartuig aan eonig strafbaar feit schuldig 
maakt. Hier is dus de toepasselijkheid der 
strafbepalingen enkel afhankelijk van de plaats, 
waar het strafbare feit gepleegd is, onverschillig 
wie de dader is.

b. liet nationaliteitsstelsel. Hier hangt de toe
passelijkheid van de strafbepalingen af van de 
nationaliteit van den dader, onverschillig, waar 
het strafbare feit gepleegd is. Dit stelsel is toe
gepast in artikel 5: De Ned.-Indische strafbe
palingen zijn toepasselijk op den ingezetene van 
Nederl.-Inclië, dio zich buiten Ned.-Indië schul
dig maakt aan een der in dat artikel opgenoem
de strafbare feiten.

Indien de dader van een der feiten in art. 5, 
le lid, onder no. 2 bedoeld, tijdens het begaan 
er van geen ingezetene was, doch eerst daarna 
ingezetene van Ned.-Indië wordt, dan zal hij 
toch tor zake vervolgd kunnen worden (art. 5,
2e lid).

Art. 5 n.1. onderscheidt twee gevallen. Voor 
de misdrijven in no. 1 van het eerste lid bedoeld, 
is het voor de toepasselijkheid van de Ned.-Ind. 
strafbepalingen onverschillig of do wet van het 
land waar het misdrijf werd gepleegd, dat feit 
strafbaar stelde. Voor de feiten, onder no. 2 al
daar bedoeld, is bepaald, dat zij alleen dan in 
Ned.-Indië tot vervolging aanleiding mogen 
geven, indien zij ook volgens do vreemde wet 
strafbaar zijn.

Ten aanzien van do toepasselijkheid van do 
Ned.-Indische strafbepalingen op do laatstbe
doelde feiten wordt in art. 6 van hot strafwetboek 
gezegd, dat zij beperkt is, in zoover, dat do dood
straf niet kan worden opgelegd ter zake van een 
feit, waarop door de wet van het land, waar het 
feit begaan is, de doodstraf niet is gestekL-

c. Hel bcschermingsslehel. Hier is de toepasse
lijkheid van do strafbepalingen niet afhankelijk 
van do plaats, waar, of van den persoon door 
wien het strafbare feit gepleegd is, maar van do 
vraag, togen do rechtsbelangen van wolken 
staat de strafbaro daad gericht was. Dit stolsel 
is toegepast in do bepalingen van de corsto drie

artikel 4: De Nederl.-Indische

van
schcn of tegen groepen der bevolking van Ned.- 
Indië opwekt of bevordert of een geschrift of 
afbeelding, waarin deze gevoelens worden op
gewekt of bevorderd, verspreidt, openlijk ten
toonstelt of aanslaat” werden veranderd in do 
meer positieve bewoordingen: „hij die in het 
openbaar uiting geeft” (aan dergelijke gevoelens) 
waardoor het delict zijn vage vorm verloor en 
meer grijpbaar werd. Deze wijziging werd opge
nomen in het K. B. van 22 Februari 1918 no. 82
(ind. Stb. no. 292). Bij dit K. B. werd ook een 
tweede lid toegevoegd aan art. 156 Sw. waarin een 
omschrijving van het begrip „groep” der bevol
king wordt gegeven. Voor do toepassing van dat 
art. 156 Sw. en het volgende art. zal de rechter dus 
rekening moeten houden met die omschrijving.

Grondslagen en Algomeene I n- 
h oud van het n i e u w o Strafwet
boek. Het Strafrecht behoort tot het publiek
recht. Het wordt toegepast in het belang der 
gemeenschap en alleen, wanneer dat belang 
zulks vordert. Het karakter komt vooral daarin 
uit, dat in vele gevallen de strafbaarheid der 
handeling blijft bestaan, zelfs al geschiedt zij met 
toestemming van dengene, togen wien zo ge
richt is (iemand op zijn uitdrukkelijk en ern
stig verlangen van het leven berooven, art. 344) 
en dat als x'egcl de vervolging onafhankelijk is 
van den door de strafbare handeling bena
deelde. Het Strafrecht wordt onderscheiden in 
materieel en formeel strafrecht. Het materieele 
strafrecht bevat de aanwijzing en de omschrij
ving der strafbare feiten, de regeling van de 
voorwaarden der strafbaarheid, de aanwijzing 
van do strafbare personen en de bepaling der 
straffen. Het geeft aan óf, wie en op welke wijze 
gestraft zal worden. Het formeele strafrecht re
gelt de wijze, waarop de staat, door middel van 
zijne organen, zijn recht tot strafoplegging en 
straffen doet gelden en regelt dus het strafpro- 

Hct materieel strafrecht geeft antwoord op 
de vraag, wie strafrechtelijk aansprakelijk is, 
waarom en waarvoor hij het is en wat de govol- 
gen zijn van die aansprakelijkheid; het formeele 
op do vraag: waar, wanneer en op welke wijze hij 
uansprakclijk wordt gesteld. Het materieel 
Strafrecht is ondergebracht in het Strafwetboek, 
de reglementen en keuren van politio (geweste- 
lijko en locale verordeningen) en verschillende 
algomeene verordeningen betreffende speciale 
onderwerpen (de ordonnanties op de bedrijfs- 
en inkomstenbelasting, do personeels on zogol- 
belasting, hot vendureglement, de ordonnantie 
omtrent onwettige occupatie van landsdomein, 
do grondhuurordonnantie, dc ordonnantie hou
dende voorziening tot bescherming van dc in- 
landscho bevolking in cultuurcentra enz.).

Hot Strafwetboek is verdeeld in drie boe
ken, waarvan het eerste omvat do algomeene 
leerstukken, welke van toepassing zijn niet al
leen voor de feiten omschreven en strafbaar 
gesteld in het Strafwetboek zelf, maar ook — ten 
ware uitdrukkelijk anders is bepaald — voor die, 
welker strafbaarheid berust op andero wettelijke 
verordeningen (art. 103 Sw.). Hot twoede boek 
omschrijft de misdrijven en stelt deze strafbaar, 
terwijl hot derde boek do strafbare overtredin
gen omschrijft. nummers van
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. het beginsel, dat er 
dus

strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder, dio 
zich buiten Ned.-lndië schuldig maakt aan een 
misdrijf tegen de veiligheid van den staat, tegen 
het leven , lijf of do vrijheid van do Koningin of 
de leden van het Koninklijk Huis, van den Gou
verneur-Generaal of den waarnemenden G.-G., 
tegen het credict van den Staat (valschheid in 
muntspeciën, muntpapier, bankbiljetten enz.).

d. Het universaliteitsstelsel. Hier is de toe
passelijkheid van de wettelijke strafbepalingen 
zelfs onafhankelijk van de plaats, waar of den 
persoon door wien of tegen wien het misdrijf 
gepleegd is. Dit stelsel geldt in de Indische 
strafwet alleen ten aanzien van de misdrijven 

zeeroof en het brengen van een Nederlandsch

ling wordt xiitgegaan van 
feiten zijn, welke onrecht inhouden en 
straf zouden verdienen ook al stond er geen straf 
op en andere, dio strafwaardig zijn enkel omdat 
de wet er straf op stelt; de namen aan die groe
pen gegeven zijn daarom die van rechtsdelicten 
en wetsdelicten. De onderscheiding dient als 
richtsnoer bij de beantwoording der vraag welke 
rechter bevoegd is van het strafbare feit kennis
te nemen.

Het uitwendig te onderkennen onderscheid txxs- 
sehen misdrijven en overtredingen, namelijk dat 
onderscheid, dat in de strafwet tot uiting komt, 
bestaat in het volgende:

a. Bij misdrijf woi’dt onderscheid gemaakt 
of er is opzet of schuld bij den bedrijver, bij 
overtreding valt elk verschil tusschen opzet en 
schuld weg; 6. bij misdrijf zijn de poging en 
de medeplichtigheid strafbaar, bij overtreding 
niet; c. onder de misdrijven zijn er, die enkel 
op klachte vervolgbaar zijn; onder de over
tredingen niet; d. bij sommige overtredingen, 
namelijk bij die, waarop alleen geldboete als 
hoofdstraf gesteld is, kan do vervolging worden 
voorkomen door vrijwillige betaling van de 
hoogste boete op het strafbare feit gesteld, bij 
misdrijven kan dat nooit; e. bij overtredingen 
zijn de verjaringstermijnen anders gesteld dan 
bij misdrijven; /. voorwerpen, den veroor
deelde toebehoorende, door middel van mis
drijf verkregen of waarmede misdrijf opzette
lijk gepleegd is, kunnen altijd worden verbeurd 
verklaard, bij overtredingen slechts in bij de 
wet uitdrukkelijk genoemde gevallen, bij het 
desbetreffend artikel voorgeschreven.

De strafwet geeft geen definitie, noch van 
misdrijf, noch van overtreding. Om te onder
kennen of men in een bepaald geval met mis
drijf of met overtreding te doen heeft behoeft 
men enkel na te zien in welk der boeken van 
de strafwet het strafbaar feit is ondergebrachf. 
Is het ondergebracht in het tweede boek, dan 
heeft men te maken met een misdrijf, anders 
met een overtreding. Ten aanzien van de bij 
de invoeringsverordening gehandhaafde straf
bepalingen in andere verordeningen, maakt die 
verordening zelf uit of het strafbare feit is een 
misdrijf of een overtreding.

De misdrijven zijn weer te verdeden in:
a. dio welke bestaan in overtreding van oen 

verbod (doodslag, diefstal) of in de niet-opvol- 
ging van een gebod (geen aangifte doen van 
een samenspanning tegen den Staat, de Konin
gin of den Gouverneur-Generaal);

b. de doleuse en de culjjooze misdrijven, al 
naarmate de wet voor het bestaan ervan vor
dert dat er zij dolus = opzet of eulpa — schuld;

c. do zelfstandige en de voorgezette misdrij
ven. Tot de eerste soort behooren do enkel
voudige stralbare feiten als doodslag, diefstal; 
tot de tweede behooren die, welke bestaan uit 
eeno verceniging van strafbare feiten, welke 
om hun onderling verband tot één strafbaar 
feit vereenigd worden en aldus eene kunstmatige 
eenheid vormen. Het voortgezet delict was in 
de vroegere wetboeken niet bekend, wel in de 
rechtspraak. Voorbeelden hiervan zijn: 
kantoorbediende, die dagen achtereen telkens 
een kleinigheid wegneemt uit de kas van zijn 
chef; ouders die hunne kinderen dagelijks 
mishandelen;

van
of Nederlandsch-Indisch vaartuig in de macht 

zeeroovers (art. 4 ten 4e juncto artt. 438, 
444 en 447).

Een afzonderlijke plaats ten opzichte van de 
strafwet nemen de Nederl.-Indische ambtenaren 
in. Op hen zijn de wettelijke strafbepalingen toe
passelijk, wanneer ze zich bxiiten Ned.-lndië schul
dig maken aan een der ambtsmisdrijven opge
noemd in titel 28 van het 2de boek. Wie amb
tenaren zijn wordt door de Strafwet niet bepaald, 
maar artikel 92 Sw. breidt het begrip ambtenaar 
uit door verschillende categorieën van personen 
er onder te brengen, die anders niet daartoe 
zouden behooren.

van

Ook aan den schipper en de opvarenden van 
een Ned.-Indisch vaartuig is een afzonderlijk arti
kel gewijd (art. 8), inhoudende, dat de Ned.-Indi
sche wettelijke strafbepalingen toepasselijk zijn 
op den schipper en de opvarenden van een Ned.- 
Indisch vaartuig; die zich buiten Ned.-Indië schul
dig maken aan een der in titel 29 van het tweede 
boek omschreven scheep vaart misdrijven of in 
titel 9 van het derde boek omgeschreven scheep- 
vaartovertredingen zoomede aan een strafbaar 
feit omschreven in de algemeene Verordening 
omtrent de zeebrieven of jaarpassen in Ned.- 
lndië.

De toepasselijkheid van de Ned.-Indische 
strafwettelijke bepalingen wordt evenwel be
perkt door de uitzonderingen in het volkenrecht 
erkend (art. 9).

Tweede en Derde Boek. Onderscheiding 
der strafbare feiten. De Code Pénal 
verdeelde de strafbare feiten in drie soorten 
t.w. crimes, délils, contraventions, in het Neder
landsch vertaald met misdaden, wanbedrijven 
en overtredingen, naar de uit den Romeinschen 
keizertijd stammende, in de strafrechtsweten
schap overgegane, onderscheiding in crimina 

■atrocissima, atrocia en levia. Die verdeeling 
berustte niet op het wezen van het strafbare 
feit, maar op de straf daaraan verbonden en 
had als zoodanig geen of weinig waarde, aan
gezien, door toepassing van verzachtende 'om
standigheden, het strafbare feit kon overgaan 
van de eene groep in de andere. In hot oud- 
Nederlandsch recht kende men de onderschei
ding tusschen on- en viandaden, gestraft aan 
„hals en hand” en „slechte” daden (slecht 
recht), gestraft aan „huid en haar”.

In het Nederlandsche en Nederl. Indische 
strafwetboek is eene tweeledige verdeeling 
genomen (1848), die in misdrijven en overtre
dingen, niet enkel als verdeeling in het wetboek, ■ 
maar als systeem, welk systeem in de geheele 
strafwetgeving is doorgevoerd. Bij die verdee-
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d. de ajloopende en de voortdurende misdrij- 
Voorbeelden van dc laatste soort zijn:

voor. Dc artikelen, die . daarop betrekking 
hebben, zijn do artikelen 44 t/ra 47, inhoudende, 
dat niet strafbaar is hij, die een feit begaat, 
dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling 
of de zibkelijko stoornis zijner verstandelijke 
vermogens niet kan worden toegerekend. Die 
artikelen hebben het oog op een toestand, 
waarin dc macht om den wil rnet bewustheid 
te bepalen, niet of in verminderde mate aanwezig 
is en betreden daarmede het gebied der psychia
trie. Door don Rechter zal dus moeten worden 
onderzocht: a. of er ziekelijko stoornis of ge
brekkige ontwikkeling der verstandelijke ver
mogens aanwezig was of is en of die ten gevolge 
had, dat hot begane feit den dader niet kan 
worden toegerekend. Hij kan (en zal meestal) 
zich daarbij door deskundigen doen voorlich
ten. De artikelen spreken dan ook niet van het 
plegen van een strafbaar feit, maar van het 
begaan daarvan, iets meer passiefs. Ziekclijke 
stoornis is iets blijvends in tegenstelling met de in 
art. 49 al. 2 (noodweer) genoemde ooi zaken voor 
opheffing der strafbaarheid, zelfs bij overschrij
ding van dc noodzakclijke zelfverdediging, indien 
deze het gevolg was van eene hevige gemoeds
beweging, door de aanranding veroorzaakt, 
welke gemoedsbeweging plotseling en tijdelijk 
is. Onder ziekclijke stoornis moet bijv. worden 
verstaan slaapwandelen, niet toorn, angst, rade
loosheid e. d. Deze worden onder de hevige 
gemoedsbewegingen bogrepen en moeten door 
de wederrechtelijke handeling zijn veroorzaakt.

Overmacht (art. 48). Volgens dc Mem. 
van Toelichting is overmacht elke kracht, elke 
dwang, elke drang, waaraan men geen weer
stand kan bieden. Daarom is het woord ge
drongen gekozen in plaats van liet v/oord ge
dwongen, omdat het laatste te uitsluitend zou 
doelen op physieke overmacht, terwijl daar
nevens de minister onder overmacht ook de 
psychische, de zedehjke dwang (drang) wilde 
begrepen zien. En terecht, want de laatste 
kan sterker zijn dan dc eerste. Physieke over
macht aanwenden om iemand te beletten op 
een gegeven oogenblik iets te doen is gemak
kelijk genoeg voor den physiek sterkere; die 
physieko overmacht aanwenden om iemand 
te dwingen iets te doen is vrijwel onuitvoerbaar, 
wanneer bij den ander het vaste besluit voorzit 
om niet toe te geven, zelfs wanneer de verhou
dingen zijn als die van een reus tot een dwerg. 
Maar tegen psychischen dwang staat' ieder, 
wiens zenuwgestel of wiens gevoel van liefde, 
eerbied, piëteit hem daarvoor vatbaar maken, 
weerloos.

Noodwcor (art. 49). Opdat noodweer 
gerechtvaardigd zij moet er zijn aanranding 
en deze moet zijn onrechtmatig en oogenblikke- 
lijk of onmiddellyk dreigend. Dit laatste ver- 
eischte betcekent, dat. er geen ander middel 
was tot wering van de aanranding. De ver
dediger handelt in nood. Vorder dan verdedi
ging zal dc in noodweer handolende dus niet 
mogen gaan, maar niet strafbaar is do over
schrijding van de grenzen der noodzakeljjkc 
verdediging, indien zij het gevolg is geweest 
van eeno lievige gemoedsbeweging, door do 
aanranding veroorzaakt. De twee alinea’s van 
dit artikel hebben iets gehoel verschillends op 
het oog. In do eerste alinea wordt aan ioder 
individu een reeht toegekend, dat ook zonder

ven.
het als verspieder den vijand dienen, een statie 
voeren, welke aan een iemand niet toekomenden 
rang of titel is verbonden, een recht uitoefenen, 
waarvan men bij rechterlijke uitspraak is ontzet;

e. enkelvoudige en samengestelde misdrijven, 
ook wel collectieve delicten genoemd. Bij do 
laatste is het een vereischte, dat dezelfde door 
de wet strafbaar gestelde handeling meermalen 
plaats vindt, zal er een strafbaar feit aanwezig 
zijn: een beroep of gewoonte maken van het 
teweegbrengen of bevorderen van ontucht door 
anderen met derden of het als vader, moeder 
of voogd tot een gewoonte maken van het 
jilegen van ontucht met een minderjarig kind 
of pupil; een beroep of gewoonte maken van 
het opzettelijk koopen, inruilen, in pand nemen 
<>f verbergen van door misdrijf verkregen goe
deren (art. 481);

/. misdrijven, die ambtshalve kunnen wor
den vervolgd en die alleen vervolgbaar zijn als 

een klacht door een daartoe bevoegd per
soon wordt ingediend (zie klachtdelicten);

g. dc sociale, dc staatkundige en de gewone 
delicten. De eerste soort is gericht tegen de 
maatschappij in het algemeen, de tweede tegen 
een bepaalden staat of staatsinrichting;

h. de eenvoudige en dc gequalificcerde delicten. 
Onder de laatste verstaat men die, welke door 
bijkomende verzwarende omstandigheden zwaar
der strafbaar zijn dan hetzelfde strafbare feit 
in zijn eenvoudigsten vorm (gequalificcerde 
diefstal, art. 363 tegenover art. 362; gequalifi- 
ceerde valschheid in geschriften, art. 264 tegen
over art. 263).

O p z e t en schuld. De strafwet geeft 
geen definitie van opzet en schuld. In de me
morie van toelichting op het Nederlandsche wet
boek wordt dc bctcekcnis van opzet omsehreven 
als „de wil om het feit to plegen, dat de wet 
strafbaar stelt” en is het opzettelijk plegen van 
misdrijf aangeduid als „het teweegbrengen van 
<n verboden handeling willens en wetens”.

/Schuld is verantwoordelijkheid (rechtens) 
\<.or het door doen of laten, in strijd met een 
i• clitsvoorsehrifl, veroorzaken van zeker ge- 
volg, de verwezenlijking van de bestanddeelen 
van een delict, voor zoover die verantwoorde
lijkheid op dezen grondslag rust, dat de dader 
db veroorzaking had kunnen en moeten ver
mijden. Alleen dan is, naast causaal verband, 
se hu ld ver band aanwezig (Van Hamel, Inleiding 
§§ 33 en 34). Van opzet moet wel worden onder
scheiden het motief of dc drijfveer voor het 
plegen van een strafbaar feit, de innerlijke 
roerselen, die tot het bedrijven ervan hebben 
geleid.

De schuldleer berust op de erkenning van 
dc vrijheid van den wil (libre arbitre) d. w. z. 
de vrijheid om den wil naar keuze te bepalen, 
zoowel tusschon doen en niet-doen als tusschen

er

verschillende wijzen van doen en niet-doen, in 
tegenstelling met de leer der causaliteit en van 
liet. determinisme, volgens welke de wil be
paald wordt door drijfveeren van de meest 
uileonloopcnde soort, welke weer afhangen van 
uitwendige oorzaken met hunnen invloed op 
des daders karakter en persoonlijkheid.

T oerekeningsvatbaarhoid. Hier
van komt in hot wetboek geenc omschrijving
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wettelijke bepaling in iedere maatschappij wel 
„.wast zou staanSptfen behoeft zich ecne weder- 

j/J-rechtelijko aanfanding niet te laten welgevallen, 
noch met gevouwen handen toe te zien, dat 
iemand anders aldus wordt aangerand. Waar 

wettelijke macht ter plaatse is om den

of uit te voeren. Hij, die niet gehouden was tot 
gehoorzaamheid aan het gezag van den per
soon, die het bevel gaf, kan zich niet • op het 
ambtelijk bevel beroepen.

Jeugdige 1 c e f t ij d. Wanneer een min
derjarige een strafbaar feit heeft gepleegd, 
vóórdat hij den leeftijd van zestien jaren bereikt 
heeft, dan is aan den rechter het oordeel voor
behouden of hij al dan niet gestraft zal worden, 
hetgeen natuurlijk af zal hangen van zijne 
mindere of meerdere moreelc en intellectueele 
ontwikkeling. Besluit de rechter tot niet-straf- 
fen, dan zal hij bevelen óf dat de jeugdige 
delinquent aan zijne ouders, zijn voogd of zijn 
verzorger zal worden teruggegeven, zonder toe
passing van cenige straf öf, en wel in eenigo 
bepaald voorgeschreven gevallen, dat hij ter 
beschikking van de Regeering zal worden 
gesteld, die hem in dat geval in een landsopvoe- 
dingsgesticht zal plaatsen of ter opvoeding 
toevertrouwen aan een in Ncd.-indiö gevestigd 
bijzonder persoon of aan eene aldaar gevestigde 
vereeniging met rechtspersoonlijkheid of aan 
eene aldaar gevestigde stichting of instelling 
van weldadigheid, ten einde door deze of later 
op andere wijze van Regeeringswege in zijne 
opvoeding worde voorzien, uiterlijk totdat hij 
den leeftijd van cén en twintig jaren zal hebben 
bereikt. (Ind. Stb. 1917 n°. 741). Veroordeelt 
de rechter den schuldig bevondene, dan wordt 
het maximum der hoofdstraffen, op het straf
bare feit gesteld, met een derde verminderd en 
geldt het een misdrijf, waarop do doodstraf of 
levenslange gevangenisstraf gesteld is, dan wordt 
niet meer opgelegd dan ten hoogste vijftien jaren 
en zonder de bijkomende straffen (art. 47).

Poging (artt. 53, 54). Poging onderstelt 
opzet, gericht op een strafbaar feit, zonder 
dat het gevolg (het gewilde strafbare feit) in
trad. Daarom is poging tot een afzonderlijk 
strafbaar feit gemaakt. Voor poging is noodig: 
1. opzet; 2. een doen of laten gericht op een 
strafbaar feit; 3. een begin van uitvoering; -1. 
het niet intreden van het gewilde gevolg van 
dat doen of laten en wel door omstandigheden, 
onafhankelijk van den wil van den dader. Poging 
is niet altijd strafbaar. Bij overtredingen niet 
(art. 54) en evenmin bij eenigo door de wet 
met name genoemde misdrijven: mishandeling 
(art. 351); dierenmishandeling (art. 302); twee
gevecht (art. 184).

Deelneming (titel V). Dader van een 
strafbaar feit is hij, door wiens doen of laten 
de gevolgen intreden, die alle bestanddeelen 
van dat feit in zich bevatten, hij dus die het 
feit pleegt. Deelnemer aan een strafbaar feit 
is hij, die mcdehelpt om oen strafbaar feit te 
plegen, dat door éénen dader had kunnen ge
pleegd worden, zoodat het in plaats van door 
één persoon, gepleegd of begaan wordt dooi
de vercenigdo werkzaamheid van twee of meer 
personen. De verschillende vormen, waaronder 
de deelneming zich kan vertoonen zijn:

a. middellijk daderschap (doen plegen). Do 
dader verricht de handeling, waardoor het 
strafbare feit tot stand komt, niet zelf, 
doet haar verrichten door een ander, die niet 
toerekenbaar is, of de subjectieve eigenschappen 
mist om als dader

1
; geen

burger te beschermen, daar heeft uiteraard die 
burger het recht zichzclven te beschermen. En 
in het geval, dat het niet hem zelvcn, maar een 
ander betreft, is dat recht al even natuurlijk. 
Do tweede alinea bepaalt, dat overschrijding 
van do grenzen der noodzakelijke zelfverdedi
ging mede niet strafbaar is, wanneer ze het 
gevolg was van eene hevige gemoedsbeweging, 
door de aanranding veroorzaakt. In het eerste 
geval nu zal de aangevallene voor zichzclven 
kunnen uitmaken of hij zich verdedigen wil of 
niet (d. w. z. wanneer hij daarvoor de noodige 
denkkracht heeft overgehouden), hij heeft het 
recht daartoe, behoeft van dat recht echter geen 
gebruik te maken; zoo hij besluit tot verdedi
ging, handelt hij uit vrijen wil. In het geval, 
in de tweede alinea genoemd, is er van vrijen 
wil geen sprake meer. De hevige gemoeds
beweging, waarin hij tengevolge van de aanran
ding verkeert, heeft de vrijheid van dien wil 
opgeheven.

Wettel ij k voorschrift, . a m b t e- 
1 ij k bevel (artt. 50, 51). Ook bij deze 
twee een dwang (drang) van buiten, niet phy- 
siek, maar ook niet psychisch. Het is een drang, 
uitgaande van den staat of van een zijner orga
nen of van zijne wilsuitvoerders, de ambte
naren. Ze staan beide op hetzelfde plan, doch 
er is verschil. In het wettel ijk voorschrift komt 
de onverbiddelijke wil van de in concreto zich 
uitende abstractie van de wet te voorschijn, 
in het ambtelijk bevel de gehoorzaamheid 
vorderende aan de in het algemeen uit de wet ge
boren wil van den hierarchisch hooger geplaatsten 
ambtenaar, den meerdere, den chef van den 
lager geplaatste. Bij het wettelijk voorschrift 
schrijft de wet uitdrukkelijk voor, dat er zóó 
en niet anders gehandeld zal worden. Het is 
geen bevoegdheid tot handelen, die ze geeft, het 
is een opdracht met dwingend karakter. Wan
neer het enkel bevoegdheid was, dan zoude 
daarnaast blijven bestaan de vrijheid om niet 
of anders te handelen. Het wettelijk voorschrift 
staat ten opzichte van den daaraan onderwor
pene als de overmacht bij den uit noodweer 
handelende.

!

n u Anders is het met het ambtelijk bevel. Daar 
is geen onverbiddelijkheid, geen niet anders 

' l 0 ~'7 kunnen; daar is voor den ondergeschikte ruimte
gelaten voor eigen oordeel of dat ambtelijk 
bevel werkelijk is ambtelijk, d. i. uitgaande 
zoowel van een bevoegd ambtelijk persoon als 
naar een bevoegd persoon en betreffende eene 
zaak behoorende tot beider bevoegdheid. Daar
om bepaalt dan ook de tweede alinea van art. 
51, dat een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel 
de strafbaarheid niet opheft tenzij het door 
den ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd 
gegeven werd beschouwd en de nakoming 
daarvan binnen den kring zijner bevoegdheid 
was gelegen. Degeen, die het bevel geeft, moet 
in eene zoodanige ambtelijke verhouding staan 
tot dengeen, aan wien het bevel gegeven wordt, 
dat deze in het algemeen gehouden is de be
velen, van dien persoon komende, op te volgen

maar

het gepleegde feit te 
worden aansprakelijk gesteld (Simons). . .. 
onrechtmatige psychische werkzaamheid is uil -

van
De/

!
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sluitend van den een, de materieelc uitsluitend 
den ander (v. Hamel). Middellijk dader-

rekcnplichtig, schuldplichtig, plechtanker).
Drukpersdelicten. Do artikelen 61 

en 62 van het Strafwetboek houden bijzondere 
bepalingen in ten aanzien van de aansprake
lijkheid van uitgever en drukker bij drukpers
delicten. De uitgever wordt „als zoodanig” 
niet vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn 
naam en woonplaats vermeldt en de dader 
bekend is of op de eerste aanmaning, na den 
rechtsingang, door den uitgever is bekend 
gemaakt. De drukker wordt „als zoodanig” niet 
vervolgd, indien het gedrukte stuk zijn naam 
en woonplaats vermeldt en de persoon, op wiens 
last het stuk is gedrukt, bekend is of op de 

- eerste aanmaning, na den rechtsingang, door 
den drukker is bekend gemaakt. Die bepalingen 
zijn echter niet toepasselijk, indien, ingeval het 
een uitgever geldt, de dader, of ingeval het 
een drukker geldt, de persoon, op wiens last 
het stuk gedrukt is, op het tijdstip onderschei
denlijk van de uitgave of van het drukken, 
strafrechtelijk niet vervolgbaar of buiten Ned.- 
Indië gevestigd was.

Artikel 110 R. R. bepaalt, dat het toezicht 
der Regeering op de drukpers bij algemeene 
verordening wordt geregeld, in overeenstemming 
met het beginsel, dat het door de drukpers 
openbaren van gedachten of gevoelens en het 
toelaten van elders dan in Nederland gedrukte 
stukken, geen andere belemmering mogen on
dervinden, dan tot verzekering der openbare 
orde gevorderd wordt. In Nederland gedrukte 
stukken worden onbelemmerd toegelaten. Bij 
de beraadslaging over dit artikel kwamen 
twee scherp tegenover elkander staande opinies 
naar voren. De eerste werd verdedigd door 
Thorbecke, die hot opnam voor de vrijheid 
van drukpers, de tweede door van Golstein en 
Baud, die meenden dat in een land als Indië, 
waar de bevolking geen invloed kon uitoefenen 
op de Regeering door middel van verkiezingen, 
een vrije drukpers niet anders dan kwaad, 
immers misnoegen en ontevredenheid kon op
wekken. Immers de bevolking daar stond nog 
lang niet op den trap van ontwikkeling, welken 
die in Nederland bereikt had en zou, daar zij 
zelve tot een eigen oordeel over regeerings- 
daden niet in staat was, zich onvermijdelijk 
tot dupe maken van betaalde of niet betaalde 
ophitsers. Een brug tusschen die twee tegen
overgestelde opinies werd geslagen door het 
lid Mackay, die de volgende bepaling voorstelde: 
„Het toezicht der Regeering op de drukpers 
wordt bij algemeene verordening geregeld, in 
overeenstemming met het beginsel, dat het door 
de drukpers openbaren van gedachten of ge
voelens en het toelatcn van elders dan in Neder
land gedrukte stukken geene andere belemmering 
mogen ondervinden, dan in het belang van den 
Staat gevorderd wordt. In Nederland gedrukte 
stukken worden onbelemmerd toegelaten, be
houdens ieders verantwoordelijkheid, volgens 
regels bij algemeene verordening te stollen.” 
Op dit amendement word door Van Bosse een 
subamendement voorgesteld, strekkende om de 
woorden „in het belang van den Staat” te 
vervangen door do woorden „tot verzekering 
van de openbare orde”. Zoowel amendemont 
als subamendement werden aangenomen en 
door de aanneming van het subamendement 

' bleef do vrijheid van de Regeering om de druk-

van
schap kan alleen bij dengene bestaan, die zelf 
het strafbare feit zou kunnen plegen, daar het 
cen vorm van daderschap is en de dader dus 
door „doen plegen”, wat de hoedanigheden be
treft, aan dezelfde vcreischten voldoen moet 
als de dader door „plegen” (Simons);

b. mededaderschap. Twee personen, die in 
vereeniging cen misdrijf plegen, zijn elkanders 
mededaders: A is niet de dader en B de mede
dader of omgekeerd; ten aanzien van het ge
pleegde feit zijn beide daders, met betrekking 
tot elkander mededaders (Noyon);

c. medeplichtigheid, waarbij de één de feite
lijke dader is, de ander meer of minder, hetzij 
ter plaatse, hetzij van nabij of uit de verte 
hulp biedt (bijv. ter plaatse handlangersdiensten 
verricht of vóóraf gelegenheid, middelen of 
inlichtingen heeft verschaft tot het plegen van 
het misdrijf);

d. uitlokken. Bij uitlokken is liet niet de 
persoon, die uitgelokt wordt, maar het strafbare 
feit. Er is altijd opzet, namelijk opzet om de 
daad uit te lokken. Men kan door schuld aan
leiding geven tot een misdrijf, niet door schuld 
een misdrijf uitlokken. De wil om een misdrijf 
te plegen moet bij den physicken dader te 
voorschijn v/orden geroepen, het feit, dat ver
schillende oorzaken kan hebben, moet zijn 
eerste oorzaak vinden in de daad van den 
uitlokker. Bij doen plegen is er een strafbaar 
feit en een niet-strafbare physieke dader. Bij 
uitlokken is er een strafbaar feit en een straf
bare physieke dader.

De uitlokker wordt gestraft als „dader” in
dien hij met de in artikel 55 Sw. genoemde 
middelen: giften, beloften, misbruik van gezag 
<>f van aanzien, gewold, bedreiging of misleiding, 
het strafbaar feit opzettelijk uitlokte. Het arti
kel is limitatief, niet enuntiatief.

Tegen den mededader is dezelfde straf bedreigd 
als tegen den dader. Bij medeplichtigheid wordt 
het maximum der hoofdstraffen, op het misdrijf 
gesteld, met een derde verminderd; geldt het 
een misdrijf, waarop de doodstraf, of een 

sdrijf, waarop levenslange gevangenisstraf 
g< steld is, dan wordt gevangenisstraf opgelegd 

ten hoogste vijftien jaren. De bijkomende 
: t taffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als 

het misdrijf zelf. Bij het bepalen van de 
iraf komen alleen in aanmerking de handelin- 

die de medeplichtige opzettelijk heeft

I ! I I

\ ail

voor

gen
gemakkelijk gemaakt of bevorderd, bonevens 
hare gevolgen. De persoonlijke omstandigheden, 
waardoor do strafbaarheid uitgesloten, vermin
derd of verhoogd wordt, komen bij de toepas
sing der strafwet alleen in aanmerking ten 
a.inzien van dien dader of medeplichtige, wien 
zij persoonlijk betreffen. In de gevallen waarin, 
wegens overtreding, straf wordt bepaald togen 
bestuurders, leden van eenig bestuur of com
missarissen, wordt geene straf uitgesproken 
legen den bestuurder of commissaris, van wien 
blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen 
i,; gepleegd. Medeplichtigheid aan overtreding 
is niet strafbaar. (Art. 59 Sw.).

Het tweede lid van het woord medeplichtig 
staat niet in verband met plegen, zooals meestal 
abusievelijk wordt gemeend, maar komt van 
een anderen stam en betcckcnt verbonden (vgl.
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pers aan banden te leggen volkomen, daar zij 
altijd kon geschieden met een beroep op het 
belang der openbare orde. De algemccnc ver
ordening, waarop het amendement Mackay 
doelde, kwam tot stand in 1856 bij K. B. van 
8 April van dat janr (Ind. Stb. 74). Zij bevat 
eene regeling van het Regeoringstoezicht op do 
drukpers en van de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van den schrijver, den drukker, 
den uitgever, den verkooper en den verspreider, 
terwijl verder voorzieningen worden gegeven 
tegen misdrijven en overtredingen, door middel 
van de drukpers gepleegd. Dat K. B. wekte 
algemeen misnoegen, die in de Tweede Kamer 
tot uiting kwam. Het gevolg daarvan was, dat 
bij Ind. Stb. 1858 n°. 73 eene ordonnantie 
werd afgekondigd, die eene zoogenaamde authen
tieke interpretatie in hield van eenigo in het 
Reglement voorkomende bepalingen, waardoor 
eenige verzachting werd aangebracht in de toe
passing van die bepalingen, maar die bepa
lingen zelve ongewijzigd liet. Het duurde tot 
1906 eer een werkelijke vrijheid van drukpers 
intrad. In dat jaar toch wérd bij het K. B. 

19 Maart no. 24, (Ind. Stb. no. 270) alle

geregeld. Alleen de strafbepalingen in de artike
len 12, 13, 19, 29 en 30 zijn gehandhaafd. (Zie 
artikel 6 no. 15 van het Invocringsbesluit in 
Ind. Stb. 1917 no. 497).

Samenloop (concurs u s) (Tit. VI, 
le bock strafw.), is dan aanwezig, wanneer één 
persoon verschillende strafbare feiten pleegt 
en tusschen die feiten geen vcroordcelcnd vonnis 
ligt ten aanzien van één daarvan. Er kan ééne 
handeling, er kunnen ook meerdere hande
lingen gepleegd zijn. Pleegt iemand door ééne 
handeling meer dan één strafbaar feit, dan 
spreekt men van eendaadsche samenloop (cov- 
cursus idealis). Een voorbeeld hiervan is: het 
plegen van ontucht op den openbaren weg mot 
iemand beneden de 16 jaar. Pleegt iemand ter
zelfder of ongeveer terzelfder tijd meerdere 
strafbare feiten door meerdere handelingen (mis
handeling van mensph of dier en verzet tegen 
de daartegen optredende politie) dan noemt 
men dat juridisch concursus rcalis (meerdaad- 
sche samenloop). Valt een feit in meer dan ééne 
strafbepaling, dan wordt slechts ééne dier be
palingen toegepast, bij verschil die, waarbij de 
zwaarste hoofdstraf is gesteld. In sommige 
gevallen bestaat de mogelijkheid, dat een feit 
valt onder meer dan een strafbepaling en toch 
slechts één dier bepalingen mag worden toege
past, onverschillig of de daarbij bedreigde straf 
zwaarder of lichter is. Dit zal het geval zijn, in- 
dien naast een algemeene regeling, welke voor 
een feit van toepassing is, een bijzondere bestaat 
voor datzelfde feit. Wanneer bijv. iemand een 
ander op diens ernstig verzoek van het leven be
rooft, dan zal hij moord gepleegd hebben, doch 
niet de strafbepaling tegen moord (art. 340 Sw.) 
wordt tegen hem toegepast, maar de bijzondere 
tegen moord op verzoek van den gedoode (art. 
344 Sw). Staan meerdere feiten, ofschoon elk 
voor zich zelf misdrijf of overtreding opleve
rende, in zoodanig verband, dat zij moeten wor
den beschouwd als één voortgezette handeling, 
dan wordt slechts één strafbepaling toegepast, bij 
verschil die, waarbij de zwaarste hoofdstraf 
is gesteld. Insgelijks wordt slechts één strafbe
paling toegepast bij schuldigverklaring aan 
valschheid, valscho munt of muntschennis en 
aan het gebruik maken van liet voorwerp, ten 
opzichte waarvan de valschheid, valscho munt 
of muntschennis gepleegd is. Bij samenloop van 
meerdere feiten, die als op zich zelve staande 
handelingen moeten worden beschouwd en 
meerdere misdrijven opleveren, waarop gelijk
soortige hoofdstraffen gestold zijn, wordt één 
straf uitgesproken. Het maximum dezer straf 
is het vcrccnigd bedrag van de hoogste straffen 
op de feiten gesteld, doch niet hooger dan 
derde boven het zwaarste maximum. Bij samen
loop van meerdere feiten, die als op zich zelve 
staande handelingen moeten worden beschouwd 
en meerdere misdrijven opleveren, waarop on
gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt 
elk dier straffen uitgesproken, doch mogen deze 
te zamen in duur de langstdurende met niet 
dan een dorde overtreffen. Geldboeten worden 
daarbij berekend naar den duur van het maxi
mum der op het feit gestelde vervangende hech
tenis. Bij veroordeeling tot de doodstraf of tot 
levenslange gevangenisstraf kunnen daarnevens 
geeno andere, straffen worden opgelegd dan ont
zetting van bepaalde rechten, ver beu rd ver k la-

;

I
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van
preventief toezicht uit het K. B. verwijderd. 
Van dien tijd af is het toezicht nog enkel van 
een repressief karakter. Thans moet op straffe 
van geldboete, de drukker of uitgever van 
elk in Ned.-Indië gedrukt, alsmede van elk 
buiten Ned.-Indië doch niet in Nederland

!L
i

gedrukt en in Indië uitgegeven drukwerk, bin
nen 24 uren na de verschijning, een door hem 
onderteekend exemplaar zenden aan het Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur, binnen wiens ressort 
het drukwerk verschijnt. Bij K. B. van 21 Sep
tember 1900 no. 17 (Ind. Stb. no. 317) werden 
eenige bepalingen gegeven omtrent den invoer 
en de verspreiding binnen Ned.-Indië van 
gevaarlijke buitenlandsche drukwerken en werd 
aan den G.-4J. de bevoegdheid toegekend om 
den invoer van buiten dat gebied, doch elders 
dan in Nederland, gedrukte stukken, tot ver
zekering van de openbare orde, te verbieden. 
Deze bepalingen bedoelen in het bijzonder den 
invoer van fanatieke panislamitische bladen 
tegen te gaan. Aan de post is opgedragen die 
stukken aan te houden en invoer ervan alsmede 
vervoer, bezit, verspreiding, verkoop, te koop 
of ter lezing aanbieden of kosteloozo afstand 
ervan zijn strafbaar gesteld.

In de Memorie van Toelichting op het nieuwe 
strafwetboek werd ten aanzien van het druk
persreglement overwogen: a. of er voldoende 
gewaakt wordt tegen verspreiding in Ned.- 
Indië van geschriften van strafbaren aard, 
buiten dat grondgebied uitgegeven; b. of er 
bijzondere repressieve voorziening geëischt wordt 
tegen verspreiding in Nederland van een in 
Ned.-Indië verschenen geschrift van strafbaren 
aard, voor zoover aan berechting in Ned.-Indië 
kan worden gedacht en deze gewenseht is; c. 
bestaat er behoefte aan bijzondere voorschriften 
omtrent de aansprakelijkheid van den redacteur 
bij do periodieke pers. De eerste vraag wordt 
bevestigend, de beide andere vragen ontkennend 
beantwoord.

Het drukpersreglement is thans nog slechts 
gedeeltelijk van kracht, omdat verscheidene 
de daarin strafbaar gestelde delicten naar het 
Strafwetboek zijn overgebracht of daar opnieuw
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ring van reeds in beslag genomen voorwerpen en 
openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 
Do betrekkelijke zwaarte der hoofdstraffen wordt 
bepaald door do volgorde, waarin ze in art. 10 
der wet geplaatst zijn, t.w. doodstraf, gevangenis
straf, hechtenis on geldboete. Ten aanzien van 
de betrekkelijke zwaarte van burgerlijke en mi
litaire straffen is een regeling gegeven in art. 5,
4 e lid, letter f van het Invoeringsbesluit Straf
wetboek (Ind. Stb. 1917, no. 497). Dit stelsel 
van strafoplegging staat tusschon twee andere 
stelsels, het cumulatiestolsel, waarbij zon
der beperking voor ieder feit de straf kan 
worden uitgesproken, bij de wet vastge
steld en deze straffen naast elkander kunnen 
worden opgelegd en het absorbtie stelsel, vroeger 
opgenomen in het thans vervallen art. 167 Strfv. 
(art. 305 I. R.) waarbij alleen de straf,-tegen het 
zwaarste misdrijf bedreigd, kan worden uitge
sproken. De N.-Indische strafwet maakt onder
scheid of op de misdrijven gelijksoortige of 
ongelijksoortige hoofdstraffen gesteld zijn. In 
het eerste geval wordt één straf uitgesproken, 
die echter een derde hooger mag zijn dan het 
zwaarste maximum, alleen mag zij daardoor niet 
te boven gaan het vereenigd bedrag van de 
hoogste straffen op de feiten gesteld. In het 
tweede geval wordt iedere straf op zich zelve 
uitgesproken en dus het cumulatiostelsel ge
volgd, doch met deze beperking, dat zij te zamen 
in duur do langstdurende, dat is die, waarvan 
het bedreigde maximum het hoogst is, met niet 
meer dan een derde mogen overtreffen. Geld
boeten worden daarbij berekend naar den duur 
van het maximum der op het feit gestelde ver
vangende hechtenis. Bij overtredingen wordt 
voor elke overtreding zonder vermindering straf 
opgelegd en dus het zuivere cumulatiostelsel 
gevolgd. Doch ook hier mogen de gezamenlijke 
straffen een zekeren duur, acht maanden, niet 
overschrijden. Waar den rechter do keuze tus- 

•hen meerdere hoofdstraffen is gelaten, komt 
bij do vergelijking alleen de zwaarste dier straf
fen in aanmerking. De betrekkelijke zwaarte 
van gelijksoortige hoofdstraffen wordt bepaald 
door het maximum. De betrekkelijke duur, 
zoowel van ongelijksoortige als van gelijksoortige 
hoofdstraffen, wordt eveneens bepaald doorliet 
maximum. Bij samenloop van misdrijven met 
overtredingen wordt het zuivere cumulatie- 
Hlolsol toegepast en voor elke overtreding zonder 
vermindering straf opgelegd, in geval iemand, 
na veroordeeling tot straf, opnieuw wordt schul
dig verklaard aan misdrijf of overtreding vóór 
die veroordeeling gepleegd, wordt do vroegero 
straf in rekening gebracht en de bovenaange
haalde beginselen toegepast voor het geval van 
gelijktijdige berechting. Do bepaling van art. 04 
houdt in do erkenning van het voortgezet delict 
en do voortgezette overtreding, waarover boven 
is gehandeld.

Klachtdclicto n. Do klachtdelicten in 
het strafwetboek hel»ben een anderen oorsprong 
dan die bij do verschillende bevolkingen van 
Indiö. Bij de laatste waren zo een uiting van het 
privaatrechtelijk karakter van hot strafrecht, 
in het tegenwoordig wetboek zijn zo van Eu- 
ropoesohon oorsprong en stammen zij af van 
do delicta privata uit den Romcinschen Kei
zertijd. Terwijl het publiekrcchtclijk karakter 
van hot strafrecht meebrengt, dat de klacht uit

gaat van het openbaar ministerie, is op dat be
ginsel ceno uitzondering gemaakt ten aanzien 
van enkelo speciale delicten, omdat het bijzon
dere nadeel van dengene, tegen wien het delict 
gepleegd was, meer betcekenis had dan het na
deel, dat do maatschappij leed in het afgetrok- 
keno en het bijzonder belang van den persoon, dio 
benadeeld was, meer gebaat zou zijn bij niet- 
vervolging dan het belang der maatschappij bij 
vervolging, dat laatste belang in elk geval niet 
zóó zwaar woog, dat niet aan den benadeelde 
kon worden overgelaten of hij den Rechter 
met zijne intieme aangelegenheden in weten
schap wilde stellen en daardoor het gevaar loo- 
pen, dat die intieme aangelegenheden werden tot 
publiek domein. Welke misdrijven enkel op 
klachte vervolgbaar zijn is niet in één titel of ar
tikel geregeld, maar over verschillende titels ver
deeld en bij de verschillende daarvoor in aan
merking komende artikelen bekend gesteld. Het 
zijn overspel (art. 284), het bewegen van een 
minderjarigo tot vleeschelijke gemeenschap met 
den dader (art. 293), beleediging (titel XVI), be
halve in het geval, dat zij wordt aangedaan aan 
eenen ambtenaar in de rechtmatige uitoefening 
zijner bediening (art. 316); schending van ge
heimen (artt. 322 en 323), schaking in bepaalde 
gevallen en onder bepaalde omstandigheden 
(art. 332). Do klachtdelicten zijn weer te ver
deden in absolute en relatieve klachtdelicten. 
Onder de eerste verstaat men de zoodanige, 
waarbij altijd een klacht voorwaardo is van do 
vervolgbaarheid (overspel, het buiten echt vlee
schelijke gemeenschap hebben met een meisje 
tusschen twaalf en vijftien jaren, beleediging 
(smaad of smaadschrift, ook tegen een overle
dene), schending van geheimen tegen een be
paald persoon of een bepaalde onderneming, 
bedreiging met smaad, smaadschrift of openba
ring van een geheim, inbreuk op het auteurs
recht, schaking). Onder de laatste, die, welke in 
den regel vervolgbaar zijn zonder voorafgaande 
klacht, maar waarbij die klacht gevorderd wordt, 
wanneer er tusschen den dader van of den mede
plichtige aan een misdrijf en dengene, tegen wien 
het misdrijf is gepleegd, eene betrekking van 
nauwe verwantschap bestaat, door de wet nader 
aangowezen (zijn van tafel en bed of van goederen 
gescheiden echtgenoot of zijn bloed- of aanver
want, hetzij in de rechte linie, hetzij in den 
tweeden graad der zijlinie). Voorbeelden hiervan 
zijn: diefstal, afpersing en afdreiging, verduis
tering, bedrog, vernieling of beschadiging van 
goederen.

Indiening en intrekking van 
de klachten. (Titel VII van het Eerste 
boek).

Do strafwet geeft niet alleen aan wio gerech
tigd is ter zake van con misdrijf een klacht in 
te dienen, doch voorziet ook in het geval, dat 
degene, tegen wien het misdrijf werd gepleegd, 
minderjarigo of con onder curateele gesteld per
soon is. Is zulk een minderjarigo nog geen 16 
jaar oud, dan zal niet hij gerechtigd zijn zich 
tot den ambtenaar to wenden, die bij de rege
ling van het strafprocesrecht is aangewezen con 
klachte op te nemen, maar zal zijn wettige ver
tegenwoordiger in burgerlijko zaken omtrent 
het al of niet indienen van do klachte moeten 
beslissen.

Ook de onder curatcolo gestelde — bohalvo
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ier geen veroordeelend vonnis tusschen beide 
feiten dan zon er een geval van samenloop zijn 
(zie boven onder samenloop).

Bij de behandeling van recidive als grond voor 
strafverhooging kunnen twee stelsels worden ge
volgd n.1. 1°. dat iedere vroegere veroordecling 
zoodanigen grond oplevert en 2c. dat alleen een 
vroegere veroordecling wegens een gelijksoortig 
delict tot verhoogde strafbaarstelling van het 
later gepleegde mag voeren.

In de afgeschafte Ned.-Indische wetboeken 
werd het eerste stelsel gehuldigd, zij het dan 
ook eenigszins beperkt. Het thans geldend 
strafwetboek past het tweede stelsel toe.

Dit Strafwetboek kent twee vormen van toe-

als deze onder curntcelc stelling wegens ver
kwisting werd uitgesproken — mag niet zelf 
handelen ten deze, zijn wettige vertegenwoor- 
digcr in burgerlijke zaken is de tot klachte ge
rechtigde.

Mocht zoodanige vertegenwoordiger ontbre
ken of de persoon zijn, tegen wien de klachte 
moest- geschieden, dan zullen eenige andere per
sonen de gerechtigden zijn, in de eerste plaats 
de toeziende voogd of curator of het college met 
de toeziende voogdij of curatcele belast, m. a. w. 
de Weeskamer.

Ook do termijnen, waarbinnen de klachte moet 
zijn ingediend, zijn in de wet aangegeven. Deze 
termijnen, van 6 of 9 maanden, naar mate de 
tot klachte gerechtigde binnen of buiten Nc- 
dcrlandsch-Indië verblijf houdt, beginnen te 
loopen van het oogenblik, dat die gerechtigde 
van het gepleegde feit kennis heeft bekomen.

Ten slotte is gelegenheid gegeven een in
gediende klachte weder in te trekken, mits deze 
intrekking geschiedt binnen 3 maanden na de 
indiening.

Uitzondering is gemaakt voor de klachte 
wegens overspel, welke nog kan worden inge
trokken zoolang het onderzoek ter terechtzitting 
niet is begonnen.

Strafverz waring
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passing van dit stelsel. Vooreerst de algemecne 
recidive, welke alleen voor misdrijven te pas 
komt, en voorts de bijzondere, welke zoowel voor 
enkele misdrijven als voor overtredingen geldt.

De bepalingen voor de algemecne recidive zijn 
gegeven in den laatsten (XXXIsten) Titel van 
liet tweede boek, die voor de bijzondere zijn 
verspreid in het tweede en in het derde boek.

Ten aanzien van de algemecne recidive onder
scheidt de strafwet 3 groepen van misdrijven.

De eerste groep omvat de misdrijven, die alle 
gepleegd worden uit ongeoorloofd winstbejag 
of met bedriegelijk opzet, zooals diefstal, ver
duistering, bedrog, valschheid, bankbreuk. De 
tweede groep wordt gevormd door misdrijven 
tegen het leven gericht of gepleegd, mishande
ling en in het algemeen daden van geweld 
tegen personen ondernomen. De derde groep 
omvat de in verschillende titels verspreide 
strafbepalingen tegen beleediging en de mis
drijven vermeld in de artt. 483 en 484.

Ook een vroegere veroordecling krachtens 
de „militaire” wetten, kan den dader van een 
delict tot recidivist maken. Tot de misdrijven 
van de eerste groep zijn daarbij gebracht: dief
stal, verduistering of bedrog; tot die van de 
tweede groep gewelddadig verzet tegen of mis
handeling van meerderen in rang, of van ge
weldenarijen tegen personen, een en ander slraf- 
baar gesteld bij de militaire wetten.

Indien een dader van een delict, genoemd 
in een van de bedoelde groepen, vroeger veroor
deeld was wegens hetzelfde delict of wel een an
der tot dezelfde groep behoorende, dan kan hem 
een zwaardere straf worden opgelegd n.1. één 
derde boven het bedreigde maximum.

De strafverzwarende werking van de vroegere 
veroordecling is slechts een lijdelijke; zij duurt 
namelijk slechts 5 jaren, te rekenen sedert de 
schuldige de vroeger uitgesproken straf geheel 
of gedeeltelijk heeft ondergaan, of sedert die 
straf hom geheel is kwijtgescholden. Is tijdens 
het plegen van het misdrijf liet recht tot uitvoe
ring der straf nog niet verjaard, dan zal ook de 
strafverzwaring van toepassing zijn.

De strafverzwaring wegens vroegere 
deeling zal alleen betrekking hebben op de tij
delijke gevangenisstraf, in de gevallen, dat 
delict werd begaan, in de eerste en tweede groep 
genoemd, doch op „alle” bepaalde straffen in
geval het delict valt in de derde
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: en strafver
mindering. In de keuze der strafbedrei
ging is eene zekere verhouding bewaard tusschen 
de betrekkelijke zwaarte van het gepleegde 
strafbare feit en de daarop gestelde straf. Het 
spreekt echter wel van zelf, dat die verhouding 
niet altijd billijk zijn kan. En daarom heeft de 
wet nog eenige speciale gevallen opgenomen, 
waarbij de straf ten aanzien van een in eene 
zekere categorie vallende persoon nog kan wor
den verminderd of wel verhoogd. De verminde
ring betreft de personen, beneden een zekeren 
leeftijd (zie boven: jeugdige leeftijd). De ver
meerdering betreft de ambtenaren. Heeft de 
ambtenaar, door het begaan van een strafbaar 
feit, een bijzonderen ambtsplicht geschonden, of 
heeft hij daarbij gebruik gemaakt van macht, 
gelegenheid of middel, hem door zijn ambt ge
schonken, dan kan de straf met een derde worden 
verhoogd (art. 521 Sw.). Wie ambtenaren zijn 
wordt door de wet niet gezegd. Alleen is in den 
slottitel van het eerste boek (art. 92) aangegeven, 
wie onder ambtenaren moeten worden begrepen. 
Het zijn alle personen, verkozen bij krachtens 
algemecne verordening gehouden verkiezingen; 
alle leden van locale raden, die dit niet zijn 
krachtens eene verkiezing, zoomede alle Inland- 
sehe Hoofden en Hoofden van Vreemde Ooster-
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lingen, die wettig gezag oefenen; onder ambte
naren en onder rechters worden begrepen scheids
rechters; onder rechters zij, die administratieve 
rechtsmacht oefenen, benevens de voorzitters 
en de leden van de Priesterraden. Allen, die tot 
de gewapende macht behooren, worden als amb
tenaren beschouwd. Het artikel breidt dus het 
begrip ambtenaar uit door verschillende cate
gorieën van personen er onder te brengen, die 
anders niet daartoe zouden behooren.

.Een andere grond voor verhooging van de 
strafbaarheid is herhaling {recidive). Deze is dan 
aanwezig, wanneer iemand zich schuldig maakt 
aan onderscheidene strafbare feiten en het 
eene feit van het andere gescheiden is door 
een onherroepelijk geworden veroordeeling. Was

! i

vtToor-

!een

groep.
Bij de bijzondere recidive zal ook strafver 

zwaring, soms zelfs het opleggen 
dcre strafsoort mogelijk zijn, doch alleen ingeval 
hetzelfde delict gepleegd wordt, als waarvoor de 
schuldige vroeger veroordeeld werd. Bijv. in-

van een zwaar-
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bezittingen van Nederland een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis is geveld. Onder Nedcrl.- 
Indischc rechter worden verstaan zoowel do 
Gouvcrncmcntsrechter als de inhcemsche, zoowel 
in de Zelfbesturen als in hot onder rechtstreeks 
onder Europcesch gezag staand gebied, waar 
do bevolking is gelaten in het genot van hare 
eigene rechtspleging. Betreft het een feit, waar
over door ccne anderen dan een der bovenge
noemde rechters onherroepelijk is beslist, dan 
is strafvervolging wegens hetzelfde feit, van den 
persoon, te wiens aanzien die beslissing werd 
gegeven, uitgesloten in geval van vrijspraak of 
ontslag van rechtsvervolging en ook van ver- 
oordeeling, indien deze gevolgd is door de ge- 
heele uitvoering van het vonnis, gratie of ver
jaring der straf.

Een andere grond, waarop een strafvervolging 
zal moeten worden afgewezen, is de verjaring. 
De verjaringstermijnen zijn: «. één jaar bij 
overtredingen en drukpersdelicten; b. zes jaren 
bij de misdrijven, waarop geldboete, hechtenis 
of gevangenisstraf van niet meer dan drie 
jaren gesteld is; c. twaalf jaren bij alle misdrij
ven, waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer 
dan drie jaren gesteld is; d. achttien jaren bij 
alle misdrijven, waarop de doodstraf of levens
lange gevangenisstraf gesteld is. Ten aanzien 
van hem, die vóór het begaan van het feit den 
leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt had, 
wordt elk dier boven vermelde verjaringster
mijnen tot een derde van den daar bepaalden 
duur ingekort.

De termijn van verjaring vangt in het alge
meen aan op den dag, m\ dien, waarop het feit 
gepleegd is. Hierop is uitzondering gemaakt 
ten aanzien van do misdrijven van valschheid, 
valsche munt of muntschennis, enkele mis
drijven tegen do persoonlijke vrijheid en ten 
aanzien van enkele overtredingen, begaan door 
eenen ambtenaar van den burgerlijken stand 
in de uitoefening van zijn ambt. Bij deze delicten 
begint de verjaringstermijn later te loopen. 
Ook het recht tot tenuitvoerlegging van de 
straf kan door tijdsverloop verjaren. De ter
mijnen zijn: twee jaren bij overtredingen, vijf 
jaren bij drukpersdolictcn. In alle andere ge
vallen is de termijn een derde langer dan die 
voor het recht tot de strafvordering, met dien 
verstande, dat in geen geval de termijn van 
verjaring korter is dan de duur der opgelegde 
straf. Het recht tot tenuitvoerlegging van 
do doodstraf verjaart niet. Do termijn van 
verjaring vangt aan op den dag na dien, 
waarop do rechterlijke uitspraak kan worden 
tenuitvoergclegd. Bij ontvluchting van eenen 
veroordeelde tijdens het ondergaan van zijne 
straf en bij herroeping eencr voorwaarde
lijke invrijheidstelling vangt eeno nieuwe ver
jaringstermijn aan, ingaando op den dag 
na dien der ontvluchting en nt\ dien der her
roeping.

De termijnen der verjaring van het recht tot 
strafvordering staan in ccne bepaalde verhou
ding tot do zwaarte van het misdrijf, althans 
in het algemeen; de termijnen der verjaring 
van de straf weer in een bepaalde verhouding 
tot de eerste. Do termijnen der vervolgingsver
jaring zijn korter dan die der straf verjaring 
wegens do moeilijkheid, zoo niet onmogelijkheid 
om na te langen tijd voldocndo bewijsmiddelen

dien iemand een geschrift of afbeelding, waarin 
belcediging voorkomt voor de Koningin, 
het oogmerk, om aan den belecdigcnden in.-

een
met
houd ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaar
heid daarvan te vermeerderen, verspreidt, of 
openlijk tentoonstelt en hij begaat dit misdrijf 
in zijn beroep, terwijl er tijdens het plegen van 
het misdrijf nog geen 2 jaren verloopon zijn, se
dert een vroegere veroordeeling van den schul
dige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is ge
worden, kan hij van de uitoefening van dat be
roep worden ontzet (art. 137 Sw.).

De termijn van 2 jaren loopt hier dus niet 
van het ondergaan hebben van dc vroeger op
gelegde straf, maar van het oogenblik, dat de 
vroegere veroordeeling kracht van gewijsde heeft 
bekomen, onherroepelijk geworden is.

Behalve bij de zoogen. verspreidingsmisdrij- 
vcn. waartoe het zooeven bedoelde behoort, 
(artt. 144, 1G1, 1G3 en 321 Sw.) wordt de bij
zondere recidive nog gevonden in enkele andere 
misdrijven, zoo bijv. in dat van art. 216 Sw., 

dc bedreigde straffen, n.1. gevangenisstrafwaar
of geldboete, met een derde verhoogd worden en 
enkele overtredingen, bijv. baldadigheid (art. 
489 Sw.), buiten noodzaak onbevoegd uitoefenen 
van een beroep, waarvoor een algcmccnc veror
dening eene toelating vordert (art. 512 Sw.), hot, 
in staat van dronkenschap verkeerende, in het 
openbaar belemmeren van het verkeer of de orde 
verstoren (art. 492 Sw.), het als bedienaar van 
den godsdienst vdrrichten van eenigc godsdien
stige plechtigheid betrekkelijk een huwelijk, dat 
slechts ten overstaan van den ambtenaar van
den burgerlijken stand kan worden voltrokken, 
vóórdat partijen hem hebben doen blijken, dat 
haar huwelijk ten overstaan van zoodanigen 
ambtenaar is voltrokken (art. 530 Sw.). Dc te
gen deze laatste overtreding bedreigde straf is 
geldboete, maar ingeval van herhaling binnen 
2 jaar sedert een vroegere veroordeeling wegens 
gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, 
kan hechtenis worden opgelegd.

Een voorbeeld van verandering van de straf- 
soort vindt men nog in art. 536 Sw., dat straf
baar stolt het zich in kennelijken staat van dron
kenschap bevinden op den openbaren weg. 
De bedreigde straf is geldboete, maar ingeval 
van herhaling binnen het jaar „kan” hechtenis 
worden opgelegd, terwijl bij tweede herhaling 
1.innen het jaar na de veroordeeling wegens de 

•ste herhaling hechtenis moet worden opge
legd, en bij derde of volgende herhalingen, 
gepleegd telkens binnen een jaar na dc laatste 
veroordeeling, de duur van de hechtenis van 
twee weken op drie maanden is gesteld.

De overtredingen, in dc artt. 4.92 en 536 Sw. 
ontschreven, worden als van zoodanig gelijken 
aard beschouwd, dat vroegere veroordeeling we
gens de eene een dader aan dc andere overtre
ding tot recidivist maakt.

Verval van het recht van s t r a f- 
v o r d c r i n g en v a n d o straf (Titel 
VIII, eerste boek). Ten aanzien van dcgerechte- 
lijke vervolgingen geldt do Romeinscho rechts
regel: „non bis in idem”. Als beginsel is bij de 
Noderlandseh- fndische Strafwet aangenomen, dat 
niemand andermaal kan worden vervolgd voor 
een feit, waarover te zijnen aanzien reeds door 
den Ned.-Indischen rechter of door dien in 
Nederland of door dien in andere koloniën en

eer
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veroordeeling to kunnen bij brengen. 
.De verjaring wordt geacht te zijn van publiek
rechtelijk karakter, zoodat ambtshalve daarop 
zal moeten worden acht geslagen.

De verjaring kan worden gestuit en geschorst. 
Bij de stuiting begint een nieuwe verjaringster
mijn, zonder verband met die, welke gestuit is; 
bij de schorsing wordt de werking der verjaring 
enkel opgeheven gedurende een zekeren tijd 
en loopt weer door, zoodra de oorzaak van de 
schorsing is opgeheven. De stuiting der verjaring 
wordt behandeld in de artikelen 80 en S5 al. 2; 
do schorsing in de artikelen 81 en 85 al. 3.

De verjaring van het recht tot strafvordering 
wordt gestuit door elke daad van vervolging, 
mits die daad den vervolgde bekend zij of hem 
bekend gemaakt op de bij algemeene verorde
ning daarvoor bepaalde wijze.

Die verjaring wordt geschorst, indien de in
gestelde strafvervolging wordt geschorst ter 
zake van een praejudicieel geschil.

De verjaring van het recht tot uitvoering 
van de straf wordt gestuit door de ontvluchting 
van den veroordeelde tijdens het ondergaan 
van de straf, en door de herroeping van een 
voorwaardelijke invrijheidstelling; geschorst 
wordt zij door de bij algemeene verordening 
bevolen schorsing van de tenuitvoerlegging, 
terwijl de verjaringstermijn niet loopt gedurende 
den tijd dat de veroordeelde, zij het ook ter 
zake van een andere veroordeeling, in verzekerde 
bewaring is. x)

Zoowel het recht van strafvordering als dat 
tot uitvoering van de straf, vervalt door den 
dood (van den verdachte en van den veroor
deelde). Dit lijkt heel natuurlijk, maar is niet 
altijd zoo geweest. Het strafrecht kende in 
vroeger tijd wel degelijk straffen aan het lijk 
of in effigie (memoriae damnatio) en verbeurd
verklaring na den dood.

Eene uitzondering op den regel, dat de dood 
een eind maakt aan strafvervolging en uit
voering van de opgelegde straf, bestaat ten 
aanzien van de overtredingen van algemeene 
verordeningen betreffende ’s Lands middelen 
en pachten. Bij de artikelen 391 van de Straf
vordering, 490 van het Inl. Reglement en de 
met art. 400 I. R. overeenkomende bepalingen 
wordt de toepassing van het voorschrift, dat 
het recht tot strafvordering vervalt door den 
dood (art. 77 Sw.), uitgesloten ten aanzien 
van de genoemde overtredingen. De vervolging 
wordt aanhangig gemaakt of zoo reeds begon
nen, voortgezet tegen de erfgenamen of vertegen
woordigers van den dader.

Wat betreft de ten uitvoerlegging van een 
vóór het overlijden reeds in kracht van gewijsde

gegaan vonnis bevat art. 4 van het Invocrings- 
besluit voorschriften.

• De aansprakelijkheid van erfgenamen of ver
tegenwoordigers is evenwel beperkt in zooverre, 
dat alleen vermogensstraffen — geen vrijheids
straf dus — tegen hen kunnen worden tenuitvoer- 
gelegd.

De vonnissen, houdende veroordeeling tot 
geldboete en verbeurdverklaring, kunnen wor
den tenuitvocrgelegd zoowel op de goederen 
van den veroordeelde als op de voorwerpen, 
die in bedoelde verordeningen voor opgelegde 
boeten executabel zijn verklaard.

Bij overtredingen, waarop geen andere hoofd
straf is gesteld dan geldboete, kan men de straf
vervolging voorkomen door vrijwillige betaling 
van het maximum der op het strafbare feit ge
stelde boete en van de gemaakte kosten, indien 
er reeds eene vervolging had plaats gehad. Zoo 
er nevens geldboete verbeurdverklaring op het 
feit gesteld is, moeten tevens de aan verbeurd
verklaring onderworpen voorwerpen worden af
gegeven of de waarde ervan, te schatten door 
den bij algemeene verordening daarvoor aan
gewezen ambtenaar, binnen eenen, door dien
zelfden ambtenaar te stellen termijn, worden 
vergoed.

De laatste titel van het eerste boek geeft aan, 
welke beteekenis moet worden gehecht aan 
sommige, in het wetboek voorkomende, uitdruk
kingen, waaromtrent anders verschil van op
vatting zou kunnen bestaan.

Straffen. De op te leggen straffen zijn 
opgenoemd en nader behandeld in den tweeden 
titel van het eerste boek. Ze zijn verdeeld in 
hoofdstraffen en bijkomende straffen. De hoofd- 
straffen zijn: a. doodstraf; b. gevangenisstraf; 
c. hechtenis; d. geldboete; de bijkomende: n. 
ontzetting van bepaalde rechten; b. verbeurd
verklaring van bepaalde voorwerpen; c. open
baarmaking van de rechterlijke uitspraak.

a. doodstraf. De doodstraf geschiedt door 
ophanging. Ze wordt door den scherprechter 
uitgevoerd op een schavot, door den veroordeelde 
met een strop om den hals aan een galg vast te 
maken en een luik onder zijn voeten te doen 
Avegvallcn. De tenuitvoerlegging moet geschie
den in tegenwoordigheid van bij de wet aange
wezen ambtenaren (art. 339 Strfv., 323a Jnl. 
Rcgl.) op zoodanige wijze, dat zij niet door het 
publiek kan worden waargenomen. Vóór de 
inwerkingtreding van het K. B., afgekondigd in 
Ind. Stb. 1907 no. 455, was de tenuitvoerlegging 
tegen door de Europeosche rechtbanken ver
oordeelden in het openbaar, zooals in do Straf
vordering uitdrukkelijk was voorgeschreven. 
Ten aanzien van vonnissen van Inlandsehc 
rechtbanken bestond dit dwingend voorschrift 
niet, doch had toch — althans tot 1900 - de
executie in het openbaar plaats. Over het 
voor en tegen van de doodstraf is onnoemelijk 
veel geschreven. De sterkste argumenten er tegen 
zijn hare onherstelbaarheid in geval later mocht 
blijken, dat de rechter dwaalde, toen hij de 
veroordeeling uitsprak en haar in strijd zijn 
met de zich overal meer en meer baanbrekende 
overtuiging, dat de straf geen doel moet zijn 
in zichzelf, maar enkel mag dienen tot beveili
ging van de maatschappelijke orde en tevens 
gericht moet zijn op de verbetering van den 
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0 Mr. J. W. Spin heeft over de ver
jaring een artikel geschreven: „Bijdrage 
tót de leer van de verjaring in strafzaken”, 
waarin hij tot de conclusie komt, dat de 
eerste sporen van verjaring op het gebied 
van het strafrecht zich reeds vertoonden 
in het Attische recht in de vijfde eeuw vóór 
Christus en dat zij ook bij de Romeinen 
ten tijde der Republiek reeds voorkwam. 
In de Middeleeuwen kwam zij eveneens 
hier en daar voor. Eerst de Code van 1791 
waarborgde de verjaring tegen elke klacht 
en elke straf.
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van den Directeur van Justitie. In het eerste 
geval neemt het hoofd van het gewest, binnen 
wiens ressort do veroordeelde zich bevindt, 
het besluit daartoe, maar kan dat niet uit^ 
voeren zonder machtiging van den Directeur; 
in het tweede geval neemt de Directeur van 
Justitie het besluit, op voorstel of na ingewon
nen bericht van het Hoofd van Plaatselijk 
bestuur, binnen wiens ressort de veroordeelde 
zich bevindt. Wanneer de aldus voorwaardc- 
lijk in vrijheidgestelde zich slecht gedraagt of 
in strijd handelt met de in zijnen verlofpas uit
gedrukte voorwaarden, kan het hoofd van 
Plaatselijk Bestuur, binnen wiens ressort hij 
zich bevindt, zijne aanhouding bevelen, onder 
verplichting daarvan onverwijld kennis te 
geven aan den Directeur van Justitie. Volgt 
daarna herroeping, dan wordt die geacht be
volen te zijn op den dag der aanhouding.

De duur der hechtenis is ten minste een dag 
en ten hoogste een jaar. Echter kan zij voor 
een jaar en vier maanden worden opgelegd in 
de gevallen, waarin het maximum der straf 
kan worden verhoogd, bij samenloop, herhaling 
en bij overtreding, door een ambtenaar gepleegd, 
indien art. 52 toepasselijk is. Hechtenis wordt 
altijd ondergaan in het gewest, waar de veroor
deelde in eersten aanleg heeft terecht gestaan, 
tenzij hem door den Directeur van Justitie op 
zijn verzoek vergund wordt haar elders te 
ondergaan. Wanneer iemand veroordeeld is tot 
gevangenisstraf en tot hechtenis, dan kan hij, 
na de eerste straf te hebben ondergaan, op zijn 
verzoek in dat gesticht blijven en daar verder 
zijn hechtenis ondergaan. Zijn straf verandert 
daardoor niet van aard. Hij mag zich echter 
van het oogenblik af, dat zijn gcvangenissti’af 
overgaat in hechtenis, op eigen kosten eenigc 
lotsverbetering verschaffen, overeenkomstig de 
daaromtrent bestaande voorschriften.

Ten aanzien van tot hechtenis veroordeelden 
dient opgemerkt, dat, als de opgelegde straf 
niet zwaarder is dan G dagen, de rechter bij 
zijn vonnis kan bepalen, dat de veroordeelde 
buiten de werktijden op vrije voeten zal blijven.

Zoowel gevangenisstraf als hechtenis brengen 
mede, dat de veroordeelde verplicht is, tot het 
verrichten van den hem opgedragen arbeid, 
welke arbeid zoowel binnen als buiten do 
muren van het gesticht tot opneming van 
veroordeelden kan geschieden. Alleen is bepaald, 
dat de veroordeelden tot hechtenis den lichteren 
arbeid zullen verrichten. De zwaardere is voor 
hen, die gevangenisstraf ondergaan.

Op den regel, dat ook arbeid buiten de ge
stichten kan worden opgedragen, maakt de wet 
uitzondering voor tot levenslange straf ver
oordeelden, voor vrouwen en voor andere veroor
deelden op geneeskundige verklaring, dat de 
man ongeschikt is voor buitenarbeid. Voorts 
„kan” de rechter uitzondering maken door bij zijn 
vonnis dien buitenarbeid buiten te sluiten. Hij 
mag dat doen uit hoofde van persoonlijke of 
maatschappelijke omstandigheden van den ver
oordeelde.

d. geldboete. De op te leggen boete kan niet 
minder zijn dan 25 cent. Wordt de boete niet 
botaald binnen den door don rochtor bij zijn 
vonnis te bepalen termyn, wclko niet langer mag 
zijn dan twee maandon na den dag, waarop 
het kan worden tenuitvoergolegd, dan wordt

bock opgenomen als een uiterst middel, een 
maatschappelijk „noodrecht dat wel is waar 
alleen onder zeer buitengewone omstandigheden 

worden aangewend, maar waarvan domag .
toepasselijkheid toch niet volstrekt mag worden 
uitgesloten” (M. v. T.). Ze wordt beschouwd 
als onmisbaar, juist om het afschrikwekkende 
karakter, dat haar eigen is en dat van even 
grooten invloed werd beschouwd op de In
landers en Vreemde Oosterlingen als op do 
Europeanen. Geen andere straf zal dien invloed 
kunnen uitoefenen. Maar omdat de straf de
ultima ratio is, daarom is ze enkel bedreigd 
tegen de allerzwaarste misdrijven: die tegen de 
veiligheid van den staat, moord, zee-, kust
en strandroof, indien die feiten den dood van 
een beroofde ten gevolge heeft en diefstal onder 
de meest verzwarende omstandigheden en ook 
bij die misdrijven is ze niet imperatief voorge
schreven, maar alternatief met vrijheidsstraf, 
zoodat de beslissing aan den rechter werd 
ovcrgelaten.

b en c. gevangenisstraf en hechtenis. Dat er 
twee soorten van vrijheidsstraffen zijn opge
nomen is een gevolg van de verdceling der straf
bare feiten in misdrijven en overtredingen. 
De straf op misdrijf gesteld is gevangenis, 
hechtenis of geldboete, die op overtredingen 
hechtenis (en- of geldboete). De Europeesche 
vorm van gevangenisstraf, de celstraf heeft men 
in Indië niet aangedui’fd, althans niet impera
tief durven voorschrijven met het oog op het 
klimaat. Teneinde echter te vermijden, dat 
daardoor de straf, althans gedurende de eerste 
vijf jaren, die in Nederland in afzondering moe
ien worden ondergaan, in verhouding tot de 
straftoemeting in het moederland te licht zou 
worden, zijn de maxima beneden 9 jaren, in 
vergelijking met Nederland, aanmerkelijk ver
hoogd. De gevangenisstraf is levenslang of 
lijdelijk. In het laatste geval is de kortste duur 
der op te leggen straf 2 ! uren, do langste 15 
jaren, welke tot 20 jaren kunnen worden ver
lengd in de gevallen, waarin op het misdrijf 
hetzij de doodstraf, levenslange en tijdelijke 
gevangenis, hetzij levenslange en lijdelijke ge
vangenisstraf ter keuze van den rechter zijn 
gesteld en in die gevallen, waarin wegens 
strafverhooging ter oorzako van samenloop 
van misdrijven, herhaling van misdrijf, of 
wegens de. omstandigheid, dat, het misdrijf 
door een ambtenaar gepleegd zijndo, art. 52 Sw. 
toegepast wordt, de tijd van 15 jaren wordt 
overschreden. Zij kan in geen enkel geval 
den tijd van twintig jaren te boven gaan. 
De gevangenisstraf voor langer dan één jaar 
wordt door mannen ondergaan ter plaatse door 
den Directeur van het Departement van Justi
tie aan te wijzen. De vrouwelijko veroordeelden 
worden in dat geval gezonden naar de strafge
vangenis voor vrouwen te Semarang. (Ind. Stb. 
1917 no. 708, art. 8).

Do tot gevangenisstraf veroordeelde kan 
onder bepaalde omstandigheden voorwaardelijk 
in vrijheid worden gesteld (Ind. Stb. 1917 no. 749). 
Daartoe is noodig, dat hij in elk geval drievierde 
van zijn straftijd heeft ondergaan en deze drie
vierden moeten ten minste een strafperiode 
van drie jaren omvatten. Deze invrijheidstel
ling J<£ul altijd herroepen worden. Zoowel de 
invrijheidstelling als do herroeping gaan uit
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de rechterlijke macht. De ontzetting 
rechten kan worden uitgesproken in het bijzonder 
in de gevallen in het Tweede boek omschreven; 
in het algemeen bij veroordecling wegens cenige 
in het Eerste bock (artt. 36 en 37) genoemde 
misdrijven. De ontzetting van het recht om 
ambten of bepaalde ambten te bekleeden en 
bij de gewapende macht te dienen, kan worden 
uitgesproken bij veroordeeling wegens eenig 
ambtsmisdrijf of wegens een misdrijf, waarbij 
de schuldige misbruik maakte van zijn ambt, 
in het bij art. 52 Sw. bedoelde geval dus. •

De ontzetting van de vaderlijke macht en 
van de voogdij enz., zoowel over eigen kinderen 
als over anderen, kan worden uitgesproken 
bij veroordeeling:

1°. van ouders of voogden, die opzettelijk 
met een aan haar gezag onderworpen minder
jarige aan eenig misdrijf deelnemen en

2°. van ouders of voogden, die tegen een 
aan hun gezag onderworpen minderjarige eenig 
misdrijf plegen, o inschreven in een zestal Titels 
van het Tweede Boek (o. a. zedenmisdrijven).

Door de ontzetting verliest men niet enkel 
de rechten, die men bezit, maar tevens de be
voegdheid om zulke rechten te verkrijgen. De 
uitoefening van een recht, waaruit men bij rech
terlijk vonnis ontzet is, is strafbaar gesteld bij 
art. 227. Wanneer eene ontzetting van rechten 
is uitgesproken, bepaalt de rechter den duur 
daarvan als volgt: 1. bij veroordeeling tot de 
doodstraf of tot levenslange gevangenisstraf, 
voor het leven; 2. bij veroordecling tot tijdelijke 
gevangenisstraf of tot hechtenis voor een tijd, 
den duur der hoofdstraf ten minste met twee 
en ten hoogste met vijf jaren te boven gaande; 
3. bij veroordeeling tot geldboete, voor een tijd 
van ten minste twee en ten hoogste vijf jaren. 
De straf gaat in op den dag, waarop de rech
terlijke uitspraak ten uitvoer kan worden ge
legd. Wat een ambt is, wordt niet nader aan- 
geduid, evenmin wat een beroep is. Tusschen 
hem, die een ambt bekleedt en hem die een 
beroep uitoefent, wordt nog in het artikel 
zelf dit onderscheid gemaakt, dat het bekleeden 
van alle ambten kan worden verboden, niet 
het uitoefenen van alle beroepen. In het alge
meen moet onder ambt worden verstaan eene 
betrekking, opgedragen door het uitvoerend 
gezag, welke betrekking oenen staat van onder
geschiktheid schept tusschen hot gezag, dat 
benoemt en den persoon, die benoemd is; 
onder beroep eene particuliere betrekking of 
kostwinning, verbonden aan een bepaald soort 
van werk. Daarom wordt aan den Rechter de 
bevoegdheid gegeven tot het verbieden van dat 
speciaal beroep, waarin of waardoor het mis
drijf gepleegd is. Onder geviapende macht moet 
worden verstaan zee- en landmacht, militie en 
schutterij; bij haar dienen beteekent tot haar 
behooren. Onder raadsman zal men moeten 
verstaan dien, welke door den vader ingevolge 
artikel 346 van hot B. W. aan de langst levende 
moeder voogdes kan worden toegevoegd.

b. verbeurdverklaring van bepaalde voor 
werpen. Deze verbeurdverklaring is een vermo- 
gensstraf en kan dus alleen betreffen voor
werpen, den veroordeelde toebehoorendo en wel 
uitsluitend hem. Die voorwerpen moeten verder 
met het begane delict in verband staan, hetzij 
ze gebruikt zijn om het delict tc plegen,

vanzij vervangen door hechtenis. De duur dier 
hechtenis staat in evenredigheid met het bedrag 
der geldboete. Hij is tenminste één dag en 
ten hoogste zoovele dagen als het maximum 
der bedreigde geldboete vijftallen guldens bevat, 
doch in geen geval meer dan 6 maanden. De 
duur wordt in de rechterlijke uitspraak in dier 
voege bepaald, dat voor eene opgelegde boete 
van een lialven gulden of minder één dag, voor 
een opgelegde boete van een hooger bedrag 
niet meer dan één dag voor eiken halvcn gulden 
der opgelegde boete en voor het overblijvend 
gedeelte daarvan in de plaats treedt. De hechte
nis kan voor ten hoogste acht maanden worden 
opgelegd in de gevallen, waarin wegens straf- 
verhooging ter zake van samenloop 
drijven, herhaling van misdrijf of bij toepassing 
van art. 52 Sw. de som van negenhonderd gulden 
wordt overschreden. In geen enkel geval mag 
zij den tijd van acht maanden te boven gaan. 
De veroordeelde behoeft den termijn, binnen 
welken hij de boete moet betalen, niet af te 
wachten. Hij kan dadelijk na de veroordeeling 
de hechtenis ondergaan en wanneer hij ze 
ondergaat kan hij zich altijd weer daarvan be
vrijden door de boete te betalen. De boete kan 
ook gedeeltelijk worden betaald, hetzij vóór de 
uitvoering van de hechtenis, hetzij nadat deze 
is aangevangen. Door de betaling van een ge
deelte der boete zal de veroordeelde bevrijd wor
den van het ondergaan van een evenredig deel 
van de vervangende hechtenis.

Zooals boven reeds werd gezegd, bestaat ten 
aanzien van fiscale delicten een van de gewone 
afwijkende regeling. Deze zelfde afwijking wordt 
aangetroffen bij de tenuitvoerlegging van geld
boeten. Die veroordeelde, die niet binnen den 
door den rechter bepaalden termijn de boete 
betaalt, kan wel van zijn vrijheid worden be
roofd, doch niet om een de boete vervangende 
hechtenis te ondergaan, doch ora in gijzeling 
te worden gesteld. Die gijzeling kan zelfs 3 
jaren duren, haar duur houdt echter verband 
met het bedrag der opgelegde boete en is ten 
langste één maand voor elke ƒ 200. Het 
ondergaan van de gijzeling ontheft niet van de 
verplichting tot betaling van de boete, die 
op de tegenwoordige en toekomstige goederen 
van den veroordeelde verhaalbaar is, ook op 
de executabel verklaarde voorwerpen, totdat 
het recht tot uitvoering van de straf verjaard is.

De bijkomende straffen, a. Ontzetting van 
bepaalde rechten. De rechten, waarvan de 
veroordeelde kan worden ontzet, zijn opge
noemd in art. 35. Zij bestaan uit: 1. het beklee
den van ambten in het algemeen of van bepaalde 
ambten; 2. het dienen bij de gewapende macht; 
3. het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens 
algemeene verordeningen gehouden verkiezin
gen; 4. het zijn van raadsman of gerechtelijk 
bewindvoerder en het zijn van voogd, toeziende 
voogd, curator of toeziende curator over andere 
clan eigen kinderen; 5. de vaderlijke macht, 
cle voogdij en de curateele over eigen kinderen; 
6. de uitoefening van bepaalde beroepen. De 
bevoegdheid van den rechter om een ambte
naar uit eenig bepaald ambt te ontzetten wordt 
beperkt tot de gevallen, waarin bij algemeene 
verordeningen geen bepaalde macht is aange
wezen ora die ontzetting bij uitsluiting uit te 
spreken, zooals bijv. het geval is bij de leden
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hetzij door middel daarvan zijn verkregen, bijv. 
vervaardigde valsche munt, ontvangen geld 
bij omkooping; of als middel daarvoor gebruikt 
bijv. een wapen, een breekijzer, een valsche 
sleutel. De straf is gesteld: 1. ten aanzien van 
verkregen voorwerpen bij alle misdrijven, bij 
overtredingen alleen in de bij de wet bepaalde 
gevallen; 2. ten aanzien van tot het plegen 
gebruikte voorwerpen, bij misdrijven, opzettelijk 
gepleegd in alle gevallen, bij misdrijven, niet 
opzettelijk gepleegd en bij overtredingen alleen 
in de bij de wet bepaalde gevallen. De verbeurd
verklaring kan, behoeft niet te worden uit
gesproken. Zijn de verbeurdverklaarde voor
werpen in beslag genomen, dan zijn ze daardoor 
het eigendom geworden van den Staat. Zijn ze 
niet in beslag genomen, dan moeten ze worden 
uitgeleverd. Ze. worden door den rechter op
een bepaalde waarde geschat en wel bij de 
uitspraak van het vonnis van vcroordeeling. 
Worden ze nu niet uitgeleverd, dan moet het 
bedrag der waarde, waarop ze geschat zijn, 
worden betaald en gebeui’t dit ook niet, dan 
wordt die betaling vervangen door hechtenis 
van ten minste één dag en ten hoogste zes 
maanden in dier voege, dat voor het geldelijk 
bedrag van een kalven gulden of minder één 
dag, voor een hooger bedrag niet meer dan één 
dag voor eiken lialven gulden en voor het 
overblijvende gedeelte daarvan in de plaats 
treedt. Zoodra de verbeurdverklaarde voor
werpen worden uitgeleverd houdt de hechtenis op.

Openbaarmaking der uitspraak. Hiermede 
wordt beoogd eene ruimere bekendheid aan het 
vonnis te verzekeren dan enkel met do uitspraak 
daarvan, hoewel die in het openbaar moet ge
schieden, zou worden bereikt. Ze dient als eene , 
waarschuwing voor anderen en is dan ook enkel 
voorgeschreven in die gevallen, waar sprake is 

misbruik van het in den veroordeelde

legenheid worden gesteld te beslissen of hij van 
zijn recht van gratie gobruik zal maken.

De Gouverneur-Generaal verleent ook gratie 
van straffen, opgelegd bij vonnissen van den 
inhccmschcn rechter, zoowel van rechtstreeks 
bestuurd gebied, waar de bevolking in het bezit 
van haar eigen rechtspleging is gelaten, als in de 
zelfbesturende landschappen. Deze laatste zijn 
te onderscheiden in die, welke do zoogen. Korte 
Verklaring onderteekenden en in die, waarmede 
een politiek contract werd gesloten. Voor de 
eerstgenoemde landschappen is dit in do zelf- 
bestuursregelen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. 822, 
in werking getreden op 1 April 1920) uitdruk
kelijk bepaald (art. 17, lid 10 en 11), voor de 
laatstgenoemde zelfbesturen berust dit op uit
drukkelijke of stilzwijgende overeenkomst.

Ten aanzien van vonnissen, waarbij de dood 
straf is uitgesproken, wordt bij de ordonnantie 
in Ind. Stb. 1905 no. 43 bepaald, dat, in
dien binnen .veertien dagen, nadat het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan, geen verzoek 
om gratie gedaan is, althans niet door tusschen- 
komst van het betrokken hoofd van plaatselijk 
of gewestelijk bestuur, laatstgemeld bestuurs
hoofd een afschrift van het vonnis met alle tot 
de zaak betrekkelijke stukken, vergezeld van 
zijn advies, opzendt aan het Hooggerechtshof, 
hetwelk, na den Procureur-generaal er op ge
hoord te hebben, met zijn advies de bedoelde 
stukken en het vonnis aan den G.-G. doet toe
komen. Zoowel in het geval, dat er gratie ge
vraagd is als in het geval dat zulks niet heeft 
plaats gehad, blijft de tenuitvoerlegging van het 
doodvonnis opgeschort, totdat door den G.-G. 
eene beslissing tor zake is genomen.

Gratie kan zijn geheele of gedeeltelijke kwijt
schelding van de bij het vonnis opgelegde straf, 
maar ook verandering in de soort van de opge
legde straf. Wordt de geheele straf kwijtgeschol
den dan spreekt men van gratie, wordt eon ge
deelte kwijtgescholden van remissie en wordt de 
straf gewijzigd, doordat in de plaats van een 
zwaardere een lichtere strafsoori wordt gesteld, 
van commulatie. Gratie is geen gunst, het is niet 
genade laten gelden voor recht, het is zelf recht. 
Het is een buitengewoon rechtsmiddel in handen 
van het hoogste uitvoerend gezag gesteld, dat 
dient om er voor to zorgen, dat, waar ineen be
paald geval do wet to strong zou zijn, die ge
strengheid getemperd wordt. En ook om, waar do 
rechter gedwaald en ten onrechte de schuld van 
een beklaagde als wettig en overtuigend bewe
zen mocht hebben aangenomen, die dwaling te 
herstellen. Dit blijkt ook uit een schrijven van 
den l«n G. S. d.d. 4 Juli 1907, no. 17SS (bijblad 
0723), waarin werd te kennen gegeven, dat in het 
vervolg, wanneer gratie wordt verleend op grond, 
dat bij de rechtbank een onherstelbare fout 
is begaan, aan don rechter of de rechtbank, dio 
de fout maakte, de motieven zullen wordon mede
gedeeld, die tot het vcrlcenen van gratie geleid 
hebben.

De Indische Rogeering heeft in 1873 aange
nomen, dat de uitoefening van het recht van 
gratie zich niet laat beheerschen door do vraag 
of de veroordeelde al of niet begenadigd zijn wil 
(bijblad 2850, zie ook bijblad 3074) en trad daar
mee in het voetspoor van den hooglceraar Heinze, 
dio zich uitdrukte „der Begnadigte muss die 
Begnadigung annehmen, weil allein der Staat nuf

c.

van
gestelde publiek vertrouwen. Het is de rechter, 
die de openbaarmaking gelast en tevens de 
wijze bepaalt, waarop zij moet geschieden. Ze 
geschiedt in elk geval op kosten van den ver
oordeelde.

Wanneer eon veroordeelde ontvlucht van de
plaats waar hij zijne straf moet ondergaan, 
dan brengt die ontvluchting geenc verandering 
teweeg in den duur zijner straf. Wordt hij weer 
gevat, dan moet hij eenvoudig het restant van 
zijnen straftijd uitzitten.

G rati e. Een buitengewone wijze, waarop 
de uitvoering van straffen wordt belet of straf
vervolging voorkomen of gestaakt is, door gratie,- 
amnestie en abolitic. Volgens art. 52 al. 1, R. R. 
heeft de G.-G., na gehoord advies van het Hoog
gerechtshof, hot recht gratie te vcrlcenen van 
straffen, bij rechterlijke vonnissen in Ned.-Indiö 
opgelegd, zoolang de veroordeelden zich aldaar 
ophouden. Wanneer do veroordeeldo zich ophoudt 
buiten Ned.-Indiö, dan is niot meer do G.-G'., 
maar do Koningin bevoegd gratie te vcrlcenen. 
Hetzelfde is het geval met de gratie, to vcrlcenen 
aan hen, dio door den Nederlandschon rechter 
zijn veroordeeld en zich in Ned.-Indiö bevin
den. Van het recht van gratie zal als regel al
leen dan gebruik worden gemaakt, indien door 
of ten behoeve van den veroordeelde een verzoek 
daartoe wordt ingediend. Tndien echter bij zoo
danig vonnis de doodstraf is uitgesproken, moet 
in elk geval de Gouvcrneur-Generaal in de ge-
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van de Ned.-Ind. strafbepalingen zich ook uit 
tot bepaalde buiten ’s lands gepleegde strafbare 
feiten. Om de daders van deze feiten voor den 
Ned.-Ind. rechter te kunnen brengen, zal bijna 
altijd hun uitlevering gevraagd moeten worden 

de Rcgeering van het land, waar zij zich 
bevinden. Omgekeerd levert ook Ned. Indië op 
zijn gebied gevluchte misdadigers uit.

Uitlevering. Onder uitlevering wordt 
verstaan liet overleveren van ter zake van 
strafbare feiten vervolgde of veroordeelde per
sonen door de Regeering van het land, waar zij 
zich bevinden, aan die van een ander land ter 
berechting of tot het ondergaan van de hun op
gelegde straf. Het is een instelling van interna
tionaal rechtsverkeer en dateert pas van de 
tweede helft der negentiende eeuw, d. w. z. als 
rechtsinstituut. In de practijk kwam zij reeds 
veel vroeger voor. speciaal bij politieke en gods- 
dienst-dclicten. Zo ging geleidelijk mee met 
de langzame internationaliseering van het begrip 
dat het strafrecht niet enkel is een recht van 
eiken staat binnen zijne grenzen en over zijne 
onderdanen, maar in zijn wezen een universeel 
recht. Alleen vreemdelingen kunnen worden 
uitgeleverd, uitlevering van eigen onderdanen 
kan niet worden toegestaan (art. 108j°. 105R.R.). 
De tweede alinea van art. 108, waarbij de uit
levering van vreemdelingen werd toegestaan, is 
bij de wet van 4 December 1881 no. 2 (Ind. Stb. 
1882 no. 87) achter het artikel gevoegd, dat alleen 
inhield, dat allen, die zich op het grondgebied 
van Ned.-Indië bevinden, aanspraak hebben op 
bescherming van persoon en goederen. Y'óór dat 
tijdstip zweeg het R.R. over uitlevering, maar 
had zij niettemin feitelijk plaats, alhoewel er 
geen uitlcveringstractaten bestonden. De vast
stelling van de regelen, bij die uitlevering in 
acht te nemen, zijn door het R.R. aan een in 
het leven te roepen algemcene verordening over- 
gclaten, welke verordening is vervat in het IC.B. 
van 8 Mei 1883 no. 20 (Ind. Stb. 188). Art. 5 A.B. 
leert dat Vreemdelingen allen zijn, die niet 
zijn Nederlandschc onderdanen. (Ned. Stb. 
1892 no. 208, Ind. Stb. 1910 no. 290).

De uitlevering moet in het algemeen worden 
aangevraagd langs diplomatieken weg, door tus- 
schenkomst dus van het ministerie van Buitcn- 
landsche Zaken, doch aan den G.-G. is vergund 
rechtstreeks verzoeken om uitlevering te doen 
aan Aziatische mogendheden of Koloniale Be
sturen in Azië, Australië, Zuid- en Oost-Afrika 
en om te beslissen omtrent verzoeken van die 
mogendheden en besturen, welke rechtstreeks 
tot hem worden gericht.

Zelfbestu r ende la n d s c h a p p c n. 
Naarmate het Nederlandschc gezag zich uit- 
breiddo en krachtiger zich deed gelden kromp het 
gebied in, waarbinnen do strafrechtelijke bepa
lingen van de Inlanders werden toegepast.

Wel wordt door de inhcemsche rechters en 
rechtbanken in de zelfbesturende landschappen 
en ook in die gedeelten van het rechtstreeks be
stuurd gebied, waar de bevolking is gelaten in het 
genot van haar eigen rechtspleging, het adat- 
strafrecht toegepast, maar met beperkingen.

Ook reeds in don tijd van de politieke contrac
ten werd door de Indische Regeering invloed ge
oefend op het inheemsehe strafrecht, bijv. door te 
verbieden de toepassing van sommige straffen, 
en het inroepen van een godsoordeel. Ook werden

den Vollzug der öffenllicke Strafc oin Recht hat” 
(Mr. A. A. de Pinto in Ned. W. v. h. R. no. 
4275). Het Rcgceringsreglemcnt eischt, dat het 
advies van het Hoog-gerechtshof wordt inge
wonnen, andere wettelijke verordeningen wijzen 
nog andere autoriteiten aan, die hun advies over 
het gratieverzoek — of over de tenuitvoerlegging 
van een doodstraf ook zonder verzoek — moeten 
uitbrengen. Zoo zal de eerste rechter ter zake 
worden gehoord, ook de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij dien rechter indien deze 
een rechter van Europeanen is, de Resident in
dien het een vonnis van een Inlandsche recht
bank is, de Resident of assistent-resident indien 
een Landrechter of een magistraatsgerecht het 
veroordcelend vonnis wees (artt. 334 Strfv., 
322 Inl. Regl., 54 Landgerechlrcglement, 312a, 
3S1, 3Sla, Banka reglement).

Rehabilitatie. Door gratieverleening wordt 
wel de bij vonnis opgelegde straf geheel of ge
deeltelijk kwijtgescholden, maar niet de ge
volgen opgeheven, verbonden aan het feit van 
de veroordeeling. Zoo bijv. in art. 1913 B. W., 
onder no. 4, 149 Inl. Regl. onder no. 5.

De ontheffing van deze gevolgen voor den 
veroordeelde zal moeten geschieden door de 
rehabilitatie, welke geacht mag worden onder 
liet begrip gratie te vallen/

Omtrent de vraag of de Gouverneur-Generaal 
bevoegd is tot rehabilitatie zijn de meeningen 
niet eenstemmig. In het schrijven van 3 Juni 
1899, 2de afd. B. no. 152 van den tocnmaligen 
Minister van Justitie aan zijn ambtgenoot van 
Koloniën — zie Tijds. v/h. Recht in N. \ deel 75 
2>ag. 49 vlgg. — wordt te kennen gegeven dat de 
Gouv.-Gen. bevoegd is te rehabiliteerc-n, maar 
volgens Bijblad 2775 gaf de Gouv.-Gen. aan het 
Hoog-gerechtshof te kennen, dat volgens art. 50 
van zijn instructie — deze instructie is geheim — 
onder het in het Reg. reglement hem toegekende 
recht van gratie dat van rehabilitatie niet be
grepen is. (Cf. Prof. Kleintjes, Staatsinstellin- 
lingen van Ned.^Tndfë, deel I, pag. 174, vlg.j.

Amnestie en a b o 1 i t i e. Beide rech
ten zijn den G.-G. enkel toegekend ten aanzien 
van Inlandsche Vorsten en hoofden. Onder am
nestie wordt verstaan de algemeene verklaring, 
dat de Strafwet ten aanzien van hen, die zich 
hebben schuldig gemaakt aan een bepaald 
strafbaar feit of aan een bepaalde groep van 
strafbare feiten, de strafrechtclijke gevolgen 
niet zal opleveren, welke zij aan het plegen van 
dat delict of van die groep van delicten verbindt. 
Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt of 
de schuldigen te dier zake al dan niet zijn ver
volgd of veroordeeld. Onder abolitie wordt ver
staan de verklaring, waarbij het recht tot straf
vervolging of tot het voortzetten van cene reeds 
aangevangen strafvervolging wordt opgeheven. 
Zoowel amnestie als abolitie worden verleend 
om staatkundige, niet om in het recht wortelen
de redenen. Het recht van amnestie en abolitie 
is beperkt tot de Inlandsche vorsten en Hoof
den, hetgeen echter niet belet heeft, dat Ind. 
Staatsblad 1802 no. 119 eene ordonnantie bevat, 
waarbij amnestie wordt verleend ten behoeve 
van „hen die middellijk of onmiddclhjk aan den 
opstand en het openbaar verzet tegen het Ne- 
derlandsch gezag in de Zuider- en Oosterafdceling 
van Borneo hebben deelgenomen”.

Zooals boven werd gezegd, strekt de werking
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in die contracten een reeks misdrijven vermeld, 
die hetzij om hun aard, hetzij om den persoon, 
tegen wien zij werden goplccgd, aan do kennisne
ming van den inheemsehen rechter werden ont
trokken, ook al waren zij bedreven door onder- 
hoorigen van liet Zelfbestuur.

De invloed van de Indische Regccring op do 
strafrechtspraak is natuurlijk het grootst in de 
Zelfbesturendo landschappen, waarvoor de zoo- 
gen. Korte Verklaring werd geteekeiul en in do 
streken van het rechtstreeks bestuurde gebied, 
waar de bevolking werd gelaten in het genot van 
haar eigen rechtspleging.

In sommige landschappen werd zelfs de in
richting van de rechtbanken bij ordonnantie vast
gesteld, bijv. in Atjèh, Bali en Lombok.

Ook werd in de Vorstenlanden op Java zelfs 
bedongen, dat de rechtspraak over de onderhoori- 
gen van die Zelfbesturen, met 'uitzondering van 
die over familieleden van den Vorst, zoudezijnbij 
do Gouvernementsrechters. En dat niet alleen, 
doch dat de wettelijke bepalingen door de Regee- 
ring vastgesteld op die onderhoorigen zouden 
worden toegepast. Alleen kunnen Soesoehoenan 
en Sultan enkele onderwerpen regelen met mede
werking van het hoofd van gewestelijk bestuur. 
(Cf. Ind. Stb. 1911-569).

I n Djokjakarta is deze toestand veel vroeger in
getreden dan in Soerakarta. Reeds in 1831 vindt 
men daar de rechtbank van crimineele zaken met 
den President als voorzitter, welker vonnissen 
onderworpen waren aan de revisie van het 
j I oog-gerechtshof.

in Soerakarta is de Gouvernementsrecht- 
spraalc ook over onderhoorigen van het Zelfbe
stuur in 1903 ingevoerd (Ind. Stb. nos. 7 en 8).

Wat het strafrecht betreft door den inheem- 
solien rechter toe te passen vindt men in de ver
ordeningen, zoo bijv. ook in art. 17 van de Zclf- 
bestuursregelen 1919 (Ind. Stb. no. 822), dat 

de adat zal gelden. 
Do beperking is echter reeds terstond er bij ver
meld n.1. „voorzoo ver deze niet in strijd is met 
algemeen erkende beginselen van billijkheid en 
rechtvaardigheid.” Door den invloed evenwel van 
den bestuursambtenaar, die de leiding heeft van 
de rechtbank met adviseerende stem en van het 
hoofd van het gewest, die toezicht heeft op de 
vonnissen, mag gezegd worden dat meer en meer 
de strafrechtelijke bepalingen van het Europee- 
>•<•1)0 gezag ook door de inheemsehe rechters wor
den toegepast, terwijl de tenuitvoerlegging van 
do vonnissen, waarbij vrijheidsstraffen werden 
opgelegd, geschiedt in de Gouvernements-gc- 
vangonissen.

tot „overtredingen” waren gemaakt, dat de 
Europeaan onder een zwaardere strafbedreiging 
viel dan zijn Inlandsche mededader of mede
plichtige.

b. Een omschrijving van hetgeen de wet onder 
overtreding verstaat wordt in de nieuwe wet 
gemist. Tot welke soort van strafbare feiten 
eenig delict behoort is alleen te kennen door de 
plaatsing er van in het strafwetboek, dat in het 
tweede boek de misdrijven en in het derde boek 
de overtredingen omschrijft en strafbaar stelt.

Voor de delicten, in bijzondere strafverorde
ningen omschreven, wordt bij ieder afzonderlijk 
gezegd tot welke soort het behoort. Ten aanzien 
van de op 1 Januari 1918 gehandhaafde straf
bepalingen is de aanwijzing geschied bij de 
Invoeringsverordeningen in Ind. Stb. 1917 nos. 
497 en 732.

De fiscale delicten nemen een bijzondere plaats 
in, doordien deze, die tot overtredingen zijn 
gestempeld, toch niet in-allen deele beheerscht 
worden door de regelen in het eerste boek van 
het strafwetboek voor overtredingen gesteld.

c. Het strafstelsel is voor alle klassen van de 
bevolking gelijk gemaakt. Ongeacht den land
aard van den veroordeelde zal alleen de dood
straf, gevangenisstraf, hechtenis of geldboete als 
hoofdstraf kunnen worden uitgesproken.

De vrijheidsstraf, welke vroeger steeds een 
tijdelijke was, is thans gesplitst in levenslange en 
tijdelijke.

Gevangenis en hechtenis brengen de verplich
ting mede tot het verrichten van den opgedragen 
arbeid. Deze kan ook buiten de muren van het 
gesticht, waarin de veroordeelde is opgenomen, 
verricht worden. Dit laatste geldt, in afwijking 
van do oude wetten, ook voor Europeanen. 
Echter schrijft do wet voor sommige veroor
deelden (zij, aan wie levenslange gevangenis
straf werd opgelegd, vrouwen en zij, die na ge
neeskundig onderzoek voor buitenarbeid onge
schikt blijken) het arbeiden „binnen” de muren 
dwingend voor en „kan” voor andere de rechter 
bepalen, dat zij piet buiten de muren zullen 
arbeiden. Hij kan dit doen op grond van do in de 
wet genoemde omstandigheden.

Voor tot hechtenis van niet meer dan 6 dagen 
veroordeelden kan de rechter in zijn vonnis be
palen, dat zij buiten de werkuren op vrije voe
ten zullen zijn.

Voor de hoofdstraffen is een algemeen mi
nimum bepaald, onafhankelijk van het bedreigde 
maximum. Voor do vrijheidstraffen is dit mi
nimum één dag, voor de geldboete f 0,25. Met 
dc instelling van dit algemeen minimum ver
dween het stelsol van verschoonende en verzach
tende omstandigheden, in de oude strafwetten 
voorkomende.

d. Nieuw is do mogelijkheid tot verbeurdver
klaring — als bijkomende straf — ook van voor
werpen, welke niet waren in beslag genomen. De 
veroordeeling strekt tot uitlevering van die voor
werpen en bij niet-uitlevering binnen den in 
het vonnis bepaalden termijn, tot betaling van 
de door don rechter geschatto waarde, torwijl bij 
niot-botaling vervangendo hechtenis wordt on
dergaan.

e. Ten opzichte van jeugdige misdadigers, n.1. 
minderjarigen, die tijdens hot plegen van het feit 
nog geen 16 jaar waren, is den rechter grooter 
vrijheid gegeven. Ook wanneor er volgons de

om liet kort te zeggen

HELANQRIJKK J'UNTEN VAN VERSCHIL TUSSOHEN 
DE STRAFWET VAN VÓÓR EN NA 1 JANUARI 1918.

n. In stede van een strafwetboek voor de Euro
peanen en ju. d. g. g. en een voor de Inlanders en 
m. d. g.g., benevens Politiestrafreglementen voor 
ieder van deze klassen der bevolking van Ned.- 
Jndiö, geldt thans één wetboek voor allen, op wie 
de Ned.-Indische strafbepalingen toepasselijk 
zijn. Hierdoor is uitgesloten, dat in gevallen 
van deelneming door Europeanen aan feiten, 
alleen strafbaar voor Inlanders of omgekeerd 
door Inlanders aan feiten, alleen strafbaar voor 
Europeanen, de deelnemer straffeloos blijft. 
Evenzeer is uitgesloten, hetgeen mogelijk was, 
doordat sommige „misdrijven” voor Inlanders

J
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bij het Invoeringsbesluit de daarvoor noodigo 
aanvulling hebben gekregen.

i. Ten aanzien van de deelneming aan straf
bare feiten is er in ecnigo opzichten een belang
rijke afwijking van de oude wetboeken.

De „uitlokkcr” wordt niet meer gestraft als 
„medeplichtige” aan het misdrijf zóó als dat door 
den dader werd gepleegd, maar als „dader”; met 
deze beperking echter, dat hij alleen verant
woordelijk wordt gesteld voor de feiten, waarop 
zijn opzet gericht was, met de gevolgen daarvan.

Dat de uitlokkcr van een delict, dat alleen 
in de militaire strafwetten strafbaar is gesteld 
en niet anders kan worden gepleegd dan door 
iemand, die aan den militairen reclitsdwang 
onderworpen is, niet als dader aan dat delict 
schuldig verklaard kan worden, maakte voor 
dat geval een voorziening noodig. Deze is ge
maakt door het in tijd van vrede uitlokken — en 
ook het bevorderen op eenige wijze, in het artikel 
van de medeplichtigheid omschreven — van 
desertie en van oproep en muiterij als eigen de
lict strafbaar te stellen in de artt. 236 en 237 
Swb.

oude terminologie „met oordeel des ondcrscheids” 
is misdreven, is er geen verplichting tot het op
leggen van straf, maar heeft de rechter do keus 
tusschen strafoplegging, het teruggeven 
den verzorger en terbeschikkingstelling 
Regeering. uitcrlyk tot het één en twintigste ja ar 

den betrokkene. Deze laatste maatregel 
brengt mede, dat de delinquent wordt geplaatst 
in een Landsopvoedingsgesticht of wordt toe
vertrouwd aan een in Ncd. Indië gevestigden 
bijzonder persoon of eene aldaar gevestigde 
vereeniging, opdat in zijn verdere opvoeding 
worde voorzien.

Het eerste Landsopvoedingsgesticht is geves
tigd te Semarang (Ind. Stb. 1917, No. 741).

Wordt er geen hoofdstraf opgelegd, dan kan 
toch de bijkomende straf van verbeurdver
klaring van bepaalde voorwerpen worden uitge
sproken, in geval de beklaagde ter beschikking 
van do Regeering werd gesteld. Deze verbeurd
verklaring is echter alleen toegelaten ten aauzien 
van in beslag genomen voorwerpen. Ten aanzien 
van fiscale delicten is bepaald, dat do aange
haalde voorwerpen verbeurd verklaard kunnen 
worden ook indien de beklaagde aan zijn verzor
ger wordt teruggegeven.

Meent de rechter straf te moeten opleggen, 
dan zal hij in zooverre beperkt zijn, dat het be
dreigde maximum met één derde verminderd 
wordt. Wat betreft de levenslange gevangenis
straf en de doodstraf, is bepaald, dat deze voor 
den jeugdigen misdadiger worden vervangen 
door ten hoogste tijdelijkc gevangenisstraf van 
15 jaren.

/. Bij wanbetaling van opgelegde boeten en 
ook bij niet storting van de geschatte waarde 
van verbeurdverklaarde voorwerpen, welke niet 
in beslag waren genomen, treedt in de plaats van 
de betaling een vrijheidsstraf. Deze is nu voor 
alle klassen van de bevolking „hechtenis”. Deze 
vervangende straf, welke evenals onder de oude 
wet in een zekere evenredigheid staat tot de te 
betalen geldsom, is beperkt tot een aanmerkelijk 
lager maximum dan het vroegere. Thans zal 
de duur in geen geval langer kunnen zijn dan 8 
maanden.

Bij veroordeeling tot geldboeten wegens fiscale 
delicten is, evenals vroeger, de vervangende 
vrijheidsstraf niet bekend. Bij wanbetaling 
wordt gijzeling als dwangmiddel toegepast. Ver
anderd is, dat deze gijzeling voor alle klassen der 
bevolking de burgerlijke is en niet meer ten 
aanzien van Inlanders wordt ondergaan als 
dwangarbeid buiten den ketting of gevangenis
straf.

g. Voorwaardelijke invrijheidsstelling van een 
veroordeelde is mogelijk geworden. Deze moet 
om daarvoor in aanmerking te komen 3/« van zijn 
straftijd, tevens ten minste 3 jaren, hebben on
dergaan. Is de straftijd zonder herroeping van 
de invrijheidsstelling verstreken, dan wordt de 
gevangenisstraf geacht geheel te zijn ondergaan.

h. De vernietiging of onbruikbaarmaking van 
werktuigen enz. vervaardigd, geschikt gemaakt 
of gediend hebbende tot liet plegen van een mis
drijf, welke volgens de artikelen 7 van de oude 
wetboeken, door den rechter bij zijn vonnis 
mocht worden bevolen, komt in liet nieuwe straf
wetboek niet meer voor. Evenwel is de rechter 
nog steeds bevoegd tot het geven van dezen 
last, daar de reglementen op de strafprocedure

j

: aan 
van de

van

:

De medeplichtigen zien ook hun verantwoor
delijkheid beperkt tot datgene, waarop hun opzet 
gericht was, met de gevolgen daarvan. Voorts 
wordt het maximum van de tegen het misdrijf 
bedreigde straf voor den medeplichtige met één 
derde verminderd.

De „heler” wordt niet meer beschouwd als 
medeplichtige aan het misdrijf, waardoor het 
geheelde werd verkregen cn als zoodanig straf
baar met dezelfde straf als tegen den dader is 
bedreigd. Heling is thans een eigen delict, om
schreven en strafbaar gesteld in den Titel van 
Begunstiging.

Ook de „opruier” wordt niet meer in de eerste 
plaats als medeplichtige gestraft. (Opruiing 
zonder eenig gevolg was in de meeste gevallen 
slechts met een lichte straf strafbaar). Thans 
is opruiing, in de bij de wet omschreven om
standigheden gepleegd, altijd een eigen delict, 
waartegen een zware straf als maximum is be
dreigd. Of de opruiing bij monde of door middel 
van de drukpers wordt gepleegd, maakt geen ver
schil meer in de strafbaarheid.

De in de afgeschafte wetboeken verspreid 
voorkomende gevallen, waarin opruiing tot een 
bepaald misdrijf, zonder eenig gevolg te hebben 
veroorzaakt, als eigen delict wordt gestraft, zijn 
vervangen door de algomeene strafbepaling in 
de nieuwe wet. Deze laatste stelt niet alleen 
strafbaar opruiing tot eenig strafbaar feit, maar 
ook die tot andere ongehoorzaamheid, hetzij 
aan een wettelijk voorschrift, hetzij 
krachtens wettelijk voorschrift gegeven ambte
lijk bevel. Iets dergelijks bestond ook onder de 
oude wetten, voor godsdienstleeraars, die in een 
leerrede in de uitoefening hunner bediening en 
in een openbare bijeenkomst uitgesproken op
zetting pleegden tot ongehoorzaamheid 
algemeene verordeningen. Ook indien de opzet
ting door middel van de drukpers had plaats 
gehad, was zij als eigen delict strafbaar naar do 
bepalingen van het Drukpersreglement. Het 
boosaardiglijk en openbaar aanranden van do 
verbindende kracht der algemeene verordeningen 
en de aansporing tot ongehoorzaamheid daaraan, 
niet in een gedrukt geschrift was vroeger ook een 
eigen delict. Opruiing tot muiterij op een Neder-
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landsch of Nederlandsch-Indisch schip of op een 
Ned.-Indisch zeevisschersvaartuig, gepleegd aan 
boord van dat schip, wordt als eigen delict ge
straft. De ciscli van openbaarheid wordt hier niet 
gesteld.

j. De bepalingen omtrent het vervallen van het 
recht tot strafvordering en van dat tot tenuit
voerlegging van het gewezen vonnis zijn uit de 
verordeningen op het strafproces overgebracht 
naar het strafwetboek. Zoo de verjaring, de toe
passing van den regel non bis in idem, de voor
koming van een strafvervolging door het vrij
willig betalen van de hoogste boete.

De verjaringstermijnen van het recht tot 
strafvordering zijn korter geworden, terwijl stui
ting van den loop der verjaring alleen door die 
daden van vervolging geschiedt, welke den ver
volgde bekend zijn of op de wettelijk voorge
schreven wijze bekend zijn gemaakt.

Ten aanzien van personen, die vóór het begaan 
van het feit nog niet 18 jaar oud waren, worden 
de verjaringstermijnen tot één derde ingekort.

De termijnen, na verloop waarvan de verjaring 
intreedt van het recht tot tenuitvoerlegging van Ten aanzien van het klachtdelict overspel 
de straf, zijn niet meer dubbel zoo lang als die gelden eenigszins afwijkende bepalingen, door
voor de verjaring van het recht tot strafvor- dat hier uitsluitend de beleedigde echtgenoot tot
dcring, doch slechts één derde langer dan de klachto bevoegd is en de intrekking van de
laatste. Uitzondering is gemaakt voor do over- klachte niet aan een termijn is gebonden. Deze
tredingen, waar do oude regel is bestendigd, intrekking kan te allen tijde met vrucht gcschie-
evenals voor de drukpersdelicten. De termijn voor den, als zij maar geschiedt, vóórdat het onderzoek
straffen, tegen overtreding uitgesproken, is 2 ter terechtzitting is aangevangen,
jaar; voor die, welke voor een drukpersdelict Met het oog op de mogelijkheid, dat een tot 
zijn opgelegd, 5 jaar. klachte bevoegde persoon overlijdt binnen den

Met het oog op de levenslange gevangenis- voor het indienen gestelden termijn, is gezegd,
straf on de doodstraf, is bepaald dat het recht dat, zonder verlenging van dien termijn, eenigo
tot tenuitvoerlegging van deze laatste niet aan in de wet genoemde nabestaanden de klachte
verjaring onderworpen is en dat de termijn van mogen indienen, ten ware mocht blijken, dat
verjaring nimmer korter is dan do duur van de de overledene geen strafvervolging wilde,
opgelegde straf. Behalve de misdrijven, welke steeds klachtde-

Het verbod iemand opnieuw te vervolgen ter lieten opleveren, kent do wet nog misdrijven, die 
zake van hetzelfde feit, waarvoor hij reeds te- klachtdelicten worden om de bijzondere verhou- 
recht stond, is aanmerkelijk uitgebreid. Vroeger ding tusschen den dader of medeplichtige en 
slond in de wet, dat een hernieuwde terechtstel- den persoon tegen wien het misdrijf werd ge-
ling alleen verboden was, indien de beklaagde pleegd. Zoo bijv. bij diefstal; als de dader of
was vrijgesproken, thans zal ook een veroordee- medeplichtige is de van tafel en bed of van goe-
ling of een ontslag van rechtsvervolging een op- deren gescheiden echtgenoot of wel de bloed- of
nieuw ingestelde vervolging beletten. De von- aanverwant, hetzij in de rechte linie, hetzij in
nissen van den inhecmschcn rechter, zoowel in den tweeden graad der zijlinie, van den persoon,
de rechtstreeks bestuurde gebieden als in de zelf- tegen wien het misdrijf werd gepleegd, dan heeft
besturende landschappen, zijn ten deze gelijk- de vervolging „voor zooveel hem betreft” alleen
gesteld met de vonnissen van den Gouverne- plaats op eene tegen hem gerichte klachte van
montsrechter. dien persoon.

Wat do vonnissen van buitonlandschc rechters De volstrekte niet-strafbaar verklaring van 
aangaat, zijn die van don rechter in Nederland den zgn. familiediefstal is hiermede beperkt ge-
rn in de koloniën en bezittingen van Nederland worden tot die tusschen man en vrouw, die „niet”
buiten Ned. Indië, geheel van dezelfde kracht als van tafel en bed of van goederen gescheiden zijn.
do binnenlandsche ter belctting van een nieuwe Van den andoren kant is de hierbcdoeldo bepa-
strafvervolging. De vonnissen van andere bui- ling toepasselijk verklaard op eenigo andere ver-
lenlandscho rechters kunnen, ook ingeval een mogensdelicten zooals afpersing, verduistering,
ontslag van rechtsvervolging werd uitgesproken, bedrog enz.
door den beklaagde worden ingoroepen ter af- Waar het matriarchaat hcerscht is dezo bepa- 
woring van de vervolging, dit met aanvulling ling mede van toepassing op hem, die do vader- 
van don vroegeren regel, volgens welken alleen lijko macht uitoefent.
een vrijspraak of een veroordceling, gevolgd door l. Ten aanzien van do gevallen, waarin do 
het geheel ondergaan van do opgelegde straf strafbaarheid wordt opgehoven, verdient opmer- 
(gratiovcrleoning en verjaring in de plaats tre- king, dat het ambtelijk bevel als rechtvaardi- 
dende van dat ondergaan), een nieuwe straf ver- gingsgrond bij ieder strafbaar feit kan worden 
volging buitensloot. ingeroepen, zelfs als het een onbevoegd gogc

/:. De bepalingen omtrent de delicten, welke bevel is. In dit laatste geval echter alleen, indion 
slechts vervolgbaar zijn op klachte van dengeen, het door den ondergeschikte to goeder trouw als 
tegen wien zij gepleegd zijn, hebben wijziging I bevoegd gegevon werd beschouwd en de nako-

ondergaan. Een algemeene bepaling als in art. 10 
van de Strafvordering, wordt gemist; bij ieder 
delict, dat alleen op klachte vervolgbaar is, 
wordt dit gezegd met aanwijzing tevens van den 
tot klagen bevoegden persoon. Voorts is de 
regeling van dit onderwerp belangrijk vollediger 
dan onder de oude wetten. Behalve, dat de ter
mijnen zijn vastgcsteld, waarbinnen de klachte 
moet worden ingediend c. q. met vrucht nog kan 
worden ingetrokken, is voorzien in het geval, 
dat de anders tot klachto bevoogde persoon is 
een minderjarige beneden de 16 jaar of wel 
iemand, die anders dan wegens verkwisting onder 
curateele is gesteld. Niet hijzelf zal dan de klachte 
mogen indienen, maar zijn wettige vertegenwoor
diger in burgerlijke zaken zal dit moeten doen. 
Is deze vertegenwoordiger dc dader van het 
klachtdelict, dan kan de klachte worden inge
diend door andere in dc wet genoemde personen. 
Onder deze tot klachte bevoegden vindt men 
ook de Weeskamer, of, zooals de wet zegt, het 
college belast met de toeziende voogdij of toe
ziende curateele.

von
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drijf oen zwaardere straf, voor Europeanen dan 
gevangenis (dus tuchthuis, doodstraf of verban
ning) was bedreigd, voor Inlanders zwaarder 
dan dwangarbeid buiten den ketting, en anders 
alleen, indien de wet zulks uitdrukkelijk ten aan- 
zien van de verschillende misdrijven bepaalde. 
Thans is poging in het algemeen strafbaar ge
steld bij ieder misdrijf en zijn slechts eenige mis
drijven aangewezen, waarbij poging niet wordt 
gestraft. Zoo bijv. tweegevecht en mishandeling.

q. De laatste Titel van het Eerste Boek geeft 
aan welke beteekenis de wet gehecht wil hebben 
aan sommige in het Strafwetboek voorkomende 
uitdrukkingen.

Van eenige begrippen wordt een omschrijving 
gegeven, dus gezegd wat de wet daaronder ver
staan wil hebben; zoo bijv. vindt men de om
schrijving van zwaar lichamelijk letsel, waarbij 
o. a. ook verstoring der verstandelijke vermo
gens wordt genoemd, die langer dan 4 weken 
heeft geduurd. Van andere wordt geen omschrij
ving gegeven, doch het begrip uitgebreid. Zoo 
bijv. worden onder „ambtenaren” o. a. begre
pen alle dienaren van de gewapende macht en 
alle personen verkozen bij krachtens algemeenc 
verordening gehouden verkiezingen; wordt onder 
„vader” begrepen hij die een met de vaderlijke 
overeenkomende macht uitoefent, onder „vader
lijke macht” de macht van het hoofd der familie.

r. Wat betreft de bijzondere misdrijven in het 
Tweede en de overtredingen in het Derde Boek 
van het Strafwetboek is meer stelselmatig bij 
elkander gebracht in denzelfden Titel wat om 
gelijkheid van karakter bij elkander behoort dan 
onder de oude wetboeken het geval was. Tal van 
bepalingen in bijzondere strafverordeningen 
voorkomende zijn naar het Strafwetboek over
gebracht. Zoo zijn de ambtsdelicten, in de oude 
wetten verspreid voorkomende, in de tegen
woordige wet bijeengebracht onder de Titels 
Ambtsmisdrijven en Ambtsovertredingen. On
der de Titels Schcepvaartmisdrijven en Scheop- 
vaartovertredingen zijn de strafbepalingen o. a. 
van de Ind. Stb. 1870 no. 279, 1873 no. 119 en 
1874 no. 189 met andere bijeengevoegd.

De misdrijven, die ook wel andere rechtsgoe
deren aanranden of in gevaar brengen, bijv. 
den eigendom, doch om liet bij do uitvoering 
aangewende middel een eigen, voor het algemeen 
meer gevaarlijk karakter hebben, zijn bij el
kander gebracht onder den Titel: Misdrijven 
waardoor de algemeenc veiligheid van personen 
of goederen wordt in gevaar gebracht.»

Bij de omschrijving van de bijzondere delicten 
is met zorg aangeduid, niet alleen of onder de 
elementen ook opzet een vereischte is, doch te
vens, door do plaatsing van het woord „opzette
lijk”, aangegeven, op welke elementen van het 
strafbare feit het opzet van den dader gericht 
moet zijn. Is opzet geen vereischte voor de 
strafbaarheid, doch schuld voldoende, dan wordt 
dit aangegeven door het gebruik van het woord 
schuld, y

s. De bepalingen, waarbij straf bedreigd wordt 
tegen het opwekken of bevorderen van haat enz. 
tegen de Regeering of tusschen verschillende 
groepen van onderdanen, zijn belangrijk ge
wijzigd. Thans is strafbaar reeds het in liet 
openbaar uiting geven aan gevoelens van vij
andschap, haat of minachting tegen de Regee
ring van Nederland of Ned. Indiö en ook het op

ming daarvan binnen den kring zijner onderge
schiktheid was gelegen.

Op een anderen rechtvaardigingsgrond, nl. 
wettige verdediging, kan ook steeds beroep wor
den gedaan, niet meer als vroeger alleen indien 
er doodslag, kwetsuren en slagen gepleegd waren 
ter afwering van aanranding van eigen persoon 
of een anderen persoon, dan wel nachtelijke in- 
klimming of braak aan een woning of verdedi
ging tegen diefstal met geweld. Wettige verde
diging wordt erkend ten opzichte van elk feit, 
mits het maar gepleegd is ter noodzakelijke ver
dediging tegen een oogenblikkelijke of onmid
dellijk dreigende aanranding. En dit niet alleen 
van eigen of eens anders lijf. maar ook van eigen 
of eens anders eerbaarheid en goed.

Zelfs overschrijding van de grenzen van nood
zakelijke verdediging kan straffeloos blijven, 
indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van 
een door de aanranding veroorzaakte hevige 
gemoedsaandoening.

m. Is de schuldige aan een strafbaar feit een 
ambtenaar, die door het begaan er van een bij
zonderen ambtsplicht schond of misbruik maakte 
van zijn ambt — de wet zegt, gebruik maakte 
van macht, gelegenheid of middel hem door 
zijn ambt geschonken — dan wordt het maxi
mum van de bedreigde straf met één derde ver
hoogd. Ambtsmisdrijven vallen natuurlijk niet 
onder deze bepaling.

n. In geval van herhaling van misdrijf of over
treding wordt een van het oude aanmerkelijk 
verschillend stelsel gevolgd. Vroeger werd ge- 
eischt, dat de eerste veroordeeling tot een zwaar
dere straf dan één jaar gevangenis of dwang
arbeid buiten den ketting was geweest om ie
mand, die wegens misdrijf vervolgd wordt, tot 
recidivist te stempelen. Het was onverschillig 
hoeveel jaren die eerste veroordeeling aan het 
latere misdrijf voorafging, thans is de werking 
van de vroegere veroordeeling beperkt tot ten 
hoogste 5 jaren na het ondergaan van de eerst 
opgelegde straf. Voorts wordt gevorderd, dat de 
vroegere veroordeeling uitgesproken was ter 
zake van een althans in aard ongeveer gelijk 
feit. De misdrijven zijn daarvoor in 3 grootc 
groepen verdeeld, te vinden in den laatsten Titel 
van het Tweede Boek. De zwaarte van de eerst 
opgelegde straf is van geen gewicht, het feit 
van de vroegere veroordeeling is beslissend.

In enkele gevallen moet het tweede feit zelfs 
geheel gelijk zijn aan het eerste en kan de straf- 
verzwaring het karakter aannemen van een ver
andering van de strafsoort. Als regel bestaat de 
straf verzwaring in het verhoogen van het be
dreigde maximum met één derde, evenals onder 
de vroegere wetten.

o. Bij samenloop van strafbare feiten gold 
vroeger ten aanzien van vrijheidsstraffen het 
zgn. absorptie-stelsel. Thans zal niet meer het 
zwaarst bedreigde maximum beslissend zijn voor 
de toemeting van de straf, maar kan de rechter 
gaan tot één derde boven dat maximum. Dit 
geldt voor samenloop van misdrijven. Ten aan
zien van overtredingen kan men spreken van 
cumulatie van straffen. Doch ook hier is be
perking, doordat de hechtenis, de vervangende 
hechtenis daaronder begrepen, voor niet langer 
dan 8 maanden mag worden opgelegd.

p. Poging was onder de vroegere strafwet
boeken altijd strafbaar, indien tegen het mis-
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celijke wijze uiting . geven van gevoelens van 
vijandschap enz. tegen een of meer groepen der 
bcvolking/TRekcning houdende met de moge
lijkheid van verschil van opvatting omtrent dc 
beteekenis van liet woord „groep” is in liet des
betreffende artikel (15G Sw.) gezegd wat dit 
woord hier beteekent.

t. Plundering van eetwaren of andere roerende 
zaken door een vereeniging of bende met open
baar geweld is niet meer beschouwd als een de
lict tegen het vermogen, doch als een tegen de 
openbare orde en uitgebreid ook tot het plegen 
van geweld tegen personen. Dc zwaarte van 
de straf is afhankelijk van dc govolgen, welke 
het gepleegde geweld gehad heeft.

u. Tweegevecht is als eigen delict strafbaar 
gesteld en zelfs het opzettelijk overbrengen 
van een uitdaging en het aanzetten tot een uit
daging of het aannemen daarvan. Deze feiten 
zijn echter alleen strafbaar, indien het duel 
werkelijk gevolgd is. Ook het iemand in het 
openbaar verwijten, dat hij een uitdaging niet 
heeft gedaan of wel heeft afgewezen, is straf
baar gesteld, evenals het ter zake aan de bespot
ting prijs geven. Dc straffen tegen Tweegevecht 
zijn afhankelijk van de gevolgen. Zij loopen van 
ten hoogste 9 maanden gevangenis tegen hem, 
die zijn tegenstander geen lichamelijk letsel toe
bracht, tot ten hoogste 12 jaren, indien de te
genstander gedood is of indien het duel op leven 
of dood was aangegaan.

Onder bijzondere omstandigheden, bijv. als 
do voor waarden niet vooraf zijn geregeld, worden 
op dengene, die letsel heeft toegebracht, de be
palingen van moord, doodslag of mishandeling 
toepasselijk verklaard.

Ook de getuigen, die in het algemeen straffe
loos 'zijn verklaard, kunnen worden gestraft, in
dien er onregelmatigheden zijn gepleegd; bijv. 
als de voorwaarden niet vooraf zijn geregeld of 
indien zij partijen tot voortzetting van het 
1 weegevecht aanzetten.

r. Was het werpen van mest, vuilnis en andere 
ongezonde of sleehtriekende stoffen in putten 
vroeger slechts een overtreding, waartegen in 
dn Politiestrafreglémcntcn een geringe straf 
wa - bedreigd, thans is het in een put, bron of 
in een ook voor gebruik van anderen bestemde 
drink waterinrichting aanbrengen van eonige 
st of, wetende dat daardoor het water voor het 
leven of de gezondheid schadelijk wordt, straf
baar met gevangenis (15 jaren) en zelfs is tegen 
het feit levenslange gevangenisstraf of tijdelijke 
van ten hoogste 20 jaren bedreigd, indien het 
iemands dood ten gevolge heeft gehad.

Ook waar geen opzet, maar alleen schuld het 
aanbrengen van bedoelde stof ton gevolge had, 
is straf bedreigd.

ui. Het verkoopen, te koop aanbieden, afle- 
veren of uitdeden van waren, wetende dat zij 
voor do gezondheid schadelijk zijn en dat scha
delijke karakter verzwijgende, is strafbaar ge
steld. fs er geen opzet, slechts schuld aanwezig, 
dan is de straf minder zwaar.

x. De strafbepalingen tegen omkooping zijn 
aanmerkelijk gewijzigd. Zij zijn veel ruimer 
gesteld. In den Titel Misdrijven tegen het 
openbaar gezag wordt het eigenlijke omkoopen 
behandeld, het omgekocht worden terecht in den 
Titel van Ambtsmisdrijven.

!/■ Het opzettelijk niet voldoen

of eene vordering, krachtens wettelijk voorschrift 
gedaan door een ambtenaar met de uitoefening 
van cenig toezicht belast of door een ambtenaar 
belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen 
of onderzoeken van strafbare feiten en ook het 
opzettelijk belemmeren, beletten of verijdelen 
van eenige ambtshandeling van deze ambtena
ren is strafbaar gesteld. De straf is ten hoogste 
4 maanden en 2 weken gevangenis of / 600. — 
boete, doch ingeval van herhaling van het mis
drijf binnen 2 jaar na de vroegere veroordeeling 
kan zij met één derde verhoogd worden.

z. Het wederrechtelijk afscheuren, onleesbaar 
maken of beschadigen van een bekendmaking 
van wege het bevoegd gezag of krachtens wet
telijk voorschrift gedaan, is strafbaar, indien 
het geschieddo met het oogmerk om de kennis
neming er van te beletten of te bemoeilijken.

aa. Het opzettelijk niet voldoen aan een wettig 
bevel tot overlegging van een stuk, dat beweerd 
wordt valsch of vervalscht te zijn of dat ter 
vergelijking moet dienen met een zoodanig stuk, 
is strafbaar verklaard.

66. Het onwettig voeren van een statie, vol
gens de oude wet alleen strafbaar voor den In
lander, indien deze toekomt aan een „hoogeren” 
rang of titel dan den zijnen, is thans omschreven 
als het voeren van zoodanige statie verbonden 
aan een „hem niet toekomenden rang of titel” 
en strafbaar geworden ook voor Europeanen.

cc. Het opzettelijk onttrekken van eenig goed 
— ook dus eigen goed — aan het krachtens wet
telijk voorschrift daarop gelegd beslag of ge
rechtelijke sequestratie, waarin het gegeven is, 
zoomede het verbergen van zoodanig goed, we
tende dat het daaraan onttrokken is, is strafbaar 
geworden.

Eveneens is dit het geval met het opzettelijk 
vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken 
van eenig wettig in beslag genomen goed. De 
bewaarder, die dit feit pleegt of toelaat of daar
aan medeplichtig is, wordt zwaarder gestraft.

dd. Dc briefwisseling vindt bijzondere be
scherming door het strafbaar stellen van het 
opzettelijk aan hun bestemming onttrekken, 
openen of beschadigen van brieven of andere 
stukken aan een post- of telegraafkantoor be
zorgd of in een postbus gestoken. Is een ambte
naar van dc post de schuldige, dan valt het feit 
onder een andere strafbepaling, te vinden in den 
Titel van Ambtsmisdrijven.

ec. Aanzetten tot meineed is strafbaar gesteld, 
ook als de meineed niet volgt, indien het ge
schieddo door een van dc middelen, die don 
uitlokker van een wel begaan strafbaar feit 
strafbaar maken, nl. door giften, beloften, mis
bruik van gezag of van aanzien, geweld, be
dreiging of misleiding.

//. Het misdrijf Valschheid is scherper om- 
schrevcn. Do vroeger door rechtspraak on we
tenschap gestelde, niet echter in do wet vermelde 
vereischton voor strafbare valschheid, zijn thans 
in do wettelijko omschrijving opgenomen.

Onder de verschillende vormen van valschheid 
in geschrifte wordt ook genoemd die in geleide- 
biljetten voor buffels of runderen. Deze vorm 
was vroeger als eigen delict alleen strafbaar voor 
Inlanders; thans ook voor Europeanen.

Nieuw is als eigen delict het valscholyk opma
ken of vervalschen van een schriftelijko verkla
ring van een Inlandschon ambtenaar, die wettig

Q*.
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laster, immers de cisch van openbaarheid is 
vallen, daarvoor treedt in de plaats, dat de ten 
laste legging, welke steeds die van een bepaald 
feit moet zijn, geschiedt met het kennelijk doel 
om daaraan ruchtbaarheid te geven.

Indien door die ten laste legging opzettelijk is 
aangcrand iemands eer of goeden naam, dan is de 
dader schuldig aan smaad of smaadschrift naar
mate het feit is gepleegd niet dan wel door middel 
van geschriften of afbeeldingen.

Heeft de dader „klaarblijkelijk” gehandeld in 
het algemeen belang of ter noodzakelijke ver
dediging, dan is er — zegt de wet — noch smaad 
noch smaadschrift.

Stond men vroeger terecht wegens -laster, dan 
had men onbeperkt het recht de juistheid van de 
ten laste legging te bewijzen, mits men dit kon 
doen door een rechterlijk gewijsde of andere 
authentieke akte. Slaagde men in dit bewijs, dan 
werd men vrijgesproken. Thans is men in de 
keuze van bewijsmiddelen niet meer beperkt, 
doch is het leveren van bewijs alleen toegelaten 
in twee gevallen. Als namelijk de rechter het be
wijs toelaat ter beoordeeling van de bewering 
van den dader, dat hij handelde in het algemeen 
belang of ter noodzakelijke verdediging en wan
neer aan een ambtenaar een feit werd ten laste 
gelegd, begaan in de uitoefening van zijn ambt. 
Wordt in die gevallen het bewijs niet geleverd, 
dan wordt de dader schuldig verklaard aan las
ter, indien tevens bewezen wordt, dat hij tegen 
beter weten handelde. Bewijslevering is thans al
leen onnoodig, indien er een rechterlijk gewijsde 
is, waarbij een veroordeeling wegens het ten 
last gelegde feit is uitgesproken of buitengesloten, 
indien zoodanig gewijsde bestaat, waarbij ter 
zake van het feit is vrijgesproken. Ook zal geen 
bewijslevering toegelatcn worden, indien het 
ten laste gelegde feit onder de klachtdelicten 
valt, indien er geen klachte is gedaan.

Kon vroeger wegens een beleediging, welke 
het dubbele kenmerk van zwaarte en openbaar
heid miste, alleen met een kleine geldboete (ten 
hoogste f 25.
Inlanders) worden gestraft, indien zij niet uitge
lokt was door een on middel lijk daaraan voor
afgaande uitterging, thans kan wegens eenvou
dige beleediging een veel zwaardere straf worden 
opgelegd, namelijk 4 maanden en 2 weken of 
geldboete van ten hoogste / 300. 
zijn, dat de beleediging opzettelijk zij aangedaan 
aan iemand, hetzij in het openbaar, mondeling, 
of bij geschrifte, hetzij in zijn tegenwoordigheid 
mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een 
toegezonden of aangeboden geschrift.

Valschc verdachtmaking is strafbaar geworden 
ten aanzien van elk strafbaar feit, niet moei
alleen ten aanzien van enkele feiten in bijzon
dere strafbepalingen, zooals bijv. de Regie-or- 
donnantie, omschreven.

Ook kan smaad of smaadschrift tegen een 
overledene gestraft worden op klachte 
der bloed- of aanverwanten in de rechte linie of 
zijlinie tot den tweeden graad of den echtgenoot , 
indien men ten aanzien van een overledene een 
feit pleegt, dat, ware hij nog in leven, als smaad 
of smaadschrift zou zijn gekenmerkt.

jj. In den Titel van Misdrijven tegen de per
soonlijke vrijheid verdienen opmerking de 
schrijving van liet misdrijf mensehenroof. Hij, 
die iemand uit de plaats van diens woning of van

gezag oefent, omtrent den eigendom van of eenig 
ander recht op eenig goed, indien dit geschiedt 
met het oogmerk de vervreemding of verpan
ding daarvan gemakkelijk te maken of justitie 
of politie te misleiden.

Het bewust van de valschhoid gebruik maken 
die verklaring is mede strafbaar*.

gg. Onder de misdrijven tegen den burger
lijken staat komt een strafbepaling voor tegen 
valsche erkenning van een kind door iemand, die 
weet, dat hij de vader niet is. Hiermede is tot 
eigen delict gestempeld wat. vroeger meestal 
werd gerekend onder valschheid in een authen
tieke akte.

Voorts is strafbaa_r gesteld hij, die een huwe
lijk aangaat, wetende dat daartegen eenig wettig 
beletsel bestaat. Voordat er evenwel een ver
oordeeling kan worden uitgesproken, moet het 
huwelijk op grond van dat beletsel nietig ver
klaard zijn.

hh. Was vroeger het te vondeling leggen en 
verlaten van een kind beneden de 7 ja ar straf
baar, thans zal naar de wettelijke omschrijving 
onderscheid gemaakt moeten worden tusschen 
te vondeling leggen en verlaten met het oogmerk 
zich er van te ontdoen.

Voor de mate van strafbaarheid was vroeger 
van gewicht of de te vondeling legging was ge
schied op een eenzame of niet eenzame plaats, 
terwijl de daad gestraft werd als moedwillige 
kwetsing of als doodslag, in de gevallen, dat 
het kind verminkt of aan lijf en leden bescha
digd „gebleven” is, of gestorven; thans is alleen 
een zwaardere straf bedreigd, indien het kind 
zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen of indien 
het feit den dood ten gevolge heeft gehad.

Verlating van hulpbehoevenden is ook in an
dere gevallen strafbaar geworden, door hem 
strafbaar te stellen, die opzettelijk iemand tot 
wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij 
krachtens het voor hem geldende recht of krach
tens overeenkomst verplicht is, in een hulpeloo- 
zen toestand brengt of laat.

Wat te vondeling legging betreft is voor de 
moeder, die het misdrijf pleegde onder de wer
king van vrees voor de ontdekking van haar be-~ 
valling en kort na de geboorte van haar kind, 
bepaald, dat de maximum straffen tot de helft 
worden verminderd. Anders zal de schuldige 
vader of moeder zwraarder gestraft kunnen wor
den, n.1. met één derde boven het bedreigde 
maximum.

ii. De bepalingen omtrent Beleediging zijn 
aanmerkelijk gewijzigd. Voor zoover zij betroffen 
de Koninklijke waardigheid enz., zijn zij over
gebracht naar een anderen Titel, Misdrijven 
tegen de Koninklijke waardigheid en tegen de 
waardigheid van den Gouverneur-Generaal, en 
voor zooveel betreft de beleediging van gestelde 
machten, naar den Titel Misdrijven tegen het 
openbaar gezag, waar zij stellig meer tehuis 
behooren.

Beleediging volgens de oude wetten kon zijn 
laster, hoon of beleediging. Voor de zwaardere 
vormen werd geëischt, dat de ten laste legging, 
onderscheidenlijk van een bepaald feit, dat 
den beleedigde blootstelt aan een strafvervol
ging of wel aan de haat en verachting van de 
ingezetenen (laster) en van een bepaalde on
deugd (hoon), in het openbaar geschiedde. Thans 
is strafbaar geworden ook de zgn. kruipende

ver-:
■'

van

'

f
1

(

i

voor Europeanen, f3.- voor

Vereisclitcn

van (•«•ii

.
j

om -

:
f

!



STRAFRECHT. 157

diens tijdelijk verblijf wegvoert, met het oogmerk 
om hem wederrechtelijk onder zijne of ccns anders 
macht te brengen of hem in hulpeloozcn toe
stand te plaatsen, is schuldig aan dit misdrijf. En 
voorts het misdrijf in art. 329 Sw. omschreven: 
Het opzettelijk wederrechtelijk vervoeren van 
iemand, die zich verbonden heeft tot cenigen 
arbeid in een bepaalde streek naar een andere 
streek.

kk. In verband met andere opvattingen be
treffende opzet in de oude wetten met die in 
de nieuwe wet is voor het misdrijf doodslag een 
vereischtc, dat het opzet gericht was op de le- 
vensberooving. Niet meer zal dus iemand, die 
een ander een lichten slag toebracht, welke tegen 
een zieke milt aankwam en door verscheuring 
van deze den dood veroorzaakte, aan doodslag 
schuldig verklaard kunnen worden. In verband 
met de gewijzigde omschrijving van doodslag 
is in den Titel van Mishandeling rekening gehou
den met de niet gewilde gevolgen van de mis
handeling, welke, zonder het karakter van het 
gepleegde feit te veranderen, tot een zwaardere 
straf kunnen voeren.

Vadermoord als eigen delict is uit de wet ver
dwenen.

II. Het misdrijf kindermoord van de oude wet
ten wordt anders behandeld. Vooreerst wordt 
onderscheid gemaakt tusschen de gevallen, of 
het feit werd gepleegd zonder of met voorbe
dachten raad. .Men heeft dus thans kinderdood-

scheidcnc personen zijn gewikkeld. (DoDuitscho 
Raufhandel). Behoudens ieders verantwoorde
lijkheid voor de bijzondere door hem gepleegdo 
daden is de deelneming alleen reeds strafbaar. 
De zwaarte van de straf iiangt af van de 
omstandigheid, of de aanval of vechterij alleen 
zwaar lichamelijk letsel of iemands dood ten 
gevolge heeft gehad.

oo. De omschrijving van het misdrijf diefstal 
is gewijzigd. Was vroeger voor een veroordeeling 
noodig het bewijs, dat de dader „arglistig” had 
weggenomen een hem niet toebehoorendo zaak, 
thans zal bewezen moeten worden, dat het 
weggenomen goed geheel of ten dcele aan een 
ander toebehoorde en dat de wegnc ming ge
schiedde met het oogmerk om het zich weder
rechtelijk toe te eigenen.

Een veroordeeling wegens diefstal is onder de 
oude wetten wel uitgesproken, indien de dader 
zijn slachtoffer door bedreiging bracht tot het 
afgeven van het door hem begeerde goed. Thans 
is een dorgelijke constructie niet meer noodig, 
daar een misdrijf afpersing in de wet is omschre
ven en strafbaar gesteld. De omschrijving is 
zoodanig, dat daaronder ook valt het vroeger 
reeds strafbare afpersen of afdreigen van een 
geschrift enz., dat een verbintenis, beschikking 
of bevrijding inhoudt.

Afdreiging door bedreiging met smaad, 
smaadschrift of openbaring van een geheim is 
mede strafbaar, doch een klachtdelict.

■pp. Het vroegere misdrijf misbruik van ver
trouwen is uit de wet verdwenen; daarvoor in 
de plaats is gekomen verduistering. Dit misdrijf 
is aanwezig, indien men zich eenig goed, dat 
geheel of ten dcele aan een ander toebehoort 
en anders dan door misdrijf onder zich heeft, 
wederrechtelijk toeeigent. De omschrijving is 
dus veel eenvoudiger en toch ruimer dan de oude 
van misbruik van vertrouwen.

Strafvcrzwaring bij verduistering kan voor
komen in de gevallen, dat men het goed uit 
hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of 
van zijn beroep of tegen geldelijkc vergoeding 
onder zich heeft en evenzeer, indien de ver
duistering wordt gepleegd door hem, wien het 
goed uit noodzaak in bewaring is gegeven of door 
voogden, curators, bewindvoerders, uitvoerders 
van uiterste wilsbeschikkingen of beheerders 
van instellingen van weldadigheid of van stich
tingen, ten opzichte van eenig goed, dat zij als 
zoodanig onder zich hebben.

qq. Do omschrijving van het delict oplichting 
is gewijzigd. Zij is minder ruim geworden, ter
wijl het opzet anders aangegeven wordt, na
melijk niet als het oogmerk om iemand voor het 
geheel of een gedeelte van zijn bezittingen op to 
lichten, maar nis het oogmerk om zich of een 
ander wederrechtelijk te bcvoordeelen. Kon 
vroeger oplichting gepleegd worden door middel 
van ieder bcdricgelijk middel hoegenaamd, thans 
zal alleen het aannemen van een valschen naam 
of van een valsche hoedanigheid, het aanwenden 
van listige kunstgrepen, dan wel het opdisschen 
van een samenweefsel van verdichtsels tot een 
veroordeeling wegens oplichting kunnen leiden.

De strafbepalingen in het oude strafwetboek 
voor Inlanders voorkomende, de zoogon. los- 
prijsbcpalingen, zijn uit de wet verdwenen. Ook 
een bijzondoro strafbepaling tegon dien vorm 
van oplichting, welke voorkomt door het aanne-

slag en kindermoord. Maar deze misdrijven kun
nen thans alleen door de moeder worden gc- 
pleegd. Ieder ander, die een kind, hoe jong ook, 
doodt, zal schuldig zijn aan doodslag of moord, 
niet als vroeger aan kindermoord. De gunstige 
bepaling vroeger alleen voor de „ongehuwde” 
moeder bestaande is thans geschreven voor 
iedere moeder, mits zij handelde onder de wer
king van vrees voor de ontdekking van hare be- 
•. dling, en kort na de geboorte van haar kind.

Levensberooving op verzoek viel onder 
de oude wetten onder de algemeene strafbepa
ling tegen levensberooving. De nieuwe wet 
heeft er een eigen delict van gemaakt, dat minder 
zwaar gestraft wordt dan moord en zelfs dan

nt n>.

doodslag.
Aanzetting tot zelfmoord van een ander of het 

daarbij behulpzaam zijn of het verschaffen van 
d<- middelen daartoe, indien dezo feiten met het
door de wet vereischtc opzet zijn gepleegd, wor
den gestraft, indien de zelfmoord ook werkelijk 
volgt.

an. Was vroeger het toebrengen van kwetsuren 
en slagen strafbaar verklaard in verband met 
dm duur van do ziekte of onbekwaamheid tot
persoonlijken arbeid, welke die mishandeling 
Ion gevolge had gehad, thans kent de wet alleen 
mishandeling en zware mishandeling, onder
scheiden naar het opzet, hetwelk de dader had. 
Was hot opzet gericht eenvoudig op het toe
brengen van lichamelijk letsel, dan zal zijn 
straf wel zwaarder kunnen worden, doordat zijn 
handeling niet door hem gewilde ernstige gevol
gen had, maar hij blijft schuldig aan eenvoudige 
mishandeling. Was het opzet gericht op het 
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, dan 
volgt een veroordeeling wegens zware mishan
deling.

Nieuw is de strafbepaling tegen het deelnemen 
aan een aanval of vechterij, waarin ondcr-

!
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: hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of 
van zijn beroep onder zich heeft, cenig door den 
rechthebbenden niet toegestaan gebruik maakt 
of toelaat.

wio. Als schuldig aan overtreding betreffende 
hulpbehoevenden stelt de nieuwe wet strafbaar 
hem, die, getuige van het oogenblikkelijk levens
gevaar, waarin een ander verkeert, nalaat dezen 
die hulp te verlecnen of te verschaffen, die hij 
hem, zonder gevaar voor zich zei ven of anderen 
redelijkerwijze te kunnen duchten, verlecnen of 
verschaffen kan, indien de dood van den hulp
behoevende volgt.

militair strafrecht. Een speciaal militair 
strafrecht is pas ontstaan en tot ontwikkeling 
gekomen gedurende de heerschappij der Bour
gondische hertogen, toen de instelling der 
staande legers eenc vaste en algemeene werd 
in Europa. De oudste verordeningen, die ma
terie betreffende, zijn die van 1471, 1506 en 
1507. De eerste Hollandsche verordening was 
die van 27 Januari 1521, waarbij de oprich
ting van vijf vendels krijgsvolk werd bevolen 
en waarin strafbepalingen waren opgenomen 
tegen het niet opkomen onder de wapenen, 
het gaan buiten ’s lands of het aannemen 
van eene andere dienstbetrekking zonder ver
lof van den kapitein enz. en waarbij be
paald werd, dat „de geschillen onder de soulde- 
niers, terwijl zij onder heur Vaentgen uyt sijn, 
sullen berecht worden bij de Capitein en syn 
Amptluyden naer crygsrecht”. Een volgend 
placaat is van 12 Oetober 1547, dat de oprich
ting beveelt van ruiterbenden, in hetwelk zeer 
gestrenge strafbepalingen voorkwamen tot be
scherming der ingezetenen tegen plundering, 
afpersing e. d., alsmede tot handhaving van 
de krijgstucht, waarbij de crimineele jurisdictie 
aan den militairen rechter werd opgedragen. 
In het jaar 1570 werd eene uitgebreide crimi
neele ordonnantie uitgevaardigd, waarbij onder
scheid werd gemaakt tusschon gomcene en zui
ver militaire delicten, welke laatste enkel aan 
den militairen rechter werden overgelaten, be
halve de gemeene delicten, „wezendc capitaal”, 
door krijgslieden buiten het leger of elders 
gepleegd. In 1579, dadelijk na het tot stand 
komen van de Unie van Utrecht, zagen drie 
belangrijke ordonnanties het licht: „de ordon
nantie van den oorloge, beroerende den oversten, 
capiteynen en de bevel hebberen over ’t crygs- 
volek te vocte”, de „instructie voor de commis
sarissen van de monsteringhe, waernae syluyde 
voortaen hen sullen reguleren” en de „ bestal - 
brief” (van bestallen = een overeenkomst slui
ten), waarin do voorwaarden werden opgenomen, 
waarop de manschappen zouden worden in 
dienst genomen. Bij de Unie van Utrecht werden 
de krijgszaken, die de generaliteit aangingen, 
opgedragen aan den Raad van State, die sedert 
rechtens, zooal niet feitelijk, de hoogste rechts
macht in militaire zaken gehad heeft, want 
door de opdracht aan Prins Maurits van „de 
kennis en judicature” over alle militaire zaken 
en van de zorg voor het onderhoud van „goede 
orde en discipline” werd deze het werkelijke 
hoofd. Maar de Raad was in elk geval het 
hoogste rechtscollege. Maurits’ eerste zorg 
een nieuwe organisatie van de militie te schep
pen en daarnaast een militair strafwetboek,

men van voorschot voor werkzaamheden, welke 
de inlandsche werknemer in gebreke blijft te ver
richten, is in het nieuwe wetboek niet overge
nomen.

In den Titel van bedrog verdient opmerking 
art. 385. De in dat artikel omschreven misdrij
ven zijn bedoeld ter bescherming tegen bedrog 
ten aanzien van gronden, bezeten krachtens In- 
landsch gebruiksrecht. Zij treden in de plaats van 
het in de oude wetten bekende stellionaat in ver
band met de verordening op het Credietverband.

Voorts is van belang de strafbepaling tegen 
het verkoopen enz. van vervalschte eet- of drink
waren, met verzwijging van die vervalsching. 
De wet zelf geeft aan, dat eet- of drinkwaren 
vervalscht zijn, indien door bijmenging van 
vreemde bestanddeelen hun waarde of bruik
baarheid verminderd is. Vroeger was een der
gelijk feit slechts strafbaar volgens de Politie- 
strafreglemcnlen of ook volgens de strafwet
boeken, indien de bijgemengde stof was zwa- 
velzuur-koper of zwavelzuur-zink of een andere 
vergiftige stof. *2fW^V«'' ' ,

rr. In den Titel Benadeeling van schuld- 
eischers of rechthebbenden vindt men thans een 
strafbedreiging tegen hem, die opzettelijk zijn 
eigen zaak of, ten behoeve van den eigenaar, een 
hem niet toebehoorende zaak onttrekt aan een 
ander, die daarop een recht van pand, terughou
ding, vruchtgebruik of gebruik heeft en voorts 
tegen hem, die opzettelijk zijn eigen zaak of ten 
behoeve van den eigenaar, eene hem niet toebe
hoorende zaak onttrekt, geheel of ten deele, aan 
een daarop gevestigd hypothecair, of wel oogst- 
of credietverband. Deze strafbepaling is gedeel
telijk geheel nieuw, gedeeltelijk ter vervanging 
van analoge bepalingen in de verordeningen op 
het oogst- en credietverband.

ss. De nieuwe strafwet bevat een strafrechte
lijke sanctie van het elders gegeven verbod ver
dachten tot een bekentenis te dwingen, door straf 
te bedreigen tegen den ambtenaar, die in een 
strafzaak dwangmiddelen bezigt om hetzij een 
bekentenis te ontwringen, hetzij een verklaring 
uit te lokken. De straf is gevangenisstraf van 
ten hoogste 4 jaar.

tl. In den Titel van Scheepvaartmisdrijven is 
belangrijk, in verband met de bepaling in het 
Eerste Boek van het Strafwetboek, dat de Ned. 
Indische strafbepalingen van toepassing zijn op 
den schipper en de opvarenden van een Ned.-In- 
disch vaartuig, die zich buiten Ned.-Indië, ook 
buiten boord, schuldig maken aan een der straf
bare feiten, omschreven in de Titels Scheep- 
vaartmisdrjjven en Scheepvaartovertredingen, 
zoomede in de algemeene verordening omtrent de 
zeebrieven en jaarpassen in Ned. Indië (art.
8 Sw.) de strafbedreiging tegen het in een proces
verbaal eener scheepsvcrklaring doen opnemen 
van valsche opgaven (art. 452 Sw.)

uu. Nieuw is in het Derde Boek de strafbe
dreiging tegen dengene, die als souteneur voor
deel trekt uit de ontucht van een vrouw. De straf 
is vele malen zwaarder dan de tegen dezelfde 
overtreding in Nederland bedreigde, namelijk 
ten hoogste één jaar hechtenis.

w. Tegen een in Indië niet onbekend euvel: 
het uitleenen van waschgocd door den wasch- 
baas of zoogen. kossong-rijden door den koetsier 
van een equipage, is gericht de strafbedreiging 
tegen hem, die van eens anders goed, dat hij uit
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dat, behoudens kleine wijzigingen, tot het einde 
der Republiek van kracht bleef. Dit wetboek 

de „artykclbrief ofte ordonnantie op de 
van 13 Augustus 1590.

worden afgeschaft, blijven ze dus gehandhaafd.
En nu rijst do vraag, zijn dus de oude bepalin
gen alle of een deel er van nog als van kracht 
te beschouwen. Eeno vergelijking van art. 11 
C. W. met het overigens geheel gelijkluidende 
artikel 10 van het C. W. voor het krijgsvolk 
te water, leert, dat die restrictie daar ontbreekt.
En daaruit is de gevolgtrekking gemaakt, dat 
het Reglement van 1799 en de andere ver
ordeningen, vóór 1815 gemaakt, nog van kracht 
zijn, voor zooverre daarin bepalingen voorkomen, 
niet in strijd met het Crimineel Wetboek. Een 
autoriteit als Prof. M. S. Pols, hoewel erken
nende, dat het antwoord op de vraag zeer twijfel
achtig is, acht de restrictie van art. 11 een 
doode letter. Behoudens enkele latere wets
bepalingen bevatten, volgens genoemde autori
teit, het Crimineel Wetboek en het Reglement 
van krijgstucht het geheele, alsnog geldende, 
militaire Strafrecht.

De vraag of het Crimineel Wetboek wel ver
bindend was voor Ned.-Indië is eveneens in 
bevestigenden zin opgelost en wel door een 
bepaling aan het slot van het Wetboek. De 
vraag of het R. v. K. voor Indië verbindend is, 
is niet opgelost, alhoewel de bedoeling is ge
weest het ook voor Indic toepasselijk te ver
klaren en dit dan ook altijd als toepasselijk 
beschouwd is. Het Crimineel Wetboek voor het 
krijgsvolk te Lande is belangrijk gewijzigd bij 
de verordeningen in Ind. Stb. 1883 no. 54 en 
55, eveneens ook het Reglement op de krijgs
tucht. Sedert ondergingen de bepalingen van 
18S3 no. 54 wijziging bij de verordening in Ind.
Stb. 1890 no. 58, gewijzigd bij Ind. Stb. 1899 no.
178, 1906 nos. 200 en 391 en 1914 no. 410, 1915, 
no. 355 en 1917 no. 4S7 (het Invoeringsbesluit r 
Strafwetboek)/Het Crimineel Wetboek is ver- _ ci • ? 
deeld in drie hoofdstukken, waarvan de beide 
eerste behandelen de algemcene bepalingen en 
de commune delicten, ten opzichte waarvan kan 
worden verwezon naar het gewone Strafrecht 
en het derde de specifiek militaire misdrijven.
Bij het Invoeringsbesluit strafwetboek is be
paald, dat ieder feit, strafbaar volgens de mili
taire wetten en bepalingen van militair straf
recht in andere algemeene verordeningen voor
komende, worden beschouwd als misdrijf, al
thans voor zoover het niet als disciplinair 
vergrijp te beschouwen is. Het derde bock is 
verdeeld in vier afdcelingen, bevattende ach
tereenvolgens:

A. misdrijven tegen den dienst en de sub
ordinatie,, waaronder worden begrepen: 1. op- 
rocr, opstand, muiterij, samenrotting; 2. dienst
weigering; 3. insubordinatie; 4. misdrijven 
tegen een schildwacht; 5. plichtsverzuim als 
wachthebbende; G. valschheid in verlofpassen;
7. frauduleuze aanwerving;

B. desertie in tijd van vrede, waarbij valt 
te onderscheiden of het do eerste maal was, 
of zij is vergezeld gegaan van het medenemen 
van: 1. goed boven do tenue van den dag; 2. 
een compagnies kaart; 3. zadel en schabrak;
4. schietgeweer (geladen of ongeladen); 5. goed 
van een ander; of do desertie in dienst plaats 
had; of de desertie werd gevolgd door engage
ment bij een ander corps, mot of zonder vor- 
andcring van naam; of er verleiding of complot 
tot- of begunstiging van desertie plaats had;

C. misdrijven tegen den eigendom gericht.

was
discipline militaire”
Het werd door den Raad van State ontworpen 
en door de Algemeene Staten gearresteord. 
Het had als voornaamste bron do bestalbrief.
Dezo artykclbrief bleef gedurende meer dan 
twee eeuwen in gebruik. Met de omwenteling 
van 1795 werd het beheer der militaire zaken 
aan de Staten-Generaal getrokken, omdat zoo
wel de Raad van State als de Stadhouder weg
vielen en deze droegen aan Petrus Wierdsma, 
een Fries van Leeuwarden, op, om een volledig 
militair wetboek samen te stollen. Deze nam die 
opdracht aan en ontwierp eene regeling, welke, 
na te zijn overgenomen door de commissie, 
belast met het ontwerpen van een Burgerlijk
en een Strafwetboek, op 27 Mei 1799 door de 
Eerste en op . 22 Juni d.a.v. door de Tweede 
Kamer werd aangenomen en den 26en Juni 
daaraanvolgende door het Uitvoerend Bewind 
der Bataafsche Republiek als „Reglement van 
krijgstucht of Crimineel Wetboek voor de 
militie van den Staat” werd gepubliceerd. Dit 
Reglement werd, bij de inlijving van het Ko
ninkrijk Holland bij Frankrijk, door de Fransche 
wetgeving vervangen. Na het herstel der on
afhankelijkheid werd dadelijk aan de militaire 
Strafwetgeving begonnen en reeds bij Besluit 
van den Souvcreinen Vorst van 20 Juli 1814 
no. 27 (Ncd. Stb. no. 85) werden ingevoerd het 
Crimineel Wetboek, het Reglement van krijgs
tucht en de Rechtspleging van het krijgsvolk 
te water, alsmede de Rechtspleging voor de 
Landmacht en eene Provisionecle instructie 
voor het Hoog Militair Gerechtshof. Bij dat 
besluit werd tevens bepaald, dat, ten aanzien 
van dc Landmacht in volle vigeur en kracht 
zou blijven het bij Besluit van 30 December 
1813 provisioneel wederom ingevoerde Regle
ment van 1799 en zulks voor zoover aan dcszelfs 
bepalingen niet was gederogeerd bij de Rechts
pleging voor de Landmacht en de Provisionecle 
instructie voor het Hof; alles in afwachting, 
dat ook ten behoeve van het krijgsvolk te 
lande een Crimineel Wetboek en een Reglement 
van Discipline zou kunnen worden vastgesteld 
en gepubliceerd. Dit besluit werd in het Staats
blad geplaatst, maar niet werden dit de wetboe
ken zelve, uit welk verzuim de kwestie voort
sproot, of die wetboeken wel verbindende kracht 
hadden. Die kwestie werd opgelost door den 
Hoogen Raad bij arrest van G Maart 1849 in 
dien zin, dat het besluit van publicatie niet 
moet worden beschouwd als een gewoon besluit, 
maar als een eigenlijke wet, vastgcstcld met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, door welk 
arrest dus de verbindende kracht werd aangeno
men.

Een andore kwestie wordt door art. II in 
het loven geroepen. Dat artikel bepaalt, dat 
met do invoering van het wetboek „alle vorige 
wetten, publicatiön, ordonnantiën of reglemen
ten, hoe ook genaamd, betreffende de misdaden 
en straffen van personen, aan do militaire juris
dictie onderworpen, voor zooverre dezelve wetten, 
publicatiön, ordonnantiën of reglementon met 
hetzelve strijdig zijn, zullen worden afgeschaft”. 
Zij worden dus niet afgeschaft, 
zij met hetzelve niet strijdig zijn. Als zo niet

voor zooverre
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aanwezig, wanneer dc militair zich opzettelijk, 
zonder behoorlijk verlof, op meer dan een uur 
afstand van zijn garnizoen heeft verwijderd. 
Een bepaald oogmerk, waarom hij zich heeft 
verwijderd, is daarbij niet noodig, het oogmerk 
kan geweest zijn zich voor goed van den mili
tairen dienst los te maken, het kan geweest 
zijn een avond van de vrijheid te willen ge
nieten. Tegen desertie is voor de officieren 
zwaardere straf bedreigd dan voor de onder
officieren en soldaten. Voor officieren is het zich 
opzettelijk verwijderen, verder dan een uur 
van zijn garnizoen, steeds een misdrijf en is dat 
voor den mindere slechts, wanneer hij gearres
teerd wordt en wanneer hij langer dan 4 weken 
wegblijft en dan vrijwillig terugkomt. Desertie 
bestaat ook, wanneer de militair, na expiratie 
van verlof, nog gedurende meer dan acht dagen 
wegblijft. In dat geval staan officieren en min
deren gelijk in zooverre, dat zij slechts crimineel 
strafbaar zijn bij arrestatie en bij vrijwillige 
terugkomst meer dan 4 weken na het eindigen 
van hun verlof.

De desertie kan zonder en met verzwarende 
omstandigheden plaats hebben. Als verzwarende 
omstandigheden gelden: a. herhaling, b. mede
neming van: 1. goed boven de tenue van den 
dag, 2. een compagniespaard, 3. zadel en scha
brak, 4. schietgeweer, 5. goed van een ander; 
c. desertie in dienst: 1. als commandant van dc 
wacht, 2. van de wacht, 3. als schildwacht 
van zijn post; d. desertie, opgevolgd door engage
ment bij een ander corps.

C. misdrijven tegen den eigendom gericht. Zij 
kunnen worden gesplitst in twee rubrieken: 
1. zuivere diefstallen, 2. onrechtmatige ver
vreemding van goederen, door het Gouvernement 
ten gebruikc gegeven. De zuivere diefstallen 
kunnen weer worden onderscheiden in die, 
welke overeenkomen met die van het burgerlijk 
Strafrecht en in militaire diefstallen, welke 
worden onderscheiden in a. door een schild
wacht of sauvegardc, b. door een ingekwnr- 
tierde, c. diefstal van ammunitie of artillerie- 
of oorlogsgoederen, d. van kazerneerings-, 
equipements- of kampementsgoederen, e. in 
de chambree. Do diefstal sub u. is die diefstal, 
welke gepleegd wordt ten nadeele van dengeen, 
bij wien dc dader op schildwacht gesteld of 
als sauvegardc geplaatst is en wordt gestraft 
met den dood. De diefstal door een ingekwar- 
tierde is die, welke door een militair gepleegd 
wordt bij en ten nadeele van hem, bij wien hij 
was ingekwartierd en wordt gestraft met mili
taire gevangenis van 1—15 jaren. Do diefstal 
van ammunitie enz., is die van buskruit enz. 
uit de magazijnen, waarbij de dief niet als schild
wacht geplaatst is; hij wordt gestraft met 5—15 
jaren militaire gevangenis; was hij daarbij wel 
als schildwacht geplaatst, dan is de doodstraf 
bedreigd. De diefstal in de chambree is de 
diefstal ten nadeele van een kameraad in het 
slaapkwartier en wordt gestraft (volgens som
migen) met militaire gevangenis van 1 — 15 
(volgens anderen) van 1—3 jaren. Dit verschil 
van opvatting dankt zijn ontstaan aan de 
omstandigheid, dat op dit feit gesteld wasten 
minste één jaar „in den kruiwagen of van slagen 
en wegzenden als een eerloozen schelm”. De 
wet geeft dus wel een minimum, geen maximum 
op. Daaruit is de vraag gerezen of dit maximum

i onderverdecld in: 1. zuivere diefstallen,weer
welke kunnen zijn: a. door een schildwacht,
b. door een ingekwartierde, c. van ammunitie, 
artillerie- of oorlogsgoederen, d. van kazernoe- 
rings-, equipements- of kampementsgoederen,
c. in de chambree; 2. diefstal van goederen, 
door het Gouvernement ten gebruikc gegeven 
(dus overeenkomende met misbruik van ver
trouwen) ;

D. ontrouio en kwade administratie.H
! .4. misdrijven tegen den dienst en de subordi

natie. Artikel S0 van het C. W. verklaart dat 
„de subordinatie is het wezen en de ziel van den 
militairen dienst, dat elk militair derhalve ver
plicht is in den dienst dc orders, hem gegeven 
door dengene, die boven hem gesteld is, terstond 
en zonder daartegen te redeneeren, te gehoor
zamen en gctrouw'elijk te volbrengen, behou
dens het recht om, wanneer hij zich door die 
orders bezwaard vindt, daarna zijne klachten 
in te brengen.

ad 1. oproer en opstand worden geacht aanwezig 
te zijn bij vereeniging van de volgende om
standigheden: a. voorafgaande afspraak, b. op
stand van de meerderheid van een bepaald 
korps, detachement, garnizoen enz. zich uitende 
in: c. positieve daden van verzet. Algemeene 
opstand moet derhalve zijn voorafgegaan door 
samenspanning en zich openbaren in algemeen 
verzet. Muiterij wordt geacht aanwezig te 
zijn, wanneer militairen zich in kleiner of 
grooter getal, gewapend of ongewapend, ge
zamenlijk en zonder vergunning of voorkennis 
van hunne chefs, op grooteren of kleineren af
stand uit hun kwartieren hebben verwijderd, 
zoodoende beoogende met zeker vertoon hun 
ontevredenheid of misnoegen over handelingen 
van meerderen te doen blijken, gezamelijk 
klachten, grieven of verzoeken te gaan in
brengen bij hooger geplaatste militaire autori
teiten of in het algemeen door hun gezamenlijk 
handelen zekere pressie op de meerderen uit 
te oefenen. Bij opstand en muiterij is de samen
spanning reeds in daden overgaan. S men
rotting wordt geacht aanwezig te zijn, als een 
kleiner of grooter aantal zich vcrcenigen in 
strijd met den wil hunner superieuren en met 
een weerspannig oogmerk, dat zich echter nog 
niet in daden heeft omgezet.

ad 2. dienstweigering. Hieronder moet worden 
begrepen niet alleen het weigeren in woorden, 
maar ook het opzettelijk nalaten, zonder den 
wil daartoe onder woorden te hebben gebracht.

ad 3. insubordinatie kan worden gepleegd 
door woorden, gebaren en feiten; zij is een
voudig eene negatie van de stricte militaire 
discipline.

ad 4. misdrijven tegen een schildwacht. Deze 
worden afzonderlijk genoemd, omdat de schild
wacht een zeer bijzondere positie inneemt, 
die hem beschermen moet tegen elke beleedi- 
ging, bedreiging of aanranding van wien ook, 
inferieur of superieur, uitgaande; de schildwacht 
is, zoolang hij op schildwacht staat, in zekeren 
zin, de meerdere van den hoogsten chef.

ad 7. frauduleuze aanwerving beteekent het 
aan werven in den dienst van het leger of van 
een bepaald corps van een soldaat, die nog niet 
ontslagen is uit het leger of bij een ander corps 
dient.

B. desertie in tijd van vrede. De desertie is
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moest gesteld worden op het maximum van 
de kruiwagenstraf, dus 15 jaren. Vroeger werd 
dit aangenomen, maar later werd de grens 
gesteld op 3 jaren. De gronden daarvoor waren, 
dat tegen desertie, gepaard met diefstal en op 
diefstal van kazerneeringsgoed een vaste straf 
van drie jaren is bedreigd,- zoodat men bij die 
misdrijven niet daarboven gaan kan en dat 
nu deze misdrijven ongetwijfeld moeten worden 
beschouwd als zwaardere, dan deeenvoudige dief
stal in de chambree en de wetgever niet kan heb
ben bedoeld het lichtere misdrijf zwaarder te 
straffen dan het zwaardere,'zoodat het maximum 
van straf op dit laatste noodzakelijk de uiterste 
grens van strafbaarheid van het eerste aangeeft.

D. ontrouw en kwade administratie. De ver
schillende uitgaven van den Staat ten behoeve 
van het leger geschieden door de militaire admi
nistratie. Elke compagnie heeft een admini
strateur, den kapitein. Deze ontvangt van den 
kwartiermeester de gelden, noodig tot betaling 
der soldijen en van de hoofdadministratie alle 
benoodigdheden van kleeding, meubileering e.d., 
welke alleen vanwege het corps worden aange
kocht. Voor het beheer der compagnie en voor 
de verantwoording is alleen de kapitein aan- 
sprakelijk. Onder dezen zijn echter anderen 
werkzaam, de sergeant-majoor en de fourier, 
die belast zijn met het houden van de boeken 
en het stellen van de afrekeningen en andere 
administratieve stukken. Alle dezen nu ont
vangen de benoodigdo gelden in voorschot. 
Doorgaans elk kwartaal verantwoorden die ad- 
ministratiën de gelden, terwijl elk verantwoor
delijk blijft voor de door hem ontvangen gel
den. Nu kan ontrouw en kwade administratie 
zich voordoen in drie vormen. De met die ad
ministratie belaste kan een deficit m&ken in de 
hem toevertrouwde kas, hij kan een valschc, te 
liooge begrooting van uitgaven indienen en hij 
kan aan de manschappen minder uitdeelen dan 
waarop zij recht hebben.

Dc op te leggen straffen worden verdeeld in 
A. militaire straffen, B. straffen van het ge- 
meene recht.

Bij veroordceling tot militaire gevangenis
straf van vijf jaren of meer spreekt dc rechter 
bij het vonnis tevens de vervallenverklaring 
van den militairen stand uit. Ze is imperatief 
voorgeschreven, behoudens in het geval, dat de 
straf van militaire gevangenis is opgelegd onder 
aanneming van verzachtende omstandigheden 
of bij wijze van gratie in de plaats is gesteld 
van de doodstraf door den kogel. Bij veroordec- 
ling tot militaire gevangenisstraf van minder 
dan 5 jaren, kan de rechter tevens de vervallen
verklaring van den militairen stand uitspreken, 
wanneer hij van oordeel is, dat de schuldig 
verklaarde ter zake van het gepleegde feit 
ongeschikt is om in den militairen stand te 
blijven. Is er vervallen verklaard, dan wordt 
dc militaire gevangenisstraf als gevangenisstraf 
ondergaan. Bij Ind. Stb. 1902 no. 308 is be
paald, dat de door den militairen rechter in 
N.-I. veroordeelde Europeesche militairen en 
andere aan het Crimineel Wetboek voor het 
krijgsvolk te lande onderworpen personen, die 
niet tusschen de keerkringen zijn geboren en 
opgevoed, indien zij zijn veroordeeld, hetzij tot 
tuchthuisstraf, hetzij tot militaire gevangenis
straf van vijf jaren of langer, zoo spoedig moge
lijk naar Nederland zullen worden opgezonden, 
ten einde daar te lande hunne straf te onder
gaan. In alle andere gevallen geschiedt de ten
uitvoerlegging der straf in Ned.-Indië. De 
G.-G. is echter bevoegd, om, in bijzondere ge
vallen, van dien regel af te wijken en wel in 
de gevallen, dat het verblijf van den veroordeelde 
in Ned.-Indië gevaarlijk mocht worden geoor
deeld voor de rust en orde aldaar.

c. dc militaire detentie. Zij bestaat in op
sluiting in een huis van detentie of provoost 
voor den tijd van minstens één dag en hoog
stens twee jaren. Bij vcroordecling van een 
minderen militair tot de straf van militaire 
detentie ter zake van eenig misdrijf tegen den 
dienst of de subordinatie, of van herhaalde 
desertie, kan do rechter bepalen, dat de 
oordeelde, na expiratie van de detentie, ge
vangenisstraf of van dwangarbeid buiten den 
ketting, zal worden geplaatst bij een strafdeta- 
chement voor een tijd, bij het vonnis te bepalen, 
doch een jaar niet te boven gaande.

d. de cassatie bestaat in eene verklaring, dat 
de veroordeelde is ontslagen uit den militairen 
dienst met of zonder ontzetting' van het recht 
om ooit weder bij de gewapende macht te 
dienen of eene betrekking van militairen ge
ëmployeerde te beklccden. Door do cassatie 
worden alle rechten, aan vorigen dienst ontleend 
of verbonden, verloren, daaronder begrepen de 
aanspraak op pensioen. Wanneer zij gepaard 
gaat met do bovenvermelde ontzetting, dan 
verliest de veroordeelde tevens het recht om 
ridderorden, medailles of andere onderschei-

ver-

le militaire straffen zijn: 1. hoofdstraffen: 
n. doodstraf met den strop of met den kogel, 
Ik militaire gevangenis, c. detentie, d. cassatie; 
2. hij komende straffen: a. vervallenverklaring 
van den militairen stand of van de betrekking 
van militairen geëmployeerde, b. degradatie, c. 
plaatsing bij een strafdctachement.

Hoofdstraf f en. a. do doodstraf. De dood
straf met den kogel wordt uitgevoerd door 
een bekwaam getal militairen, terwijl de ver- 

rdeelde geblinddoekt is en in knielende hou-

.1.
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ding; de doodstraf met den strop wordt uitge
voerd op dezelfde wijze als bij het gemeene 
recht. Dc militaire rechter, die de doodstraf 
mot don strop oplegt, spreekt bij het vonnis 
tevens uit de vervallenverklaring van den 
militairen stand. De doodstraf met den kogel

dingsteekenen, voor zoover deze laatste ter
zake van vorigen dienst zijn verkregen, te dragen. 
De straf van cassatie kan alleen aan officieren 
worden opgelegd. Ze is tweeërlei: a. eenvoudige 
cassatie of verklaring, dat de veroordeelde is 
ontslagen uit den militairen dienst, b. cassatie 
mot verklaring, dat do veroordeelde is ontslagen 
uit den militairen dienst en ontzetting van het

geldt als eervoller dan met den strop.
b. do militaire gevangenisstraf. Zij bestaat 

in opsluiting in eene militaire strafgevangenis 
met verplichting tot arbeid. Haar duur is ten 
minste één dag en behoudens de gevallen van 
strafverhooging ter zake van samenloop van 
misdrijven, ten hoogste 15 achtereenvolgende recht om ooit weder bij dc gewapende macht 
jaren. Bij strafverhooging ter zake van samen- te dienen of eene betrekking van militairen 
loop ten hoogste 20 jaren. geëmployeerde te bokleeden. Beide soorten

IIIV



i !
■:

n

STRAFRECHT.162

wegens militaire misdrijven is geregeld in art. 
5 van het Invooringsbesluit strafwetboek, dat 
art. 18 van Ind. Stb. 1890 no. 5S wijzigt. Do 
termijnen zijn 0 jaren voor de misdrijven, waar
op militaire detentie of militaire gevangenis
straf van niet meer dan 3 jaren is gesteld met 
uitzondering van het misdrijf desertie;

IS jaren voor de misdrijven waarop door liet 
Crimineel Wetboek de doodstraf met den strop 
is gesteld;

12 jaren voor alle andere misdrijven en het 
misdrijf desertie.

Somtijds wordt de veroordeeling van den 
militair, die zich aan overtreding van het ge- 
meene recht schuldig heeft gemaakt, uitgespro
ken niet door den militairen, maar door den 
burgerlijken rechter. Daaromtrent is in art. 14 
van het C. W. bepaald, dat de militaire rechter 
geen recht zal spreken over zoodanige mili
tairen en ambtenaren, die gemeenschappelijk 
een commuun delict hebben gepleegd met andere 
personen, die terecht staan voor den burger
lijken rechter of in dit delict zijn betrokken, 
maar in dat geval, uit hoofde van connexiteit, 
aan den burgerlijken rechter zullen worden 
overgegeven.

Wanneer die connexiteit pas wordt ontdekt, 
nadat de burgerlijke rechter over de mede in 
de zaak betrokken burgers uitspraak heeft ge
daan, dan wordt, ingeval die uitspraak eene ver
oordeeling inhoudt, de militair ook nog naai
den burgerlijken rechter verwezen; ingeval zij 
een vrijspraak inhoudt, worden de militairen 
ter zake berecht door den militairen rechter. 
Die connexiteit bestaat niet alleen, wanneer 
militairen en burgers samen hebben deelge 
nomen aan het plegen van een delict, maar ook, 
wanneer van eenig samenhangend misdrijf 
deel door burgers, een ander deel door mili
tairen is gepleegd.

Zoo er een misdaad mocht gepleegd worden, 
welke bij het C. W. niet is omschreven, dan zal 
men zich, in het straffen en beoordeelen daar
van, zooveel doenlijk moeten schikken naar de 
artikelen van dat wetboek, die met de 
komende misdaden, ten aanzien van het mis
dadige, de meeste overeenkomst hebben. Hierin 
is dus eene afwijking van het nulla 
sine lege praevia poenali.

Het tweede gedeelte van het Indisch militair 
strafrecht is ncergelegd in het Reglement 
krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te 
lande. Het is verdeeld in drie hoofdstukken: 
1. algemeene bepalingen, 2. overtredingen tegen 
de krijgstucht, 3. straffen. Dit reglement staat 
in verhouding tot het Crimineel Wetboek als- 

het Burgerlijk Strafwet
boek, handelende over do overtredingen, staat 
tot de beide andere boeken. Het eerste boek 
bevat algemeene bepalingen, hierop 
komende, dat de discipline het fundament is 
van den militairen dienst cn dat dus allen, 
deren zoowel als minderen die discipline strict 
in acht moeten nemen en zich zoowel in als 
buiten dienst waardig moeten gedragen. Het 
tweede boek bevat de overtredingen tegen de 
krijgstucht, waaronder worden verstaan: hot 
als Jioogere in rang plegen van feitelijkheden 
of gebruiken van honende uitdrukkingen tegen 
een mindere, liet niet uitvoeren van gegeven 
orders uit losheid of onachtzaamheid, het zich

cassatie hebben tot gevolg, dat de gecos-van
seerde alle rechten verliest, ontleend aan of 
verbonden met vorigen dienst, daaronder be

de aanspraken op pensioen; aan degrepen
tweede soort is bovendien verbonden het ver
lies van het recht om ridderorden, medailles 
of andere ondcrscheidingsteekenen 
ook, Nederlandsche of vreemde, — te dragen, 
die ter zake van vorigen dienst zijn verkregen.

2. Bijkomende straffen, a. vervallenverkla
ring van den militairen stand of van de be
trekking van militairen geëmployeerde;

b. degradatie bestaat in het terugbrengen 
van een onderofficier tot den stand van sol
daat, welke stand echter bij voortdurend goed 
gedrag weer kan worden verlaten voor dien van 
onderofiicier. De degradatie kan door den mili
tairen rechter worden uitgesproken bij alle ver- 
oordeelingen tot de straf van militaire detentie, 
gevangenisstraf of de straf van dwangarbeid 
buiten den ketting, wanneer hij van oordeel is, 
dat de veroordeelde, ter zake van het gepleegde 
feit, ongeschikt is om den graad van onder
officier te behouden. Zij is dus een straf, waar
van het al of niet uitspreken geheel aan den 
rechter is overgelaten;

c. plaatsing bij een straf detachement. Ook 
deze straf is facultatief gesteld en kan door den 
rechter worden uitgesproken wanneer een min
der militair wordt veroordeeld tot detentie ter

i
welke

;

!

zake van eenig misdrijf tegen den dienst of 
de subordinatie of van herhaalde desertie. Die 
plaatsing mag den tijd van een jaar niet te 
boven gaan.

Door art. 103 van het strafwetboek zijn de 
algemeene leerstukken, n.i. de bepalingen der 
eerste 8 titels van het Eerste Boek ook toe
passelijk op feiten, bij het militaire strafrecht 
strafbaar gesteld, ten ware bij Kon. Besluit 
anders is bepaald. Wordt door den militairen 
rechter een veroordeeling tot de doodstraf of 
tot gevangenisstraf van 5 jaar of meer uitge
sproken, dan moet hij den veroordeelde tevens 
vervallen verklaren van den militairen stand. 
Is geen vervallenverklaring uitgesproken, dan 
wordt de opgelegde burgerstraf veranderd in 
een militaire, zoo de gevangenisstraf meer dan 
2 jaren bedraagt, in militaire gevangenisstraf 
van gelijken duur, anders door militaire detentie 
van gelijken duur, evenzeer als de opgelegde 
hechtenis.

De rechter moet in zijn vonnis uitdrukkelijk 
verklaren door welke militaire straf do op
gelegde straf moet worden vervangen.

In verband met andere bepalingen (bijv. die 
betreffende samenloop) was het noodig de be
trekkelijke zwaarte van ongelijksoortige mili
taire hoofdstraffen te bepalen, doch vooral die 
van burgerlijke en militaire straffen. Voor de 
militaire hoofdstraifen geldt de volgorde in 
art. 5 van het Kon. Besl. in Ind. Stb. 1890 no. 
58. De volgorde van burgerlijke en militaire 
straffen is: doodstraf met den strop, doodstraf 
met den kogel, gevangenisstraf, militaire ge
vangenisstraf, militaire detentie, hechtenis, geld
boete, met dien verstande, dat de voorrang 
der gevangenisstraf boven de militaire gevange
nisstraf en de militaire detentie boven de hech
tenis eerst bij gelijke maxima der gestelde 
straffen in aanmerking komt.

De verjaring van het recht tot strafvordering
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niet voegzaam onderwerpen aan een opgoiegdo 
straf, hot beschonken zijn in dienst en het 
zich zonder speciale vergunning op straat be
vinden, nadat de taptoe geslagen is, het oneer
biedig zijn tegen meerderen, het uitblijven 
na verlof voor een tijd van minder dan vier 
weken, het desertecren voor de eerste maal, 
gevolgd door vrijwillige tcrugkeer binnen 4 
weken, het verkoopen en verpanden van kleine 
montccringstukken, het slordig zijn in uitorlijk 
voorkomen en omtrent de kleoding en wapenon 
enz. Voorts overtredingen tegen alle voorschrif
ten van politie en inwendigen dienst. In het 
derde hoofdstuk zijn de straffen opgenoemd, 
welke bestaan uit: a. voor officieren van allen 
rang uit: 1. provoost van ten hoogste 14 dagen 
en 2. kamerarrest van ten hoogste twee maanden 
beide met of zonder aeces; b. voor onderofficieren 
en met hen gelij leg estelden: 1. degradatie voor 
den tijd, dat hij den commandeerenden officier 
van het korps blijken zal on verbeterlijk te zijn, 
2. het cachot of gat ten hoogste gedurende vier 
dagen met of zonder verzwaring van te water 
en te brood, 3. de provoost voor ten hoogste 
veertien dagen, 4. kamerarrest voor ten hoogste 
drie weken, 5. kwartierarrest voor ten hoogste een 
maand en G. stadsarrest gedurende twee maan
den; c. voor de soldaten, tamboers, pijpers en 
halve maanblazers: 1. het cachot of gat, gedurende 
vier dagen te water en te brood, of gedurende 
acht dagen om den anderen dag te water en 
te brood en daarbij in de boeiensluiting met 
gelijke tusschenpoozcn, 2. de provoost, ten hoog
ste gedurende veertien dagen, hetzij op den 
gewonen kost, of te water en te brood om den 
anderen dag, hetzij met of zonder sluiting in 
de boeien, 3. straf- of politiekamer gedu
rende ten hoogste drie weken, 4. kwartier
arrest gedurende hoogstens een maand, 5. stads
arrest gedurende hoogstens twee maanden, 6. 
liet doen van straf wachten, straf exereeeren, 
werktoeren in de chambree en in het kwartier 
<i[ in de stad. De straffen van het cachot of gat, 
alsmede die van de provoost, worden, voor 
zooveel daartoe gelegenheid bestaat, in eenzame 
opsluiting ondergaan. Sluiting in de boeien 
heeft plaats zonder kromsluiting.

Aan het Crimineel Wet boek voor het krijgsvolk 
te land zijn onderworpen:

n. 1. alle personen tot dat krijgsvolk behoo- 
rende, daaronder begrepen; 2. alle personen van 
het krijgsvolk te water, voor zoolang zij aan den 
wal gemeenschappelijk mot het krijgsvolk te 
lande dienst doen; 3. alle militairen, die uit

aan den burgerlijken rechter en de commune 
delicten, d. z. de zoodanige, die door een mili 
tair zijn gepleegd met andere personen, die 
den burgerlijken rechter te recht staan. In dat 
geval zullen ook de militairen voor den burger
lijken rechter moeten verschijnen. Wat do audi
teurs-militair betreft,hieromtrent bepaalt art. 
45 van de Provisioneele Instructie voor het 
H. M. G., dat zij ter eerster instantie voor liet 
II. M. G. terecht staan, doch alleen, wanneer 
hunne functiën niet aan andere civiele ambte
naren zijn opgedragen. Op nonactiviteit gestelde 
officieren blijven natuurlijk gedurende den tijd 
hunner non-activiteit aan de militaire rechts

voor

macht onderworpen. Onder militairen worden 
begrepen officieren, onderofficieren, korporaals 
en soldaten en onder de laatsten zij, die in het 
algemeen stamboek ingeschreven en bij een wa
pen ingedecld zijn en de recruten, zoodra hun de 
krijgsartikelen zijn voorgelezen, doch voordat zij 
in het stamboek zijn ingeschreven, waardoor 
zij soldaten worden. Wat betreft de in Nederland 
voor den Indischen dienst aangeworven 
ten, deze zijn, nadat hun de krijgsartikelen zijn 
voorgelezen, onderworpen aan de Nederlandsche 
militaire rechtsmacht, doch met den dag hunner 
inscheping aan de N.-Indische. Tot de personen 
sub. a 1. behooren nog allo niet-militairen tot 
de armee behoorende of militaire geëmployeer
den en ambtenaren, waaronder te verstaan zijn: 
de commiezen, bedienden en werklieden in 
’s lands magazijnen en arsenalen; do magazijn
meesters, uitdeelers of bewaarders van vivres of 
fourages en alle andere soortgelijke personen, ge- 
employeerd tot het vorrichton van eenig werk 
of dienst in de voorschreven magazijnen of tot 
bewaring of uitdecling van goederen aan den 
Lande of eenig corps aan de armee toebehoo- 
rende;de personen, die als voerlieden, drijvers of 
onder eenige andere benaming in den militai
ren dienst gebruikt worden tot het overbrengen 
van goederen of penningen ten dienste van de 
armee of eenig corps. Al deze personen echter 
enkel, voor zooverre zij in hunne voorschreven 
kwaliteiten mochten misdoen, of zich aan eenige 
ontvreemding van de hun, invoege voorschreven, 
toe vertrouwde goederen of zich aan eenige on
trouw in hunne administratie mochten hebben

recru-

schuldig gemaakt; voorts do directeuren der 
militaire hospitalen en de verdere militaire ge
ëmployeerden, welke geen effectieve militaire 
rangen als zoodanig beklceden, noch uit eenig 
corps tijdelijk gedetucheerd zijn (militairen pro 
memorie), maar die uit don burgerstand tot 
hunne functie zijn geroepen. Echter niet de bur- 
gerschrijvcrs, omdat zij niet door de militaire 
autoriteit oxpresselijk zijn benoemd en hun niet 
de krijgsartikelen zijn voorgelezen.

’s lands dienst zijn ontslagen, doch niet langer 
dan voor een jaar en zes weken na hunne afdan
king en enkel ter zake van belecdigingen, aan 
hunne superieuren, uit hoofde van vorigon dienst 
gedaan; 4. in tijd van oorlog allen, die tot den 
militairen dienst worden gebruikt of die het 
leger volgen zooals de vrouwen, marketentsters, 
ambuohts- en werklieden, de bedienden van offi
cieren; 5. in een leger of kampement tegen den 
vijand, in een berende of belegerde plaats allo 
personen, aldaar gevonden wordende, doch alleen 
ten aanzien

oevanoenisstelsisl. Ook in dezen kan onder 
do Compagnie fcitelijk van geen stelsel worden 
gesproken. Alles was willekeur, gelijk het ge- 
heelo strafstelsel. Er bestonden hier on daar 
voorschriften, maar deze waren meestal slechts 
plaatsclijk en zijn verspreid in do placaatboekcn 
te vindon, doch sporadisch. Zoo lozen we bijv. 
in het eerste deel bl. 94 dat de aanhouding 
in blokken of tronken onder hot afdak van hot 
huis van oenen „geeommitteerdo tot en over de 
zaken van den inlander” drie dagen mocht duren. 
In werkelijkheid duurde die aanhouding soms

van zoodanige misdrijven en in die 
gevallen, waaromtrent zulks in het zelve onder
scheidenlijk wordt aangewezen;

b. alle misdrijven on overtredingen, uitgezon
derd die, welke ’s Lands middelen, lasten en im- 
positien betreffen, welke blijven onderworpen

Ê
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van het H. G. H. en de Raden van Justitie, 
doch de overige cipiers, verreweg de meerderheid 
dus, waren afhankelijk van de bevelen of in
structies, hun door de verschillende hoofden van 
gewestelijk bestuur te geven, welke, instructies 
over het algemeen zeer van elkander verschilden 
en weinig regelden. Voor Europeanen was geen 
verplichte arbeid voorgeschroven, voor de in
landers wel. Ten aanzien der laatston was een 
Reglement uitgevaardigd bij besluit van den 
Comm. Gen. van 15 Maart 1828, no. 2 waarbij de 
inlandsche veroordeelden werden verdeeld in 
twee klassen: a. tot den kettingarbeid, b. tot 
dwangarbeid hetzij voor den kost zonder loon, 
hetzij tegen zeker loon. «Daarin komen bepalin
gen voor omtrent de voeding, kleeding en ver
zorging en omtrent desoort van arbeid, dien zij te 
verrichten zullen hebben. Die sub. a werden te 
werk gesteld aan de kogelgieterijen, den construc- 
tiewinkel, de houtstapclplaatsen, de riolen enz., 
die sub b in den landbouw. Ind. Stb. 1829, no. 
73 bevat bepalingen omtrent de voeding, het 
sirihgeld enz. van de veroordeelden tot dwang
arbeid en omtrent de verlichting deze bepaling, 
dat daarvoor eene zekere hoeveelheid olie zal 
worden toegestaan, niet in verhouding tot de 
ruimte van het locaal, maar van het aantal ge
vangenen, dat zich daarin ophoudt. Het sirihgeld 
bedroeg 1 gulden ’s maands, dat hun wekelijks 
bij gedeelten moest worden uitgekeerd. De voe
ding en verlichting werden uitbesteed en eene 
goede bepaling daarbij was, dat de cipiers en 
opzichters daaraan geen deel mochten nemen. 
Aan de bannelingen op het eiland Onrust werd 2 
gulden ’s maands uitbetaald voor den tijd, dat 
daar geen schepen ter vertimmering lagen, maar 
die toelage hield op zoodra daar schepen lagen 
ter vertimmering en zij alzoo in de gelegenheid 
waren door eigen arbeid de toelage te verdienen. 
Bij apostillaire dispositie van 17 Maart 1831. 
no. 28 was de hoofdbaljuw van Batavia eens en 
vooral gemachtigd om bij gelegenheid van het 
Mohammedaansch nieuwjaar en van ’s Konings 
verjaardag aan de kettinggangors twee buffels 
te verstrekken. Deze machtiging werd echter 
weer ingetrokken, toen de Proc. Gen. wees op 
het zonderlinge, dat er in Jag om veroordeeld'- 
misdadigers op ’s Konings verjaardag te doen 
feestvieren, in Februari 1846 werd door den 
G.-G. eene commissie benoemd om een onder
zoek in te stellen naar- cn maatregelen tot 
betering voor te stellen van den toestand der 
dwangarbeiders, doch deze commissie werd we
der ontbonden zonder eenig voorstel te hebben 
gedaan. Daarop werd de taak, aan die commissie 
opgedragen, toevertrouwd aan den Raadsheer in 
het II. G. H. Mr. P. Brunsveld van Hulton (1852) 
met even weinig goed gevolg. De volgende stap 
tot verbetering van den toestand werd gedaan 
bij het K. B. van 30 Januari 1870 no. 24, waar
bij de werkkring van het nieuw opgerichte De
partement van Justitie werd geregeld en het ge
vangeniswezen onder dien kring werd gebracht. 
Volgens een gouvernementsbesluit in bijblad 
2443 werden onder de uitdrukking gevangenis
wezen begrepen de gevangenissen, het personeel 
daarvan, de gevangenen, hun arbeid, voeding 
en kleeding .Het nieuwe Departement greep da
delijk krachtig in: bij ordonnantie van 3 Juni 
1871 (Ind. Stb. no. 78) werd vastgestcld een 
R e g 1 e m e n t v au orde en tucht o n-

maanden. Onder Daendels nog werd te Soerabaja 
landdrost drie maanden lang geketend in 

een hok gesloten, omdat hij een overtreding van 
het Postreglomcnt had begaan. Dat hok be
stond nog tot 1840. De blokstraf was algemeen. 
Zelfs werden hoofden daartqe door do Regcering 
veroordeeld bij wijze van administratieven maat
regel. Eveneens tot rotanslagen en tot den ket
ting. De Engelschen verbrandden, bij wijze van 
algemeene straf, in Benkoelen cenige dorpen, 
waarvan de bevolking geen peper genoeg gele
verd had. Waar dergelijke onverantwoordelijke 
ruwheden voorkwamen, behoeft het geen ver
wondering te baren, dat de toestand van hen, dio 
eenmaal in de gevangenis waren aangeland, ge
heel en al afhing van de meerdere of mindere 
welwillendheid van den cipier. Over het vrou
wentuchthuis te Batavia komt in het Placaat- 
boek I (1641 bl. 4G1) een reglement voor. 
Overigens schijnt er van een gereglementeerd 
stelsel geen sprake geweest te zijn en verkwijn
den de gevangenen in de kleine, lage gevangenis
hokken, met onvoldoende licht en lucht, onder 
het stadhuis te Batavia, waar er zelfs van honger 
zijn omgekomen omdat ze eenvoudig vergeten 
waren of omdat de cipiers het geld voor de voe
ding ten eigen bate hadden aangewend. Getui
gen, die voor een proces waren opgeroepen, wer
den mede daar opgesloten, te zamen met slaven 
en boeven. Aan de gecommitteerden bovenver
meld moest van Regeeringswege worden ver
boden, om een Chinees of inlander langer dan 
acht dagen in het blok te sluiten. (Placaatboek 
XIV, 394). Een instructie voor de opzichters 
der koffietuinen in de residentie Cheribon hield in 
dat zij mindere hoofden, „geen Radeens zijnde”, 
\roor ten hoogste 3 dagen in het blok mochten 
sluiten, doch daarvan kennis moesten geven aan 
den Resident; betrof het „Radeens” dan waren 
zij verplicht hen ter verhoor en eventueel ter 
bestraffing, op te zenden aan den Resident. 
Behalve een „donker gat”, waar men te water en 
te rijst gesteld werd en dat vooral dienst deed 
als correctiemiddel (Placaatboek 1, bl. 587), 
kende men gevangenissen enkel voor vrouwen 
en voor schuldenaren, waar ook de verdachten 
preventief werden opgesloten in afwachting 
van het vonnis. Onder het Engelsche tusschen- 
bestuur waren de gevangenissen doorgaans in 
een ellendigen toestand en liet het lot der ge
vangenen alles te wenschen over. R,affles trachtte 
den toestand te verbeteren en gaf last om ge
vangenissen te bouwen overal, waar terecht
zittingen werden gehouden, maar die last werd 
niet of zeer onvoldoende uitgevoerd. Hij liet een 
Reglement maken voor de gevangenissen waarbij 
aan de Residenten het toezicht daarover werd 
opgedragen en dezen werd gelast er voor te 
zorgen, dat de gevangenen niet willekeurig, 
maar naar den aard hunner misdrijven te zamen 
werden opgesloten (Regulations I, 1814 artt. 
136—142). De kosten van hun onderhoud zou
den nimmer de verdiensten van den minsten 
daglooner mogen overschrijden. Deze voorschrif- 
ten bleven een doode letter. De lof der hervor
ming van het gevangeniswezen komt toe aan 
de in 1816 herstelde Ned.-Indische Regcering 
en ook deze hervorming werd eerst langzaam in 
de practijk doorgevoerd. In 1819 bij Ind. Stb. no. 
20 werd eene instructie vastgesteld voor de cipiers 
bij de gevangenissen staande onder het toezicht
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verzet tegen de ambtenaren of beambten, belast 
met liet toezicht over of in de gevangenis, belee- 
diging of bedreiging van deze ambtenaren, en 
ontvluchting. Behalve in deze vier gevallen mag . 
de rottingstraf niet aan veroordeelden worden 
opgelegd wegens inbreuken op de orde en de 
tucht, vóórdat zij te dier zake de straf van een
zame opsluiting voor niet langer dan acht dagen, 
om den anderen dag op water en rijst en gesloten 
in ijzeren boeien, hebben ondergaan. Bij ont
vluchting wordt aanbevolen dadelijk met ge
strengheid op te treden en zoo het geldt een bij 
uiterlijk gewijsde veroordeelde, onmiddellijk de 
rottingstraf toe te passen. Een der voornaamste 
gevolgen van de ordonnantie in Ind. Stb. 1871 no.
78 is geweest de verandering van de strafgevan
genis voor Europeanen te Semarang in een 
centrale strafinrichting voor personen van dien 
landaard, welke veroordeeld zijn tot tuchthuis
en kruiwagenstraf. Deze categorieën van ver
oordeelden zijn met 1 Augustus 1871 uit de ver
schillende gevangenissen van Ncd.-Indië daar
heen overgebracht. Met goedvinden van den Dir. 
v. Justitie heeft de Resident van Semarang bij 
besluit van 31 Juli 1S71 den arbeid der Europee- 
schc gevangenen in die centrale gevangenis ge
regeld. De tot tuchthuis- en kruiwagenstraf ver- 
wezenen worden werkzaam gesteld tot het maken 
van schoenen binnen cene in de gevangenis in
gerichte werkzaal evenals zulks geschiedt in het 
militair huis van arrest te Pontjol. De tot gevan
genisstraf veroordeelden werken in hunne ver
trekken aan allerlei arbeid ten behoeve der ge
vangenis of tegen betaling voor particulieren 
(bijbladen 24S9 en 2490 en koloniaal verslag van 
1872). In de gevangenis werden afzonderlijke cel
len bijgebouwd voor onwilligen en weerbarstigen. 
De arbeid der veroordeelden in de centrale gevan
genis voor Europeanen heeft goede resultaten 
opgelevcrd. Telken jare werd in de koloniale 
verslagen met voldoening gewag gemaakt van 
het afgeleverde werk. Naast schoenwerk werd 
bind-, schrijf en teekenwerk verricht en werden 
kleeren gemaakt, alsmede rotanmatten en 
stoelen. In 1879 werd een militaire baas-

d c gevangenen in N c d.-I n d i ëdor
en tot voorloopigc regeling van hunnen arbeid. 
Dat Reglement bevat 61 artikelen, inhou- 
dendc o. m. algcmcenc bepalingen, waarbij 

strenge afzondering werd bevolen tusscheneen
a. Europeanen en inlanders, b. mannen en vrou
wen. c. militairen en burgerpersonen, d. veroor
deelden tot de straffen van kruiwagen, tuchthuis 
of dwangarbeid in den ketting aan den oenen 
kant en alle andere gevangenen aan den ando
ren kant. Bij dat reglement werd voorts voor- 
geschrcven liet aanhouden van een register in 
elke gevangenis van alle daarin opgesloten ge
vangenen, en den cipiers opgedragen niemand 
in de gevangenis op te nemen, dan uit kracht 
van een vonnis, een bevelschrift of een opdracht 
van de bevoegde autoriteit, hetwelk hij in zijn re
gister moest inschrijven en ten allen tijde kun
nen toonen aan de ambtenaren, met het toezicht 
op de gevangenissen belast. Dan werd hem bij 
dat reglement voorgeschreven, om alles, wat de 
gevangene bij zich had, eveneens te regislree- 
ren. Onder de algemeene bepalingen werd mede 
opgenomen de verplichting tot arbeid van alle tot 
straf veroordeelden en de soort van en het loon
voor den te verrichten arbeid. Verder voor
schriften aangaande hygiëne, bezoek van gods
dienstleeraars en familie enz. Aan den cipier 
werd opgedragen om aan iederen gevangene, 
die de gevangenis verliet, in tegenwoordigheid 
van het hoofd van Plaatselijk Bestuur of van 
iemand dienswege, afrekening te doen van de 
Dij de opneming afgegeven goederen en gelden 
en van liet verdiende loon. Mede is daarin be
paald, dat de aan do gevangenen op te dragen 
arbeid steeds zooveel mogelijk moet overeen
komen met den arbeid, in hunnen vorigen le
vensloop verricht. Aan alle voor langer dan een 
jaar veroordeelden werd verplichte gevangenis- 
klecding voorbeschreven. Het beheer en toe
zicht werd opgedragen aan de hoofden van Ge- 
westelijk Bestuur, die op de plaatsen, buiten de 
hoofd plaats gelegen, daarin werden vervangen 
door de hoofden van plaatselijk bestuur en op de 
hoofd plaatsen, waar een assistent-resident voor 
de politic bescheiden was, door dezen. Zij hebben 
het, recht de gevangenen te straffen wegens ver
grijpen tegen de orde en tucht, waarvan, evenals 
\ ;tu de reden daartoe, aanteekening wordt ge
houden in een afzonderlijk register. Zij moeten 
maandelijks aan den Directeur van Justitie van 
die registers een afschrift toezenden. De op te leg
gen straffen bestaan in: 1. onthouding van sirih 
en van tabaks- en sirihgeldcn voor niet langer 
dan een maand, 2. eenzame opsluiting voor niet 
langer dan acht dagen, 3. eenzame opsluiting 
voor niet langer dan acht dagen, om den an
deren dag op water en rijst en al of niet gesloten 
in ijzeren boeien, 4. rottingslagen, hot getal van 20 
niet te boven gaande, doch alleen voor bij uiter
lijk gewijsde veroordeelden, alles onverminderd 
de straffen, bedreigd tegen misdrijf en overtre
ding, zoo zij zich daaraan mochten schuldig ma
ken. Eon circulaire van den Directeur van 
.Justitie aan de Hoofden van Gow. Bestuur van 
30 Sopt. 1871 bevat een aantal toelichtingen op 
de verschillende artikelen, in verband met den 
arbeid dor gevangenen, de hun op te loggen straf
fen enz.; voorts over do wijze, waarop sluiting in daarmee gelijkgestelde burgerlijke gevangenen en 
de boeien en rottingstraf moeten plaats hebben, civiel gegijzelden en der civiel gcgijzeldo inlanders 
rottingslagen ingeval van onwil om te arbeiden, ' en met dezen gelijkgestelde personen, zoomede

klecdermaker aldaar in dienst gesteld, om den 
gevangenen het kleermakersvak te leeren.

Bij besluit van 11 April 1877 no. 1 zijn door 
de Regeering normaalprojecten . vastgesteld 
voor den bouw van gevangenissen. Bij Ind. Stb. 
1S7S no. 56 is de samenstelling geregeld van het 
personeel der gevangenissen in het Rijk van Soc- 
rakarta, ingevolge het aangenomen beginsel, om 
nevens de zorg voor de huisvesting der gevange
nen aldaar, ook de kosten van heb bewakingsper
soneel voor rekening van het land to nemen. In 
1879 (Ind. Stb. no. 47) is in gelyker voege ge
handeld ton opzichte van het personeel van de 
eenigc in het Rijk van Djokjakarta bestaande 
gevangenis (koloniale verslagen 187S en 1879).. 
Bij Ind. Stb. 1877, no. 164 werden de bepalingen 
ingetrokken, krachtens welke het aan Inlandscho 
veroordeelden in sommige gevallen vrijstond, 
zich op ’s lands kosten, door hunne vrouwen en 
kinderen naar hunne strafplaats to doen verge
zellen. Bij Ind. Stb. 1875, no. 127, gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1877 no. 141, zijn voorschriften vastge- 
steld omtrent do voeding van Europccsche en
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moeten verwijderd worden (zie ook bijbladen 
119 en 192). Na aankomst op de plaats zijner 
ontscheping ontvangt de overgevoerde persoon 
alle hem toekomende papieren en gelden van den 
gezagvoerder en kan zijns weegs gaan. Is hij een 
vreemdeling, dan moet hij met zijne papieren 
en gelden aan de politie worden overgegeven, ten 
einde naar zijn geboorteplaats gedirigeerd te 
worden.

Bij circulaire van 11 Juni 1871 werd door 
den Dir. v. Justitie den Hoofden van Ge
westelijk bestuur verzocht eene opgave te doen 
van groote werken van algemeen nut, welke 
door dwangarbeiders zouden kunnen worden ver
richt. Het doel daarmede was tweeledig: 1. den 
dwangarbeiders werk te verschaffen en ze zoo
doende te gewennen aan arbeidzaamheid en 
tucht, 2. van hunnen arbeid nut te trekken in het 
belang van het algemeen. Ontzettend groot is 
het aantal veroordeelden, dat na het uitbreken 
van don Atjèh-oorlog, daarheen is gezonden en 
ter beschikking van het Dep. van Oorlog gesteld 
om koeliediensten te verrichten. Om geregeld en 
met de minste vertraging te kunnen voorzien 
in de voortdurende behoefte aan aanvulling 
werd in December 1874 bevolen, dat een vol
doend aantal veroordeelden op de drie hoofd- 
plaatsen van Java en te Padang in depóts zou
den worden vereenigd, wélkcT steeds voltallig 
moesten worden gehouden. Ook op Onrust 
werden er velen te werk gesteld aan het marine- 
etablissement, te .Tjilatjap .voor de geniewerken, 
te Banjoewangi voor het landbouwetablissement, 
te Sockaradja én te P ngaron voor de steen- 
kolenexploitatic. Het gevolg was, dat men voor 
de hoofdplaatsen te weinig dwangarbeiders over 
hield en van vrije koelies gebruik moest maken. 
Te D.;maJt_werden door dwangarbeiders in het 
belang der gezondheid vele poelen gedempt en 
lage terreinen rondom de hoofdplaats opgehoogd. 
Evenzoo te Grissee en te Lamongan. Op het 
landbouwetablissement te Sockaradja werd door 
de dwangarbeiders padi geteeld alsmede arrow
root en klappers ten behoeve van den Lande; 
de veroordeelden in Ngandjoeng hielpen bij het 
bouwen van een nieuwe gevangenis aldaar. Jn 
de afdeeling Ommelanden van Padang werkten 
ze aan den postweg, in Tapanocli dempten 
een moeras, in de Westorafdeeling van Jiorneo 
werd door hen een weg met kanaal aangelegd 
van Pontianak naar Soengei Kakap en werkten 
zo bij den aanbouw van een nieuw kampe
ment te Pontianak. Jn het begin van 1880 wer
den 150 van de te Batavia aanwezige dwang
arbeiders gedetacheerd bij de groote havenwer
ken, speciaal bij het graafwerk te Tandjoeng 
Priok, voor welk werk, wegens de ongezondheid, 
zelfs tegen ruime betaling geen vrije koelies te 
krijgen waron.

Bij Gt. Bt. van 20 Mei 1906 (Jnd. Stb.
257) word het tuchtreglement van 1871 gewijzigd, 
welke wijzigingen voornamelijk neerkwamen 
op eene aan de gevangenen te verleenen vergun
ning om tijdelijk de gevangenis te kunnen 
laten, alleen toe te staan in buitengewone geval
len en op eene regeling der werkuren. Voorts 
werd bij dat Staatsblad aangaande de voorwaar
den, waarop de veroordeelden bij do onderschei
den takken, van den publieken dienst te werk 
konden worden gesteld, de regeling gemaakt, 
dat de Dir. v. Justitie die voor waarden

van Inlanders, die voor een Europcesche recht
bank terechtstaan en in de govangenissen van 
Europeanen worden opgenomen. De levering van 
voeding had steeds plaats door uitbesteding. 
Dit gaf aanleiding tot veel klachten, waarom in 
1S75 voor de centrale gevangenis te Semarang 
de bepaling werd gemaakt, dat de aannemer de 
levensmiddelen in natura moest leveren en in de 
gevangenis onder toezicht toebereiden, door 
welken maatregel de klachten ophielden. Volgens 
bijblad 1372 moet aan de tot dwangarbeid 
veroordeelde inlanders tweemaal ’s jaars een 
stel nieuwe kleeren worden verstrekt t. w. een 
kort baadje, een korte broek (voor vrouwen een 
lang baadje en een sarong) een hoofddoek en 
een sarong. Voorts wordt aan iederen gevangene 
verstrekt een hoofdkussen en een ligmatje (Ind. 
St-b. 1873 no. 12). Bij Besluit van 31 Dec. 1866.no. 
21 is aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur te 
kennen gegeven, dat alle tot dwangarbeid ver
oordeelden, zoodra hun vonnis ter executie is 
gelegd, Van landswege behooren te worden ge
kleed, onverschillig waar zij hun straf ondergaan. 
De aanschaffing van die ldeedingstukken ge
schiedt bij aanbesteding te Batavia, Semarang 
en Soerabaja. Wat de aanzienlijke inlanders be
treft, bedoeld bij art. S van het Wetb. v. Straf
recht van 1872, te hunnen opzichte is bij Be
sluit van 11 December 1868 no. 23 als regel aan
genomen, dat, wanneer zij zelven niet in hunne 
huisvesting, kleeding en voeding kunnen voor
zien, daarvoor van Gouvernementswege zorg zal 
worden gedragen. De Inlanders en met hen ge- 
lijkgcstclden, die tot lichtere straffen zijn ver
oordeeld, ondergaan hunne straf ter plaatse 
der vcroordeeling. Bij besluit van 20 April 
1SS0 no. 22 werd dit ook bepaald voor de aan
zienlijke inlanders. En bij dat besluit werd te
vens voor het eerst geregeld de bevoegdheid van 
den Dir. v. Justitie ten aanzien van de straf
plaatsen der Europcesche veroordeelden. De be
moeienis daarmede was tot dien tijd krachtens 
de besluiten in de bijbladen 298 en 2489, steeds 
blijven berusten bij den Proc. Gen., niettegen
staande deze reeds in 1870, bij de instelling van 
het Dep. van Justitie, van het beheer der ge
vangenissen werd ontheven. Tevens werd bij dat 
besluit uitgemaakt, in welke gevangenissen de 
verschillend^ categorieën van Europcesche ver
oordeelden behoorden te worden opgenomen, 
zoodat de bedoelde bevoegdheid van den Di
recteur slechts gold voor het geval iji bijzondere 
omstandigheden overbrenging naar een andere 
strafplaats noodig was, bijv. in het geval van 
gebrek aan ruimte. Als regel werd aangenomen, 
dat de tot gevangenisstraf voor niet langer dan 
een jaar veroordeelde Europeanen en met hen 
gelijkgestelde!!, die straf ondergaan ter plaatse 
hunner veroordecling, terwijl de zoodanigen, 
die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf 
van langeren duur, tot tuchthuis- of kruiwa
genstraf, hun straftijd moeten doorbrengen in 
do centrale gevangenis te Semarang (Kolon. 
Verslag 1880). Bij Ind. Stb. 1875 no. 210 zijn 
bepalingen vastgesteld omtrent de wijze van ten 
uitvoerlegging der correctioneele gevangenis-, 
kruiwagen- en tuchthuisstraffen, in Ned.-Indië 
door zeekrijgsraden opgelegd. En bij Ind. Stb. 
1853 no. 46 omtrent de opzending naar Neder
land van blanke militairen, die met een briefje 
van ontslag of na geëindigden straftijd uit Indië
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bepalen. Verboden word om veroordeelde kin
deren bij dat werk in aanraking te laten komen 
met andere veroordeelden. Bij art. 2 van liet 
G. B. van 9 Maart 1907 (Ind. Stb. no. 14, bijblad 
no. 6663) werd bepaald, alle tot dwangarbeid 
veroordeelde vrouwen werkzaam te stellen op 
den voet, als voor de mannen bepaald bij Ind. 
Stb. 1871 no. 78.

Het G. B. van 23 Februari 1907 no. 58, hou
dende indienststelling van een ambtenaar met 
den titel van „Hoofd van het Gevangeniswezen” 
bij het Dep. van Justitie luidde een nieuwen 
tijd in. Aan dat hoofd werd onder de bevelen van 
den Dir. v. Just. de algemeene leiding van het 
gevangeniswezen opgedragen. De instructie voor 
dien ambtenaar werd vastgesteld bij G. B. van 
4 April 1907 no. 55 (bijblad no. 6637), in 1918 
vervangen door die van 7 Mei no. 9 (bijblad 
8968). De groote hervorming van het gevangenis
wezen is begonnen in 1905, nadat medio 1904 de 
afdeeling Gevangeniswezen van het Dep. van 
Just. gesteld was onder een referendaris (Mr. 
Gebel). Jn 1907 (Ind. Stb. no. 142) volgde de 
indienststelling van een „Hoofd van het Gevan
geniswezen”, waartoe genoemde ambtenaar werd 
aangewezen. Aan dat Hoofd werd, onder de be
velen van den Dir. v. Just., de algemeene leiding 
van het gevangeniswezen opgedragen. Mede 
van zijne werkzaamheid is een uitvloeisel het 
thans vigeerende algemeen reglement voor de 
gestichten, waarin vrijheidsstraf wordt onder
gaan, het „G estic htonreglement” (Ind. 
Stb. 1917, no. 708), dat in onmiddellijk verband 
staat met de invoering van het op 1 Jan. 1918 in 
werking getreden nieuwe Wetboek van Straf
recht voor N. I. (artt. 23 en 29). Volgens dat 
reglement zijn gevangenissen alle op 1 Januari 
1918 voor huisvesting van gevangenen in ge
bruik zijnde en te nemen gebouwen. Zij zijn on
derscheiden \l»in de districtsgovangenisscn en 
de arrestantenlokalen, beide slechts dienende 
voor een korte eerste opneming van arrestanten. 
Een schema van minimumeischen, waaraan ge
vangenissen belmoren te voldoen is door do 
Rege ring goedgekeurd. Ten einde overbevolkte 
gevangenissen zooveel mogelijk te ontlasten werd 
bepaald dat zij, aan wie eene straf van één jaar 
of korter was opgelegd, hunne straf niet raeor 
behoefden te ondergaan ter plaatse van de ver- 
oordeeling, doch in het gewest, waar zij in eersten 
aanleg hadden terechtgestaan. Onder gevangenen 
worden verstaan : 1. personen, die gevangenisstraf 
of hechtenis ondergaan, 2. in voorloopige hech
tenis gestelde personen, 3. gegijzelden, 4. alle 
andere personen, die, anders dan tot het onder
gaan cener vrijheidsstraf, wettiglijk in eene ge
vangenis zijn opgenomen. Tot de laatste cate
gorie belmoren: I. de zoogenaamde politieke ge
vangenen, bedoeld in art. 45 lid 4 en art. 47 lid 
2 R.R., 2. de personen, wier vastzetting door den 
vader of den voogd, wegens wangedrag, wordt 
aangevraagd, 3. krankzinnigen, 4. do personen, 
aan wie eene toelatingskaart, dan wel vergunning 
tot vestiging is geweigerd of wier toelatingskaart 
is ingetrokken en die op bevelschrift van het 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur in do gevangenis 
zijn opgenomen. De tot gevangenisstraf voor 
langer dan een jaar veroordeelde mannen onder
gaan hunne straf in het door den Dir. v. Just. 
aan te wijzen gewest, de in dat geval verkeerendo 
vrouwen in de gevangenis

marang; de overigen in het gewest, waar zij in 
eersten aanleg hebben terechtgestaan. Het alge
meen beheer en oppertoezicht der gevangenissen 
is in principe opgedragen aan den Dir. v. Jus
titie, in de praktijk aan het Hoofd van het 
gevangeniswezen,onder wiens bevelen inspecteurs 
belast zijn met het toezicht der door de gevan
genen uitgevoerdc bedrijven en ambachten. 
Alle gevangenen mogen vrijelijk verzoeken en 
klachten inbrengen bij de bevoegde macht. 
Verzoek- of klaagschriften worden ingediend 
bij het Hoofd van de gevangenis, die ze onge
opend doorzendt aan het opgegeven adres. De 
voorzitters der Rechtbanken, de commissies uit 
do rechterlijke colleges, de Hoofden van ge
westelijk en die van plaatselijk bestuur hebben 
ambtshalve toegang tot de in hun ambtsgebied 
gelegen gevangenissen, maar buiten dezen wordt 
steeds toegang verleend nnn godsdienstleeraren, 
zendelingen, leden van vereenigingen tot steun 
van ontslagen gevangenen, althans dezen zoo 
weinig mogelijk belemmeringen in den weg ge
legd. Behalve deze in officicele kwaliteit afge
legde bezoeken, kan aan alle gevangenen worden 
vergund, bezoeken te ontvangen van hunne be
trekkingen of vrienden. Met de praktijk om te 
bepalen, dat in het algemeen aan alle preventief 
gevangenen het ontvangen van bezoeken wordt 
verboden, is gebroken. Juist ten aanzien van deze 
personen, wier schuld nog niet door den rechter 
is bewezen verklaard en aan wie daarom alles 
moet worden vergund, wat met de orde in de ge
vangenis, hunne bewaking en de bepalingen 
van het huishoudelijk reglement der gevangenis 
niet onvereenigbaar is, was de toestand vroeger 
slechter, dan ten aanzien van de reeds veroordeel
den en aan deze onbillijkheid is een einde ge
maakt. De vergunning moet echter geweigerd 
worden ten aanzien van de preventief gevange
nen, die in het belang van het rechterlijk onder
zoek buiten toegang zijn geplaatst en ten aanzien 
van hen, die met eenzame opsluiting zijn ge
straft (zie benedon).

De tot gevangenisstraf veroordeelden worden 
verdeeld in vier klassen, waarmede beoogd 
wordt, a. de betere elementen onder de gestraften 
te bewaren voor de verderfelijke invloeden van 
de slechtere, b. den veroordeelden de gelegenheid 
te geven om door goed gedrag in eene hoogere 
klasse over te gaan en aldus hun lot te verbeteren, 
e. voor hen, die zich goed gedragen, een geleide
lijken overgang te bereiden van de zwaardere 
vormen van de vrijheidsstraf tot de voorwaarde
lijke en de volledige vrijheid. Afgescheiden van 
de aanstonds te vermelden wottelijko indeeling 
in klassen bestaan er onder de gevangenen na
tuurlijk allerlei categorieën ten gevolgo van het 
verschil in leeftijd, in het al of niet recidivist 
zijn, in den landaard (Europeanen, Javanen, 
Madooreezen, Atjèhers, Boegineezen enz.).

Tot do eerste klasse behooren: a. de tot levens
lange gevangenisstraf veroordeelden, b. de tot 
tijdelijke gevangenisstraf veroordeeldon, die on
handelbaar zijn of gevaar oploveren voor de 
veiligheid van hot gevangenispersoneel of van 
hunne medegevangenen. Deze moeten van alle 
andoro veroordeelden afgezonderd gehouden 
worden. Zij worden zoo mogelijk in ceno bijzon
dere strafgevangenis opgesloten en binnen de 
gevangenismuren onder strongo bewaking te 
werk gesteld. Bij voorbeeldig gedrag, gedurendevoor vrouwen te Se-
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! d. veroordeelden, die daar-twee achtereenvolgende ja ren, kunnen do tot 

tijdelijke gevangenisstraf dezer klasse veroor
deelden tot do tweede klasse bevorderd worden. 
Tot de tweede klasse behooren: a. de tot langer 
dan een jaar gevangenisstraf veroordeelden bij 
den aanvang hunner straf, voor zoover zij niet 
in aanmerking komen voor plaatsing in do eerste 
klasse, b. de tot gevangenisstraf veroordeelden 
der eerste klasse, die tot de tweede klasse be
vorderd zijn, c. de tot gevangenisstraf veroor
deelden der derde klasse, die in de tweede klasse 
zijn teruggesteld. De tweede klasse is de gewone 
klasse, waarin als regel de tot tijdelijke gevan
genisstraf voor langer dan een jaar veroordeelden 
hun straftijd aanvangen. Tot de derde klasse 
behooren de tot gevangenisstraf veroordeelden 
der tweede klasse, die zich gedurende twaalf 
achtereenvolgende maanden voorbeeldig hebben 
gedragen. Bij berispelijk gedrag van zoodanigen 
aard, dat een der straffen wegens vergrijpen te
gen de orde en de tucht is moeten worden opge
legd, worden de veroordeelden der derde klasse 
teruggeplaatst in de tweede klasse. De derde 
klasse is de hoogste klasse, welke men slechts 
door voortgezet voorbeeldig gedrag kan berei
ken. Tot de vierde klasse behooren alle tot ge
vangenisstraf voor een jaar of korter veroordeel
den. Zij worden, waar mogelijk, niet met gevan
genis gestraften der andere klassen in een zelfde 
vertrek gehuisvest.

De personen, die zijn veroordeeld tot gevan
genisstraf voor een jaar of korter en die (met uit
zondering van de Europeanen) in den regel hunne 
straf binnen het gewest der veroordeeling in 
eersten aanleg zullen ondergaan, vormen eene 
klasse op zich zelf, onafhankelijk van hun gedrag. 
Plaatsing in de eerste klasse en bevordering naar 
de tweede klasse geschiedt door het Hoofd van 
het Gevangeniswezen, op voorstel van het Hoofd 
van Plaatselijk Bestuur of, indien aan het hoofd 
der gevangenis een directeur is gesteld, van 
dezen. Bevordering van de tweede naar de 
derde en terugplaatsing van de derde naar 
de tweede klasse geschiedt door den ambte
naar, die de bevoegdheid heeft tot het opleg
gen van disciplinaire straffen. De tot gevan
genisstraf veroordeelde der derde klasse kan, 
wanneer hij drie vierden en tevens ten minste 
drie jaren van zijn straftijd heeft ondergaan, 
worden voorgedragen voor voorwaardelijkc in
vrijheidstelling. Een recht daarop heeft hij 
echter niet. In de huishoudelijke reglementen 
der gevangenissen worden voorschriften opge
nomen omtrent liet dragen van onderscheidings- 
teekenen door de verschillende klassen der ver
oordeelden, zoomede omtrent de toekenning 
van voorrechten aan de veroordeelden der derde 
en vierde klasse.

Alle tot vrijheidsstraffen veroordeelden zijn tot 
arbeid verplicht. De tot gevangenisstraf en tot 
hechtenis veroordeelden kunnen verplicht wor
den arbeid te verrichten zoowel binnen als bui
ten de gevangenis. Aan den tot hechtenis 

' oordeelde wordt lichtere arbeid opgedragen dan 
aan den tot gevangenisstraf veroordeelde. Ar
beid buiten de gevangenis wordt niet opgedra
gen aan de a. tot levenslange gevangenisstraf 
veroordeelden, b. de tot tijdelyke gevangenis
straf veroordeelden, die onhandelbaar zijn of 
gevaar opleveren voor de veiligheid van het 
gevangenispersoneel of van hunne medegevan

genen, c. vrouwen,
geneeskundig ongeschikt zijn verklaard, c. 

veroordeelden, die daarvan bij rechterlijke uit
spraak zijn vrijgesteld. Ook hij, die hechtenis 
in do plaats van geldboete ondergaat, is ver
plicht tot het verrichten van den hem opgedra
gen arbeid. Uit de verplichting volgt reeds, dat 
voor den arbeid geenc gcldelijkc vergoeding 
verschuldigd is. Echter kan voor het boven zijn 
dagtaak verrichte aan den veroordeelde eene 
geldelijke belooning worden uitgekeerd. Het 
toezicht op den arbeid binnen de gevangenis
muren wordt in die gevangenissen, waar am- 
bachtswerk verricht wordt, uitgeoefend door liet 
zoogenaamd technisch personeel, voor de in- 
dienststelling waarvan den Dir. v. Just. bij G. Ik 
van 4 Juli 1918 no. 07 (Ind. Stb. no. 395) de be
schikking is gegeven over de noodige fondsen en 
het bewakingspersoneel. Met het toezicht op den 
overigen arbeid, zoowel binnen als buiten de ge
vangenis, kunnen vrije mandoers worden belast. 
Geen gestrafte zal als mandoer met eenig gezag 
over zijne medegevangenen mogen worden be
last. Het bezigen van gestraften voor het onder
houd van bewoonde Gouvernementserven is ver
boden, evenzoo het afstaan van gestraften aan 
particulieren om voor hen, zooals gebruikelijk 
was speciaal op Zondag, te werken. Aan het ge
bruik van gestraften voor het onderhoud van 
politiepaarden en het snijden van gras is derhalve 
voor goed een einde gemaakt. De aard van den 
arbeid der veroordeelden wordt door den Dir.
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van Justitie geregeld. Veroordeelden, die buiten 
de gevangenis mogen worden tewerkgesteld, 
kunnen, tegen vergoeding en op door den Dir. 
v. Justitie te bepalen voorwaarden, worden ie 
werk gesteld ten behoeve van andere takken van 
dienst, zoomede ten behoeve van gewesten en 
gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen. 
De ten deze aangenomen beginselen worden 
ook onder de werking van het nieuwe strafstelsel 
en van de nieuwe strafwet gevolgd en zijn te 
vinden in het Verslag over de Hervormingen van 
het Gevangeniswezen, wat betreft de jaren 1906 
en 1907, bl. 4, 5, 0 en wat betreft de jaren 
1908 t/m. 1910 § 2. De vergoeding der waarde 
van den arbeid der gestraften door de ver
schillende Departementen aan dat van Justitie 
geschiedt middels rcgularisatie. De Directeur tier 
gevangenis of, waar geen directeur aan het hoofd 
der gevangenis is gesteld, het hoofd van Plaat
selijk Bestuur, is, met inachtneming van de be
palingen van het gcstichtenreglement en de aan
wijzingen van het hoofd van het gevangeniswe
zen, belast met de regeling van den ai beid der ge
vangenen. Voor alle werkzaamheden ton beh 
der gevangenis worden zooveel mogelijk gevan
genen en in de eerste plaats veroordeelden ge
bezigd; gegijzelden en in voorloopige hechtenis 
gestelden mogen niet tot arbeid worden gedwon
gen. In geen geval mogen kinderen beneden de 
16 jaar in aanraking komen met volwassen 
vangenen. Binnen de grenzen der daarvoor bij do 
begroeting toegestane credieten worden dooi
den Dir. v. Justitie fondsen beschikbaar gesteld 
tot het aanschaffen
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van werktuigen, gereed
schappen en grondstoffen en het bekostigen van 
al wat vereischt wordt om het verrichten van 
arbeid door gevangenen mogelijk te maken. Die
rheid wordt zooveel mogelijk dienstbaar ge 
maakt aan de behoeften van de verschillende
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takken van ’s lands dienst, de vervaardigde 
voorwerpen, die daartoe niet kunnen dienen, 
worden op de voor den Lande meest voordeelige 
wijze verkocht. Be opbrengst van den arbeid 
der gevangenen toch komt ton bate van den 
Lande en wordt, voor zoover geen regularisatie 
plaats heeft, in ’s Lands kas gestort. Ook bij 
den arbeid zullen de verschillende categorieën 
van gevangenen streng van elkander gescheiden 
moeten blijven. De vrouwen zullen in den regel 
met het wasschen, naaien en verstellen der klee- 
ren on met het pellen of stampen der rijst wor
den belast. Is een onvoldoend aantal vrouwen 
beschikbaar voor het rijstpellen, dan zullen zij 
niet met cenige mannelijke veroordeelden bij 
den pelmolen mogen worden tewerkgesteld, doch 
dan zal dat werk uitsluitend door mannen moe
ten geschieden. De regeling van het beheer van 
en het toezicht op het ambachtswerk in de lands- 
gevangenissen is vervat in de beschikking van 
den Dir. v. Justitie van 20 Mei 1910, no. 0240 
(zie bijblad XXXXVJ zoomede de in artikel 
19 «lier regeling aangehaalde circulaire van 
datzelfde departementshoofd van 10 Juli 1905 
no. 0321).

Gegijzelden cn in voorloopigc hechtenis ge
stelden worden, waar mogelijk, in de gelegen
heid gesteld, binnen de muren der gevangenis, 
hetzij ten dienste van den Lande, hetzij ten 
behoeve van particuliere personen of instellingen, 
werk te verrichten. De opbrengst komt geheel 
ten bate van hem of haar, die dien arbeid heeft 
verricht. Naar regelen, door den Dir. v. Just. te 
stellen, kunnen geldelijke belooningcn worden 
toegekend aan «. veroordeelden voor boven 
hunnen dagtaak verrichten arbeid, b. gegijzelden 
en in voorloopige hechtenis gestelden voor ten 
dienste van den Lande vrijwillig verrichten ar
beid. Bij G. B. van 12 Juli 1918, no. 19 (Ind. Stb. 
no. 145) zijn fondsen toegestaan voor het geven 
van belooningen aan binnen de gevangenis te
werkgestelde gestraften, voor boven hun dagtaak 
verrichten arbeid, zoomede aan preventief ge
vangenen en gegijzelden voor vrijwillig door hen 
verrichten arbeid. Voor de gevangenissen, waar 
ambachtswerk verricht wordt, zijn loonregelin- 

vastgesteld. Deze loonregelingen bepalen 
in Imofdzaak, welke belooningen voor overwerk 
aan gestraften kan worden uitgekeerd, welk 
gedeelte daarvan aan versnaperingen mag wor
den besteed en voorts, welk percentage van de 
netto winst aan het technisch personeel wordt 
toegekend.

.Met inbegrip van den tijd, noodig om zich 
van de gevangenis naar het werk te begeven 
en terug te koeren, bedraagt de werktijd per 
dag voor de tot gevangenisstraf veroordeelden 
9 uur en voor de tot hechtenis veroordeelden 
H uur. Nadat ongeveer de helft van den werktijd 
verstreken is, wordt eene rust van minstens l*/2 
uur gegeven. Buiten dringende noodzakelijkheid, 
ter beoordccling van het Hoofd van het Gevan
geniswezen, mogen de veroordeelden, behalve 
voor werkzaamheden,die den dagelijkschen dienst 
der gevangenis betreffen, niet togen hunnen wil 
worden tewerkgesteld op Zondag, den verjaardag 
der Koningin en de voornaamste feestdagen 
van den godsdienst, dien zij belijden. Voor zoover 
de gevangenen op vrije dagen geen vrij willigen 
arbeid verrichten of gepaste bezigheid hebben, 
worden zij, waar mogelijk, in de gelegenheid ge

steld, onder toezicht cn behoorlijke leiding, 
lichaamsoefeningen te houden. De tot hechtenis 
van ten hoogste zes dagen veroordeelden, ten 
aanzien van wie bij rechterlijke uitspraak is 
bepaald, dat zij de uren buiten den werktijd 
in vrijheid mogen doorbrengen,' worden gedu
rende die uren in elk opzicht als vrije personen 
beschouwd cn behandeld. Indien zij anders dan 
om redenen van hunnen wil onafhankelijk, niet 
op den bepaalden tijd op de aangegeven plaats 
aanwezig zijn om de hun opgedragen werkzaam
heden te verrichten, ondergaan zij verder hun 
straf op de gewone wijze. De voornaamste grond 
van dit voorschrift is het moreele belang, dat 
gelegen is in het buiten de gevangenis houden 
van zeer licht gestraften. De last tot het onder
gaan van de straf op de gewone wijze zal moeten 
uitgaan van het hoofd van plaatselijk bestuur, 
dan wel, indien een Directeur aan het hoofd der 
gevangenis staat, van dezen. De ovengenoemde 
regeling heeft ten doel de lichtst gestraften zoo
veel mogelijk buiten do sfeer der gevangenis en 
de zwaarder gestraften te houden en is tevens 
een middel om de overbevolking der gevangenis 
tegen te gaan.

De G.-G. bepaalt in welke gevangenissen en 
in welke vakken aan de daarvoor in aanmerking 
komende gevangenen onderwijs zal worden ge
geven. Het onderwijzend personeel wordt door 
den Dir. v. Just., zoo noodig in overleg met 
den Dir. van Onderwijs en Eercdienst, aange
wezen. In de huishoudelijke reglementen der 
bedoelde gevangenissen worden omtrent den 
duur van het onderwijs, de uren waarop dit 
zal worden gegeven, zoomede omtrent de ver
plichting tot het volgen van onderwijs door 
sommige categorieën van gevangenen, nadere 
voorschriften gegeven. Tot dusver wordt uit
sluitend aan de gevangenen, opgenomen in do 
centrale gevangenis voor Europeanen te Sema- 
rang, onderwijs gegoven. Na verkregen goed
keuring van den Dir. v. Justitie wordt aan de 
gevangenen gelegenheid gegeven om in de ge
vangenis, waarin zij zijn opgenomen, godsdienst
onderwijs te ontvangen en godsdienstoefeningen 
bij te wonen onder leiding van de geestelijken 
of godsdienstleeraren van de gezindte of het 
kerkgenootschap, waartoe zij behooren, als ook 
voorlichting op religieus of wijsgeerig gebied 
deelachtig te worden (Ind. .Stb. 1919 no. 26S). 
Het bij wonen van dit onderwijs en deze gods
dienstoefeningen is niet verplichtend. In do 
huishoudelijke reglementen der gevangenissen 
worden omtrent dit godsdienstonderwijs en deze 
godsdienstoefeningen nadere voorschriften ge
geven. De Dir. v. Justitie beslist voor elk bij
zonder geval, of zij, onder wier leiding het gods
dienstonderwijs of de godsdienstoefeningen moe
ten geschieden, zijn te beschouwen als geestelijken 
of leeraren van do gezindte of het kerkgenoot
schap, waartoe de blokken gevangenen be
hooren, alsmede of het toelaten van dat onder
wijs of dio godsdienstoefeningen, in het belang 
van de orde en de tucht, al dan niet gewenscht 
is te achten.

Het hoofd der gevangenis is verantwoorde
lijk voor de handhaving van de tucht in 
do onder zijn beheer staande gevangenis. 
De hoofden van plaatselijk bestuur en de di
recteuren van gevangenissen zijn bevoegd do ge
vangenen wegens schending der orde on tucht
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te straffen. Die straffen bestaan in: a. onthouding storing is het hoofd der gevangenis, dan welde 
krachtens het gevangenisreglement of het ambtenaar of beambte, die als zoodanig tijdclijk

optreedt, gerechtigd de daders of belhamels 
eenzaam op te sluiten on desnoods in de boeien, 

maand, b. eenzame opsluiting voor niet lan- waarvan hij echter dadelijk kennis moot geven
aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur. In af
wachting van een voorstel tot plaatsing in de 
eerste klasse kunnen, op last van den gezag
hebbende, die een zoodanig voorstel heeft ge
daan, onhandelbare en gevaarlijke veroordeel
den voorloopig eenzaam worden opgesloten. In- 
dien aan een gevangene een disciplinaire straf 
is opgelegd, die nog niet of nog niet geheel is 
ondergaan op het tijdstip, waarop hij wegens 
het verstrijken van zijn vrijheidsstraf of om an
dere redenen in vrijheid moet worden gesteld, 
moet hij toch worden ontslagen.

Ten opzichte van de gezondheid der gevan
genen is bepaald, dat, waar mogclijk, voor elke 
gevangenis een geneeskundige wordt aangewezen, 
die belast is met den dienst in de gevangenis.

Zieke gevangenen worden, waar mogelijk, in 
de gevangenis verpleegd, doch indien de genees- 

om den anderen dag op water en rijst en kundige, belast met den dienst in de gevangenis
gesloten in de boeien. Tot de voorrechten en of, waar deze ontbreekt, het Hoofd van Plaat -
gunsten, welke, ingevolge het bepaalde suba, voor selijk Bestuur dit noodig oordeelt, kunnen zieke 
niet langer dan een maand kunnen worden ont- gevangenen in een hospitaal of ziekeninrich- 
houden, behooren: 1. het mogen ontvangen van ting ter plaatse worden opgenomen, 
bezoeken, 2. het hebben van voorrechten, 3. gel
delijke belooningen voor boven den dagtaak of 
vrijwillig verrichten arbeid, de bevoegdheid tot 
het dragen van eigen kleeding, de lotsverbetering 
waarover hieronder. Sirih- en tabak-genot zijn 
geen voorrechten, zij behooren tot het voedings- 
ration, waarover beneden. Gedurendeden tijd, dat 
de bovenvermelde straffen worden ondergaan, 
is de gevangene tevens verstoken van alle voor
rechten en gunsten, welke hij anders zoude ge
nieten en mag hem niets boven en behalve het 
hem door den Lande verstrekte rantsoen wor
den uitgereikt. Behooren tot dat rantsoen sirih 
en tabak, dan wordt de verstrekking daarvan 
gestaakt. Bepaalde onwil om te arbeiden, ver
zet. belecdiging of bedreiging tegen een der 
ambtenaren of beambten met het toezicht over 
of in de gevangenis belast en ontvluchting wor
den altijd gestraft, behalve met onthouding 
van voorrechten of gunsten, met eenzame op
sluiting. De straf van eenzame opsluiting wordt 
ondergaan door afzonderlijke plaatsing in een 
gesloten cel, zonder toespraak dan die van eenen 
geestelijke, godsdienstleeraar of een der ambte
naren met het toezicht over de gevangenis be
last. Het is aan het met het toezicht belaste per
soneel ten strengste verboden den gestrafte bui 
ten noodzaak toe te spreken en hem wordt zoo
veel raogelijk zware arbeid opgelegd. Ieder ge
vangene, die de hem verstrekte kleeding, ligging, 
gereedschappen of wel hout-, ijzer- of metselwerk 
der gevangenis of andere hem niet toebehoo- 
rende goederen moedwillig vernielt, beschadigt 
of zoek maakt, is, onverminderd de hem op te 
leggen straf, tot vergoeding gehouden, waartoe 
de door hem in bewaring gegeven gelden, dan 
wel de hem toekomende geldelijke belooningen 
kunnen worden aangewend, terwijl, wanneer de 
gevangene geene gelden bezit, de verstrekking 
van sirih en tabak zoolang kan worden ge
staakt, totdat het bedrag der opgelegde 
goeding hierdoor is bespaard. In geval van 
feitelijk verzet en ernstige poging tot rustver-

van
huishoudelijk reglement der gevangenis verleen
de voorrechten of gunsten voor niet langer dan
een
ger dan acht dagen, c. eenzame opsluiting voor 
niet langer dan acht dagen om don anderen dag 
op water en rijst, d. eenzame opsluiting voor niet 
langer dan acht dagen, om den anderen dag op 
water cn rijst en gesloten in de boeien. In gevan
genissen. waar geen gelegenheid bestaat om de 
straf van eenzame opsluiting gepaard te doen 
gaan met zwaren arbeid kan aan bij uiterlijk ge
wijsde veroordeelde mannen, behalve een der 
bovenopgenoemde straffen ook de straf van rot
tingslagen, het getal van twintig niet te boven 
gaande, worden opgelegd. In de gevangenissen, 
waar de gelegenheid tot eenzame opsluiting wel 
bestaat en dus de rottingstraf niet mag worden 
toegepast, kan aan een met eenzame opsluiting 
gestrafte, wegens het niet af werken van zijn dag
taak, de straf worden opgelegd van eenzame op
sluiting voor niet langer dan acht dagen,

!
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ii Een G. B. van 13 Mei 1918 no. 32 (Tnd. Stb. 
no. 249) bepaalt, ten aanzien der voeding, het 
sirih pruimen en het rooken, de hoeveelheden, 
welke per hoofd en per dag van Landswege 
zullen worden verstrekt. De toebereiding der 
spijzen geschiedt, waar zulks mogelijk is. 
binnen de gevangenis en onder toezicht van 
het Hoofd der gevangenis, die zorgt, dat die 
bereiding op behoorlijke wijze en voor iederen 
maaltijd afzonderlijk plaats heeft; waar zulks 
niet mogelijk is, wordt de levering der voeding 
uitbesteed, waarbij het hoofd der gevange
nis heeft te waken voor de stipte naleving 
van de bepalingen der uitbestedingsovereen- 
komst. Zuiver drinkwater moet steeds binnen

1

het bereik van alle gevangenen in goed gesloten 
vaten of kannen voorhanden zijn, zoo noodig 
wordt het drinkwater gekookt.

De G.-G. bepaalt welke kleedingstukkon en hoe
veel stuks per jaar en per hoofd van Landswege 
aan de verschillende categorieën en klassen van 
gevangenen ten gebruiko zullen worden gegeven, 
doch de Dir. v. Justitie geeft de stof en de snit 
daarvan aan. Ook geeft deze aan de hoeveel
heid zeep per week en per man (20 gram). Met 
uitzondering van de tot hechtenis veroordeelden, 
aan wie vergund is de uren buiten den werktijd in 
vrijheid door te brengen, dragen alle tot vrij
heidsstraf veroordeelden de kleeding, welke 
de categorie of klasse, waartoe zij behooren, is 
voorgeschreven. Aan de tot gevangenisstraf 
voor oen jaar of korter veroordeelden, zoomede 
aan de tot hechtenis veroordeelden kan door 
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, dan wel door 
den Directeur der gevangenis worden vergund 
hun eigen kleeding te dragen.

Met inachtneming van de bepalingen van het 
gevangenisreglement kunnen de gegijzelden, de 
voorloopig aangehoudenen en de tot hechtenis 
veroordeelden, desverkiezende, voor eigen reke
ning in voeding en ligging voorzien en zich alles 
verschaffen, wat tot verzachting van hun lot 
kan strekken, hun wordt bovendien alles ver-
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gund, wat met de orde in de gevangenis, hunne 
bewaking en de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement der gevangenis, waarin zij zijn op- 
genomen, niet onvereenigbaar is. De gelden, 
bestemd tot liet doen van die uitgaven voor eigen 
rekening, worden door het hoofd van de gevan
genis beheerd, die daarvan, voor eiken gevan
gene afzonderlijk, eene rekening aanhoudt. De 
verschaffing van eetwaren en versnaperingen 
aan gevangenen geschiedt uitsluitend onder toe
zicht en verantwoordelijkheid van het hoofd 
der gevangenis of een door dezen aan te wijzen 
gevangenisbeambte.

Van de geldelijke belooningcn, aan de ge
vangenen toegekend, kan een, door den Direc
teur van Justitie te bepalen, gedeelte worden 
bestemd voor de aanschaffing van versnaperin
gen. Het overblijvende gedeelte van dat geld 

‘wordt voor den veroordeelde bewaard en vormt 
zijn uitgaanskas. Die uitgaanskas kan, overeen
komstig door den Directeur van Justitie te stellen 
regelen, aan een instelling of een persoon worden 
toe vertrouwd, ten einde hetzij ineens, hetzij in 
gedeelten, aan den ontslagen gevangene te wor
den uitgekeerd.

In de gevangenis moeten worden aange
houden de volgende boeken, registers en staten: 
a. de gevangenisregisters en een ziekenboekje, 
waarin door den Directeur der gevangenis 
worden ingeschreven de gevangenen, die ziek 
worden bevonden of zich ziek melden, b. een 
kasboek, c. boeken voor het ambachtswerk, d. de 
verantwoording van inventarisgoederen. De 
Hoofden van gewestelijk Bestuur moeten jaar
verslagen indienen, welke ultimo Februari van 
elk jaar het Departement van .Justitie moeten 
hebben bereikt. Daarnevens moeten worden 
ingediend de rapporten der gevangenisinspecties 
door de betrokken rechterlijke ambtenaren en 
de Inspecteurs van het gevangeniswezen en 
voorts alles wat met de administratie in de ge
vangenis in verband staat als: a. dag, werk- en 
n- gu 1 arisatiestaten, b. opgaven, benoodigd voor 
de samenstelling van een statistiek van het 
gevangeniswezen. Bij circulaire van 19 Februari 
1908, no. 1S55 (bijblad no. 6936) werden inge
voerd talkaarten, waarop alles moet worden aan
gei eekend wat met den veroordeelde wegens mis
drijf in verband staat en die moeten worden in
gediend on middellijk nadat het vonnis van ver- 
ooi'deeling onherroepelijk is geworden en voorts 
jaarlijks. Verder zijn gedetailleerde voorschriften 
gegeven om te komen tot een zoo nauwkeurig 
mogelijk overzicht van do criminaliteit in hot 
algemeen en van de rubrieken, waaronder de 
vi-rschillendc misdrijven en overtredingen kun
nen worden gebracht, zoowel ten aanzien 
der strafbare feiten zelve, als ten aanzien 
van de misdadigers: landaard, sexc, leeftijd, 
stand enz.

Do huishoudelijke reglementen voor do ge
vangenissen houden niet enkel voorschriften in 
voor de bewaring van orde en tucht, maar even
zeer voor de physieke, moreelo en intollectueeloJf 
ontwikkeling dor gevangenen. Daarbij zit voor,1,- 
dat do gevangene in elk opzicht humaan moet 
worden behandeld en zoodanig, dat er gegronde 
hoop kan bestaan, dat hij na zijn straftijd als een 
beter mensch de gevangenis verlaat. Do genees
heer beschikt daarbij over, bij de ziekeninrichting 
ingedeelde, ziekenverplegers; de godsdicnstlee-

raren hebben van ’s morgens acht tot ’s avonds 
zes uur steeds zooveel mogelijk vrijen toegang tot 
de gestraften en de overige gevangenen.
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Hamel, Inleiding tot de studie van het Neder-;. - * *
Landschc strafrecht. L. S. L. 'Yn ^ ’v
o STREBLUS ASPER Lown. Fam. Moraceae. Se- ji f, •*“// 
roet (jav.); Pëlèli (mat>.). Boomheester of kleine* [/ 
boom van Z. O. Azië, moest in de vlakte voorko
mend. De bast bevat een stof, die veel overeen
komst vertoont met de giftige stof van Antiaris 
toxicaria. Do bladcron zijn een inlandsch genees
middel.

STROBILANTHUS CR1SPUS Bl. fam. Acan-
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van den opperbevelhebber, aan den oorlog op 
Java van 1825 — 1830 deel onderscheidde zich bij 
de bestorming van den kraton van Plèrèd en 
werd in 1829, op nog geen 32-jaiigen leeftijd, bij / 
keuze tot majoor bevorderïlTTL'e samen met den 
kapitein Rocps bracht hij den „hoofdmuitcr” 
Dipo Negoro gevankelijk naar Batavia. Als 
adjudant in 1S30 den Generaal De Koek naar 
Nederland vergezellende, werd hij, na het uit
breken van den Belgischen opstand, in 1831 
bij het leger in Nederland tijdclijk in dienst ge
steld om op te treden als chef van den staf bij 
den Generaal De Koek, bevelhebber der troepen 
in Zeeland, welke functie hij. ook na zijne bevor
dering tot luitenant-kolonel in 1S33, tot 1835 
bleef vervullen, toen hij verzocht naar Indië terug 
te koeren, werwaarts hij in 1.836 vertrok. Na ter 
beschikking van het militair departement te zijn 
gesteld, trad hij in 1837 in den rang van kolonel 
als commandant van het algemeen depót op 
om nog datzelfde jaar te worden benoemd tot 
waarnemend Gouverneur der Moluksche eilan
den. Op zijne reis naar Ambon leed hij met 
het stoomschip Willem I öp het koraalrif van 
Lucipara schipbreuk. Dank zij zijne energie 
werden 140 mannen en vrouwen gered; des
wege werd hij bij keuze tot kolonel bevorderd, en 
in zijn wapenschild oen kanton met de afbeelding 
van Lucipara opgenomen, in 1S42 met verlof 
naar Nederland vertrokken, werd hij in 1843 be
noemd tot waarnemend administrateur der kolo
niale bestellingen bij het ministerie van koloniën 
en opgenomen in den Ned. adelstand. Na in 
1849 tot generaal-majoor titulair te zijn be
vorderd en daarna tot adjudant des Konings in 
buitengewonen dienst te zijn benoemd, keerde hij 
in 1853, als Luitenant-Generaal, Commandant

Ihaceae, Gëmboer batoe (mal.), Petjah bëling 
(batav. mal.), Këdji bëling (jav.). Kruidachtige 
plant, met ruwe bladeren en bloemen in gedron
gen hoofdjesachtigc aren. De inlanders meenen, 
dat, wanneer ze de bladeren hebben fijnge- 
kauwd, hun mondholte beschermd is tegen den 
invloed van glasscherven, zoodat ze dan ook 
glas kunnen fijnkauwen, zonder zich te verwon
den. In verband met dit geloof staat de meening, 
dat het innemen van dorgelijke bladeren gal-, 
blaas-, en nierstcencn zou doen verbrijzelen. Nog 
aan eenige andere planten, die men eveneens 
Këdji bëling noemt, kent men deze eigenschap 
toe.

;:

STROMBOSIA JAVANICA BI. Fam. Olaca- 
ceae: Ki katjang (soend.). Matig hooge boom 
van’ West-Java beneden 400 M. Het hout is 
duurzaam en wordt voor huishouw gebruikt. 
Het scheurt niet, wordt niet door witte mieren 
aangetast en houdt het ook in den grond lang 
uit. De bladeren smaken naar Katjang, vandaar 
de naam.

STRONTVISCH. Zie KLIPVISSCHEN.
STROOMENKAAP. N. W. punt van het 

schiereiland aan de Noordkust van Celebes. 
(Zie aldaar onder a. de Noordarm).

STROPHANTHUS DICHOTOMUS D. C. Fam. 
Apocynaceac. Këmbang pita (batav. mal.). 
Klimmende heester, wegens de fraaie bloemen 
op Java in tuinen gekweekt. De giftige zaden van 
deze en verwante soorten (Semen Strophanti) 
worden in Europa als geneesmiddel gebruikt.

STRUMA. Zie KROPGEZWELLEN.
STRYCHNOS LIGUSTRINA BI. Fam. Logania- 

ceae. Bidara laoet, Bidara poetih, Kajoe oelar 
(mal.), Dara poetih (jav.), Slangenhout (xed.). 
Boompje van Tinior en naburige eilanden met 
geel en zeer vast hout. Alle deelen van de plant 
zijn zeer bitter, in het bijzonder de wortels, het 
minst de bladeren. Het wortelhout is zeer in aan
zien als medicijn; men vindt het bij de medicijn- 
handelaars op Java als Kajoe bidara laoet. Het 
gaat door als een middel tegen malaria en wordt 
o. m. gebruikt als zweetdrijvend tonicum, ook 
door Europeanen. Verder heeft het nog een re
putatie tegen vele andere ziekten. Het hout be
vat een kleine hoeveelheid van een alkaloide. 
De zaden gelijken veel op de echte kraanoogen 
(Strychnos Nux vomica) maar zijn veel kleiner.

STRYCHNOS TIEUTE Lesch. Tjètèk (jav.). 
Hoogklimmende liaan, over geheel Java ver
breid, doch zeldzaam; buiten Java niet gevonden. 
Uit den zeer bitteren wortel bereidt men een he
vig vergif. De wortels zijn nooit onderzocht, in 
zaden en hout trof men een vrij groote hoeveel
heid strychnine aan.

STUDIEFONDSEN. Zie VEREENIGINGEN.
•U STUERS (FRANpOIS VINCENT HENRI AN- 

TOINE Ridder DE). O]) 29 November 1792 te 
Roermond geboren, trad hij in 1815 in dienst bij 
de cavalerie en werd in 181(5 benoemd tot 2en 
luit. der inf. In 1818 bij de militaire verkenningen 

den genera al-kwartiermeestersstaf geplaatst, 
vertrok hij in 1820 als 2e luit. bij den gencralen 
staf naar Oost-Indië, waar hij bij den algemeenen 
staf en na zijne bevordering tot len luit. in J821, 
het daaropvolgende jaar als aide-de-camp bij den 
Luit.-Gen., Luit.-Gouv. De Koek werkzaam werd 
gesteld. Na in J824 bij keuze tot kapitein te zijn 
bevorderd, nam hij, als adjudant van Generaal 
De Koek en sedert 1826 als particuliere secretaris

!|
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van het Indische leger, naar Indië terug. Hij 
heeft dat leger tot 1 October 1858 gecomman
deerd, toen hij op zijn verzoek op de meest eer
volle wijze zijne militaire loopbaan eindigde en 
gepensionneerd werd; daarna vervulde bij nog 
verschillende zendingen naar het buitenland 
en trad hij als Adjudant-Generaal van den 
Koning op, welke betrekking lui tot zijn dood 
29 December 1881

( !

''
vervulde; in 1872 werd hij 

benoemd tot voorzitter van de afdoeling Neder
land van het Roodc Kruis on kort vóór zijn dood 
was hij bezig de grondslagen te leggen der naar 
hem genoemde Voreeniging tot het verstrekken 
van kunstledematen aan arme verminkten. Zijn 
borstbeeld bevindt zich in liet Rijksmnseiim. 
Necrologie door gen. .1. v. Swieten in het 
Tijdschr. v. N.-J. 1882.

Literatuur: Prins Diepo Negoro, hoofd tier 
muitelingen op Java, enz. Mémoires sur la 
guorro do 1’ile de Java 1825 a 1830 (waarvan 
Ned. vertaling: Gedenkschrift van den oorlog 
op Java).

STUERS (HUBERT JOSEPH JEAN LAM- 
BERT Ridder DE). Geb. te Roermond 16 N< 
1788, overleden te Maastricht J3 April 1861, 
van P. J. J. B. Ridder de fttuers, raad-fiskaa! en 
momboir in den Soevereinen Raad van Gosten- 
rijksch Gelderland, en van Jkvr. P. J. A. de la 
Courl. Reeds in 1803 als vrijwilliger in het Ba- 
taafsch leger ingeschreven, werd hij in 1805 in 
werkelijken dienst opgeroepen. Hij nam deel aan 

rjen veldtocht van 1805 in Oostenrijk: daarna als 
officier der infanterie en meestal als adjudant 
den generaal Carteret en van den maarschalk l)u
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op toe den vrede en liet vertrouwen in het Ned.- 
gezag te herstellen en de vrijheid van den handel 
te bevorderen. De rust was weldra dermate terug
gekeerd dat in 1820' de helft der troepenmacht 
zonder bezwaar, ten behoeve van den Java-’schen 
oorlog kon worden weggezonden.

Ka in 1820_provisioneel als Chef van den alge- 
meenen staf gefungeerd te hebben, keerde hij in 
1830 met verlof naar Nederland teiug om weldra 
als Generaal-Majoor en Commandant van het 
leger weder naar Indië te gaan, waar hij tot 183» 
bleef. Hij herstelde er de orde en de discipline, 
die ten gevolge van den Java-oorlog geleden had
den en gaf den eersten stoot tot de oprichting van 
een pupillenkorps. Zijn kritiek op het kopcrgeld- 
systeem bracht hem in groote moeilijkheden met 
den Gouv.-Gcn. Van den Bosch, die een oogenblik 
er aan dacht hem naar Nederland 
Ook mishaagden den Gouv.-Gcn. zijn afkeurende 
en waarschuwende aantcekeningen op de voor
stellen van zijn opvolger te Padang den kolonel 
Elout, die gewapenderhand het binnenland dacht 
te onderwerpen; Van den Bosch onttrok den 
kolonel aan het toezicht van den leger-comman- 
dant en gaf hem de vrije hand, totdat de door die 
politiek veroorzaakte opstand van Bondjol en de 
mislukte persoonlijke poging van den Landvoogd 
om dezen met geweld te bedwingen, hem tot 
andere gedachten bracht.

In 1835 keerde De Stucrs ziek naar Nederland 
terug. Later was hij eenigen tijd lid van Gedepu
teerde Staten van Limburg en van den Ge
meenteraad van Maastricht. Zijn vrijzinnige en 
gematigde denkbeelden schreef hij neder in het 
door Prof. Vetli uitgegeven werk „De vestiging 

• en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust 
van Sumatra” (184!)).

Zijn verhaal zijner expeditie ter W.-kust van 
Bornco gaf aanleiding tot de uitgave van Veth’s 
Borneo (185 ). Zijn relaas zijner expeditiën tegen 
Tanété en Socpa beschreef hij in het Tijdschrift 
v. Ned.-Indië van 1S54. Zijn borstbeeld bevindt 
zich in het Rijksmuseum.

STYRAX BÊNZOIN Dryand. Zie BENZOË. 
SUCCESSIE (Rechten van — en vanovergang). 

Zie BELASTINGEN.
SUIKER. I. SUIKERRIET. Botanische Be

schrijving van het Suikerriet. Het Suikerriet (Sac- 
charum officinarum L.) behoort tot de familie 
van de Gramineae en daarvan tot do onderfamilie 
van de Andropogoneae.

Bij de kieming van het zaad gaat de wortel 
zeer spoedig te gronde, zoodat wij, zoowel bij het 
uit zaad als het uit stekken voortgekomen suiker
riet, alleen b ij wortels aan treffen. Deze ontsprin
gen uit con zone, die vlak boven den stengclknoop 
ligt. De stengels staan recht overeind, worden in 
volwassen, blociendcn toestand van 2 tot 6 Meter 
lang, hebben een diameter van 2 — 5 c.M. en zijn 
met een waslaag bedekt , die vlak onder de knoo- 
pen het dichtst is. De stengel is cylindervormig of 
ccnigszins afgeplat, de geledingen zijn öf zuiver 
cylindervormig, of tonvormig of klosvormig, al 
naar gelang van de variëteit, terwijl de knoopen 
bij sommige riet variëteiten niet en bij andere zeor 
duidelijk buiten de lijn van den stengel uitsteken.
De leden van den stengel zijn in gezonden toe
stand massief, maar kunnen bij uitdroging een 
holte in hot .centrum vertoonen, wolk verschijnsel 
bij de cone rietvariëteit sterker op den voorgrond 
treedt dan bij de andere. Do rietstengels zijn

Monceau aan de veldtochten van 1806 in Pruisen, 
1807—1809 in Noord-Duitsohland, Pommc- 

en Zeeland. Bij cerebrcvet tot len luitenant
van
ren
benoemd, ging hij over haar de curassiers der 
garde van Koning Lodewijk, welk corps in 1810 
werd het 2e Regt. chcvau-légers lanciers der 
Keizerlijke Garde (Roodc Lanciers). Met dit regi
ment, waarbij hij adjudant-majoor werd, deed 
hij (le veldtochten van 1812—1815 in Rusland, 
Saksen, Frankrijk en België. Zijn geboortestad 
Roermond bij het nieuwe koningrijk der Neder
landen gevoegd zijnde, verliet hij het Fransche 
leger met een eervol ontslag, bood zijne diensten 
aan den Koning aan en werd in 1815 benoemd tot 
Lut.-Kol. der cavalerie, doch kort daarop op toe
lage gesteld en buiten functie gehouden. In 1817 
werden lnj een Kon. besluit van 18 Oct. 44 hoofd
en verdere officieren der cavalerie, op 3 na allen 
Zuid-Nederlanders, benoemd bij het leger in O.- 
Jndië. Deze geheel willekeurige maatregel had het 
erkende doel om de financiën van het moederland

te zenden.op

te ontlasten en werd genomen in de verwachting 
dat flc meesten hunne bestemming niet zouden 
volgen. Toen De Stucrs op grond zijner gezond
heid bezwaar maakte, werd hij door een militaire 
geneeskundige commissie onderzocht, die voor 
hem het Indische klimaat gevaarlijk oordeelde, 
doch hem voor den dienst in Nederland zeer ge
schikt verklaarde. Desniettemin werd hij eervol 
ontslagen „als door zijn ligchaamsgestel onge
schikt om al do verpligtingcn te vervullen, welke 
aan een officier kunnen worden opgelogd”! In 
1820 evenwel werd hij in zijn rang hersteld en 
vertrok hij naar Batavia, waar hij geplaatst wertl 
a la suite van het Regiment hussaren no. 7 en suc
cessievelijk benoemd tot kommandant vanj^.oJo 
en van Malakka en tot waarn. chef van den staf 
bij den generaal Van Geen, met wien hij een in
spectiereis door Java maakte. Na terugkomst 
werd hij benoemd tot adjudant van den Gouv.- 
<ïrn. Van der Capellen en belast met de leiding 
van expeditiën tegen de Chineezen van Mandor, 
Locinar, Lara en Montrado ter W.-kust van Bor- 
nco (1822 -23), welke goed slaagden.

In 1821 vergezelde hij den Gouv.-Gcn. Van der 
( a pellen op diens reis naar de Molukkcn. Te M_a- 
; , -er werd hij belast mot de leiding cencr expe
ditie naar Tanétë, Labakang en Pangkadjéné, 
welke met zoo goed gevolg bekroond werd, dat de 
< ïouv.-Gen. hem bij keuze tot kolonel bevorderde. 
Veertien dagen later moest hij naar .Socpa ver
trekken om zoo mogelijk de zaken te herstellen 
«■ener expeditie, welke niet vorderde; hij bevond 
«lat men de sk*rkle der plaats onderschat en een 

geringe macht daartegen uitgezonden had; 
li.cli beproefde hij de vesting te bestormen, doch 
te vergeefs; do onderwerping van Socpa werd liet 
volgend jaar niet dan door een ruim vijf malen 
gromere troepenmacht verkregen.

Zijn voortreffelijke hoedanigheden, in den om 
gang met inlanders betoond, deden hem in 1824 
benoemen tot Militairen kommandant en Resi
dent van Padaug en onderhoorigheden, welke ti
tel na de overneming van de Engelsche bezittin
gen op Sumatra een tijd lang en totdat de Java- 
oorlog bezuinigingen oplcgde, werd veranderd in 
dien van Opperhoofd.

De toestand was precair geworden door de on
voorzichtigheid van zijn voorganger Raaff, die 
zi. I) gewapenderhand in de twisten dor Maleiers 
en Padri’s geworpen had; De Stucrs legde er zich
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In liet tweede geval verzamelt men het stuifmeel 
van de pluimen door licn boven een glanspapier
tje te schudden en brengt het daarna met een pen
seel op de bloemen vaii de andere variëteit over.

Twee of ’rie weken na den bloei zijn de vruch
ten rijp; i n snijdt de aartjes af, zoodra zij op 
het pun; ...jii los te laten, wikkelt hen in papier en 
laat hen een paar dagen drogen, waarna zij in 
pottèn op vruchtbaren, gezeefden grond worden 
gezaaid. Vier tot zes weken na liet uitzaaien zijn 
de jonge plantjes groot genoeg om in kleine 
bloempotjes overgespeend te worden en een 
maand daarna brengt men hen in den vollen 
grond over. Zij groeien dan door en zijn gewoon
lijk een jaar na het uitzaaien volwassen. Men 
onderzoekt gedurende den duur van de geheele 
vegetatie de planten op de gewenschto eigen
schappen, vernietigt degene, die niet gewenscht 
zijn en plant de goed bevondene door middel van 
stekken voort. Bij de voortplanting door stekken 
snijdt men het bovenste deel van het riet in stuk
ken van twee of drie geledingen, zoodat iedere 
stek twee of drie oogen heeft. Men verwijdert de 
bladscheeden, desinfecteert de stek door haar 
eenige minuten in bouillie bordelaise te dompelen 
of sluit den toegang voor mikro-organismen tot 
de breede snij vlakten af door deze met teer te 
bestrijken. De stekken worden nu in den terdege 
voorbereiden en goed bewerkten en begoten 
grond geplant, d.w.z. horizontaal of met een 
flauwe helling nceigelegd en met een weinig aarde 
bedekt. Veelal plant men onmiddellijk in den 
tuin en op de plaats, waar het riet groeien zal, 
maar somtijds legt men de stekken eerst op rijen 
vlak naast elkander op kweekbeddingen om hen, 
wanneer zij gekiemd zijn en flink uitgegroeide 
spruiten vertoonen, over te planten op de plaats, 
waar zij tot volwassen riet zullen opgroeien.

Eenige dagen na het planten, afhankelijk van 
de rietvariëteit, van den vochtigheidstoestand 
van den grond, van de temperatuur en van den 
ouderdom van de stek loopen de oogen uit en een 
spruit verheft zich boven den grond, terwijl de 
wortelbcginselen van de stek uitloopen en bij wor
tels in den grond zenden. Ma eenigen tijd loopen 
ook de wortels aan de onderste geledingen van 
den jongen stengel uit, zoodat de jonge plant 
weldra een eigen wortelstelsel krijgt on van dat 
van de stek onafhankelijk wordt. Ook <le oogen 
aan de onderste geledingen loopen uit en vormen 
zijstengels, waardoor ongeveer zes of acht weken 
na het planten de jonge rietplant uit verscheidene 
bebladerdc stengels gevormd is.

Naarmate het riet opgroeit, verdrogen de on
derste bladeren en vallen af, zoodat do volwassen 
stengel zich als een lange, van knoopon voorziene 
stok voordoet, waarvan de geledingen eerst over 
een groote lengte oven lang zijn, maar naar den 
top toe korter worden. De top blijft met 
5-10 tal groene bladeren getooid. Op liet eind 
der groeiperiode verschijnt bij een deel der stok
ken eenbloompluim, die het levenstijdperk afsluit.

Gedurende den groei van het riet wordt de 
suiker gevormd en in de geledingen afgezet, het
geen met groote intensiteit geschiedt. Volgens 
onderzoekingen van Kamerling neemt in den 
loop van een zonuigen voormiddag het droge stof- 
gedeelte van krachtige assimileerende rietblade
ren met 15 % toe, niettegenstaande er in dien 
tijd voortdurend koolhydraten naar den stengel 
worden afgevoerd. Rekenen wij nu alleen maar

weliswaar onvertakt, doch uit de knoppen van de 
alleronderste gcledinggen van den primairen stok 
komen zeer spoedig na het ontkiemen van het riet 
secundaire stokken te voorschijn, zoodat dc riet
plant den vorm van een bundel stengels aan
neemt, die alle uit eenzelfde punt uitspringen, 
welken vorm men „stoel” noemt.

De bladeren zijn afwisselend in twee rijen aan 
den stengel gezeten; de bladscheeden aan den 
buitenkant met spits aangedrukte borstels bezet; 
op de grens tusschen de bladschijf en dc blad- 
schecde vindt men een zeer weinig ontwikkeld 
tongetje. De bladschijf is lijn-lancetvormig of 
lijnvormig tot 2 Meter en meer lang, met zeer 
duidelijke middennerf, die aan den bovenkant 
min of meer uitgehold is en van onderen sterk 
buiten het overige bladoppervlak uitsteekt. De 
bladscheeden onigeven de liooger gelegen gele
dingen van den stengel geheel. De bloeiwijze is 
eindelings en vormt een ovaal pyramidevormige 
pluim, die 50 — 80 e.M. lang wordt. De takken 
van de eerste orde van de bloeiwijze staan in 
kransen of boven aan in halve kransen; de takken 
van de tweede orde zijn trossen, waarvan de 
aartjes, telkens twee bijeen, bevestigd zijn. Van 
die twee aartjes is het eene gestoeld en valt bij 
het rijpen af: het andere is ongesteeld, blijft aan 
de as zitten, doch ook dit valt bij rijpheid in stuk
ken uiteen. De aartjes zijn éénbloemig, 3.5—4 
m.M. lang met twee kelkkafjes zonder naad, rug
gelings min of meer samengedrukt. Het derde 
kelkkafje is dun en vliezig, terwijl het kroonkafje 
ontbreekt. Verder vindt men aan de bloem drie 
honigschubjes, benevens drie meeldraden met 
dunne helmdraden en hangende lielmknoppen, 
één stamper met twee veervormige stempels en 
één vruchtbeginsel met een enkelen zaadknop. 
De vrucht is een graanvrucht met één zaad en 
vergroeiing van vruchtwand en zaadhuid. De 
kiem maakt ongeveer één derde van de lengte van 
het zaad uit, dat verder endosperm bevat.

Voortplanting, ontwikkeling en rijping van liet 
suikerriet. Het suikerriet kan zoowel door middel 
van zaden als van stekken worden voortgeplant, 
van welke twee wijzen in de praktijk gebruik 
wordt gemaakt. Voor den aanleg van velden, 
waarvan men het riet voor de suikerbereiding wil 
oogsten of voor plantmateriaal wil gebruiken, 
gaat men uitsluitend van stekken uit, terwijl men 
devoortplantingdoor middel van zaad toepast met 
het doel om door hybridisatie van uitgezóchte 
variëteiten nieuwe rietsoorten te verkrijgen, die 
om de eene of andere reden boven de bestaande 
uitmunten. Heeft men die eenmaal verkregen, 
dan plant men hen weder door stekken voort, zoo
dat de eerstgenoemde voortplantingswijze alleen 
in de kweekerij van nieuwe soorten aanwending 
vindt. Om daarbij de kruising van de variëteiten 
te verkrijgen, kan men die op natuurlijke wijze 
door den wind doen geschieden of men kan met 
een penseeltje stuifmeel van de eene plant op de 
stempels van de bloemen van de andere over
brengen. In het eerste geval plant men de varië
teiten, die men kruisen wil, dicht bijeen on buigt 
tijdens den bloei de stokken naar elkander toe. 
Kan men de variëteiten niet dicht bijeen plaatsen 
of bloeien zij zoo spaarzaam, dat men op bestui
ving door den wind niet rekenen raag, dan snijdt 
men de pluimen, die stuifmeel moeten leveren, af 
en plaatst hen in een bamboekoker met water 
even boven de pluimen, die zaad moeten geven.
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den voormiddag en nemen wij aan, dat liet assi- 
milcerendc bladgewicht per stok 300 gram be
draagt, met een gehalte in den vroegen morgen 
van 20 % droge stof dan worden er in dien tijd 
minstens 300 x 0.20 X 0.15 = 9 gram koolhy
draat per stok gevormd.

Wanneer wij een enkele geleding beschouwen 
van het oogenblik af, waarop zij ontstaat tot 
het stadium van rijpheid toe, dan zien wij, dau /.ij 
eerst geen suikers, maar als eenig koolhydraat, 
zetmeel bevat. Dit wordt langzamerhand opge
bruikt, vermoedelijk voor de vorming der vezel
stof en ter zelfder tijd komt de geleding langza
merhand in het stadium, waarin het aan haar 
vastgehechte blad begint te assimileeren; suikers 
stroomen toe, de geleding groeit krachtig uit. Van 
deze suikers blijven de glucose en de fructose 
voorloopig onveranderd, terwijl de saccharose 
voor een groot deel wordt geïnverteerd. Op het 
oogenblik, waarop de geleding volgroeid is, bevat 
zij dus zeer weinig saccharose en veel glucose en 
fructose. Deze beide suikers worden gaandeweg 
door het ademhalingsproces opgebruikt, maar te
gelijkertijd stroomt er uit het blad voortdurend 
nieuwe saccharose toe en ook glucose en fructose. 
Eerstgenoemde wordt nu niet meer geïnverteerd, 
ook niet verademd, zoodat ten slotte de geleding 
hoofdzakelijk saccharose en weinig reducccrende 
suiker bevat. Wordt later liet stadium van rijp
heid van de geledingen overschreden, dan neemt 
de hoeveelheid reduceerendc suiker toe door in
versie der saccharose.

Beslanddcelen van het Suikerriet. liet suiker
riet bevat behalve water, dat er voor het grootste 
gedeelte het hoofd bestanddeel van uitmaakt, 
saccharose, glucose, fructose, organische zuren, 
waaronder appelzuur, barnsteenzuur, zuringzuur, 
loozuur en, bij dood riet azijnzuur, verder stik- 
stofhoudendc lichamen, gomachtige stoffen, 
kleurstoffen, vezelstof en aschbestanddeelen.

rend land ter wereld. In het jaar 1882 werd dit 
riet echter in het Westen van Java door 
ziekte aangetast, de seréhziekte, die zich gelei
delijk naar het Oostentoc uitbreiddo en in 1892 
■Straat Bali^had bereikt. Niettegenstaande alle 
genomen maatregelen tot afwecr en bestrijdings
middelen weck do ziekte niet en bedreigde de 
Java suikerindustrie met ondergang, zoodat men 
alle pogingen in hot werk stelde een rietsoort te 
vinden, die de goede, ja voortreffelijke eigen
schappen van het Cheribonriet zou vereenigen 
met een immuniteit tegen de seréhziekte. Van 
heinde en verre werden rietvariëteiten aange
voerd en in de proeftuinen en rietaanplantingen 
onderzocht en ofschoon er verscheidene onder 
waren, die jaren lang zeer goede diensten hebben 
bewezen en goede opbrengsten hebben gegeven, 
zijn zij alle weder de een na de andere opgegeven 
geworden en uit de aanplantingen verdwenen, 
zoodat zij niet meer dan historische waarde be
zitten.

De voornaamste daarvan zijn Muntok, Loe- 
tliers, Canne morle, Bat jan, Zwart en Wit Manilla, 
Chunnee enz., waarvan enkele als stamouders 
hebben gediend bij de kruisingen ter verkrijging 
van nieuwe variëteiten en dus nu nog in haar na
komelingschap voortlcven.

De pogingen namelijk om door kruising van 
veelbelovende rietsoorten hybriden te verkrijgen, 
die boven de ouders uitmunten, zijn na een zeer 
langdurig tijdperk van uiterst moeilijke proeven 
met goed gevolg bekroond geworden en een lange 
reeks van niouwe soorten zijn door de goede zor
gen van de suikerproefstations en van particu
liere planters ontstaan, die voor een groot gedeel
te boven een immuniteit tegen seréhziekte ook 
nog een grootere rictopbrcngst en een hooger 
suikergehalte dan het Cheribonriet vertoonen.

Deze soorten worden niet met namen, doch met 
cijfers aangeduid, waarbij ter onderscheiding van 
de lijsten der verschillende kweekers de voorlet
ters van den kweeker of van de plaats, waar de 
variëteit ontstond, worden gevoegd. Zoo betee- 
kenen No. 100 P. O. J. No. 100 van het Proef
station Oost Java, No. 247 B, No. 247 van 
Bouricius, No. 2 w. K., No. 2 van E. Karthaus. 
No. 43 D. I., No. 43 van Dëmak Idjoe enz.

Het zou ons veel te ver voeren do eigenschap
pen van al deze soorten aan een bespreking te 
onderworpen; wij kunnen er mede volstaan met 
te zeggen, dat sommige soorten voor zwaren 
grond te verkiezen zijn, andere voor lichten, dat 
sommige vroeg rijpen, andere laat, zoodat ieder 
planter voor zijne gronden en voor zijne omstan
digheden die soorten kan uitkiezen, die hem do 
beste resultaten zullen geven. Er zijn nu ceuige 
soorten in cultuur, welke tot heden ongeëvenaar
de oogsten hebben opgeleverd, maar aangezien 
het gebleken is, dat enkele superieure soorten op 
den duur in kwaliteit achteruit zijn gegaan, blijft 
men ijverig door aan het werk om de goede soor
ten te kruisen on daardoor steeds niou.we en uit
stekende varöteiten te scheppen. Vooral aan het 
suikerproefstfttion te Pasoerocan wordt op weten
schappelijke en systematische wijze en met goed 
gevolg aan de oplossing van dit vraagstuk gear
beid.

eene

Gelijk wij boven bij de beschouwing van de 
ontwikkeling van het riet zagen, wisselt de on
derlinge verhouding van deze bcstanddeelcn zeer 
naar gelang van den leeftijd van het riet af en 
overigens zijn de gehalten voor de verschillende 
rietvariëteiten zeer verschillend. In den regel is 
gemiddeld op Java liet saccharose gehalte van 
rijp maalrirt 12 %, terwijl natuurlijk ook veel 
hoogere of lagere cijfers kunnen voorkomen. De 
grenswaarden van rijp riet kunnen ongeveer als 
volgt worden opgegeven.

■Saccharose . .. II -10 % 
... 0.4-1.5 % 
... 10-15 %
... 0.5-1.0 %

Glucose en fructose ....
Vezelstof .......................
Aschbestanddeelen ....
Rietvariëteiten. In de jaren vóór 1850 word op 

Java nagenoeg uitsluitend eene zachte witte rict- 
soort aangeplant, totdat in het genoemde jaar een 
Huikerfabrikant in de residentie Cheribon, Gonsal- 
vos, bemerkte, dat een reeds sedert jaren op Java 
in do aanplantingen voorkomende donkerkleurige 
soort veel meer suiker oploverde dan de witte 
soort, maar daarentegen het nadeel had harder en 
moei lijker uit te persen te zijn. Doordat de molens 
sterker en beter geconstrueerd werden, verviel 
dat bezwaar en weldra was het Cheribonriet do 
bijna alleen aangeplante soort. Zij voreenigdo dan 
ook alle goede eigenschappen in zich en maakte, 
dat reeds in do jaren omstreeks 1870 op Java per 
eenheid van oppervlakte veel meer suiker geoogst 
kon worden dan in welk ander suikerproducee-

Ziekten en Plagen. Het suikerriet is onder
hevig aan do aanvallen van tal van vijanden, 
waartoe zoowel dieren als parasitische schim
mels gerekend moeten worden. Door de voort-
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idurende werkzaamheid van de suikerproef- 
stations zijn alle ziekten en plagen van het 
suikerriet met. groote zorg en uitvoerigheid on
derzocht, De wijze van aantasting door dierlijke 
en plantaardige parasieten is met de meeste 
nauwkeurigheid bestudeerd en de meest prakti
sche wijzen van bestrijding en afweer zijn voorge
steld en in toepassing gebracht, zoodat geen en
kele beschadiging van het riet, uit de genoemde 
oorzaken voortvloeiend, onopgemerkt is gebleven 
en ook de middelen tot bestrijding binnen ieders 
bereik zijn gebracht.

Tot de rietvijanden uit het dierenrijk behooren 
apen, marters, eekhoorns, muizen, stekelvarkens, 
zwijnen, spechten, wevervogels, kevers, blad- 
vretende en borende rupsen, wantsen, cicaden, 
blad- en schildluizen, sprinkhanen, krekels, ter
mieten, blaaspooten, mijten en grondwormen, 
doch de schade door al die dieren te weeg ge
bracht is alleen van eenige beteekenis,' waar het 
geldt de muizen, wawalon kevers, hovende rupsen 
en bladluizen. Van deze zijn de borende rupsen 
het schadelijkst, daar zij uit de op de bladeren 
gelegd wordende eieren uitkomen en langs de 
middennerf van het blad in den stengel dringen 
en daar gangen vreten, waarin zij zich verpoppen. 
Daardoor wordt niet alleen een deel van het riet 
vernield, maar ook zijn de door de rupsen ge
maakte openingen de invalpoorten voor parasiti
sche schimmels, die het aangevangen vernielings
werk voortzetten en het riet aantasten. Er zijn 
tegen al de genoemde rietvijanden bestrijdings
middelen vóorgesteld, maar over het algemeen 
zijn deze onmachtig om een zwaren aanval te 
stuiten: zij kunnen allen in den aan vang voor
behoedend werken om een te groote uitbreiding 
te voorkomen. De beste hulp is tot nog toe ge
weest de aantasting der rietvijanden door hunne 
natuurlijke parasieten, die steeds een te groote 
uitbreiding hebben weten tegen te gaan. Men zou 
de tweede categorie van ziekten, namelijk die, 
welke niet door dieren veroorzaakt worden, kun
nen onderverdeelen in parasitaire en niet-parasi- 
taire ziekten, maar aangezien het eigenlijke wezen 
van enkele dier kwalen niet met voldoende zeker
heid bekend is, zullen wij hier geenc verdere 
onderverdeeling naar den aard der aantasting 
maken, doch alleen naar het deel van de plant, 
dat aangetast wordt. Zoo kennen wij als ziekten 
van den stengel de brandziekte, veroorzaakt door 
een schimmel Ustilags Sacchari, rood snot, veroor
zaakt door een schimmel Collelolrichum falcaturn, 
zwart rot of ananas ziekte, veroorzaakt door een 
schimmel Thielaviopsis aethacelicus, dongkellan 
ziekte, veroorzaakt door een paddestoel Maras- 
mius Sacchari, sëréh ziekte en stengelstrepen ziek
te, door onbekende oorzaken teweeggebracht.

Ziekten van de bladseheeden zijn de oogvlek- 
ken ziekte, veroorzaakt door Ccrcospora vaginac, 
rood rot, veroorzaakt door het sclerotium van een 
onbekende schimmel.

De bladeren kunnen worden, aangetast door 
djamoer oepas, het sclerotium van een onbekende 
schimmel; geel vlekken ziekte, veroorzaakt door 
een schimmel Ccrcospora Koepkii; roest, veroor
zaakt door een schimmel Credo Külmii; ring- 
vlekken ziekte, veroorzaakt door een schimmel 
Leplosphaeria Sacchari: rood vlekken ziekte, ver
oorzaakt door een schimmel Eriosphaeria 
Sacchari en oogvlekken ziekte, veroorzaakt 
door Cercospora Sacchari. Ten slotte geeft de gele

bladstrepcn ziekte der bladeren veel ongerief 
doordat de daardoor aangetaste planten in hare 
ontwikkeling gestoord worden.

De wortels kunnen ten slotte door tal van 
wortelsohimmels worden aangetast, waardoor na
tuurlijk de plant in haar wasdom wordt belom
merd, terwijl in sommige variëteiten liet wortel- 
rot veel nadeel kan doen.

Van al deze ziekten doet de ananasziekte veel 
kwaad in den jongen aanplant, de sëréh en liet 
wortelrot in de reeds eenigszins volwassen of in de 
rijpe tuinen, terwijl de bladziekten, behalve dja
moer oepas cn gele strepenziekte, vrij ongevaar
lijk zijn.

Voor zoover het door schimmels veroorzaakte 
ziekten aangaat zijn uitzoeken van de bibit en 
desinfectie met bouillie bordelaise de beste be
strijdingsmiddelen, terwijl voor de ziekten van 
onbekenden oorsprong het gunstigste resultaat is 
verkregen door strenge uitzoeking van gezond 
plantmateriaal en het kweeken van variëteiten, 
die tegen de aanvallen van de ziekten bestand 
zijn. Een derde hulpmiddel is het wijzigen van 
cultuurmctlioden, zoodra men ziet,dat de tot nog 
toe gevolgde het voortwoekeren van de ziekte in 
de hand werken, zoodat eene ruime toepassing 
van rationeele landbouwkunde bij de bestrijding 
van vele rietziekten van meer belang is gebleken 
dan alle desinfectie, uitroeien en verbranden 
van aangetaste exemplaren of van quarantaine 
maatregelen.

II. SUIKERINDUSTRIE. Algemeens ge- 
schiedenis der rietsuiker industrie. Hoewel in zeer 
vroege tijden gewag werd gemaakt van suikerriet, 
dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van de 
oevers van den Ganges, vinden wij geene vasl- 
staande vermelding van uit riet bereide suiker uil 
tijden vóór 200 — 600 n. C. Wel vermelden Griek- 
sche cn Romcinsche schrijvers, zooals Strabo, 
Dioseoridcs en Plinius, een honig uit riet, dat in 
Indië groeit of een stof „saccharon”, die eveneens 
in het Oosten uit riet gewonnen wordt, maar bij 
nauwkeurig onderzoek is gebleken, dat men hier 
niet met suiker te doen kan hebben. De bedoelde 
stof moet in enkele gevallen manna zijn geweest, 
doch meestal tabashir, een geleiaehtig kiezel - 
zuur, dat zich in sommige tijden in dc geledingen 
van enkele bamboesoorten, afzet.

De eerste suiker, die wij beschreven vinden, is 
eenvoudig tot droog ingedampt rictsap geweest, 
dat nu nog in zeer groote hoeveelheden in vele 
suikerprodueeerende landen wordt bereid, maar 
daarbij bleef de kunst niet en reeds in de zevende 
eeuw- hadden de Arabieren en Egyptenare» ge
leerd de ruwe suiker door ornkristallisccren te zui
veren en uit de gezuiverde suiker tal van suiker
werken te maken. Deze kunst werd van uit Cairo 
naar de landen van het verre Oosten en ook haar 
Europa overgebracht. De Mohammedaansche 
schrijvers, die over de suikerindustrie van Voor- 
ïndië berichten, maken melding van een aantal 
soorten van suiker, die omstreeks het einde der 
dertiende eeuw uit het ingedampte rietsap bereid 
werden, door het nogmaals op te lossen, met melk 
te klaren en wederom hetzij tot een vaste slof in 
te dampen of tot kandij te laten kristalliseeren.

Wij vinden vermeld, dat de Arabieren in 70;{ 
het suikerriet naar Sicilië overbrachten cn in 7~*5 
naar Spanje, in welke twee landen omstreeks 
1150 een bloeiende suikernijverheid bestond. Bo
vendien brachten Arabieren en Chineezen dit ge-
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ARivN-SUIKER) suiker uit dit gewas wordt 
bereid, is Java het eenigc eiland, waar deze 
industrie in liet groot wordt gedreven, hoewel er 
plannen bestaan om ook op andere eilanden do 
cultuur in te voeren

Het suikerriet worat sedert onheugelijke tijden ƒ J'j V) 
op Java verbouwd en is waarschijnlijk door de t < 
Hindoes of de Arabieren gebracht. Bij de komst 
der Hollanders op Java was er nog geen sprake 
van eene suikernijverheid, alleen werd op de in- 
landschc wijze eenig rietsap tot droog ingedampt 
en in do eerste jaren van haar bestaan besteedde 
de Oost-Indischo Compagnie zeer weinig moeite 
aan aanmoediging of uitbreiding van eenigen in- 
landschen tak van bestaan, dus ook niet van de 
suikerberciding. Toen echter de handel in suiker 
uit China, Siam, Formosa en Bengalen goede 
voordeelen opleverde en het niet steeds mogelijk 
bleek uit die landen voldoende suiker te verkrij
gen, besloot de Compagnie zich van den buiten- 
landschen aanvoer onafhankelijk te maken en op 
eigen terrein in de omgeving van Batavia .suiker
molens op te richten. Deze werden door Chinee- 
sche fabrikanten beheerd en de Compagnie kocht 
van hen de geheele productie tegen te voren be
paalde prijzen. De Compagnie veranderde echter 
herhaaldelijk de voorwaarden van levering en dc 
hoeveelheid van het te leveren product, benevens 
de prijzen, zoodat de toestand der suikerindustrie 
zeer onzeker was en zoowel het aantal der fabrie
ken als haar oogst ieder jaar veranderde. Een tijd
perk van bloei is in al de jaren, waarin de Com
pagnie de suikerindustrie beheersehte, nooit haar 
deel geweest en dit was nog minder het geval, 
toen, na 1S00 de reeks der Napoleontische oorlo
gen het vrije verkeer van de koloniën met Europa 
cn Amerika verlamde en de suikerindustrie ten 
doode doemde. Werd nog in 1779 100.000 pikoel 
kristalsuiker afgeleverd, daar daalde de productie 
in 1813 tot 10.000 pikoel en in 1815 tot 20.000 
cn stond in 182G, toen dc Commissaris-Generaal 
du Bus de Gisignies op Java kwam, nog op een 
zelfde cijfer, n.1. 19.795 pikoel.

Na de invoering van het Cultuurstelsel (zie al
daar) veranderde dc toestand aanmerkelijk. Voor 
zoover het de suikercultuur aangaat, bevatte het 
deze bepalingen:

De inlandsehe bevolking in de voor de suiker
industrie geschikte gewesten stelt een derde van 
hare bouwgronden ter beschikking van'den teelt 
van suikerriet en over dat deel wordt naar be
hoefte beschikt, zoodat het niet noodïg is steeds 
het geheelo derde deel daartoe te bestemmen.

De inlandsehe bevolking bewerkt de velden, 
levert brandstof cn vee voor het ploegen en het 
vervoer en is daartegenover van heb verrichten 
van heerendienston vrijgesteld.

Uit de opbrengst van het product wordt voor
eerst do verschuldigde landrente betaald en ver
der worden daaruit de bewezen diensten en de 
verrichte arbeid betaald, waarna de regeering het 
overschot als winst ontvangt.

Ten einde het op hoog bevel door de bevolking 
aan geplante riet te verwerken, werden er met 
particuliere personen contracten gesloten, waar
bij dozen gcldclijk voorschot ontvingen om daar
mede suikerfabrieken te bouwen on in te richten.
Dc contractanten waren verplicht al het product 
tegen een v&stgesteldcn prijs aan do regeering te 
leveren en konden het genoten voorschot met de 
suikerlevering verrekenen.

nllc. kusten van de Middellandschc Zee
" ^den Crooten Oceaan, dus naar Tunis, Marokko 
Gambia, Madagaskar, Siam, Soenda eilanden, 
Philippijncn» Formosa, Japan, enz., waar do aan
plant met graagte ter hand werd genomen en 
waar een min of meer primitieve suikernijverheid 
ontstond, terwijl tot het jaar 1400 alleen in China 
en in de landen rondom de Mkldellandsche Zee 

rationeel gedreven suikerindustrie werd aaneen
getroffen. In laatstgenoemde streken was zij een 
uitvloeisel van de kruistochten, doordat do 
Kruisvaarders uitgestrekte rictaanplantingen in 
Tripolis, Mesopotamiö, Palestina, Syrië, An- 
tioebië enz. aantroffen en zich in het veroverde
gebied met kracht op de rietcultuur toelegden. 
In de dertiende en veertiende eeuw waren de lan
den rondom de Middellandschc Zee een aaneen
schakeling van rietsuiker produceeronde landen, 
waarvan het product, voor zoover het niet ter 
plaatse werd verbruikt, naar Venetië, Pisa en 
Genua werd vervoerd.

In het jaar 1419 brachten de Portugeezen sui
kerriet over naar Madeira, waar het welig Óp
schoot cn zich zoo snel verbreidde, dat dit eiland 
weldra tot dusverre ongekende hoeveelheden 
suiker opbracht, die door de Portugeesche zee
vaarders naar dc Italiaansche havensteden ter 
distributie over Europa werd gebracht. In het 
jaar 1444 werden de Azoren door de Portugeezen 
gekoloniseerd, tusschen 1150 en 1402 volgden de 
Kaap Verdische eilanden, in 1472 Sao Thomé, 
Principe en Annobon, terwijl de Spanjaarden de 
< 'anerische eilanden koloniseerden. Het riet werd 
op al die eilanden aangepiant en door den arbeid 
van uit het vaste land van Afrika aangevoerde 
negerslaven werd de suiker met zoo geiinge kos
ten geproduceerd, dat de Europeesche suiker
nijverheid er geheel door overvleugeld werd. Na 
de ontdekkingsreizen der Spanjaarden en Portu
geezen weiden Amerikaansehe eilanden en vaste 
landen gekoloniseerd en evenzeer met behulp van 
negerslaven werd er op zeer groote schaal suiker
riet aangeplant en rietsuiker bereid, zoodat wel
dra West -Imlië de groote suikerproduccnt werd, 
die van zijn overvloed geheel Europa kon vóór
zie-!. Vervolgens werd ook in Oost-ïndië, in Aus- 
i t alie en overal ter wereld elders, waar suikerriet 
wil gedijen, de riet suikerindustrie ingevoerd. Tot 
he* \ ierde kwartaal van de 19e eeuw werden nog 
\re!n! de oude methoden toegepast, die in 1722 
door i’êre ka bat in. zijn werk Description des lies 
d’Amóriquo waren beschreven, doch daarna is do 
werkwijze in de rietsuikerfabricken geheel ge
moderniseerd en wordt alom op rationcele wij zo 
gearbeid om uit de grondstof met de minste 
kosten i n op de beste manier liet maximum van 
product te. winnen.

Volgens dc statistieken van Willett & Cray be
droeg in liet jaar 1917/18 de opbrengst van riet
suiker deze hoeveelheden in tons van 1010 K.G.

Azië___
Amerika 
Afrika ..
Australië 
Europa

5.693.314
5.826.562

540.970
4-10.887

6.000

Totaal ....
<lexcinedenis der suikerindustrie op Java. Hoe

wel op alle eilanden van don Oost-Indischcn Ar- 
ehipcl suikerriet wordt aangekweekt en op vele 
plaatsen in het klein, op inlandsehe wijze (zie

___ 12.507.733
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Gouvernementslandcn 233.354 pikool suiker be
reid, tegen 2.568.991 pikoel in de 93 niet. liet 
Gouvernement contractcerende ondernemingen. 
Na 1891 was, gelijk reeds is gezegd, de toestand 
voor allen gelijk en liet scheen in de eerste jaron 
na de inwerkingtreding van de agrarische wet, als
of de suikerindustrie op Java een tijdperk van 
voorspoed zou te gemoet gaan, toen deze door 
twee rampen werd geteisterd, die haar op den 
rand van den ondergang hebben gebi acht.

Door de in Europeeschc rijken van regeerings- 
wege aan de beetwortelsuikerindustrie ten goede 
gekomen begunstiging, was do productie van dit 
artikel in korten tijd zoodanig vermeerderd, dat 
er in 1883 veel meer suiker werd voortgebracht, 
dan de toenmalige consumptie kon opnemen.

Het gevolg was een sterke daling van den sui
kerprijs, zoodat deze een cindwcegs beneden den 
kostenden prijs daalde en de exploitatie der sui
kerfabrieken verlies opleverde. Verscheidene on
dernemingen moesten dientengevolge worden 
verkocht en gingen over in handen van cultuur- 
banken en dergelijke vennootschappen, waardoor 
de industrie sterk geconcentreerd en gecentrali
seerd werd. Het bleek al zeer spoedig, dat dit voor 
de suikerindustrie een groot voordeel heeft opge
leverd, doordat een goed geleid economisch be
drijf daarvan het gevolg was, dat de noodlottige 
gevolgen van de prijsdaling kon weerstaan.

Terzelfdertijd, waarin de suikerindustrie onder 
den druk der suikercrisis gebukt ging, kwam de 
sërchziekte dc aanplantingen teisteren en deed 
de opbrengst der ricttuinen aanmerkelijk dalen. 
Do suikerfabrikanten riepen de hulp van de we
tenschap in om te trachten den voortgang van de 
ziekte te stuiten en richtten proefstations op 
om hen voor te lichten in ieder onderdeel van luin 
bedrijf.

Ook staken de nieuwe, kapitaalkrachtige eige
naars der ondernemingen veel geld in hun bedrijf 
en pasten dc nieuwste uitkomsten van de weten
schap toe ter verbetering van dc cultuur- en fa- 
brieatiernethoden. Hoewel de proefstations oor
spronkelijk ongericht waren tot bestrijding van 
de sëréhziekte, hebben deze haar werkzaamheid 
uitgebreid en onderzoeken ieder onderdeel van 
liet groote gebied der industrie, zoowel wat den 
landbouw, dc bestrijding van ziekten, do fabrica
tie, de chemische controle op liet bedrijf als dc 
machinerieën betreft. De suikerfabrikanten slo
ten zich ook op economisch en sociaal gebied aan
één cn deze schoone samenwerking van alle be
langhebbenden maakte de suikerindustrie 
Java tot een zeer krachtig ongoed werkend bedrijf.

Toen in dc jaren vóór 1903, in welk jaar dc 
Brusselsohe conventie werd gesloten en de suiker
prijzen wederom een ongekend laag peil hadden 
bereikt, dc rietsuikerindustrio in nagenoeg ieder 
ander suikerproducerend land noodlijdend 
wist do suikerindustrie op Java zich krachtig te 
organisecren, zoodat zij op het tijdstip, waarop do 
premiën op de beet wortelsuiker werden afge
schaft en de privileges vervielen, onmiddellijk 
van dezen, verbeterden toestand kon profit 
De jaren van 1903— 1910 zijn dan ook van ongc- 
kenden bloei geweest, alhoewel niet van rustig 
voortwerken. Verscheidene malen veranderde do 
markt, waarheen dc suiker verscheept moest wor
den en dit bracht dan herhaaldelijk wijziging in 
de soort van suiker, die geleverd moest worden. 
Dientengevolge moesten do fabrikanten steeds

In het begin waren de voordeelen niet groot, 
noch voor den Staat, noch voor de ondernemers, 
ja zelfs werd vaak over do geheele transactie ver
lies geleden en de zeer menigvuldige wijzigingen 
in de contracten en in de verdeeling van liet pro
duct tusschen de fabrikanten en de regeoving 
toonen wel, dat de kunstmatig in het leven ge- 
roepen industrie niet aan dc verwachtingen vol
deed.

Toen in het jaar 1870 werd aangenomen, dat do 
regeering zich geleidelijk van de suikerindustrie 
zou terugtrekken en die aan de particulieren 
overlatcn, trad cr een betere toestand in het 
leven, waarbij de Java suikerindustrie een meer 
stabiel en loonend bedrijf werd en ook aan dc al- 
gemeene welvaart meer ten goede kwam. Er werd 
toen besloten, dat er geen uitbreiding van do 
Gouverncments suikercultuur zou plaats vinden 
en dat de rechtstreeksche bemoeienis van de re- 
gcering zich zou beperken tot den teelt van bet 
gewas. Dit wordt tegen een bepaalden prijs aan 
den suikerfabrikant overgegeven, die het snijdt, 
vervoert en verwerkt geheel met eigen middelen, 
buiten iedere bemoeienis of tusschenkomst van 
de regeering of van haro ambtenaren. Verder 
zullen te beginnen met het jaar 1879 de contrac
tueel bedongen oorspronkelijke aanplantingen 
jaarlijks met 1/13 worden verminderd, zoodat in 
het jaar 1891 de geheele directe bemoeienis der 
regeering ook met den aan bouw van het suiker
riet zal ophouden. De fabrikanten hebben de volle 
beschikking over de door hen voortgebrachte 
suiker cn betale.n voor de gronden, die zij tot 1S91 
met regeeringshulp beplanten, een bepaalden 
prijs voor het. riet en een c ijns, die berekend is op 
de basis van de suikerproductie per bouw gedu
rende de jaren IS6S/69. Voor het riet van den 
aanplant, die buiten bemoeienis van de regeering 
tot stand gekomen is, wordt niets betaald, be
halve een vaste cijns van ƒ 25 per bouw. Reeds in 
het. jaar 18S6 werd evenwel, om de onder ongun
stige omstandigheden verkeerende industrie te 
hulp te komen, de cijns op den particulieren aan
plant afgeschaft en die op Gouverncments aan
plantingen over de jaren 1887/91 tot op de helft 
teruggebracht, met de bepaling, dat de andere 
helft eerst in de jaren 1892/90 betaald zou be
hoeven te worden.

Behalve deze fabrieken, die voorheen onder 
Gouvernementseontract hadden gewerkt en in 
1891 geheel onafhankelijk werden, vond men op 
Java nog een aantal andere. Jn de residentiën 
Soerakarta en Djokjakarta, waar het cultuur
stelsel niet gold, waren in liet jaar 1S57, volgens 
het rapport van den Hoofd-Inspoeteur van Fi
nanciën, Air. G. Umbgrove, 4 suikerondernemin
gen op huurlanden gevestigd, welk aantal in 1875 
tot 28 was gestegen, van welke cr 19, met een op
brengst van 176.680 pikoel suiker in Soerakarta 
waren gelegen en 9 in Djokja met een productie 
van 135.564 pikoel suiker.

Verder was het volgens de wet van 1863 aan 
ondernemers in de Gouverncmentslanden ver
gund grond te huren en daarop suikerriet te 
planten, ten einde daaruit suiker te bereiden, 
waarvan echter in de eerste tijden op zeer kleine 
schaal gebruik werd gemaakt, zoodat in 1863 
door 26 vrije fabrieken slechts 34.407 pikoel 
suiker werden bereid, tegen 1.742.068 in de fa
brieken, welke Gouvemcmentsriet vermaalden. 
Jn 1875 werd er reeds in 39 vrije fabrieken in do
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terrein to lastig vallen. Aan den anderen kant zijn •- &■
in de uibgestrekte laagvlakten in het.Noorden van 
Batavia, waar deze bezwaren niet bestaan, de kli- 
maatstoestanden niet zoo gunstig als in de meer

fabricatiemethodon wijzigen en aan do
veranderende omstandigheden aanpassen, iets 
waarin zij steeds zeer goed zijn geslaagd, zoodat 
de Java suiker onafgebroken lia^r goede reputa
tie heeft kunnen handhaven.
in het jaar 1917 is ten gevolge van de schaarsch- 

te van schcepsruimte de geproduceerde suiker on
volledig afgevoerd kunnen worden, doch reeds in 
1918 werd de afvoermogelijkheid beter en kon de 
oogst op tijd worden verkocht. Tengevolge van 
do schaarschte aan voedingsmiddelen op Java 
heeft de aanplant voor 1919 een groote inkrim
ping (met 15 %) ondergaan.

De volgende cijfers van de productie van Java 
in tonnen van 1000 K.G. van eonige jaren geven 
een goed beeld va.n de grootsche ontwikkeling 
van de industrie.

/ , Yn
fQ,'TOostelijk gelegen deelen van het eiland. Do "ft. ,t 

scherpe tegenstelling tusschon een vochtig jaar- ■' 
getijde, waarin het riet groeit, en een droog, waar- ■’
in het rijpt en verwerkt wordt, wordt vooral in hot /■ ^ .... ..,
Westen niet zoo duidelijk aangetroffen als in hot l/O'- ' "ft
midden en Oosten en dit zal zeker wel een reden.. '/■
zijn, waarom de vroeger bestaan hebbende suiker- ^,- 'J f
industrie in Batavia en Krawang te niet is gegaan.^^V'^

Men vindt de suikerondernemingen in de uitge- - "T
strekte laagvlakte, benoorden de vulkanenreeks, /' c- ,<• / 
die zich dwars door het eiland voortzefc en wel van ‘ J

/

de Westgrens van Cheribon tot de kalkbergen 
van Rembang en verder van Soerabaja of tot 
Straat Bali. Verder vinden wij in het Zuiden in de 
rivierdalen van de Sërajoe en de vele stroomen, 
die van liet middengebergto in de vlakte van 
Djokjakarta en Soerakarta afdalen en daar een 
rijke sliblaag hebben achtergelaten, een belang
rijke. suikernijverheid, terwijl tevens de hoog
vlakten, tussclien de vulkanen in Madioen, Këdiri 
en Pasoeroean aan de suikcrindustie zijn gewijd. 
Deze vindt echter hare grootste uitbreiding' in 
het dal van de Brantas rivier, waar in het diepe 
alluvium een uitstekende gelegenheid voor den 
riebbouw bestaat en waar do aanplantingen van 
suikerriet zoo dicht aan elkander aansluiten, als 
dit met de eisehen van den wisselbouw overeen 
te brengen is.'

Volgens de statistieken van W. C. Dickhoff in 
het Archief voor de Suikerindustrie in Neder- 
landscb-Indië waren in 1917 de rietaanplantingen 
als volgt over het land verdeeld.

Hierbij zijn ook de oogsten van riet in totaal en 
per bouw en per hectare opgegeven en ook, ter 
vergelijking, die voor de 10 voorafgegane jaren 
over geheel Java.

t

581.669
744.257

1.039.178
1.2S0.300
1.400.569
1.400.399
1.405.275
1.404.942
1.319.0S7
1.029.827
1.822.118
1.773.348

1895.. .
. 1900...

1905.. .
1910.. .
1911.. .
1912.. .
1913.. .
1914.. .
1915.. .
1910.. .
1917.. .
1918.. .

Keuze van gronden. Grondverlcrijging. Men vindt 
op Java de suikerondernemingen uitsluitend in 
het midden en het Oosten. In het Westen, name
lijk bewesten de grens tussclien Batavia en Cheri
bon, vindt men geen suikerfabrieken, evenmin 
als in de Preanger. Eensdeels is dat deel van het 
land te bergachtig om goed aaneensluitende stuk
ken land met suikerriet to beplanten en verder 
/.ou het transport van de reusaehtige hoeveel
heden grondstof, welke dagelijks voor een moder
ne fabriek vervoerd moeten worden, in het berg-

47.040
90.902
86.519

1840.
1845.
1850.
1855___ 103.903

130.889 
130.893

1800
1805.
1870___ 152.595
1875___ 193.634
1880___ 210.034
1885___ 380.340
1890___ 399.999

Iri
I c Beplant oppervlak. 
|l o &

Ij Ha 
1 ? *

Totale riebproductie. Rietproductie.
Resid enl ie.

Pik. per 
bouw.

K.G. per ! 
hectare.H.A. Tons.Bo uws. Pikools.

|
|

! 12(Jlicribon .....................
Pëkalongan ...............
Këdoc en Banjoomas
Djokjakarta .............
Soerakarta...................
Semarang en Rembang
Madioen.......................
Këdiri...........................
Soerabaja ...................
Pasoeroean .................
Bësooki .....................

13.328
22.299
13.581
18.427
16.930
14.153
9.542

3G.035
39.201
33.009

8.911

10.793.447 
29.998.254 
16.581 924 
22.731 890 
22.220.754 
17.902.188 
12.230.527 
40.918.822 
52.238.302 
37.391.500 
11.900.499

9.458 
15.824 
9.038 

13.077 
12.019 
10.044 . 

0.771 
25.572 
27.819 
23.093 

0.324

1.037.183 
1.852.728 
1.024.120 
1.403.896 
1.372.380 
1.105.0G1 

755.543 
2.527.190 

. 3.226.304 
2.309.344 

739.005

1260 109.659
111.693
106.265
107.396
114.184
110.094
111.573
98.876

116.012
96.691

116.882

18 1345
8 1221

17 1234
15 1312

126513
6 1282

113622
133338
111129
13439

Totaal 280.980.173 1 17.353.420159.639 1243226.082 108179.187

Totaal 1916 
1915

155.928
151.165
147.465
145.321
140.303
135.780
126.523
122.111
117.579

260.583.850
233.528.306
245.128.233
215.981.150
236.404.795
234.364.522
200.676.040
201.655.700
201.078.790

16.091.770
14.410.175
15.139.439
15.190.414
14.604.352
14.293.957
12.394.677
12.456.570
12.418.350

1186 103.218
1096 96.385
1179 102.609
1201 104.534
1198 104.263
1210 105.307
1126 97.997
1172 102.000
1213 105.568

186 219.725 
213.013 
207.S00 
204.778 
197.707 
191.335 
178.292 
172.077 
165.686

186
1914 180
1913 19011

1912 184
1911 185
1910 182c- 1909 182
1908 18211
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baar eigen rekening voedingsgewassen op bouwt.
Ten slotte zijn er nog eenige suikerondernemin

gen op erfpachtsperocelon gevestigd, waar do 
grond voor een termijn van 75 jaren aan de onder

is afgestaan, tegen betaling van een jaar- 
lijkschcn canon.

* Men plant liet suikerriet nagenoeg uitsluitend 
op goirrigeeiden grond. Bij den inhuur van sa 
wah’s, die reeds van irrigatie-inriehtingen zijn 
voorzien, heeft men tevens bet gebruik daarvan, 
ofschoon men daarop geen recht kan doen gelden, 
liet irrigatie water wordt gewoonlijk naar de be
hoefte. en den beschikbaren voorraad verstrekt 
volgens een van te voren door de regcoringsamb- 
tenaren gereed gemaakt plan. Aangezien de hoe
veelheid beschikbaar bevloeiingswater niet steeds 
voldoende is voor de behoorlijke bewatering van 
de rietvelden, hebben de planters hier en daar 
met toestemming van do regcering pompstations 
opgericht om met uit de rivieren opgepompt water 
hunne velden te bevloeien in tijden, waarin het op 
gewone wijze door aftappen uit de stroomen tc 
verkrijgen water onvoldoende is voorde behoefte.

Aangezien men het riet op Java sic-hts een
maal van den zelfden aanplant oogst en er meer 
dan twaalf maanden verstrijken tusschèn het be
gin der grondbewerking en het oogsten, is het 
niet mogelijk twee oogsten van denzolfden grond 
na elkander te krijgen, zelfs indien de cischen 
van een rationeclcn landbouw zich daartegen niet 
verzetten. Er is derhalve een wisselbouw noodig, 
die in de Gouverncmentslanden zoodanig is, dat 
men in den regel éénmaal in de drie jaren met 
riet op dcnzelfden grond terug komt, terwijl men 
in de Vorstenlanden veelal een tweejarige verwis
seling kent. Gedurende den tijd, waarin de grond 
niet met suikerriet beplant is, wordt hij door den 
inlandschen eigenaar of gebruiker met andere ge
wassen bcteeld, waaronder rijst het voornaamste 
Ï3 en waartoe verdc ook maïs, tapioca, sojabon
nen, aardnoten, katoen en dergelijke belmoren. 
In den regel wordt er tussi her twee rictoogsten 
tenminste eenmaal en veelal meermalen rijst ver
bouwd, terwijl bijna zonder uitzondering de voor- 
vrucht van liet suikerriet rijst is.

Ten gevolge van het feil., dut er bij den rijst
bouw gedurende verscheidene weken slibrijk wa
ter over liet veld geleid wordt, waardoor do daar
in en in het .-lil> aanwezige minerale plautenvoc- 
dingsstoffen den bodem verrijken, is het voord 
riet bouw niet noodig nog afzon lorlijk rnot kali - 
verbindingen te mesten, nu zij in voldoende mate 
in den grond aanwezig zijn en in het irrigatie 
water worden aangevoerd. Ditzelfde is op de 
meeste plaatsen ook met een tweede planlen- 
voedingsmiddel het geval, namelijk met de phos- 
phaten, waarvan de toevoeging bij den grond 
voor den rietbouw alleen in sommige streken 
noodig is, en wel daar, waar de gesteenten arm 
aan die bcstanddeelen zijn. Het is evenwel niet 
voldoende, dat do kali- en phosphorzuur-ver
bindingen aanwezig zijn, zij moeten ook in een 
zoodunigen vorm voorkomen, dat zij door de 
plantenwortels opneembaar zijn en daarvoor moet, 
zooals wij zien zullen, de grondbewerking zorgen.

Aanplant van het suikerriet. De veld werkzaam
heden voor den rietbouw beginnen, zoodra de 
rijst geoogst is. of reeds gedurende de dagen, 
waarop de padisnit plaats heeft.

De grond is bij den natten rijstbouw gedurende 
eenigen tijd #aclitereen met water verzadigd ge-

Deze cijfers geven het bruto aantal hectaren of 
bouws aan, dat voor elk der oogsten met riet be
plant. is geworden en aangezien er op Java geen 
riet over blijft staan, maar al het in eenig joar.ge- 
plante riet in het daarop volgende wordt verma
len, stelt het ook het aantal geoogste hectaren 
voor ieder der genoemde jaren voor. De werkelijk 
door de suikerindustrie in beslag genomen opper
vlakte is evenwel veel grooter, daar voor de ge- 
heele periode van de cultuur van het suikerriet, te 
beginnen met het openmaken van den grond tot 
aan het oogsten toe. meer dan 12 maanden ver- 
eisclit worden en verder de suikerrietbouw op 
Java gewoonlijk een driejaarlijksche verwisseling 
noodig heeft. Voor iedere hectare werkelijk aan
geplant riet zijn dus in liet geheel drie hectaren 
beschikbare grond noodig, zoodat de aanplant 
alleen reeds 3 X 160.000 = 4S0.000 hectaren ver- 
eiseht. Daarbij komen nog tuinen voor het kwec
ken van stekken, grond voor de fabrieksgebou
wen, woonhuizen, railbanen enz., zoodat er van 
de ruim 4 millioen hectaren houwbaren grond, 
die op Java aanwezig zijn, 500.000 of 121/2 % 
voor de rietcultuur bestemd zijn, waarvan dan 
ongeveer 2/3 of het niet direct geoccupeerde deel 
met andere gewassen wordt beplant.

Gewoonlijk wordt op Java de rietcultuur ge
dreven op giond, die niet het eigendom van den 
planter is, doch door dezen, hetzij voor een enke
len oogst, of voor een betrekkelijk klein aantal ja
ren wordt gehuurd of wel aan hem voor een groot 
aantal jaren in erfpacht is afgestaan.

Bijna al het door de suikerfabrieken vermalen 
riet wordt in eigen beheer aangeplant en slechts 
een klein deel wordt van iniandsche landbouwers 
of van Europeesche planters aangekocht, zoodat 
de fabrikanten tevens de netplanters zijn en dus 
zoowel de landbouw als de fabricatie vrij wel ge
heel in dezelfde handen berusten.

De meeste ondernemingen verkrijgen haar 
bouwgrond door vrijwillige overeenkomsten met 
de bevolking, d. w. z. zij huren gronden van de 
om de fabriek gelegen desa’s en bewerken en be
planten dien geheel'in eigen beheer met gehuurd 

. werkvolk. Volgens het grondhuurreglcmcnt mag 
de bevolking ieder jaar niet meer dan 1/3 van den 
houwbaren grond voor Europeesche culturen ver
huren en verder is er voor iedere suikerfabriek 
een maximum areaal vastgesteld, boven hetwelk 
men niet mag inhuren. Wil men op den voet van 
vrijwillige overeenkomsten een nieuwe fabriek 
vestigen of den aan plant van een bestaande uit
breiden, dan is daartoe vergunning van den 
Directeur van Binnerdandseh Bestuur noodig,- 
die eerst verleend wordt, wanneer het blijkt, dat 
de economische belangen van de bevolking door 
die suikerrietaanplantingen niet benadeeld zul
len worden. Daarmede wordt bedoeld, dat er grond 
genoeg moet overblijven voor den verbouw van 
voedingsgewassen en er ook genoeg irrigatie water 
moet zijn om zoowel de teelt van die gewassen 
als die van liet rietgewas mogelijk te maken.

In de residentiën Djokjakarta en Soorakarta 
draagt de huur meer een permanent karakter. 
.Men huurt daar van den vorst of van de apenage- 
houders groote stukken grond voor een aantal ja- 
sen achtereen en kiest daaruit de gedeelten, die 
men met riet wil bebouwen. De overblijvende ge
deelten van den houwbaren grond worden aan de 
opgezeten bevolking afgestaan, die er tegen ver
goeding in geld of iu producten of in arbeid voor
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weest; door de werking van mikro-organismen 
hebben daarin rcductieprocessen plaats gcvon- 
ien die hem ongeschikt hebben gemaakt voor 

den rietbouw en om daarin weder verbetering te 
brengen moet hij vooreerst ontwaterd on daarna 

do werking van de atmosfeer blootgesteld

den drogen tijd en do kunst van den planter is 
het liet met behulp van irrigatiewater in hot 
leven te houden en langzaam te doen groeien, 
totdat het bij liet invallen van den regentijd 
volop water krijgt en dan snel zijn volledigen 
wasdom bereikt.

Oorspronkelijk verkreeg men de stekken uit
sluitend door de toppen van het rnaalriet af te 
snijden, maar sedert hot uitbreken van de sereh- 
ziekte is men voor een groot deel van zijn aan
plant daarvan afgegaan, omdat het bleek, dat bij 
het voortdurend overplanten van riet door mid
del van de toppen van rijp riet de aantasting door 
die ziekte veel heviger w is dan wanneer men 
steeds opnieuw aanplantingen aanlegt niet be
hulp van stekken, bestaandcuit jong,krachtigriefc, 
dat uitsluitend voor dat doel wordt aangeplant.

Enkele variëteiten kunnen het verdragen steeds 
door met toppen van hei oude riet te worden 
voortgeplant, maar bij de meeste moet men spe
ciale „bibittuinen” aanloggen, waarin men riet 
plant, dat op een leeftijd van f5 of 7 maanden 
voor stekken wordt geoogst. Die stekken worden 
geplant in de tuinen voor rnaalriet, men neemt 
daarvan in den regel slechts eenmaal stekken 
voor een tweeden aan plant, welke dan in zijn ge
heel vermalen wordt, zonder dat men daarvan 
weder de toppen voor stekken gebruikt. Op deze 
wijze plant men dus den Kolven aan plant met 
stekken uit bibittuinen en de andere helft van 
rnaalriet, maar deze verhouding is voor iedere 
verandering vatbaar.

Nadat de stek of bibit cenige dagen in den 
voehtigen grond heeft gelegen, loopen de wortel* 
beginsels uit on de oogen spruiten uit en vormen 
een jonge plant. Wanneer deze een zekere hoogte 
heeft bereikt, werpt men aarde van de naast de 
plantgeulen liggende hoopen in de geul en brengt 
er ook do meststoffen bij. Deze bestaan in hoofd- 
zaak uit zwavelzure ammonia, maar soms ook 
perskoeken van do oliehereiding uit arachis, ka
pok of katoen of ricinus, verder salpeter, super 
phosphaat c. a. Zoowel door do aanaarding, als 
door den prikkel van den mest loopen de oogen en 
de wortel beginsels van de onderste geledingen 
van den jongen rietstengel uit en vormen een 
bundel stengels, terwijl de jonge wortels zich in 
den fijn verdeelden grond vastzetten en daaruit 
water en voedingsstoffen opzuigen en ook tevens 
de plant stevig in den gó rul verankeren. Men her
haalt die bewerking eenige malen en verwijdert 
don tovons de droge rietbladeren aan den voet 
van liet riet om een goed contact tussehen den 
stengel en den grond mogelijk te maken en do 
uitbuiting van secundaire stengels en jonge wor
tels te bespoedigen. Ten slotte is nic-t alleen allo 
opgeworpon aarde weder in de geulen terecht ge
komen, maar tuss. hen de geulen loopen nu on
diepe goten, waarvan de uitgegraven aarde tegen 
den rietstengel is aangedrukt. Dit wordt gedaan 
om bij het nu ingetreden natte jaargetijde don 
mild stroomenden regen gelegenheid te geven van 
he; riet af te vloeien, daar stilstaand water voor 
de rietwortels nadeelig is.

Gedurende al dien tijd heeft men het riet nauw
keurig gadegeslagen en hot optreden van riet- 
ziekten en rietvijanden uit het dierenrijk zoo 
goed mogelijk bestreden.

In den regentijd groeit het riet, dank zij don 
ruimen toevoer van water en warmte, krachtig 
door en tegen het einde van dat seizoen heeft hot

aan
worden.

Daartoe graaft men rondom den gehcelen tuin 
diepe goot, die het uit den grond sijpelendeeen

water af voert en die ook later voor den toevoer
van liet irrigatiewater gebruikt kan worden. Vier
der wordt dc tuin door middel van dwarsgoten in 
stukken van 1/,0 of 1/,2 bouw verdeeld en daarin 
de geulen gegraven, waarin later liet riet zal wor
den genlant. Guwoonlijk zijn deze .‘‘.0 voet lang, 
ruim 1 voet diep en liggen op een onderlingen af
stand van 4 of f> voet hart op hart. Hunne breedte 
is 1 tot lx/2 voet en de uitgegraven aarde wordt 
tussehen de geulen opgestapeld. Bij den tuinaan
leg zorgt men op bepaalde afstanden in de lengte 
en breedte richting paden in do tuinen open te la
ten met het doel de beweging van bet werkvolk 
mogelijk te maken. Op sommige plaatsen, vooral 
in Oost-Java, waar de grond licht is, wordt het 
veld vooraf veischcidene malen in verschillende 
richting geploegd, maar in de meeste streken is de 
grond te stijf om met de zwakke karbouwen ploe
gen bewerkt te kunnen worden en graaft men de 
geulen in den on voor bewerkten grond.

Aangezien het ploegen en hot graven zeer veel 
arbeid kosten en zoowel-de uitbreiding van do 
rietaanplantingcn nis die van den inlandsellen 
landbouw meer werkkrachten vereischen dan et 
beschikbaar zijn, wanneer men alle beworkingen 
op tijd wil laten geschieden, maakt men in steeds 
toenemende mate gebruik van toestellen voor 
mechanische grondbewerking. Daarvan zijn ver
schillende systemen beproefd, nl. sterke ploegen, 
gotcr.delvers, on graafinriehtingen, maar de oor
log heeft in dezen zeer belemmerend gewerkt, zoo- 
dat deze zaak nog niet boven het stadium van 
proefneming uil is gekomen.

De aldus voorbe.werkte tuin blijft ongeveer zes 
v/ekce aan de wei hing van zon en wind blootge
steld "n; ..uit te zuren” of „door te luchten”. 
Daarbij drogen de natte en stijve kluiten op, ver
kruimelen, worden lichter van kleur, terwijl de 
nzero.syd ulo verbindingen tot oxyde overgaan en 
de in de fijne gesteenten opgesloten minerale 
nl anten voedingstoffen door verweoring voor de 
plant opneembaar worden.

Gedurende dit uitzuren wordt liet steeds op- 
groeiende gras en onkruid uitgewied en wanneer 
door zware regens de gegraven geulen instorten, 
of de uit gegraven grond in do geulen wordt terug- 
gespoeld, wordt deze er wecler uitgegraven en 
weder tussehen de geulen opgestapeld.

Wanneer de grond voldoende uitgezuurd is, 
wordt liet riet geplant. Men maakt den bodem 
van do plantgeul los of bedekt dien met lossen 
grond, die er eerst uitgegraven en ter zijde opge- 
stapeld was of slaat er nog plantgaten in en legt 
in den aldus verkregen lossen bodem de riotstek- 
kon horizontaal met do oogen of knoppen ter 
zijde, bedekt, ze mot een laagje losse aarde en be
sproeit zo overvloedig met het irrigatiewater, 
dat men te dien einde in do nanvoergoot van den 
tuin heeft toogelateri. Men herhaalt die be
sproeiing in den beginne om de 4 of ,7 dagen en 
later naar behoefte. Ilct planten geschiedt in 
de maanden Mei tot Augustus, dus gedurende
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ji dunnen en bij de daarop volgende persing beter 

te winnen. Ten slotte is de riet vezel praktisch zoo 
ver mogclijk uitgeperst en wordt, uit den laatsten 
molen 'komende, op machinalen weg naar de 
ovens gevoerd om daar onder de stoomketels te 
worden verbrand en de noodige warmte op te 
leveren voor de vorming van den in het bedrijf te 
gebruiken stoom. Wanneer de fabriek goed is 
ingcrioht, de ketels behoorlijk zijn ingcmctseld 
en het riet niet al te arm is aan vezelstof, dan is 
de hoeveelheid uit het riet komende brandstof 
voldoende voor de stoom productie, maar in den 
regel verbrandt men ter suppletie ook nog het 
droge rietblad en ook wel brandhout en soms ook 
petroleumresidu.

Het uit het riet geperste sap wordt eerst door 
middel van koperen zeven van de medegevoerde 
stukken rietblad en rietvezel bevrijd cn daarna 
met een weinig kalkmelk bedeeld en opgokookt. 
Bij deze bewerking scheiden zich onzuiverheden, 
die tot nog toe in het sap opgelost waren of 
daarin zweefden, in onoplosbaren, vlokkigen 
vorm af, omhullen de in het sap voorhanden 
deeltjes zand, klei en andere vreemde zelfstandig
heden en wanneer men het gekookte, gekalkte 
sap laat bezinken, dan scheidt het zich in een bei
der lichtgeel vocht en een dikke drabbige laag 
vuil. Men hevelt het heldere sap af, perst de 
bezonken laag vuil door filterpersen en ver- 
cenigt het daaruit komende sap met het eerst
genoemde, terwijl het' droog geper-fcCe vuil uit 
de fabriek wordt verwijderd en dikwerf als 
meststof in de velden wordt gebruikt.

In plaats van deze eenvoudige bewerking 
wordt ook wel het ruwe sap met een groote over
maat kalk bedeeld, en die overmaat daarna door 
middel van een stroom zwaveligzuur- of kool
zuurgas weggenomen. Het daardoor zoo veel 
zwaarder geworden bezinksel laat zich beter van 
het schoone sap scheiden, zoodat er een betere 
cn meer vertrouwbare sapzuivering heeft plaats 
gevonden dan bij de eenvoudige behandeling 
met kalkmelk alleen. Het heldere sap wordt in 
luchtverdundc ruimte ingedampt tob een stroop 
van ongeveer f>0 % vaste stof gehalte, welke men 
nog cens bezinken laat of filtreert om de zich 
wederym afgescheiden hebbende troebelmakemb- 
onzuiverheden te verwijderen en ten slotte con
centreert men de helder geworden stroop even
eens in luchtverdundc ruimte tot een dikke massa 
van suilcerloistallen en daaraan klevende zware 
stroop. In centriiuges slingert men laatstge
noemde van do kristallen af; men waseht deze. 
zoo noodig met water af of blaast er een straal 
stoom doorheen, cl ie zich aan hun oppervlakte 
condenseeronde, de stroop voorzichtig verdunt 
en wegvoert. De suiker wordt daarna, zoo noodig. 
in groote cylinders door middel van verwarmde 
lucht gedroogd cn in zakken verpakt. De van de 
kristallen afgeslingerde stroop wordt verzameld 
en kan nog cens of meermalen bij verder indampen 
suikerkristallcn opleveren, maar na eenige be
werkingen is zij niet voor verdere kristallisatie 
vatbaar en wordt uit liet bedrijf verwijderd. Zij 
dient dan als grondstof voor alcoholfabricatie, 
voor mengsels van veevoeder of wordt ook enkele 
malen als meststof op do \olden teruggebracht, 
ten einde op deze wijze de minerale bcstanddeclen 
van den bodem te behouden.

Dooreen genomen wordt van 100 deel en suiker 
in het riet 80 % in product gewonnen, 9 % gaan

zijn vollen wasdom bereikt cn heeft- gebloeid, dat 
wil zeggen een deel der stengels bloeit, maar deze 
zijn zoo gelijkmatig over het veld verspreid, dat 
het. geheel door een ijle wolk van rietpluimen over- 
huifd wordt. De pluimen vallen uit, hot riet 
neemt in suikergehalte toe en het tijdstip nadert, 
waarop het geoogst wordt. Cewoonlijk valt dit 
oogenbiik twaalf tot vijftien maanden na het 
planten, afhankelijk van de rietvarictcit, de 
grond, soort, de weersgesteldheid en verder ook 
van de omstandigheden van den arbeid in de fa
briek, omdat men soms verplicht is onrijp riet to 
vermalen en soms riet, dat reeds zijn volle rijpheid 
bereikt heeft, eenigen tijd moet laten overstaan.

Bij het oogsten graven de rietsnijders de om de 
stokken opgeworpen aarde open, totdat zij de 
oude stek hebben bereikt, rukken de rietstokken 
uit-, schrapen de aarde en do rietwortels van de 
ondereinden af, kappen den top met de groene 
bladeren af cn binden de stokken tot bundels. De 
groene bladeren en witte toppen dienen tot voeder 
voor het trekvee, dat met graagte dit voedsel nut
tigt, terwijl de nog gekleurde boveneinden in vele 
gevallen worden afgesneden om als stekken voor 
den nieuwen aanplant te dienen. Heeft men stek
ken genoeg, doordat men zich voor een groot deel 
van stekken uit de bibittuinen voorziet, dan laat 
men die bovenstukken aan het riet on bezigt deze 
eveneens als grondstof voor de snikerbereiding.

I)c op het veld samengebonden stengels wor
den door het snij volk op karren geladen en door 
de transporteurs naar de fabriek gebracht. Oud
tijds geschiedde dit transport uitsluitend door 
middel van ossen- of buffelkarren, maar, doordat 
de te vervoeren hoeveelheden riet steeds toena
men, konden zij niet meer op zoo primitieve wijze 
worden aangevoerd en vindt men nu op nagenoeg 
alle suikerondernemingen vaste en losse railbanen 
met door vee of door locomotieven getrokken 
railwagens.

Suiker fabricatie. Op de fabriek aangekomen, 
worden de railwagens gewogen, ten einde de hoe
veelheid van het aangebrachte riet te kunnen 
weten en daarna gelost. Op sommige onderne
mingen stapelt men het riet naast do molens op, 
om er naar gelang van de behoefte van te kunnen 
afnemen en vermalen, doch op de meeste fabrie
ken grijpt een kraan den in houd van een ge h celen 
wagen en vleit dien op een platform vóór den 
molen, van waar het ter verwerking komt, zoodat 
het riet niet eerst opgestapeld wordt, maar op de 
lorry blijft, tot dat het aan de beurt komt om ver
malen te worden.

Daarbij passeeicn de rietstokken, die door het 
doorsnijden van de banden, welke hen bijeen 
hielden, los naast elkaar zijn komen te liggen, een 
paar zware, gegroefde walsen, welke het riet 
kneuzen en het geschikt maken om in do eigen
lijke molens te worden uitgeperst.

Deze molens zijn sterke ijzeren of stalen, door 
stoom of elektriciteit gedreven walsmachmes, 
tusschen welker zware cylinders het vooraf ver
brijzelde riet wordt gegrepen en uitgeperst. In 
den regel vindt men drie molens, ieder van drie 
cylinders, achter elkander. Soms ook wel vier 
het in den eenen gedeeltelijk uitgeperste riet 
wordt door middel van beweegbare geleide-platen 
in den volgenden geschoven en sterker uit geperst. 
Op do geleideplaten wordt het gedeeltelijk uit
geperste riet met een straal water bespoten om 
liet tusschen de vezels achtergebleven sap te ver-
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verloren in de ampas (de uitgepersto vezel), 0.80 
% in liet filtervuil, 8 % in do melasse en 2.20 % 
op onbekende wijze, door morsen, lokken, aan
branden, verzuren, stelen, enz.

Soorten van Java suiker. De suiker wordt op 
Java in de volgende assortimenten afgeleverd:

Superieure hoofdsuiker. Een zoo wit mogelijk, 
grof gekristalliseerd product.

Superieure stroopsuiker, fijn greinige, zoo wit 
m o gelijke suiker.

Beide soorten dienen voor directe consumptie.
Hoofdsuiker No. 10/20, een droge, grijsachtige, 

goed gekristalliseerde suiker, die minstens 98 % 
saccbarose moet bevatten.

Hoofdsuiker No. 12/14. Zoogenaamde Musco- 
va do, een vochtige, donkerkleurige, goed gekris
talliseerde suiker, die minstens 96.5 % saccharose 
moet bevatten.

Beide suikers dienen als grondstof voor de raf
finaderij.

Stroopsuiker No. 14. Een vochtige, donker
kleurige, fijngreinige suiker.

Melasse suiker No 8 en honger. Een donker
kleurige, vochtige, fijngreinige suiker.

Gecentrifugeerde zaksuiker. Een zeer donker
kleurige, kleverige, zeer fijngreinige suiker, die 
zeer veel stroop bevat.

Zaksuiker. Kleverige massa van fijne kristallen, 
die met de aan.hangende melasse een taaie massa 
vormen.

Verharde melasse. Tot een vast lichaam inge
dampte eindmelasse.

In de jaren 1908 — 1917 bestond de productie 
van Java uit de volgende procentiseho hoeveel
heden van ieder apartement. Zie de tabel hier
onder.

i
j Superieure! Superieure! 

Jaar. i hoofdsui- stroop- | 
ker.

Stroop
suiker • 

No. 14.
Zak

suiker,
Melasse - 
suiker.

Gecentrif.
zaksuiker.

| No. No.
| 16/20 12/14 Totaal.

suiker. I

I
3.3 10015.6 0.11908

1909
1910 |
1911 !
1912 |
1913 :
1914 I
1915 !
1916 i
1917 I

19.3 59.22.5
3.2 1000.5 26.1 42.128.1

1003.131.834.9 30.2
1000.20.1 0.235.2 0.2 33.4 27.1
1001.4 0.833.6 5.6 29.9 26.2 0.1 2.4
10030.0 20.9 0.8 6.4 1.3 0.932.9 6.8
1005.8 0.74.0 32.3 15.7 0.1 1.140.3

1.7 0.5 0.5 10043.8 4.2 34.9 14.1 0.3
0.3 1002.9 37.3 9.7 1.4 0.248.1

1001.9 40.6 6.2 0.7 0.1 0.250.3

vroegere cijfer gedaald. Evenzeer neemt de hoe
veelheid naproducten af, zoodat, over het geheel 
genomen, de kwaliteit der afgolevorde Java sui
ker thans zeel veel beter is dan eenige jaren ge
leden.

Opbrengst. In de laatste 10 jaren was de suiker
productie per bouw en per H.A. als volgt:

M en ziet hieruit boe in de laatste jaren do pro
ductie van witte suiker, voor directe consumptie 
bestemd, is toegenomen en nu reeds meer dan de 
hcllt van den oogst uitmaakt. Ook is het percen
tage van de lichtkleurige ruwe suiker sterk toc- 
genomen en daarentegen dat van de donkerkleu
rige muscovado tot een kleine fractie van het

\

K.G. per Hectare.Pikoel per bouw. Suiker 
verkregen 

uit 100 riet.
Jaar.

Totaal 
Z.S. 2 : 1.

Hoofd- 
6uikor.

Zak-
stiiker.

Hoofd- Zak
suiker. suiker.

Totaal 
Z.S. 2 : 1.

10.0010557
10165
10121
10805
10026
10087

10383 348121.3 
116.8
116.3 
124.15 
115.1 
115.9
109.4 
100.3 
119.—
130.5

119.3 
114.9 
114.9
122.3 
113.5
114.3 
108.2

4.01908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

Voor de totale suikerproductie in die jaren 
in pikoels en in tons van 1000 K.G. zie de 
tabel op blz. 184.

Kostprijs. Jlet is duidelijk, dat waar de riet- 
produotie per eenheid van oppervlak sterk af- 
wisselt cn ook de kosten van de bewerkingen in 
do verschillende doelen des lands van elkander 
verschillen, er geen gemiddelde kostprijs voor het 
suikerriet kan worden aangenomen of berekend. 
Ui t tal van jaarverslagen van suikerfabrieken

9.9733199993,8
10.33
10.26

24499992.3
322106443.7I 9.632969878l 3.4

9.6528799483.3
9526 9.282189417i 2.5
8729 9.1510486771.299.7

10355
11382

10.03 . 
10.50

6710322
11332

0.8118.60
120.2 490.6

kunnen wij echter afleiden, dat de zuivere kost
prijs van het te velde staande riet, dus zonder be
rekening van snij- of transportloon, maar met 
inbegrip van grondhuur, stekken, bewerking, be
mesting, bewaking, salarissen en weekloonen, enz. 
van 21—26 ets. per pikoel bedragen.

De kostprijs van de suiker hangt vooreerst af 
van den kostprijs en van het gehalte van het riet, 
verder van het assortiment suiker, dat men fabri
ceert-, van den afstand van de fabriek tot de ha
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!:
Verharde
Melisse.

Gezakt e 
Zaksuiker.

Melassesuiker en 
gecentr. Zaksuiker.' Hoofd suiker.

j

Pikoeh. j Tons. Pikocls.
Jaar.■:

To ns.Tons.Pikoels.Tons.Piko els. i
I

} j*
i 671.045 | 41.444

G60.765 I 40.819 
499.584 ' 30.854
229.494 14.174

11.495 
13.371 

8.G50 
6.437 
4.640 
4.141

19.772.357
19.774.S97
20.4S0.043
23.091.664
22.020.700
22.235.756
21.471.S90
20.944.739
26.007.431
29.276.105

1.200.441
1.200.907
1.249.446
1.426.107
1.360.025
1.373.307
1.326.130
1.293.573
1.605.250

190S 1
1909 ! |
1910

959.869 
1.242.169 
1.081.732 
1.558.928 
2.098.157 
1,410.603 

820.061

59.221 
76.716 
66.809 
96.281 

129.585 
87.121 
50.648

44.550 
51.168 

114.643 
99.101 
29.441 
28.180 I

720.521 
877.059 

1.856.236 
1.604.584 

476.694 
456.287 

1.S0S.127 258.420

1911
186.128 
216.502 
140.047 
104.137 
75.227 

15.960 i 65.432

1912
1913
1914: •: 1915
1916
1917:

venplauts, van de min of meer economische in- i naar Nederland verscheept, doch toen dat land 
stallatie van de fabriek en van meer dergelijke j zelf meer en meer beefcwortelsuiker voort bracht

en dus geen aanvoer uit de koloniën noodig had, 
verviel daarmede ook de reden, waarom riet
suiker verder in Nederland verwerkt zou worden 
en behalve in jaren van schaarschtc aan beet- 
wortelsuiker is de Javasuiker niet meer naar 
Nederland vervoerd.

factoren.
Wat het verschil in kosten aangaat, dat door 

het onderscheid in assortiment wordt veroor
zaakt, kan men zeggen dat vóór den oorlog de be
reiding van superieure suiker ƒ 0.60 por pikoel en 
die van suiker No. 16/20 / 0.30 per pikoel meer 
kostte dan die van suiker No. 11/14, hoewel die 
cijfers volstrekt niet ais voor ieder geval vast Groot-Brittannië gezonden en sedert 1S97 ook
staande beschouwd mogen worden. Thans is door veel naar de Yercenigde Staten. Maar toen deze 
den hoogen prijs van chemicaliën en benoodigd- zich langzamerhand meer en meer uit de onmid- 
heden iedere berekening onmogelijk geworden. delJjjke omgeving voorzagen, werd de uitvoer

Vooi het jaar 1902 berekende Mr. H. ’s Jacob naar Hongkong gericht. Sedert liet jaar 1903 zijn 
den kostprijs van suiker No. 11/14 geëmballeerd ook de uitvoeren van witte suiker naar Britseh- 
aan de deur van des koopers pakhuis in de haven- Indic en van bruine suiker naar Japan van groot 
plaats geleverd, inclusief alle kosten van rente en belang geworden, maar aangezien laatstgenoemd 
werkkapitaal, afschrijving op machinerieën, nieu- land tegenwoordig zelf op het eiland Formosa oen 
wo aanschaffingen, winstaandeel aan personeel belangrijke suikerindustrie heeft gevestigd, is de 
enz., doch exclusief rente en amortisatie van het uitvoer van Javasuiker naar Japan weder vor- 
stamkapitaal, op ƒ 5.50 per pikoel. Deze prijs bleef minderd. Kort na het uitbreken van den oorlog 
tot 1910 vrij wel constant; de hoogere prijzen werd de uitvoor van Duitsche en Oostenrijlcsehc 
voor grondhuur en benoodigd heden werden opge- suiker naar Groot-Brittannië gestaakt en kocht 
wogen door de vermeerderde opbrengst, zoodat dit land daarom op grootc schaal suiker uit alle. 
de kostprijs per pikoel op dezelfde hoogte bleef, landen der wereld. "Dientengevolge zien wij in 
In de jaren 1912— 1915 veranderde dit, vooreerst i 1915 en 1910 grootc verschepingen naar Engeland, 
door dat toen de productie per bouw verminderde maar weldra werd het gebrek aan scheepsruimte 
en verder doordat de stijging in werkloonen en | nijpend en kon do suiker uit Java niet worden 
grondhuur en de veel verhoogde kosten van I afgevoerd, tengevolge waarvan er zich grootc 
machinerieën alle in ongunstige richting werkten. I voorraden ophoopten en dc uitvoer weder afnam. 
Een berekening voor liet jaar 1913 leerde, dat

Na het jaar 1880 werd er veel Javasuiker naar

i
; | f

t
De cijfers van den uitvoer vóór on gedurende 

men den kostprijs voor suiker No. 11/14 op / 6. — j den oorlog,in de tabel op bl. 185 toonen dc grootc 
per pikoel kon aannemen, die voor suiker No. ! veranderingen, die op dit gebied zijn voorge- 
16/20 op / 6.40 en voor superieure suiker op / 6.75. | komen/

In de daarop volgende jaren zijn de prijzen 
door den oorlogstoestand zoodanig verhoogd 
loopen zij zoo onregelmatig, dat er geen midden- 
cijfers kunnen worden opgegeven.

Uitvoer van Java suiker. De consumptie van de 
op Europeesche wijze gefabriceerde rietsuiker is
niet groot en bedraagt voor den geheelcn Archipel j productie; Mededëelingen van het Proefstation 
ongeveer 150.000 ton per jaar. Dit schijnt niet i voor de Java Suiker industrie; YV. Dickhofl", 
veel voor eene bevolking van bijna 50 millioen j Statistieken voorde JavaSuiker industrie; Markt- 
zielen, die op lekkernijen en zoetigheid gesteld j berichten der Handelsverecniging te Batavia, 
is, maar men moet niet vergeten, dat er alom 
op kleino schaal suiker uit riet- en jial mensap 
bereid wordt, die grootendeels in de behoefte der 
inlandsche bevolking vóórziet. (Zie JAVAAN- 
SCHE SUIKER).

Verreweg het grootste gedeelte van de Java
suiker wordt naar het buitenland uitgevoerd. In 
de jaren vóór 1884 werd vrij veel van die suiker

Literatuur. Van Gorkom, Oost-Indische Cul
ture", Doel II; K. W. van Gorkom, Historische 
schets van de suikerindustrie op Java; H. C. 
Prinsen Geerligs, De fabrikatio van suiker uil 
suikerriet op Java; H. O. Prinsen Geerligs, Dc 
suikerindustrie in de verschillende landen van

en
!
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SUIKER (JAVAANSCHE of BRUINE). Op
dezelfde wijze als bij ARÈNSUIICER is beschre
ven wordt veel suiker uit rietsap bereid en onder 
den naain „goela djawa” verkocht. Zie S UI K ER 
en AR fiN-.SUIKER.

:
SUIKERBIETEN, de wortels van Bèta vulga- 

ris var. liapa zijn horhaaldolijlc als proef ge
kweekt op Java. Afgezien van hot niet zeer hoot

'
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Java suiker afscho pingen van 1 Mo i—30 April.

1913/14. 1914/15. 1915/1G. 1916/17. 1917/18.
Naam.

Tons.Pikoel. Tons.Pikoel. Tons.Pikoel. Pikoel. ! Tons. Pikoel. Tons.

105 521.648
9.030.970;
1.144.824

6.787! 419
3.864.937' 238.703 
1.200.049, 74.116

1.702:
3.295|

Nederland .. 
Engeland . .. 
Frankrijk . ..
België..........
Noorwegen ..
Italië............
Suez .............
Port Said v.o. 
Vancouver .. 
Singapore . ..
Ch ina ..........
Hongkong ..
Japan ..........
Bi itsch-Indië. 
Australië . ..
Sianx.............
Andere ha- j 

\ ens ........

171 11 32.218
557.764

70.706
204J 9.076.832 560.596

237.6S8j 14.680
14.010

5.296.125
624.6S0

327.101
38.581

6S5
194.929 12.039 325.378 20.096
340.85S 21.052 - -

20.213 196.065 12.109 299.906 18.523
40.966; 413.190 32.218; 200.878 .12.406

98.824 '61.103 57.648] 3.560
53.796 990.528 61.176 2.937.553 181.427
18.753 114.949 7.099 39.062 2.351

184.585 2.250.911 139.019 2.845.771 175.75S
49.016! 812.144 50.159! 1.545.345! 95.443

458.930 6.695.62S 413.530: 5.577.948; 344.501
46.393 416.068 25.6971 — j -

9.552 265.469 16.396j 353.618! 21.840

195.494 12.136

327.270
663.289:1.007.279 ‘62.211

96.554
1.611.560

956.246
3.733.967
3.902.133

10.031.364
344.997

72.075

5.963
99.532! 1.040.110 
59.059| 387.742

230.614' 2.156.693 
241.0001 1.772.590 
619.549 5.517.337 

21.307) 113.879
4.451 80.024

64.238
23.947

133.200
109.477
340.757
7.033
4.942

871.029
303.630 

2.988.685
793.631 

7.430.724
751.171
154.661

!
1288i 1921.417 I

1.321.969< 19.355.863 1.195*4421,23.487.005 1.450.586 20.298.415,1.253.723

tuten: (Batak-, Atjöh-, Oost-Sumatra, Minang- 
kabau-, Zuid-Sumatra Instituut), vooral door 
den Heer M. Joustra, laborant van het Batak- 
Instituut. In dit opstel zullen achtereenvolgens 
behandeld wordon:

ALGEMEEN OVERZICHT.
GEO-MORPHOLOOISCHE GESTELDHEID.
OROGRAPHISCHE GESTELDHEID.

I. Bergland.
II. Heuvolland.

III. Laagvlakte, Westen.
IV. Laagvlakte, Oosten.

V. Eilanden.
HYDROGRAPHISCHE GESTELDHEID.

Rivieren.
M e r e n.

Totaal___ 20.755.310 1.281.872 21.404.547

suikergehalte, is het om oeconomische redenen 
niet waarschijnlijk, dat de cultuur van dit gewas 
in Ned. Indië ooit een groote vlucht zal nemen.

SUIKERPALM. Zie ARENGA SACCI1ARI- 
FERA.

SULTANS-KANAAL. Zie BANTAM, Dl I, 
blz. 166.

SUMATRA. Zeventien jaar geleden moest in 
don eersten druk van deze Encyclopaedie ver
meld worden: „Onze wetenschappelijke kennis 
van Sumatra is nog betrekkelijk gering, wat van 
grooten invloed is op de belangstelling van de 
zijde onzer planters, ontginnors en kooplieden en 
dus op de economische ontwikkeling van het 
gansche eiland.” Thans zijn er geen „witte plek
ken” meer op do kaart van Sumatra, is onzo we
tenschappelijke kennis aanmerkelijk uitgebreid klimaat. 
en is volstrekt ook niet te klagen over gebrek aan faun \. 
belangstelling. Ju 1903 konden als monographieën bevolking.
alleen genoemd worden: W. Marsden, The His- dichtheid,
tory of Sumatra (18I1),'P. J. Voth, Het eiland rassen.
Sumatra (1873) en J. F. Hoekstra, Die Oro- und v o 1 k e n.
Hydrographio Sumatra’s (1893), maar we bezit- godsdienst,
ton thans een uitnemende beschrijving van het b o s t u u r.
goheelo eiland in het werk van C. Lekkcrkcrker: economische toestand.
Land on Volk van Sumatra (1916), het bekroondo A. Inkoemsche bestaansmid-
antwoord op oen prijsvraag, uitgeschreven door dolen.
het Koloniaal Instituut, waarvan in dit artikel B. Europoosche landbouw en
een dankbaar gebruik is gomaakt. Den pion ers i n d u s 11 i c.
die onze kennis van Sumatra in de 20e eeuw C. Verkeer.
ontzaglijk uitgebreid hebben, dienen wc echter aloemeen overzicht. Sumatra is met een op- 

eereplaats in dit opstel te geven. Het zijn: j pervlakto van 440.000 K.M.2, d. i. 13,5 maal die
van Nederland, het vijfde eiland in grootte oj 
aarde, het tweede van Noderlandsch-Indiö. Even 
als Java, is het een langgestrekt eiland; de Noord 
punt, Pcdropunt genoomd, ligt van Vlakke Hoel 
of Varkenshoek in het Zuidon ongoveer 1750 K.M 
verwijdoi’d, d. i. oen afstand als do hemelsbreedk 
van Amsterdam tot Brindisi; dogrootsto breedte 
n.1. van de Hoek van Indrapoera (in het Z. van de 
rcs. Sumatra’s Westkust) tot Tandjoeng Datoek

een
W. Volz, (Nord Sumatra), A. Maass, (Quer durch 
Sumatra), A. Toblor (vorschillondo tijdschrift- 
artikelon).

Eervolle vermelding verdienen verder: do 
Gouvornomonts Dienst van het Mijnwezen, do 
Topographischo Dienst 
Bureau, dat in zijn mcdcdcelingon een schat van 
gegevens verzamelde, terwijl zeer verdienstelijk 
werk werd verricht door do verschillende Insti-

hot Encyclopaedischen

ji
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i (in Indragiri juist onder den equator) bedraagt In het begin van den tertiairen tijd bespocldc 
400 K.M. Do equator gaat vrijwel door het mid- do zee een groot deel van het land, vooral in het 
den van het eiland: het N.lijkste punt ligt op 5° Oostelijk en Zuidelijk deel, drong op verschillende

plaatsen tusschen de plooiingscoulissen in, zoodat 
ook daar afzettingen werden gevormd. In de 
moerassige laagvlakten ontstaan klei en zand
steen en wordt kool gevormd, o.iu. de belangrijke 
Ombilin kolenvelden van de Padangsche Boven
landen. Op deze tertiaire sedimenten, in het Ka- 
ro-lahd meer dan 1000 M. dik, werkten tectoni- 
schc krachten. Het Noordelijk voorland van de 
Bataklanden daalt niet minder dan 2000 M., de 
laagte van Singkel ontstaat en ook in het Oosten 
hebben groote dislocaties plaats. Daarna ont
staan buitengewoon hevige erupties en uit het 
geweldige andesiet-materiaal worden drie ge- 
bergte-ketens dwars door Sumatra opgebouwd. 
In jong-tertiair ontstonden groote massa’s klei-, 
mergel- en kalksteenen, die veelvuldig in Sumatra 
worden aangetroffen en in de Pad. Bovenlanden 
b.v. tot 1100 M. hoogte boven zeeniveau liggen. 
Nieuwe tectonische bewegingen hadden plaats; 
heel Sumatra verhief zich boven zee en een ver
binding kwam tot stand met het schiereiland 
Malaka. De plooiingen uit den tertiairen tijd 
worden vooral aan de Oostzijde van Sumatra van 
belang, omdat zich in de z.g.n. Anticlinalen als in 
reusachtige reservoirs petroleum verzamelt, die 
van daaruit gemakkelijk geëxploiteerd kan wor
den. Aan de Westzijde is het tertiair minder ont
wikkeld en heeft ook de plooiing minder belang
rijke uitwerking gehad. De jong-tertiaire vulka
nische uitbarstingen zijn vooral voor Zuid-Su- 
matra van gewicht geweest, omdat zij door con
tact werking de verbrandingswaarde van de aan
wezige bruinkolen sterk hebben verhoogd.

Op deze droge periode volgt een tijd met bui
tengewoon groote vochtigheid, de zoogenaamde 
pluviaaltijd, die als een ijstijd van Indië is te be
schouwen. In dit diluvium wordt de verbinding 
tusschen Sumatra en Azië weer verbroken. Het

: .
! 39' N.B., het Z.lijltste op 5° ö 7' Z.B. De gcogra- 

phische lengte varieert tusschen 95° 10' O.L. v. 
Gr. in het W. en 106° O.L. v. Gr. in het O., waar
door een verschil in tijd onstaat van 44 minuten. 
Padang heeft een tijdsverschil van 6 uur en 22 
ftiin.’met Amsterdam, van 3S minuten met Mid- 
den-Java. Tijdszónen, als op Java, heeft men hier 
nog niet vastgesteld; men rekent met de plaat
selijke tijd der hoofdplaatsen.

De Indische Oceaan in het Westen dringt ner
gens diep het land in; grootste inham is de Baai 
van Tapanoeli. Evenmin de Straat van Malaka, 
Zuid Cliineesche of Java zee in het Oosten, waar 
Straat Bërhala en Amphitrite baai de diepste 
inhammen vormen. Alleen in het Zuiden dringt 
Straat Soenda middels de Sëmangka- of Keizers
baai en de Lampongbaai verder landwaarts in. De 
kust.ontwikkeling is derhalve zeer gering; op elke 
100 K.M.2 oppervlakte komt nauwelijks 1 K.M. 
kust. Sumatra gelijkt hierin op Borneo en staat 
ver bij Java en vooral bij Celebes achter.

geo-morphologische gesteldheid. In tegen
stelling met Java, waar het meest tertiaire gron
den voor den dag komen, treden op Sumatra 
meer oudere gronden op; hoe Noordelijker hoe 
ouder de gesteenten. Zuid-Sumatra vertoont na
melijk veel tertiair, maar daarnaast reeds oudere 
sedimenten; in Midden-Sumatra komen behalve 
de tertiaire, zeer veel primaire gesteenten voor, 
terwijl alleen in Noord-Sumatra de alleroudste 
gesteenten n.I. uit het archaeicum aan de opper
vlakte zich vertoonen. In het algemeen bestaat 
Sumatra uit een archaeïsche of palaeozoïsche 
onderlaag, die in de hooggebergten aan de op
pervlakte komt, in de lagere deelen bedekt is 
met meer of minder dikke lagen van tertiair. 
Opvallend hierbij is, dat de secundaire gesteenten 
ontbreken, althans zeer schaarser» zijn. Bij nader 
onderzoek komt echter steeds meer het secundair

;
M !
■ i : : I
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vulkanisme treedt met vernieuwde kracht op: 
kwartstrachiet, andesiet en tuffen worden in 
zulke dikke lagen gevormd, dat het oorspronkelijk 
reliëf van het land geheel vervaagt. Aan do ver
schillende rivieren, die door te wijde beddingen 
stroomen, is de uitwerking van den pluviaaltijd 
nog duidelijk te zien. Terrasvormig daalt de 
bedding meestal naar de tegenwoordige diepte; 
boventerras is dan meest uit oud, hoogterras uit 
midden- en laagterras uit jong diluvium, terwijl 
alleen het jongste tot alluvium behoort.

orookaphische oesteldiieid. Met betrekking 
tot de hoogte zijn op Sumatra van West naar 
Oost 5 gebieden te onderscheiden:

I. het Westelijk bergland, de Boekit Ba- 
risan;

II. het Oostwaarts daaraan sluitende h e u- 
velland;

III. do smalle kustvlakte in het Westen ;
IV. de groote, breedo laagvlakte in het 

Oosten;
V. de omringende eilanden.
I. Berglan d. Het bergland, deel uitmaken

de van het plooiingsgcbergte, dat zich van Ach- 
ter-Indië uitstrekt over Sumatra, Java en de 
Kleine Soenda eilanden tot aan de boog van ei
landen, die de Bandazee omsluiten, vormt het 
hoofdeJement van Sumatra en bepaalt geheel den 
langgerekten N.W.-Z.O. geriehten vorm van bet 
eiland. Het karakter van dit bergland wordt vol

te voorschijn. Veel van wat vroeger oude leige- 
steenten werd genoemd, blijkt tot deze periode 
te bekooren, terwijl zandsteen en kleischalies uit 
het boven trias werden aangetroffen ter Oostkust 
en in de Padangsche Bovenlanden. Ook jura is op 
verschillende plaatsen geconstateerd en Tobler 
stelde bij zijn onderzoek in Djambi verscheidene 
malen de aanwezigheid van krijt-vormingen vast.

De oude leigesteenten, waartoe ook de z.g.n. 
Maleische formatie wordt gerekend en die waar
schijnlijk praecambrisch, dus van het begin der ge
ologische tijdrekening afkomstig is, werd in het 
primaire tijdvak opgestuwd en gevouwen tot een 
reusachtig hooggebergte. Dit had een Z.O.-N.W. 
richting, boog in de Bataklanden meridionaal, 
om langs de Oostzijde van het Toba-meer naar de 
Oostkust van Sumatra te gaan. Tijdens carbon 
had een sterke, denudatie plaats, die het gebergte 
sloopte tot op de granietkern; Van Heutsz-, Wil- 
helmina-, Këpas-, en Pakpakrand-gebergte zijn 
daar nog de overblijfselen van. In jong-palaeo- 
zoicum en mesozoïcum wisselden lange conti
nentale- met kortere oceanische perioden af. Su
matra was de N.O.-rand van een oud continent, 
dat in het Zuiden langzaam wegzonk (ontstaan 
van den Indischen Oceaan) en tegen het eind van 
het mesozoïcum wordt ook een deel van Sumatra 
prooi van deze transgressie, welke gepaard gaat 
met zwakke vulkanische uitbarstingen.

,i i

Li ::

i

'



''

SUMATRA. 187

bij Tandjoeng Tjina, do Oostclijke punt van het 
Westelijk schiereiland (de Westelijke heet Vlakke 
Hoek) en zet zich in N.W. richting voort tot aan 
den Sëminoeng (1881 M.) aan do Zuidzijde van 
hot Ranau-meer. De Sipoelang (1315 M.) is de 
cenige noemonswaardigo verheffing in dezen 
136 K.M. langen keten. Het tusschen genoemde 
ketens gelegen dal van do Sëmangka bestaat uit 
een wijd benedengedeelte, en een kleiner, nauw 
bovengedeelte, dat eenmaal een meer is geweest, 
maar in den diluvialen tijd leeg liep toen de Së
mangka zich een weg baande door een zeer 
nauw dwarsdal. Deze oude meorbodem, op on
geveer 900 M. hoogte gelegen, is bedekt met tuf- 
gesteenten en vormt de eerste van de vele, vaak 
zeer uitgestrekte diluviale tufplateaux. Ten N. 
hiervan strekt zich het aanzienlijke plateau uit 
van Mëkakau en Ranau. Van de beide Barisan- 
ketens is alleen de Westelijke aanwezig, die zich 
uitstrekt tot aan den Pandan (1678 M.). Op het 
plateau ontstond in het Zuiden op de laagste 
plaats, niet meer dan 540 M. boven zeeniveau, 
het 126 K.M.2 groote Ranau-meer. Een dwars- 
keten, aanvangende bij den Pandan (1678 M.) en 
vandaar over den Djaboet (1803 M.), Ringgit 
(2129 M.), Loemoet (2056 M.) naar den Nanti 
(1619 M.) loopende, in een richting loodrecht 
staande op de algemcene richting van den Bari- 
san, vormt de scheiding met het kleinere plateau 
van Sëmëndo, dat in het Noorden wordt afge
sloten door een dergelijken dwarsrug, die aan
vangt bij den Patah (2817 M.) en vandaar over 
den Balai (2284 M.) naar den Soemoer (1403 M.) 
loopt.

Ten Noorden van dezen rug breidt zich de 
hoogvlakte van. Pasoemah en Lebong uit, welke 
eerst recht duidelijk wordt omsloten door twee 
gebergtekotens, nauwkeurig onderzocht door 
Dr. Aug. Tobler, die do resultaten van zijn onder
zoek publiceerde in het Jaarboek van het Mijn
wezen 1912 (41e Jg. Verhandelingen). In het 
Westen bevindt zich de Këpajang Tandjoeng 
Sakti-Tjoekoenau keten, die aan vangt bij den 
genoemden Patah en over den bekenden vulkaan 
Dëmpo (3046 M.) naar don Dingin (2020 M. , 
Tjampang en Palik (2500 M.) loopt, om te eindi
gen in den Sëblat (2883 M.), den hoeksteen tus
schen de residenties Benkoelen, Palembang en 
Djambi. In het Oosten bevindt zich de Sëblat- 
Balei-Gocmai keten, die in het Zuiden aanvangt 
met het grootendeels uit zandsteen bestaande 
Goemai gebergte en zich met tal van onderbre
kingen voortzet in den Balai (16S3 M.), Kaba 
(193S M.) naar den Ooloemoesi (2200 M.), om 
vervolgens over den Roontjing (2221 M.) even
eens zijn eindpunt te vinden in den gonoomden 
hoeksteen, den Sëblat. De tusschen de ketens 
gelegen, langgestrekto depressie Rëdjang Lë- 
bong — Pasoemah wordt door uitloopers van de 
vulkaangroep Daoen —Kaba in tweeën verdeeld. 
Het Zuidelijk bassin bestaat uit het ongeveer 750 
M. boven zeeniveau gelegen Pasoomah-plateau 
en de hoogvlakto Ampat Lawang, die Westwaarts 
zeer versmalt. Het Noordelijk bassin omvat de 
hoogvlakte van Rëdjang in het O. en Löbong in 
het W., van elkaar gescheiden door een gemiddold 
1100 M. hoog grensgebergte, waarop do Goe- 
noong Pandjang (1700 M.).

2. Midden Sumatra. In het deel van liet Midden -

komen weergegeven door de Inlandsclie bena
ming „Barisan” (= rijen), want het bestaat uit 
meerdere parallel aan elkaar looponde lcngte- 
ketens. Tusschen deze coulissen bevinden zich de 
lengtedalcn. Door vulkanische werkzaamheid 
werden op verschillende plaatsen de lengte- 
ketens met elkaar verbonden door dwarsruggen 
en bovendien verscheidene dalbodems opgevuld, 
zoodat de bekende, vruchtbare tufplateaux in 
het bergland ontstonden. Oogenschijnlijk vor
men al deze ketens met dwarsruggen en hoog
vlakten een niet te ontwarren geheel; bij nadere 
beschouwing is het bergland echter in drie stuk
ken te verdeelen:

1. Zxiid-Sumatra, tot aan den Goenoeng Sëblat 
(3° Z.Br.), waar dc residenties Palembang, Djam
bi en Benkoelen samenkomen. Dit gedeelte ver
toont zeer duidelijk den barisan-vorm.

2. Midden-Sumatra tot aan dc hoogvlakte van 
Padang Lawas, ongeveer de grens tusschen de 
residenties Sumatra’s Westkust en Tapanoeli 
(1° N.B.), omvattend een gobied, waar bergreek
sen van verschillende richting afwisselen met die
pe lengtedalcn, vele groote en kleine platcaux.

3. Noord-Sumalra, waar de hoogvlakten groote 
afmetingen aannemen, omringd van hoogc ge
bergten en doorsneden door talrijke ruggen.

]. Zuid-Sumatra. Met drie schiereilanden 
steekt het Zuiden van Sumatra in Straat Soenda 
uit ; het middelste en Oostelijke hebben nagenoeg 
den vorm van een gelijkbeenigen driehoek, het 
Westelijke gelijkt meer op een parallellogram.
Twee onderdooien van Straat Soenda dringen als 
inhammen tusschen de schiereilanden: in het 
Westen de Sëmangka- of Keizersbaai, waarin zich 
het eiland Tabocan bovindt; in hot Oosten de 
Lampong baai met vele kleine eilandjes voor de 
Westkust, en de eilanden Ocmang, en Lëgoendi 
links, Söbockoo en Sëbësi rechts voor den ingang 
van de baai.

Het Oostclijk schiereiland is schijnbaar geheel 
vlak, maar in het Zuiden verheft zich de eerste 
'. .ui de vele vulkanen, die Sumatra bezit nl. de 
Radjahasa (1281 M.). Hij zendt een uitlooper 
Zuidwaarts, die bij Varkcnshock (Tandjoeng 
Toowa) afbreckt, maar toch over dc vulkanische 
eilanden l iga, Sëboekoc (420 AI.), Sëbësi (859 M.), 
dc resten der Krakatau ruïne (822 M.) en het 
Prinseneiland, samenhangt met Java. Noord
waarts hangt de vulkaanmantel van den Radja- 
basa sarnen met do leigesteenten, die dc geheele 
Larnpongbaai omgeven, en het grootste deel van 
het middelste schiereiland innemen. Hierin ver
heffen zich drie vulkanen: de Bëtoeng (1240 M.), 
de Ratai (1682 M.) en do Soelah (1106 M.). De 
laatste hangt samen met den geweldigen Tangga- 
mocs, de eerste vulkaan, die over de 2000 M. 
reikt (2102 M.).

Hier vangt do eigenlijke Bockit Barisan aan en 
wordt het eerste longtodal gevormd, ingesloten 
tusschen twee gebergte-ketens. De Oostelijke ke
len vangt aan bij den Tanggamocs, waarbij zich 
Noordwaarts aansluit de Rindingan (1508 M.), 
die in verbinding staat met het 900 M. hoogo pla
teau van Bëlalau, waaromheen zich verheffen: 
de Tëbalc (2115 M.) met den Rigis (1395 M.), de 
Oeloomajoes (1789 M.) met den Poenggocr (1677 
M.), de Pasagi (2232 M.)
M.) mot den Baliran (1703 M.). Do Westelijke ke
ten van het dal bestaat uit een laag, maarlangge- I Sumatra bergstelsel, dat van den Sëblat Noord- 
strekt gebergte, de Bockit Sawah. Dit vangt aan 1 waart* gaat tot het meer van Singkarak (zie

I
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loopenden top. Hij word door de bevolking „be- 
toovcrde berg” genoemd, omdat ieder, die 
trachtte het hoogste punt te bereiken, een ongeluk 
zou overkomen. In 1905 werd de top (1700 M.) be
reikt door den Ass. Resident van Koerintji. Uit do 
Westelijke rij verdient allereerst vermelding do 
G. Ra ja (2550 M.), do grenssteen tusschcn Ben- 
koelcn, Djambi en Sumatra’s Westkust; voorts 
de Kronsong (2200) en G. Koenjit (2403 M.) ten 
Z. en ten W. van het meer gelegen.

b. Een tweede, eveneens zeer duidelijke dwars
rug wordt gevormd door het Middengebergte (zie 
aldaar), een ± 2000 M. hoog gebergte, dat aan
vangt bij den vulkaan Talang (2597 M.), over den 
Saloli (1626 M.) verder vrijwel evenwijdig loopt 
met den bovenloop der Batang Hari. Ook in dit 
tweede gebied wordt een groot lengtedal ge
vormd, dat echter naast een kolossale lengte 
slechts een zeer geringe breedte vertoont. Alleen 
in het uiterste Noorden heeft een aanzienlijke 
verbreeding plaats en ontstaat de mooie hoog
vlakte van Alahan Pandjang (zie aldaar), waarin 
zich drie meren bevinden: in het Zuiden het 
grootste, Danau diAtas 1531 M. boven zee
niveau, ten N. daarvan Danau di Baroeh, 
1462 M. hoog, en daarnaast het Danau di Ta
lang aan den Zuidvoet van den gelijknamigen 
vulkaan. Het eigenlijk Barisan gebergte vormt 
in dit gedeelte een aaneengesloten rug van 
gemiddeld 1600—1800 M. met toppen, die tot 
2600 M. hoogte reiken. Een uitlooper van deze 
keten eindigt in den bekenden Apenberg (zie al
daar) ten Z. van Padang.

c. Een derde dwarsrug ontstaat door den dub- 
belvulkaan Singgalang (2877 M.)-Tandikat (2437 
M.), waarbij Oostwaarts aansluit de Marapi 
(2891 M.), die weer door een zadel van ± 1100 
M. hoogte is verbonden met den Sago of Ivlalin- 
tang (2261 M.). Deze drie vulkanen behooren tot 
do belangrijkste en meest bekende van Sumatra 
en zijn in afzonderlijke artikelen behandeld. Het 
grootc lengtedal tusschcn den eigenlijken Barisan 
ter eene en het Lisoeng gebergte ter andere zijde 
wordt voor een aanzienlijk deel ingenomen door 
de uitgestrekte vlakte van Solok, waarvan het 
midden een sterke inzinking vertoont: het 112 
K.M.2 groote en 362 M. boven zeeniveau gelegen 
Singkarak meer. Ten N. hiervan bevinden zich: 
de vlakte van Padang Pandjang in het W., de 
vlakte van Tanah Datar in het O.

d. Het Noorden van Middcn-Sumatra. Melden 
Singgalang-Tandikat hangt in het W. samen een 
reusachtigc vulkaan, die top en krater bij een 
uitbarsting is kwijtgeraakt en zich thans vertoont 
als het randgebergte om het 100 K.M.2 groot Ma- 
nindjau meer. Ten O. van deze vulkaan werd in 
den diluvialen tijd het dal opgevuld met vulkani
sche tuffen, zoodat ontstond het plateau van 
Agam, waarop Fort de Koek als centrum. Dit 
wordt in het O. door het vrij hooge, schrale kalk- 
gebergte van Kamang met vele grotten, verdwij
nende riviertjes en andere Karstvcrschijnselen, 
gescheiden van het eveneens diluviale lufplateau 
van Limapoeloeh Kota of Pajakoemboeh. Als 
grens heeft deze hoogvlakte in het O. het Lisoong- 
gebergte, in het N. een keten, die aanvangt bij 
den Gëdang en vandaar in Z.-O. richting loopt als 
waterscheiding tusschcn de Kwantan en de Kam- 
par. Ten N. van deze waterscheiding liggen zware 
bergruggen met als coulissen achter elkaar lig
gende kammen. De Manindjau vulkaan is naar

Dr. Aug. Tobler in het Jaarboek Mijnwezen 
Ncd.-Indië, Verhandelingen 1910 jg. 39), is bij
zonder goed waar te nemen, dat het Barisan 
gebergte geen enkelvoudige bergketen is, doch 

systeem van min of meer scherp geïndividu
aliseerde gebergten. Van Oost naar West kan 
men duidelijk vier afzonderlijke ketens onder- 
oscheiden :

1. het Lisocng-Koeantan-Lalogebergte.
2. het Poelasan-Plepat en Sangir Pooloe Ba- 

joer heuvelland.
3. het Solok-Tabir-Rawas leisteengebergte.
4. den Barisan in engeren zin, geheel in het 

Westen.
De ketens 1 tot en met 3 duiken weg onder het 

ten Oosten gelegen heuvelland, door Tobler sub- 
Barisan laagplateau genoemd, zoodat de vier ke
tens om beurten de Oostelijke begrenzing vormen 
van den Barisan t. w. ten Z. van de Rawas (lin
ker zijrivier van de Moesi) het eigenlijk Barisan 
gebergte, van Rawas tot Merangin (linkerzijrivier 
van de Tëmbesi, die naar de Batang Hari 
stroomt) keten 3, van Merangin tot Batang Hari 
keten 2, en ten Noorden van de Batang Hari 
keten 1. De eigenlijke Barisan keten vormt de 
waterscheiding tusschen Indischen Oceaan en 
Zuid-Chineesche zee; hier ontspringen de Moesi 
en Batang Hari met hun talrijke bijstroomen en 
breken door de drie Oostelijke ketens heen. Het 
duidelijkst is daardoor een lengtedal ontwikkeld 
tusschen de eigenlijke Barisan keten in het W. en 
het Solok-Tabir-Rawas leisteengebergte in het 
Oosten. Ook hier deden als in Zuid-Sumatra 
enkele dwarsruggen afzonderlijke bekkens ont
staan.

a. De eerste dwarsrug wordt gevormd door 
den Goenoeng Koerintji (zie KOERINTJI 
(GOENOENG) of Piek van Indrapoera (3805 
M.), die tot de hoogste vulkanen van Ned. 
Indiê behoort, en door geen der toppen van 
Sumatra wordt overtroffen. Door uitloopers 
van 1800 M. hoogte is hij verbonden met 
de Westwaarts gelegen Oeloe Batang Liki (2396 
M.) met een vrij groot kratermeer Oeloe Ketjil en 
samenhangende met den Patah Sëmbilan (2591 
M.); een zadel van 1600 M. hoogte vormt de ver
binding met den Oostwaarts gelegen Toedjoeh 
(2605 M.), die een uitgestrekt kratermeer bezit 
van denzelfden naam, en aan welks Oostzijde zich 
verheft de Oeloe Djoedjoehan (2712 M.). Een 
groot deel van het ingesloten dal wordt ingeno- 
mendoordo hoogvlakte van Koerintji, waarin het 
gelijknamige meer met een oppervlakte van 
± 50 K.M.2 zich 773 M. boven zeeniveau be
vindt. Van de omringende vulkanen verdienen 
uit de Oostelijke rij vermelding de Toengkat, die 
zich naar het Noorden voortzet over den Mësoe- 
rai, den Oeloe Nilo en den Soembing om middels 
de Lintang (2160 M.) het meer te naderen. Een 
vlakte, waardoor de Mërangin, de afwatering van 
het meer, stroomt, vormt een korte onderbreking, 
maar ten Noorden daarvan zet de keten zich 
voort in den Soclah (1996 M.), den Patahtiga 
(2275 M.), den Loemoet (2195 M.) om ten slotte 
middels den Sapoe (2280 M.) aan te sluiten bij 
den Piek van Indrapoera. Een dwarsrug gaat als 
een woest bergland van den Soelah in zuiver 
Oostelijke richting, verheft zich in den Mandai 
örai, en vormt de waterscheiding tusschen Më- 
rangin en Tabir. De Mandai Orai of Bëtoea heeft 
een zeer zonderlingen vorm met een in het oog
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liet N. verbonden met een bergrug, die zich ver
heft in den Séraboengan (172G M.), Gëdang (20G0 
M.), vandaar-voert een oude lava-stroom West
waarts naar den Pasaman-Talamau, ook wel 
Ophir (2912 M.) genaamd. Bij dezen drictoppigcn 
vulkaan vangt aan een groot, maar zeer smal 
lengtedal, waardoor de Soempocr (bovenloop 
van de Rokan Kiri) stroomt. Aan de O.zijde van 
dit dal verheffen zich de ketens van het gebergte 
der Kampar-streken; aan de W.zijde een keten, 
die aanvangt bij den genoemden Ophir, over den 
lagen Taloo vulkaan, die nauwelijks als zoodanig 
is te herkennen, doorloopt naar den Koelaboe 
(2172 M.) en Malintang (22G2 M.), twee vulkanen 
op de grens van Sumatra’s Westkust met Ta- 
panoeli. Orographisch behoort het Z.W. van Ta- 
panooli, omvattende Groot en Klein Mandailing, 
benevens Angkola, nog tot Alidden-Sumatra. Hier 
bevindt zich namelijk een groot, eveneens smal 
lengtedal, doorstroomd van de Batang Gadis en 
haar zijrivier de Angkola, afgesloten door den 
Malëa keten met den Dk. Malëa (2014 M.) in het 
O., een breed bergland en het Nafcalsche zand- 
■steenplatcau in het W., met den Sorik Alerapi 
(2145 M.), die in solfataren-stadium verkeert, en 
den Si Dollar Dohar (1877 AI.) als hoogste toppen. 
De Noordelijke sluitsteen van dit groot lengtedal 
is de Loeboek Raja (1990 AI.), een voornaam 
punt in dc orographische gesteldheid van geheel 
iSumatra. Hier eindigt Midden- en begint Noord- 
Sumatra.

3. Noord-Sumatra. Wel vertoonen zich in 
Noord-Sumatra talrijke lengtedalen, die vaak 
. .ineensluiten tot een langgestrekt geheel, doch 
kenmerkender voor dit gebied zijn de uitgestrekte 
hoogvlakten, omgeven door randgebergten, die 
nog veie werkzame vulkanen dragen. Van het 
Zuiden te beginnen vertoont zich eerst dc gol- 
vende hoogvlakte van Padang La was, in het mid
den waarvan zich de onvruchtbare, bijna buom- 
looze steppe Padang Bolak bevindt. Ten Noorden

1 o Padang Sidimpocan ligt dc kleine hoogvlakte 
\ au Sipirok, 700 a 900 AI. boven zeeniveau, om- 
slulen o.a. door den Loeboek Raja (1990 AI.) en 
den Boe;d Boeali (1819 AI.) in het Z.W.; Noor- 
di lijk daarvan strekt zich het eenzame plateau 
■ -ri >Si Lantom uit, waarvan de N.grens.ïvordt 
gevormd door den Martimbang (1080 AI.) en den 
Snoe.t (1804 AL). Hierop volgen dc uitgestrekte 
h<’<>}! lakten, die gezamenlijk het groote_%oba- 
nif-r .geven. In het Z. dc eigenlijke Toba- 
hoogvlalde, 1000 a 1400 Al. boven zeeniveau gele
gen <-n waarop zich cnkele-toppen verheffen; een 
lange bergketen mot den D. Martimbang(1680M.) 
vormt dc grens met de W. laagvlakte, terwijl in 
het Oost en do Si Alang (IG32 Al.) en Paoeng (1764 
Al.) het bergachtige Habinsaran afzonderen, dat 
in het Z. van Padang La was wordt gescheiden 
door den Si Manalaksak (1943 Al.). Ton W. van 
het meer bevinden zich de Dairi- of Pakpaklan- 
den, waarvan de O.grens zeer duidelijk wordt 
gevormd door een bergketen, waarop zich verhef
fen: dc Oeloe Darat (2L72 AL), de Poesoek Boe- 
kit (2005 M.) on de Siboeaton (2375 AL), dc hoek
steen tusschcn Tapanoeli on Oostkust van Suma- 
tra. Genoemde hoogvlakte wordt door drie berg- 
ruggen, o.a. het Pak-pak randgebergte, in vier 
stukken verdeeld, t.w. van Z. naar N.: Këlasan, 
Simsim, Këpas en Pëgagan. Aan dc Oostzijde van 
liet meer verheft zich een bergketen, die naar den 
hoogsten top (2200 M.) in het Z., wel eens Sima-

nock Alanoek gebergte wordt genoemd cn zich 
voortzet over den Marbalatoek (1650 AL) tot aan 
den Piso Piso. Langzaam daalt het land Oost
waarts en wordt gedeeltelijk Si Baloengoen ge
noemd, welk gebied W.waarts aansluit bij de 
Karo-hoogvlaktc, ten N. van het meer .Deze op 
1000 tot 1300 M. hoogte gelegen vlakte heeft op 
sommige plaatsen een breedte van 30 a 40 K.M. 
en wordt in het N. afgesloten door een gebergte, 
dat aan vangt bij den Simbolon (1486 M.), zich in 
N.W. richting onder den naam Karo Randge
bergte uitstrekt tot den werkzamen vulkaan Si- 
bajak (2170 AL) en vervolgens over den.Sinabócn 
(2470 AI.) als Van Heutsz gebergte in W.richtfng 
doorloopt om aan te sluiten bij het Zuidelijk grens
gebergte. Dit laatste, een zeer oud, woest en on
bewoond gebergte, begint bij den Si Berteng, 
loopt over den genoemden Siboeaten in N.W. 
richting over den Pebatoekan, den Bidoel en Pe- 
perkisön, naar den Bandahara (3060 Al.) en ein
digt eerst in den hoogen koepel Boer Aloegadjah. 
Het vormt do grens tusschen Atjèh en Oostkust 
van Sumatra, en zendt verschillende zij ketens uit 
in O. cn N.O. richting. Door den bekendsten on
derzoeker van dit gebied, Wilh. Volz, die aan vele 
vóór hem nog onbekende gebergten namen gaf, 
werd bet Wilholmina gebergte genoemd.

Westelijk van dit gebergte bevindt zich de 
langgestrekte vallei der Alaslandcn, die naar de 
zijde van den Indischen Oceaan wordt afgesloten 
door een nog zeer weinig onderzochte Barisan 
keten, waarin zich verheft het hooge en machtige 
vulkaan-massief der Goonocng Loser met top
pen van meer dan 3500 AI. hoogte. In het Noor
den is de vallei door den Aloegadjah en Agoesön 
afgesloten van do Gajö landen. Van het Z. komt 
men hot eerst in Gajö Locos of Groot Gajö, een 
inzinking, die 60 IC. AI. lang en 12 è. 15 K.M. breed 
is. Een aaneenschakeling van horsten, die teza
men het Gajö’sche Centraal gebergte heeten, 
vormt in het N. do grens met Gajö Döröt. Dit 
Centraal gebergte draagt in het W. den Aboeng 
Abocng (3015 AL), loopt over den Intém-Intém 
(2115 Al.) vrijwel W.-O. en sluit bij den Oetjap 
Moeloe (3127 AI.) aan bij het in N.-O. richting 
gaande, steile Van Daalen gebergte. Ten O. van 
dit laatste gebergte, dat in den Goenoeng Oen- 
toeng een hoogte van 2191 Al. bereikt, strekt 
zich do vlakte van Sorbödjadi uit. Gajö Döröt is 
de diepste inzinking der Gaj landen, waardoor 
de genoemde grensgebergten zich van het laagste 
deel der vlakte (300 AI. boven zee) als geweldige 
bergmuren voordoen, en het land een aan allo 
kanten afgesloten kom gelijkt. De vlakte is 50 tot 
60 IC.AI. lang cn 20 tot 50 K.M. breed en wordt 
door lage ruggen in stukken verdoold. Aan de N. 
zijde wordt zij afgesloten door het Laoct Tawar 
gebergte, waarin zich het Tawar-meer bovindt, 
waarvan de watorspiegol 1205 AI. boven zeeniveau 
ligt. Vooral aan de Z.zijde is dit gebergte woest 
on bereikt in dc Kliötön 2660 AI. hoogte; aan do 
N.zijdc van het meer bestaat liet uit twee ketens 
met talrijke toppen van meer dan 2400 AI. hoogte.

Het Noordelijkste der drie Gajö landen einde
lijk is de vlakte van Kanès en Rocsèp, waarvan 
het hoogste deel 1000 Al. bovon zconiveau ligt en 
die O.waarts overgaat in de kom van Samarki- 
lang. Aan do N.zijdc wordt dit land afgesloten 
door het vulkaanmassief van den Geureudong 
(3000 AL), een rousachtigo inzinking met tal van 
toppen op den ringwal o.a. de eigenlijke Gcurou-
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: lil. De Westkust vlakte. Deze 
hoofdzakclijk alluviale kustvlakte heeft nergens 
een groote uitgestrektheid kunnen- krijgen door 
de krachtige branding van den Indischcn Oceaan, 
de sterke zeestroomen, die het puin wegvoerden, 
de geringe rijzing van het land, maar vooral door
dat de kleine riviertjes slechts weinig puin van 
het bergland konden meevoeren. Het gebergte is 
van zee uit steeds duidelijk zichtbaar, vooral de 
vulkanen, die daardoor bij onze zeevaarders al 
vroeg bekend waren. Nu en dan, vooral van Oc- 
djoeng Indrapoera tot Siboga, ontbreekt de kust
vlakte geheel doordat liet gebergte aan zee komt 
en dus een steilkust ontstaat o.a.,bij den Apen- 
berg, met vele grillige inhammen, die uitstekende 
havens zijn en talrijke verbrokkelde eilandjes. 
Verder is deze Westkust gekenmerkt door de vele 
zandheuvels, die hier en daar opwaaiden tot 
duinen. Zij belemmeren den geregelden afvoer 
van het rivierwater, waardoor op vele plaatsen 
moerassen ontstaan, hier en daar zelfs lagunen, 
die ra wang genoemd worden.

IV. De Oost kustvlakte. Daar, waar 
het land in recenten tijd een sterke rijzing onder
ging, ontstond een reusachtige laagvlakte door de 
samenwerking van de sedimentatie der rivieren, 
de abrasie en corrasie der zee en de rizophoren 
vegetatie/ Nog steeds gaan de reusachtige rivie
ren voort met hun enorme massa’s puin van Ba- 
risan gebergte en heuvelland in zee uit te storten, 
waardoor de vlakte zich steeds meer Oostwaarts 
uitbreidt in tegenstelling met de Westkust, die op 
menige plaats afbrokkelt. De dagelijks binnen
dringende vloed belet een regelmatigen afvoer 
van het water, waardoor groote gebieden over- 
stroomen en vooral door de sterk slibvangende 
rizophoren telkens met een dikke laag modder 
worden overdekt. Het slib, dat in zee uitkomt, 
werkt niet regelmatig aan den opbouw der vlakte. 
De kuststroom n.1., die onder invloed van den 
wind de riviermonden doet ombuigen, versleept 
het materiaal om het op een rustig plekje weer 
neer te leggen. Daar ontstaat dan een eilandje, 
dat vaak langzamerhand aan de kust vastgroeit. 
Vaak is de scheiding tusschen land en water in 
den meters diepen modderbodem nauwelijks vast 
te stellen, al teekent deze vage kust zich van zee 
uit gezien scherp af door de dichte begroeiing. 
Verder landwaarts in volgt dan een strook, waai
de modder soms droog wordt en zich dan ver
toont als een harde klei bodem, door enorme 
scheuren doorgroefd. In het Oosten van Atjèh en 
het Noorden van de Oostkust van Sumatra is de 
vlakte niet meer dan 5 a 10 K.M. breed. Zuid
waarts'neemt deze sterk toe, tot 40 a 50 K.M. 
in Indragiri, Djambi en Palembang om vervol
gens tegenover Banka bij de Lueiparapunt, 
waar de kust scherp naar het Zuiden ombuigt, 
weer zeer snol in breedte af te nemen.

V. E i 1 a n d e n. a. Voor de Westkust ligt de ei
landenrij Engano, Mèntawei eil., Batooeil., Nias, 
Banjak eil. en Simeuloe. Deze moet, met uitzon
dering van de Banjak eilanden en een groot aan
tal kleinere in de onmiddellijkc nabijheid van de 
kust, beschouwd worden als een afzonderlijke 
tertiair geplooide coulisse, en staat dus niet in 
direct verband met den vasten wal, waarvan zij 
gescheiden is door een synclinaal met soms groote 
zeediepten.

b. De eilanden voor de Oostkust, die do voort
zetting vormen van liet bergland op het schior-

dong in het W., de Poepandji en Mcsigit in het 
O., de Tèlong (2685 M.) in het Z. Meer naar het 
O. heeft het gebergte, 'dat den naam Pasè geberg
te draagt, het karakter van een keten en bereikt 
hoogten van 2000 M.

Ten Westen van de Gajö landen is het hooge, 
bergachtige binnenland van eigenlijk Atjèh nog 
weinig bekend. Evenwijdig aan de kust schijnt 
een gebergte van ongeveer 2500 M. hoogte te loo- 
pen, dat zich splitst in een tak over den Batèë 
Meukocrah (1942 M.), die eindigt in de Konings- 
punt, en een Oostelijken tak met den tweclings- 
berg Goudberg (1726 M.) en Wees berg, door de 
Atjèhers Sculawaïh Agam en Inong genoemd. De 
eerste tak zet zich in zee voort op dc eilanden 
Batèë, Klapa, Nasi en Breuëh, de tweede op Wèh.

II. Het Heuvelland. Tusschen het 
bergland in het W. en het laagland in het O. be
vindt .zich als overgangsgebied een uitgestrekt 
heuvelland, dat naar den tijd van ontstaan ver
deeld wordt in:

a. het tertiaire en b. het diluviale heuvelland.
а. Het tertiaire heuvelland, clat zich van den 

voet van het Barisan-gebergte Oostwaarts uit
strekt, heeft in het Noorden een breedte van 50 a 
60 K.M., in het Zuiden van 150 a 160 K.M. Het 
werd gevormd in het begin van den tertiairen tijd, 
toen vooral Oost- en Zuid-Sumatra door de zee 
werden overdekt, en geplooid aan het eind van 
genoemd tijdvak, toen de zee zich voor goed had 
teruggetrokken. Door den zachten aard van do 
sedimenten is echter een groot deel van het aldus 
gevormde gebergte een prooi geworden van de 
erosie. Het strekt zich thans nog uit van de Atjèh- 
rivier af, ombuigende bij de Djamboe Ajé in Z.O. 
richting, dringt bij de bocht van Padang Lawas 
en van de boven Kampar diep in de oudere Ba- 
risanketenen binnen en zet zich dan voort in het 
gebied van boven Djambi en Palembang. Dit is 
door zijn rijke olievelden het best bestudeerd l). 
Op drie plaatsen dringt het binnen in het gebied 
der oudere gesteenten, n.1. bij de midden-Batang 
Hari, de midden-Mërangin en bij de boven-Rawas. 
Ten Oosten van eerstgenoemde rivier duikt vrij 
plotseling het oudere Tiga Poeloeh gebergte als 
een eilandje op, maar daarna neemt hand over 
hand het tertiair zoowel in breedte als diepte toe.

б. Langs de Oostzijde van het beschreven ter
tiaire heuvelland is in den diluvialen tijd ontstaan 
een doorloopende strook van heuvels, waarvan 
het materiaal voor een groot deel afkomstig is 
van de sterk geërodeerde tertiaire heuvels, voor 
een ander deel van de vulkanen, welke juist in de
zen tijd een maximum van werking ontwikkel
den. De land vorming der rivieren werd bovendien 
in de hand gewerkt door een gelijktijdig hier 
plaats grijpende rijzing van het land. Aan de 
Westzijde van Sumatra had daarentegen een da
ling plaats, waardoor groote diluviale vlakten 
zich daar niet konden ontwikkelen. Dc zee sloeg 
hier juist vooral de zachte deelen weg en drong in 
baaien binnen, terwijl de hardere gesteenten als 
vooruitstekende kapen of als eilanden blevep be
staan. Tijdens de opheffing, die na de transgressie 
kwam, werden vooral de baaien drooggelegd, 
waardoor de diluviale, heuvelachtige vlakten ter 
Westkust geen doorloopende strook vormen, 
maar gewoonlijk geïsoleerd van elkaar liggen.
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i) Dr. A. Tobler, Jaarboek Mijnwezen, 1912, 
bl. 45 en Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. 1906.
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eiland Malaka, zijn to beschouwen als de liotfgcre 
doelen van hot ± 30 M. onder water gekomen

Aroe baai; de Langkat, die onder den naam Sa- 
rangan ontspringt op den Bandahara van het 

land, dat zich eenmaal tusschen Suraatra, Borneo Wilhelmina gebergte, en de bëlangrijker Wampoo 
en het vasteland van Azië uitstrekte. Aan deze met een grootcr stroomgebied, die als Lau Biang

het water afvoert van de Karo hoogvlakte en tus
schen Van Heutsz- cnVVilhelmina-gebcrgte door 
de vlakte bereikt, waar de Pëtjirim wordt opge
nomen. Daarop volgen: de Bëlawan in den bo
venloop Toentoengan gcheeten, do Përtjoet een 
weinig ten O. van Médan, de Padang, de Bah 
Hapal, de Boloek met als linkerzijrivier de Bo- 
lon, vervolgens de Silau Toea, en de grootero 
Asahan, die nabij haar mond de Silau opneemt en 
tot de belangrijkste der kleinere rivieren behoort, 
omdat zij al het water van het Tobamecr afv. ert. 
Hier vertoont zich dan ook het eerst de aestua-

oude kernen zijn door aanslibbing of koraalvor
ming jongere kustvlakten toegevoegd. Het be
langrijkst zijn: do Riouw-, Karimoen- en Lingga 
Archipel, benevens Banka en Biliton. Tusschen 
de Rokan on de Kampar is voor de kust door 
aanslibbing een groot aantal eilanden ontstaan, 
herwonnen op de zee; van elkaar en van de moe- 
raskust gescheiden door nauwe zoutwaterkana- 
len (selat), die steeds meer verdwijnen. De voor
naamste eilanden dezer groep zijn: Roepat, Bëng- 
kalis, Padang, Medang, Tëbing Tinggi en Pcnja- 
lai, tezamen wel cens de Brouwersgroep genoemd 
naar de Brouwersstraat of Selat Pandjang, die 
de scheiding vormt met de kust.

Administratief worden ook de Anambas-, Na- 
toena en Tambëlan eilanden tusschen Malaka en 
West-Borneo tot Sumatra gerekend. Het zijn een 
300 tal rotsige eilandjes, die wel eens als Poelau 
Toedjoeh worden aangeduid, waarschijnlijk om 
de oude Inlandsche verdeeling in 7 groepen.

c. Als voortzettingen van den Barisanketen 
zijn te beschouwen zoowel de eilanden voor do 
Noord- als voor de Zuidkust. Voor de Noord-

rium-vorm der monding, die bij allo volgende ri
vieren steeds duidelijker optreedt. Naar het Zui
den volgen dan de grootere Koealoe, de Bila en de 
Panai of Baroemoen. De kleinere rivieren van 
het Zuiden bevinden zich in de Lampongscho 
Districten. Het zijn de Sëkampoeng, de Sepoetih, 
de Toelangbawang en de Mësoedji op de grens 
met Palembang. Hieronder w rden nader bespro
ken de zes groote stroomgebieden: die van de 
Moesi, de Batang Hari (daarop volgen Noord
waarts de kleine Toengkal en de Gangsal) de 
Koeantan, de Kampar, de Siak en de Rokan.

Moesi of Rivier van Palembang. Deze rivier 
heeft een lengte van 553 K.M. en een stroomgebied 
van bijna het dubbele van het oppervlak van 
Nederland (Gl.200 K.M.2) en is daarmede de 
grootste rivier van Sumatra. Zij ontspringt in de 
residentie Benkoelcn aan den Westelijken voet 
van den Boekit Tjoendoeng, ook wel Oeloe Moesi 
genaamd, dio 2200 M. hoog is en een weinig ten 
Noorden van den moor bekenden vulkaan G. 
Kaba is gelegon. De bovenloop gaat door een 
groot lengtedal van diluviale tuf, dat bij een 
lengte van 50 K.M. niet meer dan 5 a 6 K.M 
breed is, en oorspronkelijk een meer was, dat 
echter leeg liep, toen de Moesi haar weg door den 
Oostclijken grensketen diep genoeg had uitge
schuurd. Zij stroomt thans, om den Kaba heen- 
buigend. in hoofdzakelijk Z.Z.O. richting door dit 
dal, en daalt van 000 M. hoogte bij Tabarënah, 
tot 490 M. bij Këpahiang, d. i. een verhang van 
ongeveer 1 :250. Daarna wordt het dal breeder, 
daar de voet van den Kaba meer terugtreedt, 
totdat do rivier bij de doesoen Batoc Lintang, 
waar ze nog 234 M. boven zee ligt, door het ge
bergte heen breekt, een Oostelijke richting aan
neemt en do residentie Palembang betreedt. Bij 
Moeara Lintang, waar haar hoogte nog 196 M. 
bedraagt, neemt zo de A. Lintang op. Deze GO 
K.M. lange rechterzijrivier ontstaat uit de sa
menvloeiing van de Lintang Kanan en L. Kiri, 
die respectievelijk op den Bt. Dingin en Bt. Bësar 
van do Pasëmah-hoogvlakte, ontspringen on 
stroomt door een zeer welvarende streek. De 
Moesi neemt nu een N.O.-richting aan en stroomt 
over een afstand van ongeveer 10 K.M. tusschen 
steile berghellingen t. w. op den linkeroever de 
uitloopers van den Bt. Balai, op don rechteroever 
den voet van het Goemaigebergto. Na het door
breken dezer bergketens verwijdt zich het dal tot 
een breedo vlakte, aan weerszijden ingesloten 
door lage bergreekson, terwijl de rivier mot vlot
ten on kleine prauwen bevaren kan worden. Bjj 
Tëbing Tinggi, waar de watcrspiogol 97 M. hoog 
is, betreedt do Moesi het tertiaire heuvelland,

kust: Poeloe Wèh, P. Breuë en P. Nasi, Batèë 
on Klapa; voor do Zuidkust in straat Soenda: 
Dwars-in-dcn-weg, Lang eiland, Krakatau, Ver
laten eiland, terwijl voor den ingang van de 
Lampong baai liggen: Sëboekoe, Sëbësi en Le- 
goendi; voor die van de Sëmangko-baai het 
eiland Tabocan.

HYDROGRAPMSCHE GESTELDHEID.
R i v i o i' e n. Uit het dwarsprofiel van Su

matra valt onmiddellijk af te leiden, dat do 
rivieren, die het water van het Barisangebergtc 
afvoeren naar den Indischen Oceaan, onbedui
dende bergstroomen moeten zijn. Slechts enkelo 
stroomen door een der groote lengtedalen en 
moeten dus eerst door den meest Westelijken 
Bürisan keten heen breken. Van deze laatste 
verdienen vermelding: do Këtahoen, Sëblat, 
Anai. Masang, Batang Gadis, B. Toroe, Sim
pang - tl de Tripoö, do Wojla en de Teunom. 
Tot de voornaamste der velo riviertjes, die ter
stond naar zee stroomen behooron: de Sëmangko, 
Manna, ibkit, Sindang, Palangai, Taroesan, Pa

nna n, Butahan, Loemoet, Sibocloean, Sorkam, 
Kloot! Sounagan, Mcuroubo en de Atjèh rivier.

Naar het Oosten is de terreinformatic dusdanig, 
dat vele bergrivieren zich voreenigen tot machti
ge stroomen, die het water van duizenden 
K.M.2 land af voeren. Alleen in het N. on het 
uiterste Z. komen weer afzonderlijke kleine rivie
ren voor. De onbeduidende stroompjes ter Noord
kust ontspringen meest op het Atjèhsehc kustgc- 
bergte, o.a. de Pidië. Het belangrijkst zijn hier: 
do Pousangan uit het Tawar meer, de Keureutöë, 
en do Djamboc Ajé, dio de Pakang opneemt en 
waarvan do delta als do moerassige Diamantpunt 
in zee vooruitsteekt. Ten Z. van dezen moddor-
kaap wordt do kustvlakte steeds breeder en ne
men de rivieren in lengte toe. De Peurcula*' van 
hot Van Daalen gebergte, is hier do eerste be
langrijke rivier. Daarop volgt de Tamiang, ont
staan uit de samenvloeiing van Simpang Kanan 

Simpang Kiri, dio het water af voeren der 
hoogvlakto Serbüdjadi; vervolgens de Bësitang, 
die met cenigo kleinere stroompjes uitkomt in do
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waarmedo de bovenloop eindigt en dus de mid- 
denloop aanvangt. Rechts ontvangt de rivier nu 
veel water van talrijke stroompjes, die op de 
Noordelijke helling van het Goemaigebergte ont
springen en waarvan de A. Kikim en de Scma- 
ngoes de voornaamste zijn. De laatste, die een 
lengte van 125 K.M. en een stroomgebied van 
255S K.M.2 heeft, loopt door een zeer woudrijke 
streek, waar veel timmerhout wordt gekapt en 
djëloetoeng ingezameld, dat langs Bocngamas 
wordt vervoerd. Waar de Kikim in de Mocsi valt, 
neemt deze een Noordelijke richting aan tot 
Moeara Klingi, de uitmonding van de Klingi. 
Deze linkerzijrivicr, met haar rechterzijtak de 
Bliti, heeft een lengte van 91 K.M. en een stroom
gebied van 2181 K.M.2, zij ontspringt aan de 
Oostzijde van de Kaba; zij heeft zich lioofdzake- 
lijk in N.O.lijke richting een 10 a 20 M. diep dhl 
in het tertiaire heuvelland uitgeschuurd en is van 
af haar monding tot aan Moeari Bliti, een af
stand van ongeveer 35 K.M., voor handolsprau- 
wen bevaarbaar. Vervolgens neemt de Moesi als 
linkerzijrivier de A. Lakitan op, die een lengte 
heeft van 112 K.M. en een stroomgebied van 
3006 K.M.2 Zij ontspringt op de Noordelijke uit- 
loopers van den Kaba en is tot doesoen Trawas 
voor handelsprauwen bevaarbaar. De doesoen 
Moeara Lakitan ligt tegenover den mond van de 
rivier. Een 15 K.M. verder stroomafwaarts ont
vangt de Moesi bij de doesoen Tëroesan het wa
ter van haar grootste linkerzijrivier de Rawas. 
Deze ontspringt op de Noordelijke hellingen van 
den G. Sëblat en heeft een vrijwel voortdurend 
Oostelijken loop; haarlengte bedraagt 172 K.M. 
en het stroomgebied 6713 K.M.2 Voor kleine han
delsprauwen is zij bevaarbaar tot Mënkoelëm, 
voor grootere slechts tot Loebock Alas wegens de 
daar voorkomende sterke stroomversnellingen. 
In den regentijd kunnen stoomers de rivier een 
65 K.M. opkomen tot Moeara Roepit, waar als 
rechterzijrivier de Roepil wordt opgenomen, ter
wijl zij in den drogen tijd niet verder dan Bi- 
ngintëlock kunnen varen. Na de vereeniging met 
de Rawas stroomt de Moesi in O. Z.O.lijke rich
ting en kenmerkt zich dan door het opnemen van 
zeer belangrijke zijtakken, welker wateraanvoer 
veel grooter is dan in het gedeelte boven den 
Rawas mond, waar de rivier aanmerkelijk in 
breedte toeneemt. Bovendien zijn de talrijke 
bochten opvallend. Deze zijn oorzaak, dat in den 
regentijd de aanzienlijke hoeveelheid water niet 
snel genoeg afgevoerd kan worden, waardoor 
groote stukken land geinundeerd worden. Een 
groot aantal kleine walerloopen stroomt door de 
uitgestreken moerassen naar de Moesi, doch zij 
zijn van geringe lengte, met beperkten wateraf
voer en voor handclsprauwen slechts over enkele 
K.M. bevaarbaar. De eerste zijrivier van eenigc 
beteekenis in dit gebied is de van links komende 
Balang JJari L&koh, die ontspringt op de Weste
lijke hellingen van den Bt. Gantoengan Këtawah 
nabij de grens van Paleinbang en Djambi. Zij 
stroomt op korten afstand van do Moesi even
wijdig met deze in Z.O.richting, zoodat beide zich 
onder een scherpen hoek vereenigen. Zij heeft een 
lengte van 181 K.M., een stroomgebied van 4813 
K.M.2 en hoewel aan haar mond 60 M. breed 
en óver een afstand van 140 K.M. bevaar
baar, wordt ze toch weinig door stoomers 
benut. Ongeveer 45 K.M. verder beneden
strooms neemt de Moesi van rechts het water

der Lëmatang op, die bij een lengte van 261 
K.M., een stroomgebied van 8090 K.M.2 heeft 
en een der belangrijkste zijrivieren is, voor de 
scheepvaart van oven groote beteekenis als 
de Moesi zelf. De Lëmatang heeft haar oor
sprong op de bergen, die het Z.O.lijk gedeelte van 
de Pasëmah hoogvlakte insluitcn. Als woeste 
bergstroom heeft zij een honderden meters diep 
dal met steile wanden in genoemd plateau uit ge
schuurd, betreedt bij de afdeelingshoofdplaats 
Lahat de diluviale vlakte en verandert daar in 
een breede rivier, aan weerszijden ingcsloten door 
een lage heuvelreeks. Sawahs en andere bouwvel- 
den bedekken den dalbodem, ladangs hebben de 
plaats ingenomen van de vroegere bosschen op de 
heuvels. De rivier ligt hier nog 100 M. boven zee
niveau. Wel heeft de Lëmatang dan reeds vele 
stroompjes opgenomen o.a. dc Endikat en Malin- 
tang, maar eerst bij Moeara Enim, 28 M. boven 
zee gelegen, ontvangt zij een zijrivier van grootere 
beteekenis, n.1. de van rechts komende A. Enim. 
Deze ontspringt op de bergen, die het Sëmëndo 
plateau insluiten, en stroomt door een landschap, 
dat veel overeenkomst vertoont met het Lëma- 
tang-gebied en bizondcr rijk aan petroleum en 
steenkool is. Na de opname van de Enim wordt de 
Lëmatang zooveel broeder (60 tot 80 M.) en die
per, dat zij, althans in den regentijd, tot Moeara 
Enim voor hekwielers bevaarbaar is; d. i. een af
stand van 190 K.M. tot Palembang. De K. P. M. 
en verschillende Chineesche kongsi’s onderhou
den een geregelden stoombootdienst. Bij lagen 
waterstand kunnen de hekwielers niet verder ko
men dan Pënanggiran, 26 K.M. benedenstrooms 
gelegen. Na de vereeniging met de Enim worden 
geleidelijk de oevers van de Lëmatang lager; 
links, zoo ver het oog reikt, vlakten met boseh be
dekt, rechts de 5 è, 6 Meter hoogc wanden der mi - 
loopers-van het heuvelland waar de rivier 
doorheen moet breken. Stroomafwaarts steken 
tenslotte de oevers nauwelijks boven het normale 
watervlak uit en wanneer de vereeniging met de 
Moesi plaats heeft is van een eigenlijken oeverrand 
langs deze rivier feitelijk geen sprake meer, zoo
dat bij hoog water het land over grooten afstand 
onder water wordt gezet. Bij deze onbewoond»' 
moerassen, met een weeklerigcn, tropischen plan
tengroei overdekt, eindigt de middcnloop van de 
Moesi en vangt haar benedenloop aan.

Na het opnemen van de Lëmatang stroomt de 
Mocsi 72 K.M. lang in een zuiver Ö.lijke richting 
verder tot daar, waar zij bij de hoofd plaats Pa
lembang rechts de Ogan opneemt, die wat uitge
strektheid van haar stroomgebied betreft, tot de 
belangrijkste zijrivieren behoort. Haar lengte be
draagt 296 K.M., haar stroomgebied 9755 K.M.2 
Een grootschc indruk verwekt de ontmoeting van 
de enorme watermassa’s dezer beide groote ri
vieren, die elk tot 300 M. breed zijn. De Ogan ont 
springt, evenals dc Enim, op de berghellingen, die 
het Sömëndo-plateau insluiten. Waar zij het berg
land verlaat, is ze slechts door een smallen rug van 
de Enim gescheiden en buigt dan als een breede 
rivier door een wijd dal stroomende Oostwaarts 
naar Batoeradja. Daar neemt ze rechts dc A. 
Lën//c jab op, betreedt de diluviale vlakte en 
neemt een N.O.lijke richting aan, die ze tot aan 
haar monding behoudt. Op den rechteroever gaat 
dan vrij snel het heuvelland over in onafzienbare 
laagvlakten, terwijl links nog lang dc heuvels 
kunnen worden waargenomen. Aan deze zijde ver-
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mond in twee takken: de A. Oepang in het Oos
ten en de A. Soengsang in liet Westen, waarvan 
de laatste het meest wordt bevaren. Beide 
komen, evenals de Banjoeasin, de Télang en 
de Saloli, uit in het Noorden van Str. Banka.

De grooto watermassa’s, welke de Moesi van 
beido kanten, maar vooral van rechts toestroo- 
men, maken haar tot een breede, diepe en goed 
bevaarbare rivier. Bij Moeara Klingi bedraagt de 
breedte nog slechts 40 M., bij Lakitan 00 M., om 
bij do Rawasraonding reeds 80 M. te worden en 
daarna snel toe te nemen tot 125 M. bij den Se- 
kajoemond, zelfs 300 M. bij den Lëmatangmond, 
welke breedte zij vrijwel blijft behouden tot 
zee. De diepte voor de hoofdplaats Palembang 
bedraagt 18 a 20 M., maar tusschen den water
stand in drogen en natten tijd bestaat vaak een 
verschil van meer dan 10 M. Bovendien doen zich 
in de benedenloop de getijden duidelijk gevoelen; 
het verschil tusschen eb en vloed bedraagt van 1 
tot 5 M. Modderbanken voor den ingang be
moeilijken bij laag water het binnenkomen op de 
rivier; voor de monding ligt daarom in Straat 
Banka een loodslichtschip, waar loodsen aan 
boord worden genomen. Bovendien zijn in het 
deltagebied langs de oevers lichtbaken geplaatst, 
zoodat de rivier ook des nachts bevaren kan wor
den. Kleine stoomschepen kunnen in het geheel 
303 K.M. ver landwaarts invaren, kleine prau
wen en vlotten aanzienlijk verder. De Moesi heeft 
daardoor met haar zijrivieren enorme beteekenis 
voor het verkeer, benevens voor den aan- en voor
al den afvoer van producten in het gewest Pa
lembang. Verder heeft de Moesi belang voor de 
vischvangst en voor de bcvloeiing der natte rijst
velden.

Batang Hari of Djambi-rivier. Deze rivier heeft 
een lengte van ongeveer 800 K.M., haar stroom
gebied wordt geschat op ± 40.000 K.M.2, d.i. 
iets minder dan de oppervlakte van Zwitserland. 
Zij ontspringt in de Padangschc Bovenlanden 
even ten Z. van de Danau di Atas (zie aldaar); 
haar tweeling-tak do Goemanti zorgt voor de af
watering van dat meer; op slechts enkele hon
derden meters van elkaar ontstaan, verccnigen 
zij zich eerst 60 K.M. verder, boidc machtige ri
vieren geworden. De Batang Hari begint als een 
wilde, bruisende beek, die telkens den weg van 
Alahan Pandjang naar Moearö Laboch bedreigt 
en er stukken uit slaat. Zij loopt, evenwijdig aan 
dien weg, langs den voet der Barisan naar het 
Z.O. en neemt tot Socrian (bijna 30 K.M. ten Z. 
van Alahan Pandjang; koffieonderneming bij een 
vrij belangrijk dorp) al het water der Barisan op; 
daarna wordt haar richting Oostclijkcr, zij 
draait Z.lijk om den Boekit Koedapan (2113 M.) 
en den Boekit Gadang (1343 M.), loopt tusschen 
deze borgen en den Boekit Ooloo Kandi (1454 M.)

ontvangt al het water uit dit zeer geacciden
teerde on zwaar beboschte bergland. Daarna 
verccnigt zij zich met haar rechter-tak, de Ba
tang Banglco; deze ontspringt op de hellingen der 
Zuidelijksto bergen van de Barisan in de Pad. 
bovenlanden (zie BANGKO) en vercenigt zich bij 
Moearö Laboch met do Batang Sako en met de 
Batang Saliti, die al het water af voert van do O.- 
lijlcc helling der Barisan over een lengte van bijna 
30 K.M. Niet lang na do verceniging met de 
Bangko vlooit do Batang Hari van links de 
machtige Goemanti toe. Deze stroomt, na do 
Danau di Atas verlaten te hebben, in Z.O. rich-

eenigen zich ook de kleine waterloopen der tal
rijke ravijnen tot een viertal rivieren, waarvan 
A. Jiambang en A. Kelckcr met prauwen en ge
deeltelijk met stoombooten bevaarbaar zijn, te- 

boteekenis hebben voor do bevloeiing, ter
wijl van rechts slechts beekjes van geringe lengte 
naar do Ogan stroomen. Bij niet te lagen water
stand is de Ogan voor rivierstoombooten bevaar
baar tot Batoeradja, dat door handelsprauwen 
het geheelc jaar bereikt kan worden; bij laag water 
komen do stoomers niet verder dan Loeboek Ba
tang. Op een afstand van nauwelijks 15 a 20 K.M. 
Oostwaarts stroomt evenwijdig met de Ogan haar 
evenknie de Komëring, die een lengte heeft van 
331 K.M. en een stroomgebied van 11075 K.M.2 
Zij ontstaat bij Moeara Doea uit de samenvloeiing 
van de Sëlaboeng, de afwatering van het Ranau- 
meer en de Sako, die haar water ontvangt van 
Boekit Djaboet en Ringgit. Van Moeara Doea af, 
waar haar breedte reeds 60 — 80 M. is, doorstroomt 
de Komëring in N.O. richting een smal dal, aan 
beide zijden door heuvels ingesloten, tot aan 
Martapoera, waar zij in de laagvlakte overgaat. 
Haar linlcerzijrivieren zijn de vermelding niet 
waard; het water van rechts wordt opgenomen 
door de Lampoejcing, die kort voor haar monding 
het binnenmeer Aer Itain vormt, en een weinig 
bovenstrooms van Kajoe Agoeng in de Komëring 
loopt. Hier gaan Komëring en Ogan in elkander 
over. Een net van tëroesans, kunstmatige door
gravingen en natuurlijke waterloopen, verbindt 
beide rivieren, het water van de eerste stroomt 
naar de tweede, zoodat zij feitelijk niet meer als 
afzonderlijke rivieren zijn te beschouwen. De 
Komëring heeft in de benedenloop haar naam 
zelfs verloren, bij de doesoen Sira Poeloc Padang 
splitst zij zich n.1. in de A. Pladjoe, die bij Moeara 
Pladjoe in de Moesi valt, en de A. Padang, 
die onder den naam van A. Saleh in Straat Banka 
uitkomt. De voornaamste verbindingen van de 
Komëring met de Ogan zijn: de 90 M. breede 
A. Djamboe, de A. Koembang, de A. Kilip, de 
Traté en de onder het sultansbestuur gegraven 
Troesan Boedjang. Rechts veroorzaakt de Baba- 
tan een bifurcatie met de Masoedji, die echter 
niet meer tot het stroomgebied der Moesi behoort. 
De bevaarbaarheid van de Komëring staat ver 
achter bij die van de Ogan. Handclsprauwen kun
nen wel tot Moeara Doea komen, maar kleine 
riviorstoomers kunnen zelfs in den Westmoesson 
door ondiepten en stroomversnellingen niet ver
der varen dan Tjëmpaka, ongeveer 37 K.M. bo
venstrooms van Kajoo Agoeng gelcgon; alleen 
het benedendeel der Pladjoe is liet gcheele jaar 
door ook voor grootero booten bevaarbaar.

Door den voreenigden arbeid van Moesi, Ogan 
en Komëring is de grooto delta ontstaan, die zich 
ongeveer 90 K.M. ver Noordwaarts uitstrekt en 
een oppervlakte beslaat van 2700 K.M.2 (be
schouwt men ook het land O.waarts tot do Si- 
locmpocr en Westwaarts tot de Banjoeasin als 
doelen van* do delta, dan is do oppervlakte 
24.000 K.M.2 dus ongeveer 3van Nederland). 
Ken weinig beneden de- hoofdplaats Palembang 
gaat de Sélat Üjodan naar links, stroomt gedeel
telijk als A. lëlang in zee, maar staat anderdeels 
door de Pootiang in verbinding met do 
zelfstandige Banjoeasin. Naar rechts stroomt 
zijtak, do A. Koembang, die de verbinding tot 
stand brengt met de reeds genoemde A. Saleh. Do 
eigenlijke Moesi splitst zich een weinig voor haar
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ting, evenwijdig aan den rijweg, dio van Alahan 
Pandjang naar Baroeng Baroeng Ranclah voert 
(zie ALAHAN PANDJANG) en vervolgt steeds 
in dezelfde richting haar weg, dio haar voorge- 
sehreven wordt door de twee bovengenoemde 
bergen aan haar rechteroever, die haar scheiden 
van do Batang Hari. Haar voornaamste linker- 
zijtak is de Batang Sikiah, die 40 K.M. Noordelij
ker, in do III Kötö ontspringt. Eenige K.M. be
nedenstrooms van de samenvloeiing der B. Hari 

• en Goemanti ligt aan den linkeroever der B. Hari 
het dorp Gasing, en even verder buigt de rivier 
zich naar het N. N. W. om en ontvangt al spoe
dig, rechts, de wilde Sangir. Dezo rivier ont
springt in het 1991 M. boven zee gelegen krater - 
meer van den Gocnoeng Toedjoeh (2712 M.), den 
niet werkenden vulkaan, die vlak ten O. van den 
Piek van Koerintji (3806) M. ligt. Do Sangir voert 
door hare vele zijtakken al het water af van de 
uitgestrekte N. hellingen van de twee genoemde 
vulkanen (zie GOENOENG KOERINTJI 
MOEARÖ LABOEH). Daar, waar zij in de Ba
tang Hari valt, moet omstreeks de 14de eeuw een 
nederzetting van Hindoe-Javanen zijn geweest 
(Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 50, no. 54—55); 
nu is deze streek schaars bevolkt. 12 K.M. verder 
komt links de Batang Sipotar water aanvoeren, 
dan stroomt de Bat. Hari langs Poelau Pandjang 
(pasanggrahan) en treedt bij Batoe Bakaur de 
onderafdeeling Batang Hari binnen. Hier ver
andert zij haar N.loop spoedig in een N.-O., 
tot zij even beneden de monding der Batang 
Lalo haar meest Noordel. punt bereikt, om ver
volgens in O.lijke richting tot even boven Pa- 
dsmg^-Lawas en vandaar in algemeen Z.O. rich- 
ting-'stroómehde, het gewest Djambi binnen te 
komen bij doesoen Tandjoeng, tot welk punt zij 
bij hoogeren waterstand reeds door stoomers van 
3 voet diepgang op te varen is. Kort na het bin
nentreden van Djambi, waar zij verder ook onder 
den naam Djambirivier bekend staat, vloeit haar 
rechts het water toe van de Batang Siat, die 
haar brongebied heeft op de W.lijke helling van 
den Bt. Katjang Taura, en in algemeen O. rich
ting de B. H. districten over haar grootste breed
te doorsnijdt. In dat ressort neemt zij even bene
den Kotabaroo links dc met de Batang Hari 
evenwijdig stroomende S. Piroek op, die als zijtak 
heeft de Batang Mimpi en rechts de in het midden 
dier onderafdeeling ontspringende, S. Bajen. In 
het gewest Djambi zijn de haar toevloeiende zij
rivieren van meer belang; de eerste daarvan is de 
rechts invallende S. Djoedjoehan (80 K.M. lang), 
die met haar voornaamste rechter zijtakken B. 
Asam en S. Pangian, op de N.O.lijke hellingen 
van den G. Toedjoeh ontspringt en het Z.-deel der 
B. H.-districten in N.O.-richting doorloopt om bij 
Tandjoeng Alam het gewest Djambi binnen te 
vallen, waar zij voor kleine prau wen over 45 K.M. 
en voor groote over 23 K.M. bevaarbaar is; daar
na links de S. Gloempang Gedang, met hare van 
den Bt. Limau op de grens Djambi en Indragiri 
komende rechterzijrivier S. Tjëmpëgan; vervol
gens rechts bij Ma. Tëbo de op de N. en W.-lijke 
hellingen van den G. Loemoet (2195 M.) in Koe
rintji ontspringende rivier van dien naam (zie 
aldaar), die de geheele afdeeling Boengo van Z. W. 
naar N.O.^doorsnijdt, en bij hoogeren waterstand 
voor vaartuigen van 3 voet bevaarbaar is tot 
Ma. Boengö. Zij geeft een O. richting aan de Ba
tang Hari, wier oevers laag en moerassig begin

nen te worden. In het 140 K.M. lange rivierge- 
deelto van Ma. Tëbo tot Ma. Tömbësi krijgt zij 
watertoevoer van links door de S. Kilis en S. 
Këtalo, S. Rengas, S. Singkati en van rechts door 
do Batang Tabir, welker bronnen gelegen zijn op 
den G. Patalitiga (2275 M.), Bt. Tndjam (2105 
M.) en G. Soelah (1998 M.), alle in Koerintji, en die 
in algemeen O. N.O.-lijke richting het N. deel der 
afdeeling Bangko doorstroomon, onder opname 
van vele onbeduidende beken en stroompjes. 
Daarna neemt de Batang Hari bij Moeara Töm- 
bësi haar belangrijkste zijrivier op, de Tëmbësi. 
Deze ontspringt op den Masoerai van het Barisan 
gebergto, stroomt aanvankelijk in N.O.-richting, 
buigt echter spoedig naar het O., om bij Sarola- 
ngoen, waar rechts do Asei wordt opgenomen, 
weer een N.O. richting aan te nemen. Beneden 
genoemdo plaats valt do linkerzij rivier Batang 
Merangin er in, die een grooter lengte heeft dan de 
Tëmbësi tot hier. Deze belangrijke zijrivier komt 
uit het meer van Koerintji, baant zich met de 
Loewalc Anamblas een weg onder het gebergte 
door, ontvangt het water van Ajer Lingkat, Nilo, 
Bclengo en Pëlakaran van rechts, Mësoeraai en 
Tantan van links om ten slotte langs dc plaats 
Bangko te stroomon en bij Tandjoeng Merangin 
uit te komen in de Tömbësi. De breedte van de 
Merangin wisselt van 60 tot 130 M. Zij is voor een 
groot deel bevaarbaar, en brengt zooveel water 
in de Tëmbësi, dat ook deze rivier bevaarbaar 
wordt voor vaartuigen van 3 voet diepgang tot 
aan haar monding bij Moeara Tëmbësi. Een groot 
gedeelte van het jaar is ook Sarolangoen te water 
bereikbaar. De Tëmbësi heeft hier een breedte

ii .

= :

: iï:

I
i
i en

van 150 M., een weinig verder bij Lidoeng reeds 
300 M. Vanaf de monding tot Tandjoeng (boven 
Sarolangoen) zijn de oevers vrij vlak, zij worden 
gebruikt voor tabaksbouw, hoogcrop is het ter
rein heuvelachtig; tot Ladang Pandjang is liet 
oeverterrein nagenoeg geheel met bosch bedekt. 
Na opname dezer belangrijkste van hare zijrivie
ren stroomt de Batang Hari door groote moe
rassen tot de hoofdplaats Djambi, waar hij 
breedte van 300 M. bereikt; vooral langs het g<-- 
deelte tusschen de monding der Singoan en der 
Pidjoean strekken die moerassen zich uit tot 
diep landwaarts in, terwijl op den linkeroever Lal 
van groote, vischrijke meren, met name D. Ta- 
nah liat (of D. Kirili), D. Sömangkat, D. Kaos, J). 
Pönoedjan, D. Boeroet on D. Toorai, worden ge
vonden, die hare afwatering alle in de Djambi
rivier hebben. Ongeveer 6 K.M. beneden de 
hoofdplaats, bij de doesoen Ma. Koempih Oeloe, 
splitst zij zich in twee takken; de Zuidelijke. 
Koempih genaamd, is slechts bij hoogen water
stand geheel bevaarbaar, anders alleen van Ma. 
Koempih Ilir af tot doesoen Sipin. Nadat do 
B. H. zich bij Ma. Koempih JJir weder met deze 
Koempih heeft voreenigd, stroomt zij met 
schillende mondingen, van W. naar O. genaamd : 
Lopean, Nioer, Alang-Alang, Siau, Lam boer, 
Simboer Naik, Pömoesiran, Berbak en Sadoe. 
in de Chineeschc zee.
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De Batang Hari 
bij gemiddelden waterstand te allen tijde tot 
aan do hoofd plaats Djambi bevaarbaar 
schepen van 10 voet diepgang. Tot hier zijn zelfs 
bij laag water eb en vloed waarneembaar, hoewel 
de plaats 155 K.M. van den mond af ligt. Even 
beneden de hoofdplaats, bij Kampoeng Baroe, be
vindt zich een zandbank, die bij lagen waterstand 
hot opstoomon van uit zee komende vaartuigen
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stroomt de troebele Koeantan naar het Oosten.
Bij Prauap neemt ze de Simpang Kiri of Soe- 

ngei Pranap en bij Tjinako de vrij groote gelijk
namige zijrivier op en vloeit, eenc delta vormen
de, met vier armen in de Amphitrite baai. Die 
armen zijn de Söpat-dalam, Toeako, Ladjau en 
Tërboeng, waarvan de laatstgenoemde, waaraan 
de handelsplaats Prigi Radja gelegen is, hoe 
meest door de van Singapore of Riouw komende 
schepen wordt binnengevaren.

Te allen tijde kunnen schepen met een diepgang 
van niet meer dan 10' de rivier binnenkomen 
en tot Tjinako doorvaren, mits zij met vloed 
den „drempel van Ladjau”, een modderbank 
ter plaatse waar de rivier zich in de twee armen 
Ladjau en Tërboeng splitst, passeeren; schepen, 
die niet dieper dan 7' steken, kunnen in den regel 
tot Rèngat (12 uur stoomens van de monding) 
en bij zeer lagen waterstand toch tot het eenige 
mijlen daarbeneden gelegen Poelau Gadjah 
komen. Met rivierstoomertjes kan de Koeantan 
gedurende een groot deel van het jaar nog een 
heel eind boven Rèngat opgevaren worden; bij 
hoog water zelfs voorbij Taloek, in het hartje 
van Sumatra. Aan den anderen kant kan in zeer 
droge perioden de waterstand zoo laag zijn, 
dat de rivier bij Rèngat op vele plaatsen slechts 
2' diep is. Prauwen (beloengkang) met een 
laadvermogen van ongeveer twintig pikoel kun
nen bijna altijd tot aan Loeboek Ambatjang, 
de Westelijkste kampoeng der Koeantandis- 
tricten, komen.

Bij verschillende plannen, ontworpen om den 
afvoer van steenkool uit de Padangsche boven
landen naar de Oostkust van Sumatra te be
vorderen, heeft men ook het oog op de Koean
tan gehad. Om echter verzekerd te zijn van 
een ongestoord vervoer zou men een spoorlijn 
dienen aan te leggen van Sumatra’s Westkust 
uit tot een punt beneden Rèngat, namelijk 
het bovengenoemde Poelau Gadjah.

Dc breedte van do rivier varieert van 150 3VI. 
bij Taloek tot ruim 2000 M. even voor zij zich 
in dc delta vormende armen splitst. Het verval 
is in haar midden- en benedenloop zeer gering, 
zoodat het verschil in niveau tusschen Taloek en 
de zee slechts ruim 20 M. bedraagt. Eb en vloed 
zijn merkbaar tot boven Tjinako, ongeveer acht 
uur stoomens van de monding af, en tot zoo
ver treft men in de bedding modder en daar 
voorbij achtereenvolgens zand en fijn grind aan. 
Eerst in do Koeantanlanden wordt vrij grof 
grind gevonden. Daar de rivier geenszins ge
normaliseerd is, bevinden zich daarin tal van 
zand- en modderbanken, welke, voorzoover de 
benedenloop betreft, in kaart zijn gebracht. 
Toch komt het meermalen voor, dat eenigszins 
diepgaande vaartuigen op een of meer dier 
banken loopen, echter gewoonlijk na korten 
tijd de reis weder kunnen vervolgen. Tot 
voor eenige jaren ondervond de vaart boven 
Rèngat veel last van de op de rivierbedding 
vast zittende en half uitstekende boomstammen. 
Deze hindernissen zijn voor een groot deel op
geruimd, doch telken jare vallen weder andere 
boomen in het water en wel door do zich elk jaar 
herhalende afbrokkelingen der rivieroevers. De 
voornaamste plaatsen aan de rivier gelegen zijn, 
gerokend van do monding tot aan de Westgrens 
der Koeantandistricten: Prigi-Radja, Sëpat, 
Tëmbilahan, Tjinako, Rèngat (welke alle door

vaartuigen van 3 voet diepgang kunnen
het geheele jaar door tot Tëloek Kocali opvaren, 
boven Moeara Tëbo. Dc bevaarbaarheid is in 
de laatste jaren belangrijk verbeterd door oprui
ming van vele hindernissen in de rivier. Van de 
mondingen is alleen de Sei Nioer voor zeeschepen 
bevaarbaar; do Ka. Sadoe en Borbak kunnen nog 
door schepen van niet meer dan C voet diepgang 
bevaren worden, maar de andere zijn van geen 
nut. Een kaart van deze rivier (tot aan Kocab, 
ongeveer halverwege Djambi — Ma. Tëmbësi) is 
in 1910 uitgegeven door het Ministerie van Ma
rine, schaal 1 : 250.000.

Koeantan (Kwantan) of rivier van Indragiri. 
De bovenloop van deze zeer belangrijke rivier 
omvat het centrum der Padangsche boven
landen. De Noordelijkste tak is de Sinamar, 
die ten N. van Baroeh Goenoeng, op de Z.-lijke 
helling van den Boekit Poetoes (1930 M.) ont
springt; bij Soeliki neemt zij rechts de Batang 
Soeliki op, en als zij daarna de vlakte van Pajö 
Koemboeh betreedt, vloeien haar van links 
kleine beken toe, terwijl zij rechts de Lampasi 
opneemt, die op de O.-helling van den niet werk- 
zamen vulkaan Boekit G'adang (1573 M.) — ten 
N. van Fort de Koek — ontspringt. Daar de 
Sinamar en de Lampasi in deze wijde vlakte 
weinig verval, en dus geen snellen stroom 
hebben, laten zij toe, dat men waterwielen 
(kintjir aier) aan hare lage oevers plaatst, die 
de sawah’s bevloeien; in den regentijd komen 
hier echter om dezelfde reden groote overstroo- 
mingen voor. Ten N.O. van Pajö Koemboeh 
valt de Sinamar van rechts de Agamrivier toe, 
die op de N. helling van den Marapi ontspringt. 
Nu stroomt dc Sinamar in Z.-lijke richting ver
der naar de lagere landen, door de landstreken 
Lintau en Boeö. Zij was het ook, die eeuwen 
geleden dc afwatering vormde van het meer 
van Pajö Koemboeh; die, zich al dieper insnij
dende, het land drooglegde en het lagere land 
(Lintau en Boeö) aanvuldo met zand en slib. 
Steeds machtiger wordt dc stroom, rechts val
len alle waterloopon van den Sago in haar: de 
Sèlo, de 1‘angian. Eindelijk verliest de Sinamar 
baar imam als zij zich, tusschen de nagri’s Goe- 
gock en Tandjoeng vereenigt met de waterrijke 
Oembilin (zie aldaar), die de afwatering vormt 
van het meer van Singkarak en die links het 
water van dc Z.-lijke helling van den Marapi 
en den Sago ontvangt: de Bangkawas, do Sèlo 
(zie aldaar, niet te verwarren met de bovengen. 
Sèlo, recht er tak van de Sinamar), verder stroomaf 
nog de Socmpocr, die het gelijknamige land- 
sohap doorstroomt. Bij Mocarö vereenigt do 
Palangki (zie SOEPAJANG) zich met haur. 
Hier stroomt hot water als Koeantan verder en

:

nu een zeer sterke stroom geworden, werpt zij 
zich in O. lijke richting op de W.-lyke flank van 
het langgestrekte Lisong-Kocantan-Lalo kalk- 
gebergte en vindt eindelijk een doorgang, een 
geul, die al dieper en dieper is ingesneden, zoo
dat de tegenwoordige bedding hier en daar tus
schen tientallen meters hooge, loodrechte wan
den loopt (bij Moekö Moekö), waar het water 
donderend op groote rotsblokken neerspringt en 
hoogst gevaarlijke stroomversnellingen doet 
ontstaan; de vroeger door het water in do kalk 
gevormde holen staan nu ver boven den wa
terspiegel (prachtige druipsteengrotten). Ein
delijk wordt dan het lage land bereikt, en traag
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do zeestoomers worden aangedaan), Djapoera, 
Aer Moelik, Kota Baroe, Këlajan, Pranap, 
Tjërënti, Inoeman, Basrak, Pangean, Taloek, 
Loebook Djarnbi en Loeboek Ambatjang.

Do oevers zijn in het deltagebied zoo laag, 
dat zij bij vloed steeds onderloopen. Verderop 
zijn zij wel iets kooger, doch blijven laag en 
vlak tot in Boven-Indragiri, waar bet heuvel
land begint. Treft men in het eerstbedoeld ge
deelte geene cultuurgewassen, doch hoofdza
kelijk rhizophoren en nipah aan, eenige uren 
stoomen verder de rivier op beginnen de la- 
dangs en tuinen der bevolking, eerst telkens 
door strooken boseb afgebroken en daarna vrij 
wol aan elkander geschakeld. Bij Tëmbilahan, 
even voor de delta gevormd wordt, ziet men 

den linkeroever uitgebreide, vrij jonge 
klapperaanplantingen, terwijl aan den rechter- 

met veel succes rijst geteeld wordt op 
zoogenaamde getij-sawak’s. Op die hoogte neemt 
het rijk van de nipah, die slechts in door brak 
of zout water gedrenkten bodem kan groeien, 
een einde, terwijl dat van de roembia (sagoe- 
palm) een aanvang neemt. In de buurt van 
Rèngat worden de oevers door een bijna onaf
gebroken reeks van pisangtuinen bedekt; in 
Boven-Indragiri en de Koeantandistricten pas
seert de rivierbovaarder meer tuinen van klap
pers en andere groote vruchtboomen en uitge
strekte rijstladangs.

Vooral aan de monding is de rivier vischrijk; 
veel garnalen en een klein soort van mosselen 
worden er ook gevangen.

Nog dient vermeld, dat de rivier in den loop 
der maanden November t/m Maart meermalen 
buiten haar oevers treedt en een uitgestrekt 
gebied van boven Rèngat af tot aan zee onder 
water zet. Houdt zoo’n overstrooming vrij lang 
aan, dan lijden verschillende aanplantingen der 
bevolking, o.a. de pisangtuinen, daaronder zeer.

De Kampar voert het water af van een gebied 
met ± 31.000 K.M.2 oppervlakte, waarvan 
i 24.000 K.M.2 in het gewest Oostkust van 
Sumatra zich bevindt. Zij ontstaat uit de 
samenvloeiing van twee bronrivieren, Kam
par Kanan links en Kampar Kiri rechts. De 
Kampar Kanan komt uit het Noorden van 
de Padangsche Bovenlanden en besproeit de 
afdeeling L Kota. Aanvankelijk een woeste 
bergstroom, wordt zij al spoedig in de vlakte 
van Gloegoer voor kleinere prauwen bevaarbaar, 
dan weder worstelt zij tusschen rotswanden 
door, maar heeft bij Batoe Basoerat, tegenover 
Kotö Tangah gelegen, reeds een breedte van 
± 150 M. Twee uren stroomopwaarts van deze 
plaats vormt de Kampar Kanan een riviereiland, 
Poelau Kintjoeng, en reeds van de grens der 
nagari Gloegoer vertoonen zich uitgestrekte 
grindplaten met sangkir en d jam boe piawèh, 
paroepoek en timbarau begroeid. Het meeste 
water ontvangt de Kampar Kanan aan hare 
rechterzijde, en wel eerst van de Batang Kapoer 
die, met hare vele zijtakken o.a. de Pambangan 
en de Païti, het landschap Kapoer van IX be
vloeien. Een eind lager neemt de Kampar Kanan 
haar belangrijkste zijrivieren de Mahat (Mahè) 
op (de samenvloeiing heet Moearö Mahè), die 
ten Noorden van Soeliki, in Kotö Lawas haar oor
sprong heeft, door een schilderachtig dal loopt 
en van Pangkalan Kotö Baroe, de hoofdplaats 
der onderafdeeling, bevaarbaar is voor prauwen

van 30 pikoel laadruimte. Stroomopwaarts met 
een djaloer oischt de vaart van Moearö Mahè tot 
Pangkalan Kotö Baroe ruim tien uren. Beneden 
Pangkalan Kotö Baroe liggen aan de rivier de 
kampoengsTandjoeng Balit en Tandjoong Paoeh. 
De vaart tusschen Pangkalan Kotö Baroe en 
Moearö Maliè is niet zonder gevaar door de vele 
stroomversnellingen, die men in de rivier aan- 
treft. Tijdens de militaire actie tegen de V Kotö 
en ten behoeve van do mil. bezetting te Bang- 
kinang zijn echter de gevaarlijkste punten door 
middel van dynamiet verbeterd. Van hier vloeit 
de rivier over effener bodem, door de „V Kotö 
Kampar”, Tambang en Tarantang on daarna 
binnen het gewest Oostkust van Sumatra. Over 
het algemeen zijn hier de oevers reeds zoo laag, dat 
de rivier bij hoogen waterstand groote gedeelten 
onder water zet. Het drukke centrum voor den 
inlandschen handel in dit gebied is Tëratak 
Boeloeh. Beneden deze plaats wordt de rivier aan 
beide zijden vergezeld door moerassige oerwou
den, die veel djëloetoeng, rotan en uitstekend 
timmerhout bevatten. De schaarsche bevolking 
kon tot voor kort van dezen rijkdom weinig nut 
trekken, aangezien de af voer ernstig bemoeilijkt 
wordt o.m. door de „bëna”(zie aldaar), waardoor 
hier in 1909 de Gouvernementsstoomer Madjoe 
verongelukte. Sedert het werk der rivieroprui 
mingen is ter hand genomen, kwam een stoom - 
vaartverbinding tot stand van Pelalawan (bene
den Kampar-streken) naar Tëratak Boeloeh, in 
aansluiting aan den landweg naar den uitvoer- 
haven Pakan Baroe aan de Siak. Zonder verder 
zijrivieren van eenige beteekenis te hebben op- 
genomen, vereenigt daarna de Kampar Kanan 
zich weldra met de Kampar Kiri. Deze laat
ste ontstaat uit de vereeniging van de Si Ngingi 
of Soengingi en de Sibajang of Soebajang, 
beide komende van de grens met Indragiri. 
De voornaamste zijrivieren van de eerstge
noemde zijn, rechts: de Sinamö of S. Namó, 
de S. Soembatjang en de Batang Lëmboe, 
die rechts de S. Batoeng opneemt; en links: 
de Batang Binatar en S. Sapoe. Reeds spoedig 
is de Si Ngingi bevaarbaar voor prauwen, die 
20 personen kunnen dragen, maar tusschen 
Pangkalan Indarocng en Moeara Lëmboe be
moeilijken een paar stroomversnellingen de 
vaart. Het stroomgebied van de Si Ngingi wordt 
Rantau Si Ngingi genoemd. De Batang Sibajang 
heeft slechts twee zijrivieren van eenige beteeke
nis; ze zijn rechts de Siloemboeng en links de 
Bio, die links de Kapas opneemt. Van de mol
ding der Siloemboeng af is de Sibajang voor groo- 
tere vaartuigen geschikt. De landstreek aan de 
Kampar Kiri beneden de samenvloeiing van hare 
twee hoofdtakken heet Goenoeng Sahilan. Het 
stroomgebied dezer rivier is van een geheel ander 
type. Wel is haar benedengedeelte eveneens 
moerassig, doch deze moerassen zijn vrij ondiep, 
rusten op een zand- en leembodem en gaan wel
dra over in de heuvelachtige hoogvlakte van 
Goenoeng Sahilan, het zandsteenplateau der 
Boven-Kampar. In verband met deze bode in
formatie is de streek niet vruchtbaar, behoudens 
de valleien van <le beide bronrivieren der Kampar 
Kiri. Daar heeft zich dan ook de geringe bevol
king grootendeels gevestigd, terwijl de rest van 
het landschap bijna geheel is bedekt met dicht 
woud, rijk aan goed timmerhout en boschpro- 
ducten. Bovendien onderscheidt de streek zich
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door rijkdom aan ertsafzettingen, vooral goud 
en door de jonge steenkoolformalies. De Kam- 
par Kiri neemt in deze landstreek links de 
Sitangkei, de Lipat, de Panghidoepan en de Ka- 
loeloet op en rechts de Teso en de Singgawei. 
Plet Westelijk en Zuidelijk gedeelte van het 
stroomgebied der Ivampar Kiri is bergachtig en 
bevat vele kalkruggen. Het verkeer tusschen 
de verschillende nagari’s onderling geschiedt 
nog veel te water. Niet ver beneden den mond 
der Singgawei vereenigt de Kampar Kiri zich 
met de Kampar Kanan, die hier Batang Sako 
heet, om welke reden de samenvloeiing als Moc- 
ara Sako bekend is. De eigenlijke Kampar ver
volgt nu haren loop in N.0. richting, haar bed 
vernauwt zich aanmerkelijk tot even voorbij de 
hoofdplaats Pëlalawan, waar zij naar het Z.O. 
ombuigt, en al spoedig een zeer aanzienlijke 
breedte verkrijgt. De linker zijrivieren hebben 
ook in het benedengedeelte der rivier slechts 
een korten loop; de meest beduidende zijn de 
S. Bokö Bolco, de Alang Djagö en de Pëlalawan. 
Boven Pëlalawan worden veel belangrijker rech
ter zijrivieren opgenomen, de Si Gati en Nilö, die 
in het heuvelland nabij de Kwantan-districten 
ontspringen, ten Noorden van Inoeman. Van 
de eerste zijn de Si Gati kanan en de Si Gati kiri 
de voornaamste takken; van de laatste links de 
Batang Manahan, de S. Madang, de Panai, de 
Koendoer, de Sawan, en rechts de Napoeh ga- 
dang, en de Batang Ajer Itam. Deze rivieren 
doorstroomen een boschrijk, schaars bevolkt 
heuvelland, tot Pëlalawan behoorcnde, en voe
ren op verschillende plaatsen magnetisch ijzer- 
zand af. Beneden Pëlalawan vallen rechts nog de 
Boeloch, de Toelam, de Soda, de Mërawang en 
tal van kleinere zijriviertjes in de Kampar, die 
het water uit de moerassige kustvlakte afvoeren, 
waardoor het water van de Kampar in haar 
benedenloop lichtbruin gekleurd is. Niet ver van 
de monding vormt zij het riviercilandje Poelau 
Mocda, waarachter de vaartuigen vaak bescher
ming zoeken tegen de „bëna” (zie aldaar), de 
vloedgolf, die de vaart op deze rivier zelfs voor 
stoomseheepjes gevaarlijk doet zijn. Voor de 
monding, die naar het N.O. gericht is, liggen een 
aantal eilandjes, die tot Pëlalawan belmoren en 
de namen dragen van Sërapong, Tëpang, Labo, 
Ponjalei, Pandjang, Si Kalooang, Si Këladi 
en Togo.

Zijn in het algemeen de groote rivieren van 
Sumatra’s Oostkust dc hoofd-afvoorwegen der 
producten van de binnenlanden en dc kanalen, 
waarlangs de invoer plaats heeft, dc Kampar 
is in dit opzicht minder belangrijk dan hare 
zusleron, zoowel door de bovenvermelde vloed
golf „bëna”, als omdat een breede zandbank 
voor dc monding ligt, die slechts een smalle, 
kronkelende geul open laat, waarin bij laagsten 
waterstand niet meer dan vier voet water staat. 
.Hoezeer uit een geografisch oogpunt voor ter
minus van een spoorweg uit de Padangscho bo
venlanden gunstig gelegen, kan zij daarvoor uit 
hoofde van de genoemde bezwaren niet in aan
merking komen.

Siakrivier. Deze rivier, ontstaat door de 
in óén vloeiing dor rivieren Tapoeng Kanan en 
Tapoeng Kiri, en ontlast zich in do Brou- 
worstraat. Het stroomgebied beslaat een opper
vlakte van 10.350 K.M.2 Naar deze beide 
Tapoengs wordt insgelijks het landsehap ge

noemd, dat zij begrenzen. Dc Tapoeng Kanan 
is de kleinste tak en ontstaat door de samen
vloeiing van dc Soengei Kapanasan en Soengei 
Landei on is door do vele zich in dien stroom 
bevindende boomstammen moeilijk bevaarbaar. 
De Tapoeng Kiri is meer bevolkt, daar treft 
men aan: do kampoeng Batoe-Gadjah, en het 
volkrijke Pëtapahan, een welvarende kampoeng 
met goed bevloeide sa wahs. De Tapoeng Kiri, met 
j)latbodemde vaartuigen (beloengkang) van on
geveer 20 pikoel inhoud bevaarbaar tot Batoe- 
Gadjah, stroomt van West naar Oost, langs de 
heuvelreeks Soeligi, die haar talrijke stroompjes 
toezendt, welke als de bronnen der Siakrivier 
kunnen beschouwd worden.

Na hare samenvloeiing met de Tapoeng Kanan 
draagt de rivier den naam van Siakrivier. Deze 
is voor de kleinere stoomschepen van de Paket- 
vaart Maatschappij van hoogstens 400 ton (net
to) bevaarbaar tot de door den transito-handel 
■vrij belangrijko plaats Pakan Baroe, die 300 
K.M. stroomopwaarts ligt, ja zelfs mét 3 a 4 
voet diepgaande stoom- en motorbootjes tot 
aan de samenvloeiing der beide Tapoengs.

De meest bekende rechterzijtalcken der Siak
rivier zijn de Soengei Gasip, aan wier monding 
in vroeger tijden de vorsten van Gasip hun zetel 
hadden gevestigd, en do Soengei Mampoera, die 
zich bij de hoofdplaats Siak in de Siakrivier stort. 
Deze rechter zijtakken staau, wat bevaarbaar
heid betreft, ver beneden de Soengei Mandau 
(linker zijtak); toch zijn zij van belang, omdat 
zij voor kleine vaartuigen tot diep in het bin
nenland bevaarbaar zijn, en de natuurlijke wegen 
vormen waarlangs de Ornng Talang uit hun bes- 
schen de Siakrivier kunnen bereiken en omge
keerd.

Belangrijkste linkerzijrivier is de Soengei 
Mandau. Het water dezer rivier is donker rood
bruin van kleur, en veroorzaakt na haar samen
vloeiing met de Siakrivier een opvallende kleur
verandering ook in dat water. Men zegt, dat het 
water tannine bevat. Het Siakrivierwater is 
niettemin goed drinkbaar; op de hoofdplaats 
Siak zijn geen putten, doch drinkt de bevolking 
dat rivierwater.

De Siakrivier is zeer vischrijk; haar oevers 
zijn hooger dan het moerassig achterland. De 
kustzoom en de omtrek der riviermondingen, 
waar veel rhizophoren groeien, zijn onbebouw- 
baar; hoogerop vindt men nipa-, sagoe- en 
niboeng-palmen met verschillende rotan- en 
pandan-soorten, en eerst op ongeveer den hui
ven afstand van dc monding tot de lioofdplaats 
Siak Sri Indrapoera komt aan do oevers goed 
timmerhout voor. De rivier verder opvarende 
treft men tusschen Siak en Pakan-Baroe slechts 
hier en daar enkelo woningen aan, waarvan 
dc bewoners zich met do teelt van rijst op la- 
dangs bezighouden, of wel eenige vlothuizen, 
maar deze nederzettingen hebben weinig te 
beteekenen.

Pakan-Baroe is bekend als doorvoerplaats 
voor den handel tusschen dc V Kota (Pa
dangscho Bovenlanden) met Singapore. Behalve 
door op Bëlawan cn Singaporo varende booten 
van dc Paketvaartmij. wordt deze plaats geregeld 
door een aan Chineezon toebehoorende boot aan
gedaan. Het zijn voornamelijk de Chincczen, die 
de uitvoerartikelen opkoopen en verschepen; 
invoer heeft hoofdzakelijk plaats door inlanders.
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i; 1 Kanan, wier stroomgebied geheel binnen het go- 

west Oostkust van Sumatra blijft, ontstaat uit de 
samenvloeiing van de Batang Sosa en B. Loeboek 
en neemt vooral van links een groot aantal zij
rivieren op, waarvan do belangrijkste de Koomoe 
is. Beneden Kapanoehan worden de oevers reeds 
moerassig, terwijl ook in het lagere heuvelland 
van Pasir Pëngarajan af de langgestrektc valleien 
bij iedere bandjir in moerassen veranderd worden. 
Opmerkelijk in dit gebied, vooral in Tan ah Poe- 
tih, is het groot aantal meren, o.a. de Laut Na- 
pangga, die uitmunten door hun vischrijkdom. 
Van het vereenigingspunt der beide Rokanrivie- 
ren, een weinig boven Sikapas af, wordt het ter
rein steeds moerassiger. Met een steeds breeder 
wordende mond, aestuarium, mondt de Rokan 
tenslotte nabij Bagan Si Api Api in straat Malaka 
uit. De enorme slibmassa’s door de rivier afge
voerd, doen haar monding steeds meer verzanden 
en de kust sterk aangroeien, hetgeen voor het 
visscherij- en scheepvaartbedrijf van gonoomde 
plaats ernstige moeilijkheden gaat opleveren. 
Voor de scheepvaart is de sterke vloed, dio 120 
K.M. ver zich doet gevoelen en aan de monding 
vaak 5 c\ 6 M. bedraagt,een voordeel; do hcrhaal- 
delijk optredende „bëna” (zie aldaar) levert ech
ter een ernstig gevaar op. De Rokan Kiri is voor 
groot© laadprauwen met een max. laadvermogen 
van 40 pikoel bevaarbaar tot Loeboek Bandaha- 
ra, de Kanan tot Kapanoehan.

Mere n. Sumatra is zeer rijk aan meren, zoo
wel in het bergland als in het laagland. Men on
derscheidt hierbij:

lc. tektonische meren, ontstaan door verzak
king, waartoe het Tobameer behoort, het groot
ste van Sumatra, met een oppervlakte van 1300 
K.M.2 zonder- en 2050 K.M.2 met het eiland 
Samosir; het meer van Koerintji (50 K.M.2), dat 
door de Batang Si Oelak het water ontvangt van 
het veel kleinere Danau Oeloe Ketjil; de Danau 
di Atas (24 K.M.2) en het meer van Singkarak 
(100 K.M.2), dat door de Lembang of Selajoe- 
rivier het water opneemt van de Danau di Baroeh;

2o. kratermeren, waartoe bohooren: het Ranau 
meer (106 K.M.2); de kratermeren van den G. 
Tocdjoeh, Bt. Boentak, Talang en eenige andere 
kleinere in Midden Sumatra; ten slotte liet meer 
van Manindjau (100 K.M.-) en het oude krater- 
meer'van Taloc, dat thans drooggelegd is;

3e. afdamming smeren, waarvan het belangrijk
ste het Tawar-meor is.

Van het groot aantal meren der moerassige 
kustvlakte verdienen vermelding: do Danau Lö- 
bak Dëling in Palembang en do vele meren langs 
do Siak Ketjil.

Klimaat i). Het klimaat van een zoo groot ei
land als Sumatra, waar men slechts korten tijd en 
alleen op enkele plaatsen regelmatig rnctereologi- 
sche waarnemingen doet, is nog geenszins volledig 
bekend en verklaard.

Dó ligging van ± 5° benoorden tot i 5° bezui
den den equator doet verwachten dat Sumatra, 
grenzende aan den Indischen Oceaan, Straat van 
Malaka, Zuid -Chineescho zee en Javazeeeencqua- 
toriaal zeeklimaat zal hebben, waarbij verschil in 
hoogte boven zeeniveau ook verschil in klimaat

De Siakrivier heeft ter hoofdplaats Siak Sri 
Indrapoera een breedte van ruim 215 M., te 
Pakan-Baroe ± 80 M. Zij is vrij van de bëna- of 
vloedgolf (zie het artikel BENA), welke men bij 
de Rokan-, Panei- en Bilarivicrcn aantreft. Wel 
zijn eb en vloed in die rivier zeer sterk en zelfs 
merkbaar tot voorbij Pakan-Baroe, terwijl voor 
het bevaren de vaak voorkomende dikke mist ge
durende de nacht- en morgenuren en de hier en 
daar, veelal na bandjir, in de rivier drijvende 
boomstammen bezwarend zijn. Is deze rivier door 
hare bevaarbaarheid voor zee-stoomschopen im
mer van meer belang geweest dan eenigo andere 
rivier op het Noordelijk gedeelte van de Oost
kust van Sumatra tot de Indragiri- en eigenlijk 
tot de Djambi-rivier toe, sedert de inlijving 
van de V Kötö (in 1S99) en van de Rokan-stre- 
ken van Karnpar Kiri en van de Kwantan-dis- 
tricten (in de jaren 1902 tot 1907), waardoor 
geheel Midden-Sumatra in een toestand van 
orde en veiligheid werd gebrr.cht, die handel en 
verkeer niet weinig ten goede kwam, maakt de 
Siak-rivier een onmisbare schakel uit voor het 
betrekken van de benoodigde Europeesche en 
Indische handelswaren niet alleen voor de ge
noemde stroken, doch ook voor een niet onbe
langrijk gedeelte van het Noord-Oostelijk ge
deelte der Padangsche Bovenlanden. Wegens de 
moerassigheid van het Oostelijk laagland van 
Sumatra is deze waterweg niet door transport- of 
spoorwegen te vervangen. De op Pakan Baroe 
uitloopende transportwegen van Pajö Koemboek 
en van Taloek (Kwantandistricten) zullen het 
reeds bestaande handelsverkeer op deze rivier 
ongetwijfeld belangrijk verlevendigen, waartoe 
voorts zal bijdragen de uitvoering van de spoor
wegplannen, waarbij deze plaats eindpunt van 
een zijlijn der hoofdspoorweg zal worden.

Rokan. De Rokan, die een stroomgebied van 
ongeveer 16.500 K.M.2 heeft, ontstaat uit twee 
bronrivieren, de Rokan Kanan en de Rokan Kiri, 
welke evenmin als de hoofdrivier zelve voor de 
scheepvaart van veel beteekenis zijn. Do Rokan 
Kiri ontspringt als Soempoer op den G. Gadang in 
de res. Sum. Westkust, stroomt door een groot 
lengtedal Noordwaarts langs de hoofdplaats Loe
boek Sikajping en neemt beoosten Raö het water 
op van eenige riviertjes. In diluviaïen tijd had de 
afwatering van hier naar het Westen plaats, 
maar vulkanische uitbarstingen hebben dezen 
uitweg verstopt. Tegenwoordig buigt de rivier 
Oostwaarts en breekt door het gebergte heen in 
een nog jong erosie dal, tusschen Si Gamai Gamai 
en Batoe Bandang. Dit dal is nog niet diep ge
noeg ingesneden, zoodat het voormalige meer, 
dat waarschijnlijk in liet Noordelijk, laag ge
deelte van het dal zich heeft bevonden, nog niet 
geheel is drooggelegd. Het deel van Panti tot RaÖ 
is daardoor nog een moeras, meestal dicht be
groeid met waterlievende planten en op droge 
piekken met hoog geboomte. Na de doorbraak 
door het gebergte heet de rivier voor het eerst 
Rokan Kiri, en stroomt, honderden grillige boch
ten vormende, in hoofdzakclijk N.O.lijke rich
ting verder. Aanvankelijk door een laag bergland, 
uitloopers van het Barisangebergte, die de 
terscheiding vormen met de Siak, daarna door 
heuvelland om vervolgens bij Kötö Lamö de 
laagvlakte te betreden, links en rechts begeleid 
door uitgestrekte moerassen, zonder dat een be
langrijke zijrivier wordt opgenomen. De Rokan
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il Hierbij is gebruik gemaakt van het opstel 
door Dr. W. van Bemmelcn gepubliceerd in 
Med. v. h. Encyclopaedisch Bureau, Deel II,;
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to voorschijn roept. Do nabijheid van Azië in het 
Noorden on do invloed van Australië in het Zuid
oosten doet dit klimaat echter anders zijn, 
wat betreft wind en regen, dan wel temperatuur.

1. Temperatuur. De meest opvallende karakter
trek van het klimaat is de gelijkmatigheid van 
den jaarlijkschen gang der temperatuur. De 
warmste maanden zijn die met den hoogsten zon
nestand, meestal tevens de maanden met'den 
mcesten regen, maar het verschil met de koudste 
maanden bedraagt, aan de kustplaatsen tenmin
ste, niet veel meer dan 1° C. Het verschil tusschen 
dag- en nachttomperatuur bedraagt daar 
wel 5 & 6° C. Omtrent den dagolijkschen gang van 
de temperatuur bestaan weinig gegevens. Van 
Padang is bekend, dat de temperatuur van 24° 
’s morgens om G uur stijgt tot 27,5° om 9 uur, tot 
29° om 3 uur om daarna te dalen tot 25° ’s avonds 
om 10 uur. De gemiddelde jaartemperaturen lig
gen tusschen 26,6 en 27.3° C.

In de hooge stroken worden dezo amplituden 
grooter, waardoor de hoogvlakten grooter 
schillen vertoonen in het anders zoo gelijkmatige 
tropische klimaat. Op de hoogvlakte om het 
Laut Tawar in Midden Atjèh (1200 M. boven zee) 
beweegt de temperatuur zich tusschen 30° en 10° 

gemiddeld dagelijks tusschen 26° en 16°. 
Deli’s kuststreek is ’s nachts betrekkelijk koel; de 
temperatuur daalt er gemiddeld tot bijna 22° C. 
Padang Lawas in het Z. van Tapanoeli heeft 
grooto hitte naast tijdelijke, sterke afkoeling; 
de temperatuur stijgt cr overdag soms tot 40° C.

2. Wind. a. de Oostkust. Zooals bekend mag 
verondersteld worden ontstaat tijdens onzen win
ter in Australië een barometrisch minimum, dat 
de lucht, die als een met de N. O. passaat samen
vallende stroom van de Zuid-Chincescho zee en 
Malaka komt, over den equator heentrekt als een 
N.W. tot Westenwind; in onzen zomer heeft juist 
het omgekeerde plaats. Deze beide grooto half- 
jaarlijksche luchtstroomingen (moessons) worden 
0|> de plaats van hun ombuiging belommerd door 
hot Barisun gebergte, waardoor zij enkel over de 
Zuid Oostelijke kustvlakten van Sumatra kunnen 
heenstrijken. Alleen dit gedeelte Noordwaarts 
tot do hoogte van Riouw toe heeft dus een wind- 
systeem ongeveer als Java. Do Noordoostelijke 
vlakten zouden door de N.O. passaat, dio ’s win
ters over Malaka heenkomt, kunnen bestreken 
worden, maar dezo wind splitst zich alvorens 
Noord-Sumatra te bereiken. Het eeno deel der 
luchtstrooming wijkt naar het Z.O. af en waait 
verder door Straat Malaka en over do eilanden, 
het andere buigt naar het Westen af en treft 
Noord Atjèh.

b. de Westkust. Het hceto Australië zuigt ook 
uit den Indischon Oceaan lucht naar zich too, 
maar de Barisankcten sluit deze zuiging af, waar
door niets dan zwakke winden met Westelijke 
componenten op kunnen treden. In onzen zomer 
dool zich echter aan do Westkust ten N. van Pa
dang een afwijkend en sterk sprekend verschijn
sel voor. In hot grootste deel van Ncd.-Indiö waait 
in onzen zomer de droge Z.O. tot Oost moesson; in 
het N.W. van Sumatra komt dan echter lucht aan, 
dio door hot minimum van Centraal Azië uit den 
Indischon Oceaan is gezogen en als een vochtige 
Zuid-West moesson langs do Noordspits 
Atjèh waait. Bovendien doet zich dan een tweede 
merkwaardig verschijnsel voor. Daar Azië dichter 
bij is dan Australië, is de zuigende werking ster

ker, waardoor do lucht over het Barisan gebergte 
heengetrokken wordt. Vooral in de maanden Juli 
en Augustus gaat dan een krachtige luchtstroo
ming over do hoogvlakten van het gebergte en 
wanneer die gedwongen wordt door do dalen naar 
de kustvlakten af to dalen, wordt ze als een echte 
„föhn” wind, warm en droog. Een voorbeeld hier
van is de bohorok in Dcli, die zoo fataal kan zijn 
voor de tabakscuUuur en in 1912 43 maal voor
kwam, waarvan 2 maal in Mei, 2 in Juni, 10 in 
Juli, 20 in Augustus en 9 in September. Genoemd 
jaar was echter zeer ongunstig, want 1909 en 1910 
b.v. telden elk niet meer dan 24 bohorok dagen. 
Ook elders zijn bergwinden bekend, b.v. de koude 
Singgalang wind in de omgeving van Port de 
Koek; verder in Padang Lawas en Si BaloengoénT 
Van groot belang voor den mensch zijn de land- en 
zeewinden, ’s Morgens tusschen 8 en 9 en ’s mid
dags tusschen 4 en 5 uur is het windstil en dus 
drukkend heet op de kustplaatsen. Na 9 uur ko
men de zeewinden koelte brengen en vergemak
kelijken het binnenloopen van visschers- en han
delsvaartuigen. Om 1 a 2 uur zijn deze winden het 
sterkst, ’s Nachts ontstaan de landwinden, die in 
Atjèh oorzaak zijn van beruchte, plotselinge 
buien, bekend als Sumatranen (zie aldaar).

3. Regen. In nauw verband met den wind staat 
de regenval, waarbij naast do hoeveelheid, ook cle 
regentijd van gewicht is. Sumatra is zeer regenrijk, 
in de nabijheid van den equator valt de meeste 
regen. Sumatra vertoont dan ook meer het type 
van een equatoriaal dan van een tropisch regen- 
gebied zooals Java, d.w.z. de meeste regen valt 
na den doorgang van de zon door het zenith, dua 
aan den equator van September tot October en 
van Maart tot April, terwijl op verderen afstand 
van den evenaar de hoogste zonnestanden korter 
na elkaar komen en de beide regentijden in elkaar 
vloeien. Het regenmax. van September tot Octo- 
bor is grooter dan van Maart tot April. Van Noord 
naar Zuid gaande treedt dit hoofdregenmax. 
steeds later in. Hierbij moet in het oog gehou
den worden, dat alleen langs de Westkust, waar 
de moessons geen toegang hebben, dit equatoriale 
type zuiver voor don dag komt. Aan het N. deel 
van Atjèh’s Westkust valt de hoofdregentijd b.v. 
al in September, verdor Zuidwaarts tot aan de 
grens van Tapanoeli in October en langs het ge- 
heele overige deel van de kust in Novomber. Het 
gedeelte van de Oostkust, waar do N.O. moesson 
niet komt, is hier geheel mee in overeenstemming; 
Deli b.v. heeft hot max. in Octobor evenals Zuid- 
Atjèh, verder Zuidwaarts tot Djambi toe valt het 
in Novomber. Waar do N. O. moesson zich echter 
doet gevoelen, is duidelijk een vorlatendo invloed 
te bespeuren. De W.tak brengt aan Atjèh’s O.kust 
tot Koota Radja en Sabang eerst met Decembor 
den meesten regen. DeZTEalTvan do moesson, die 
als Noordenwind over don equator heonloopt en 
naar het O. ombuigt, oefent pas invloed uit, wan
neer zo door verheffing van den bodem tot opstij
gen gedwongen wordt. Zoo valt in do kustvlakton 
van Indragiri en Djambi hot max. ongestoord in 
November, maar dieper landwaarts in verschuift 
hot naar December; meer Zuidwaarts en vooral 
hooger den Barisan op, naar Januari, torwijl ein
delijk aan de Zuidspits van Sumatra bij Tëlok Be- 
tongjie hoofdregontijd in Februari is, evenals in 
NTW. Java.

In den z.g.n. drogen tijd is ook oen periode van 
botrekkelijk grooto regenval waar te nomen, die
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de Siamang (Hylobalcs syndactylus), de groot
ste der wau-wau’s of Langarmapen, wier in 
chromatische toonladder stijgend gezang men 
’s morgens in het oerwoud hoort. Don orang- 
oetan heeft Sumatra met Bornco gemeen, evenals 
den tweehoornigen Rhinocoros. Den tijger vindt 
men op Sumatra en Java, maar op het laatste 
eiland leeft een ietwat afwijkend ras, terwijl de 
Sumatraansche met dien van Achter-Indië 
overeenkomt. Van karakteristieke Roofdieren., 
dient ook de Bintoeroeng (Arctitis binturong) 
vermeld, die op Java niet is aangotroffen, even
min als daar de Maleische beer voorkomt. Onder 
de aapsoorten is nog de Kortstaartige Laponder- 
aap of béroek (mal.) (Inmis ecaudaltis) voor 
Sumatra kenmerkend: een magot-aap die tot het 
plukken van klappers wordt afgericht. Onder de 
Knaagdieren verdient de kortoorigo haas (Neso- 
lagus netscheri), wiens huid als die van een kat 
geschakeerd is, bijzondere vermelding; zijn 
naaste verwanten worden op den Himalaya aan
getroffen.

Van de vogels zij aan het voorkomen van de 
Argusfaisant herinnerd, en op de bijzondere 
soorten van Neushoornvogels en Ijsvogels ge
wezen.

De Achter-Indische Gaviaal (een smalsnuitige 
Krokodil), die eerst slechts van Borneo bekend 
was, is thans ook op Sumatra ontdekt.

Bevolking, a. Dichtheid. Het rijke en 
vruchtbare Sumatra, dat bij een dichtheid van 
bevolking als Java heeft, 120 millioen inwoners 
kon tellen, heeft nauwelijks 5 millioen bewo
ners. Per K.M.2 wonen op Sumatra 11, op Java 
270 menschen (Nederland 210). Grootc stukken 
zijn zoo goed als onbewoond en in het dichtst
bevolkte gedeelte des lands, residentie Sumatra’s 
Westkust, wonen niet racer dan 32 inwoners 
per K.M.2 Onderstaande tabel geeft een over
zicht van de dichtheid der bevolking per K.M.2 
in de verschillende gewesten op uit. 1917.

meest nevenmaximum wordt genoemd. Over het 
Sumatra valt dit in April. In 

de Noordkust in Mei en
grootste deol van 
Atjèh echter later, aan 
op een kleine strook aan de Westkust in Juli; 
waarschijnlijk is dit de regenrijke Z.W. moesson 

den Indischen Oceaan. Geheel in het Z., in 
is onder invloed van den

van
het Palembangsche,
N.W. moesson juist een vervroeging tot Maart 
waar te nemen, die tenslotte zoo sterk wordt, dat 
in Tëlok Bëtong het nevenmax. in Februari samen 
zou vallen met het hoofdmax., m. a. w. dus ver
dwijnt. Met nadruk moet gewezen worden op de 
groote hoeveelheid regen, die in vele gedeelten 
ook in den drogen tijd valt, vooral aan de West
kust, zoodat de meening dat hier geen droge 
moesson zou zijn, zeer begrijpelijk is. Deregencij- 
fers wijzen echter op een sterke ongelijkheid van 
regenval in de verschillende maanden van het 
ja ar.
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In tegenstelling met de max. vertoonen de mi
nima, zoowel hoofd- als nevenminimum, nage
noeg geen tijdsversenuiving bij verandering van 
breedtegraad, al zijn ook hierbij eenige opvallen
de afwijkingen te constatecren.

Wanneer men van West naar Oost dwars door 
Sumatra gaat, dan valt het volgende op. De 
Westelijke eilanden zijn van dezelfde regenrijk- 
dom als de tegenoverliggende kuststrooken, be
halve Oost Nias, dat teveel in de lijzijde ligt. 
Het grootste is deze regenval te Singkel en Sibol- 
ga, waar jaarlijks gemiddeld 4550 m.M. valt. Ook 
Padang behoort met 4513 m.M. tot de regen
rijkste gebieden, evenals de tegenover liggende 
Batoe eil.

De overvloedige regens aan de Westkust ne
men toe, naarmate de wind hooger moet stijgen 
en dus meer waterdamp condenseert. Natuurlijk 
is in de lage lengte-dalen de regenval zeer veel 
minder. Op de Oostelijke hellingen van het ge
bergte vermindert de regenval wel, maar is toch 
in den regel aanzienlijker dan in de lcngtedalen. 
Verder Oostwaarts vermindert de regenval voort
durend, en ook de O. eilanden ontvangen weinig 
water, tenzij gebergten weer eenige stijging ver
oorzaken.

De meeste regen valt in Sibolangit, in de Deli 
doesoen, n.L G000 m.M. per jaar (Nederland 710 
m.M.).

fauna. De fauna van Sumatra vertoont groote 
overeenkomst met die van Achter-Indië aan de 
ééne, Java en Borneo aan de andere zijde. Ook 
door zijn dierenwereld wordt dus Sumatra geken
merkt als een onderdeel van een groot Soendaisch 
vaste land, dat door het rijzen der zee (vermoede
lijk na den ijstijd) van de overige onderdeden is ge
scheiden geraakt. Er is dus reden, om hier alleen 
enkele punten van verschil met die overige deelen 
op te geven. In het algemeen kan men zeggen, dat 
Sumatra in fauna meer met Borneo dan met 
Java overeenkomt, doch rijker is aan diervormen 
dan elk der twee andere Soenda-eilanden, wat 
misschien gedeeltelijk mag toegeschreven worden 
aan zijn grootere verheffing boven zee, waardoor 
diervormen konden blijven bestaan, die op de 
overige uitstierven. Op deze wijze zou men kun
nen verklaren, dat Sumatra het eenige Soenda- 
eiland is, waar een Aziatische olifant en (met 
Borneo) een tapir voorkomen, al is tot heden 
slechts voor de olifanten bewezen, dat zij vroeger 
ook op Java hebben geleefd. Tot de voor Suma
tra kenmerkende zoogdieren behoort verder o. a. I
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Sumatra’s Westkust .
Tapanoeli.....................
Ben koelen.....................
Lamp. distr..................
Palembang....................
Djambi........................
Oostkust v. Suin. . . 
Atjèh en Onderh. . . 
Afd. Indragiri (res. 

Riouw e. O.)
Totaal. . . .

40.285 1.288.G24|31.99 
42.035 765.238 18.20
24.440 229.845 9.81
20.365 171.572 5.84
84.692 760.548 8.98
49.5001 207.265 4.19 
91.890, 894.140 9.73 
53.1251 709.841; 13.36

25.000 95.177 3.80 
. . 1440.332]5.I22.25o|ll 63

De oorzaak van dit verschijnsel is feitelijk 
door geen schrijver ernstig onder de oogen gezien, 
hoewel het vraagstuk van buitengemeen belang 
is; kennis der oorzaken van oen kwaal is immers 
de halve genezing! Een belangrijke factor zal on
getwijfeld de gesteldheid van het land geweest 
zijn, waardoor duizenden H.A. land te moerassig 
of te onvruchtbaar zijn voor een eenigszins dich
tere bevolking. Echter is ook op do vruchtbare 
hoogvlakten, die uitstekend voor woonplaats ge
schikt zijn, de dichtheid nog niet groot, o.m. een
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gevolg van liet gering aantal geboorten, hetzij 
doordat overmatige vrouwenarbeid de vrucht
baarheid der vrouwen doet verminderen, hetzij 
doordat kunstmatig zwangerschap wordt tegen- 

. gehouden of verstoord, terwijl verder tal van an
dere soxueele misstanden zoowel onder do vrou
wen als de mannen een ongunstigon invloed oefe- 

op het kinderaantal. Bovendien lijden de dun-

dwergachtigo gestalte, hun donkere, zwart-bruine 
huidskleur en spiraalvormig gedraaid kroeshaar. 
Men pleegt ze „Negritos” (negerachtigen) te noe
men. Nergens hebben zij zich echter als zelfstan
dig volk gehandhaafd, al komt hun type dui
delijk en menigvuldig voor onder de Sakaie en 
Akits in Siak, de Koeboea van Palembang en de 
Bataka om hot Tobaraeer.

Veelvuldiger zijn echter waar te nemen de typen 
van het Indo-Australischo ras. Zij zijn grooter 
dan de Negritos, maar blijven toch klein, meest 
niet langer dan 158 c.M., de huidkleur is lichter, 
het haar ook zwart, maar grover en meer golvend. 
De vorm van het voorhoofd, de diepliggende 
oogen en de breede neus, vanwaar diepe rimpels 
gaan tot aan den buitengewoon wijden mond met 
dunne lippen, geeft hun gelaat een woest en on
gunstig uiterlijk. Het meest vallen deze typen 
echter op door hun lange baarden. Ook van de 
Indo-Australiërs heeft op Sumatra geen enkele 
zich als zelfstandig volk weten te handhaven; 
hun vredelievende gezindheid, hun eerlijk- en op
rechtheid veroorzaakten, dat zij zich niet met alle 
kracht en met alle ten dienste staande middelen 
hebben verzet tegen binnendringende volken, die 
hen daardoor weldra overheerschten. Hun type 
vormt een belangrijk bestanddeel van de genoem
de Koeboe’s en Bataks, en eveneens van de Ga- 
jö’s. Onder de laatsten komen zulke zuivere ty
pen voor, dat de bekende Sarasin uit een collectie 
foto’s van de Gajö’s terstond de Weddah’s van 
Ceylon herkende en hem de gelijkenis opviel met 
de Toala’s van Celebes,.

Negritos en Indo-Australiërs vormen de oudste 
bewoners van Sumatra; na hen zijn de vertegen
woordigers van het Maleische ras gekomen. 
Grooter dan de beide vorige rassen, blijven ze 
toch met een gemiddelde lichaamslengte van 155 
— 160 c.M. beneden die van de Europeanen. Zij 
onderscheiden zich verder door hun breed gezicht 
met scherp uitstekende jukbeenderen en breede 
onderkaak, waardoor de omtrek van hun hoofd 
een weinig heeft van een vijfhoek. De huidskleur 
is meer lieht-bruin, jonge kinderen zijn vaak bij 
blank af; het zwarte hoofdhaar ligt meestal plat 
en sluik, lichaam en gezicht zijn weinig behaard.

Geschied- en taalkundige benevens folkloristi
sche navorschingen leiden er toe om aan te ne
men, dat de Maleiers afkomstig zijn uit het bin
nenland van Azië, waar de wieg van zoovele vol
ken gestaan heeft. Waarschijnlijk door andere 
volken voortgestuwd, kwamen zij in Achter-In- 
dië en op het schiereiland Malaka, vanwaar zij op 
een van hun velo zwerftochten als zeeschuimors 
do groote vlakten aan de Oostkust van Sumatra 
hebben bereikt. Velo jaren later zullen zij de ri
vieren zijn opgovaren, waar ze achter de onher
bergzame kustmoerassen de vruchtbare hooger 
gelegen stukken ontdekten en tenslotte in kennis 
kwamen met de nog hooger gelegen berglanden, 
die zooveel overeenkomst vertoonden met hun 
stamland Malaka. Zooals eenmaal een geweldige 
stroom van volken: Hunnen, Gothen en vele an
dere over Europa zich uitstortte, zoo is ook Su
matra overstroomd geworden en wel door een 
machtige schare van Maloiors. Telkens wanneer 
nieuwe invallen plaats hadden in Centraal-Azië 
werden do daar wonende volkon opgejaagd en 
stortte zich een nieuwe vloedgolf van Maleiers 
over Sumatra uit, de reeds aanwezigen op hun 
beur: opduwend of zich daarmede vermengend.

nen
no gelederen voortdurend ernstige verliezen. 
Vroeger vooral door de onophoudelijke oorlogen, 
tegenwoordig vooral door ernstige ziekten als: 
pokken, malaria, typhus, lepra, tuberculose, ter
wijl gebrek aan geneeskundige behandeling ook 
bij minder ernstige ziekten velen het loven kost. 
Hoe ernstig deze factoren op zich zelf ook wezen 
mogen, waarschijnlijk schuilt de hoofdoorzaak in 
de omstandigheid, dat de bewoners van de na
tuurlijke rijkdommen niet voldoende partij heb
ben weten te trekken, om tot meerdere welvaart 
te komen. Dan zou het wachten dus zijn op de 
technici, de organisators en andere intellectuee- 
len. De zeldzaam snelle ontwikkeling van Java, 
dat in het begin van de negentiende eeuw ook 
niet meer dan 4 millioen inwoners telde, recht
vaardigt het vermoeden, dat het door de natuur 
in velerlei opzicht gezegende Sumatra, bewoond 
door menschen, die voor de Javanen slechts wei
nig of in het geheel niet in ontwikkeling en aanleg 
behoeven onder te doen,in de komendejarendoor 
de meerdere bemoeienissen der Europeanen even
eens sterk in aantal bewoners zal toenemen.

Slechts 4 plaatsen op Sumatra tellen meer dan 
10.000 inwoners. De grootste hiervan is Padang, 
dat uit. 1917 91.440 inwoners telde, waarvan 
83.337 Inlanders, 5136 Chineezen, 1789 Europea
nen, 210 Arabieren en 96S andere Vreemde Oos
terlingen, daarop volgt Palembang met 60.985, 
waarvan 50.703 Inlanders, 7304 Chineezen, 2420 
Arabieren, 372 Europeanen en 186 andere Vreem
de Oosterlingen. Verder telt (opgave 1905) Si- 
holga 17.611 inw., waarvan 41 Europeanen, en 
Aiétlan 14.250 inw., waarvan 954 Europeanen.

b. liassen. De inlandsche bevolking van Su
matra te onderscheiden en te groepceren iseenzeer 
moeilijke opgave, omdat geen eiland van Ned.- 
Indiö zoo vele rassen, volken en stammen telt, 
maar ook omdat do kennis van de talen, van do 
materieel'- en geestelijke ontwikkeling nog te wen- 
sehen overlaat, terwijl met de verzameling van 
anthropologische gegevens nauwelijks een begin is 
gemaakt. Een derde moeilijkheid schuilt in do om
standigheid, dat de vele rassen, volken en stam
men vaak groeten invloed op elkaar uitoefenden, 
soms opgingen in binnendringendo, sterkere vol
ken, terwijl herhaalde onderlinge oorlogen, en 
vooral slaven- en vrouwenroof, op groote schaal, 
nieuwe samensmeltingen deden ontstaan. Het 
onderkennen van de oorspronkelijke elementen is 
daardoor wel zeer moeilijk geworden, maar vele 
groepen hebben in haar isolement zich zoodanig 
ontwikkeld wat betreft lichamelijke en geestelijke 
kenmerken, taal, eigenaardigheden en gewoon
ten, dat zij zich duidelijk onderscheiden van haar 
oorspronkelijke verwanten. Uit den aard der zaak 
hebben de bewoners van het binnenland het best 
hun oorspronkelijke zuiverheid bewaard, terwijl 
de kustbewoners meer onder invloed stonden van 
vreemden, vooral afkomstig van het nabij gelegen 
en dicht bevojkte vasteland van Azië.

Onder de bewoners van Sumatra vallen enke
len op door hun buitengewoon kleine, haast
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weest, waarvan vele mooie vrouwen geroofd 
werden om als slavinnen in Atjèh te dienen en 
duidelijk spreekt ten slotte de vermenging met 
Javanen en do nabij wonende Gajo’s en Bataks. 
Niettegenstaande deze verschillende elementen 
gevoelen de Atjèhers van allo volken op Suma- 
tra zich het sterkst als een eigen natie, waar
schijnlijk een gevolg van do suprematie van 
Atjèh in vroegere jaren over geheel Noord-Su- 
matra, maar zeker niet minder van het feit, dat 
zij het eerst geïslamiseerd waren, terwijl tenslotte 
de jarenlange strijd tegen ons Gouvernement er 
ook toe bij gedragen zal hebben om de Atjèhers 
zich aaneen te doen sluiten. Een afzonderlijke 
plaats nemen de Panders in aan de Noordkust, 
die evenals de Pedireezen in de vallei van Pidië in 
Groot Atjèh een afzonderlijk dialect spreken. De 
laatsten hebben ook buiten eigenlijk Pidië kolo
niën in Atjèh.

3°. Talrijker dan de Atjèhers zijn de Bataks 
om het Toba-meer, die echter een minder be
langrijke rol in de geschiedenis van Sumalra 
hebben gespeeld. Het aantal Bataks bedraagt 
ongoveer G00.000, waarvan verreweg het grootste 
deel in de residentie Tapanoeli woont en slechts 
een gering aantal in de aan het Toba-meer gren
zende declen van hot gouvernement Oostkust 
van Sumatra. Onder de Bataks vallen duidelijk 
Drawidische en Melanesische typen op, terwijl 
ook vermenging plaats had met de omringende 
Gajo’s, Alassers, en Atjèhers, met Kust-Maleiers 
in Boven Asahan en Koeta Pinang, met Minang- 
kabauers in Mandailing en Boven Na tal; zelfs 
Boegineesehen invloed schijnt men voor het 
uiterste Zuiden te moeten aannemen. Toch vor
men dc Bataks een zeer gesloten, zelfstandige 
volkengroep, die in huwelijks-, familie- en be
stuursinrichting, taal en godsdienst, kleeding, 
huizenbouw en velerlei ander opzicht haar eigen
aardigheid wist te bewaren. Op grond van dia
lectische verschillen onderscheidt men: Karo’s 
in het Noorden, Palc-Paks of Dairi’s in het N.- 
Westen, Timocrs of Si Baloengoens beoosten 
het Toba meer, en Toba’s in het centrale Batak- 
land en het Noorden van Padang Lawas.

4°. In het uiterste Zuiden van Sumatra heb
ben dc Lampongers zich tot een zelfstandig volk 
ontwikkeld. Hun aantal bedraagt niet meer dan 
150.000, voornamelijk wonende in de residentie 
Lampongsche Districten, die zij geheel bevolken, 
behalve aan de kusten on rivieren, v/aar vele 
kampoengs zijn van Maleischo kooplieden. De 
Lampongers komen verder voor in de afdceJing 
Kroö van de residentie Benlcoelen en in de aan
grenzende bergstreken van de residentie Paleni- 
bang. Het is opvallend, dat de Lampongers 
uiterlijk zoo veel gelijken op de ver van hen ver
wijderd wonende Bataks; Van der Tuuk toonde 
de overeonkornst aan in klankstelsel en woorden
schat, terwijl ook Junghuhn de verwantschap van 
beide volken constateerde. Deze gegevens leidden 
tot de veronderstelling, dat eenmaal het Batak- 
volk zich tot het Zuiden van Sumatra heeft uit
gebreid, de Maleiers zich als een wig daartusschen 
hebben gedrongen en daarna Noord- en Zuid- 
Bataks elk een afzonderlijke ontwikkeling heb
ben doorgemaakt. Onder invloed van Java 
zouden de Zuid-Bataks dan tot de tegenwoordige 
Lampongers zijn geworden. Zeker is, dat de 
Lampongers sterk onder invloed hebben gestaan

van Sumatra onder-Op de verschillende plaatson 
ging elke Maleische groep der. eigenaardigen in
vloed van bodem, klimaat, van gansch het mi
lieu, hetgeen sameuwerkie mot den invloed van 
de opgenomen vreemde elementen om tc doen 
ontstaan e en groote verscheidenheid van volken.

c. V o 1 k e n. Van alle volken, die Sumatra be
wonen, zijn do Maleiers vc-rrcweg de belangrijk
ste en talrijkste; men schat hun aantal op 
3 millioen.

Men onderscheidt de Riausche- of Djohorsche- 
die ook wel minder juist de Kust-Maleiers worden 
genoemd, en de Minangkabausche- of Binnen- 
landsche Maleiers. Beide groepen verschillen nie 
alleen in taal, maar de eerste volgt de patriar
chale-, terwijl de tweede de matriarchale huwe
lijks-, erfrecht- en verwantschaps instellingen 
volgt. Beide groepen vertoonen echter in ander 
opzicht zooveel overeenkomst, dat men op grond 
van de verschillen in taal en adat niet ten ver-
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schil in afkomst kan aannemen. De Riau-Malei- 
ers bewonen op Sumatra de geheele Oostkust, 
uitgezonderd de Lampongsche Districten in hei, 
uiterste Zuiden en het gouvernement Atjèh en O. 
in het uiterste Noorden. Zij zijn langs de groote 
bevaarbare rivieren ook naar binnen get:okken 
en hebben zich op de grenzen van het gebied der 
volken van de binnenlanden sterk met deze ge
mengd. Toch komen tusschen deze grensvolken 
•wel geïsoleerde kampoengs van zuiver gebleven 
Maleiers voor. De Minangkabauers bewonen de 
residentie Sumatra’s Westkust, komen daar tot 
aan de kust van den Indischen Oceaan, zoodat 
ook de naam Binnenlandsehe Maleiers niet geheel 
juist is; verder treft men hen aan in do aangren
zende bestuursressorten, n.1. in de bovenstreken 
van het landschap Siak van het gouv. Oostk. v. 
Sum., in Midden- en Boven-Indragiri, in Boven
en Midden Djambi, waar vooral de Koerintjiërs 
bekend zijn, in het Noorden van Benkoelen, voor
al onder de bewoners van Moko-Moko en ten slotte 
in de kustgebieden van de residentie Tapanoeli, 
vooral de omgeving van Natal in het Zuiden. Zij 
beschouwen Agarn, de Limapoeloeh Kota en 
Tanah Datar als hun stamland, maar hebben 
zich in tal van betrekkingen over geheel Sumatra 
en ook daarbuiten verspreid („rantau” wordt al
les genoemd, wat aan het Minangkabausche 
land grenst). Wat zucht tot reizen en trekken be
treft zijn de Riau-Maleiers hun de baas. Dit is 
zeker, naast de Boegineezen, het meest rustclooze 
en sterkst emigreerende volk van geheel Ned.-In- 
dië, dat dan ook over den geheelen Archipel kolo
niën heeft gesticht.

2°. Van de kustbewoners zijn, na de Maleiers, 
het belangrijkste volk de Atjèhers, wier aantal 
op 550.000 wordt geschat. Zoowel in karakter
eigenschappen als in kleeding en gewoonten on
derscheiden zich de bewoners der laagvlakten 
langs de kust, van die in het bergachtige 
binnenland. De laatsten hebben zich het best 
van „vreemde smetten” v/eten vrij te houden, 
de eersten hebben zich meer dan eenig ander 
volk op Sumatra met vreemde elementen 
vermengd. Als oud handelscentrum trok Atjèh 
in zijn bloeitijd van overal kooplieden. Als 
tussehenstation voor de verbreiding eerst van het 
Boeddhisme, later van den Islam kwamen er tal 
van personen, die tevens hun godsdienst ver- 

•- breidden: Klingaleezen van de kust van Malabar, 
- Arabieren, zelfs Egyptenaren. Sterk is ook de
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en nog steeds staan van dc Soondaneezen op 
West-Java. Van der Tuulc wees op de verwant
schap in taai, Zollinger op dc uitorlijke overeen
komst met de Soendaneezen. In tijden van op
stand, van hongersnood en veepest gingen voel 
Soendaneezen naar Zuid Sumatra en vaak zoch
ten misdadigers een veilig heenkomen over 
Straat Soenda. Bovendien kwamen on komen 
vele Bantammcrs hulp verleenen bij den peper- 
oogst. De meesten keeren na afloop van den 
oogst terug, maar velen ook blijven in de Lara- 
pongsche Districten hangen. In de omgeving van 
don berg en de rivier Aboeng in het Oosten 
wonen de Orang Aboeng of binnenlanders, die 
zich in zeden en dialecten onderscheiden van 
de benedenlanders of Orang Pabéan.

Deze 4 hoofdvolken hebben elk meer of min
der invloed uitgeoefend op de kleinere volken, 
die nog in het binnenland van Sumatra huizen. 
Meestal staan deze op een veel lageren trap van 
beschaving, worden zij onderdrukt door de 
machtiger buren, die wel als Mohammedanen 
minachtend spreken over de heidensche primi
tieven, maar geen bezwaar maken hen uit te 
buiten. Uit do taal, zeden en gewoonten spreekt 
do,nauwere aanraking van de hieronder bespro
ken primitieven met hooger staanden.

cl. De Kust-Maleiers oefenden grooten invloed 
uii op de Koeboes. De Koeboes zijn een volkje 
van kleine, ineengedrongen gestalte, met veelal 
lang, gekroesd haar, en physiek van een 
minderwaardig type, vooral do vrouwen. Zij 
wonen in de residenties Palembang en Djambi, 
voornamelijk in de moerassige strook tusschen 
de Moesi, Ra was, Tëmbësi en Batang ïïari. 
De Djambischc aan de Bahar maken "flinker 
indruk, de mannen zijn groot van postuur, 
do vrouwen blanker en knapper. Sedert do in
voering van ons direct bestuur, hetgeen gelijk
tijdig geschiedde met de ontdekking van rijke 
petroleumvelden, is aan de onderdrukking door 
do Maleiers een einde gekomen. Do Koeboes zijn 
thans in doesoens vereenigd, geregistreerd en 
moer gewend aan een hoogere beschaving, waar
door vele merkwaardige zeden, gewoonten en 
gebruiken aan het verdwijnen zijn. Hun aantal 
bedr:iaagt in Palembang ruim 3000.

b. De Minangkabauers oefenden Zuidwaarts 
grooten invloed uit op de Rëdjangers cn Löbo- 
ngers. Do ïtedjangers zijn een volkje van ongeveer 
1‘1.000 zielen, dat oorspronkelijk het bergland op 
dc grens van Benkoelen en Palembang bowoonde, 
maar naar de vlakten van Middcn-Bcnkoelen 
afdaaldo om in betere levensomstandigheden 
tc komen. Vooral dc vrouwen doen door haar 
schitterend bruine oogen, donker haar on fijn 
besneden gelaat denken aan Javaanschen in
vloed. Het voorhoofd der Rëdjangers is zeer 
plat, een gevolg van kunstmatige vervorming 
van hot lichaam, waarmee bjj do geboorlo der 
kinderen reeds een aanvang wordt gemaakt.

Naar hot Noorden strekte zich do invloed dor 
Minangkabauers uit over de Oeloes in Klein Man- 
dailing (ros. Tapanocli). Men vindt hier dezolfdc 
drie sookoo’s als in Raö van do Westkust, waar
van het eerst kort is gescheiden, hotzolfdo matri
archale familie-verband on ook do taal vertoont 
niet meer dun eenigc dialectischo wijzigingen. 
Naar het Oosten is'door taal en matriarchale 
instellingen do invloed der Minangkabauers te 
bespeuren bij do Koerintjiërs in Boven-Djambi.

c. Zeer groot is de invloed van de Bataks ge
weest op do in hot gouvernement Atjèh e. O. 
wonende Gajö’s on Alas. Dc krachtige lichaams
bouw, do breede, volle, ronde gezichten en diep 
liggende oogen; de overeenkomst, die boven
dien bestaat in bouwwijze der huizen, aanleg der 
dorpen, vorm en kleur van kleedingstukken en 
wapens; het voorkomen van dezelfde overle
veringen on gelijkluidende namen en marga’s, 
brachten enkele onderzoekers, o. a. dr. Hagen, 
er toe de Gaj ö’s te beschouwen als een stam der 
Bataks en Üus niet als een zelfstandig volk.

Naast deze punten van overeenkomst staan 
echter ook vele verschillen: Bataks laten het 
haar vrij lang groeien, dragen een lang kleed 
tot de heupen, waarboven hun borst bloot blijft, 
bezitten een soort juk om lasten te vervoeren, 
terwijl ze de ingrediënten voor sirih-kauwen in 
een doos meedragen; GajrVs daarentegen heb
ben kort haar, dragen een hoofddoek, een buisje 
om het bovenlijf, een gordel om de heupen en 
een lange Atjèhsche broek. Lasten dragen zij 
in zelf ge vlochten manden op den rug en de sirih- 
benoodigdheden worden in een bonten doek ge
wikkeld, die over den linker schouder hangt.
Prof. Dr. Snouck Hurgronje bestrijdt op taal
kundige gronden do theorie, dat Gaj ö’s niet an
ders dan een stam der Bataks zouden zijn. Uit
gemaakt is deze kwestie niet, maar zeker is, dat 
de Bataks' grooten invloed hebben geoefend op 
de Gajö’s, o. m. doordat Bataksche meisjes als 
slavinnen naar het Gajö land werden verkocht 
of als buit door roovorsbenden daarheen werden 
gevoerd. Do laatste eeuwen staan de Gajö’s 
meer onder invloed van de Atjèher3, doordat zij 
Mohammedanen zijn goworden, terwijl de Bataks 
grootendccls heidenen bleven; zeker gaan hun 
sympathieën thans het meest uit naar hun ge- 
loofsgenooten in het Noorden, die niet verzuimd 
hebben daarvan profijt te trekken.

Naar het Zuiden hebben de Bataks grooten 
invloed geoefend op do Mandailingers. Sedert 
ook deze don Islam belijden, hebben zij veel 
van hun oude adat opzij gezet, gaat hun taal 
steeds meer de richting van het Maleisch uit en 
noemen zij zich liover Maleiers dan Bataks.

Een mengelmoes van het Mandailingsche, Ma- 
leischo en Minangkabausche, vormt de taal 
der Locbocs, een volkje van ongeveer 1700 zielen, 
verspreid wonende op ladangs in Mandailing en 
het nabij gelegen Padang Lawas. Hun starnin- 
richting is patriarchaal cn zij zijn in marga’s ver
deeld, evenals do Mandailingers, die hen wegens 
den heidenschon godsdienst, onontwikkeldheid, 
kleeding van boomschors en het eten van mui
zen, larvon, apen on ander onrein gedierte, diep 
vorachton, maar tegelijk ten zeerste vreezon 
wegens hun priesters en heksenmeesters — zooge
naamde „dotoo’s”, die bijzonder bekwaam zijn in 
het vervaardigen van onheilbrengende fetischen... •’ t c -> -;

Tenslotte verdienen vermelding enkele zeer ' • "
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kleino ovorblijfselon van een vroeger talrijker 
primitief volk in Sialc. Hiertoe worden gerekend: 
do Laoets (zcomonschon) in do streolc der Kampar 
on Rëtóh-monden, de Oetans cn Rawa’s d. z. de 
bosch- on moerasmonschen op do kusteilanden 
van Siak. Vervolgens drie moer bekende volks
stammen. Hiervan bowonen de Talangs, ook wel 
Maraa&sgoheoten, doocvers van de Mandau-rivier 
en do strook tusschen do Siak en do Kampar. Hun 
aantal bedraagt ongeveer 700. Zij hebben een
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belangrijkst in de Lampongsche Districten in 
do nabijheid van Gedong Tataan en ten v\ • 

Tölok Bötong, 'torwyl zij ook geschiedt m 
Benkóelen, sedert 1907 nabij Kepahiang in Re- 
djang, sedert 1911 nabij Tjoeroeb in Lebong. 
(zie KOLONISATIE).

G o d s d i e n s t. Sumatra telt onder zijn be- 
300.000 Heidenen, waarvan de

matriarchaal familie-verband, zijn althans in 
naam Mohammedanen, waardoor zij zich als 
verwanten van de Minangkabauers gaan be
schouwen. De Sakai’s, levende in de moerassen 
van de Mandau en Rokan, zijn talrijkor (± 3000). 
Tot voor kort werden zij door de omwonende 
Maleiers als een soort wilde dieren beschouwd 
wegens hun heidenschen godsdienst, hun vrije 
opvatting betreffende de verhouding van man 
en vrouw en hun primitieve kleeding en levens
wijze, doch de langzame overgang tot don Mo- 
hammedaanschen godsdienst brengt meerdere 
achting. Do Akits wonen op vlotten aan de 
mond der Siak-rivier en op het eiland Roepat. 
Zij sterven langzaam uit. Zuiver Akit-mannen 
zijn er niet meer dan 300 en het aantal vrouwen 
is zoo gering, dat de mannen zich in den mono
gamen huwelijksvorm moeten schikken.

Immigranten. Naast de eigenlijke Inlandsche 
bevolking telt Sumatra bijna 12.000 Europeanen,
171.600 Chineezen, ruim 4.000 Arabieren en
17.600 andere Vreemde Oosterlingen, tezamen 
dus x/24 van de geheele bevolking.

De Europeanen wonen in het grootste aan
tal (6270) in het gewest Oostkust van Sumatra, 
met zijn modern centrum Médan en zijn vele 
ondernemingen. Daarop volgenlSumatra’s West
kust (± 3500), Palembang (4; 1400) en Atjèh 
(± 1700).

Ruim 2/3 van het totaal aantal 'Chineezen 
woont in de Oostkust van Sumatra n.1. 132.000, 
terwijl daarop Atjèh en Palembang volgen met 
respectievelijk 12.000 en 10.000 Chineezen.

Arabieren zijn alleen talrijk in Palembang, 
waar meer dan de helft van het totaal woont, 
n.1. 2900.

Ook de andere Vreemde Oosterlingen zijn het 
talrijkst op de Oostkust (± 14.000). Er is nauwelij ks 
een Oostersche natie, welke niet eenige harcr zonen 
naar het Cultuurgebied van Deli heeft gezonden; 
daar doen de Dravida’s van Coromandel dienst 
als karrenvoerders en loodsenbouwers, de Benga- 
leezen zijn hoeders en verzorgers van trokvee, 
de statige Sikhs treden op als nachtwakers, 
Bandjareezen, Perzen, Armeniërs en Arabieren 
vinden hier werk, en allen houden vast aan hun 
eigen taal en hun eigen nationale kleederdrach- 
ten, zoodat hier een bonte volkenmengeling 
ontstond.

Afzonderlijke vermelding onder de immigran
ten verdienen de Javanen. Evenals de Ban
djareezen en enkele bewoners van Celebcs zijn 
ook Javanen naar Sumatra gekomen. Palem
bang bijvoorbeeld schijnt een kolonie te zijn ge
weest van het rijk Modjopahit; taal en gewoon
ten wijzen ook thans nog op dien grooten invloed 
van Java. De bevolking langs de Blidah (ten 
Z. W. van de stad Palembang) moet zelfs geheel 
uit Javaanscho afstammelingen bestaan, 
in beneden Djambi is duidelijk de invloed van 
Java te bespeuren, terwijl op den zeer grooten 
invloed in de Lamp. Districten reeds is gewezen. 
In de laatste jaren tracht men echter op groote 
schaal menschen uit het dichtbevolkte Java 
over. te planten naar het zoo leege Sumatra. 
Particulieren zijn daarmede begonnen ter Oost
kust, om zoodoende een vaste, opgezeten bevol
king te verkrijgen, die den invoer van vreemde 
krachten zou verminderen. Sedert 1905 worden 
door het Gouvernement kolonisatie-'prooven ge
nomen in Zuid Sumatra. Deze kolonisatie is het
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godsdienstige voorstellingen uiteen loopen, van 
het primitieve denken der Koeboes, Akits e. a., 
wior „godsdienst” nauwelijks het stadium bereikt 
heeft van doodenvrees of geloof aan goede en 
booze geesten, tot de animistische voorstellin
gen der Sëmindo’s, Pasoemahs en Bataks. De 
eerste hoogere godsdienst, die ingang vond, was 
het Hindoeisme, waarvan overblijfselen duidelijk 
zijn waar te nemen, zoowel in de godsdienstige 
voorstellingen en de sagen, als in de talrijke 
overblijfselen van bouwwerken en beelden of be
schreven steenen, die men o. m. vindt in Padang 
Lawas, hij Moeara Djambi aan de Batang Hari, 
bij Moeara Takoes aan do Kampar, in het W. 
van Palembang, in Bila, op Samosir, in de Pad. 
Bovenlanden.— Atjèh enz. Vermoedelijk hebben 
de Hindoes, die niet alleen hun godsdienst, maar 
ook beschaving in den vorm van voorwerpen, 
gewassen, schrift en letterkunde brachten, zich 
het eerst op Noord Sumatra gevestigd en zich 
van daar over geheel Indië uitgebreid. Dr. Bran- 
des maakte echter uit, dat het beeld van Awalo- 
kitegwara, door Neumann in Padang Lawas ge
vonden, een oud-Javaansche inscriptie droeg, 
waaruit af te leiden valt, dat althans een deel 
van den Hindoe-invloed via Java naar de Batak-
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landen zou zijn gekomen, waarvoor ook pleiten 
de opschriften in het Maleisch op de 4 zuiltje 
welke aangetroffen zijn nabij de Sorik Mërapi in 
Man.dailing. Zeker is echter, dat het Hindoeïsme 
op Sumatra niet zoo ver ingang vond als op Java. 
De Maleicr bezat daartoe niet voldoende gevoel 
voor
do uiterlijkheden werden overgenomen, het ani
misme bleef, zij het dan ook in een nieuw kleed. 
Des te ontvankelijker bleek de bevolking echter 
voor het Mohammedanisme. Van alle eilanden 
in Ned. Indic is Sumatra het eiland waar de !-- 
lam het diepst wortel geschoten heeft. Hij is hier 
het oudst en de Maleiers hebben van alle volken 
het meest bijgedragen tot zijne verspreiding. 
De bedehuizen worden hier drukker bezocht, de 
godsdienstige voorschriften getrouwer nageko
men, de djakat on pitrah (godsdienstige heffin
gen) plichtmatiger opgebracht, de vastenplicht 
beter nagekomen en uit tal van andere omstan
digheden is te bespeuren, dat men hier in een 
land verkeert, waar het Mohammedanisme bloeit. 
Opmerkelijk groot is het aantal moskeeën, waar
onder vermaard zijn die van Palembang, Médan, 
Tandjociig Pp era en de door ons gebouwde te 
Koeta Radja, welke do Inlanders echter weige
ren te betreden. Vooral op Surnatra’s Westkust 
zijn ze talrijk; elke nagari heeft daar zijn eigen 
raasdjid. Naar verhouding der bevolkingssterkte 
levert Sumatra het grootste aantal hadji’s van 
geheel Indic;zelfs uit de meest afgelegen streken 
en onder de minst ontwikkelde Mohammedanen 
als bijv. in Gajö Loeös, doen velen den langen en 
kostbaren tocht naar Mekka. Zij genieten echter 
geen bijzondere vereering als'op Java; een witte 
hoofddoek en de verschijning bij feestelijke ge
legenheden in Arabische dracht zijn veelal hun

het spcculatief-abstracte; vrijwel alleen
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cenige onderscheidingsteekencn. Het totaal aan
tal Mohammedanen van Sumatra wordt op 4±/2 
milliocn geschat, waarnaast de 300.000 Heidenen 
en de 170.000 Christenen slechts onbeduidend in 
aantal zijn. Het Christendom wordt voornamelijk 
door do Protcstantschc Zending hier gebracht; do 
Katholieken hebben alleen een tweetal priesters 
van de Capucijncn in Bcnkoelen en een school 
onder de Pasoomahs te Tandjoeng Sakti. De 
kerstening is het best geslaagd in de Bataklan- 
den, waar het Ned. Zendelinggenootschap en 
vooral het Rheinische Missionsgesellschaft werk
zaam zijn, en op de eilanden, o.a. de Mèntawei en 
Batoe-eilandcn en Nias. Naast de verzachting 
der zeden door bekeering tot het Christendom 
heeft do zending zich vooral verdienstelijk ge
maakt door het geven van onderwijs, ook am- 
bachts- en landbouwonderwijs, ziekenverpleging 
en algemeene verbetering van de hygiënische 
en economische toestanden.

Bestuur. Zooals onder het hoofdstuk Ge
schiedenis nader uiteen gezet wordt, dateert onze 
aanraking met Sumatra reeds van eeuwen her, 
maar eerst in 1902, toen de noodzakelijkheid van 
een actieve politiek ten aanzien van Djambi en 
tegen Koerintji aanvaard werd, begon de daad
werkelijke onderwerping van het centrum van het 
eiland aan ons gezag. Bij de uitoefening van het 
bestuur is nauwlettend in acht genomen het fun- 
damenteele beginsel van ons Regeeringsbeloid, 
dat zooveel de omstandigheden zulks toelaten, de 
Inlandsche bevolking gelaten moot worden onder 
de onmiddellijke leiding van haar hoofden. Waar 
verwacht werd dat de bestaande bestuursorga
nisatie voldoende vitaliteit bezat om een krach
tig medewerkend orgaan te worden bij onze po
gingen tot ontwikkeling van land en volk, daar 
heeft men het bestaande inlandsch zelfbestuur
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van het Gouvernement; elders werd het land 
rechtstreeks bestuurd gebied. De verhouding van 
do zelf besturende landschappen tot ons Gouver
nement werd vroeger geregeld bij een uitvoorig 
politiek contract, zooals thans nog ter Oostkust 
van Sumatra in de landschappen: Langkat, Deli, 
Sördang, A ahan, Pëlalawan en Siak Sri Indra- 
poera. Thans wordt deze verhouding elders meest 
geregeld door de z.g.n. „Korte verklaring”, voor
al in de kleine zelfbesturen, die soms slechts ceni
ge honderden onderdanen teken. Zelfbcsturcnd 
gebied in bovcnbodoc'dcn z n zijn thans: de ge
ilede Oostkust, behalve Laboean Batoo en het 
eiland Bëngkulis; Atjèh en Ondorh. behalve Groot 
Atjèh en Singkel; voorts do afdecling Indra- 
giri der ros. Riouw en 0. Jn deze gebieden waren 
respectievelijk 32, 109 en 7 bestuurders, die de 
korte verklaring hadden getcekend. De laatste 
ja ren zijn in de inlandsche zelfbesturen „land- 
s( hapskassen” ingesteld, in 1914 ter Oostkust 13 
mot een totaal budget van 4.400.000 gulden, in 
Atjèh 18 en I ndrugiri 2, met totale budgets respec
tievelijk van 1.010.000 gulden en 114.000 gulden.

Voor het Europeesch bestuur on toezicht is 
Sumatra in acht gewesten verdeeld, terwijl het 
kindschap fndragiri een afdecling van de residen
tie Riouw en Onderh. vormt. Atjèh en Ondorh. en 
do Oostkust van Sumatra zijn gouvernementen; 
de overige gewesten zijn residenties. Nevenstaan
de tabel vermeldt cenige statistische gegevens 
omtrent de bcvolkingssterkte voor de jaren 1905 
en 1917.
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economische ïoestand. Do economische too- 
staxid in het algemeen on vooral do economische 
tookomst van Sumatra staat sinds cenige jaren in 
het brandpunt der belangstelling van iedor, wien 
het lot onzer koloniën ter harte gaat. Jarenlang is 
dit rcusachtige eiland, ondanks zijn natuurlijke 
rijkdommen, nauwelijks in staat geweest enkele 
milliocnon mensohen eon bestaan te versohaffen 
en leverde hot niets noomenswaardigs op voorden 
wereldhandel. Wij, Nederlanders, hadden te zeer 
onzo handen vol met Java om aan een intensie
vere exploitatio van de Buitenbezittingen te kun
nen denken. Daarom bleef het rijke Sumatra, dat 
een zeker succes beloofde aan eiken pionier, zoo 
langen tijd verstoken van Europccschen invloed,UrC / 1,
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sclie luiishouden werden steeds vrij veel klap
pers aangeplant, doch eerst do reusachtige vraag 
naar copra voor de olie- en margarinc-fabrieken 
heeft de teelt een omvang van grooto beteekenis 
gegeven. De weinige verzorging, die klappertui
nen behoeven, maakte do teelt zeer aantrekkelijk, 
duizenden Inlanders plantten boomen op hun 
erven en tientallen kustbewoners lieten hun 
zwaar en weinig winstgevend visschersbedrijf va
ren voor de meer winstgevende klappercultuur. 
Ter Westkust nabij Pariaman, Pajökocmboch en 
op Nias, ter Oostkust in Asahan, Sërdang, Panai 
en Bila heeft de cultuur zulk een omvang ver
kregen, dat hier ware klapperdistricten zijn ont
staan; in Batoe Bara vindt men tusschen Tëbing 
Tinggi en Laboehan Roekoe over een afstand van 
ongeveer 14 K.M. bijna onafgebroken klapper
tuinen. Toch is de klapperteelt nog pas in de eer
ste stadia van haar ontwikkeling; de Westkust 
van Atjèh en Pidië kennen haar eerst kort, in 
Benkoelen, Palembang, de Lampongsche Distric
ten en Indragiri is ze nog in opkomst. De grootste 
aanplantingen zijn Europecsche ondernemingen, 
men vindt ze in bijna alle gewesten, maar niet 
minder dan 37 stuks met een oppervlakte van 
72.000 bahoc ter Oostkust van Sumatra alleen. 
De meeste zijn in Engelsche handen. Ook de 
volkscultuur draagt een zeer aanzienlijk deel 
bij in de totale productie. Primitief is nog 
vaak het verkrijgen van vruchtvleesch en voor
al de wijze van drogen laat veel te wenschen 
over; van afvalproducten wordt weinig gebruik 
gemaakt, en zeer zeldzaam zijn de olicfabrie- 
ken, door coöperatie van de Inlanders opge
richt. Desondanks draagt de klappercultuur 
zeer veel bij tot verhooging van de welvaart der 
Inlanders, die zich niet alleen uit in meerdere 
spelen en feesten, maar ook in betere woningen, 
kleeding, meubileering, in fietsen en rijtuigen. 
De uitvocr van copra was in 1880 van nog geen 
beteekenis, bedroeg in 1900 een waarde van ruim 
1 millioen gulden, en steeg in 1913 tot bijna 7 
millioen gulden, waardoor copra het vierde uit- 
voerproduct van Sumatra was geworden.

Pcpercxiltmir. Peper was eertijds het belang
rijkste product van Sumatra; het vormde do rijk
dom van Atjèh. Twaalf Atjèhseho havens brach
ten het product op de wereldmarkt, en leverden 
den Sultan zooveel op, dat hij zich van het 
onbelangrijke binnenland weinig aantrok. De 
verminderde marktwaarde van het product deed 
do cultuur sterk achteruit gaan, en door den „hei
ligen oorlog” werden de tuinen geheel verwaar
loosd. Hot toenemend gebruik van peper tot be
scherming van pelterijen tegen motten bracht te
gen het laatst der 19e eeuw wel eenige opleving 
en door hot verleenen van voorschotten is aan de 
cultuur krachtige steun gegeven. Hoewel de peper 
weinig zorg behoeft en geen uitstekenden grond 
vereischt, zal ze waarschijnlijk toch nimmer 
volkscultuur van groote beteekenis worden; daar
voor is de opbrengst te sterk wisselend; de markt
prijs b.v. schommelt van 32 tot 9 gulden per pi- 
Jcool, on daarbij veroorzaakt een eenigszins aan
zienlijke uitbreiding van de aanplantingen licht 
overproductie. Toch moet de beteekenis van de 
pepercultuur niet worden onderschat. Een hoofd
middel van bestaan is zij aan de Oostkust van 
Atjèh; ook in Langkat, Tamiang en Palembang is 

belang, terwijl in Riouw en Onderhoorig- 
heden een 300 kleine aanplantingen in handen

het gewest Oostkust van Sumatra, het cul
tuurgebied bij uitnemendheid.

Welk een rousachtig afzetgebied ligt derhalve 
voor een verhoogde productie van den in-
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landschen rijstverbouw. Hoe primitief zijn nog 
vaak de methoden van arbeid: paarden en buf
fels worden het veld ingejaagd om bijwijze van 
ploegen den akker om te woelen, kunstmest of 
moderne machines worden zoo goed als niet ge
bruikt. Op de scholen wordt nog slechts zelden 
praotisch landbouwonderwijs gegeven. Hoog ont
wikkeld is echter de rijstverbouw o.m. in Koe- 
rintji, aan de Boven-Kwantan en vooral in do 
residentie Sumatra’s Westkust. De streken nabij 
Padang Pandjang, Fort de Koek en Solok bevat
ten zulkeuitstèk end ingerichte sawahs, dat daar
aan ook door onze landbouwkundigen maar wei
nig verbeterd kon worden. De Regeering heeft 
op vele plaatsen onschatbaar nuttig Averk ver
richt, voor verbetering van den landbouw in het 
algemeen, den rijstbouw in het bijzonder. Door 
haar toedoen zijn o.a. in de zelfbesturende land
schappen kassen gevormd, Avelke de middelen 
hebben geleverd om met hulp van de heeren- 
diensten der bevolking die Averken tot stand te 
brengen, waarvan duizenden vaak profiteeren; 
zoo b.v. ter Oostkust een bevloeiingskanaal van 
2000 M. lengte. In 1903 werd door het Gouverne
ment zaadpadi uit Java overgebracht ter verhoo
ging van de rijstkwaliteit; mantri’s kwamen over 
om de bevolking bij de irrigatie voor te lichten 
en bekwame landbouwers Averden hier tijdelijk 
aangesteld, opdat de Inlanders de betere arbeids- 
methoden zouden OArernemen. Sedert 1910 Avor-
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den van RcgeeringSAvege door ingenieurs onder
zoekingen gedaan voor de bevloeiing; een rap
port is uitgebracht, Avaarin de meest noodzake
lijke irrigatie-Averken worden aangewezen; met 
de uitvoering daarvan is een begin gemaakt. De 
groote waterleiding Siring Boemi Agoeng aan den 
voet van den Goenoeng Dëmpo werd naar de 
eischcn der techniek omgewerkt, in Si Baloe- 
ngoen vele nieuwe irrigatie-werken aangelegd en 
bestaande verbeterd, Avaardoor dit landschap 
voor een aanzienlijk deel aan de behoeften van 
het gewest Oostkust ATan Sumatra zal kunnen vol
doen. Zoo zouden nog vele voorbeelden aange
haald kunnen Avorden. Ook particulieren zien de 
beteekenis van vermeerdering der rijstproductie 
in en richtten in 1914 de Deli PdjstbouAV Mij op. In 
Panai en Bila, Soeugai Këpahiang, Asahan en 
Sërdang is men bezig rijstlanden van beteekenis 
te maken. Tot nog toe is echter alleen de West
kust een uitvoerland en ook deze eerst sedert 
1910. De groote scheepvaartmoeilijkheden tij
dens den oorlog, die invoer uit Britsch-Indië en 
Siam zoo bezwaarlijk en kostbaar maakten, heb
ben juist de export van de Westkust een grooto 
vlucht doen nemen. Deze breidde zich uit van 
nauwelijks 3 millioen K.G. in 1913 tot ruim 12 
millioen K.G. in 1915. Maar deze tijd leerde te
vens, dat het een gebiedende eisch is met de ver
hooging van de rijstproductie \roortgang te ma
ken, opdat Sumatra binnen niet te langen tijd 
althans in eigen behoeften kan A'oorzien.

Naast den verbouw van rijst, als hoofdgcAvas, 
Arerdienen enkele andere meer of minder be- 
langnjke producten van den landbouw ver
melding.

Klapperteelt. Door het veelvuldig gebruik van 
de verschillende deelen van de plant in hetinland-
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.van 1900 af dc koffie-oogst nog gemiddeld V/t 
millioen gulden por jaar opbracht. Velen vrees
den dat door de afschaffing, evenals op Java en in 
dc Minahasa, de koffie-tuinen geheel verwaar
loosd zouden worden. Dit is echter niet geschied. 
Even werd wel een lichte achteruitgang van de 
productie geconstateerd, maar deze is niet van 
langen duur geweest, en thans zet zich een sterke 
hausse beweging in. In 1917 voerde Suraatra’s 
Westkust ± 35.000 pikoel uit, afkomstig van de 
volkstuinen, Tapanoeli ruim 30.000. In Boven- 
Palonibang, waar de Inlander onsystematisch 

. plant, de jonge boompjes uit den grond trekt bij 
overplanting en aan de geheelc cultuur weinig zorg 
besteedt, komt men toch in den oogsttijd handen 
te kort voor den pluk. Ook Benkoelen en Koe- 
rintji behooren tot de koffic-produceerende lan
den. Van groot belang is de invoering van de 
teelt van Robusta koffie, omdat bij deze varië
teit de pluk het geheele jaar door kan geschieden 
en de planter een matigen en geregelden arbeid 
heeft, in plaats van de overstelpende drukte bij 
andere soorten, waar de pluk in enkele dagen 
geschiedt, daardoor haastig en slordig en met 
hulp van vreemde krachten plaats heeft.

Katoen wordt sedert lang door de bevolking 
geplant voor de inlandsche nijverheid. Geruimen 
tijd zijn proeven genomen met den aanplant van 
soorten, die in Twente gebruikt kunnen worden, 
doch dit is mislukt. Met de verbetering van de 
bestaande soorten zijn zeker betere resultaten te 
verkrijgen dan met invoering van nieuwe. De 
meeste katoen levert Palembang, vooral de om
geving van Moeara Enim. In 1913 bedroeg de uit-. 
voer 8 millioen K.G.

Tabak voor eigen gebruik en voor de Inland- 
sclie markt wordt bijna overal geplant. De teelt 
eischt wel veel zorg, maar lovert bij geschikten 
bodem en gunstig klimaat goede resultaten op, 
vooral wanneer uitgevoerd kan worden voor de 
Europeescho markt. Van de meeste beteekenis 
zijn de omstreken van Pajö Ivoemboeh, die vooral 
sigarettentabak leveren; Tanah Datar, het Gajö 
land en dc omgeving van Ranau, die zware, geu
rige tabak levert. Rëdjang in Benkoelen en Pidië 
in Atjèh schijnen in opkomst.

Rubber behoorde reeds geruimen tijd tot de 
producten, die in do bosschen werden verzameld. 
Toen do prijs van dit artikel sterk steeg en tal van 
Europeescho ondernemingen met den aanplant be- 
gonncif, werd aan dit product bijzondere aandacht 
geschonken. Het ^verzamelen van rubber werd 
een rage, een koorts, die do Inlanders beving, 
waardoor ze vele andere bedrijven in den steek lie
ten en het economisch leven op menige plaats ge
heel werd ontwricht. Onder leiding van bestuurs
ambtenaren on van landbouw-adviseurs ging men 
vaak tot aanplant van het zoo gewilde product 
over, vooral in Palembang en Djambi, waar uit. 
1913 door de bevolking respectievelijk 2 en 3 mil
lioen boompjes waren aangeplant. Velen be
kwaamden zich vooraf in hot bedrijf door eerst 
cenigen tijd als koelie werkzaam te zijn op do Eu- 
ropecsche ondernemingen, zelfs op dio van Ma- 
lalca.

zijn van Chineezen en een grootere op Eo_eloc... 
Wèh. Verreweg het belangrijkst voor de pepcr- 
cultuur zijn thans echter dc Lampongsche Dis
tricten. In 1913 leverde geheel Sumatra ongeveor 
30 % van do wereldproductie, als volgt over do 
verschillende gewesten verdeeld (in K.G.):

Zwarte
Peper.
_______ I

i Witte 
! Peper. Totaal.Gewest.

Lampongsche
Districten . . . 42S.000 11.537.000 11.965.000 

Atjèh en Onderh. : 3.000, 3.780.000 3.783.000
Palembang . . . 358.000' 1.759.000 2.177.000 
Oostkust v. Sum. — S9S.000 898.000
Riouw en Onderh. 496.000 223.000 719.000 
Benkoelen . . . 87.000j 427.000 514.000.

De waarde van den uitvoer bedroeg in 1913 bij
na 4 millioen gulden, tegen 21/, millioen in 1900 
en nog geen 200.000 gulden in 1880. Dat niette
genstaande deze gunstige cijfers de peper van 
haar eerste plaats onder de uitvoerartikelen naar 
de vijfde is verdrongen, vindt zijn oorzaak in de 
veel grootere ontwikkeling van de andere pro
ducten.

Qambir. Een vrij speciaal Suraatraansche cul
tuur is die van gambir. Over het veelvuldig ge
bruik is elders geschreven. Hier moge vermeld 
worden dat de residentie Riouw vroeger ver
maard was door de gambir, en de Chineezen al
daar nagenoeg het monopolie van dat artikel in 
handen hadden. De cultuur was ook van ouds be
kend bij de Gajö’s en bij de Bataks, die het bo
vendeel van de Delische doesoen „sinoean gam
bir”, d. i. gambirterrein, noemden. Door Inlan
ders wordt verder een belangrijke cultuur gedre
ven in de afdeeling Bëngkalis, vooral op den late- 
riet bodem, nabij dc Rokan en de Karnpar Kiri 
en ter Westkust in liet Pajö Koemboohsche en na
bij de Boven Karnpar; verder op vele plaatsen 
verspreid voor eigen gebruik. Daar de kwaliteit 
van het product sterk afhankelijk is van de be
reiding en deze alleen goed kan geschieden bij een 
kostbare installatie, beginnen Europeescho on
dernemingen zich met dc cultuur te bemoeien. 
Thans zijn er reeds een drietal, nl. in Indragiri en 
Asahan, allo in handen van Zwitsers. Sumatra 
voordo in 1913 ongeveer 11 millioen K.G. uit, ter 
waarde van 3.8 millioen gulden. Ongeveer do 
helft is afkomstig uit Riouw.

Koffie. De koffie-cultuur is op Sumatra vrij aan
zienlijk geweest; enkele streken hebben zelfs een 
zekere vermaardheid verkregen door de uitsto
kendo kwaliteiten, welke zij opleverdon, o.a. Man- 
dailing en Kroö. Op vele plaatsen vindt men 
thans echter verlaten tuinen en geheel verwilder
de boomen. Onder het cultuurstelsel word uit Su- 
matra heel wat koffie gehaald, vooral van de 
Westkust. De haven Padang voerde alleen aan 
koffie uit in:

1860 124.200 pi koels 1872 110.800 pikoels
1871 203.000 „ 1894 56.300

Dezo achteruitgang, gevoogd bij ethische overwe
gingen, heeft er toe geleid, dat do verplichte lcvo- 
ring werd opgehoven en dc Gouvcrnomentskoffte- 
cultuur ingetrokken. Het eerst in dc rosidontio 
Benkoelen bij Gouvern. Besl. van 19 Juli 1872. 
Eerst m 1908 (fnd. Stb. no. 90 en 97) volgden 
Numatra s Westkust en Tapanoeli, ofschoon daar

i
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Hiormedo zijn zeker niet alle gewassen opge
noemd, dio de Inlandsche landbouw lovert, maar 
wel de voornaamste, al zijn thee, suiker, kapok, 
sagoe, kaneel, pinang en vele andere ook niet van 
belang ontbloot.

B. Nieuwe bestaansmiddelen. In -_IV 14
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het vorige is aangetoond, hoe de meesto middelen 
bestaan der inlandscho bevolking tot ont

wikkeling zijn gekomen, maar meer dan deze 
van nieuwe bestaansmiddelen

die van Padang voor hot jaar 1914 geschat op 
3.381.000 K.G. Een niet onbelangrijk deel daar
van is afkomstig uit Tapanocli, waar do productie 
juist vooruitgaande is. Ook in Benkoelen breidt 
zich do koffie cultuur regelmatig uit. Uit dit ge
west en uit Palembang is de koffie afkomstig, die 
in den handel als Kroe-koffie bekend is. Van 
groot belang is de koffiecultuur verder in do Lam- 
pongsche districten, die in 1914 bijna 1.400.000 
K.G. konden uitvoeren. Ter Oostkust heeft de

van
|ij

heeft de opkomst 
bijgedragen tot den opbloei van Sumatra. Deze 
zijn voornamelijk in het leven geroepen door de be
langstelling van het Europeesche kapitaal in Su
matra als landbouw- on mijnbouwland en de mo
gelijkheid tot vestiging van een groot-bedrijf. Do 
agrarische kwestie en het arbeidersvraagstuk wa
ren daarbij de inoeilijkste problemen, welke om 
oplossing vroegen. De inlandsche bevolking was 
op de meeste plaatsen te gering in aantal, boven
dien vaak ongeschikt of onwillig voor den van haar 
gevraagden arbeid. Het is hier niet de plaats om 
uitvoerig in te gaan op de maatregelen om in liet 
verzekerd bezit te komen van de gcwenschte lan
derijen, noch om in te gaan op de koeli-ordonnan- 
tie, noodig voor grooter aantal arbeiders en meer 
arbeiders-zekerheid. Wij wijzen er alleen op dat de 
nieuwe middelen van bestaan een zeer groot aantal 
arbeiders en arbeidsters naar Sumatra bracht, (in 
1913 waren er totaal 127.700 geregistreerde con- 
tract-koelies), den Inlanders de mogelijkheid 
opende om als arbeiders in hun bestaan te voor
zien, en ten slotte ook voordeelig waren voor die
genen onder de Inlanders, die zich niet op een 
Europeesche onderneming wenschten te verbin
den. Zij toch vonden voor hun eigen producten 
een grooter en rijker afzetgebied dan ooit te vo
ren. De nieuwe bestaansmiddelen kwamen tot

:!■:

bi•' :

koffiecultuur als zoodanig zich niet lang kunnen 
handhaven; eind 1914 waren er nog slechts 2 on
dernemingen, die uitsluitend koffie plantten. Vele 
koffietuinen zijn beplant met rubber; in hoofd
zaak wordt nog koffie gekweekt ter bescherming 
van de jonge rubberplantjcs, maar de lcoffieaan- 
plant verdwijnt zoodra de rubberboomen vol
wassen zijüirDe totale uitvoer van koffie bedroeg, 
in 1914, in:

Sumatra’s Westkust . . . 3.381.000 K.G.
Sumatra’s Oostkust . . . 3.382.000 „

. . 2.579.000 „

. . 1.374.000 „

. . 1.339.000 „

. . 1.328.000 „
. . 222.000 „

!;

1
Ii
, Palembang...............

Lamp. Districten . .
Benkoelen................
Tapanoeli................
Djambi.....................

I
i
j;
: Totaal .... 13.605.000 K.G.

Rubber. Dc koffiecultuur, hoe aanzienlijk ook 
volgens bovenstaande cijfers, heeft niet een be- 
teekenis kunnen krijgen, die de opbrengst van ta
bak nabij komt; de rubbercultuur is daar in en
kele jaren tijds wel in geslaagd en bedriegen alle 
teekenen niet, dan zal deze cultuur de tabak zelfs 
voorbij streven. Van groote beteekenis is dit, 
niet alleen door de directe baten, die daarvan lier 
gevolg zijn, maar tevens doordat thans aan de 
groote eenzijdigheid van den Europeeschcn land
bouw oen einde is gemaakt. Het belangrijkst is de 
cultuur in Sumatra’s Oostkust, waar de rubber 
„boom” begon omstreeks 1908, aanvankelijk op 
de terreinen waar dc tabak niet loonend was, la
ter ook op nieuw in gebruik genomen terreinen. 
Met waarlijk buitengewone snelheid heeft deze 
cultuur zich hier uitgebreid. In 1902 bedroeg de 
beplante uitgestrektheid nauwelijks 435 acres, 
eind 1914 niet minder dan 245.000 acres, d. i 
oppervlakte als ongeveer onze provincie Utrecht 
bezit. Si Baloengoen, Si Antar, Asahun en Kisa- 
ran behooren tot de bekendste arbeidsterren 
van de vele maatschappijen, waaronder 
scheideno met Engclsch kapitaal. Ook in Tapa
noeli, Atjèh, Djambi en Palembang breidt zich 
de rubbercultuur uit; in Atjèh voornamelijk in de 
landstreek Tamiang, terwijl daar in Langsa bo
vendien door het Gouvernement een groote on
derneming is opgericht. In 1914 leverde Sumatra 
5.83G.000 K.G. op, waarvan alleen dc Oostkust 
5.222.000 K.G.

Thee. De jongste groot-cultuur op Sumatra is 
de thee. Ook deze wordt weer hoofdzakelijk ter 
Oostkust en wel bijna uitsluitend daar gedreven. 
Do eerste onderneming werd er in 1911 opge
richt, eind 19J5 waren er reeds 17, die totaal 
22 millioen heesters hadden aangeplant. B na 
alle liggen in Si Baloengoen, maar ook Bove - 
Asahan, Padang en Bedagei schijnen geschikte 
gronden té bevatten, zoodat ook daar de cultuur 
zich begint te ontwikkelen. Buiten de Oostkust 
zijn er nog 5 ondernemingen, o.a. nabij Loebock 
Sikaping ter Westkust, en in Tapanoeli in de

stand’in landbouw, mijnbouw en industrie
1. Landbouw. Het belangrijkste landbouwge- 

.bied van Sumatra, tevens van geheel Ned.-Indië, 
is het gouvernement Oostkust van Sumatra. Waar 
in het afzonderlijk artikel over dit gewest de land
bouw uitvoerig is behandeld, zij hier volstaan 
met voor vele belangrijke cultures daarheen en 
naar de andere afzonderlijke artikelen te verwij
zen, in het bijzonder geldt dit voor de voornaam
ste nieuwe cultuur: de tabak.

Tabak. De uitoefening van de Europeesche ta
bakscultuur ter Oostkust dateert van 18G4. 
Sinds dien hebben de talrijke groote en kleine 
maatschappijen, waarvan de op I Nov. 1869 op
gerichte Deli-Maatschappij de oudste is, aan de 
uitbreiding van deze cultuur gewerkt, waardoor 
in het jaar 1913 alleen de Oostkust 255.600 pak
ken kon opleveren, een waarde vertegenwoordi
gende van ruim 40 millioen gulden. Daarnaast 
zinkt in het niet de productie van kleinere onder
nemingen in andere gewesten, o.a. Lampongsche 
districten, Benkoelen, en Tapanoeli, welker to
tale opbrengst nauwelijks 6000 pakken bedraagt.

Koffie. Tijdens de groote tabakscrisis van 1893 
werden vele tabakslanden, vooral van minder 
kapitaalkrachtige maatschappijen, omgezet in 
koffie-ondernemingeu, waarvan het aantal zich 
nog uitbreidde toen proeven aantoonden, dat do 
Liberia- en vooral de Robusta-variëteiten zeer 
geschikt waren om op dezen bodem en in dit kli
maat te gedijen. Het belangrijkst is deze cultuur 
ter Westkust, waar dit artikel nog steeds tot de 
voornaamste uitvoerartikelen behoort, hoewel 
ook daar de beteekenis geleidelijk afneemt, zooals 
blijkt uit de omstandigheid, dat uit de hoofdha
ven Padang werden uitgevoerd:

van 1905-1909 .... 15.808.000 K.G.
„ 1910-1914 ... . 13.400.000 „

Ook de andere havens van het gewest voeren een 
aanzienlijke hoeveelheid koffie uit, in totaal met
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Dairi landen ten W. van het Toba m’cor, waar op de alluviale en diluviale rivierafzottingen, op
grooto hoogte bijzonder fijne kwaliteiten worden uiterst primitieve wijze goud te delven uit de
voortgebracht en waarschijnlijk zullen Palem- kwartsgangon en de schiefcrs. De eerste groote
bang en Benkoelen volgen. Ook de Inlandschc be- exploitatie geschiedde door do O. I. C. in 1070 bij
volking begint in deze cultuur belang te stellen: Salida, een weinig ten N. van Painan, maar veel
enkele hoofden en landbouwers hebben al kloino baten heeft deze mijn nooit opgeleverd, ze is in
tuintjes aangelegd. De rijke woud-bodem, het vroegeren tijd steeds een grondeloozc put geble-
koele klimaat en do krachtige planten met weinig ken, waarin groote sommen gelds verdwenen (zie
ziekten, die men tot nog toe heeft verkregen, SALIDA). Men heeft echter de hoop niet opge-
wettigen het vermoeden, dat ook voor deze jong- geven, want nog in 1913 werd een Mij. opgericht in
stc der culturen nog een belangrijke toekomst het vertrouwen met de Salida mijnen meer succes
open ligt. te hebben dan alle voorgangers. Rijk aan goud en

Een overzicht van den totalen uitvoer der be- vooral-aan zilver zijn verder gebleken de geberg
ten aan weerszijden van de Batang Gadis in 
Tapanoeli en de Soempoer in Sumatra’s West
kust. De belangrijkste goudvelden vindt men 
echter in de afdeeling Lëbong van de residentie 
Benkoelen. Daar zijn 3 maatschappijen werk
zaam, terwijl de Staat weldra de exploitatie ter 
hand zal nemen van de uitgestrekte en rijke vel
den Lëbong Simpang en Tambang Sawah, waar
van alleen het laatste veld vermoedelijk 80 mil- 
lioen gulden zal opleveren.

b. Steenkool. Eerst in 1892 begon de eigenlijke 
exploitatie van de rijke steenkoolvelden en thans 
levert Sumatra reeds 6/t van de geheele steen- 
koolproductie van Ned.-Indië d.w.z. dat het on
geveer voor de helft voorziet in de vraag naar 
steenkool van spoor- en tramwegen, stoomvaart
lijnen, fabrieken, enz. in Ned.-Indië. De voor
naamste steenkoolvelden liggen nabij Sawah 
Loentö aan de Oembilin (zie SAWAH LOENTÖ), 
waar jaarlijks ongeveer 450.000 ton wordt gepro
duceerd en per spoor vervoerd naar de Emmaha- 
ven. Men schat dit bekken, dat geheel door het 
Gouvernement wordt geëxploiteerd, op 200 milli- 
oen ton. Daarnaast zijn de laatste jaren buitenge
woon rijke lagen (naar schatting 140 millioen ton 
steenkool en 170 millioen ton bruinkool bevat
tende) ontdekt langs de Lëmatang (zie aldaar) in 
Palembang, die ontgonnen worden door een parti
culiere Mij. Deze Lëmatang steenkool schijnt in 
hoedanigheid te staan boven alle andere kolen, 
welke tot nu toe in Ned.-Indië zijn gewonnen en 
de goede Cardiffkolen te evenaren. Talrijke con
cessies zijn verder uitgegeven ter West- en Oost
kust, in Tapanoeli, Benkoelen, de Lampongsche 
Districten en Indragiri. Bij Moeara Enim en 
andcro plaatsen worden kolen in kleine hoeveel
heid door Inlanders gedolven.

c. Petroleum. De petroleum-ontginning is de 
jongste tak van mijnbouw, maar heeft in de en
kele jaren van haar bestaan alle andere in bo- 
teekenis overtroffen. Do eerste concessie op Su
matra werd in 1883 uitgegeven en wel voor Lang- 
kat ter Oostkust. Thans is do exploitatie in vol
len gang ook in Atjèh en Palembang, terwijl vast
gesteld is dat in Djauibi de volden, die door het 
Gouvernement ontgonnen zullen worden, buiten
gewoon rijk zijn en ook ter Westkust, op Nias, 
Benkoelen on Indragiri do aanwezigheid van pe
troleum is geconstateerd. Hot is hier niet de 
plaats de groote betcekenis van do petroleum- 
cxploitatio uiteen te zetten; voldoende zij, dat 
Sumatra 41 % levert van de geheelo productie 
van Ned.-Indië en daardoor aanzienlijk bijdraagt 
om voor ons de vijfde plaats te veroveren in de rij 
van wereld producenten. De beteekenis van de 
petroleum voor do ontwikkeling der industrie 
wordt in dit artikel nader behandold. Zie ook 
PETROLEUM.

langrijkste landbouw- en boschproducten ,zoowel 
van de Inlandschc bevolking als de Europeesche 
ondernemingen (waarde uitgedrukt in guldens), 
geeft onderstaande tabel, waarin tevens de cijfers 
van vroegere jaren zijn opgenomen, om duidelijk 
den grooten vooruitgang te doen uitkomen.

Uitvoer
producten. 1900.1880. 1913.

Tabak . . . 
Caoutchouc . 
Gëtah .... 
Copra . . . . 
Peper .... 
Pinang . . . 
Benzoë . . . 
Looistoffen 
Katoen . . . 
Gambir . . .

6.212.000
129.000

1.046.000

13.235.000 70.745.000 
369.000 13.930.000

4.648.000 2.521.000 
1.162.000; 6.861.000
2.388.000 3.935.000 
2.168.000, 2.775.000
1.717.000 2.700.000

93.000 1.621.000
1.121.000 1.392.000

26.000 1.380.000

176.000
14.000

1.371.000

26.000
17.000:

Uit. 1914 waren er op Sumatra 951 erfpachts- 
perceelen en landbouwconcessies met een totale 
oppervlakte van 2.316.380 bouws.

2. Mijnboxiw. Geen der eilanden van Ned.- 
Indië is als Sumatra gezegend met delfstoffen. 
Reeds eeuwen is door de Inlandschc bevolking 
lood gehaald uit het Zuiden van de Padangsche 
Bovenlanden, koper nabij het meer van Singka- 
rak, ijzererts uit de Lampongsche Districten, 
marmer uit hot gebied der boven-Jndragiri, zwa
vel, aluin en salpeter nabij de vulkanen en vooral 
goud uit verscheidene rivieren. De rijkdom aan 
goud heeft Sumatra reeds in de vroegste tijden 
een zekere vermaardheid gegeven; men wil hier 
zelfs het land in zien, dat het goud geleverd zou 
hebben voor den bouw van Salomo’s tempel te 
Jeruzalem. In 1521 hebben de Portugeezen een 
expeditie uitgerust voor ontdekking van dit 
Dorado en zij gaven aan een der bergen den oud- 
testamontischcn goudnaam Opliir. Eerst toen 
door het Europeesche kapitaal op het eind der 
19o eeuw de exploitatie werd ter hand genomen, 
is do mijnbouw van groote boteekenis geworden 
en kwam Sumatra aan de spits van allo eilanden 
te staan. Ook hier was het particulier initia
tief hot eerst werkzaam, maar de Regeering 
heeft groote stukken gereserveerd voor opspo
ring en ontginning van delfstoffen door hot Gou
vernement zelf, o.a. bijna geheel Benkoelen, een 
groot deel van Palembang, geheel Djambi, het 
grootste deel van Atjèh en ook uitgestrekte stre
ken in de andere gewesten.

a. Goud en zilver. Het oudste mijnbouwbedrijf 
op Sumatra is het goudgraven. Reeds de Inlan
ders wisten naast hot wasschen van stofgoud uit
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d. Andere delfstoffen. In do Lampongsche dis
tricten worden op verschillende plaatsen ijzer
ertsvelden aangetroffen. Vier concessies zijn uit
gegeven, waarvan slechts enkele tot exploitatie 
hebben geleid. In Indragiri wascht de bevolking 
een weinig tin, dat aan het Gouvernement wordt 
verkocht, evenals aan de Kampar Kiri. Koper 
wordt door Inlanders gewonnen bij het meer van 
Singkarak, marmer aan de boven-Indragiri, lood 
in het Z. van de Padangsche Bovenlanden, bis- 
muth op Samosir.

Al moge in het bovenstaande aangetoond zijn, 
dat Sumatra groote beteekenis heeft als mijn- j eigen huisindustrie steeds meer in liet gedrang 
bouwland, hetgeen nog toegelicht wordt door i komt. Den strijd om denintorgowestelijken handel 
onderstaando tabel, aangenomen mag worden, | heeft de laatste reeds lang opgegeven, ze vindt 
dat het eiland nog ongekende rijkdommen in in hoofdzaak nog een afzetgebied in plaatselijk 
zijn schoot bergt. Bij een grondiger onderzoek, verkoopbare artikelen. Doordat do Europeanen 
waarvoor noodzakelijk is oen nauwkeurige geolo- langen tijd slechts oog hadden voor den voor- 
gische opneming, zal, naar men verwacht, blijken deeligen handel in en later ook voor het verbou- 
dat tal van nuttige en waardevolle delfstoffen in wen van landbouwproducten voor de Europee- 
exploitabele hoeveelheden op verschillende plaat- sche markt, is de nijverheid sterk verwaarloosd, 
sen aanwezig zijn. Plaatselijke behoefte riep hier en daar eenige

industrie in het leven: vervaardigen van ijs, 
koolzuurhoudende dranken en bouwmaterialen, 
reparatie-ateliers voor werktuigen enz. De snel 

: opkomende mijnbouw van de laatste jaren heeft 
I echter een belangrijke groot-industrie in het leven 

geroepen, terwijl men zich steeds meer gaat be- 
. zig houden met de verwerking van ruwe grond- 
I stoffen.

tieven grondslag. Dit verschijnsel openbaart zich 
bijzonder in de oliefabricage: Koeta Radja en de 
Westkust hebben elk reeds oen coöperatieve in- 
landsche klapporolie-fabriek. Dezelfde invloed 
van de Europeeschc nijverheid veroorzaakte 
echter door invoer op groote schaal van manufac
turen een aanzienlijke achteruitgang van de 
weefindustrie der Inlandsche bevolking. Steeds 
meer overstroomen de goedkoope massa-artike- 
len van de Europeesche en Japansche nijverheid 
de Inlandsche markt, bereiken ook de meest ge
ïsoleerde gedeelten van het eiland, waardoor de

I
;:i
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Productie van den mijnbouw op Sumatra.

I 1917 |1908 1913
12.757 2.940 | K.G.

314.065 I 411.672 j 508.226 I ton 
694.899 | 562.188 j 622.682

goud . . . 
steenkool . 
petroleum .

3.400

ton Van de mijnbouwproducten heeft vooral de 
Zie voorts MIJNBOUW; MIJNONTGIN- petroleum aanleiding gegeven tot een belang

rijke industrie, naast de eigenlijke boorwerkzaam- 
] heden, de distillaties en paraffinefabricage. Hon- 
1 derden compressoren dienen voor de oliewinning 

en tallooze pompen voor transport van gas, wa
ter en olie. In de raffinaderijen van Pangkalan 
Brandan. Pladjoe en BagoesKoeningo.m. worden 
verkregen: benzine, kerosine, residu, verschillen
de smeeroliën, paraffine, lichtolie en tot 1913 ook 
kaarsen. Do fabricage van drums, blikken en 
smeerolie vaten eischt speciale installaties. Bij
zondere aandacht verdient het nu nog kleine 
hoogovenbedrijf, dat door een particulier nabij 
do Qosthaven in de Lamp. Distr, is ingericht. 
Van de landbouwproducten worden o.m. ver-

NING.

3. Nijverheid. De Inlandsche nijverheid be
paalde zich tot voor kort tot eenige huisindustrie 
en klein bedrijf. Dehuisindustrie hielden houdtzich 
nog bezig met weven, welke kunst vooral door 
de Minangkabausche vrouwen uitstekend wordt 
verstaan, zoodat vooral haar filigrain-zilverwerk 
ook bij Europeanen zeer in den smaak valt; ver
der met kantwerken en mattenvlechten, koper-, 
ivoor-, hoorn- en bamboe-bewerking, terwijl voor
al de Atjèhers meesters zijn in de goud- en 
zilversmeedkunst en wapenindustrie, de Bataks,
Minangkabauers en Atjèhers kunstzinnige bouw
meesters en houtboworkers zijn. Enkele bo- ; werkt: copra, katoen, gambir, hout en verschil- 
drpven ontwikkelden zich zoodanig, dat een 
vrij belangrijke uit voer plaats vond naar an
dere gewesten, o.a. de tabak- en sigaretten- 
fabricage in Pajö Koemboeh, de gambirbereiding, 
de potten-, steen- en pannenbakkerijen. Onder 
invloed van de Europeesche nijverheid begint 
zich hier en daar ook groot-industrie te ontwikke
len, bij gebrek aan kapitaal meest op coöpera-

lende vezel- en looistofhoudendc planten, terwijl 
voor de eerste bewerking van rubber, thee c.u. 
cultures op of nabij verschillende ondernemingen 
eveneens fabrieken zijn ontstaan. Vermelding 
verdienen verder de constructieworkplaats en 
gieterij der Deli Estates Engineering and General 
Union Ltd, de cementfabriek te Indaroeng, een 
triplox-kistenfabriek, oen groote touwfabriek.

Overzicht van den gewestelijken i n- e n uitvocr 1908-1917.
!

Gewest. Invoer. Uitvoer.

1908 1913 1917 1908 ! 1913 | 1917!

Sumatra’s Westk.......................................
Tapanoeli.................................................
Benkoelen.................................................
Lamp. Distr................................................
Palembang.................................................
Djambi.....................................................
Atjèh en Onderli.......................................
Oostk. van Sum........................................

• Afd. Indragiri (res. Riouw en Ond.) . .

I6.945 ; 11.368 
659 1.952

1.063 1.041

10.004
1.563

5.871 7.637
2.042

6.631
905 806: : 810

157
112 441 500

66 235 868 1.156
21.364

1.641
5.784

120.417
2.902

121! ! 4.184 9.454 
1.078 | 
6.789 ! 

44.292 
1.220 ,

11.325 
2.751 
7.137 

I .58,115

18.404
1.076
4.169

43.748

24.324
5.258
6.570

108.345

.
699

■ 11.613
21.901

.
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C. Verlcoor. I. Over zee. Voor do ontwikke
ling van dc scheepvaart op Sumatra is hot jaar 
1850 een keerpunt geweest. Door do scheepvaart
wet van dat jaar kwam de gelijkstelling van alle 
vlaggen tot stand, werden Natal en Priaman 
als nieuwe havens geopend, terwiji in 1852 een 
contract gesloten werd voor een stoomvaartver- 
binding van Batavia over Benkoelcn naar Pa- 
dang en terug. iDit contract is van groote bc- 
teekenis geworden, want uit de contractcercnde 
maatschappij is ten slotte de zoo belangrijke Kon. 
Paketvaart Mij gegroeid. Als tweede belangrijk 
feit in de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
scheepvaart op Sumatra moet de opening van 
het Suezkanaal in 1869 genoemd worden. Hier
door kwam Sumatra dichter dan Java bij het 
moederland te liggen, ging het wereldverkeer naar 
Achter-Indië, China en Japan langs dit eiland. 
Vrij laat zijn eerst de groote voordeelen van deze 
gunstige ligging ingezien. Eerst toen de ontwik
keling van land- en mijnbouw een geschikte af- 
voerplaats voor den uitvoer eischtcn, en toen 
daarbij de drang kwam voor den invoer van tal 
van noodzakelijke levensmiddelen on industrie
producten, verkreeg Sumatra enkele moderne 
havens. Het eerst in 1887 de Emmahaven (zie 
aldaar), voltooid in 1892, als afvoerplaats van do 
Oembilin steenkolen, weldra ook, door de spoor
wegverbinding met het achterland, de in- en uit
voorhaven van de rijke Padangsche Boven- en. 
Benedenlanden. Een drijvende kolentranspor- } 
teur bespoedigt het bunkeren van schepen, twee | 
electrisch gedreven kolenlaadkranen, die ieder 
per uur 100 ton kunnen aan voeren en vele andere 
moderne inrichtingen maken Emmahaven on
getwijfeld tot een der beste havens van Oost- 
Azië.

perkt .Door moderne, technische inrichtingen is 
er voor gezorgd, dat do schepen, zoowel bij dag 
als bij nacht, op de meest snelle wijze de kolen, 
die van do Ocmbilin-velden aangevoerd worden, 
kunnen innemen. Dokwerken maken Sabang tot 
een uitstekende reparatiebasis, een inrichting 
voor draadloozc telcgraphie werd reeds in 1911 
opgericht. Door dit alles komen aan dit eerste 
station van den weroldverkeersweg naar Oost- 
Azië en Australië steeds meer schepen voor bun
keren, repareeren en proviandeeren. Een tweede 
Singapore is het tot nog toe echter niet geworden. 
Wel is de beteekenis als ovorscheephaven reeds 
vrij belangrijk, maar eerst wanneer het achter
land Atjèh een veel im- en exporteerend land 
is geworden kan de beteekenis aanzienlijk stijgen. 
Ongetwijfeld zou dc directe spoorwegverbinding 
van Ivoeta Radja met Deli zeer ten goede komen 
aan Sabang, wanneer niet het Gouvernement 
aan Sumatra’s Oostkust een eigen Occaanhaven 
gaf. Na een langdurigen pennen- en woordenstrijd 
is thans beslist dat deze niet aan de Aroe-baaijzal 
komen, waar reeds werken in uitvoering waren, 
maar dat Bëlawan de Oceaanhaven wordt. De 
werkzaamheden daarvoor zijn in vollen gang; 
reeds thans is deze kleine haven, waar nog geen 
zeeschepen kunnen binnenkomen, de eerste haven 
wat betreft het aantal schepen en heeft het be
langrijkste tolkantoor van Sumatra. In 1914 
werden hier aan in- en uitvoerrechten en accijn
zen bijna 21/., millioen gulden ontvangen. Be
halve deze groote havens bezit Sumatra nog een 
aanzienlijk aantal havens van meer locale be
teekenis, waarvan de voornaamste zijn Palem- 
bang, Tëlokbëtong, Oelèë Lheuë, Benkoelcn, 
Pangkalan Brandan, Bagan Si Api Api en Djambi.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
den inhoud in M3. der aangekomen handelsvaar
tuigen, en laat tevens zien den nadceligen in
vloed van den grooten Europeeseken oorlog, be
halve op Palembang, dat zijn beteekenis trou
wens niet ontleent aan het wereldverkeer [zeil
schepen met minder dan 300 M3. inhoud zijn 
niet medegerekend].

Vier jaren na Emmahaven, dus in 1896, werd 
Sabang op Poeloe Wèh als kolenstation geopend. 
Sabang heeft boven Emmahaven voor, dat het 
een groote, diepe en volkomen veilige ligplaats 
biedt. Daartegenover staat echter het nadeel, 
dat Sabang tot nog toe geen direct handelsachter
land heeft, zijn beteekenis blijft daardoor be-

19161900 1913 1917 1918Haven. 1875 !
Padang . . .
Sabang . . .
Bëlawan . .
Palo in bang .
P Sëmbilan .
P. Brandan .

Omtrent den aard en omvang der binnonge- 
komen schepen in 1918 geeft do volgende tabel 
een overzicht.

97 000 560.000 3 900.000
------I 5.900.000

! ‘160.000 ! 1.200.000 
40.000 , 72.000

1.637.000
1.950.000
1.301.000

784.000
663.000 

97.000
ïl. Te land. Voor de ontsluiting en de econo

mische ontwikkeling van Sumatra is het verkeer 
to land zeker oven bolangrijk als het verkeer over

2 692.000 
4.167.000 
1.547.C00

869.000 j
617.000 
79000

1.637.000
1.159.000
1.160.000

891.000
480.000 
57.000

900.000i
38.000 200.000

zoilschopen van i zeilschepen van 
300 M.3 of meer. minder dan 300 M.a

i netto inhoud 
in M.3

stoomschepen. totaal aantal 
schepen meer 
dan 300 M.»

Haven. 1 netto inhoud 
in M.3

netto inhoud 
in M.3 aantal.aantal.aantal.

-
Padang ... 
Sabang .... 
Bëlawan .. . 
Palembang 
P. SÖmbilan 
P. Brandan

18.679 
11.061 
19.471 

JU- -212.499 
86.168 

14 | 7.030

1.186 27.781
45 5.922

-1.Ü3X 141.796-
443 17.528

1.009 1 86.129
1.250 ! 108.862

1.618.123 
504 I ï'147.913 

1.101 1.140.515
678.274 
393.438 
50.416

7 560553
52016

46 1.147
532 609

1.536 i
i.286J

1.59963
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$ v /2c r zee. Een grooto rol daarbij spélen de rivieren, die
| _ yt , .meest uitncmonde waterwegen zijn. Door de
| ^ geringe kustontwikkeling (op elke 100 K.M.2

! ■■■' land gemiddeld nog geen K.M. kust) vormen zij
over het algemeen de toegangswegen tot het hart 
dc-s lands, maar hun beteekenis wordt verkleind 
door het ontbreken van binnenlandscho ver
bindingen tusscken de rivieren onderling en door 
de banken vóór de mondingen. In de uitgestrekte 
oerwouden zijn de rivieren vrijwel de eenige ver
keerswegen; aanleg van goede, verharde wegen 
en invoer van onze moderne verkeersmiddelenzijn 
hier uiteraard van het grootste belang voor de 
ontwikkeling van het economische leven. Sedert 
het begin der twintigste eeuw heeft het Gouver
nement met krachtige hand de aanleg en ver
betering van het wegennet aangevat, zoodat thans 
Sumatra 3000 K.M. weg heeft, d.i. verhoudings
gewijze nog slechts 1/30 van Java. Sumatra is ge
opend voor het groote toerisme per auto; wat 
enkele jaren geleden nog groote moeilijkheden 
medebracht: een tocht dwars door Sumatra, is 
thans mogelijk voor eiken vacantie-reiziger — 
men rijdt n.1. zonder overhaasting in 5 dagen per 
auto van Padang naar Médan.

Tot de belangrijkste groote wegen moeten ge
rekend worden:

1. de weg Kroë —Moeara Doea, lengte 110 
K.M., tot ontsluiting van de bevolkingscentra 
rondom het Ranau-meer;

2. de Lorokweg van Palembang naar Talang 
Anale Ajer, lengte 24 K.M.;

3. de Midden-Sumatraweg van Sidjoendjoeng 
door de Batang Hari Districten naar Poelau 
Poendjoeng, lengte 91 K.M.;

4. de weg Moeara Boengo —Moeara Tëbo, 
lengte 44 K.M., ter verbinding van Boven-Djam- 
bi met de Batang Hari districten;

5. de weg Loeboek Bangkoeng — Pakan Baroe, 
lengte 163 K.M., ter verbinding van de Pad. 
Bovenlanden met de Siakrivier;

6. de weg Siboga —Taroetocng, lengte 67 
K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte 
met Zuid-Tapanoeli;

7. de weg Naroemonda —Tëbing Tinggi, lengte 
140 K.M., ter verbinding van de Toba hoogvlakte 
en Siboga met het cultuurgebied van de Oost
kust.

In 1907 werd deze dienst bij wijze van tijde-gen.
lijken maatregel geopend in Palembang, t. w. 
van Moeara Enim over Moeara Doea, Lahat 
naar Moeara Bliti en Pagar Alarn; sedert 
1912 in Benkoelen en wel van de hoofdplaats 
naar Moeara Aman, öf over Tjoeroep en Moeara 
Bliti naar Moeara Klingi, öf naar Këtahoen; 
op uit. 1918 telde de dienst Palembang—Ben
koelen 14 vracht- en 5 personen-auto’s in de 
standplaats Moeara Enim. In 1914 werd een der
gelijke autodienst ingesteld voor de Westkust, dié 
tengevolge van den Europeeschen oorlog eerst in 
1915 werd geopend, t. w. van Fort de Koek 
over Loeboek Sikaping naar Siboga, van 
Fort van der Capèllen en Solok naar Moeara La- 
boeli; Eet laatst werd een dienst ingesteld in Ta- 
panoeli van Siboga over Taroetoeng naar Baligé 
aan het Tobameer. Zetel van dit gedeelte fs Fort 
de Koek, waar uit. 1918 aanwezig waren 13 
vracht- en 10 personenauto’s. Deze diensten zijn 
vooral van belang voor het vervoer van de post 
en x’eizigers (jaarlijks ± 75.000); voor het goede
renvervoer is hij meest te kostbaar, daarvoor zijn 
de spoorwegen belangrijker.

Spoorwegen. De oudste spoorweg op Sumatra 
is de Atjèhtramlijn, waarvan het gedeelte Oelèë- 
Lheuë—Koeta Radja in 1876 tot stand kwam. 
Aanvankelijk als strategische lijn bedoeld en 
daarvoor tot 1897 als ceintuurbaan uitgebouwd 
met drie straalbanen om Koeta Radja, tot 1898 

'doorgetrokken naar Seulimeum, heeft deze lijn 
steeds meer economische beteekenis gekregen en 
is daarom op 1 Januari 1916 voor goed door het 
Dep. v. B. O. W. overgenomen van het Dep. van 
Oorlog. De technische moeilijkheden van het ge
deelte Seulimeum — Sigli maakte, dat men eerst 
van laatstgenoemde plaats verder langs de 
Noordkust Oostwaarts bouwde om in 1908 de

\

■>

;
M

aansluiting tot stand te brengen. Sedert is de 
doortrekking regelmatig voortgezet, zoodat in 
1912 Koeala Simpang aan de grens met de Oost
kust werd bereikt. In overleg met de Deli-spoor- 
wcg-Mij werd besloten, dat de tram nog doorge
trokken zou worden tot Bësitang, waarheen ook 
het Deli-spoorwegnet zou leiden. Deze verbinding 
is thans tot stand gekomen.

De tweede spoorweg, eveneens een Gouverno- 
mcntslijn, werd aangelegd in 1887 voor het ver
voer der Oembilinsteenkolen, en kwam in 1892 
gereed wat betreft het baanvak Emmahavcn — Pa
dang—Padang Pandjang — Solok — Moeara Kala- 
ban. Eerst twee jaar later kwam de 828 M. lange 
tunnel gereed, noodig voor het gedeelte Ma. Kala- 
ban — Sawah Loontö. Door do bevolking wordt 
van deze lijn wel een zeer druk gebruik gemaakt, 
maar de aanlegkosten (± 20 millioen) waren door 
de vele kunstwerken als tandradbaan, overbui- 
ging van ravijnen, boren van tunnels enz. zoo 
hoog, dat de lijn nauwelijks rendabel genoemd 
kan worden. De aanleg van verschillende voe- 
dingslijnen zal de exploitatie wel voordceliger 
maken.

De derde spoorweg is een particuliere lijn, ge
ëxploiteerd door de Deli spoorweg Mij. Zie voorts 
SPOOR- EN TRAMWEGEN.

Grootsche plannen bestaan voor den aanleg 
van een reusachtige lijn van Noord naar Zuid 
dwars door Sumatra met verschillende zijlijnen 
naar de kusten in het O. en W. Reeds is (Wet van 
30 December 1911, Jnd. Stb. 1912 no. 121) een 
begin gemaakt. De bedoeling is, het Zuid-Suma-

8. de Alasweg van Kaban Djahé naar Koeta 
Tjané, lengte 137 K.M., ter verbinding der Alas- 
landen met de Karo hoogvlakte en do Oostkust;

9. de Gaj ’wëg van Bireuën naar Takëngon, 
lengte 76 K.M., ter verbinding van de Gaj elan
den met de Noordkust.

De uitbreiding en verbetering van het wegen
net heeft een moderniseering van het post- en 
telegraafwezen mogelijk gemaakt. Tot 1870 ge 
schiedde het overbrengen van de post nog doo 
heerendienstplichtigen; een groot aantal hoofd 
bij- en hulppostkantorcn met de noodige amb 
tenaren en beambten is nu over Sumatra ver 
spreid. De eerste telegraaflijn werd in 1866 var 
Télokbëtong over Padang naar Singkel gelegd 
het geheele net heeft nu een lengte van ongeveei 
5000 K.M. (De eerste zeekabel werd gelegd ii 
1859). Een zeer groote verbetering van den aller 
Jaatsten tijd is de autodienst, eveneens eerst 
mogelijk geworden door het grooter aantal goede 
wegen. Het Gouvernement heeft geregelde auto- 
diensten geopend in aansluiting aan de stoom- 
bootdic-nsten op de rivieren en aan de spoorwe-
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tra-net bij Lahat te doen aansluiten aan den aan 
te leggen Midden-Sumatra-spoorweg door 
binding met Taloek aan de boven-Koeantan, waar 
aansluiting dient verkregen te worden a. naar Sa- 
wah Loentö, b. langs de boven Kampar Kiri 
Pakan Baroe aan de Siak-rivier. Van laatstge
noemde plaats dient ten slotte een lijn gelegd te 
worden naar Tandjoeng Balai, voor aansluiting 
aan het spoorwegnet van Noord-Sumatra, waar
door dan de verbinding N.-Z. tot stand moet ko
men.

vora Nordrand Sum. (Tijdschr. Kon. Aard. Gen. 
1910); idem, Geologische Reiseskizze durch das 
aquatoriale Sum. (Tijdsch. Kon. Aard. Gen. 
1915): A. Toblor, Topogr. und geol. Beschrei- 
bung d. Petroleumgebiete bei M. Enim (Tijdschr. 
Kon. Aard. Gen. 1906); idem, Geologie v. h. 
Goemaigebergto (vcrh. Jaarb. Mijnwezen 1912); 
O. Moerman, Geol. mijnbouwk. tocht in Zuid- 
Sum. (Jaarb. Mijnwezen Ned. O. Ind. 1915 verh.); 
H. A. Brouwer, Bijdrage tot de geologie van 
MiddenSumatra (Jaarb. Mijnwezen in Ned.-Tndië 
Verh. 1913); E. A. Neeb, Onderzoek naar Tinerts- 
afzettingen in een gedeelte van Midden S. (Jaar
boek v. Mijnwezen 1902); P. Hövig, De beteekenis 
der orde der Zuid Sum. anticlinalen, (verh. van 
het Geol. Mijnb. Gen. v. Ned. en Kol. 1917); J C. 
E. van Sandick, De spoorwegen in Zuid-Sum. 
(Ingenieur jg. 1914); H. Philippi, Morfologische 
aanteekeningen bij de kaart van Zuid Sum. 
(Jaarverslag Top. Dienst in Ned. Indië 1917); 
W. Volz, Die Bevölkerung Sum. (Globus 1909); 

fG. A. Willeen, verbreiding van het Matriarchaat 
'op Sum. (Bïjdr. Taal, Land- en Völkenk. v. 
Ned. Indië 1888),;Jidem, Huwelijk en erfrecht bij 
de volken van Zuid Sum. (Bijdr. enz. 1891): J. 
C. van Eerde, Kindersterfte op Sum. (Tijdschr. 
Kon. Aard. Gen. 1912); Z. Kamerling, De toe
komst van Sum. (Tijdschr. v. Nijverheid en 
Landbouw in Ned. Indië 1905, 1906); H. Zonder - 
van, Steinkohle und Eisenbahnen in Sum. 
(Deutsche Geogr. Bliitter 1891); J. v. Tubergen, 
Verslag nopens hot irrigatie-onderzoek op Sum. 
(Verslag B. O. W. in Ned.-Indië over 1913 V 
dl. B Bijlage I); Dr. Ch. Bernard, De theecultuur 
oi5 Sum. (Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in Ned. 
Indië 19J5); L. J. v. d. Waals, Sumatra(In- en

L. C.
Geschiedenis. Algemeen Overzicht. 

(Men zie hierbij andere artikelen dezer En- 
cyelopaedie over de verschillende gewesten 
enz, van Sumatra).

Na maandenlang omzwalken over den Oceaan 
bereikten de schepen, uitgerust door de Compag
nie van Verre te Amsterdam en uitmakende de 
eerste expeditie van Nederland uit naar Azië, den 
5en Juni 1596 hun eerste rustpunt in den Malei- 
schen Archipel, het eiland Engano bewesten Su
matra. Pogingen, om met do bewoners in nadere 
aanraking te komen, leidden tot geen resultaat. 
De schepelingen werden getroffen door wat zij 
zagen: immers de bewoners van het eiland-gingen 
„gans nacckt, sonder een lith van haere leden be
doekt te hebben”. En deze indruk was een niet 
verwachte: het. wokto groote verwondering, dat 
zij, „soo naeby de oylanden Java Mayoor ende 
Sumatra zynde, soodanighe wilden ende naeckte 
menschcn vonden”. Van hier werd koers gezet 
naar straat Soonda, poeloe Betoewah (Fortuin- 
eiland) bezeild on don llen Juni de zee-engte be
reikt, waar men zooveel mogelijk het hield „onder 
do cust van ’t vaste lant Sumatra”, terwijl men 
met do bewoners in aanraking trachtte te komen, 
wat gelukte, vermoedelijk bij Tampang aan de 
Tampangbaai benoorden Tandjong Tjina (Zuid
westkust der Semangkabaai). Zelfs word daar een 
loods aan boordgokregen voorden verderen tocht, 
Zóó werden op de eerste reis der Nedorlanders 
naar het Oosten ook enkele plekjes van Sumatra 
aangedaan on eenige rechtstreeksche kennis van 
de Zuidkust van het eiland vorworven; men zag 
dadelijk, dat men daar te doen had met bewoners,

ver-

naar

Wanneer dit grootsch spoorwegplan tot stand 
mocht komen, zou ongetwijfeld een zeer be
langrijke stap zijn gedaan ter bevordering van do 
eenheid en den bloei van dit groote en rijke 
eiland, dat een tweede en welvarender Java kan 
worden.

LiUratuvr : (boeken en artikelen over speciale 
gedeelten zijn bij de afzonderlijke artikels ver
meld). Algemeene werken: W. Marsden, The 
History of Sumatra (1811); P. J. Veth, Het 
eiland Sumatra(1873); Verbeek, Topographische 
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! staat”. Van do bcido toegangen toch van het 

Westen tot den Maleischen archipel werd straat 
Malaka van do Oostzijde bcheerscht door liet 
Portugccsche Malaka, terwijl straat Soenda vrij 
was van eenigen Europeeschen invloed, toen de 
onzen voor het eerst in Azië kwamen. Bij de vij
andige verhouding, welke al aanstonds was ont
staan tusschen de Lusitanen en hunne Holland- 
sclie en Zceuwsche mededingers, was het den 
laatsten alles behalve onverschillig, dat eerstge- 
noemden in straat Malaka een rol van beteekenis 
speelden. De O.-I. C. had dan ook dadelijk bij 
haar optreden rekening te houden met de vol
gende machtstelling in het Noordwesten der Ma- 
leische eilandenzee: Atjèh nam een overwegende 
positie in aan de Westzijde van straat Malaka; 
het oude Maleische rijk Djohor was van beteeke
nis gebleven op het Maleische schiereiland, o.a. 
omdat het, al was zijn hoofdstad Malaka daaraan 
ontrukt, toch meester was aan de Zuidspits van 
het schiereiland, zoo gunstig gelegen voor do be- 
hcerscliing der Straat; terwijl het ons vijandelijke 
Portugal een strategisch punt en een handelscen
trum had in Malaka, van groot belang èn op zich 
zelf èn omdat dc Portugeezen vandaar uit een 
deel der omgeving (o.a. de Straat zelve) konden 
beheerschen of althans daarop invloed uitoefe
nen. De Nederlanders zouden gaarne hunne Euro- 
peesche tegenstanders vandaar verdrijven, maar 
hunne pogingen gelukten in de eerste tientallen 
jaren der 17e eeuw niet en zij zagen daarom uit 
naar andere middelen, om een tegenwicht te ver
krijgen tegen der Portugeezen stelling aan dezen 
ingang van den Archipel. Zij zochten verlof te 
krijgen een nederzetting te vestigen in Djohor en 
in Atjèh (1607, 1010). ’t Gelukte niet: het bleef 
vooreerst in beide rijken bij handelsfactorijen, 
soms met het oog op minder aangename verhou
dingen weder opgebroken, dan weer hersteld. 
Maar de politieke aanrakingen waren niettemin 
van beteekenis. Die met Atjèh van nog te groo- 
tere, naarmate dit rijk zich meer vastzette op Su
matra’s Westkust en de Nederlanders daarmede 
meer handel dreven.

Juist dit handeldrijven der onzen op de West
kust had overigens tot gevolg, dat de comraer- 
ciëele betrekkingen met Atjèh van minder betee
kenis werden. Immers, het belangrijkste uitvoer
artikel van dit rijk was de peper en de vandaar ge
ëxporteerde peper was niet alleen de inheemsche, 
maar ook de van andere stroken ingevoerde, o.a. 
van Sumatra’s Westkust. Toen nu de Compagnie 
dit handelsproduct steeds meer rechtstreeks in de 
havens dier kust ging opkoopen, had zij Atjèh 
voor den handel minder noodig. Men kan dan 
ook aannemen, dat ongeveer het midden der 17e 
eeuw de handelsbetrekkingen tusschen de Com
pagnie en Atjèh van weinig beteekenis waren, 
waartoe nog medewerkte de reeds toen zich - 
zij het dan nog zwakjes — openbarende achter
uitgang van Atjèh in welvaart, in innerlijke 
kracht, in innerlijke veiligheid, vooral na den 
dood van den kraehtigen Iskander Moeda (1607 
— 1636). En juist in die jaren zijn de politieke re
laties zeer levendig: èn omdat men van Atjèh pri
vileges zocht te verkrijgen in den handel op de 

dit rijk nog onderworpen Westkust èn omdat 
de O.-I. C. dit rijk noodig had in verband met ha
re staatkunde op het Maleische schiereiland.

Wat dit laatste punt betreft, zoolang Malaka 
nog in Portugeesche handen was en onze Com-

welke reeds een aandeel hadden in den wereld
handel, die in den Maleischen archipel werd ge
dreven: hot zilver, waarvoor in ruil zij specerijen 

„wisten syluyden oock wel te probeeren of 
waere”.

gaven,
goede ofte quaet

Het zou niet lang duren, of onze landgenooten 
kwamen in aanraking met andere gedeelten van 
Sumatra, met welker bewoners zij spoedig meer 
rekening hadden te houden: met Atjèh en de ver
dere Noordoostkust. Een expeditie onder leiding 
van de gebroeders De Houtman, uitgerust door 
den bekenden Zeeuwschen koopman De Mouche- 
ron, ankerde in Juni 1599 aan Atjèh’s Noordkust. 
Er ontstond eene vijandelijke stemming, 
de invloed der in Atjèh verblijf houdende Portu
geezen zeer zeker niet vreemd was, welke echter 
een tweetal jaren later, in Augustus 1601 — bij de 
komst der Middelburgschc expeditie onder Basti- 
aanszoon, Tonnemans, Le Roy en Bicker — voor 
een vriendelijke verhouding plaats maakte: een 
factorij werd opgericht. Inmiddels waren de Ne
derlanders sedert 1600 ook bekend geworden met 
de kustenlijn van Sumatra’s Westen: Priaman, 
Ti koe, Pasaman werden door Paulus van Caerden 
aangedaan. Later werden de verschillende staten 
en andere deelen van de Oost-kust door de Ne
derlanders bezocht en knoopten zij hier en daar 
handelsbetrekkingen aan.

In den tijd der Oost-Indisclie Compagnie (1602 
tot 1800), om van de jaren der vóór-compagnieën 
niet verder te gewagen, bekleedt Sumatra geen 
groote plaats op het koloniaal-politiek program 
der onzen. Van een Sumatra-staatkunde is eigen
lijk in ’t geheel geen sprake: er kan dan ook alleen 
worden gesproken over de betrekkingen tusschen 
de Compagnie en verschillende staten en stam
men van het groote eiland. Wilde men dc historie 
onzer relatiën daarmede groepeeren om één cen
trum, dan zou met veel goeden wil Atjèh daar
voor eenigermate in aanmerking kunnen komen: 
met dit rijk als uitgangspunt zou men Sumatra’s 
Westkust kunnen bespreken, waarover Atjèh’s 
sultan zijn gezag in de eerste helft der 17e eeuw 
vestigde en uitbreidde; verder zouden verschil
lende streken der Oostkust hiermede in verband

.

waaraan

§

:

kunnen worden gebracht, omdat Atjèh tot zelfs 
in Djambi en Palembang gezag of invloed tracht
te uit te oefenen in de eerste helft der 17e eeuw. 
Maar het zou worden een gewrongen verbinding. 
De geschiedenis toch onzer betrekkingen met 
Sumatra in de 17e en 18e eeuw moet gesplitst 
worden in die onzer relatiën met verschillende ge
deelten van het eiland. Evenmin kan worden ge
sproken van eene inlandsche geschiedenis van 
Sumatra; alleen kan er ook in dit opzicht sprake 
zijn van eene historie der verschillende gedeelten 
er van.

Onder al die deelen is Atjèh voor ons het ge
wichtigst in de eerste helft der 17e eeuw; daarna 
begint Sumatra’s Westkust voor ons van iets 
meer beteekenis te worden; ook Djambi en Pa
lembang doen van zich spreken; terwijl verder 
Noordwaarts en aan de Oostkust vooral Siak in 
de tweede helft der 18e eeuw voor ons eenig ge
wicht in de schaal legt met het oog op onze ver
houdingen tot het rijk Djohor-Riouw.

De betrekkingen met Atjèh, waar behalve 
Portugeezen ook andere Europeanen, als Engel- 
schen, door ons werden ontmoet, zijn in dc eerste 
jaren der 17e eeuw vooral van commercieelen 
aard, maar al spoedig komt er bij een reden „van

11
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pagnie pogingen deed, om die veste aan de Lusi- 
tanen te ontrukken, was aan de onzen zeer zeker 
de houding van Atjèh niet onverschillig. De be
stuurders daarvan zagen natuurlijk zeer goed in, 
dat, indien Nederland Malaka veroverde en in de 
plaats trad van Portugal, er in zóóverre geeno 
wijziging in den toestand kwam, dat nl. het Ma- 
leische schiereiland met zijn omgeving toch bleef 
een Europeesche belangensfeer; ja, de nieuwe 
bezitter zou zeer zeker niet minder krachtig zijne 
stelling en zijn invloed kunnen handhaven en 
vermeerderen. En Atjèh zelf had rechten op dit 
schiereiland te verdedigen: een gedeelte er van 
was door zijn sultan veroverd en het stond in 
vijandelijke betrekking tot Djohor, hetwelk meer 
aan de zijde onzer staatkunde stond. Er was dus 
voor Atjèh weinig reden om onze Compagnie te 
steunen in hare pogingen, Malaka te veroveren en 
toen in 1641 deze stad in onze handen viel, ge
beurde dit met steun van Djohor, maar niet met 
dien van Atjèh.

Al spoedig hierna kwamen grootere moeilijk
heden met Atjèh en wel ten gevolge onzer mono- 
poliestaatkunde. Atjèh wilde en kon zich met het 
oog op zijne binnenlandsche verhoudingen en toe
standen niet langer handhaven op het Maleische 
schiereiland, het deed afstand van zekere hoog- 
heidsrechten, welke het pretendeerde tegenover 
Djohor en behield alleen Pérak. Dit nu was een 
der tin-opleverende staatjes en de Compagnie 
wilde den handel monopoliseeren in dit metaal, 
dat een zeer belangrijk uitvoerartikel was voor 
Vóór-Indië, voor Perzie, voor Oost-Azië. Tegen 
deze politiek verzette zich Atjèh, dat de voor- 
declen van don Pórakschen tinhandel voor zich 
wenschte te behouden. Vandaar onaangenaam
heden, die tot oorlog leidden (1651 — 1659), 
een oorlog, welke eindigde met de zegepraal on
zer staatkunde. Althans op papier. Want zoowel 
op Pérak als op Sumatra’s Westkust werd het 
reeds vroeger verleende en in 1659 weder toege
zegde monopolie niet gehouden. De Compagnie 
echter zag spoedig de kans schoon, de Atjèhers 
uit laatstgenoemde streek te verdrijven.

Verschillende Nederlandsche kantoren waren 
op de Westkust van Sumatra in den loop der jaren 
gevestigd geworden, o.a. te Padang, dat men als 
zeer goed gelegen beschouwde voor een centrum, 
vanwaar uit onze betrekkingen op die kust kon
den worden overzien en geleid en waar na den vre
de van 9 Octobcr 1659 met Atjèh’s toestemming 
een kantoor word gevestigd. In die tijden wordt 
reeds duidelijker merkbaar, dat Atjèh’s macht 
aan het tanen is, zijn kracht begint af te nemen: 
de langdurige, weinig krachtige vrouwonregee- 
ring, do naijver der aanzienlijken werken ver
lammend op don toestand van het Rijk. De ver
zwakking uit zich het eerst in een centrifugale 
beweging: do verschillende doelen, waaruit het 
rijk onder hot bestuur van krachtige sultans is 
gevormd, trachten in eon of anderen vorm zich 
onafhankelijk to maken. Atjèh in meer beperk
ten zin word eon samonstel van onderdooien, be
stuurd door min of 
naren of leenmannen; do streken daarbuiten 
trachtten zich onafhankelijk te maken. Zóó deels 
op Sumatra’s Westkust, 
suprematie van Atjèh gediend 
gobleken zwakheid van don ovorheorscher ge
bruik maakte in het belang 
kolijkheid.

Reeds minstens in 1659 was deze stemming in 
sommige streken merkbaar en zij had ten gevolge, 
dat men op do Westkust verbinding zocht met de 
Compagnie buiten Atjèh om, tegen Atjèh gericht 
zelfs. De onzen hadden veel lust, vasten voet op 
de Westkust te krijgen en sloegen dan ook de 
onderhandelingcn niet af, toen — door Priaman 
het eerst — de toenadering gezocht werd. Maar 
te Batavia, waar de voorzichtige Maetsuyker de 
leiding had, wilde mon niet over één nacht ijs 
gaan en was men op zijn hoede. Zelfs toen in 
1661 Salida het voorbeeld van Priaman volgde. 
Het bleek toch, dat, toen het er op .aankwam, 
niemand de eerste durfde to zijn, om openlijk 
tegen Atjèh op te treden. Maar buitendien, men 
zag te Batavia zeer duidelijk iets anders: „De 
saaken op de Westcust vertoonden haar vry wat 
troubleus; daer en is geen recht als ’t geld. Ende 
daerom isser overall gróote oncenigheyt. Het eene 
dorp is tegen het ander”. Dit vooral deed de Re- 
geering aarzelen. Maar er was een andere factor, 
welke in tegenovergestelde richting dreef: het 
goud, dat op de Westkust werd gevonden en aan 
de markt gebracht. De plannen werden dus niet 
ter zij geschoven en in die plannen nam Padang 
een belangrijke plaats in, omdat men dit op het 
oog had voor centrum. Maar „die van Padang” 
waren daarmede minder ingenomen: men vreesde 
daar, slechts van meester te zullen verwisselen.

De „secreto besoignes” tusschen de Oost-Indi- 
sche Compagnie en verschillende plaatsen van de 
Westkust, even zoovele intrigues tegen Atjèh, wa
ren in 1662 en 1663 in vollen gang. De Hooge Re- 
geering meende grieven tegen Atjèh genoeg te 
hebben om de houding, welke de Sultan aannam 
in zake de ons verleende monopoliën, vooral ten 
opzichte van Pérak, waar de Engelschen door de 
Atjèhers tot den handel werden toegelaten en de 
„smokkelhandel” ten gevolge van ons stelsel van 
slechts veel te lage prijzen voor het tin te willen 
besteden, welig tierde. In Atjèh moesten de onzen 
dit „alles met goede oogen aansien, will men niet 
geduerig op de punt van een kris gaen”. Maar 
op de Westkust trad men tegen Atjèh op in die 
geheime onderhandelingcn, geleid door Jan van 
Groenewcgen. In Padang bleek, „de peer noch 
niet ryp” te zijn, maar Salida sloot in 1662 een 
contract met de Compagnie, waarbij aan haar 
het monopolie werd toegokend in de kustplaatsen 
en in de pepergevondo streken binnenwaarts, 
Salida af Zuidwaarts tot Ajer Hadji, waarbij door 
de Compagnio hulp word beloofd tegen Atjèh 
en de bowoners beloofden alle Atjèhers „’tsy met 
gomoede of met gowold” uit die streken te ver
drijven. Een soortgelijk verdrag met Tikoe volg
de, en Tndrapoora trad tot een dorgelijko verhou
ding toe. Spoodig kwam ook Padang onze zijde 
kiezen en den 6en Juli 1663 werd te Batavia een 
„accord ende eeuwig verbont” gesloten met ge
zanten, van al do genoemde plaatsen daartoe in 
de hoofdstad van Neerlandsch-Indië bijeengeko
men. Al die stroken kwamen met de O.-I. C. over
een, „do kroono van Acliin tccnomaol af te vallen 
ende haer onder do bescherming van de Comp. 
te begeven”, torwijl deze,die tot absoluut scheids
rechter werd verklaard bij onderlinge geschillen, 
beloof do, al dio kustplaatsen to boschermen tegen 
aanvallen van de zeezijde, dus tegen do Atjèhers. 
Natuurlijk, dat haar eon monopolie werd toege
kend, o.a. van het goud, dat die stroken ople
verden. Tegelijkertijd word besloten, de kantor
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Oostkust de invloed daarvan werd gevoeld (Deli 
onttrok zicli in 1667 aan Atjèh), maar ook „don 
Coning van Manicabo” zond in 1667 gezanten 
naar Batavia. Deze laatste, de vorst van Minang- 
kabau, werd nu een factor in ’s Compagnie’s poli
tiek op Sumatra’s Westkust.

Het is bekend, dat het voortdringen van Atjèh 
op die kust in liet begin der 17e eeuw kad plaats 
gevonden ten nadeelo van Minangkabau. Dit rijk, 
of liever — wij spreken kier van de 17e eeuw — 
dit los samenstel van los aan elkaar hangende 
deelen, stond onder een vorst of vorsten, die min
der macht hadden uit te oefenen, dan wel zich 
verheugden in den uiterlijken schijn van macht en 
in het genot van eerbiedsbetoon met godsdien- 
stigen tint, hun (jang di pertoean of maharadja) 
gebracht zelfs door grooteren dan zij. Hun gezag 
— meer naam dus dan werkelijkheid — of hun 
schijngezag werd door dit optreden der Atjèhers 
aanmerkelijk ingekrompen wat aangaat de terri
toriale uitgebreidheid: van de kuststreken wer
den de Minangkabausclie vorsten teruggedron
gen en hun rijk of het samenstel van lilliputsche 
staatjes, dat daarvoor doorging, werd daardoor 
vermoedelijk beperkt tot een groot deel der te
genwoordige Padangsche Bovenlanden. Natuur
lijk, dat zij en hunne raadslieden het nieuwe pro
ces op Sumatra’s Westkust met belangstelling 
vernamen. Het kon leiden tot een gunstiger stel
ling óók voor hen. En inderdaad ging de O.-I. C. 
op een dergelijk denkbeeld in. Zij haalde hare 
nieuwe bondgenooten over, den vorst (de vor
sten) van Minangkabau te erkennen als hunnen 
opperheer, terwijl tegelijkertijd de Nederlandsehe 
resident, die nu zijne residentie te Padang kreeg, 
onder den titel Kommandeur, nl van Sumatra’s 
Westkust, aangesteld werd als ’s Vorsten verte
genwoordiger. De stelling der Compagnie werd 
daardoor eene sterkere. Haar handel daar leverde 
aanzienlijke voordeelen op, niettegenstaande 
troebele tijden volgden en de posten op Sumatra’s 
Westkust een allesbehalve rustig bezit waren. In 
omvang nam het echter steeds toe: tot Baros 
(1668), zelfs Singkel (1606 —1072), werd hetgezag 
der Compagnie gevestigd, zij het dan ook weinig 
meer dan in naam, nóg in het 3e kwart der 17o 
eeuw; ook op Nias (1609). Zoo strekte zich het 
gezag der O.-J. C. uit langs de kustenlijn van 
Baros tot Indrapoera, terwijl meer binnen
waarts haar invloed zich liet gelden: o.a. word 
met Koerintji een contract gesloten, waarbij liet 
goud-monopolie werd bedongen. De goudmijnen 
in Salida werden sedert 1670 door de Nederlan
ders geëxploiteerd.

Het kan natuurlijk niet in de bedoeling van 
dit artikel liggen, in bijzonderheden de geschie
denis van Sumatra’s Westkust na te gaan sedert 
onze vestiging daar: wij verwijzen naar andere 
artikelen. Slechts dient aangestipt, dat de Com
pagnie zich er handhaafde tot 1795, toen de 
Engelschen haar daar tijdelijk verdrongen. Maar 
dit handhaven kostte moeite en heeft niet kun
nen gelden voor geheel de kustenlijn. Met twee 
bezwaren had de Compagnie te worstelen: met 
Atjèh uit het Noorden, niet het Engelsche Beu- 
koelen uit het Zuiden. Zoo wist Atjèh gebruik 
te maken van een minder krachtig optreden on
zerzijds, om zijn invloed aan het Noorden te ver
meerderen: in 1778 verliet de Compagnie Baros 
en de Atjèhers vestigden zich daar weder.

De Engelschen in het Zuiden; immers deze

in Atjèh en Pérak op te breken, wat in Septem
ber 1663 in het geheim plaats vond.

Natuurlijk, dat de nieuwe verhoudingen op de 
Westkust niet dadelijk daar aller goedkeuring 
wegdroegen en de oneenigheden bleven niet uit. 
Het spreekt wel van zelf, dat Atjèh daarvan ge
bruik maakte. „D’eene plaets was jalours van 
d’ander” en Atjèh kon zich gemakkelijk een aan
hang behouden of op nieuw verwerven. Toen dan 
ook Van Groenewegen in Juli 1663 zijne pogingen 
op de Westkust vernieuwde, was zijn taak niet 
gemakkelijk. Hij had o.a. in last, Priaman, „de 
voornaemste sitplaets der Acliinders”, te bewe
gen „tot den affall van de kroone van Acliin”, 
te meer, omdat men van daar „over ’t gebergte 
kan komen in ’t goudrycke lant der Manicabers” 
— zooals G.-G. en Raden hadden vernomen. In 
overleg met ons bevriende hoofden van de West
kust liet van Groenewegen een versterkt huis 
bouwen op poeloe T(j)ingko tegenover Salida: 
men had daarmede een vast punt voor de Com
pagnie gekregen, van waaruit men de aangelegen
heden ter Westkust zoude kunnen behartigen. 
Hier kwamen dan ook de inlandsche hoofden met 
de onzen beraadslagen. Een stap verder werd ge
daan, toen in September 1664 Jacob Cau met een 
redelijke troepenmacht naar de Westkust werd 
gezonden, met last o.a. om op plaatsen, vanwaar 
de Atjèhers waren of werden verdreven, Neder- 
landsche loges op te richten voor den peper- en 
goudhandel: „De procure van gout moet beher- 
tight ende beyvert worden, alsoo der niet te veel 
van over gezonden eau worden”. Al spoedig wer
den de Atjèhers nu verdreven van Indrapoera en 
Salida; daarna volgden Padang, Tikoe en Pria
man. Ja, op het eind van 1664 hadden „alle de 
zeeplaetsen van de geheele westcust de protectie 
van de Cornp. aengenomen ende de contracten 
onderteekend”. Factorijen werden op verschil
lende kustplaatsen opgericht. Maar de Atjèhers 
gaven het spel nog niet gewonnen en allerlei 
moeilijkheden werden daardoor den Nederlan
ders in den weg gelegd; allerlei vijandelijkheden 
(o. a. in Tikoe) werden bedreven. Padang echter 
werd niettegenstaande dit alles het centrum; 
daar werd een versterkte loge gebouwd en met 
garnizoen en geschut voorzien en van daaruit de 
Nederlandsehe invloed over den omtrek uitge
breid. Zóó was in enkele jaren een gezag van 
eenige beteekenis van de Compagnie op de West
kust gevestigd. Met dit gezag ging gepaard de 
wil om haar eigenaardig monopolie te vestigen 
en door beide waren tevens de kiemen gelegd 
voor ontevredenheid en onlusten. Tusschen Sali
da en Indrapoera b.v. was een katoenbouw van 
eenige beteekenis en „de inwoonders stellen haer 
selve tottet weven”. De O.-I. C. nu vreesde, dat 
dit ten nadeele zou strekken van den invoer door 
haar in die streken van manufacturen uit Vóór- 
Indië en trachtte den katoenbouw te verhinde
ren, hetgeen tot ongenoegen aanleiding gaf. 
Naast het monopolie bracht ontevredenheid de 
zucht tot machtsuitbreiding der Compagnie 
(Pau, 1666) en niet voordat Abraham Verspreet 
in 1666^met flinke versterkingen op de Westkust 
verscheen, kon worden overgegaan tot 
solideering van ons gezag van wat meer beteeke
nis en tegelijkertijd tot een weinig uitbreiding in 
de breedte, o.a. in de Padangsche bovenlanden.

Deze consolidatie en uitbreiding hadden gevol
gen niet zonder belang. Niet alleen, dat op de
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mededingers der Nederlanders in hot Oosten had- pagnie bleef tot op het einde van haar bestaan
den na de bekende gebeurtenissen in Bantam van hare rechten in dit opzicht volhouden. In 1791
1684 in het volgend jaar hunne hoofdvestiging in nog word de Sultan tot een nieuw contract ge- 
den Maleischen archipel opgeslagen in Benkoe- 
len, een streek, waarmede de Compagnie reeds 
in het begin der 17e eeuw was in aanraking geko
men. Daar waren zij lastige buren voor de Com
pagnie: Noordwaarts zoowel als Zuidelijk. Be- 

* kend is de strijd om Natal en Tapanoeli, ongeveer 
het midden en de tweede helft der ISc eeuw tus- 
schen de beide rivalen, een strijd echter, die na de 
gebeurtenissen van 1795 zijn belang had verloren.
Eveneens maakte men elkander het leven lastig 
ten opzichte der grenzen tusschcn Benkoelen en 
de Lampongs.

Onze verhouding tot laatstgenoemde districten 
staat in verband met die tusschen de Compagnie 
en Bantam, hetwelk de Lampongs tot zijn gebied 
rekende. Naarmate nu het West-Javaansche rijk 
meer onder ’s Compagnie’s invloed komt, naar die 
mate wordt deze ook van beteekenis op dit Zui
delijk deel van Sumatra. Vooral dus sedert 1684.
Een der motieven, waarom de Compagnie gaarne 
in het Lampongsche te zeggen had, was de goud- 
graving in Toelangbawang. In de laatste j aren 
der 17e en in de 18c eeuw heeft zij door militaire 
posten haar invloed eenigermate trachten op te 
houden, maar van veel beteekenis is deze nooit

dwongen. Ook Daendcls bleef zich daar handha
ven, zonder echter eenigc machtsontwikkeling 
van beteekenis. Ook de verhouding met Djambi 
was van afwisselende natuur: naast uiterlijke 
vriendschap bedekte of openlijke vijandschap. In 
het eerste kwart der 18e eeuw hadden de onzen, 
met toestemming van het inlandsch bestuur, een 
sterkte bij Moeara Kompèh, maar de betrekkin
gen in den verderen loop der 18e eeuw waren van 
weinig beteekenis.

Dit laatste is te zeggen van geheel onze aan
rakingen met Indragiri, al dagteekenen deze reeds 
van 1615. Eveneens van die met Siak, althans 
tot ongeveer het midden der 18c eeuw, toen de 
Compagnie meer dan tot dusver in de Siaksche 
zaken werd gemengd en wel vooral ten gevolge 
der toestanden in het rijk Djohor —Riouw.

Dit Maleische rijk had of pretendeerde te 
hebben rechten op gedeelten van Sumatra’s Oost
kust, op Siak, Bengkalis, Kampar, Indragiri, Rë- 
téh. Ofschoon ook met Djohor, nadat in 1641 
Malaka door de Compagnie met zijn hulp was 
veroverd, verwikkelingen niet uitbleven, was 
over ’t geheel de verhouding, zooal niet steeds 
vriendelijk, dan toch evenmin vijandelijk. Van 
deze verhouding hebben de Nederlanders gebruik 
gemaakt, om handelsvoorrechten te verkrijgen, 
o.a. ten opzichte van den tin-opkoop langs de ri
vier van Siak, tot diep in het binnenland, welke 
sedert 1674 plaats vond. In 1689 werd, tegen con
cessies onzerzijds, het monopolie verkregen in ge
heel het rijk van Djohor, dus ook in Siak en op 
Bengkalis, een handelscentrum van eenige betee
kenis. Later werd door Djohor bezwaar gemaakt, 
dit contract te bestendigen, maar de O.-I. C. bleef 
zich daaraan houden, gesteund door de Siaksche 
Minangkabausche stammen; en Djohor had van 
elders te veel te doen om de Compagnie tegen 
zich in het harnas te jagen. In 1713 werd het con
tract vernieuwd. De moeilijkheden, welke de 
Sultan van Djohor ondervond in do eerste helft 
der 18e eeuw, sproten vooral voort uit de pogin
gen van Boegineczen, om in zijn rijk vasten voet 
te krijgen. Hij zocht hulp bij de Compagnie en 
schonk haar in 1745 Siak; eerst in 1761 werd 
dit echter pas door haar vermccsterd. En of
schoon wij ons niet veel met do nieuw verwor
ven bezitting inlieten, bleven toch hare vorsten 
de suprematie van de O.-I. C. erkennen, zij het 
nominaal.

i

geweest. Toen in 1753 Bantam een leen werd van 
de Compagnie, volgden de Lampongs natuurlijk, 
maar ook toen bleef ’s Compagnie’s invloed daar 
moer naam dan werkelijkheid. Daendcls scheidde 
in 1S0S dit district van Bantam af on plaatste 
het onder rechtstreckscli Europeesch bestuur, 
maar had daar steeds met woelingen te kampen, 
welke voortduurden, ook toen het Engelsch bezit 
werd na de gebeurtenissen van 1811.

Zoo goed.als aan de Westzijde (met Benkoelen) 
had de bezitter der Lampongs aan de Noordoost
zijde grensgeschillen: met Palcmbang. En wel 
over het goudoplevcrend district Toelangba
wang. Maar lange, lange jaren, voordat (in 173S) 
die geschillen ook voor de Compagnie een karak
ter aannamen van eenige - zij het dan nog ge- 

beteokenis, had zij reeds andere betrek-rmgc
kingon met Palcmbang gehad, evenals mot Djam
bi. Deze relatie,-: waren in hoofdzaak handelsbe-
i rekkingen, ten behoeve waarvan de Compagnie 
< nntraoten trachtte te sluiten en dan ook sloot, 
u-ar bij zij commcreiëele vrijheden en voordce- 
b-n bedong, welke hot monopolie naderden. Ook 
hier waren de Engelsche mededingers reeds in 
het eerste kwart der 17e eeuw; ook hier had de 
eigenaardige handelsstaatkundc der onzen het 
gevolg, dat van een werkelijk gemeende, op wc- 
derzijdsch belang gevestigde, vriendschappelijke 
verhouding geen sprake was; de schijnbare 
vriendschap werd — zelfs zonder belangrijke 
aanleidingen - meer dan eens openlijke vijand
schap. In 1659 werd in een dergelijken krijg 
Palcmbang door de Compagnie veroverd en deze 
kreeg het recht een sterkte te bouwen aan de 
Ajör Mocsi. In de 18e eeuw krijgt Palcmbang een 
nieuw belang voor ons, omdat op Banka, een 
onderhoorigkeid van genoemd rijk, tin werd 
„ontdekt”. Sedert 1722 wordt in de contracten 
dan ook het tinmonopolio bedongen, maar het 
kostte moeite genoeg, dit vol tc houden en me
nigmaal ontstond een vijandelijke stemming en 
steeds werd smokkelhandel in het Banka-tin go- 
d reven, vooral door Engclschen. Maar de Coin-

!

De gebeurtenissen in de voor ons land zoo 
treurige tusschenperiodo van 1795 tot 1811 brach
ten al onze bezittingen in en onze rechten op som
mige stroken van den Archipel in handen der En
gclschen en daaronder die op Sumatra. Raffles 
heeft niet alleen als luitenant-gouverneur van 
Java (1811 — 1S16), maar ook reeds vroeger, als 
Agent voor do Maleische staten (1810 — 1811) en 
later als gouverneur van Benkoelen (ISIS — 
1823), volkomen goed ingezien hctgroolo belang, 
hetwelk iedere Europecsche staat, welke in den 
Archipel eene stelling van beteekenis wilde inne
men, er bij had, het grooto eiland te kunnen re
kenen tot zijn invloedssfeer. Het is dan ook een 
van do nummers op zijn koloniaal politiek pro
gram geweest niet alleen, om in elk geval Ben
koelen als een steunpunt der Engelsche staatkun
de in den Archipel te gebruiken, maar ook om

<
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de zaken van Sumatra’s Westkust voor zicli te 
reserveeren. Hij toonde het ook, toen hij aan 
overste Elout, die in 1831 Mac Gillavry verving 
als Resident van Sumatra’s Westkust, zijne denk
beelden mededeelde: eenige hoofdtrekken, welke 
den grondslag zouden uitmaken van het stelsel 
van bestuur, dat hij zich voorstelde in den Indi- 
schen archipel in te voeren, denkbeelden, waar
naar Elout zooveel mogelijk zijne handelingen in 
zijn nieuwen werkkring had in te richten. Wel 
moest Java do spil uitmaken waarom het geheele 
stelsel zich beweegt; wèl doelen deze algemeene 
voorschriften op Van den Bosch’s wensch, gehéél 
den Indischen Archipel, voorzoover mogelijk, te 
brengen onder den invloed van het Nederlandsch 
gezag; wèl dienen de vorsten en volkeren van ge
heel de eilandenzee en niet die van Java en Su- 
matra alleen er toe gebracht te worden, dat zij 
onze suprematie erkennen en zekere regels van 
algemeen bestuur aannemen, nl. de zoodanige, 
die geschikt zijn om eene zekere onderlinge ver
binding daar te stellen, en handel, landbouw en 
beschaving te bevorderen. Maar vooral ook dien
de Sumatra, het in de oogen van Van den Bosch 
zoo belangrijke Sumatra, op die wijze voor het 
moederland „geconquesteerd” te worden. Het 
belang der (inlandsche) volken zelve diende de 
grondslag van onze koloniale staatkunde te 
zijn; geweld mocht alleen worden aangewend tot 
zelfverdediging of tot bescherming onzer bondge- 
nooten. Wij dienden volgens Van den Bosch op 
iedere uitgestrekte kustlijn een hoofdplaats te 
vestigen; de baaien of rivieren, van belang voor 
den handel, door middel van versterkingen in 
onze macht te houden; in de binnenlanden ge
schikte punten voor den handel of ter bestrijking 
der handelswegen te bezetten. Van daaruit dient 
men te trachten, ons doel te bereiken, niet door 
wapengeweld, maar door vriendschappelijke 
overeenkomsten; de vrijheid van handel moet 
niet worden belemmerd, de industrie bevorderd. 
Zoo zullen de beschaving worden vergroot en de 
invloed van een billijk Europeesch bestuur. 
Vooral dient te worden vermeden eene te ver ge
trokken bemoeienis met de inwendige aangele
genheden der volkeren. Om overal te regeeren, 
zijn wij te zwak, en ieder is gaarne meester in zijn 
eigen land. Voorzeker zullen er dan vele dingen 
gebeuren, strijdig met onze begrippen van recht; 
doch vriendelijke raadgevingen moeten hier aan
vankelijk worden aangewend en geen gezag, nog 
minder geweld, gebruikt.

Het denkbeeld van een één Sumatra onder 
Nederlandsch gezag blijft voor Van den Bosch 
eene bekoring behouden en als Elout de Indische 
regeering wil overtuigen — maar dit met moeite 
doet — der noodzakelijkheid van een uiterst 
krachtig optreden op de Westkust, dan wijst hij 
op de wenschelijkheid van het bezitten der Pa- 
dangsche bovenlanden, en op do mogelijkheid 
van verderen invloed over geheel Sumatra. Dan 
ziet Van den Bosch in den overste reeds „den 
eersten Gouverneur van Sumatra” in hope. Maar 
Van den Bosch’s tijd verstreek, zonder dat ook 
maar in de verste verte de eindpaal bereikt werd. 
Steeds bleef echter ook na zijn terugkeer naar 
patria het vestigen van ons gezag over Sumatra 
van de Zuidkust tot Atjèh’s grens een „staat
kundig beginsel van liet bestuur in Jndië”.

Ook heeft Van den Bosch 
einde van den Padri-krijg niet

zooveel mogelijk den Engelschcn invloed van 
daaruit te verbreiden — ook over Sumatra — en 
dien der Nederlanders te weren, toen deze op 
grond van het Londensch tractaat van 1814 we
der getreden waren in hun bezit en hunne rechten 
ten opzichte van den Archipel: zijn optreden op 
de Westkust, in de Lampongs, in Palembang en 
op de Oostkust is bekend. Zijn streven gelukte 
niet of slechts zeer onvolkomen, omdat het geen 
steun vond bij de autoriteiten in Engeland. Bij 
het Londensch tractaat van 1824 werd — tegen 
de bekende concessies onzerzijds — Benkoelen 
aan ons afgestaan- (1825), terwijl Engeland zich 
verbond, dat geen Britsch kantoor zou worden 
opgericht op Sumatra, noch eenig tractaat onder 
Britsch gezag gesloten met eenigen der inlandsche 
vorsten, opperhoofden of staten op dit eiland. 
Geheel Sumatra’s kustenlijn van Singkel tot de 
Zuidspits van Sumatra en vandaar tot de Noor- 
dergrenzen van Siak ging nu onder ons gezag of 
tot onze invloedssfeer behooren. Atjèh — dat in 
de 18e eeuw steeds meer verzwakt was, maar 
waarmee toen onze betrekkingen luttel en van 
geen belang voor de toekomst waren — 
hierbuiten.

Reeds vóór de sluiting van het tweede Lon
densch tractaat, dat van 1824, heeft de Neder- 
landsch-Indische regeering gemeend, op verschil
lende gedeelten van Sumatra te moeten ingrijpen, 
hetzij ter handhaving van hare rechten — o.a. 
tegenover intrigues der Engelschen, die stookten 
in de verhoudingen tusschenhet Nederlandsch en 
het inlandsch bestuur en soms een gereed oor 
bij belanghebbende inlandsche autoriteiten von
den, hetzij daartoe gebracht door den loop der 
gebeurtenissen, welke dikwijls de regeering te 
Batavia minstens evenzeer leidde als dat hij 
door haar geleid werd. Het eerste — ingrijpen ter 
handhaving van rechten — is de hoofdbedoeling 
geweest voor een ingrijpen in Palembang (1817 — 
1825: afschaffing van het sultanaat); het was 
meer de loop der gebeurtenissen, welke dwong tot 
een optreden op Sumatra’s Westkust (1821 en 
volgende jaren: Padri-oorlog). Maar bij beide 
stond van den aanvang af aan (Palembang) of 
althans reeds spoedig daarna (Sumatra’s West
kust) de bevestiging of vestiging of uitbreiding 
van het Nederlandsch gezag daarnaast, zooal 
niet op den voorgrond, dan toch op een plaats van 
beteekenis. En dit in verband met onze verhou
ding tot andere streken van Sumatra: b.v. het 
plan tot de vereeniging van Palembang en de 
Lampongs tot één bestuursafdeeling werd reeds 
in 1817 overwogen. Er is dan ook al spoedig spra
ke van een Sumatra-politiek der regeering te Ba
tavia. Reeds dadelijk bij het verdrag van 1824 
werd door onze gevolmachtigden aan de Engel
schen meegedeeld, dat, nu Engeland zich op 
grond van dit tractaat van het eiland terug had 
te trekken, de vestiging van nieuwe kantoren op 
Sumatra door het Nederlandsch gouvernement 
niet onwaarschijnlijk was.

Van den Bosch heeft eene bepaalde Sumatra- 
staatkunde ontwikkeld en wel in de dagen, dat 
de Padri-oorlog aan de Nederlanders op Suma
tra’s Westkust moeilijke oogenblikken bezorgde. 
Naast Java lag vooral Sumatra dezen G.-G. aan 
het hart. Dat hij het belang van Sumatra hoog 
aansloeg, toonde hij door, toen hij in 1833 Com- 
missaris-Generaal werd en hij enkele aangelegen
heden aan Baud’s zorgen onttrok, bepaald ook

stond
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Berst wanneer het militair en staatkundig genie, 
dat Michiels heet, al zijne groote eigenschappen op 
de Westkust aanwendt, wordt hier een eind ge
zien (1837/8 — 1849). De verovering van Bondjol.;, 
in 1837 is het begin van dit einde. Het fn 1838 
tot stand gekomen gouvernement van Sumatra’s 
Westkust werd onder Michiels’ bestuur gaande
weg afgerond. Ten Zuiden werd het begrensd 
door Benkoelen; met het onafhankelijke Koerintji 
werd in 1840 een (nominaal) verbond van vriend
schap gesloten; in het Noorden kwam Troemon 
in 1840 binnen onze invloedsfeer; in het Oosten 
werden gaandeweg bijna de grenzen van thans 
bereikt. Aan de Noordoostzijde werden de Panei- 
en Bila-streken, dus over de grenzen van Padang 
Lawas, bezocht bij de krijgsverrichtingen tegen 
Toeankoe Tamboesei (Daloe Daloe 1838). In 
het uiterste Noorden kreeg de residentie Tapa- 
noeli ongeveer haar tegenwoordige gedaante. En 
al zijn tengevolge onzer verhoudingen met Atjèh 
en van onze politiek op Sumatra’s Oostkust tijde
lijk wel wijzigingen aangebracht in de grenzen 
in het Noorden (in 1881 werd Troemon aan het 
gouvernement van Sumatra’s Westkust gehecht) 
en in liet Noordoosten (Padang Lawas is een 
eenigszins onzekere factor geweest bij de grens
regeling, 1838 onder ons bestuur gebracht, weder 
ontruimd 1S43, opnieuw definitief onder ons be
stuur 1879), toch kon Michiels met rechtmatigen 
trots zeggen: „Nederlands heerschappij is reeds 
onwankelbaar gevestigd over het belangrijkste 
gedeelte van Sumatra, waarop het oorspronkelijk 
ontwerp van uitbreiding (nl. van ons gezag tot 
aan de grenzen van Atjèh) doelde”.

De tweede helft der 19e eeuw, welke in het al
gemeen op de buitenbezittingen Nederlands ge
zag en invloed zag vergrooten en vermeerderen, 
zag dit niet liet minst op Sumatra. Onder anderen 
in hot gouvernement van Sumatra’s Westkust: 
tot aan liet Zuiden on Westen van het Toba- 
meer werd ons gezag gevestigd (1878 — 1883), 
voor een deel door een gewapenderhand optre
den onzerzijds, maar vooral ook doordat aan een 
deel der bevolking de uitbreiding van onzen in
vloed niet onwelgevallig was. De zending onder 

i' Bataks was een der factoren voor dit laatste 
resultaat. Verder Zuidwaarts had, vooral sedert 
1879, ook in de allerlaatste jaren, de afronding 
plaats o.a. door do aanhechting van streken aan 
den bovenloop dor Kampar Kanan en der Ba- 
tang Hari en door ruiling van gebiodsdeelen met 
aangrenzende gewesten, b.v. Indragiri. Maar de 
dagen van een gouvernement van Sumatra’s 
Westkust waren geteld. In 1900 werd hot in be
lang toenemende Tapanocli tot een afzonderlijke 
residentie verheven, afgescheiden van bedoeld 
gouvernement, waarvan het tot toen een onder
deel vormde. Enkele jaren later, in 1915, werd het 
gouvernement opgehoven; de Westkust van Su
matra word een residentie: een administratieve 
titulatuur, meer in overeenstemming met den 
workolijken toestand.

Benkoelen had allerlei administratieve lotwis
selingen. De plannen tot vorconiging van deze 
bostuursafdcoliug met Palonlbang werden niet ten 
uitvoer gelegd on zij werd in 1.878 tot residentie 
verheven, wat reeds in 1857 plaats vond mot de 
Lampongschc districten, na de verwikkelingen 
van het midden der vorige

Van meer gewicht echter voor Sumatra’s ge
schiedenis is wat na 1825 en vooral sedert het

midden dier eeuw plaats vond in de tegenwoor
dige residentie Palembang. De afschaffing van 
het sultanaat in eerstgenoemd jaar was meer een 
uiterjijke bestuurswijziging dan een werkelijke, 
effectieve invoering van ons rechtstreeksch be
stuur geweest. Wel was de naamdrager van het 
sultansbestuur verwijderd, maar de rijksbe
stuurder, de ferdana mantri, inderdaad de uit
voerder van dat bestuur, was gebleven. En eerst 
toen de bekende gebeurtenissen in 1851 onze 
regeering te Batavia er toe brachten, om ook de
zen grootwaardigsheidsbekleeder af te zetten, 
kon van een werkelijk Europeesch bestuur sprake 
zijn. Van af dien tijd ook dagteekent de geregelde 
uitbreiding van ons gezag en onzen in vloed vooral 
ook over Palembangs grensgebied, ook hier niet 
zelden zonder tegenstand, zelfs met goedvinden 
of op verzoek der bevolking. De inlijving der 
Pasoemahianden (1866 — 1868) schonk aan de 
eigenlijke residentie in hoofdlijnen hare tegen
woordige grenzen.

Aan de zorg van dit hoofd van gewestelijk be
stuur werd ook toevertrouwd, sedert 1S52, de be
hartiging van onze betrekkingen met Djambi.Hier 
had Van den Bosch een ongezochte gelegenheid 
gehad in te grijpen en zijne Sumatra-staatkunde 
te trachten in practijk te brengen: onze souve- 
reiniteit werd erkend (1833). Ook hier echter 
moest opnieuw worden opgetreden in de tweede 
helft der 19e en het begin dezer eeuw, vooral na 
de troonsbestijging, in 1855, van sultan Taha en 
de daarop gevolgde gebeurtenissen. Ook na de 
vervallenverklaring van dezen vorst en het slui
ten, in 1858, van een nader contract met zijnen 
opvolger, was echter geen sprake van een gere- 
gelden toestand. Soetan Taha bleef in de boven
landen z ij n gezag pretendeeren, onze sultan liet 
hem daarin zijn gang gaan. Beider gezag en in
vloed worden echter geducht beperkt door een 
groote mate van zelfstandigheid der plaatselijke 
hoofden; terwijl het, van Nedcrlandsch-Indisch 
regeeringsstandpunt gezien, rechtmatig gezag 
van laatstgenoemden vorst geen ruggesteun vond 
in een krachtig Europeesch bestuur, dat eenvou
dig in het Djambi’sche niet bestond en volgens 
het contract van 1858 ook ongevraagd niet be.- 
staan mocht, daar het Gouvernement zich daarbij 
had verbondon, „zich niet in te laten met het in
wendig bestuur van het rijk”, zoolang de con- 
tractsbepalingen van de zijde van Djambi werden 
nagekomen, al had het dan ook daar een garni
zoen mogen leggen. Ook vorder heerschte daar 
op het eind der 19o eeuw „vaak een toestand, die 
regecringsloosheid nabijkomt”; met do veiligheid 
was het slecht gesteld; van een vijandige gezind
heid tegenover de onzen ontbraken de blijken 
niet. Van Taha’s onderwerping was geen ernstig 
sprake. Ten slotte greep het Gouvernement, na 
lang aarzelen, in (1901) in en bond naar aan
leiding coner sultausvacature den strijd aan te
gen Taha’s partij, welke bij do vervuiling der 
open plaats moeilijkheden in den weg legde. Ge
durende dien strijd vond do hoogbejaarde Taha 
den dood (1904). Eerst in 1907 kon echter het 
verzet tegen ons gezag als geëindigd worden be
schouwd. Inmiddels was reeds in 1906 het recht- 
streeksch bestuur ingevoerd, omdat de verzets
tijd nog duidelijker dan de vroegere jaren had 
doon zien, dat onder de loden van het Sultanshuis 
er geen was, welke bereid en geschikt was, mót de 
Indische regeering de belangen van Djambi te

eeuw.
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verdween.ƒ Verbetering in do economische en 
sociale toestanden worden, ook na de meerdere 
inmenging van ons bestuur, slechts langzaam 
verkregen; en het Sumatraschc gedeelte der re
sidentie Riouw kan zich in geen opzicht meten 
met het bestuursgebied, dat zich ten Noor
den van de afdeeling Indragiri uitstrekt, met het 
gouvernement Oostkust van Sumatra.

De geschiedenis hiervan wordt elders in dit werk 
uitvoerig behandeld. Wij kunnen volstaan met do 
aandacht er op te vestigen, dat ook hier eerst in 
de tweede helft der 19e eeuw de grondslag is ge
legd voor den tegenwoordigen toestand, vooral 
in 1858 (sluiting van het Siak-tractaat), 1862 (uit
reiking der acten van erkenning door het Gouver
nement aan verschillende potentaten en poten- 
taatjes der Oostkust), 1871 (Sumatra-tractaatmet 
Engeland), 1873 (afscheiding der Oostkust van Su
matra van de residentie Riouw en verheffing tot 
eene afzonderlijke residentie), de tabakscultuur 
sedert 1863, enz. enz. In 1915 werd het grootebe- 
lang van dit gewest ook in zijn titulatuur erkend: 
het werd tot gouvernement verheven. De tegen
woordige grenzen waren gaandeweg bereikt, niet 
het minst door wat in enkele der naburige ge
westen voorviel: Atjèh ten Noorden, Tapanoeli 
en Sumatra’s Westkust ten Westen, het Suma- 
traansch gedeelte derresidentieRïouwten Zuiden.

De gebeurtenissen in Atjèh in de laatste jaren 
(generaal Van Heutz trad op in 1898), welks be
trekkingen met het Gouvernement in de 19de 
eeuw elders in deze Encyclopaedie uitvoerig zijn 
beschreven, hebben ook aan Sumatra’s Noord
kust het Europeesch gezag en de Europeesche 
invloed ter dege gevestigd. Van Atjèh uit kwa
men de Nederlanders in aanraking met de Gajö- 
en met de Alas-landcn, vooral sedert 1901. De on
derwerping daarvan aan ons gezag mag van 1904 
worden gedagteekend. Administratief zijn deze 
streken ingedeeld bij het gouvernement Atjèh en 
Onderhoorigen, thans onder civiel bestuur. 
Langzaam maar zeker is zóó het proces zijn gang 
gegaan, dat óén hoofdkleur heeft gegeven aan 
Sumatra’s kaart, de kleur, die aanduidt Neder
lands leiding over geheel het eiland.

Bronnen en Literatuur : De Jonge, Opkomst 
van het Nederlandsch gezag, vooral de dcelen 11 
en III, passim; Tiele, De Europeërs in den Ma- 
leischcn Archipel, in de Bijdragen van het In
disch Instituut, passim; Tiele-Heeres, Bouwstof
fen voor de geschiedenis der Nederlanders in 
den Maleischen Archipel I —III, passim; Dagre
gister van ’tCasteolBatavia(Batavia,'DenHaag); 

NNetscher, De Nederlanders in Djohor en Sialc,
• Batavia, 1870 in de Verhandelingen Bat. Genoot
schap; Van der Kerap’s opstellen in de Bijdra
gen van liet Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederlandsck-Indië der laatste 
jaren van 1897 af; Van den Bosch, Mijne 
riglingen in de jaren 1830—1833 (Amsterdam, 
1864); Kielstra’s werken en opstellen in Bijdra
gen van het Instituut, Indisch Militair Tijd
schrift, De Gids, Onze Eeuw, enz. grootendccls 
later tot afzonderlijke uitgegeven bundels 
werkt; Hooyer, Krijgsgeschiedenis; Koloniale 
Verslagen; De Waal, Indische financiën; Smul
ders, Tractaat van 1824; Jeekel, Het Sumatra- 
ti’actaat (1881); Mededeelingen van het Bureau 
voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen, 
bowerkt door het Encyelopaedisch Bureau 

^3e Buitenbezittingen 1904 tot 11)14.

dienen. Djambi werd dan in 1906 een afzonder
lijke residentie. Dat Djambi nog altijd een bevol
king heeft, waaronder rechtmatige en ongerecht
vaardigde grieven gemakkelijk tot verzet loiden, 
vooral als van buitenaf tot dit verzet wordt aan
gestookt, leert de geschiedenis der laatste jaren.

De oplossing van het Djambi’scho vraagstuk 
was van belang niet alleen op zich zelf, maar ook 
met het oog op de min of meer onbepaalde gren
zen, met het oog o.a. op Koerintji, dat in zekere 
staatsrechtelijke verhouding stond tot Djambi’s 
sultanaat. Ook hier trad langzamerhand aan den 
dag wat blijkbaar is eene niet af te wenden nood
wendigheid in iedere koloniale staatkunde, uit
breiding van invloed en macht, met of tegen den 
wil der koloniseerende mogendheid; ook hier 
gi ïg langzaam maar zeker blijken de juistheid 
der vergelijking van het koloniaal bezit bij een 
oli lek op papier, die zich uitbreidt, zoolang de 
kracht er niet uit is. De Djambi-gebeurtenissen 
sedert 1901 deden haar invloed gevoelen op de 
naburige landstreek, waarvan hoofden en bevol
king begonnen met een houding van daadwerke
lijke sympathie aan te nemen tegenover onze 
Djambische tegenstanders, een houding, welke 
het gouvernement tot ingrijpen ook hier noopte. 
1903 was het hoogtepunt van den strijd. Daarop 
volgde de onderwerping, die niet alleen volledig 
was, maar door de bevolking zeer loyaal werd 
in praktijk gebracht, al sloeg de Djambische 
vlam in de eerste jaren soms nog naar Koerintji 
over, stroovuurtjes van verzet aanstekend.

Met de Djambi-Koerintji-historie was een stap 
verder gezet op den weg, die leiden zou tot het 
geheel brengen van Sumatra onder onzen invloed 
en gezag. En do Djambi-politiek leidde tot ver
dere consequenties. De z.g. Batang-Hari distric
ten met hun tot voor een kwart eeuw nog onaf
hankelijke potentaatjes in zakformaat werden 
onder ons gezag gebracht, als deel der residentie 
Djambi. De Kwantan-districten, ook tot voor 
kort „onafhankelijk”, zijn sedert 1905 onder ons 
gezag gebracht, ten gevolge hunner onneutrale 
houding in zake den Djambikrijg. De bestuurders 
teekenden de z.g. korte verklaring en de distric
ten bekooren administratief tot de afdeeling In
dragiri van de residentie Riouw.

Onze betrekkingen met Indragiri houden 
verband met die, welke wij onderhielden met 
het Maleische rijk Djohor-Riouw of nadat ten 
gevolge van het Londensch tractaat van 1824 
dit rijk werd gesplitst, met de betrekkingen, 
welke wij bleven aanhouden met het vroe
gere leenrijk Riouw, sedert 1913 rechtstreeks 
bestuurd gebied: dit is de historische ver
klaring, dat deze afdeeling een deel vormt der 
residentie Riouw en onderhoorigheden. Toen 
in 1838 de bekende contracten met Indragiri wer
den gesloten en de soetan en de onderkoning zich 
voor altijd stelden onder het oppergezag en de 
zorg van het Nederlandsch Gouvernement, werd 
nog altijd eene zekere ondergeschikte verhouding 
tot Riouw in acht genomen, al was die onderge
schiktheid van nominalen aard en al kon moei
lijk gezegd worden, dat Indragiri een deel vormt 
van genoemd sultanaat. Deze verhouding bleef 
ook in latere jaren bestaan, ook toen in 1879 
een controleur in Indragiri werd geplaatst. De 
verhouding werd geheel verbroken, ook nominaal, 
toen in 1912 de soetan de korte verklaring tee- 
kende en het sultanaat Riouw in 1913 als leenrijk
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SUMATRANEN. Zie MALAKASTRAaT.
SUMATRA’S OOSTKUST. Zie OOSTKUST 

VAN SUMATRA.
SUMATRA’S WESTKUST. Landbeschrij

ving. De residentie Sumatra’s Westkust 
omvat het middengedeelte der Westkust van 
Sumatra, bestaande uit een aanmerkelijk deel 
der binnenlanden, bekend als „de Padangschc 
bovenlanden” vervolgens de kustvlakte van 
Oedjoeng Biang op 0° 15' NB. tot aan het 
riviertje Mandjoetö op 2° 25' ZB. en bovendien 
de eilandengroepen: Mèntawei- en Batoe-eilan- 
den. Oppervlakte 40.285 K.M2.; aantal inwoners 
1.288.624, dichtheid van bevolking 31.99 per 
K.M2.; dit is liet hoogste cijfer van geheel Suma
tra. Het gewest wordt begi’ensd door de resi
dentie Tapanoeli, het gouvernement Oostkust 
van Sumatra, de afdeeling Indragiri der resi
dentie Riouw en O. en de residenties Djambi 
en Benkoelen. Ten W. wordt het bespoeld 
door den Indischen Oceaan. De hoofdplaats 
Padang, gelegen aan de monding der Arau 
of Padang-rivier (zie aldaar), was de zetel 
van den gewestelijken bestuurder, vóór 1862 
een hoofdofficier, daarna tot 1915 een civiel 
gouverneur; in 1915 (Ind. Stb. n° 492) is het 
gewest een residentie geworden.

Door de onderzoekingen van Verbeek en Fen- 
nema, later door anderen wat aangevuld, is een 
groot deel van de residentie Sumatra’s West
kust ten minste in algemeene trekken geologisch 
bekend geworden. Een goed overzicht van het 
terrein tusschen de parallellen over Padang en 
Pajö Koemboeh geeft Kaart lil in Tijdschr. 
Aardr. Gen. 1915; voor het terrein ten N. ervan 

Blad VIII uit de atlas bij het groote 
werk van Verbeek, alsmede de Jaarboeken van 
het Mijnwezen in N.-I. 1902 en 1913.

Do verschillende formaties komen over het 
algemeen voor in ongeveer evenwijdige strooken, 
die NW-ZO., dus volgens de lengteas van het 
eiland, gericht zijn, en van deze eigenschap zijn 
zoowel de richtingen der gebergten, als die van 
vele rivieren afhankelijk. De bedoelde, waarschijn
lijk van oudsher aanwezige regelmaat, is echter 
in niet geringe mate gestoord door de enorme 
massa jongvulkanische producten, die groote 
oppervlakken der oudere formaties hebben over
dekt, zoodat do strooken hiervan thans op de 
kaart als meer of minder geisoleerdo stukken 
verschijnen. Ook de, voornamelijk in de tertiaire 
periode, tot afzetting gekomen sedimenten zijn 
oorzaak geweest van de (oppervlakkige) ver
brokkeling der oudere gesteentecomplexen.

Hier en daar komt de reeds genoemde oudere 
onderlaag der vulkanen over grooter of kleiner 
oppervlak aan den dag, zoo b. v. ten W. en NW. 
van hel groote Singkarak-meer, en dan blijkt 
deze te zijn samengesteld uit graniet of kalksteen, 
ook wel uit Iciges!conté; allo drie zijn reeds zeer 
oud. Zij zijn meer Oostelijk over veel grootero 
uitgestrektheid te vindon; zoo ligt een groot 
graniet- en loitorrein ten ZO, van genoemd meer 
aan don midden- en bovenloop der Palangki, 
Eawas on Pamooatan rivieren; een andere ZO.- 
NW. gerichte strook van dezelfde gesteenten 
begint tusschen do Sinamar- en Ombilin rivieren, 
en is nog tot zeer ver aan do Bovcn-Sinamar to 
vervolgen. Daarop volgt, Oostelijk van laatstge
noemd o rivier, het breedste gebied van, dien 
aard, dat hier hoofdzakelijk het Sinamar-Socm-

poer-Takoong geb. en het Lisoeng-Koeantan 
gob. omvat; naar beide richtingen strekt het 
zich nog veel verder uit.

Overal, waar die granieten en leien optreden, 
komt ook kalksteen voor, steeds onder zoo
danige ligging, dat het als jongste lid der com
binatie moet worden beschouwd, en dat aan 
niets anders dan aan oude koraalriffen kan 
worden gedacht. In enkele dier oude riffen zijn 
fossielen gevonden, die met zekerheid op 
bovencarbonischen ouderdom wijzen; het is 
echter nog niet uitgemaakt of alle kalk 
denzelfden ouderdom is, want meestal is deze 
geheel kristallijn geworden en bevat zij geen 
fossielen. Evenmin weet men nog zeker of de 
graniet ouder is dan de lei, dan wel omgekeerd, 
en het is zelfs de vraag of alle leien even oud 
zijn, want ook in deze gesteenten werden nog 
geen versteeningen aangetroffen. Gewoonlijk 
neemt men met Verbeek aan, dat sommige leien 
(mergel- en kiezellei), die concordant met de 
kalk liggen, eveneens carbonisch zijn, doch dat 
de meerderheid (gewone kleilei en kwartsiet, 
met veel kwartsaders) ouder is; deze worden 
door Verbeek samengevat als „oude leiformatie” 
en door Volz als „maleische formatie”. De gra
niet is waarschijnlijk deels ouder, deels jonger 
dan deze laatste; voor een klein deel kan hij 
zelfs jonger zijn dan carboon.

De kalksteen neemt, als jongste lid, in deze 
terreinen de hoogsto punten in en komt tot 
boven 1600 M., do leien en, meer nog, de' gra
nieten zijn overal veel lager; de laatste haalt 
nauwelijks 1000 M., behalve in het Sinamar- 
Soempoer geb., waar hij tusschen 1100 en 1200 
M. bereikt, en hooger is dan de kalk*-

Terwijl, ten minste in dit deel van Sumatra, 
sedimenten van de mesozoïsche groep nog niet 
met zekerheid zijn gevonden, hebben in dien tijd 
wel erupties plaats gehad, n.1. van diabaas, die 
vooral één zeer duidelijke strook vormt, welke 
uit do Vil en XII Kota’s in het Z. komende, 
weer in NW.-richting met verschillende onder
brekingen langs de Oostzijde van het Singka- 
rak-meer tot aan de Boven-Sinamar te vervolgen 
is. De hoogste toppen er van komen niet veel 
boven 1000 M.

Ten Oosten dezer diabaasstrook, tusschen 
deze en den kalkrug van het Ngalau Sariboe geb., 
ligt het uitgestrekte tertiaire gebied, dat door 
de Ombilin rivier in twee bijna gelijke deelen 
wordt verdeeld, en waartoe do bekende kolen
velden behooren. Het is deels eoceen, deels mio- 
ccen, en bostaat hoofdzakelijk uit zandsteenen, 
met ondergeschikte conglomeraten, mergelleien 
en wat kalk. Gemiddeld bereiken de heuvels 
hier 500 M., het maximum is ongeveer 1000 M., 
hot minimum 200 M. Een tweedo groot tertiair 
gebied ligt nagenoog in het NW.-verlengde van 
het vorige, ten N. van Pajö Koemboeh, zich ook 
nog uitstrekkende in do onderafdeeling Boven- 
Kampar, on waaromtrent mede door de onder
zoekingen van Neeb en Brouwer (Jaarb. v. h. 
Mijnw. 1902 en 1913) en door een reis van Hir- 
schi (Tijdschr. Aardr. Gen. 1915) een en ander 
is beleend geworden. Hierin komen bij Sooliki 
koollagen voor (gereserveerd door het Gouver
nement) en tevens in do naar het ZO. aanslui
tende, maar roeds tot het gouvt. Oostkust van 
Sumatra behoorende gebied der Kampar Kiri 
en Koeantandistricten. Dit groote Oostolijke
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tertiaire terrein rust weer op „oude leien”, dio 
o. a, het Soeligi geb. opbouwen. Ook langs de 
Westkust, bezuiden Padang, komt een smalle 
strook tertiair voor, die bij Painan en Indrnpoera 
koollagen bevat* (Zie verder het artikel SUMA- 
TRA, OROGBAPIIISCJ1E GESTELDHEID.)

Landschappelijk in het oog vallend zijn do 
grooto puimsteentuf-gebieden van Fort deJKock 
en Pajö Koemboeh, die bijna vlakke, zeer zwak 
hellende plateaus vormen, waarin de rivieren 
met nagenoeg loodrechte wanden zijn ingesneden. 
Bekend is o. a. het Karbouwengat _bij Fort de 
Koek. Het ontstaan dier tuffen is nog niet ge
heel opgehelderd; niet onmogelijk is het, dat het 
windsedimenten zijn uit het allerjongste ge
deelte der tertiaire periode, toen in het aequa- 
toriale terrein van Indië een droog en warm, 
woestijnachtig klimaat moet hebben geheerscht.

jDe hoofd waterscheiding tusschen O.- en W.- 
kust loopt even bewesten het meer 
Koerintji en de Piek van Indrapoera, 
over de vulkanen Talang, Marapi en Ophir 
(Pasaman) en de plaatsen Padang Pandjang 
en Fort de Koek: zij volgt de z.g. Barisan. 
Het stroomgebied der eigenlijke Westkust is, 
juist door de nabijheid dier hoofdwaterscheiding, 
van minder belang. Vermelding verdienen: de 
Sindang, Bajang, Taroesan, Anei, Mangoet, 
Antokan, Masang en Pasaman, waarvan de be
langrijkste in afzonderlijke artikels zijn beschre
ven. Van de hoofdrivieren, die in ongeveer 
W.-O.-richting naar de Oostkust loopen: de 
Batang Hari, de Ombilin-Koeantan en de Kam- 
par, en die dus de verschillende gesteentestrooken 
doorsnijden, hebben een aantal boventakken 
weer een KW.-ZO.-richting.

De hoogste punten van het landschap zijn de 
toppen der jongste vulkaankegels; zij liggen 
gedeeltelijk in den Barisan, n.1. Marapi (2891 M), 
Talang (2597 M), Pasaman (2912 M), Patah 
Sambilan (2591 M), of wat terzijde er van: 
Singgalang-Tandikat (2877 M), Sago (2240 M), 
Piek van Indrapoera of G. Koerintji (380G M); 
de laatste is tevens de hoogste vulkaan van Su- 
matra. De wat oudere, thans geheel uitgewerkte 
en bijna niet meer als zoodanig te herkennen 
vulkanen, die o. a. de Barisan-reeks tusschen 
Talang en Marapi vormen, blijven alle beneden 
2000 M. en zijn meest niet onaanzienlijk lager.

Ofschoon nu en dan nog erupties plaats heb
ben uit enkele der vulkanen (vooral Marapi en 
Piek van Indrapoera, minder van Pasaman, 
Talang en Tandikat) zijn deze toch van weinig 
beteekenis; de vulkanische werking is hier dui
delijk aan het uitsterven. Ook aardbevingen 
worden van tijd tot tijd waargenomen, doch 
evenmin van hevigen aard.

Het stamland Minangkabau, het centrum der 
Pad. bovenlanden, is om zoo te zeggen geheel 
bewoond en bebouwd; alleen op de steile berg
hellingen komen nog uitgestrekte bosschen voor, 
waardoor die bergen waterreservoirs van groote 
beteekenis zijn. In de rantau aan de Westkust 
heerscht een gelijke toestand, aan do Oostzijde 
echter, vooral in het stroomgebied der boven- 
loopen van de Rokan, de Kampar en de Batang 
Hari, is het boseh gewoonlijk overheerschend en 
kan men dagen achtereen loopen door oerwou
den, waar, buiten het voetpad of het paardenpad, 
slechts zoekers van boschproducten doordringen. 
Ook komen er uitgestrekte oerwouden voor, die

om zoo tc zeggen niet bezocht worden on waar 
geen voetpaden voorkomen. Welke do invloed 
dier bosschen is op den regenval zal eerst kun
nen blijken uit de opgaven der regenstations, 
die sinds 1912 in grooten getale zijn gevestigd. 
Voor Padang is de nabijheid der groene Barisan, 
waartegen do warme zeewind stuit, van grooten 
invloed; er valt gemiddeld jaarlijks niet minder 
dan 450S mM. water; hevige bandjirs blijven 
dan ook niet uit (zie PADANG).

Het kli?naat der bovenlanden is over het alge
meen aangenamer en gezonder dan dat der be- 
nedenlanden, ofschoon met enkele uitzonderin
gen (genoemd worden Indrapoera en de eilanden, 
inzonderheid de Mèntawei-eil.) niet van bepaald 
ongezonde streken gesproken kan worden. Van 
de goed bevolkte streken heeft Alahan Pandjang 
(1458 M.) de laagste gemiddelde temperatuur, 
doch minder guur en gezonder is het klimaat 
van Fort de Koek (station 921 M.), terwijl Pajö- 
koemboeh (511 M.) wel warmer, maar niet min
der aangenaam is en een milder klimaat heeft 
dan het ongeveer even hoog gelegen Fort van 
der Capellen (449 M.). Men zie onder die namen 
en vgl. PADANG PANDJANG. Voor het kli
maat aan het Westerstrand vergelijke men PA
DANG en INDRAPOERA.

Bevolking. Zie MINANGKABAU en MI- 
NANGKABAUERS.

Geschiedenis. Zie PADANGSCIIE BO
VENLANDEN.

Dit gewest wordt inzonderheid door de In
landers ook wel aangeduid als „Minangkabau”, 
en al worden hiermede in het bijzonder bedoeld 
de Padangsche bovenlanden, de lage landen 
maakten met het stamland één geheel uit en 
sedert de 18de eeuw vielen de grenzen van het 
Minangkabausche rijk, welks vorsten tevoren 
hun invloed oefenden over geheel Middcn-Su- • 
matra, ongeveer samen met die van het tegen
woordige gewest Sum. Westkust; de eilanden
groepen hebben echter nooit onder den rocht- 
streekschen invloed van den „Radjö Pagar 
Roejoeng” gestaan.

Het stamland, het eigenlijke Minangkabau, 
bestaat uit 3 voorname landstreken, dio de 
Tigö Loehalc worden genoemd: Tanah Datar, 
Agam en Limö poeloeh (zie LOEHAK). Het 
volk maakt een scherpe scheiding tusschen dit 
hooge binnenland (Mal. darat, Minangk. da- 
rè6') en de lage landen, de rantau, waartoe tegen
woordig moeten gerekend worden de lagere 
landen, dio aan de drie loehak’s grenzen, niet 
alleen do benodcnlanden aan de Westkust on de 
lage landen aan do Oostzijde, maar ook hot Loe- 
boek Sikapingsche in het N., on in het Z. de 
bovenloop van de Batang Hari en haar zij
takken.

Als overgang tusschen darat en rantau had 
men hier en daar do zoogenaamde batang ran
tau. Do voornaamste daarvan is de landstreek 
Solok, welke door kolonisten uit Agam en Ta
nah Datar bevolkt was, doch op haar beurt 
voor een deel de benedenlanden bevolkte. So-. 
lok (de federatie der XII I Kötö) v/as de eenigo 
landstreek der bovenlanden, met welks bewo
ners de Europeanen te Padang voeling hadden 
vóór Juli J818, toen Sir Stamford Rafflcs zijn 
beroemden tocht maakte naar het centrum der 
bovenlanden (zie SJMAWANG); van do 12 
„soedagar’s” (handelaren), die tot in het begin
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on Batang Kapas, onder den Ass. Resident, Chef 
dor afdccling;

6. Balai Salasa, bestaande uit de districten 
Balai Salasa en Indrapoera, onder een Contro
leur b. h. B. B., met standplaats Balai Salasa;

III. de afdccling Batipooh en Pariaman, onder 
een Ass. Resident met standplaats Padang Pan- 
djang en verdeeld in 2 onderafdeelingen:

a. Padang Pandjang, bestaande uit de distric
ten Padang Pandjang en Batipoeh en Soompoer, 
onder den Ass. Resident, Chef der afdeeling;

b. Pariaman, bestaande uit de districten XII 
Kötö, Pariaman en Oelakan, onder een Contro
leur b. h. B. B., met standpl. Pariaman;

IV. de afdeeling Agam, onder een Assistent Re
sident, met standplaats Fort de Koek, en ver
deeld in 2 onderafdeclingen:

a. Oud Agam, bestaande uit de districten Boe- 
kit Tinggi, IV Angkat en Tilatang, onder den 
Ass. Res., Chef der afd., bijgestaan door een Con
troleur b. h. B. B. met standplaats Fort de 
Koek;

b. Manindjau, bestaande uit de districten Ma- 
toer, Danau en Loeboek Basoeng, onder een Con
troleur b. h. B. B. met standplaats Manindjau;

V. de afdeeling Loeboek Sikaping, onder een 
Ass. Resident met standplaats Loeboek Sikaping, 
en verdeeld in 3 onderafdeelingen:

a. Loeboek Sikaping, bestaande uit de distric
ten Loeboek Sikaping en Rau, onder den Ass. 
Resident, Chef der afdeeling;

b. Ophir, bestaande uit de districten Taloe 
en Tjoebadak, onder een Controleur b. h. B. B. 
met standplaats Taloe;

c. Ajër Bangis, bestaande uit de districten Ajër 
Bangis en Oedjoeng Gading, onder een Civielen 
Gezaghebber met standplaats Ajër Bangis;

VI. de afdeeling L Kötö, onder een Ass. Resi
dent, met standplaats Pajö Koemboeh, en ver
deeld in 4 onderafdeelingen:

«. Pajö Koemboeh, bestaande uit de districten 
Pajö Koemboeh, Ranah en Loehak, onder den 
Ass. Resident, Chef der afdeeling;

6. Soeliki, bestaande uit liet district van dien 
naam, onder een Controleur b. h. B. B. met stand
plaats Soeliki;

c. Bangkinang, bestaande uit het district Tigö 
Kaboeng Ajër, onder een Controleur b. h. B. B. 
mot standplaats Bangkinang;

d. Pangkalan Kötö Baroe, bestaande uit het 
district Kötö Baroe, onder een Civ. Gezaghebber 
met standplaats Pangkalan Kötö Baroe;

VII. de afdeeling Tanah Datar, onder een As
sistent Resident met standplaats Sawah Loentö 
en vordeeld in 4 ondorafdeelingon:

a. Sawah Loentö, bestaando uit het district 
Sawali Loentö, onder den Ass. Resident, Chef 
der afdeeling, bijgestaan door eon Controleur 
b. h. B. B., met standplaats Sawah Loontö;

b. Fort van dor Capollen, bestaande uit do dis
tricten Batoo Sangkar en Pariangan, onder een 
Controleur b. h. B. B., met standplaats Fort van 
der Capollen;

c. Sidjoendjoeng, bestaando uit do districten 
Sidjoendjoeng en Boea, onder een Contro- 
lour b. h. B. B., standplaats Sidjoendjoeng;

d. Batang Hari, bestaando uit de distric
ten Batang Hari en Kötö Basar, onder een 
Civielen Gczaghebbor, mot standplaats Soengai 
Darèh;

VIII. do afdcoiing Solok, onder oen Ass. Re3i-

der 19de eeuw optraden als zoogenaamde ver 
tegenwoordigers der bovenlanders te Padang, 

(i uit de XIII Kötö, 6 „van Minang- 
kabau”. Be Soloksche volkshoofden wilden zich 
tegenover het stamland doen voelen on logden 
dit vast in den voor Europeanen verwarronden 
adatrcgel: „Een is Solok, twee is Salajö, de dorde 
is Padang on de vierde hot Gouvernement” 
(L. C. Westenenk, Be Minangkabausche Nagari, 
Padang 1913, bl. 61).

Bestuur. Het oude Minangkabausche rijk 
was opgebouwd uit nagari’s (zie NAGARI), die 
eene belangrijke mate van zelfbestuur hadden. 
Be nagari is gebleven in het genot van een zeke
ren graad van zelfstandigheid. Be nagari is de 
territoriale, staatkundige en godsdienstige een
heid in Minangkabau (L. C. Westenonk, Be Mi
nangkabausche Nagari, Meded. Ene. Bureau VIII 
1915). Bij Ind. St. 1914 no. 774 is de Nagari or
donnantie voor Sum. Westkust vastgesteld, niet 
zoozeer om bestaanden twijfel omtrent den 
rechtstoestand der Minangkabausche gemeente 
weg te nemen, als wel „om de noodige waarbor
gen van soliditeit aan te bieden tegenover haar 
crediteuren en den vereischten wettelijken steun 
te bezitten bij eventueele aanranding harer be
langen” (aangehaald uit Bb. 6576). Boze ordon
nantie is vervangen door die in Ind. Stb. 1918 no. 
677. Bie regeling is vooral van groot belang in ver
band met de talrijke, in alle streken van het land 
verrijzende credietinstcllingen (zie VOLKSCRE- 
DIETWEZEN).

In Ind. Stb. 1913 no. 321 (gewijzigd en aange
vuld bij Ind. St. 1913 no. 569 en 1914 no. 303) is 
de nieuwe organisatie voor het gewest Sum. 
Westkust opgenomen. Bij de nu gevolgde indeo- 
ling zijn de residenties Padangsche Bovenlanden 
en Padangsche Benedenlanden vervallen; het 
aantal districten (tot 1913: larassen) is zeer ver
minderd en in do plaats der tweeslachtige laras- 
koofden (Vgl. L. C. Westenenk, Be Inlandschc 
Bestuurshoofden ter Sumatra’s Westkust, Kolo
niaal Tijdschrift no. 6, 2de jrg.) zijn districtshoof
den aangesteld over veel grooter ressorten; in 
verband daarmede is ook het aantal bestuursres- 
sorten der Europceschc ambtenaren verminderd. 
Hieronder volgt de nieuwe indceling van het ge
west; elke ondcrafdceling is bij afzonderlijk arti
kel behandeld, en waar dit uit een practisch oog
punt wenscholijk voorkwam, is daarbij do indeo- 
ling van vóór 1913 kort aangegeven. Het gewest 
is verdeeld in 8 afdcelingon:

I. de afdeeling Padang, onder een Assistent Re
sident voor de politic, met standplaats Padang, 
en verdeeld in drie onderafdeelingen:

a. Padang, bestaando uit de districten Tanah 
Tinggi, Batang Harau, Binoeang, Kötö Tangah, 
Paoeh, Soongkai en V Loerah onder den Assis
tent Resident, Chef der afdeeling, bijgestaan door 
een Controleur b. h. B. B., met standplaats 
Padang;

b. Mèntawoi-oilanden, onder een officier der 
landmacht met den titel van Civiel Gezaghebber, 
met stand plaats Si beroet;

c. Batoo-oilandon, bestaando uit hot district 
Poolau Batoo, onder een Civiel Gezaghebber, met 
standplaats Poolau Tcllo;

IJ. de afdeeling Painan, onder een Ass. Resi
dent, met standplaats Painan en verdoold in 2 
onderafdeelingen:

a. Painan, bestaando uit de districten Painan

waren er
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van / 4 400.000. Door de bevolking is reeds een 
coöperatieve oliefabriek opgericht. De tabaks ver
bouw is vrij omvangrijk, vooral nabij Pajö Koem- 
booh, maar er wordt zoo weinig zorg aan besteed, 
dat de kwaliteit veel te wenschen overlaat en het 
product niet geschikt is voor de Europeesche 
markt. Export heeft uitsluitend plaats naar de 
Straits Settlemonts, Java en verschillende deelen 
van Sumatra. In 1914 bedroeg de totale uitvoer 
1.560.000 K.G.,. waarvan ongoveer de helft naai
de Straits ging.

Vermelding verdienen verder de productie van 
gambir (het gewest is het derde gambirland van 
Sumatra), grondnoten, kaneel, muskaatnoten en 
foelie. Op bescheiden schaal wordt in de hooger 
gelegen streken nog kina gecultiveerd, waarvan 
de uitvoer in 1914 ongeveer S6.000 K.G. beliep. 
Deskundigen zijn van meening, dat Sumatra’s 
Westkust voor den Europeeschen landbouw groote 
beteekenis kan verkrijgen als theeland. De proe
ven tot nog toe genomen hebben alleszins bevre
digende resultaten opgeleverd, maar een grooto 
moeilijkheid zal blijven het verkrijgen van ge
schikte thcepluksters, omdat de vrouwelijke ar
beidskrachten uit het welvarende gewest niet ge
neigd zijn voor een betrekkelijk laag loon in de 
theetuinen te komen werken. Men gebruikt thans 
vrije koelies en Maleiers uit de Singkarah streek. 
In 1914 werd voor het eerst thee naar de Euro
peesche markt (Nederland) verscheept, in het ge
heel 2200 K.G., die gunstig beoordeeld werd.

De boschproducten zijn voor de bevolking niet 
van overwegend belang, hoewel vrij veel rotan, 
gom, benzoë en damar uitgevoerd kunnen wor
den. Op industrieel gebied valt melding te maken 
van de cementfabriek van Indaroeng (zie aldaar).

Veeteelt wordt allcrwege bedreven; vooral de 
karbouwenstapel is zeer groot. Het Gouverne
ment heeft door de invoering van Sandelhout- 
dekhengsten het bestaande paardenras aanmer
kelijk verbeterd.

Delfstoffen. De voornaamste delfstof 
der residentie is steenkool (zie bij KOLEN en 
SAWAI1 LOENTÖ), waarbij in den laatsten tijd 
nog zilver is gekomen in do afdeeling Painan (Sa- 
lida mijn) en in de onderafdceling Soeliki (Man- 
gani). Door Verbeek worden nog opgegeven goud-, 
kwik-, ijzer-, koper- en loodertsen (zie hierover do 
betrokkelijke artikelen). Een zeker aantal rivie
ren bevat stroomgoud, b.v. do Palangki en Pa
tang Hari; in vroeger tijd leverde Soengai Pagoe 
vrij veel stofgoud op (zie MOEARÖ LABOEH) on 
omstreeks het midden der 18e eeuw telde men 
daar niet minder dan 1300 tambangs (inland- 
sche ontginningen). Tinerts komt voor in de on
derafdeling Bangkinang, en wordt in kleine hoe
veelheden door de bevolking gewonnen en aan 
het Gouvernement verkocht (zie TIN).

Van de niet-metallische delfstolfen schijnen ze
kere tuflagen een toekomst te hebben en deze 
worden tot een goede metselspecie verwerkt. De 
kristallijne kalksteen der Bovenlanden is tot nog 
toe ongeschikt gebleken om als marmer te dienen. 
Een weinig zwavel is aan den Marapi en Talang 
aanwezig. Petroleum werd in onbeduidende hoe
veelheid aangetroffen bij Kolok en bij Kötö 
Baroe.

dent, met standpl. Solok, en verdeeld in 3 onder 
afdeelingen:

a. Solok, bestaande uit de districten Solok, IX 
Kötö en Goegoek, onder een Ass. Resident, Chef 
der afdeeling;

b. Alahan Pandjang, bestaande uit de distric
ten Alahan Pandjang en Soepajang, onder een 
Controleur b. h. B. B. met standplaats Alahan 
Pandjang;

c. Moearö Laboeh, bestaande uit de districten 
Soengai Pagoe en XII Kötö, onder een Contro
leur b. h. B. B. met standplaats Moearö Laboeh.

Middelen van bestaan. Het is bij 
een beschouwing van den cconomischen toestand 
van Sumatra’s Westkust opvallend, dat de tus- 
schen- en kleinhandel bijna geheel wordt gedre- 

door de Inlanders zelve; het aantal Cliinee 
zen is hier dan ook gering in vergelijking met an
dere gewesten. Alleen in de kustplaatsen is een 
deel van den kleinhandel in handen van Chinee- 
zen. Daarnaast is merkwaardig, dat ondanks de 
vele goede gronden, die beschikbaar zijn, ondanks 
dengemakkelijkenafvoer van producten en de tal
rijk aanwezige arbeidskrachten, in dit gewest de 
Europeesche cultures niet tot krachtige ontwik
keling zijn gekomen. Toch is de economische toe
stand hier zoo gunstig, dat Sumatra’s Westkust 
een van de welvarendste gewesten is. Reeds in 
1877 werden hier gronden in erfpacht uitgegeven; 
in 1914 waren er 92 perceelen met 72.097 bahoe 
oppervlakte. Kleine gedeelten daarvan bevinden 
zich in de Benedenlanden, voornamelijk met 
klappers beplant, maar hoofdzaak is de koffie
cultuur in de Bovenlanden, terwijl daarnaast de 
theecultuur van beteekenis begint te worden.

Het voornaamste middel van bestaan is de 
rijstbouw, welke op hoogen trap van ontwikkeling 
is gekomen en vrij intensief wordt beoefend, 
waardoor het gewest voor menig deel van Java 
in belangrijkheid niet onderdoet. Zonder onze 
hulp geschiedde de aanleg van sawahs zoo ver
nuftig en werd van de terreinsgesteldheid op 
zulke juiste wijze gebruik gemaakt, dat deskundi
gen slechts weinig verbeteringen konden aanbren
gen. De rijke velden van Padang Pandjang, Fort 
de Koek, Solok e. a. zijn even zoovele bewijzen, 
dat de Maleier een even geschikte landbouwer is 
als de Javaan. Niet alleen kan aan de behoeften 
van de landsbevolking v/orden voldaan, maar er 
blijft nog rijst over voor export; anders een uit
zondering op Sumatra. In 1914 werden ±100.000 
pikoel uitgevoerd. De belangrijkste cultuur, die 
het meest bijdraagt tot den handelsomzet, is die 
van de koffie, welke in 1908 als dwangcultuur 
is opgeheven. De belangstelling van de bevolking 
voor koffie schijnt te verminderen, waardoor ook 
de opbrengst achteruit gaat. Van de voornaamste 
haven Padang werden uitgevoerd:

van 1905 tot 1909 15.808.000 K.G. koffie, 
van 1910 tot 1914 13.400.000 K.G. koffie. 

Ook uit kleinere havens heeft uitvoer plaats, in 
1914 was de totale export ± 3.381.000 K.G. Men 
moet hierbij in aanmerking nemen, dat een be
langrijk deel van het sterk vooruitgaande koffie
land Tapanoeli exporteert over de havens van de 
Westkust. Vooral de laatste jaren is de klapper
cultuur steeds meer van beteekenis geworden en 
de residentie vormt thans een der belangrijkste 
productiegebieden van copra in Ned. Indië. In 
1905 werden uitgevoerd 10.820 ton ter waarde 
van / 1.632.000, in 1914 17.207 ton ter waarde
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Verkee r. De residentie Sumatra’s Westkust 
behoort tot die gedeelten van de Buitenbezittin
gen, die het best voorzien zijn van goede ver
keerswegen: een uitgebreid net van groote, ver-
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autodidactisch standpunt het Niassisch met 
de verwante talen vergelijkt, hebben thans 
geen boteekenis meer. In 1912 schonk de Uni- 
versiteit van Hallc-Wittcnberg hem den titel 
van doctor in de theologie. In 1910 verliet Sun
dermann Nias voorgoed; in 1019 overleed hij te 
Göttingen in Hannover.

SURATTEPASSAGE. Zie CEDERPASSAGE.
SURINAAMSCHE KERS. Zie EUGENIA MI- 

CHELII.
SWAROE. Christengemeente in de contröle- 

afdeeling Toerèn, afdeeling Malang, residentie 
Pasoeroean.ï’ ■' ■) "■

SWAVING (Dr. CORNELIS). behoren te Zaan
dam, den 27en April 1814, studeerde te Leiden en 
promoveerde aldaar den 2Gen Nov. 1838 tot Med. 
Doctor. Aanvankelijk vestigde hij zich te Ouder
kerk a/d. Amstel, vervolgens te Dordrecht, maar 
vertrok den 24en April 1842 als o£E. van gezondh. 
3e klasse naar ïndië. In 1849 na eervol ontslag uit 
den militairen dienst, vestigde hij zich te Batavia 
als geneesheer, werd spoedig daarop benoemd tot 
3en stadsgeneesheer en klom tot len stadsgenees
heer op. Reeds na een tweejarig verblijf in Indië 
deed Swaving van zich hooren door een belang
rijke studie „Over den invloed van het heete kli
maat op den Europeaan”, geplaatst in heb Na
tuur- en Geneeskundig Archief voor Ned. Indië, 
en daarna hetzelfde onderwerp, speciaal met het 
oog op Java, in heb Indisch Magazijn. Toen hij in 
1856 met Bleeker e. a. de Natuurkundige Ver- 
eeniging in Ned.-Indië had opgericht, leverde hij 
hoogst belangrijke opstellen voor het door die 
Vereeniging uitgegeven Natuurkundig Tijdschrift. 
Hoewel hygiënische onderworpen zijn hoofdstu
die vormden, zijn voor anthropologische onder
zoekingen zijne beide (in dat tijdschrift geplaat
ste) „Bijdragen tob de kennis der schedels van 
volken in don Indischen Archipel” van hoog ge
wicht, zoomede zijn „Aanteekeningen over de 
Sumatrasche volksstammen”. Ook in andere tijd
schriften verschonen tal van bijdragen (sommige 
op zuiver geneeskundig gebied) van zijn hand, 
zooals in het Geneeskundig Tijdschr. voor Ned.- 
Indië, den Indischen Gids en het Nederl. Tijd
schrift voor Geneeskunde (in het laatste een aller
belangrijkst opstel: „Batavia’s sanitaire geschie
denis onder hot bestuur der Oost-Indische Maat
schappij). Wegens ziekte in 1S71 genoodzaakt 
naar Holland terug te keeren, overleed hij aldaar 
don 30en Juni 1881. (Zie voor een korte levens
beschrijving van Swaving met volledige opsom
ming der vruchten van zijn wetenschappelijken 
arbeid: Dr. C. L. van der Burg, Natuurk. Tijd
schrift voor Ned.-Indië, Dl. XLII (1883), bL 20 
vgg-)-

SWEKKO. Zie BANGO.
SWIETEN (JAN VAN). Zoon van Johannes en 

van Louise Jeanno Brodior, werd den 2Sen Mei 
1807teMainz geboren, trad in April 1821 in dienst 
bij het leger in Nederland en werd den 24en Au
gustus 1824, pas 17 jarenoud,tot2enluitenantder 
infanterie bij het leger in Nederland benoemd. Op 
verzoek overgeplaatst bij de Expeditionaire af
deeling, vertrok hij in Januari 1827 naar Java, 
waar hij aan don in 1825 uitgebroken oorlog deel
nam. In Aug. 1829 tot len luitenant bevorderd, 
keorde hij na hot einde van don vijfjarigen oorlog 
op Java naar Nederland terug, waar hij, na het 
uitbreken van den opstand in de Zuidelijke Ne- 
derlandon, aanvankelijk werd ingedeeld bij de

harde wegen, 245 K.M. spoorwegen on sedert 
enkele j aren bovendien een goregelden autodienst. 
Van do grooto wegen verdienen vooral vormel- 
ding: do Kustweg, de weg van Fort do Koek 
Zuidwaarts over Solok naar Liki en Loebook Ga- 
dang, Noordwaarts over Loebook Sikaping en 
Raö naar Tapanoeli; bovendien gaan belangrijke 
wegen van Pajö Koemboch uit naar het gebied 
van Kampar en Siak, naar Indragiri en Batang 
Hari gebied. In 1915 werd over deze groote wegen 
een Gouvernements autodienst geopend en wel 
van Fort de Koek over Locboek Sikaping naar 
Siboga, en van Fort van der Capellen en Solok 
naar Moearö Laboeh. Zetel van dezen^dienst is 
Fort de Koek. (Zie voor spoorwegen het artikel 
SPOOR- EN TRAMWEGEN).

Literatuur-. R. D. M. Verbeek, Topogr. en geol. 
beschrijving van Sumatra’s Westkust; J. W. 
Ijzerman, Dwars door Sumatra; Van Hasselt — 
Snelleman, Midden Sum. Expeditie; Verkerk 
Pistorius, Inl. huishouden in de Pad. Bovenlan
den; Kroesen, Het grondbezit ter Westkust; 
Ballot, Ontwerp agrarische regeling van S. West
kust; E. B. Kielstra, De Toekomst van S. West
kust (Ind. Gids 1892); Mr. v. Bosse, de koffie- 
kuituur ter S. Westkust; W. J. Kroon, Bijdr. tot 
de kennis van S. Westkust (Tijdschr. Bin. Be
stuur 1909); Buys, Twee jaren op S. Westkust; 
Joustra, van Medan n. Padang; W. Frijling, 
Tijdschr. Binn. Bestuur, Maart 1915. Korte Be
richten v. Landb., Nijverheid en Handel in Ned. 
Indië, 1 Febr. 1914; Smits, Bijzonderheden over 
de rijstcultuur ter Westkust (Teysmannia jg. 26, 
bl. 619.)

SUNDERMANN (DR. HEINRICH). Zcndeling- 
leeraar in dienst der Rheinische Mission, ver
dienstelijk beoefenaar der taal van Nias, werd in 
1849 geboren te Ladbcrgen (Westfalen), waar 
zijn vader een hoeve had. Na de dorpsschool te 
hebben bezocht, begon hij zich te bekwamen 
voor het onderwijzersambt, maar moest de 
studio daarvoor opgeven, omdat zijne gezondheid 
zwak was. In 1870 kon hij echter worden opge
nomen in het Zcndingshuis te Bannen, waar 
o. a. Dr. Fabri, Dr. Warncck en Von Rohden 
tot zijne leermeesters behoorden. In 1875 ver
trok hij naar Nias waar hij eerst te Dahana, 
later te Löiöwoca woonde. Mot groote toewijding 
beoefende hij het Niassisch, waarin en waarover 
hij veel heeft geschreven. Zijn hoofdwerk is de 
vertaling van den Bijbel; verder schreef hij een 
Bijbolseh Leesboek cn eenigc kleinere stichtelijke 
werkjes, een paar schoolboekjes, werkjes voor 
liet godsdienstonderwijs (vertaling van Dr. 
Ernst: Heilslehre, vertaling van den kleinen 
Lutherschen Catechismus), verslagen over hot 
Zendingswerk op Nias, oonigc opstellen van 
land- cn volkenkundigcn aard (Der Kultus der 
Niassor, Das Kopfschnollon auf Nias, Vcrdcrb- 
licho Volkssitten auf Nias) on de volgende taal
kundige werken: Kurzc Formenlohro der Nias- 
sischen Spracho (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 28), 
Niassischo Gramnuitik (1892), Niassische Sprach- 
Ichro (1913), Niassische Erzahlungen (Tijdschr. 
Bat. Gen. dl. 31), Kleino Niassische Chrestoma
thie (Bijdr. K. I. 5, VII), Niassische Lailö (Das 
Ausland, 1891, N°. 33), Niassischo Texte mit 
deutscher Ueborsetzung (Bijdr. K. I. 7, IV), 
een Duitsch- Niassisch (1892) on een Niassisch 
-Duitsch Woordenbook (1905). Eonige kleino 
taalkundige opstellen, waarin Sundermann vanfiC.-
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Niet langer dan twee jaren, tot aan de ontbinding 
der Kamer tengevolge van de motie-Kouohenius 
in 18C6, bleef Van Swieten volksvertegenwoordi
ger. In 1873, op GGjarigen leeftijd, in activiteit 
hersteld en als luitenant-generaal ter beschikking 
gesteld van don G.-Gen. van Ned.-Indië, ten ein
de met de leiding der eerlang tegen Atjèh te her
vatten militaire operatiën, in hoedanigheid van 
civiel Regeeringscommissaris en militair Opper
bevelhebber, te worden belast, keerde hij naar 
Indië terug, en werd in 1874, na den afloop der 
tweede expeditie tegen Atjèh (zie liet art. 
ATJEH, Dl. I) en na terugkomst in Nederland op 
de meest eervolle wijze uit. ’s lands dienst ont
slagen. Hij overleed, 9 September 1888, in den ou
derdom van 81 jaren te ’s Gravenha ge. Door de 
verdienstelijke wijze, waaróp hij ook de pen wist 
te voeren, heeft Van Swieten zich tevens als publi
cist bekend gemaakt. Van het vele, dat anoniem of 
niet anoniem, door hem aan de pers werd toever
trouwd, wordt als het voornaamste geciteerd: 
Krijgsverriglingen tegen het eiland Balie in 1848 
(1849); Brief aan den heer F. H. van Vlissingen 
betreffende Europeesche kolonisatie op Sumatra 
(1858); De invoering en werking van het koffij- 
stelselinhet Gouvernement van Sumatra’s West
kust (Tijdsclir. v. N.-I. 1863); Over het grond
bezit ter Sumatra’s Westkust (id, id. 1863); Do 
regtstoestand der inheomsche bevolking van Su
matra’s Westkust (id. id., 1864); Beschouwingen 
over de brochure van Tento (A. Haga): Java, 
Hoe hef te verdedigen tegen een Europeeschon 
vijand? (id. id. 1869); De verdediging van Java, 
(id. id. 1869); De afschaffing der rietslagcn bij het 
Indische leger (id. id. 1872); Do Indische brigade 
(N. Rolt. Cour. 1873); Open brief aan den Luii.- 
Generaal W. I. Knoop over de Atjehscho oxpedi- 
tie (1874); De agressieve politiek in Atjoh (T. v 
Ned.-Ind. 1878); De waarheid over onze vesti
ging in Atjèh (1879); Open brief aan don Luit.- 
Generaal P. G. Booms (1879); De Luit.-Generaal 
J. van Swieten contra don Luilenanl-Generaal 
G. M. Verspijck (1880); Eene terechtwijzing (In
dische Gids 1882); Eene repliek van don Luito- 
nant-Generaal Van Swieten (id, id. 1882); Een 
antwoord op hot woord van protest on toelich
ting van den kapitein G. F. W. Borol (Militaire 
Spectator 1882).

SWIETENIA MAHAGONI Jacq. Fam. Melia- 
ceae. Groote boom uit Amerika, die hot echte 
Amerikaanschc mahoniehout levert. Do boom 
is in Indië ook aangoplant, groeit er goed, maar 
heeft zeer veel van hoorders to lijden. Het best 
groeit do boom in het zilte zand vlak bij het zee
strand.

SWOLL (CHRISTOFFEL VAN). Geboren to 
Amsterdam in 1063, zoon van II. S. van Swoll, 
vertrok 19 Dcc. 1083 als assistent in dienst der 
O.-I. 0. naar Indië, kwam 19 Juni 1084 to Batavia 
aan on werd werkzaam gesteld ter algernecno 
secretarie aldaar. In 1686 werd hij bevorderd tof 
boekhouder, daarna (in 1090) tot Ion klerk tor 
algom. socr. on vervolgens (in 1691) tot koopman. 
In 1096 (na oen jaar provisioneel dat ambt to 
hebben waargenomen) werd hij aangestold tof 
Secretaris vando Hooge Regcering, en vervolgens 
(in 1700) tot Raad extra-ordinair van Ned.-Indië 
en President van hof college van weosineesforen; 
26 Sept. 1701 volgde zijn benoeming tot Raad 
ordinair van Ned.-Indië en 30 Mei 1703 tot Pre
sident van liet college van schepenen te Batavia.

troepenmacht onder do bevelen van Prins. Fre- 
derik, vervolgens onder die van den Hertog van 
Saxen-Weimar, waarna hij van 1830—34 deel uit
maakte van het mobiele leger te velde en o.m. in 
1831 deelnam aan den tiendaagschen veldtocht. 
Na afloop van onze krijgsverrichtingen tegen 
België op verzoek overgeplaatst bij het leger in 
Oost-Indië, vertrok hij in 1835 derwaarts met hof 
bataljon „Jagers van Oleerens.” In laatstgenoemd 
jaar tot kapitein bevorderd, bleef hij tot 1S42 op 
Java, waar hij een jaar te voren den rang van 
majoor op 34-jarigen leeftijd had bereikt, om ver
volgens aan de krijgsverrichtingen tor Westkust 
van Sumatra deel t e nemen, waar hij, na zijne be
vordering tot luitenant-kolonel in 1844, o*, m. als 
colonne-commandant in 1845 in het Zuiden der 
Padangsche bovenlanden optrad. In 1846 weder 
naar Java teruggekeerd, nam hij in 1848 als chef 
van den staf aan de tweede expeditie naar Bali . 
deel. Volgens den G.-G. Rochussenhad Van Swie
ten daarbij „en bijzonder bij de affaire van Djaga:_ 
Raga, -Zeer gewichtige diensten bewezen.” Niet 
minder waren die diensten bij de derde expeditie 
naar Bali in 1849, waaraan Van Swieten aanvan
kelijk als bataljons-commandant deelnam, doch 
waarbij hij na den dood van den Generaal-Majoor 
Michiels, tijdelijk optrad in de funcliën van Gou- 
vernements-Gommissaris en Opperbevelhebber. 
Voor hef in beide betrekkingen beloonde beleid 
werd hij in hetzelfde jaar bij keuze tot kolonel be
vorderd. In dat jaar volgde zijne benoeming tot 
Gouverneur van Sumatra’s Westkust, dat hij ge
durende negen jaren heeft bestuurd. Na in deze 
betrekking, in 1853, tot Generaal-Majoor en, in 
1856, tot Adjudant des Konings in buitengewo
nendienst te zijn benoemd, werd hij in 1857 met 
eene zending naar Atjèh belast om met den sultan 
van dat rijk een iractaat te sluiten. Een jaar later 
werd hij benoemd tot Luitenant-Generaal, Com
mandant van he. Indische leger. In deze betrek
king, die hij den Gen October 1858 aanvaardde en 
die hij vier jaren heeft bekleed, trad hij in 1859 op 
als Gouvernements Commissaris en Opperbevel
hebber bij de tweede expeditie legen Boni (zie het 
art. BONI). Den len Juli 1862 verliet Van Swie
ten den staatsdienst. Gedurende do vier jaren 
(1858—1862), dat hij aan het hoofd van liet Indi
sche leger stond, is veel gebeurd. Men denko 
slechts aan deze beide Bonische oxpediiiën, 
den opstand in de binnenlanden
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aan
van Palembang, 

het uitbreken van den oorlog in de Zuid er- en 
Oosterafdeeling van Borneo, de onlusten op Bali, 
de annexatie van Red jang, de oproerige beweging 
in Krawang, de feilen van verzet en samenspan
ning onder Europeesche militairen van meeren- 
deels Zwitserschen landaard in do garnizoenen to 
Semarang, Willem I, Djokjakarta, enz., de bestu- 
deering en herziening van het' plan van verdedi
ging togen een buitenlandschen vijand, de vor- 
hooging der activiieits- en verlofstractemenlon 
der officieren en van de gagomenten der onder
officieren, korporaals en soldaten, de vermeerde
ring der weduwen- en weozenpensioenen, de op
richting van het Koloniaal Militair Invalidenhuis 
le Bronbeek, enz. Na zijne pensionneering naar 
Nederland teruggekeerd, werd bij in 1864 be
noemd tot Staatsraad in buitengewonen dienst en 
daarna tot Gouvernements Commissaris bij de 
Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij, om in hetzelf
de jaar door Amsterdam gekozen te worden tot 
lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

1
\
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Doel: hot bevorderen van do belangen der suiker
industrie in N. I. in den meest algemeenen zin 
op alle gebied en met de meest uitgebreide mid
delen. Het Syndicaat werd erkend als rechtsper
soon bij Gouv. Besl. 17 Jan. 1908 no.1. Aan het 
dagelijksch bestuur zijn opgedragen de werkzaam
heden van de „Commissie van advies in zake de 
suikerindustrie op Java”, welke bestemd is om 
aan de Regeering, de Chefs der Dep. van Alg. 
burg. bestuur en aan de Hoofden van gewestelijk 
bestuur advies uit te brengen, inlichtingen te 
geven of voorstellen te doen met betrekking tot 
de suikerindustrie.

2. Het N e d.-I nd. Landbou w-s y n- 
d i c a a t werd opgericht 1 Jan. 1899 en is ge
vestigd te Soerabaja. Doel: met handhaving der 
tegenwoordige of toekomstige landbou wvereeni- 
gingen, het verkrijgen van aansluiting en samen
werking van deze vereenigingen, teneinde ge- * 
zamenlijk de belangen van alle cultures in N.-I., 
uitgezonderd de suikercultuur, in den meest 
uitgebreiden zin te bevorderen. Aan het dage
lijksch bestuur zijn opgedragen de werkzaam
heden van de „Commissie van advies in zake de 
landbouwnijverheid op Java (m. u. van de 
suikerindustrie)”, bestemd om aan de Regeering, 
de Chefs der Dep. van Alg. burg. bestuur en aan 
de Hoofden van gewestelijk bestuur advies uit 
te brengen, inlichtingen te geven of voorstellen 
te doen met betrekking tot deze nijverheid.

SYZYGIUM JAMBOLANUM. Zie EUGENIA 
JAMBOLANA.

Na hot overlijden van G. G. van Riobeeck werd 
hij (17 Nov. 1713) door den Raad van Indië tot 
Gouv.-Gen. benoemd, voorgesteld 18 Mei 1714 on 
door de Heeren XVII bevestigd in 1715. Als 
G.-G. maakte Van Swoll zich tegonover do Comp. 
bijzonder verdienstelijk door mot alle kracht den 
particulieren handel tegen te gaan; overigens 
kenmerkte zijn bestuur zich door weinig bijzon
derheden. Hij overleed den 12en Nov. 1718 te Ba- 
tavia.'v (Zie M. A. van Rh ede van der Kloot-, 

/'“Do Gouv.-Gen. en Comm.-Gen. ’s Gravenhage, 
1891).

SYMPLOCOS ODORATISSIMA Choisy. Fam. 
Symplocaceae. Djirak (jav., soekd.), Ki saria- 
wan (soend.). Boom van West-Java, bekend 
wegens het gebruik van binnenbast en bladeren 
tegen Indische spruw. De bast komt in den inl. 
medicijnhandel gedroogd voor, de bladeren wor
den versch toegepast en maken ook deel uit van 
obat seriawan. Zij zijn als Folia St/mploci in do 
Ncderlandsche Pharmacopee opgenomon.

SYNDICATEN. Hieronder volgen de voor
naamste als Syndicaat opgerichte instellingen, 
welke onder meer ook bevordering der weten
schap (op nijverheids- en industrieel gebied) met 
betrekking tot Ned.-Indië ten doel hebben. Zie 
ook: COMITÉ, GENOOTSCHAPPEN, INSTI
TUTEN, MAATSCHAPPIJEN, VEREENI
GINGEN.

1. Het Algemeen Syndicaat van 
Suikorf abrikanten in N. I. werd 
opgericht 1 Jan 1895 en is gevestigd te Soerabaja.
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dend. Do bovengenoemde Groep I verdeelt hij in 
N. fruticosci L., N. tabcicum L., N. lancifolia on 
N. auriculata, die dan weer in variëteiten enz. 
onderverdeeld worden. De oudste der in Ned.- 
Indië geteelde tabaksvariëteiten is ongetwijfeld 
de tegenwoordig voor de inlandsche markt nog 
de meest geteelde tabak met schijnbaar gesteelde 
bladeren. Volgens Comes zou deze behooren tot 
de soort Nicotiana fruticosa. De in Ned.-Indië 
voor de Europeesche markt geteelde tabak be
hoort echter uitsluitend tot Nicotiana tabacum 
var. Havanensis, en wel tot do rubriek genuina 
(echt). De vele variëteiten on rassen of cultuur
vormen van deze soort (ten deele door natuurlijke, 
ten deele door opzettelijke kruising ontstaan), 
gewoonlijk genoemd naar de streek van herkomst 
(Deli, Këdoe, Bësoeki, enz.) zijn het best te her
kennen aan den vorm der bladeren, het meer of 
minder geoord en gevleugeld zijn der bladeren en 
do kleurverschillen der roode bloemen. Hoewel 
ook deze vorm-kenmerken, evenals de grootte bij 
hetzelfde ras kunnen verschillen en de inwendige 
eigenschappen in hooge mate afhankelijk zijn van 
de cultuur en de gronds- en klimaatsomstandig- 
heden, zoo kunnen zij toch tot identificeering die
nen. Dikte, kleur en stand der bladeren, richting 
en dikte der bladnerven, grootte en vorm der 
bloemen kunnen ook verschillend zijn, maar zijn 
toch minder kenmerkend dan de eerstgenoemde 
herkenningsteckcnen.

De verschillende tabakssoorten voor do Euro-

TA (boeg.). Zie BORASSUS.
’ TABAK. Botanische Beschrijving. De ta- 

L/r \ '/ ' bak behoort tot de familie der Solanaceae, groep 
der Nicotianinae, geslacht Nicotiana. Het is een 
éénjarig gewas, dat bij normale ontwikkeling ge
woonlijk eene hoogte bereikt van ll/2ït2Meter. De 
verspreid staande bladeren zijn gaafrandig, ei- tot 
lancetvormig tot langwerpig, evenals de stengel 
met klierdragende haartjes bezet, welke een kle
verig vocht uitzweeten. De bloemen, tot pluimen 
vereenigd, zijn meestal rood, bij sommige soorten 
ook geelgroen of wit. De kelk is klok- of kroes
vormig, 5-tandig, nablijvend. De bloemkroon is 
meer of minder trechtervormig, 5-lobbig. De meel
draden zijn 5 in getal, waarvan 4 ongeveer even 
lang en 1 iets korter, de helmknoppen met spleten 
openspringend. De stamper verschilt in lengte 
weinig met de meeldraden. Zelfbestuiving is regel, 
maar toch komt kruisbestuiving niet zelden voor. 
Hot vruchtbeginsel is 2 — 4-hokkig. Zaaddoos met 
2 kleppen, zelden met 4 opensjiringend. De klep
pen verdeelen’zich later nogmaals in tweeën. De 
zaden zijn zeer talrijk, zeer klein (diam. circa 
l/2 m.M.) en bijna rond.

Volgens v. Wettstein komen er gezamenlijk in 
Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika ongeveer 40 
soorten voor, op de Soenda-eilanden 3 soorten, 
1 soort in Australië en zijn ook eenige soorten 
inhecmsch op de eilanden van den Stillen Oceaan.

Volgens Prof. O .Comes te Portici is er slechts 
ééne tabakssoort (N. suaveolens Lèhm.), die niet 
in Amerika inheemsch is.

i
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peescho markt zijn na 1830 uit Havana, do Phi- 
lippijnen, San Domingo cn andere plaatsen aan
gevoerd en zijn sterk onder elkander gekruist, 
zoodat zij haar oorspronkelijk type verloren heb
ben, waartoe ook het feit krachtig medewerkt, 
dat de tabak zeer sterk onderhevig is aan invloe
den van bodem, klimaat, weersgesteldheid, enz. 
Verder zijn er door de proefstations uit allo oor
den der wereld soorten van tabakszaad inge
voerd, o.a. met het doel om variëteiten te vinden,

Verschillende der in do gematigde en warmere 
landen gekweekte soorten komen ook verwilderd 
voor. In eene beschrijving van v. Wettstein *) 
vindt men de volgende indeeling van de tabaks
soorten (gekweekte en niet gekweekte) in 3 
groepen:

Groep I. Tabacum G. Don. Bloemkroon rood, 
met spitse randspleten. Nicotiana tabacum L., in 
Z.-Amerika inheemsch, met talrijke cultuurvor
men (dein Nederlandsch-Indië gekweekte tabaks- j die tegen bepaalde ziekten immuun zouden blij - 
soorten behooren alle tot deze groep).

Groep II. rustica G. Don. Bloemkroon geel
groen, met stompe randlobben.

Groep III. petunioides G. Don. Bloemkroon 
wit of roodachtig, met lange buis.

Groep IV. polidiclia G. Don. Bloemkroon wit 
of rood, vruchtbeginsel vierhokkig.

Comes 2) heeft de vele cultuurvormen, varië
teiten cn soorten van tabak systematisch geor-

'

i

ken of die voor sommige doeleinden bijzonder ge
schikt zouden kunnen zijn, b.v. voor het gebruik 
als sigarettentabak. Ten slotte zijn er vele krui
singen verwekt tusschen uitstekende soorten, 
ten einde een verbeterd tabaksgewas aan te plan
ten, zoodat tengevolge van al deze oorzaken een 
grooto verscheidenheid van soorten in de cultuur 
wordt aangetroffen. Daartegenover staat even
wel, dat in do laatste jaron een uitgobroid on 
nauwgezet onderzoek heeft plaats gevonden naar 

eigenschappen der verschillende typen, met 
j het doel de in de praktijk gebruikte zaadmeng- 

2) O. Comes, Monographie du genre Nico- seis te vervangen door zaad van zooveeel mogclijk 
tiana comprenant Je classement botanique i enkelvoudig type. Volgens Van Bijlert kan men 
des tabacs industriels, 1899. ! de in Ned. Indic gekweekto tabakssoorten onder-

*) In Engler und Prantl, Die natürlichcn j de 
Pflanzenfamilien.

j
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scheiden naar de drie groote tabaks-centra:
I. Doli. Er zijn reeds vrij veel duidelijk van 

elkander verschillende lijnen van Deli-tabak voor 
do verschillende grondsoorten afgezonderd en in 
vrij groote proefnemingen onderzocht. Men 
kweekt alleen dekblad.

II. Djëmbör. Men plant zooveel mogelijk De- 
li-tabak en, waar de landen te hoog en te koud 
zijn, tracht men door kruisingon met Havana, 
Këdoe en Banjoemas typen te krijgen, waarvan 
de opbrengst in die hooge streken boven die van 
de Deli-tabak gaan, en die haar in kwaliteit zoo 
dicht mogelijk naderen. Op de hooge tabakslan- 
den plant men Këdoe- en Banjoemas-tabalc. De 
cultuur levert niet alleen dekblad, de Këdoe-tabak 
bezit aroma en kan voor binnenwerk en omblad 
dienst doen. Verder neemt men er proeven met 
tabakssoorten uit Turkije en Klein-Azië voor 
sigarettentabak.

III. De Vorstenlanden staan, wat aantal 
typen betreft, tusschen beide in. Hoofdzakelijk 
plant men er de Y van Dr. Lodewijks en de 
Kanari van Dr. Jensen, die weinig verschillen. De 
cultuur van Deli-tabak is er opgegeven. Evenals 
in Djëmbör is slechts een deel van den oogst als 
dekblad te gebruiken.

Algemeene geschiede sis en saam. Het ge
bruik van tabak voor rooken.en andere doelein
den is een uitvinding van de Indianen in Ameri
ka, uit welk werelddeel de plant over de geheele 
wereld verspreid is geworden, zoodat zij nu op 
zeer uiteenloopende plaatsen als handelsgewas 
wordt verbouwd. De lezingen omtrent den oor
sprong van den naam tabak loopen uiteen. Ter
wijl sommigen van een pijp spreken, die door de 
Caraïben „tobaco” werd genoemd, beweren an
deren, dat do rolletjes tabak, in een maïs blad 
gewikkeld, die op Cuba ten tijde van de komst 
van Columbus gerookt werden, aldus werden ge
noemd. Het eiland Tabago, een der kleine Antil
len, waar het aan Columbus bekend geworden 
kruid veel voorkwam, zou dan aan de rollen 
tabak, die de Cubaansche Indianen rookten, zijn 
naam te danken hebben..

Was de tabak als genot- of geneesmiddel in 
Europa bekend geworden door de beschrijving 
van de reizigers, die met of na Columbus Amerika 
bezocht hebben, de plant zelve kreeg men eerst 
omstreeks 1500 in Spanje te zien, toon oen arts, 
zekere Eraneisoo Hernandez do Toledo, tabaks- 
zadon uit Mexico medebracht. Do Fransche 
ambassadeur te Lissabon, Jean Nicot jlo Ville- 
main zond planten of zaad naar Frankrijk on 
wel om de bladeren als geneesmiddel in den vorm 
van snuif te gebruiken. Men zegt, dat aan het hof 
van Koningin Elisabeth van Engeland liet ge
bruik van tabak te rook on voor hot eerst in 
Europa is toogepast en dat zeer spoedig daarna 
in do Noord-Amerikaansclie koloniën op vrij 
groote schaal tabak voor uitvoer naar Europa 

aangekweekt. Hoewel allerwoge in Europa 
de overheden zich tegen het gebruik van tabak 
verzetten on daartegen zware straffen uitvaar
digden, konden zij het niet verhinderen en in do 
eerste jaren der 17e eeuw werd alom tabak ge
bruikt als rook-, pruim- en snuiftabak. Daarmede 
in verband staat ook de aanvang en de uitbrei
ding van den tabaksbouw in vele Europeesche 
landon, die toen ter tijde is aangovangen en tot 
op den huldigen dag is voortgezet.

Geschiedenis van de tabakscultuur in Neder-

landsch-Indië. Volgens Raffles zou de gewoonte 
van rooken op Java ongeveer 1601 door de Hol
landers zijn ingevoerd. Het is waarschijnlijk, dat 
de tabak en het gebruik er van door de Portu- 
geezen, dio evenals de Spanjaarden er vroeger 
dan andere naties mede bekend waren, op Java 
is bekend geworden, dus in het laatst der 16e 
eeuw. In 1596 werd echter volgens Prévost’s 
„Histoiro générale des voyages” op den pasar te 
Bantam wel sirih, maar nog geen tabak verkocht. 
Volgens Scott, chef van de Engelsche nederzet
ting te Bantam, was in de eerste jaren der 17e 
eeuw op Java zoowel tabak- als opium-rooken 
bekend. Door verschillende personen is in de 16e 
eeuw van verschillende streken van Amerika ta
bakszaad naar Europa overgebracht. Afkomstig 
van verschillende variëteiten, is wellicht toevallig 
van Europa in Indië, gelijktijdig of kort na elkaar 
ook in China, de schijnbaar gesteelde soort, die 
nog door de inlandsche bevolking het meest wordt 
geteeld, geïmporteerd. Dit geeft dan de verkla
ring van hetgeen Rumphius in zijn Amboineesch 
kruydboek zegt, dat namelijk „de plante van den 
Oost-Indischen tabak een weinig verschilt van de 
Amerikaansche”.

Het gebruik van tabak, door ruilhandel of als 
geschenk verkregen, is vermoedelijk ouder dan 
de cultuur er van1). Rumphius was er niet zeker 
van of de tabak in Ned.-Indië al of niet inheemsch 
is. Het algemeen bekend zijn in Ned.-Indië van 
de tabak is echter geen sterk argument voor het 
wel inheemsch zijn en wanneer hij zegt: „ik 
„liebbo van oude Javanen verstaan, die dit weder 
„van haar ouders gehoord hebben, dat de Ta- 
„baksplante op Java wel zij bekend geweest eer 
„men aldaar van Portugezen wist, dat is voor ’t 
„jaar Christi 1496 dog geenzints tot rooken, maar 
„alleenlijk tot Medicijn gebruykelijk”, dan is het 
de vraag of niet verwisseling met een op tabak 
gelijkende plant plaats heeft. Het algemeen-zijn 
van den naam „Tabaco” of „Tambaco” ook wel 
„Bako” is een sterker argumert voor het niet-in- 
heemsch zijn. De O.-Indische Compagnie heeft 
zich aan de cultuur van tabak en den uitvoer er 
van weinig laten gelegen liggen. Blijkbaar was in 
dien tijd de concurrentie met de uit Amerika in
gevoerde en de in Europa zelve geteelde te zwaar. 
Daarbij kwam, dat de Europeesche markt ook 
toon reeds andere eisehen aan de hoedanigheid 
stelde dan de inlandsche. De teelt en vooral de be
reiding, zooals toen evenals tegenwoordig, voor 
de inlandsche markt op Java en elders werd ge
volgd, kon niet de kwaliteit geven, dio men in 
Europa begeerde en de ambtenaren der Compag
nie, dio cultuur en bereiding niet kenden, waren 
niet de personen om in dezen stand van zaken 
verandering te brengen, daargelaten dat de Com
pagnie handelaarster was en geen plantster. Do 
teelt en bereiding van tabak voor de Europeesche 
markt dateeren in Nederlandsch-Indië eoi'st van 
hot tot stand komen van het Cultuurstelsel (ziewerd

x) In 1626 werd volgens het N.-I. Plakaat- 
bock door do O.-I. Compagnie het recht tot 
inkoop en verkoop van te Batavia aangevoor- 
do tabak verpacht. De pacht betrof „de op- 
coop endo benefitien van alle den taback, 
welko alhier bij do vreemde trafiquanten van 
buyten ingobracht wert”. Vergund bleef ta
bak bij do pachters te koopen en deze „onder 
do borgorijo in ’t gros ofte cleyn te vonten”.
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Deze is van mindere kwaliteit dan de in do zon Volgens het Koloniaal Verslag van 1915 1) be- 
gedroogde en kan naar rook smaken. Om droge draagt het oppervlak, dat op Java in de Gouver-
tabak wat vochtiger te maken wikkelt men die nements-residentien (zonder do particuliere lau-
wel in een stuk versch, jong pisangblad. Door derijon) en op Madocra voor den Inlandschen
waroenghouders wordt de tabak vaak met een landbouw met tabak is beplant:
mengsel van verschillende producten bespren- Aantal bouws beplant met tabak als:
keld om het aroma te versterken en te verbete- Jaar. Eerste gewas. Tweedo gewas. Totaal. 
ren1)» waarvoor o. a. geurige harsen en do nar- 1913 68.875 165.913
cotisch werkende jonge bladeren van hennep, 1914 67.971
Cannabis sativa L. of wel opium gebruikt worden.

Wat de inlandsche tabak op Sumatra betreft, 
deelt v. Hasselt in zijn werk „Volksbeschrijving 
van Midden-Sumatra” mede, dat in de Padang- 
sche Bovenlanden de cultuur langs den Oostelij- 

. ken oever van het meer van Singkarah toeneemt.
Zij wordt geplant op droge velden, die goed zijn 
schoongemaakt en omgewerkt: het veld verdeelt 
men in smalle bedden en plant daarop, ongeveer 
een meter van elkaar, de plantjes, die vooraf op 
kweekbedden gewonnen zijn. In Rëdjang, zegt 
v. Hasselt, is het voornaamste gewas na de rijst 
de tabak. Deze is overal in Palembang gezocht; 
zij wordt als hoofdgewas, maar ook als vóór- 
gcwas, op padi-ladangs geteeld en op dezelfde 
wijze behandeld als in do Minangkabausche lan
den. Ieder landbouwer bewerkt de door hem ver
bouwde tabak zelf. De bewerking is hoogst een
voudig en levert tabak, die alleen voor binnen- 
landsch gebruik dient, maar zeker uitnemend 
geschikt bevonden zou worden, zoowel om haar 
snede als om haar geur, voor de in Europa ge
bruikte cigaretten. Nadat de bladeren geplukt 
zijn, worden ze in een mand gevlijd, met lagoendi- 
bladeren dichtgedekt en zoo gedurende drie dagen 
te broeien gezet. Nu neemt men de harde nerven 
uit de tabaksbladeren en snijdt ze met een vlij- 
mendscherpmesin uiterstfijnedraden. Vervolgens 
wordt de tabak op holle bamboeramen 3 tot 8 da
gen in de zon te drogen gelegd en na herhaaldelijk 
gekeerd te zijn, als ze voldoende droog is, tot stren
getjes (djaloew) gevormd, die ongeveer 25 c.M. 
breed bij 30 lang zijn en naast elkaar gevlijd 
worden. De dus gevormdo lagen worden kruis
wijze over elkander gelegd en in versch pisang
blad verpakt. De bekende Ranau-tabak 2), geurig 
maar zwaar, zooals gewoonlijk de voor de inland
sche markt bereide tabak, is meer uit de boven
streken van de Komëring Oeloe dan uit de eigen
lijke Ranau-districten der residentie Palembang 
afkomstig. De werkelijke Ranau-tabak uit de 
marga’s, die om het Ranau-meer liggen, wordt 
grootendeels voor eigen consumptie gebruikt 
en is moeilijk te verkrijgen. De bereiding heeft 
op de door v. Hasselt beschrevene, weinig van 
de Javaansche afwijkende methode plaats.

De mededeelingen uit zeer verschillende deelen 
van den Archipel, Centraal Borneo, Minahasa,
Amboina, Ceram, enz., vermelden methoden 
van aanplant en bereiding van de tabak, die met 
kleine afwijkingen aan de reeds beschrevene 
gelijk zijn, zoodat het niet noodig is deze nog 
afzonderlijk op te sommen.
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In 1914 was de verdeeling over de soorten van 
grond als volgt:

Sawah. . Tëgalgrond.
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2e gewas 71.792 ! 27.274 j 154

73.785 |28.197 | 154 | 118.084 | 4.772
In 1916 waren 230.106 bouws op Java en Ma- 

doera met tabak voor de inlandsche markt be
plant.

Gegevens, die betrekking hebben op de in de 
Buitenbezittingen met tabak beplante opper
vlakte, ontbreken nagenoeg geheel.

B. Cultuur en bereiding voor de Europeesche 
markt op Java.

1. Vorstenlanden. In de residentie Soera- 
karta bevonden zich in 1915 27 onder
nemingen voor tabakscultuur voor de Eu
ropeesche markt met een productie van 8.320.897 
K.G. tabak en in Djokjakarta 8 met een produc
tie van 4.090.449 K.G. Voor 1916 waren de 
cijfers voor Soerakarta 25 ondernemingen mot 
7.996.811 K.G. 
nemingen met 3.448.305 K.G.

Hoewel in O.-Java, vooral in de afdeeling 
Djëmbër der residentie Bësoeki do cultuur van 
tabak ook met zorg wordt gedreven, kan als 
regel gelden dat de cultuur in do Vorstenlanden, 
in Soerakarta meer nog dan in Djokjakarta, 
met meer zorg plaats heeft dan in de Gouvor- 
nementslanden. Do oorzaak daarvan is, dat do 
landhuurders in de Vorstenlanden zeker zijn 
van de beschikking over de gronden geduren
de een groot aantal jaron (zie LANDVER- 
HUUR) en allo cultuur-werkzaamheden in die 
streken onder Europecsch toezicht plaats hebben, 
waartoe do agrarische toestanden eveneens aan
leiding geven. De kwantitatieve opbrengsten 
leveren daarvan het bewijs, en dat zorgvuldige 
cultuur ook aan do kwaliteit ten goede komt, 
toonen de fijne kwaliteiten, die men vaak onder 
do Vorstonlandscjie tabak aantreft. De gronden, 
dio in de Vorstenlanden voor de tabakscultuur 
gebezigd worden, zijn uitsluitend sawahgronden 
(in O.-Java teelt men ook op tégalgronden). 
De vóórvrucht is padi. Wanneer de sawahs voor 
de tabakscultuur beschikbaar komen, meestal

923

Totaal
*

voor Djokjakarta 9 onderen

I

*) Het heet, dat in de Minahasa voor het 
sausen arak wordt gebruikt.

2) Deze wordt naast andere op inlandsche 
wijze bereide tabak in kleine hoeveelheid ook 
naar Nederland

x) De latere Koloniale Verslagen bevatten 
niet zulke gedetailleerde opgaven. In dat van 
1918 lezen wij: „Met het oog op do grooto 
voorraden op Java, door gebrek aan scheeps
gelegenheid, is aangeraden de teelt van 
tabak door de bevolking te beperken”.

! uitgevoerd en dient dan 
voor het maken van sigaretten.

;
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tegen April1), dan verkeert do grond, als een 
gevolg van do natte bewerking ten behoeve van 
do voorafgaande rijstcultuur, in een toestand, dat 
intensieve bewerking en sterke draincering door 
open goten moeten worden toegepast om dezen 

do tabakscultuur te kunnen gebruiken.

aanleiding kunnen geven tot het producceren van 
grof, diknervig blad. Gebruik van kunstmest 
heeft in de Vorstonlandcn, in tegenstelling van 
Deli,
weinig ingang kunnen vinden. Men mest wel de 
kweekbeddingen met kunstmest en past ook in 
den aanplant zwavelzure ammonia toe, maar de 
voornaamste bemesting blijft stalmest of, in het 
algemeen, compost en voor zoover het verkrijg
baar is, titèn.

Nadat een paar maal geploegd is, wordt een 
stel dwarsgoten, op een afstand van bijvoorbeeld 
15 Meter, loodrecht op de hoofdgoten gegraven, 
waarmede dan het terrein voorloopig voldoende 
gedraineerd' is. De vroeger voor de irrigatie der 
padi gediend hebbende leidingen blijven hierbij 
bestaan om later, zoo noodig, eene kunstmatige 
besproeiing te kunnen toepassen. Deze komen 
echter niet voor afwatering in aanmerking. 
Hoewel tussehen de laatste ploegingen tevens 
geëgd wordt, kan het toch nog noodig zijn, om 
de kluiten aan do oppervlakte verder te verkrui
melen, wat noodig is om te kunnen planten. Dit 
verkruimelen geschiedt dan door fijnkloppen met 
houten hamers. Op plaatsen, waar men met den 
ploeg niet kan komen, zooals langs de goten en 
de galangans, wordt met den patjoel bijgewerkfc. 
Op verschillende ondernemingen wordt met Eu- 
ropeesche ploegen gewerkt. De bewerking is dan 
iets dieper dan met den inlandschen ploeg, die 
meer algemeen wordt gebruikt. In het laatste ge
val heoft het ploegen vaker plaats en wordt de 
grond daarom meer verkruimeld. Reeds vóórdat 
de grondbewerking zóóver is gevorderd zijn op 
verschillende plaatsen van de onderneming, het 
liefst in de nabijheid van eene waterleiding, 
kweekbeddingen aangelegd, nadat de grond 
aldaar behoorlijk is bewerkt. Tussehen de door 
ophooging verkregen beddingen bevinden zich 
een paar goten voor draineering on er omheen 
is dikwijls eene leiding met zacht stroomend wa
ter gemaakt, met het doel do mieren weg te hou
den en besproeiingswater bij do hand te hebben. 
Ook zijn een paar paden aangebracht om overal 
goed bij te kunnen komen. Alvorens het zaad 
uittezaaien wordt hot meestal éénen nacht ge
weekt en om het gelijkmatig te kunnen verdeelcn 
wordt het vóór de uitzaaiing met asch en fijne 
aardo of zand gemengd. Er wordt gezorgd, dat de 
plantjes op do verschillende bedden niet even oud 
zijn, maar dat tussehen het eerst- en het laatst- 
gezaaide een termijn van bijv. 20 dagen verloopt. 
Op die wijze kan het overplanten successievelijk 
met plantjes van gelijken leeftyd plaats hebben, 
terwijl het latoro oogsten minder bozwaar ople- 
vort en het work in de droogschux-en beter kan 
worden geregeld. Met hetzelfdo aantal arbeiders 
kan men op die wijze een grooteron oogst maken 
en men is verzckei'd dat althans voor een gedeelte 
de kans van mislukking door ongunstig weer tot 
een minimum is herleid. Het zaad mag slechts 
zoor oppervlakkig met aarde wordon bedokt. 
Vroeger was het gebruikelijk, do bedden na het 
zaaien mot padistroo (damèn) toe te dekkon en er 
bovendien xxog een afdak (pajong) vaxx alang- 
alang of ander materiaal boven to maken. Hot 
padistroo werd dan weggenomen wanneer do 
kiemen to voorschijn kwamen. In latere jaron 
heoft men echter hot stroo xxxeestal weggelaten 
om daardoor sterkere bibit to krijgen. Al naar 
de behoefte zich doot gevoelen, wordt wator ge

voel kunstmest gebruikt wordt,waar

voor
Daarbij moet do gx*ond na do bewerking nog een 
tijdlang blijven liggen om „uittezuren”, dat is 
door de inwerking der lucht schadelijko stoffen 
van organischen en anorganisclien aard, die 
vroeger zijn ontstaan, onschadelijk te maken.

Wanneer dus een stuk sawah van bijvoorbeeld 
40 bouw groot een zoogenaamde tabaks„tuin” 
moet worden, begint mexx met het padistroo, dat 
is blijven staan, aftesnijden en te verbranden. 
Men maakt daarna eene ringgoot van bijv. 90 cM. 
diep, zoo noodig één of meer middengoten in de 
richting van de helling vaix het terrein en op 
35 è, 50 Meter van elkaar een stel hoofdgoten 
loodrecht op de richting van de helling van het 
terrein. Nadat deze hoofdgoten zijn gemaakt, is 
de grond gewoonlijk droog genoeg om geploegd 
te worden. Somtijds, in geval er voor het graven 
der goten geen voldoende werkkrachten waren, 
begint men ook wel reeds te ploegen vóórdat ze 
alle klaar zijn.

In den regel wordt vóór het ploegen eerst met 
desamest 2) (20 & 30 kub. Meter per bouw), som
tijds met titèn (uitgeloogde indigoplantcn in min 
of meer verganen toestand) gemest. Vroeger was 
hetgebruik van titèn als bemesting meeralgcmeen 
dan tegenwoordig. In de eerste plaats wordt door 
de inkrimping der indigocultuur veel minder 
titèn geproduceerd en in de tweede plaats is men 
meer gaan vreezen voor verslechtex’ing der kwali
teit door titènbemesting. Het hooge stikstofge- 
halte van dezen mest zou bij rijkelijk gebruik

’) Men kan dan einde Augustus ongeveer 
planten, wat voor die streken een geschikte 
tijd is.

2) Deze mest bestaat hoofdzakelijk uit de 
uitwerpselen van runderen en karbouwen, 
met asch van takken, bladereix, keukenafval 
en aarddeclen, meestal in ondiepe kuilen 
in do schaduw van het geboomte der desa’s 
verzameld. Het is dus een koinpostmest, het 
best to vergelijken met het Europeesclio 
straatvuil. Het gehalte van 2 monsters, te 
Klaten (Socrakarta), was: stikstof 0,26 
en 0,27 %, phosphorzuur 0,34 en 0,45 % en 
kali 0,34 en 0,48 %, bij een watorgchalte van 
40 %. Het betrekkelijk hooge kaligehalto is 
gunstig voor do kwaliteit van de tabak. Do 
Europeesclio ondernemer koopt van de in- 
landsche bovolking dezen mest gewoonlijk 
tegen géringen prijs, in de residentie Socra
karta voor 10 ets. por kub. Meter. Tegen dien 
prijs kan dan per man 25 ets. per dag er 
mede verdiend worden. De desamest, zooals 
dozo naar liet land wordt gebracht, kan scha
delijke bacteriën, eitjes of sporen van dier
lijke en plantaardigo parasieten bevatten 
of ook wel stoffen als zuren humus, die 
schadelijk kunnen zijn. Door den mest vroeg
tijdig naar het veld to brengen en de lucht 
geJogonhoid te geven or op in te werken, zal 
men van deze schadelijke bcstanddcelen 
geen last bobben en kan eene oordeelkundige 
toepassing van deze bomosting bij do tabak 
niet anders dan groot voordeel oplevoren.
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blad als bladoogst naar dc droogschuren ge
bracht, eerst de ondersto bladeren (voctblad), 
dan do middelste (middenblad) en vervolgens dc 
bovenste (topblad). Hot oogsten begint ’s mor
gens tegen half 10 of 10 uur, het tijdstip waarop de 
bladeren genoegzaam van dauw zijn bevrijd. He 
bladeren worden in do daarvoor ingerichte 
„pikolans” voorzichtig neergelegd en dan naar de 
droogschuren gedragen. Zij worden daar door 
vrouwen aan reepjes bamboe geregen, boven- on 
onderkanten afwisselend tegen elkaar, on dan 
met „tali gëdëbog” aan de bamboe-„dolken” 
opgehangen.

Men kan rekenen, dat de grootte der droog
schuren ongeveer is: lengte 80 meter, breedte 20 
meter, hoogte 10 meter. Al naar de grootte is 
do capaciteit van ééne schuur voldoende voor 5 
è. 10 bouw x), terwijl de kosten 3000 tot 6000 
gulden bedragen. Zij zijn verdeeld in zoogei 
de kamers ter breedte van bij voorbeeld 3x/2 me
ter. Het materiaal van de stijlen der schuren is 
djatihout of bamboe, de dakbedekking „atap” 
van alang-alang, terwijl het materiaal der wanden 
„kadjang” (uit nipahpalmbladercn vervaardigd) 
is. Per bouw kan 
dolken.

Bij het drogen worden eerst dc randen droog. 
Er treden gele vlekken op, die langzamerhand in 
elkaar overgaan, terwijl de kleur donkerder wordt 
Het langst blijft de hoofdnerf vochtig. De snel
heid van het drogen wordt geregeld door openen 
en sluiten van de kleppen en deuren. Vet blad 
laat men langer drogen dan schraal blad. Wan
neer het blad droog is, gewoonlijk na ruim ééne 
maand, zichtbaar aan de hoofdnerf, die dan hard 
en droog is, worden de bladeren van do bamboe- 
reepjos afgestreken en in bamboomanden, van 
binnen met eene pandan mat bekleed, al of niet 
te voren gebost, naar de fermenteerloods ge
bracht.

De in bossen van bijvoorbeeld 60 bladeren ge
bonden tabak wordt op stapels gezet, die bijv. 
6 bij 3 meter grondvlak hebben en 2 meter hoog, 
somtijds grooter somtijds kleiner zijn. Men legt 
eerst eene laag bossen ongeveer met do koppen 
tegen elkaar en aan de hoeken afgerond. Over 
deze eerste laag legt men eene tweede op die 
wijze, dat de naar buiten gerichte koppen circa 
20 c.M. naar binnen komen te liggen. Do 3e laag 
wordt dan weer gelegd als de eerste. Do bossen 
der bovenste laag legt men zoodanig ovor elkaar, 
dat, van boven gezien, de stapel alleen aan de 
kanten koppen vertoont. Ongeveer in liet midden 
van den stapel legt men één of meer (op ver
schillende hoogte) van gaten voorziene bamboe
kokers, waarin een bamboestok met prop steekt 
met aan het einde een gewonen- of maximum- 
thermometer. De stapels worden op een verhoog
den vloer (b a 1 é-b a 1 é) van djatihout of bam
boe, circa 1 meter boven den beganen grond van 
de fermenteer- of „afpakloods”, opgestold, ge
woonlijk met een paar pandanmatten onder ei
ken stapel. Men laat de temperatuur gewoonlijk 
niet hooger dan 60° Celsius stijgen (minimum 35°, 
maximum 7öc). Heeft een stapel de temperatuur 
bereikt, die men wenscht, afhankelijk van den 
aard der tabak en het al of niet gedeeltelijk reeds

*) Het fermenteeren en verpakken ge
schiedt gewoonlijk in ééne algemcene fer
menteer- of afpakloods.

geven. Gewoonlijk na ongeveer 6 dagen begint 
het zaad o'ptekomen on na 8 dagen zijn do bed
den met een groen waas bedekt. Het is gewcnscht 
het afdak ongeveer 14 dagen vóór de overplanting 
wegtenemen. De bibit is bij het overplanton 35 t\ 
40 dagen oud. Vóórdat met uitplanten wordt be
gonnen, worden op afstanden van bijvoorbeeld 50 
bij 70 cM. dunne bamboestokjes (adjirs) op de 
velden in den grond gestoken om de plaats aante- 
geven, waar de tabak zal komen te staan. Het 
aanplanten heeft bij voorkeur togen den avond 
plaats, van 4 uur tot ruim 6. Do plantjes worden 
direct begoten (gesiramd), den volgenden morgen 
nog eens en dan tevens elk met een groot blad 
(djati of ander) beschut. In do eerstvolgende 
dagen heeft geen andere behandeling plaats, dan 
dat de plantjes van water voorzien worden. Wan
neer deze den groei hervat hebben, wordt de 
grond eerst ondiep met den pat joel bewerkt. La
ter doet men dit dieper (circa 50 cM.) in de rich
ting der plantrijen en weer eenigen tijd later 
plaatst men de planten, door deze aan te aarden 
in ééne rij of in twee rijen op aardruggen.die dan 
afgewisseld worden door de zoogenaamde 
plantirans.

De beschreven bewerking met den patjoel, die 
de tweede maal dieper gaat dan de ploegbewcr- 
king, doet men op enkele ondernemingen vóór 
het planten, maar na het plaatsen der „adjirs”. 
Ka het planten wordt dan alleen eene ondiepe 
bewerking toegepast en 3 maal aangeaard (op 
enkele rij meestal).

Bij het aanaarden neemt men gewoonlijk de 
onderste blaadjes, die anders gedeeltelijk in den 
grond komen, weg. Daardoor wordt de vorming 
van nieuwe wortels uit het onderste gedeelte van 
den stengel bevorderd. Gedurendo de nu volgen
de ontwikkeling van de planten tot het oogsten 
(circa 2x/2 a 3 maanden na het uitplanten),worden 
deze geregeld ’s morgens vroeg nagezien om rup
sen, sprinkhanen en andere insecten te vangen. 
Ingeval groote droogte schadelijk dreigt te wor
den, worden de planten gewoonlijk van water 
voorzien, door de goten, na afdamming uit eene 
aanwezige, vroeger voor de padi gediend hebben
de waterleiding, te laten volloopen en daarna het 
water tot bijna aan den voet der stengels te laten 
opstijgen. Is de grond met water doortrokken dan 
laat men het overtollige spoedig wegloopen en 
brengt alles in den vroegeren staat terug. Wan
neer in het laatst van Augustus geplant is, zal 
de tabak in het laatst van October beginnen te 
knoppen en al spoedig zullen zich bloemen ver- 
toonen. Het toppen en uitbreken van de bloem- 
pluimen blijft tegenwoordig bijna geheel achter
wege, om zoodoende een bruikbaarder topblad 
te winnen. Overigens oogst men ook wel blad 
van de zijtakken, mits de lengte niet te klein is. 
Het is zeer gewenscht, dat de tabak vóórdat deze 
geoogst wordt, flink regen heeft gehad. Door 
irrigatiewater alleen kan men niet die flink uit
gegroeide planten verkrijgen, die noodig zijn om 
tabak van superieure kwaliteit op te leveren. 
Vroeger begon men pas te oogsten wanneer de 
bovenste bladeren oogstbaar waren. Men paste 
dan boomoogst toe en liet zelfs de onderste bla
deren vóór dien tijd afvallen, zonder deze te oog
sten. Later is men eerst de ondersto bladeren 
afzonderlijk gaan oogsten om vervolgens de ove
rige als boomoogst, dus met stengel en al, binnen 
te brengen. Tegenwoordig wordt algemeen al het
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gefermenteerd zijn, dan wordt deze gokcerd (om
gezet), terwijl gewoonlijk, door vereeniging van 2 
of meer stapels, langzamerhand grootere gemaakt
worden.

Om het latere sorteeren te vergemakkelijken 
omdat niet alle tabak op gelijke wijze gefer

menteerd behoort te worden (het voetblad stelt 
bijvoorbeeld andere eisehen dan het topblad, wei
nig beregende andere eisehen dan zwaar bore- 
gende enz.), heeft men reeds in de droogschuren 
verschillende kwaliteiten afzonderlijk gehouden 
on gaat daarmede in de algemeenc fermenteer - 
loods door.

Bij het oogsten zal men bijv. onderblad, mid- 
denblad en bovenblad reeds afzonderlijk hebben 
gehouden en bij het bossen (in de droogschuren) 
verder droog, vochtig, loodsschimmel en stuk
blad, welke soorten afzonderlijk gefermenteerd 
worden. De behandeling geschiedt verder op de 
verschillende ondernemingen niet op dezelfde 
wijze. Als voorbeeld kan het volgende dienen.

Nadat de tabak door herhaaldelijk keeren goed 
gefermenteerd is, vangt men aan met de hoofd- 
sorteering, de mindere kwaliteit (kasa r) bij
voorbeeld in de volgende soorten: grof stukblad 
in 2 kleuren en 3 lengten, fijn stukblad in 2 kleu
ren en 3 lengten, grof blad met wankleur ook in 
2 kleuren en 3 lengten en verder de betere tabak 
in le en 2e kwaliteit a 1 o e s (dun) en s o d ë n g 
(dik) >. Deze alocs- en sëdëng-tabak wordt teza
men in grootere stapels (stapels van aanvanke
lijk i 500 bossen per laag (sap) gemaakt tot 
stapels van 1000 a 2000) nog eens gefermenteerd 
en eveneens de zoogenaamde „minjak” (doorge
broeide tabak).

De andere tabak (kasar), dus stukblad, grof- 
blad en blad met wankleur, wordt direct verpakt.

Wanneer de aloes en sëdëng nog een flinken 
broei heeft ondergaan, heeft de nasorteering 
plaats.

Beide worden dan bijvoorbeeld in 5 a G klcu- 
ren op 3 lengten gesorteerd, terwijl stukblad mot 
meer dan 2 gaten nog afzonderlijk wordt gehou
den.

„druk” ‘), niet al te vet, nog ccnigszins geschikt 
voor dek, en in donker en licht gescheiden, 
eveneens apart wordt gehouden. Dit is ook 
het geval met 4e lengte, die dus niet op kleur 
of kwaliteit gesorteerd wordt, evenals somtijds 
bladex’on met voldschimmel.

Sommige ondernemingen in de Vorstenlanden 
hebben ook ccne spikkelsorteering. Andere heb
ben die alleen, wanneer veel spikkel aanwezig is.

De tabak wordt in balen van 75 & 90 K.G., 
gewikkeld in dichtgenaaide matten van Panda- 
nusbladeren (tik ar pandan), verpakt. De 
verpakking geschiedt door middel van ijzeren 
handpersen, die de bossen stijf samenpersen. 
Na het toonaaien der matten worden de balen 
gemerkt met letters en nummers, die den naam 
der onderneming, het jaartal van den oogst, de 
soort en lengte der tabak aangeven, waarna de 
tabak voor verzending naar de plaats van be
stemming gereed is.

De opbrengsten bedragen 1500 — 2500 Amster- 
damsche pond gefermenteerde tabak per bouw.

Gouvernementsresidentiën. 
De tabakscultuur op het Gouvernementsgebied 
geschiedt door den Europeaan op erfpachtsper- 
ceelen of op voor korten duur van de inlandsche 
bevolking gehuurde velden. In 1915 waren op 
Java 31.359 bouw door Europeanen ingehuurd 
om mot tabak te worden beplant. De grootste 
hoeveelheid der tabak wordt echter door In
landers geteeld on komt daarna hetzij in ver- 
schen toestand of na gedroogd te zijn als opkoop- 
tabak in handen van den Europeeseken onder
nemer.

Men treft de Europeesclie cultuur voorname
lijk aan in Bësoeki, vooral in Djëmbër' en verder 
in Banjoomas, terwijl de opkooptabak hoofd
zakelijk geteeld wordt in Bondowos_o, Loema- 
djang, Këdiri, Malang, Rembang, Këdoe, Ba
njoomas, Semarang en Proanger.

In vroegere jaren kwamen bij de tabakscultuur 
in Bësoeki vele misstanden voor, zooals ondcr- 
kruipcrij bij het inhuren van grond, diefstal van 
groene en droge tabak, brandstichting, enz., maar 
tengevolge van een doeltreffende wetgeving zijn 
deze thans niet meer te vreezen.

De gronden, dio in Bësoeki en elders voor de 
cultuur van tabak voor do Europeesche markt 
dienen, zijn sawahs en tëgallans, meest sawahs, 
met vóórvrucht padi. De clrainoering heeft ge
woonlijk plaats door eonc ringgoot te maken, cone 
hoofdgoot volgens de grootste helling van het 
terrein, de beplante velden zooveel mogelijk mid- 
dondoor snij dondo, on loodrecht daarop kleinero 
goten. Bemesting heeft gewoonlijk niet plaats.

on

2.

De gesorteerde l) dubieuse bladeren met vlek
ken, die voor de sëdëng te slecht, maar voor de 
kasar als „binnengoed” voor sigaren te mooi 
zijn, nog geschikt voor „omblad” en somtijds 
voor sigaren„dck”, Avorden kasa r d j e- 
r 6 n g genoemd.

Bladeren met loodsschimmel, „beslag” a), 
vet en verder alle onfrissche tabak wordt, 
zonder op kleur te letten, onder een afzon
derlijk merk verpakt, terwijl „doorslag” 3),

') Hot sorteeren geschiedt nlgomcen door 
volwassen vrouwen en meisjes, zoo ook het 
bossen.

-) „Beslag” bestaat uit oen mengsel van 
zouten, organische en anorganische. Ten ge
volge van vochtverlies zijn opgoloSte zouten 

de oppervlakte van hot blad uitgokris- 
talliseord.

•*) „Druk” komt zoowel in de droog- als in 
do fermenteerschuur voor. Do kwaal treedt 
op in den vorm van zwarte strepon, dio 
meestal in de onmiddollijko nabijheid der 
hoofdnerf of dor bijnorven te vindon zijn. 
Het blad krijgt daardoor eon vlekkig aan- 
zion. Het optreden van druk in den stapel is 
o. a. het govolg van te grooto vochtigheid 
der gestapeldo tabak of dat do stapel to lang 
gestaan hoeft zondor omgezet te worden. 
(Zie Hunger, Ziokten en beschadigingen 
van hot blad bij Deli-Tabak). Do handel 
meent, dat „druk” ontstaat door nabrooiing 
van de tabak, nadat deze verpakt is.

;i :uï

Het beslag bevat veel kali- en ammonium- 
zuren, ook kalk-,zouten van organische 

magnesia-, chloor- on salpeterzuurvorbin- 
dingen.

J) „Doorslag” of „zwartbrooi” ontstaat 
door tabak, die bij hot formonteeron niet 
droog genoeg was.

n
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gefermenteerd en gesorteerd en voor den afscheop 
gereed gemaakt.

Bij gebruik van Deli-zaad kan men bij het for- 
menteeren rekenen op bijv. 40° begintempera
tuur, later 45° en op het laatst 50°. Do afme
tingen der stapels zijn bijvoorbeeld eerst ± 7 
meter bij ± l3/4 meter grondvlak en 40 lagen 
(„sap”) hoog, later 7 of 10 meter bij 3l/4 meter 
grondvlak en GO a 100 sap hoog. Tabak van ander 
zaad cischt hoogere temperaturen en iets groo- 
tere afmetingen der stapels.

Fermentecren en sorteeren geschiedt bijvoor
beeld als volgt: Voetblad, middenblad, topblad 
en stukblad worden afzonderlijk gehouden. In de 
afpakloods, als het product half is afgebroeid 
wordt door de sorteervrouwen gesorteerd in le, 
2e, 3e en 4e lengte droog en le, 2e, 3c en 4e 
lengte „lëmës” (lenig). Zijn deze soorten nog 
eons gefermenteerd, dan wordt elk gesorteerd in 
lichtbruin, donkerbruin, geel, vaal en vlek. Nu 
wordt nog eens gefermenteerd, maar met touwen 
(w a n g lc i t) er tusschon om de soorten niet te 
mengen. Daarna wordt voor de pers gesorteerd 
en wel elk der verkregen soorten gescheiden in 
mooi, minder mooi, rood, vlek, spikkel en stuk
blad, waarna de tabak direct als in de Vorsten
landen wordt verpakt; alleen zijn de pakken 
zwaarder en wegen 100 K.G. per stuk.

C. Cultuur en bereiding voor de huropeesche 
markt op de Oostkust van Sumatra.

Het centrum van de tabakscultuur in het gou
vernement Oostkust van Sumatra is en zal voor
eerst ook wel blijven de afdeeling Deli, bestaande 
uit de rijken Deli, Sërdang en Langkat. Daarvan 
bestaat het rijk van Deli uit de landschappen Pa- 
dang en Bëdagei en uit eigenlijk Deli met Módan 
als hoofdplaats. Voor de tabakscultuur is hot 
belangrijkst gedeelte Deli met de aangrenzende 
strooken van Langkat en Sërdang. Hoewel Batoe 
Bahra en Asahan eveneens eenige tabakscul
tuur bezitten, zijn deze streken toch niet van 
zooveel belang als de afdeeling Deli, terwijl do 
tabakscultuur in Tamiang weder opgegeven is, 
na een kwbjnend bestaan te hebben geleid.

In 191G waren er in de verschillende doelen des 
lands het volgende aantal tabaksondernemingen 
met het volgende aantal bouws: in de afdeeling 
Langkat (landschap Langkat) 27 ondernemingen, 
te zamen 175.379 bouws; afdeeling Deli (land
schap Deli), 35 ondernemingen, 124.535 bouws; 
afdeeling Sërdang (landschap Sërdang) 14 on
dernemingen, 91.179 bouws; afdeeling Padang en 
Bëdagei (landschap Deli) 10 ondernemingen, 
51.370 bouws; afdeeling Batoe Bahra (landschap 
Batoe Bahra) 1 onderneming, 1G.190 bouws; 
afdeeling Asahan (landschap Asahan) 1 onder
neming, 4500 bouws.

De rivieren, die evenwijdig aan elkaar naar 
zee stroomen, vormen in het algemeen de natuur
lijke grenzen der ondernemingen met 2 evenwij
dige nagenoeg rechthoekig er op Joopende lijnen.

De gesteldheid van den bodem en het klimaat 
zijn in Deli de hoofdfactoren voor de bijzondere 
geaardheid van de aldaar geteelde tabak. De 
gronden zijn gedeeltelijk ter plaatse, 
ze vindt, gevormd uit verweeringsproducten van 
het daar voorkomende gesteente en vooral uit 
vulkanische uitwerpselen (ascli enz.) en gedeel
telijk aangespoeld en afgezet uit rivier- en zee
water.

Terwijl de grond tot do hoogte van Deli Toewa

De grondbewerking verschilt niet veel van de 
de Vorstenlanden bcsohrovenc. De grond 

wrordt ook na het planten met den patjoel diep 
bewerkt.--

Door het feit, dat de bibit door de onderne- 
geteeld werdt en de behandeling op het 

veld aan de bevolking zelve werdt ovcrgclaten 
(de verrichte arbeid en het afstaan der gronden 
tegen geringe huur w'orden verrekend door beta
ling van de geleverde groene tabak) w'ordt in 
Bësoeki aan het bibitkwreelcen betrekkelijk meer 
zorg besteeds dan aan den aanplant zelven.

Men kent twee soorten van kweekbedden, na
melijk „aloes” bedden, de betere en „kasar” 
bedden, de mindere. De eerste soort heeft afdaken 
(r a n g k i), die zóó draaien kunnen om een ho
rizontalen bamboestok, verbonden met 4 op ge
lijken afstand geplaatste vertikale bamboestok
ken, dat naar verkiezing de zon kan wrorden toe
gelaten en buitengesloten. Ook is de bibit zeer 
goed tegen den regen beschut. De grootte is G1 /i 
bij lx/4 meter. De kasarbedden zijn als de be
schreven Vorstenlandsche. Bij aloesbedden, die 
beter beschut zijn dan de kasai’, is men zekerder 
van het slagen der bibit, maar deze wrordt minder 
krachtig.

De grond voor de kweekbedden w'ordt dikw'ijls 
bemest door er eerst „kratok” (Phaseolus luna- 
tus) op te telen en dit gewas groen onder te wer
ken.

voor
P

mers
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:
Alvorens het zaad uittezaaien wordt dit op 

natte lappen tot ontkieming gebracht. Door oud 
gekookt zaad op do bedden te strooien voorkomt 
men het weghalen van het zaad door mieren. De 
bibit wordt zoo noodig door kinderen uitgedund. 
Overigens is de behandeling als in de Vorsten
landen.

Het gebruikte zaad is gew'oonbjk directe im
port van Deli of eerste generatie daarvan. 
Vroeger teelde men meer „Këdoe” en nog vroeger 
„Djembel”. Voor het bewaren gebruikt men blik
ken bussen of flesschen, vroeger zakken van ke
per, die tegen bederf wel in den rook werden op
gehangen.

Terwijl men in de Vorstenlanden direct op het 
vlakke veld plant, wordt in O.-Java veel in plant- 
kuiltjes geplant. Het aanaarden geschiedt als 
gewoonlijk. Irrigeeren heeft zelden plaats.

Vroeger maakte men in Bësoeki meer dan te
genwoordig onderscheid in vóór- en naoogst. 
Vóóroogst tabak werd in April of vroeger geplant 
en meest in Juli geoogst. Naoogst kwam overeen 
met de Vorstenlanden-oogst. Tegemvoordig on
derscheidt men eenvoudig den vóóroogst als het 
eerstgeplante en den naoogst als het laatstge- 
plante. De vroegere vóóroogst, dus de ongeveer 
in Juli te oogsten tabak, bestaat in Bësoeki nog 
als van de inlandsche bevolking opgekochte ta
bak (krossok), door hen op eigen risico geplant. 
In de andere residenties der Gouvernements- 
landen is deze tabak de belangrijkste.

Indien in de droogschuren plaats te kort komt, 
wordt wel tabak buiten tegen de huizen in de 
desa’s gedroogd. Dit levert de latere „kampong- 
krossok” in onderscheiding van de „hangkrossok” 
(van tabak uit de droogschuren). In het algemeen 
bestaat krossok of „scrubs” uit minderwaar
dig voetblad, tweeden snit tabak en ander min
derwaardig blad, ongeschikt voor sigarendek blad.

Zoowel de hang-krossok als do kampong-kros- 
sok worden door den Europeeseken ondernemer
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Mal. bakau), is de bodem voor do cultuur van 
tabak ongeschikt. Toen de tabakscultuur in Deli 
ontstond, was hot weinig bevolkte land grooten- 
deels met oerbosch bedekt. Er tusschcn lagen de 
ladangs (zie RIJST) der Maleische bevolking. 
Om don mot bosch bedekten bodem voor de ta
bakscultuur geschikt te maken moest ongeveer 
hot systeem gevolgd worden, dat de bevolking 
bij den ladangbouw toepaste. Het bosch moest 
worden omgekapt en het gekapte grootendeels 
verbrand. Na draineering en oppervlakkige be
werking van den grond tusschen de ten decle nog 
onverbrande stronken en de nuttige boomen 
(vruchtboomen, arènpalmon, boomen met bij
ennesten) die men liet staan, was dan het terrein 
voor tabak geschikt. Reeds de Maleiers teelden 
op die wijze tabak.

Met Maleische on Bataksche werkkrachten al
leen was het niet mogelijk op die wijze eene ta
bakscultuur op eenigszins groote schaal te drijven. 
Men moest deze dus buitenaf zoeken als con
tractkoelies, arbeiders die zich voor een vasten 
tijd verbonden naar Deli te gaan om daar op de 
tabaksondernemingen werkzaam te zijn. Het wa
ren voornamelijk Chineezen, Klingaleezen, Java
nen en Bojans (bewoners van het eiland Bawean), 
die onder contract naar Deli trokken. Volgens 
de met de inlandsche Vorsten gesloten contrac
ten moest een groot gedeelte van den met tabak 
beplanten grond na afloop van den tabaksoogst 
voor do teelt van rijst of andere éénjarige gewas
sen ter beschikking van do oorspronkelijke Ma
leische of Bataksche bevolking worden gesteld 
en daar ook tabak na tabak in den regel geen 
gunstig resultaat gaf, werd na één tabaksoogst, 
al of niet na aanhouding van een tweede snit, de 
gebruikte boschgrond voorloopig aan zich zelf 
overgelaten. Ook in dat opzicht bestaat dus over
eenkomst met den ladangbouw.

Voor een volgend jaar werd eon nieuw stuk 
boschgrond ontgonnen. Het eerst ontgonnene was 
door uitloopen van de op het veld gebleven stron
ken na 8 of 10 jaar opnieuw met bosch begroeid. 
Dit bosch was echter lager en pleksgewijze was 
reeds lalang in plaats van houtgewas gekomen. Dit 
werd nu op dezelfde wijze als het vroegere oerbosch 
behandeld en na den tabaksoogst weer 8 ö, 10 
jaar aan zichzelf overgelaten. De lalanggroei was 
dan dikwijls reeds sterker dan het opslaan van 
houtgewas, en zoo ziet men in die streken van 
Deli, waar do tabakscultuur het oudst is, lalang 
do plaats innemen van het vroegere bosch, al
thans daar waar niet door kunstmatige reboisatie 
nieuw bosch is geschapen. Door de snelle uit
breiding van do tabakscultuur over eon betrekke
lijk klein land kon maar niet steeds opnieuw oer
bosch worden ontgonnen. Togenwoordig behoort 
dit zelfs tot do zeldzaamheden, torwijl do teelt 
van tabak op wodcr voor de cultuur geschikt 
gemaakte oude terreinen regel is gewordon. Eerst 
werd op groote schaal goroboiseord met snel 
groeiende boomen, voornamelijk met Albizzia 
Moluccana, maar toen het bleek dat lang niet 
elk terrein daarvoor geschikt was, wordt thans 
meer en meer wisselbouw met andere gewassen 
toegepast, waartoe ook krachtig medewerkt de 
omstandigheid, dat men in Deli niet meer alleen 
op tabak als landbouwgewas is aangewezen, 
maar ook tal van andere gewassen met voordeel 
kan bouwen.

Het klimaat van Deli is zeer bevorderlik voor

weinig geaccidenteerd is mot lichte helling van 
do kustlijn naar hot gebergte toe, wordt doze 
verderop meer heuvelachtig. De ontstane heuvels 
(boekits) kunnen echter ook nog voor de cul- 

tabak worden gebruikt. In Langkat 
strekt zich hot lage vlakland verder landwaarts 
uit dan hot even hoog boven zee gelegen vlak 
land in Deli en gaat daar meer plotseling over 
in een golvend heuvelland.

Als voor Deli karakteristieke hier en daar voor
komende grondsoorten x) voor tabakscultuur ge
bruikt, kan men noemen de „paja”-gronden 
(veenachtige moerasgronden) en de „pama”- en 
„pëmatang”-gronden (zandige stroken), die ech
ter alle ook in andere streken van Sumatra en 
elders voorkomen. De paja’s vormden zich, 
evenals op Java de rawa’s, op plaatsen, waar de 
waterafvoer onvoldoende was. Men vindt ze in

tuur van

Deli hoofdzakelijk in de lagere stroken dicht bij 
do zee. Zij bestaan uit een dikke laag (soms 3 M. 
dik) van eene soort veenachtigen grond, althans 
zeer rijk aan organische stoffen op een onder
grond, hoofdzakelijk uit klei bestaande. Bij som
mige paja-gronden is de bodem zóó los en water
rijk, dat met baggermachines de hoofdafvoerka
nalen kunnen worden gemaakt. Waar de veen
laag niet te dik is of de vergane plantenmassa’s 
met klei vermengd zijn, kan de bij uitzondering 
nog met ontgonnen paja bedekt zijn met een zeer 
hoog en dicht bosch. Op diepe, meer veen be
vattende paja’s, die rijk zijn aan een zich snel 
voortplantend gewas (kangkoeng genaamd) vallen 
hooge boomen zóó licht om, dat vorming van 
zwaar bosch niet mogelijk is.

De pama-gronden zou men de zandige uiter
waarden van de bestaande riviertjes (soengei) 
kunnen noemen en de peraatang-gronden schij
nen hun ontstaan aan overstroomingen van vroe
ger bestaan hebbende riviertjes te danken te 
hebben. Op beide soort gronden kan tabak van 
goede kwaliteit worden geteeld. Bij pama-gron
den bestaat hot gevaar, dat de tabak door over- 
strooming te lijden heeft. Zij zijn echter zeer 
vruchtbaar. Dit is ook met de pematang-grondon 
h' t geval. Beide soorten onderscheiden zich door 
eene goede physische geaardheid.

Het verst van de kust wordt tabak geteeld op 
• Ie reeds genoemde heuvels (boekits) en op pla- 
toaux, die loodrecht op de hoofdketen van het 
gebergte en dus ook loodrecht op de kustlijn 
staan. Tusschen de heuvels vindt men dalen, 
waar somtijds sawahs zijn aangelogd. Zoolang de 
heuvelhellingen met bosch zijn bedekt, heeft 
weinig afspoeling plaats en leveren bij eon oerston 
oogst de toppen ook nog goede tabak. Voor do 
tweede maal op die gronden terugkomendo heeft 
echter dikwijls zoo’n afspoeling van vruchtba
ren grond naar don voet plaats gehad, dat on
deraan, waar de grond nog steeds door humus 
donker gekleurd is, de tabak zeer welig groeit, 
maar dat bovenaan, waar do klour nu min of 
mcor helrood is gewordon, er niet veel van te
recht komt. Dicht bij de kust, reeds vóór het ont
staan van eono nipahpalm-vegetatio, die vooral 
aan de mondingen dor riviertjes (Delirivier, Bö- 
lawanrivier enz.) overgaat in eene vegetatie van 
in het slik groeiende lihizophoraccae (mangrove,

) Dr. A. v. Bijlert, Onderzoek van eenige 
grondsoorten in Deli (Nos. 21 on 26 van do 
Mededeclingen uit ’s Lands Plantentuin).
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vormogen tegen ziekten on beschadiging, op liet 
aantal bladeren en hun afmeting en vorm, op de 
fijnheid der nerven on andere kenmerken, voor 
zoover die aan de te veld staande plant waar
neembaar zijn. Het kweeken van tabak in „zui
vere lijnen” vindt in Deli evenzoo meer en meer 
toepassing, evenals zulks in de Vorstenlanden 
en in Oost-Java het geval is. Sedert is een ander 
systeem in toepassing gebracht, dat grootendecls 
ontleend is aan de methode van zaadwinning in 
N. -Amerika. Daarbij wordt de selectie veel 
strenger en over veel meer eigenschappen door
gevoerd en waakt men er zorgvuldig voor, dat 
kruisbestuiving is buitengesloten en alleen zelf- 
bestuiving plaats vinden kan. Het is de aange
wezen weg voor het verkrijgen van een product 
met uniforme eigenschappen, mits ook de andere 
factoren, die op den groei invloed uitoefenen, 
voor alle planten dezelfde zijn.

Aan de teelt van bibit wordt bijzondere zorg 
besteed, vooral sedert de „bibitziekte” (Phytoph- 
tora-ziekte) in 1892 zooveel schade heeft veroor
zaakt. Vroeger werden de kweekbedden beschut 
door afdaken (t i n k a p s) en bovendien door 
zg. zij-tinkaps van atap of lalang, welke de zon 
van terzijde moesten beletten binnen te dringen. 
Bovendien werd de richting O.W. genomen, met 
de opening naar het Zuiden en de dicht opeen- 
staande bibit tweemaal per dag begoten. Tegen
woordig legt men met het oog op licht en lucht 
de bedden meer Noord —Zuid met de opening 
naar het Oosten aan, maakt het afdak hooger, 
geeft dikwijls geen zij beschutting en neemt zoo 
noodig het afdak tijdelijk weg. Ook wordt met 
begieten voorzichtiger tewerk gegaan, en dik
wijls het putwater eerst door middel van kalium- 
permanganaat gedesinfecteerd. Zooals bij Ziek
ten en Plagen is medegedeeld, wordt de bibit ook 
besproeid met „bouillie bordelaise”, (kopersul- 
faat en kalk in water). Beter toezicht en goede 
keuze van de plaatsen, waar de kweekbedden 
worden aangelegd, somtijds buiten den aanplant, 
gevoegd bij de maatregelen, die reeds zijn mede
gedeeld, maakt dat liet verkrijgen van gezond 
plantmateriaal geen moeilijkheden meer op
levert.

Terwijl men op Java de plantjes na hot over
planten gewoonlijk met een blad beschut, doet 
men dit in Deli steeds met een aangepunt plankje 
dat schuin boven liet plantje wordt gezet. De 
plantwijdte is weer ongelijk op do verschillende 
ondernemingen. Zij is bijv. 95 bij 15 c.M.

Na het uitplanten der bibit wordt de grond al
leen gewied en worden de planten een paar maal 
aangeaard, in den regel vroeger en hooger dan op 
Java. Men gebruikt (onder den naam van guano) 
kunst mest mengsels van verschillende samenstel
ling, bijvoorbeeld met 5 % stikstof, 5 % phos- 
phorzuur on 5 % kali, of wel met J0 % kali en 
10 % phosphorzuur naast 3,5 of 5 % stikstof. Do 
stikstof is dan aanwezig in den vorm van ammo- 
niumsulfaat, chili- of kalisal peter, het phosphor
zuur als superphosphaat en de kali als zwavel
zure- of salpoterzure-kali. Gewoonlijk wordt bij 
deze mengsels met het oog op de brandbaarheid 
van de tabak als eisch gesteld, dat zij vrij zijn van 
chloor. De gebruikte hoeveelheid bedraagt circa 3 
pikoel per bouw.

Zoodra de plant het volle aantal bladeren ge
vormd heeft en de eerste bloemknoppen zich ver- 
toonen, wordt het bovengedeelte

een regelmatigen groei van do tabaksplant en 
daarmede voor hot verkrijgen van eene gewensch- 
te kwaliteit. Betrokkelijk scherpe scheiding 
drogen en natton moesson, zooals op Java, kent 
men op Deli niet, al heeft men een drogeren en 

nattoren tijd van liet jaar. Zooals reeds onder 
is vermeld is eene af-

van

een
Algemeene opmerkingen 
wisseling als in Deli gunstig voor de tabaksteelt 
(Zie over het klimaat het artikel SUMATRA). 
De regenval te Medan was gemiddeld over de 
verschillende maanden: Januari 134 m.M., Fe
bruari 9S, Maart 93, April 135, Mei 193, Juni 
114, Juli 125, Augustus 215, September 242, 
October 243, November 248 en December 214.

Het is dus duidelijk, dat het klimaat en het 
eigenaardige extensieve landbouwbedrijf op de 
onbewaterbare lalang- en boschgronden van Deli 
een ander product moeten opleveren dan het 
klimaat en de sawahgronden van Java. Het geu
rige van sommige merken Vorstenlanden-tabak 
(kwaliteitstabak), dat aan fijne Havana doet den
ken, vindt men zelden bij de Deli-tabak. Daar
entegen is deze laatste dunner, fijner en elasti
scher van blad, heeft wat men noemt groote 
dekkracht, is bij uitstek voor sigarendekblad ge- 
schikti^"' * -

De jaarlijksche aanplant van een onderneming 
is meestal samengesteld uit vier afdeelingen, ieder 
van ongeveer honderd velden naast elkaar ge
legen. Waar de terreingesteldheid dit toelaat, 
strekt de afdeeling zich gewoonlijk uit als een 
strook in een Oost-Westelijke richting, even 
breed, als een veld lang is. Evenwijdig aan de af
deeling loopt de plant weg, zoodat de velden lood
recht op dezen weg staan. Verder vindt men aan 
den plantweg de droogschuren on wel één voor 
5 a 7 velden, drie complexen woningen voor de 
veldkoelie’s, ieder voor ongeveer 35 Chineezen 
onder één tandil en verder de woning voor den 
Europeeschcn assistent. Iedere veldkoelie krijgt 
volgens loting zijn veld aangewezen, waarop hij 
naar vaste voorschriften tabak plant. Het rijpe 
product verkoopt hij aan de onderneming tegen 
een bepaald tarief, dat varieert naar gelang van 
do kwaliteit van het ingeleverde blad. Vóór dien 
tijd leeft de Chineesche veldkoelie van voorschot
ten, die verrokend worden (na de inlevering) met 
de betaling van de tabak van zijn veld. De 
grondbewerking in Deli geschiedt met ploeg en 
met tjangkol, nadat op zwaar begroeid terrein de 
boomen en het struikgewas verwijderd zijn.

De draineering der gronden heeft als gewoon
lijk door open goten (parits) plaats. De aan
leg daarvan wordt in verband gebracht met de 
verdeeling van het terrein in velden van bijv. 1 
bouw, die elk door één koelie kunnen worden be
werkt en onderhouden. Langs de hoofdgoten 
worden paden gemaakt. Het hoofdpad heet 
„plantweg” en do andere er aan evenwijdige pa
den heeten 25 „dèpa”weg, 50 „dèpa”weg enz., 
al naar den afstand van dozo paden van het 
hoofdpad (dèpa beteekent vadem, eene lengte 
van 1,9 of 2 M. (Meterdèpa)). Men spreekt ook 
wel van middenwegen en achterweg naast plant
weg.
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In vroeger tijd koos men uit den bestaanden 
aanplant een complex planten, die zooveel rno- 
gelijk de meest gewenschte eigenschappen be
zaten om ze als zaadleveranciers voor den vol
genden oogst te doen dienen. Daarbij lette men 
op den habitus van de plant, op het weerstands- den stengelvan
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liet proces geëindigd is. Waterrijk en dik {vet) top- 
blad stapelt men eerst op kleine „banken” op, om 
geleidelijk do ontlecdbaro stof in verschillende 
tempo’s bij niet te hoogc temperatuur te doen 
verdwijnon, eerst daarna kan men tot het maken 
van grootere stapels overgaan. Omgekeerd stelt* 
men droog on dun blad bloot aan vochtige lucht 
om het eerst „handdroog” te maken voor het 
stapelen. Ten slotte worden de gefermenteerde 
bladeren gesorteerd. Hierbij wordt op 3 of 4 leng
ten gesorteerd en verder het blad gescheiden in 
een groot aantal kleuren, die voorheen 
werden onderscheiden dan thans. De eischcn 
van de markt, die bij tabak nog al cens, het eone 
jaar met het andere, verschillen, hebben invloed 
op de wijze waarop de sortecring plaats heeft.

Dit geschiedt door Chineezen, die bij de 
bladsortcering paarsgewijze werken. De eene 
sorteert op kleur enz. en de tweede voegt de bla
deren van gelijke lengte bijeen en maakt er bossen 
van.

met de kleinere bovenste blaadjes en do zich ont
wikkelende bloompluim weggebroken; dit heet 
toppen. Men laat zooveel bladeren aan de plant 
(1(3_30 of meer) als inen verwacht, dat onder de 
gegeven omstandigheden hun vollcdigen wasdom 
kunnen bereiken. Wanneer de tabaksbladeren 
rijp zijn geworden, plukt men hen van onder te 
beginnen achtereenvolgens af on brengt hen naar 
de droogschuur. De eerst geoogste bladeren (zand
en voetblad) hangt men in een schuur bij elkan
der, terwijl de later volgende (middenblad en 
topblad) in een andere schuur komen, omdat zij 
bij het drogen andere eischen stellen.

Omdat men in Dcli pas na 8 of 10 jaar een ge
bruikt veld opnieuw in gebruik neemt is het niet 
goed mogelijk permanente droogschuren te bou
wen. Zelfs de woningen der Europeesche assisten
ten en van de koelies worden gewoonlijk, na een 
zeker aantal jaren in gebruik te zijn geweest, ver
plaatst. Het aantal jaren hangt af van do wijze 
van verdeeling der gronden. Men heeft systemen 
van 2, 3, 4 en 8 jaren. Voor elke 100 bouws heeft 
men 12 a 13 droogschuren noodig. De tijdelijke 
droogschuren van Delizijn minder goed afgewerkt 
dan de blijvende van Java, vooral indien deze 
laatste van djatihout zijn opgetrokken. Ook de 
dolken (a n a k k a j o e) van wildhout zijn ru
wer. Eene bijzonderheid van de droogschuren in 
Dcli is nog, dat deze gewone deuren hebben. Op 
Java in de Vorstenlanden hebben opening en 
sluiting plaats door wegnemen en aanbinding van 
horden van kadjang. Verder wordt hier verwezen 
naar het werk „De tabakscultuur op Sumatra’s 
oostkust”, door Willem Westorman, Amsterdam 
1901. Zoodra het blad droog is, wordt het van de 
draden, waaraan het opgehangen is geweest, los
gerist en naar dc fcrmenteerschuur gebracht. Als 
regel was de inrichting vroeger zoodanig, dat ook 
de sortecring, het bundelen, het persen en afpak
ken evenzoo onder hetzelfde dak plaats vonden. 
Echter is tegenwoordig het vroeger bestaande 
systeem weer in gebruik gekomen om de eigenlijk 
gezegde fermentatie in een afzonderlijk gebouw 
t'<• doen geschieden, dat afgesloten kan worden, 
zoodat men er de temperatuur en dc vochtigheid 
van de lucht- beter regelen kan. Daarnaast be
vindt ziel) dan een afzonderlijk gebouw, dat uit
sluitend bestemd is voor het sorteeren.

Het fermenteeron geschiedt door de bundels 
tabak met soortgelijke eigenschappen tot stapels 
op te bouwen, waardoor, gelijk wij hiervoor za
gen, onder vcrliooging van temperatuur een ster
ke stofwisseling intreedt. Bij den gewonen voch
tigheidsgraad van het blad ziet men aanvankelijk 
de temperatuur ongeveer I - 2° Celsius por et
maal stijgen. Naar gelang van den aard der tabak 
laat men de temperatuur niet hoogcr oploopon 
dan tot 50'' a 00 Celsius. Daarna wordt de stapel 
afgebroken en opnieuw opgebouwd, maar nu met 
de buitenste bossen binnen en omgekeerd, zo dat 
alle tabak in de gelegenheid gesteld wordt de om
zetting en do temperatuurstijging door te ma
ken. Daarna voegt men twee overeenkomstige 
kleine stapels (A stapels) samen tot een grooteren 
( B stapel) on handelt ook hiermede op dezelfde 
wijze. Hot langzamerhand grootor worden van de 
massa, waaruit do stapels bestaan en do daaruit 
voortvloeiende vermeerderde druk maken, dat 
hot proces voortschrijdt, totdat uit het ophouden 
van verdere temperatuurstijging blijkt, dat de 
voor omzetting vatbare stoffen verbruikt zijn en

meer

De verpakking heeft plaats als beschreven voor 
de Vorstenlanden. Evenals aan het fermenteeren 
en aan trouwens dc geheele bereiding wordt ook 
aan de verpakking voorbeeldige zorg besteed. Op 
de balen komt liet merk der betreffende maat
schappij en dat dor onderneming te staan. Som
mige ondernemingen zetten een volgnummer op 
de pakken, ook wol een partijnummer. Steeds 
worden de pakken van het merk der soort en het 
nummer der lengte voorzien. Men zal bijvoor
beeld op een pak zien staan: Deli-Maatschappij 
(M) 5 en S S LI, dan beteokent M de onderne
ming Maripndal, 5 het nummer der partij en S S L 
1 veel spikkel lichte kleuren lo lengte. Elke sor- 
teering geeft dus weer een bepaald merk. Het 
vervoor heeft plaats per spoor naar de haven
plaats Bélawan on verder per boot via Penang of 
Singappre öfTaFidjoengPriok naar Amsterdam of 
Rotterdam.

De opbrengsten bedragen 1500 pond per bouw, 
aanmerkelijk minder dan in de Vorstenlanden.

1). llorneo-tabalc. De cultuur, de bereiding en de 
verkoop zijn, zooals te verwachten, in hoofdzaak 
dezelfdo als die op Sumatra, omdat het Deli- 
planters geweest zijn, die de cultuur met meer of 
minder gunstig gevolg op Borneo hebben inge
voerd. Voor do wereldmarkt komt in do laatste 
jaren bijna uitsluitend Britsch Noord-Borneo in 
aanmerking, waar ccnige (4) Engelsche maat
schappijen zich op de cultuur toeleggen, De ta
bak is evenals die uit Sumatra voornamelijk voor 
dekblad to gebruiken en de vorkoop geschiedt op 
dezelfdo wijze en tegelijk mot deze op de inschrij
vingen te Amstordam. Do hoeveelheid is niet 
groot en ook haar waarde moet voor \le Deli- 
tabak onderdoen, tenzij in Dcli toevallig de oogst 
minder gunstig uitvalt.

Ziekten en plaoen. Tabak hooft behalve van 
beschadiging door atmosphorische invloeden,zoo
als zwaren regenval, droogte, storm, hagelslag, 
die do bladeren kunnen doen scheuren on breken, 
ook te lijden van tal van vijanden uit het dieron- 
on het plantenrijk, terwijl ook nog ccnige consti- 
tutionecle gebroken, wellicht een gevolg van min
der gunstige gesteldheid van den bodem, op de 
kwaliteit van het blad invloed kunnen oefenen. 
Van de insecten,die schado veroorzaken,dienen in 
do eerste plaats gonoomd te worden rupsen en 
luizen, liet zijn vooral rupsen (aardiupscn) van 
nachtvlinders, die in hoogc mate voor den ta-
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zij daar den ïiaam van bibitziekte draagt, terwijl 
zij in de Vorstenlanden voornamelijk de oudere 
tabak op het veld bezoekt. Bcspuiting met bouil- 
lie bordelaise, verbranding van het aangetaste 
materiaal en ontsmetting van den grond met am
monia en van het putwater met kaliumperman- 
ganaat zijn de beste afweermiddelen. Verder doet 
men moeite tabaksrassen te kweeken, die tegen 
de aanvallèn van de parasiet bestand zijn.

Bij aangetaste plantjes op de kweekbedden 
worden de blaadjes vuilgrijs-groen, verwelken, 
om vervolgens, wanneer ook de stengel is aange
tast, een donkergroene slijmige massa te vormen. 
Een kweekbed, waarop de ziekte voorkomt, ziet 
er uit, alsof er heet water op geschonken was. Bij 
oudere planten, waarvan de bladeren weerstand 
aan de parasiet bieden, treden in den regel alleen 
vlekken op de bladeren op. De stengel kan aange
tast zijn, zonder dat het blad het nog is, hetgeen 
de koelies op Deli „kaki boesoek” (verrot onder
einde) noemen. De aangetaste plekken op de bla
deren geven na het drogen en fermenteeren steeds 
veel „stukblad”. De „slijmziekte” die zoowel op 
Sumatra als op Java de tabak aantast, wordt 
veroorzaakt door Bacillus solanacearum. Men be
strijdt haar door goed uitkiezen van den grond, 
waarop de tabak geplant wordt, door ontsmet
ting van putwater en vooral door het zoeken naar 
variëteiten, welke tegen de aanvallen immuun 
zijn. Aangezien elke verwonding van de plant de 
kans op infectie vermeerdert, moet men ook zor
gen de tabak zoo voorzichtig mogelijk te behan
delen en geene te scherpe meststoffen of desinfec- 
tiemiddelen aan te wenden. Andere schimmel
ziekten worden veroorzaakt door Sclerotium 
liolfsii, Cercospora nicotianae, die door hare woe
kering den zoogenaamden „spikkelin het blad te
weegbrengt, de veldschimmel (een Erysiphe 
soort), die op liet blad een grijs-wit bekleedsel 
doet ontstaan, de Pythium en verder nog een bac- 
teriensoort, Iiacterium pseudozoogloe.a, die de 'zoo
genaamde „zwarte roest” op de bladeren veroor 
zaakt. Onder de ziekten, waarvan de oorzaak nog 
onbekend is, bekleedt de Mozaïekziekte (JVh- 
sum) eene eerste plaats. De ziekte dankt haar 
naam aan de eigenaardige kleur en tookeuing der 
bladeren, doordat er donkergroene vlekken ont
staan, die scherp tegen de gewone groene kleur 
afsteken. Hoewel men niet weet, welke oorzaak 
de planten ziek maakt, is hot toch wol zeker, dat 
zij een infectieziekte moet zijn en daarom moet er 
zoo goed mogelijk tegen gewaakt worden, dat 
zieke planten of alles, wat daarmede in aanraking 
is geweest, verwijderd worden. Andere ziekelijke 
verschijnselen van de bladeren zijn kroepoek, gi- 
la of klemdraai, bleekzucht, marmerblad, pok- 
zickte, topziekto, enz., welke alle aanleiding ge
ven tot het oogsten van minder of van minder
waardig blad dan het geval zou zijn geweest, wan
neer de plant niet die verschijnselen had vertoond. 
Ten slotte noemen wij nog als beschadigingen bij 
de bereiding of bij het bewaren het zweeten, het 
ontstaan van regenvlekken door woekering van 
de reeds genoemde Cercospora nicotianae in voch
tige plekken van het blad, rot, rotstelen en rot- 
sterretjes, verslijming, loodsschimmel, schimmel- 
s tel en enz. De meeste dier beschadigingen ont
staan door woekering van schimmels en bacteriën 
ten tijde, dat het drogende blad nog vochtig is en 
zij kunnen alleen door een goed toezicht tijdens 
het drogen worden tegengeg

baksbouw hinderlijk zijn. De vlinders leggen de 
eitjes op de achterzijde der bladeren en de daaruit 
gekomen rupsen kruipen des avonds langs den 
stengel naar het hart der plant. Overdag schuilen 
zij op een beschaduwd plekje in de plant of in den 
grond. Gaten in de bladeren en excrementen too- 

de plaats aan, waar zij zich des nachts opge
houden hebben. Behalve het in den vroegen mor
gen wegzoeken van de rupsen en van de nesten op 
de tabak en in do omgeving of het afsluiten van 
de kweekbedden met doek wordt de rups veelal 
bestreden door bestuiving of bespuiting met 
Schweinfurter groen, hetzij als zoodanig, hetzij in 
emulsie in water of in bouillie bordelaise. De rup
sen van Heliolhis obsoleta, Pr odenia lilura, Plusia 
soorten en Botys marginalis worden op deze wijze 
bestreden, terwijl men in den laatsten tijd veel 
succes heeft met het infecteeren der rupsen met 
een parasiet, een kleine sluipwesp, Trichogramma 
;pretiosa. Andere rup>en zijn die van een groote 
pijl-taartvlinder, eenige slakrupsen en Arcilasia, 
terwijl een kleine vlinder, Lita solanella, hare eie
ren op het blad legt. De rupsjes, welke daaruit 
komen, vreten zich in den nog dunnen stengel 
van de tabaksplant in, zoodat deze zich door den 
daarop uitgeoefenden prikkel abnormaal ont
wikkelt onder vorming van een gezwel, naar het
welk de plant den naam krijgt van door de dik- 
buikziekte (toa-toh) te zijn aangetast.

Wat de bladluizen betreft, kunnen deze dieren 
zich binnen korten tijd ongelooflijk snel vermeer
deren, zoodat spoedig optreden noodig is. Men 
bespuit aangetaste bibits op kweekbeddingen 
door middel van een pulverisateur met een meng
sel, waarvan tabaksaftreksel en groene zeep hoofd- 
bestanddeelen zijn en past dit middel ook toe, 
wanneer de tabak reeds op het veld uitgeplant is. 
Ook zijn door het Deli Proefstation uit Amerika 
kevers ingevoerd, die de bladluizen verdelgen 
om op deze wijze door natuurlijke vijanden de 
plaag te bestrijden. De indirecte beschadiging 
door de bladluizen is grooter dan de directe. Door 
hunne excrementen, die den zoogenaamden ho
nigdauw geven, en die op de daaronder geplaat
ste bladeren vallen, ontwikkelt zich een zwarte 
schimmel, de zoogenaamde roetdauw, die teza
men met de talrijke afgestroopte huidjes der lui
zen en stofdeeltjes, welke aan den honigdauw blij
ven kleven, een donkere laag vormen, welke de 
kwaliteit der tabak sterk benadeelt.

Andere schadelijke insecten zijn blaaspooten 
(Thrips), capsiden, mieren, sprinkhanen, krekels, 
veenmollen, engerlingen en aaltjes, terwijl de be
reide tabak dikwijls veel te lijden heeft van aan
tasting van een kevertje, Lasioderma leslaccurn, 
dat zich zelfs door samengeperste tabak heen kan 
boren en bij langdurigen opslag van tabak zeer 
veel schade kan berokkenen, doordat het de bla
deren gaterig maakt. Ook andere kevertjes doen 
soortgelijk kwaad. Het beste bestrijdingsmiddel 

. is goed schoonhouden van de loodsen, terwijl het 
desinfecteeren van de pakken in gesloten’ ruimten 
met den damp van zwavelkoolstof eveneens zeer 
aan te bevelen is.

Van de ziekten, welke door plantaardige para
sieten veroorzaakt worden, is de Lanas ziekte wel 
de meest schadelijke. Zij wordt veroorzaakt door 
de schimmel Phytophtora nicotianae en kan de 
plant in alle stadiën van haar bestaan aantasten. 
Op Sumatra treedt de ziekte vooral op bij de zeer 
jonge planten op het kweekbed, om welke reden
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Bestanpdeelen. In twee monsters tabak uit kali 52,7, natron 11,1, kalk 54,3, magnesia 15,7, 
do Vorstenlanden door van Lookoren Campagne ijzeroxyde 13,1. phosphorzuur 10,4, zwavelzuur 
te Klatón in groenen staat geanalyseerd, was o.a. 12,4, kiezclzuur 32,4, chloor 17,6; als minimum: 
aanwezig: asch 8,5 %, kali 11,4, natron 0,0, kalk 18,1, mag

nesia 0,7, ijzeroxyde 0,0, phosphorzuur 1,2, zwa
velzuur 1,8, kiezclzuur 0,3 on chloor 0,4.

Kosutany *) vond bij onderzoek van Hongaar- 
sche tabak dat do samenstelling van do onderste, 
middelste en bovenste bladeren verschillend was.

Van Bij Ier t 2) vond als het gemiddelde van 10 
monsters ongefermenteerde luchtdroge Doli-ta- 
bak (bladvlakte = blad minus hoofdnerf, zooals 
deze voor sigarendek wordt gebruikt) met een 
vochtgehalte van 7,2 %, een totaalstikstofgehalte 
van 3,5 %, zuiver eiwit 10,8 %, nicotine 2,2 %, 
kaliumnitraat 1,5 % en ammoniak 0,31 %.

Het gehalte aan ruwe asch bedroeg 17,7 %, aan 
koolzuurvrije asch (reinasch) 13,5 %, terwijl deze 
reinasch bevatte: 1,4 % ijzeroxyde, 34,3 kalk, 
10,1 magnesia, 30,1 kali, 0,85 natron, 3,3 chloor, 
6,9 zwavelzuur en 3,9 phosphorzuur.

De ruwe asch van tabak is zeer rijk aan kool
zuur, dus sterk basisch, hetgeen daaraan is toete- 
schrijven, dat oen gedeelte der anorganische ba
sen (trouwens ook de organische base, nicotine) 
aan organische zuren, vooral appelzuur en ci
troenzuur, zijn gebonden. Bij de verbranding gaan 
deze anorganische basen in koolzuurverbindin- 
gen over.

De overmaat aan kali, boven hetgeen noodig is 
om chloor en zwavelzuur te binden, wordt als ka- 
liumcarbonaat berekend, de alkaliteit van de 
asch genoemd. Deze alkaliteit bedroeg bij het be
wuste monster Deli-tabak circa 5 %.

Naast de genoemde minerale en stikstofhou- 
dendo bestanddeolen bevat tabak de volgende 
stikstofvrije organische stoffen: organische zuren, 
meest aan kalium, calcium en nicotine gebonden 
(zie boven). De belangrijkste zuron zijn de reeds 
genoemde: appelzuur en citroenzuur (10 —14 % 
in droge tabak) en zuringzuur (1—2 %). Verder 
worden genoemd fumarzuur, barnsteenzuur (in 
gefermenteerde tabak), chinazuur, pektinezuur 
(5 %), humuszuur (alleen in gefermenteerde ta
bak), looizuur in gefermenteerde tabak nog enke
le vluchtige vetzuren, o. a. azijnzuur.

Indifferente niet-stikstofhoudonde stoffen, die 
in ongefermenteerde tabak voorkomen, zijn: 
harsachtige stoffen, vet, was en aetherische oliën 
(4 — 6 %), tot de kamfersoorten behoorende reuk- 
stoffon, gomstoffen, ruwe celstof (S —10 %), zet
meel, suiker on kleurstoffen (clilorophyl enz.).

Gedurendo het drogen van het blad in de droog
schuren gaat do ademhaling der groene planten 
door, waarbij de zetmeclacktigo stoffen in de bla
deren langzaam tot koolzuur en water worden ge- 
oxydeerd. Gelijktijdig hoeft er ontleding van ei
witstoffen onder vorming van amido-verbindin- 
gen plaats. Aangezien een en ander aan do latere 
kwaliteit van het product ten goede komt, is be
perking van don levensduur dor cellen door snol 
drogen on daardoor onvolledigheid van do ge
noemde omzettingon niot gewenscht. Aan de an
dere zijde mag het drogen ook niet te langzaam

Bladeren.Stengels.

Water . . 85,55%-85,3 %j 86,2 %-87,75%
Stikstof . j 0,22 „ - 0,23 „ | 0,54 „ - 0,43 „ 
Kalk. . . j 0,13, ,-0,13 „j 0,550.51 „ 
Kali . . . 0,40 „ - 0,43 „ 0,59 „ - 0,60 „ 
Magnesia . ; 0,05 „ - 0,05 „ | 0,16 0,07 „
Phosphor- 0,05 „ - 0,065 „ ; 0,08 „ - 0,08 „

zuur.
Totaal asch 1,11 1,045 „ I 2,13 „ - 2,12 „

Het gewicht per plant met 12 groene volwas
sen bladeren bedroeg 1524 gram. Dit gewicht zou 
grooter geweest zijn, indien niet een deel der oud
ste bladeren was afgevallen. De lengte der plan
ten bedroeg 1,35 tot 1,80 M. Het plantengewicht 
verdeelde zich bij het eerste monster over 40 % 
bladeren en 60 % stongeldeelen, bij het tweede 
over 52 % bladeren en 48 % stengels. Indien alle 
bladeren medegewogen waren, zou het gewicht 
der bladeren absoluut en relatief hooger zijn ge
weest. Alle deelen der tabaksplant zijn rijk aan 
stikstof en aschbestanddeelcn, de stikstof in den 
vorm van nicotine *) (1 — 5 % in gefermenteerde 
tabak, bij het ouder worden dor planten neemt 
het gehalte der bladeren toe), nicotianine ?, ami- 
den, eiwitstoffen, ammoniak en salpeter. Bij het 
ouder worden der bladeren neemt hot nicotinege
halte toe. Door den bloei en het doorgroeien van 
zijspruitjes wordt het minder (Chcm. Zeit. 1902, 
no. 59).

In gefermenteerde Vorstenlanden-tabak met 
21,8 % water werd naast 2,7 % stikstof gevon
den 17,2 % totaalaseh (koolzuurhoudend), waar
van kali 5,1 %, phosphorzuur 0,6 %, kalk 
1,1 % en magnesia 1,3 %. De andere bestanddee- 
lon van de asch, zijnde: koolzuur, chloor, kie- 
zelzuur, zwavelzuur, natron en ijzer, werden niet 
bepaald.

In koolzuurvrije asch werd door E. von Wolff 
bij tabak gemiddeld gevonden: koolzuurvrije to- 
l aalasch J 7,16 %. In 100 deelen van deze asch wa- 
n n aanwezig 29,09 % kali, 3,21 natron, 36,02 
kalk, 7,36 magnesia, 1,95 ijzeroxyde, 4,66 plxos- 
phorzuur, 6,07 zwavelzuur, 5,77 kiezclzuur en 
6,71 chloor. Het gehalte liep zeer uiteen. Als maxi- 
rnuin werd bij 63 analysen gevonden: asch 23.0%,

*) Nicotine (C10H,4N2) is een zuurstofvrij 
alkaloïde, dat in de tabaksbladeren, aan ap
pelzuur en citroenzuur gebonden, voorkomt. 
Het is eeno olieachtige, klourlooze, vrij be
wegelijke vloeistof, linksdraaiend, gemakke
lijk oplosbaar in water, alcohol en aether, met 
een reuk naar tabak, die echter aan een 
ver.soh gedistilleerd preparaat veel zwakker 
is dan aan een oud. Haar kookpunt ligt bij 
2-10 250°. Bij hot koken heeft gedeeltelijke
ontleding plaats. In waterstofstroom distil
leert nicotine onveranderd bij 150 a 200°. Zij 
hooft zeer vergiftige eigenschappen. Aan do 
lucht kleurt nicotine zich spoedig bruin. Ver
moedelijk bevat tabak nog een paar andere 
alkaloïden (Berl. Berichte 1901, 34, 696).

•4

*) Kosutany, „Untersuchung der charakt. 
Tabaksorton Ungarns”, Budapesb 1882.

-) Onderzoek van Doli-tabak door Dr. A. 
van Bijlort, no. 30 van de Modcdeolingón uit 
’s Lands-Plantcntuin, Batavia 1S99.

!
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geschieden, omdat dan schimmel of rot kunnen 
optreden.

Wat er bij de fermentatie eigenlijk geschiedt, is 
nog niet volkomen opgekelderd. De temperatuur 
stijgt als de gedroogde tabak op stapels is gezet en 
de regeling van die stijging is zeer noodig voor 
het verkrijgen van het gowcnschte aroma en de 
gewenschte kleur.

De sterke stijging in temperatuur gedurende de 
fermentatie wijst op intensieve chemische pro
cessen en waarschijnlijk zijn die het gevolg van de 
werking van mikro-organismen, die zoowel nog 
aanwezig vergistbaar koolhydraat als stikstof - 
houdende stoffen omzetten, maar, gelijk gezegd 
is, is daarvan nog niets met zekerheid bekend. 
Door onderzoekingen van Suchsland en Koning 
heeft men voor eenigen tijd bij de fermentatie 
grooten invloed toegeschreven aan de werking 
van bepaalde bacteriën, die niet alleen de fermen
tatie zouden doen ontstaan, maar ook geringe 
hoeveelheden stoffen zouden vormen, die voor 
den geur en den smaak van belang zijn. Men is 
zoover gegaan te veronderstellen, dat men door 
minderwaardige tabak te besprenkelen met cul
turen van bacteriën, die uit superieure tabak
soorten (b.v. Havana tabak) zijn geisoleerd en 
deze daarna tc laten fermenteeren, een product 
zou krijgen, dat de eigenschappen van de goede 
soort zou vertoonen. De resultaten van de zooge
naamde „edelfermentatie” hebben evenwel niet 
aan de verwachtingen beantwoord.

Bij de verbranding van de tabak ontstaan ver
schillende verbindingen, gelijk dan ook uit den 
verschillenden geur van den rook van de ver
schillende tabakssoorten blijkt. Kissling vond in 
tabaksrook kooloxj'de, zwavelwaterstof, cyaan- 
waterstof, picolinebasen en nicotine. Deze stoffen 
komen alle in zoo geringe hoeveelheid voor, dat 
zij geene werking op het organisme kunnen uit
oefenen, behalve de nicotine. In het niet opge
rookte stompje van een sigaar hoopt deze stof 
zich op, hoe meer dit opgerookt wordt, des te meer 
nicotine zal in den mond van den rooker komen. 
Anderen meenen in den rook behalve kool
zuur, dat er in de grootste hoeveelheid in voor
komt, nog geconstateerd te hebben: mierenzuur, 
azijnzuur, propionzuur, boterzuur, valeriaan- 
zuur, phenol en creosoot, verschillende koolwa
terstoffen uit de accthyleenreeks, methaan en 
ammonia.

Beooedeeling en eigenschappen. De beste 
en duurste der in den handel voorkomende tabaks
soorten dienen voor liet maken van sigaren. De 
betere soorten van de in Ncderlandsch-Indië ge
teelde tabak, zoowel die van Java als van Suma- 
tra en Borneo, kunnen als dekblad voor sigaren 
gebruikt worden. Wat middelmatig is kan als om
blad dienen en de krossok of scrubs en ander min
derwaardig op Java geteeld blad wordt om te ker
ven en voor binnengoed gebruikt. Als regel kan 
men stellen, dat tabak, die voor dekblad, dus 
voor de buitenste bekleeding van een sigaar ge
bruikt kan worden, beter wordt betaald dan het 
zoogenaamde omblad, de omwikkeling van een 
sigaar, die onder het dekblad zit en het binnen
goed en een oplegblaadje omgeeft. Gemiddeld 
wordt dan het binnengoed weer minder betaald 
dan het omblad. Op dezen regel zijn echter uit
zonderingen, ook bij Java-tabak, en geurig, goed 
brandend binnengoed zal bijvoorbeeld hooger be
taald worden dan een goedgekleurd dekblad maar

met slechten brand en slechten smaak en geur. 
De eerste eisch voor een dekblad is dat het niet 
gaterig mag zijn. Een paar gaatjes maken het 
blad wel niet ongeschikt voor dek, omdat voor 
één sigaar slechts een betrekkelijk klein deel van 
een normaal blad noodig is en dus gemakkelijk 
eeu paar stukken zonder gat daaruit gesneden 
kunnen worden; toch wordt de waarde daardoor 
verlaagd. Verder is de kleur een belangrijke fac
tor, die in verschillende jaren met de mode ver
andert, zoodat een kleur, die voor eenige jaren 
zeer sterk gevraagd was, in latere tijden niet zoo 
sterk in aanzien zijn kan en men dus moet zorgen 
met de verandering in de eischen rekening tc 
houden. Een derde eisch is, dat het blad dun, fijn 
en soepel is en toch niet te teer, bij een behoorlijke 
lengte. Met een zelfde gewichtshoeveelheid dun 
blad kan men natuurlijk meer sigaren dekken dan 
met dik. Ton slotte is de vorm van het blad niet 
geheel onverschillig. De eene vorm is meer ge
schikt dan de andere om de bladhelften na het 
verwijderen van de hoofdnerf (strippen) zoodanig 
voor dek in stukken te kunnen snijden, dat er 
weinig afval bestaat. Het Deliblad schijnt in dit 
opzicht een zeer gunstigen vorm te bezitten. De 
andere eischen waaraan goede tabak moet vol
doen, namelijk goede brandbaarheid, niet „zoet” 
van lucht, aangename geur bij het branden, goede 
smaak en niet te hoog nicotinegehalte, gelden zoo
wel voor omblad en binnengoed als voor dekblad, 
maar niet in dezelfde mate. Naast goed branden 
is ook de witte kleur der asch, die niet spoedig 
mag afvallen, een deugd. De tabakshandelaren 
controleercn de brandbaarheid en de kleur van de 
asch door van het monster een sigaar te rollen en 
deze te rooken. Sommige planters doen het door 
in het blad met een brandende sigaar een gat te 
branden en het voortsmeulen daarvan na te gaan. 
Bij onderzoek in het laboratorium wordt met een 
gloeiend kooltje een gat in het blad gebrand en 
de tijd van voortsmeulen met een uurwerk be
paald.

Productie en handel. Volgens de Statistiek 
van den Handel en de In- en Uitvoerrechten 
bedroeg de uitvoer van voor de inlandsche markt 
bereide tabak in de laatste jaren deze hoeveel
heden in K.G.: 1910 1,020,000; 1911 1,573,000; 
1912 1,525,000; 1913 1,40G,000; 1914 1,318,000; 
19J5 J. 197.302; 1910 1.030.703 en 1917 1.122.902. 
Het grootste gedeelte hiervan ging naar aan
grenzende Oostersche landen en slechts een klein 
deel naar Nederland, dat in 1914 niet meer dan 
1000 K.G. uit Java en Madöera en 1323 K.G. uil 
de Buitenbezittingen ontving; voor 1915 waren 
deze cijfers 7.062 en J J .050, voor 1910 277,285 
en 7.010 en voor 1917 17.891 en niets.

In de statistieken wordt de waarde van die 
tabak op / 1. — per K.G. aangenomen.Daartegen
over staat in diezelfde jaren een invoer van ge
korven tabak, voornamelijk uit Nederland en 
China van

i
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;

:
Java 

579.895 
1.119.442 

945.023 
759.040

B.B.
1914 
J9J5 
1910 
1917

K.G. tegen een middenprijs van / 0.90 per K.G. 
Van veel grootcr belang is de uitvoer van voor do 
Europeesche markt bereide tabak, die voor verre
weg het grootste gedeelte naar Nederland gezon
den wordt om op de inschrijvingen te Amsterdam

707.485
2.741.153
1.013.072 
J .802.504

;

;
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een klein deol le Rotterdam te worden Doorsncêcijfer
van

en voor
verkocht.

De samenstelling van de afkomst on de gemid
delde opbrengst van de uit Java naar Nederland 
uitgevoerde tabak in het laatste normale ja ar 
(1914) is als volgt:

Ongeveer 
opbrengst waardebedra^ 

307a c. f 8.000.000 
„ 9.810.000
„ 13.440.000 
„ 15.000.000 
„ 16.605.000 
„ 13.800.000 
„ 12.515.000 
„ 13.150.000 
„ 12.250.000 
„ 17.500.000 
„ 16.500.000 
„ 22.200.000 
„ 26.800.000 
„ 31.900.000 
„ 25.740.000 
„ 17.125.000 
„ 27.000.000 
„ 36.500.000 
„ 30.000.000 
„ 24.000.000 
„ 29.500.000 
„ 33.300.000 
„ 72.200.000

Gewas
1894

Pakken
153.344
153.350
197.243 
266.328 
307.130 
371.414 
241.862 
307.214 
336.500 
339.717
328.243 
432.359 
515.610 
618.683 
505.013 
303.532 
458.025 
707.742 
693.280 
586.548
491.000
561.000 
681.864

1895 38 »)
1896 40 II

337a „ 
327a „ 

' 2P/., „ 
307a „ 
257a „ 
2074 
2974 „ 
2874 » 
287a „ 
297a „

1897
IS S"| 1 .O 3 J-3 |l£j 1898

1899
c3 1900

1901 /1902Vorsten
landen
Bêsoeki
Probo
linggo
(Loema-
djang)
Kèdiri

159.852
71.570

101.038

B 40 159.852 40 
172.608 40

1903
B 5074 1904
K 33 1905

1906
297.,
2474

B 3017.039
23.599

1907267,40.638K 297a „ 
377, „

1908
1909

B2.658
42.841

23 1910 34
167445.499K 1674

23
1874 
287a ( 
157a l

1911 30
598 B 2474 » 

237a „
19121874Malang 6.3065.708

179
31.871

1.115
17.057

2.906
9.036

K 1913
B 1914 34

157a32.050Rembang K 1915
577a „B 35 1916 l)Këdoe 18.172 22K 2174

367a
227a

De productie en de verkoopprijs van de Suma- 
tra tabak was van het begin der cultuur af als 
volgt:

Banjoe-
mas

Sema-
rang

Madoera

B 11.942 26K
29217 B 257.,11.771

K 2074 f 
K 32

Doorsncêcijfer
van

Gewas Pakken opbrengst
1864
1865

1.554
1.946 1.946 32 Ongeveer 

waardebedrag 
4.000

40.000
30.000
20.000 

200.000
250.000
500.000
750.000 

„ 1.000.000 
„ 2.500.000 
„ 2.881.000 
„ 3.921.000 
„ 6.504.000 
„ 6.810.000 
„ 9.206.000 
„ 10.356.000 
„ 11.251.000 
„ 14.750.000 
„ 21.500.000 
„ 19.000.000 
„ 27.650.000 
„ 26.S70.000 
„ 32.450.000 
„ 25.650.000 
„ 33.120.000 
., 36.597.000 
„ 24.510.000 
„ 29.180.000 
„ 26.000.000 
„ 36.152.000 
„ 34.650.000 
„ 27.746.000 
„ 32.250.000 
„ 37.335.000

Van de eerste Java oogsten zijn slechts de ge
gevens beschikbaar, die op de productie betrek
king hebben. De oogst 1843/44 heeft ongeveer 
17.000 pakken bedragen. Tot 1870 is de hoeveel
heid geweest:

Oogst 1843/44 .... 17.000 pakken
1849/50 .... 16.002
1859/60 .... 64.223
1868/69 .... 99.151

Van den oogst 1870 af zijn ook gegevens om
trent de geldelijke opbrengst beschikbaar.

/50 4S c.
189 149
174 1131866 >y

2241S67 70
890 1421868

1291869 1.381
3.114
3.922
6.409
9.238

12.895
15.355
29.034
36.517
48.545
57.596
64.965
82.362

102.047
93.533

125.447
124.718
138.643
139.582
168.114
161.507
219.044
206.257
136.381
162.972
190.991
200.921
189.039
200.094

1221870
1371871 ")l
1321872

1873 
1S74
1875
1876
1877
1878
1879
1880

I)
182
1527a
170 |
154Doorsncêcijfer

van
Pakken opbrengst 
129.070 74 o.
206.935 567a „
239.867 • 59
177.263 787a „
183.407 50
190.933 55»/, „
136.674 
153,636 
50.271 60

149.630 40
195.771 27
73.798 287.,
76.473 48

122.806 
109.701
106.040 37
138.309 
169.898
141.150 31
182.406 
136.720 
179.350 
219.957

Ongeveer 
waardebedrag 
/ 15.456.000 
„ 18.610.000 
„ 22.416.000 
„ 22.510.000 
„ 15.138.000 
„ 17.273.000 
„ 7.133.000 
„ 14.733.000 
„ 5.436.000 
„ 10.067.000 
„ 9.100.000
„ 3.570.000 
„ 6.415.000 
„ 7.826.000 
„ 7.228.000 
„ 6.822.000 
„ 9.254.000 
„ 7.925.000 
„ 7.500.000 
„ 8.000.000 
„ 7.838.000
„ 10.160.000 
„ 10.216.000

127 l
126Gewas

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

i118
113

1881 115
1371/*1882

1883
1884 
IS85 
1886
1887
1888
1889
1890

133
145

30 »/a 
561/*

141
154
121»/.
129
14S1881 i 73 V2 
921/2

1882
18911883

12518921884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

367a
367a 1447a1893 e.

1191894
901895

1896
3872
267-2 1117a

1221897
257a
337a
3372
267.,

1) In de jaren 1917 en 1918 was do uitvoer 
naar Nederland door don oorlogstoestand vrij 
wel geheel opgehouden.

1891
1892
1893
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Doornseêcijfer
van

opbrengst

Doorsneêcijfer
van

opbrengst 
100 c.

Ongeveer 
waardebedrag 
f 32.982.000 
„ 32.876.000 
„ 37.970.000 
„ 32.450.000 
„ 31.200.000 
„ 35.900.000 
„ 35.800.000 
„ 54.500.000 
„ 61.000.000 
„ 38.7SO.OOO 
„ 46.600.000 
„ 34.250.000 
„ 47.800.000 
„ 62.200.000 
„ 60.000.000 
„ 49.900.000 
„ 35.000.000 
„ 64.700.000

Ongeveer 
waardebedrag 
f 2.390.000 
„ 2.086.000 
„ 1.695.000
„ 2.150.000
„ 2.900.000
„ 2.000.000 
„ 2.000.000 
„ 1.300.000
„ 1.340.000
„ 1.875.000

Gewas
1906
1907 
190S

Pakken
16.212
18.220
15.121
14.586
14.961
15.238
18.009
14.02G
14.942
8.631

Pakken 
233.409 
259.035 
221.416 
224.271 
242.132 
254.602

1904 233.557
1905 225.369
1906 246.S30
1907 272.341
1908 271.358
1909 273.725
1910 234.133 

280.704 
282.920 
251.689

1914 246.543
1915 232.911
1916 l) 245.000

Gewas
1898 92 c.

- 82 >/. 
Hl1/. 
941/2

781899
761900

1909 1011901
86 19101902 131••
921903 1911 90i
99 1912 76

155 1913 67i V 159 1914 59r 1915 l) 14591
110

Bij uitvoer uit Nederlandsch-Indië betaalt ta
bak, zoowel blad als krossok, een uitvoerrecht 
van / 1.— per 100 K.G.

Literatuur-. W. L. de Sturler, Handboek voor 
den Landbouw in Nederlandsch Indië; Dr. K. W. 
van Gorkum, Oost Indische Cultures, opnieuw 
uitgegeven, Deel III; W. Westerman, De tabaks
cultuur op de Oostkust van Sumatra; Deli in 
Woord en Beeld; C. E. Haarsma, De Tabakscul
tuur in Deli; Hj. Jensen, De tabakscultuur in de 
Vorstenlanden; K. L. Weigand, Der Tabakbau in 
Niederlandisch Indiën; Twentieth Century Im- 
pressions of Nctherlands India. Tobacco, Suma
tra and Java; Octavo J. A. Collet, Lc tabac, sa 
culture et son exploitation dans les contrées tro- 
picales; Krillebrew and Myrick, Tobacco-leaf; O. 
de Vries, De Tabak; R. Kissling, Tabakkunde; 
Nessler, Der Tabak, seine Bestandteile und seine 
Behandlung; J. Behrens, Mykologie der Tabak- 
fermentation; C. J. Koning, Der Tabak; J. M. 
van Bemmelen, Orsachen der Fruchtbarkeit des 
Urwaldbodens in Deli und Java für die Tabaks- 
cultur; Mr. II. J. Bool, De landbouwconcessies in 
de residentie Sumatra’s Oostkust; Mr. H. J. 
Bool, De Chineescheimmigratie in Deli; Mr. H. J. 
Bool, De arbeidswetgeving in do residentie Su
matra’s Oostkust; G. Guyet, Le problèmo de la 
main d’oeuvre dans les colonics d’cxploitation. 
Cête Est de Sumatra; J. S. C. Kasteleyn, Het ver
krijgen van een inheemsche arbeidersbevolking. 
Mededeelingen uit ’s Lands Plantentuin, no. 15, 
21, 23, 26, 30, 34, 35, 41,43, 47, 55, 56, 58, 63, 64, 
66 en 69. Mededeelingen van het Departement 
van Landbouw no. 1 en 3; Bulletin de 1’Institut 
Botanique de Buitenzorg no, IV, VI, XVT, XVII 
en XVIII; Bulletins van het Deli-proefstation te 
Medan; Publicaties van het proefstation van Vor- 
stenlandsche tabak te Klatèn; Publicaties van 
het Proefstation van Tabak te Bësoeki; Koloniale 
Verslagen: Statistiek van den handel, de in- en 
uitvoerrechten in Nod.-Indie; Indische Mcrcuur; 
Jaaroverzichten betreffende den handel in Kolo
niale Producten; Publicaties van het Landbouw 
Departement van de Vereenigde Staten; enz. enz.

TABALONG. District der ondcrafdccling Tari- 
djoeng, afdeeling Oeloc Soengei, residentie Z. en 
O. afd. van Borneo, onder het bestuur van een 
kjai (districtshoofd), met standplaats Malie, 
gelegen aan de samenvloeiing der Tabalong-kiwa 
en -kanan. Voornaamste kampoengs zijn: Tan- 
djoeng, mot een Gouvts inl. school en pasang- 
gralian, Wajau, Haroeay, (met pasanggrahan), 

“'Pëmarangan-kiwa en -kanan. De bevolking van

l) In de jaren 1916, 1917 en 1918 was de uitvoer 
naar Nederland door den oorlogstoestand vrij wol 
geheel opgehouden.

• V

81
131
1421911

: 1361912
1271913
93

178

Het in Nederland verkochte gewas 1914 be
stond uit:

Aantal Doorsnee Waarde
bedrag in 

guldens
14.160.000
11.170.000
4.980.000
2.300.000
1.150.000

400.000
350.000
300.000 

60.000
130.000 

35^000.000

pakken per et.
p. pond

Deli .... 
Langkat . . 
Sërdang . . 
Padang. . . 
Bëdagei . . 
Batoe Bahra 
Asahan. . . 
Ba tak landen 
Lampongs . 
Diversen . .

98.813
73.572
33.904
18.208
9.965
2.435
3.612
2.855

94
99
94
821/*
76

107
64
70

761 51
2.413 36

246.538 93

De aanvoeren en opbrengsten van Borneo-ta- 
bak (voornamelijk uit Britsch-Borneo) waren se
dert 1886 als volgt: ;Doorsneêcijfer

van
opbrengst

Ongeveer 
waardebedrag 

5.000 
55.000 

221.000
482.000
956.000

1.240.000
1.815.000
1.823.000
1.318.000
1.981.000
2.282.000
2.190.000
2.700.000
2.165.000
1.957.000
2.200.000 
1.800.000
1.980.000
1.515.000
2.400.000

PakkenGewas
1886 13127 /e.
1887 311 118

1201 / 21888 1.192
3.879
9.327

13.608
10.255
9.114
9.117

13.369
17.952
17.423
22.714
20.324
18.115
17.065
14.865
17.304
16.628
17.062

1889 83
1890 70
1891 60
1892 121
1893 139
1894 97
1895 103

sa1/.1896 i

1897 85
1898
1899

81
72

1900 73
1901 89
1902 85
1903 81i :1904 62\ 1905 96 V,

:
l) In de jaren 1917 en 1918 was de uitvoer 

naar Nederland door den oorlogstoestand vrij 
wel geheel opgehouden.

i
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dit district bestaat voor een gedeelte uit Dajaks 
(van do jYIaanjan on Doesoen-déa stammen), die 
langs den bovenloop der Tabalong-kiwa en -ka- 

wonen, voor de rest uit Maleiers. Ecrstge- 
noomden vinden liun bestaan voornamelijk in 
het inzamclenvan boschproducten (rotan, damar, 
was en vogelnestjes van den G. Loeang). De 
Maleiers beoefenen het landbouwbedrijf of ver
huren zich als koelies op de rubberonderneming 
Hajocp (zie aldaar). Bij de kampoeng Warookin 
ongeveer 13 K.M. ten Zuiden van Tandjoong 
vindt men petrolcumbronnen.. -f ./?{?'!£■

TABAL0NG-RIV1ER. Bovenloop der Nëgara- 
rivier, zie BORNEO, Deel I blz. 305.

TABANAN. Een der voormalige landschappen 
op Bali, thans een onderafdeeling der afdeeling 
Zuid-Bali der residentie Bali en Lombok. Het 
grenst ten W. aan Djëmbrana, ten N. aan 
Boelèlèng, ten O. aan Badoeng en ten Z. aan 
de zee. Het is in het Noorden bergachtig — de 
piek van Tabanan of Batoe Kahoe is 2370 M. 
hoog — en in het Zuiden vrij vlak met zacht 
glooiende terreinen. De grond is zeer vrucht
baar en vooral in het Zuidelijk gedeelte zijn 
uitgestrekte sawaheomplexen. Het aantal inwo
ners bedraagt ongeveer 100.000. De laatste 
Radja pleegde in 1906, na zijne overgave aan 
onze troepen, zelfmoord. Sedert wordt Taba
nan rechtstreeks door het Gouvernement be
stuurd.

Behalve de hoofdplaats Tabanan, standplaats 
van den controleur, zijn Këdiri, Badjar-anjar, 
Marga, Krambitan en hoog in het gebergte Ba- 
toe-riti de meest bekende plaatsen.

Zie overigens, ook voor de geschiedenis van 
liet landschap, de bij de artt. BALT en BALlERS 
opgegoven bronnen, zoomede H. van Kol, Uit 
onze koloniën, Leiden 1903 (bl. 494: Het rijk 
van Tabanan). .

TABANAN. District van de onderafdeeling 
Tabanan, afdeeling Zuid-Bali, residentie Bali 
en Lombok.

TABANAN (PIEK VAN). Zie BATOE KA
HOE.

TABANIO. Rivier in de onderafdeeling Plei- 
hari dor afdeeling Bandjërmasin, residentie Z. en 
O. afd. van Bornoo, tot bij kampoeng Rantjah 
bij vloed bevaarbaar voor groote prauwen, ter
wijl kleinere tot de kampoeng Soi Sangga aan 
den bovenloop kunnen opvaren; mondt uit in 
de Javazec. Van Pleihari tot de monding (bij 
kampoeng Tabanio) bedraagt hare lengte ruim 
3.'» K.M.

TABASCHIR. Steenachtige afscheidingen in 
<li- geledingen der bamboe, die in het Oosten als 
geneesmiddel gebruikt worden (evenals verschil
lende andere opaalachtigo versteeningen in plan
ten en dieren, de zg. moostik a’s). Zij bestaan 
in drogen toestand hoofdzakelijk (voor 90 %) 
uit kiezelzuur en bevatten voorts kalk (1 — 4 %) 
en kali (11/2— 4x/3 %). Tabaschir wordt ook wel 
als „Bamboo-kamfer” beschreven, vermoedelijk 
cene onjuiste vertaling van Kapoer bamboe, 
waarin kapoer niet kamfer, maar kalk of con- 
crement beduidt.

TABAT PATAH. Nagri op de O.-lijke helling 
van den Marapi (Sum. Westkust), 161 KM. ten 
N. van Fort van der Capellen, aan den weg van 
die plaats naar Pajö Koemboeh (zie aldaar). Er 
is een markt en een Gouv. pasanggrahan (1030 
M. boven zee). Even voorbij Tabat Pat ah slaat

do nieuwe zijweg in W.-lijke richting af naar 
Baso en Fort de Koek, „de weg der zeven oor
lammen” (zie OUD AGAM). Dadelijk ten N. 
Tabat Patah ligt de Boekit Tandikir, waar Raaff 
in 1822 de zoogenaamde versterking van Tan- 
djoeng Alam (de naam van een nagri, die een 
paar KM. N.-lijkcr ligt) liet aanleggen; het punt 
heet bèntèng lamb (de oude benteng), men 
heeft er een prachtige uitzicht op de vruchtbare 
vlakte van Pajö Koemboeh en het bergland 
ten O. ervan. (Acht dagen in do Pad. Boven
landen, Vcreeniging Toeristenverkeer, Bat. 1909, 
bl. 30). A /66:-:

TABENOE. Landschap van de onderafdeeling 
Koepang, afdeeling Z. Ti mor en Eil. van de 
residentie Timor en O., ander een Christenradja. 
Het gebied grenst aan Araarassi. De radja 
woont te Baoemata, een sawahgebied van den 
laatsten tijd en 'heeft een lusthuis nabij de 
hoofdplaats Koepang.

TABERNAEMONTANA CORONARIA Willd.
Fam. Apocyna.cc.ae. Boenga mantéga, Boenga 
soesoe, Boenga manila (mal.); Mondakaki, 
Këmbang wari (jav.). Heester tot 2 M. hoog, als 
sierplant overal gekweekt. De bladeren en voor
al de wortels worden overal als geneesmiddel 
door de inlanders gebruikt, vooral tegen inge
wandsziekten.

TABERNAEMONTANA CORYMBOSA Roxb. 
fam. Apocynaceac. Djëloetoeng badak (mal.). 
Heester of kleine boom, waarvan de fijngemalen 
wortels als geneesmiddel gebruikt worden. Een 
afkooksel van de bast gebruikt men tegen sy- 
philis.

TA BI. Zie TAK AR.
TABOE. Zie PËMALI.
TABOEAN (mal.). Zie TA WON.
TABOEH. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
TABOEKAN. Een landschap van de onder

afdeeling Sangi-eil., afdeeling Menado der gelijk
namige residentie (korte verklaring 30 Nov. 
1910) onder het bestuur van een radja en man- 
tri’s (zie SANGI-EILANDEN). Het omvat de 
Oostelijke helft van het eiland Groot-Sangi (de 
bergketon, die Groot-Sangi van het N.W. naar 
het Z.O. doorkruist, dient als Westelijke grens 
van het landschap), de kleine eilanden ten O. en 
N.O. van Sangi en de djoegoegoeschappen Li- 
roeng, Salibaboe, Beo, Essang en Amat op de 
Talaud eil. De voornaamste negorijen zijn: 
Taboekan-laiua, Taboekan, de standplaats van 
den radja, een djoegoegoe en een zendeling, 
Petta (handelsplaats), Tariang-baroc en Ma- 
naloe.

TABOENDOENG. Landschap op Midden- 
Soemba. Zie aldaar.

TABOET-FEEST. Zie HASAN-HOESAIN- 
of TABOET-FEEST.

TACCA PALMATA Bl. Fam. Taccaceae. Tëng- 
giling mëntik (mal.); Taka goenoeng (mal. mol.), 
Gadongan (jav.); Ileus leutik, Koemis oetjing 
(soend.). Kruidachtige plant, met diep ingesne
den bladeren en groenachtig bruino bloemen in 
schermen. De ondoraardsche knollen bevatten 
zetmeel, dat soms gebruikt wordt als voodscl. 
De knollen zelf wordon in hun geheel of in stukjes 
of schijfjes gesneden als genezend middel bij 
verwonding gebruikt.

TACCA PINNATIFIDA Forst. Lëkó, Leker, 
Taka laoct (mal. mol.), Labing (mad.). Kruid-
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TAGOERÉLA (mal. amb.). Zie ELAEOCAR- 
PUS EDULIS.

TAHATONG (daj.) Zie STEKELVARKENS. 
TAHI AJAM (mal.). Zie LANTANA CAMA-

achtige plant, met groote dubbelvindeelige bla
deren en grootere knollen dan de voorgaande, 
die soms als voedsel dienen, doch waaruit meest 
het zetmeel wordt bereid, zooals in het Oosten 
van den Archipel. Op de eilanden van den Stillen 
Oceaan maakt men uitdevruchtstelen eenvlecht- 
materiaal, dat in Europa wel eens voor dames
hoeden gebruikt wordt.

-TADJAKOELA. District 
Boelèlèng, residentie Bali en Lombok.

TADJI (jav.). Zie PODOCARPUS CUPRES- 
SINA.

TADJOEG. Zie MOSKEE, B.
TADOE. Een landschap, behoorend tot Seu- 

nagan. Zie aldaar.
TAFELBLAD. Zie HELICONIA BIHAI.
TAFELHOEK. Zie BALI en BADOENG.
TAGOELANDANG. De Zuidelijkst gelegen eil.- 

groep-der Sangi-eil., aansluitende aan de Noord
punt van Celebes, bestaande uit de eil.: Tagoe- 
landang, Pasigé, Roeang en Biaro, tezamen met 
een deel van het djoegoegoeschap Niampak op de 
Talaudeilanden een landschap vormende van de 
onderafdeeling Sangi-eil., afdeeling Menado der 
gelijknamige residentie (korte verklaring 1 Nov. 
1912) onder het bestuur van een radja en man- 
tri’s (zie SANGI-EILANDEN). Genoemde eilan
den zijn, met uitzondering van Pasigé, bergachtig. 
De hoogste der drie, op het eil. Tagoelandang (zie 
aldaar) voorkomende bergtoppen is ongeveer 
650 M. Het eilandje Roeang bestaat geheel uit 
een steeds rookenden vulkaan van 725 M. hoogte; 
den krater vindt men aan de Noordzijde; aan de 
Noord westzijde vertoont de mantel een jonge 
fumarole; in Jan. en Febr. 1905 werd het eiland 
nauwkeurig bestudeerd door den mijningenieur 
Koperberg, in verband met de uitbarsting van 
1904 1): Von Komorowicz bezocht Roeang ook en 
vond in den krater een geweldig groot andesiet- 
blok als prop; het eilandje wordt reeds als vul
kaan vermeld in het eind der 17de eeuw door den 
Italiaansehen reiziger Gemello Carreri (Voyage 
autour du monde, traduit de 1’Italien par L. M. 
N., Paris 1719). Het eiland Biaro is een bewoonde 
koraalplaat en bekend om zijn rijkdom aan eb
benhout; er wonen ± 700 menschen, onder een 
kapitein laoet; of het eiland vulkanisch is, moet 
nader onderzoek leeren.

TAGOELANDANG. Eiland met thans niet 
meer werkzamen vulkaan, behoorende tot de 
Sangi- en Talaud-groep. De berg heeft een cal- 
deira met 4 K.M. doorsnede, waarin twee jongere 
eruptiekegels liggen: de Malingga, ± 550 M. in 
het Z., en de Bolongka, ± 350 M. in het N. De 
hoogste punten van den rand der caldeira berei
ken 650 a 700 M. b.z. (Koperberg in Jaarb. Mijn
wezen 1909, met kaartje; referaat door Verbeek 
inTijdschr. Aardr. Gen. 1911,341). Op het eiland, 
dat ongeveer 15 K.M. lang bij 6 K.M. breed is en 
een oppervlakte heeft van 4925 H.A., vindt men 
zeer veel klapperaanplantingen. De voornaamste 
plaatsen zijn: Tagoelandang, de standplaats van 
den radja, een djoegoegoe en zendeling, Mina- 
ngan en Haas.
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!
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TAHI BOEROENG (mal.). Zie LORANTHUS.
TAHI MANOEK (soend.). Zie LORANTHUS.
TAHI OELAR SAW AH (mal.). Slangen-excre- 

menten, in hoofdzaak uit uras ammonicus be
staande, zijn in Indië een beroemd volksmiddel, 
dat tegen allerlei kwalen wordt aangewend.

TAHI OELAR SAWAH (mal.). Zie DJA- 
MOER.

TAHLÏL. Lofprijzing van Allah door het reci- 
teeren der woorden: ,,Ld il&ha illd ’lldh” (Er is 
geen god dan Allah). Zulk een talilil geldt als een 
vroom, Gode welgevallig werk, waaraan hemelsch 
loon verbonden geacht wordt. Het loon voor den 
tahlïl kan volgens Moslimsche opvatting ook ton 
goede komen aan iemand anders, bijv. eenen 
overledene, aan wipnjle talilil met dat doel wordt
opgedragen. Vgl.TCC_Snouck Hurgronje, De
Atjèhers, I, p. 474 (The Achëlinésê, T, p. 428 v.).

TAHOENTONG.Zïë MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TAHOI (lamp.). Naam van verschillende 
caoutchouc-leverende klim- en slingerplanten uit 
de familie der A pocynaceae, behoorende tot de 
geslachten Willughbeia, tjoekangkang (soend.), 
tahoi siboe (lamp.), Chonemorpha en Urceola. 
De cultuur van tahoi is eenige jaren in de Lam- 
pongs en in W.-Java beproefd, doch niet ge
slaagd. Zie Tijdschr. v. Nijverheid en Landb. 
in N.-I. LVII (1898), 224, alsmede: P. van Rom- 
burgh, Caoutchouc en Gctah-pertja in N.-Ind. 
(Med. ’s L. PI. XXXIX (1900).

TAI POESAN. Het feest der boetedoeningen 
van de Britsch-Indische koelies in Deli (zie J. A. 
v. d. Laak, Eigen Haard 1908, bl. 269).

TAIFORE. Zie TIFORE.
TAING (jav.). Zie VJTIS A DN ATA.
TAÏS. Klein meertje in de residentie Benkoe- 

len, waar een groot waterkrachtwerk is tot stand 
gekomen voor de opwekking van electrische 
kracht voor de goudontginningen in de buurt 
van Moeara Araan.

TAJAN. Landschap in de ondcrafdeeling Ta- 
jan van de afdeeling Pontianak der residentie 
Wester-afd. van Borneo, met gelijknamige hoofd
plaats. Het grenst ten N.W. aan Landak, ten 
O. aan Sanggau, ten Z. aan MÖliau en ten W. aan 
Pontianak. De oppervlakte bedraagt 2479 K.M2. 
De bevolkingssterkle bedroeg in 1918 ruim 21000 
zielen. Het landschap omvat het stroomge
bied der vrij goed bevaarbare Ta jan (met hare 
zijtakken), benevens eenige minder beduidende 
zijrivieren der Kapoeas. De Tajan vindt haar 
oorsprong op de Zuidelijke hellingen van den G. 
Këladan, doorsnijdt het landschap van N. naar 
Z., en mondt tegenover het eiland Tajan (zie be
neden) in de Kapoeas uit. fn het N. is het land
schap heuvel- en bergachtig, in het Z. vrij vlak; 
in het schaars bevolkte W.-lijk zuidergedeelte 
is de bodem zelfs moerassig en met kleine, om 
hunne vischrijkheid bekende, meren bezet, fn ln:t 
bovenstroomgebied van de Tajan bevinden zich 
Chineesche nederzettingen, die op bescheiden 
schaal goudvelden bewerken. De Maleisehe dis- 
trictshoofdplaats Batang Tarang (in het Wcstcl. 
gedeelte aan een zijriviertje der Tajan) kan als 
het centrum van een (ook door Dajaks bewoonde)

V : de afdeelingvan
:

:

!

:
kl :

1) Zie: M. Koperberg, Verslag van een 
onderzoek naar de uitbarstingen in 1904 op 
het vulkaaneiland Roeang bij Tagoelandang 
(Sangi- en Talaoet-eilanden), met kaarten en 
mooie foto’s (Jrb. van het Mijnwezen in 
Ned. O. Indië, 1909).
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betrekkelijk welvarende landstreek worden ge
noemd; daar vooral worden veel arènpalmen 
aangetroffen. Hot O.-lijk deel van Tajan is min
der ontgonnen en wordt voornl. door Dajaks 
bewoond; terwijl de Maleiers meer geconcen
treerd zijn in kampoengs langs de Tajan. Betref
fende de voortbrengselen van Tajan is het volgen
de op te merken. Hoofdproduct van den land
bouw is padi, welke echter niet in voldoende mate 
wordt gekweekt, zoodat uit Pontianak (afkom
stig van Saigon) nog veel wordt aangevoerd. 
Këtèla, djagoeng, suikerriet enz. en andere zgn. 
tweede gewassen, worden voor eigen gebruik 
verbouwd. De bosschen leveren eenige goede 
houtsoorten, waaronder ijzerhout, maar geregel
de exploitatie daarvan heeft niet meer plaats. 
Zelfs de waardevolle getah përtja, waarvan de 
inzameling voor dc bevolking zeer winstgevend 
was, komt door het onoordeelkundig kappen der 
boomen nog maar weinig voor. Verder leveren de 
bosschen nog verschillende producten op, waar
onder vooral de zeer gezochte „damar mata koe- 
tjing”, waarvan de uitvoer van Tajan op onge
veer 2000 pikoel a / 12 wordt geschat. Zooals 
roods gezegd, worden veel arènboomen aange
plant; de suiker van deze palmsoort wordt zelfs 
naar Sërawak uitgevoerd. Het Kol. Verslag van 
1002 zegt ten aanzien van de arènteelt in Tajan, 
dat zij met recht eene volkscultuur kan worden 
genoemd. Voorts treft men langs de Kapoeas 
nog onbeduidende aanplantingen van peper en 
Liberia-koffie aan. Voor zoover bekend levert 
Tajan aan mineralen wat goud en ijzer. Het ijzer 
(om zijne hoedanigheden zeer geroemd), werd 
vroeger door de bewoners op primitieve wijze ge
wonnen on tot landbouwgereedschappen en wa
pens verwerkt; tegenwoordig geeft de bevolking 
de voorkeur aan goedkoop ingevoerd ijzer. Dc 
thans nog maar weinig beduidende ontginning van 
goudhoudende gronden langs de Ivapoeas en in 
het bovenstroomgebied der Tajan is geheel in 
handen van Chineozen. Zie, behalve het art. 
B O RN EO, vooral: J. J. K. Enthoven, Bijdragen 
tot de goographio van Borneo’s Wester-Afdceling, 
Leiden, 1903, ld. 7-17 en vgg. Tajan, de hoofd
plaats van het landschap, is do zetel van den 
Panëmbahan en dc standplaats van den contro
leur en een kapitein der Chineezcn. Het aantal 
inwoners bedraagt ruim 1000, w.o. 300 Chineozen. 
Dc plaats is gelegen aan den rechteroever van de 
Kapoeas, vlak bij de monding der Tajan. De 
eigenlijke verblijfplaats van den controleur en 
van dc Chineezcn is het tegenover de monding 
der Tajan, in do Kapoeas gelegen eilandje Tajan, 
circa 2100 M. lang en 450 M. breed. Het ligt ruim 
3 ,\I. boven den gemiddelden waterstand te 
Tajan en wordt bij zeer hoog water geheel over
stroomd.

G e s c h i e d e n i s. Met eenige zekerheid is 
wel te zeggen dat het landschap Mëliau-Tajan 
eertijds oen deel uitmaaktc van het (door oen Ja- 
vaansehen prins gestichte) machtige Matansche 
rijk (Matan, Sookadana, Simpang). Deze prins 
stolde zijn zoon als stedehouder over Meliau-Ta- 
jan aan. Een van diens afstammelingen gaf het 
landschap Tajan in leen aan zijn broeder, met ge
volg dat Tajan in den loop der tijden geheel aan 
het gezag van Mëliau onttrokkon is, en een zelf
standig rijkje werd.

Op hot laatst der 18e eeuw, toen Tajan in een 
oorlog met het Oostelijk gelegen Sanggau was

gewikkeld, wendde de bestuurder (Pangéran) 
zich tot den toenmaals zeer machtigen Sul
tan van Pontianak om hulp, en bood hem 
in ruil daarvoor de opperheerschappij over zijn 
land aan. In 1818 o.a. deed de Sultan van Pontia
nak, met behulp van onze troepen, onder aanvoe
ring van Majoor Muntinghe, zijn aanspraken op 
Tajan gelden. Op het eilandje Tajan werd toen 
eene kleine versterking gebouwd, waarin een 
militaire bezetting achterbleef. Reeds in 1820 
evenwel wist Tajan, gebruik makende van de bin- 
nenlandsche onlusten in Pontianak, zich van het 
juk te bevrijden, en bleef sedert dien tijd onaf
hankelijk. Na dien hadden de zaken in Tajan het 
gewone verloop. In 1822 sloot de Regeeringscom- 
missaris Tobias een voorloopig contract, in 1823 
werd het eenigszins, en later meermalen en bedui
dend gewijzigd (zie CONTRACTEN). In 1889, bij 
het aftreden van den vorst van Mëliau, werd het 
bestuur over dat landschap ook aan den Panëm
bahan van Tajan opgedragen en werden door dien 
maatregel de zoo lang gescheiden rijkjes toch 
weer vereenigd, totdat ih 1909 Mëliau bij het 
Gouvernementsgebied werd ingelijfd. Het laatst 
gesloten contract dateert van 14 Dec. 1909, be
krachtigd bij G. B. van 15 Jan. en 15 Juni 1912 
nos. 77 en 3.

Bestuur. Het inlandsch bestuur over Tajan 
berust bij den Vorst, met den titel Panëmbahan, 
en twee mantri’s. De eerste, die tevens als rijks
bestuurder fungeert, houdt evenals de vorst, ter 
hoofdplaats Tajan verblijf, de tweede oefent meer 
bepaald gezag uit in de welvarende Batang-Ta- 
rangstreek, waar hij dan ook verblijf houdt. De 
belastingen welke de Dajaksche onderdanen aan 
den vorst moeten opbrengen, zijn vrij drukkend, 
doch — en in tegenstelling van de andere inl. 
staatjes van Borneo’s W.-afd. — ook de Malei- 
sche bevolking in Tajan is aan hem belasting
plichtig. In 1908. werd een landschapskas opge
richt.’ .

TAJANDOE (TAJANDO)-EILANDEN. Eilan
dengroep, behoorende tot on Westwaarts ge
legen van de Kei-eilanden (zie aldaar), bestaande 
uit het hoofdeiland Tajandoe en een zevental 
meer Zuidelijk gelegen kleinere eilandjes, waar
van alleen Heniar en Tam of Taam door enkele 
honderden personen bewoond zijn. Op Tajandoe 
zelf vindt men aan de Noordkust twee, aan de 
Westkust één negorij, nl. Tajandoe, Langgiar 
en Oheïl met te zamen ongeveer 1300 inwoners.
Hot zijn allen Mohammedanen, evenals de be
volking van Heniar; op Tam is de helft der be
volking Heidensch, de andere helft eveneens 
Mohammedaansch. De eilanden bestaan groo- 
tendeels uit koraalkalk on zijn omzoomd met 
fraaie barrière-riffon. Do meeste hebben laag 'y 
golvend terrein, alleen Tam is hooger, ± 150 M-.
Zie verdor G. W. W. C. van Hoövell, Tijdschr.'
Bat. Gen. Dl. 33 (1890), bl. 150: H. O. W. Plan
ten in Tijdschr. Aardr. Gen. 2e ser. Dl.TX (1892),------
bl. (545.

TAJOE. District van afdeeling §n regentschap.. 
Pati, residentie Semarang, met eene oppervlakte 
van 318 K.M2. en eene bevolking op ultimo 
1905 van ruim 103.000 zielen, waarvan + 70 
Europeanen en ± 530 Chineezcn. Het is het 
Noordelijkst gelegen district van de afdeeling 
Pati, waarin de suikeronderneming Pakis on 
3 erfpachtsondernemingen, gedreven op (j por- 
ceelen, zijn gelegen. Op do onderneming Mar-
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naburige Sangi-cil., waarvan do Talaoer-groep 
dan ook als het ware een natuurlijke voortzet
ting is.

Zie ook mededeelingen van het bureau 
voor do bestuurszaken der Buitenbezittingen 
door het Encyclopaediscli Bureau, aflevering 
II, 1912, blz. 5 t/ra. S2 en de literatuur bij de 
Sangi-oilanden. Voorts F. A. Ebbinge Wubben,

252i

Het Talaoetsch valt in eenigo dialecten, die 
vrij talrijk zijn te noemen voor eene zoo kleine 
taal. Zoo heeft Salibaboe een eigen dialect, even- 

Kaboeroeang; op Karakelang komen twee 
dialecten voor, terwijl de Nanoesa-eilanden en 
Miangas ook weder hun afzonderlijk taaleigen 
hebben. Zoo luidt b.v. het woord voor „man” 
dat in het Sangirsch cse’ is, in het dialect van Sali
baboe esaka, op Kaboeroeang ehaka, ehalja en 
esaha, op Karakelang esatja, esnta on esara en op 
Nanoesa en Miangas esa’.

Het aantal sprekers van het Talaoetsch be
draagt ruim 5000. Door het Maleische schoolon
derwijs en het veelvuldig uitzwermen der bevol
king is de taal zeer blootgesteld aan invloed van 
het Maleisch.

Literatuur. Vergelijkende Woordenlijst van talen 
en dialecten in de residentie Menado, door A. J. F. 
Jansen, Tijdschr. Bat. Gen. dl. IV (1855) bl. 
524—54S; Lijst van eenige Sangiresche, gespro
ken wordende op Tangulanda, Siauw en Sangir, 
en Talautsche woorden, met Maleische van de 
zelfde beteekenis vergeleken, Indisch Magazijn, 
lste Twaalftal, 1844, No. 7, 8 en 9, bl. 29, d.d. 
1825; Salibaboo’s Woordenboek, door A. De 
Stuers; Nederduitsch en Salibaboo’s, Tijdschr. v. 
Ned. Indie, 4de Jaargang, 2de Deel, 1842, bl. 
406; Een en ander over het Talaoetsch, door J. P. 
Talens, medegedeeld door N. Adriani. Verh. Bat. 
Gen. v. Kunsten en Wetenschappen, dl. LIX, 
lste Stuk (1911); Nadere Bijdrage tot de kennis 
van het Talaoetsch, door Dr. K. G. F. Steller, 
Verh. Bat. Gen. dl. LIX, 4de Stuk (1913).

TALASAK (daj. ). Zie BOEROENG-DJAN- 
TOENG.

TALAUT-, TALAUD-, TALAOED-of TALA- 
OER-EILANDEN. Groep van eilandjes, Noord - 
Oostelijk van de Sangigrocp (N.O. van Celebes), 
een onderafdeeling vormende van de af.deeling 
Menado der residentie Menado, onder het be
stuur van een Controleur met standplaats Beo 
op het eiland Karakélong. Zij zijn gelegen tus- 
schen 5° 35' en 3° 45' N.B. en 127° 10' en 126° 
32' O.L. en worden administratief verdeeld in 8 
president-djoegoegoeschappen: Liroeng, Sali
baboe, Kaboeroean of Mengarong, Niampak, 
Beo, Essang, Amat en Nanoesa, elk onder het be
stuur van een president-djoegoegoe. Aan deze 
zijn toegevoegd djoegoegoe’s en kapitan’s laoet 
(negorijhoofden). De djoegoegoeschappen zijn 
onderhoorig aan de landschappen der Sangi eil. 
(zie bij de verschillende landschappen). De be
langrijkste eilanden zijn: 1. Karakélong, het 
grootste eiland der Talaudgroep, de bergen zijn 
alle beneden de 800‘M. hoog en van jongeren da
tum, uitbarstingen zijn onbekend; tot de toppen 
der bergen (met uitz. van de G. Piapi) vindt men 
zeeschelpen en koralen; de voornaamste plaatsen 
zijn Beo, aan de gelijknamige baai, hoofdplaats 
der onderafdeeling, Poeloetan en Roeso; 2. het 
eiland Salibaboe met Liroeng en Morongé, de 
standplaats van een zendeling en 3. het eiland Ka
boeroean met de negorij Marangan. Dc Nanoesa- 
groep (zie aldaar) behoort tot de Talaud-eilan
den. Het aantal bewoners der Talaud-eil. be
draagt ongeveer 24.000 zielen. Evenals op de 
Sangi-eil. bevinden zich op deze kleine eilanden
groep meerdere Gouvernements- en zendings
scholen voor inlanders. De middelen van bestaan 
der bevolking, de voortbrengselen van den bo
dem, enz. zijn in ’t algemeen gelijk aan die der

zooft

;■

Naar de Talautcilanden, T. Aardr. Gen. 2e Serie,
VI, I, bl. 201.>4 /’? j? /

TALAUMA^OVALIS Miq. Fam. Magnoliaceae. 
Tjempaka oetan kasar (menado). Zeer groote 
boom van N.-Celebes, in de Minahasa vrij alge
meen van 200 — 1000 M. boven zee. Het hout is 
goed, het is gemakkelijk te bewerken, is bestand 
tegen vocht en blijft in den grond lang goed. het 
is daarom gezocht voor huizenbouw.

TALAUMA RUMPHII Bl. Tjempaka goenoeng 
(mal. amb.). Hooge, dikke boom van het berg
land van Am bon, Het witte hout is welriekend.

TALAWI. Landstreek en nagri, aan den oever 
der Oembilin-rivier, 12 KM. ten N. van Sawah 
Loentö (zie aldaar).

TALÈDÈK (jav.). Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TALÈMONG. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TALËS (jav.). Zie COLOCASIA.
TALEUS (soend.). Zie COLOCASIA.
TALI PAIT (MAL. MOL.). Zie PIPER FRAG1-

f
■
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TALI POETRI (mal.). Zie CASSYTHA.
TALI TALI (BOENGA) (mal.). Zie QUAMO- 

CLIT.
TALIABOE. Zie SOELA-EILANDEN.
TALING. Zie EEND.
TALINUM RACEMOSUM Rohrb. Fam. Por- 

lulacaceae. Kruidachtige plant uit tropisch Ame
rika met roode bloemen en vleezige stengels, ver
want met en gelijkend op de Ned. Postelein en 
meestal Surinaamsche postelein genoemd, daar 
de plant in Suriname op de wijze van postelein 
gegeten wordt. Blijkens proeven is de plant ook 
zeer goed als groente in Ned.-Indiö te kweeken, 
waar zij geheel de Europ. postelein kan vorvan-

:

gen.
TALIPOT PALM. Zie CORYPHA.
TALISEI (naam van een boomsoort). Eiland 

aan de Noordpunt der Minahasa, bohoorondo tot 
het district Maoembie. Het is geheel in erfpacht 
aangevraagd door de Moluksche Handelsven
nootschap voor den aanplant van kl ippers. Met 
uitzondering van het Noordelijkste gedeelte en 
eenige hooger gelegen stukken op de Zuidelijke 
punt is het gcheole eiland met klappcraanplan- 
tingen bedekt. Aan de Oostzijde van het eiland 
ligt hot etablissement met koeliekampoeng; daar 
zijn ook dc Gouvernementskolenloodson. in grot
ten aan de kust vindt men eetbare vogelnestjes. 
Sedert 1910 is er een kustlicht, dat op 20 zeemijl 
zichtbaar is.

TALI WANG. Onderafdeeling der afdeeling 
Soembawa (zie aldaar), bestaande uit do vazal
staten Taliwang, Serang en Djarewe. De stand
plaats van den gezaghebber van Taliwang draagt 
dcnzelfden naam./r /,J' (

TALKBOOM (CHINEESCHE). Zie SAP1UM 
SERI FE RUM.

TALKÏN. Arabische benaming eener plechtig
heid bij de begrafenis van Mohammedanen, daar
in bestaande, dat de zgn. „dorpsgeestelijke” of

;

!
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een ander deskundige eenige Mohammedaansche Cacsalpincae. Tamarinde (ned.); Asem (jav.,
formulieren en gebeden bij liet graf reciteert. De soend.), Asem djawa (jav.). Bekende allecboom,
bedoeling van dezen do'& tal/cm (d. i. „vóór- in alle tropische gowesten verbreid en aangeplant,
zeggings”-gebed, in Ned. Indië verbasterd tot vermoedelijk inheemsch in trop. Afrika. Het
talekim, lala kin, teuleukin, enz.) is in het bijzon- witte hout wordt betrekkelijk weinig gebruikt,
der, om don overledene voor het scheiden nog- het kernhout, dat bij oude boomen zeer donker-
maals de woorden der Mohammedaansche ge- bruin tot zwart is, bereikt nooit een grooten om-
loofsbelijdenis in herinnering te bren- vang, zoodat het alleen voor kleine voorwerpen
gen, als voorbereiding voor het onderzoek, dat te gebruiken is. Het belangrijkste product zijn de
hem van wege de engelen Monkar en Nakir in peulen. De zaden daarbinnen liggen ingebed in
het graf staat te wachten. Zie JfcL.S.nouok Hur-__ een rinsche vruchtmoes, die zoowel om de smaak,

. gronje, De Atjèliers, I,p. 472.v. (The Ac.kehnese,| als om de laxeerende werking gebruikt wordt. 
1, p. 427 v.);;Mr. L. W. C. van den Berg’s beoefe
ning van het Moliamm. recht, I, p. (iO (Indische"
Gids, 1S84, I, p. 422).

TALOE. Vlak ten N. van den Pasaman (Ophir) 
in de N.-helft van Sumatraligt een weinig uitge
strekt ringgebergte, dat misschien een afzonder
lijk cruptiepunt voorstelt. De elliptische rand 
meet-G K.M. (N —Z) bij 2x/4 K.M.; het hoogste 
punt er van ligt op 940 M. De door dien rand inge
sloten vlakte van Taloe (i 500 M. b. z.) is geheel 
met sawahs bedekt, ten deele moerassig en wa
tert naar het Z.W. af. Aan den N. rand dier 
vlakte bevindt zich een warme bron (40° C). Be
schrijving bij Fennema in Jaarb. Mijnw. 1887.
Wet. Ged. 205.

TALOEK. A. Nagri bij Fort de Koek.
B. Nagri, 6 K.M. ten Z. van Boeö (zie aldaar)
C. Nagri aan de Koeantan, hoofdplaats van de 

onderafdeeling Kwantandistricten (zie aldaar) 
van de afdeeling Indragiri. Dit Talock neemt in 
de plannen voor het groote Sumatra-verkeersnet 
een belangrijke plaats in: door den grooten weg 
via Goenoeng Sahilan-Taratak Boeloeh naar 
Pakan Baroe zal een toegangspoort gevormd 
worden, waardoor handel en cultuur kunnen 
binnendringen. Gedurende den regentijd kunnen 
kleine rivierstoomers tot Taloek de rivier op
varen.,

TALOEK BAJOER. De Inlandschc naam voor 
■ Ir Koninginnebaai en de Emmahaven (zie al
daar).

TALOETI(TOELOETI)BAAI. Zeer breede, wei
nig ver liet land inloopende, voor het Zuiden ge
in d open baai met zeer groote diepten, ongeveer 

» In t midden van de Zuidkust van Ceram. Het

Daartoe worden de peulen op verschillende ma
nieren toebereid o.a. geconfijt, of men kookt er 
een stroop van. Ook wel wordt het moes met 
zout tot ballen gekneed, om aldus bewaard te 
worden (Asem ka wak, jav.). In plaats van het 
vruchtmoes gebruikt men ook wel de jonge, zuur 
smakende bladeren (Daoen sinom). De produc
tie van den archipel is ongeveer voldoende voor 
de inlandschc behoefte.

TAMBAKAN(IKAN) (mal.). Zie LABY- 
RINTH VISSCHEN.

TAMBAKRËDJO. District van de contröle- 
afdeeling Padangan, regentschap en afdeeling 
Bodjonëgoro, residentie Rembang. Het best.aat 
uit drie onderdistricten en telt 63 desa’s^-*?—crTV'

TAMBANG EN TARANTANG. Landschaft aan 
deKamparrivier, onderafdeeling Bangkinang (zie 
aldaar), Sum. Westkust.

TAMBANG SAWAH. Landschap in de residen
tie Benkoelen, bekend door zijn buitengewonen 
rijkdom aan goud. De exploratie, die niet kost
baar schijnt te zijn, zal geschieden door het Gou
vernement. Zie het art. ZILVER, ZILVER- 
ERTSEN. In 1915 werd een wetsontwerp aange
nomen, waarbij de gelden voor de ontginning 
werden toegestaan. Een bijzonder breede en 
stevige weg is in aanleg naar Moeara Arnan, do 
dichtstbijzijnde plaats van beteekenis.

TAMBARA MARITJA (mak.). Zie BRUCEA. ^
TAMBËLAN-EILANDEN. Zuidelijkste eilan- ^ C(] w 

dengroep van den Poelau Toedjoeh Archipel,. ' 
residentie Riouw en Onderhoorigheden. Zie 
POELAU TOEDJOEH en TANDJOENG PI
NANG.

TAMBOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TAMBOE RA JA. ZioTMUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TAMBOEKOE (GOENOENG). Hoogste heu-, 
veltop van het oiland Madoera (afd. Soemönep),
471 M. boven don zeespiegel.

TAMBOERIJN. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TAMBOES(ORANG). Zie O RANG TAMBOES.
TAMBOESEI. Landschap in Midclen-Sumatra 

aan de Rokan-rivier, ten Z. grenzende aan hot 
landschap Kapenooan, sedert 1900, evenals 
dit, deel uitmakende van de onderafdeeling Ro- 
kan, afd. Bengkalis, gouvt. Oostkust van Su- 
matra. Het werd door de padri’s van Bondjol 
gesticht en volgens dezelfde wetten en in clon- 
zelfden geest bestuurd. Na liet verdrijven der 
padri’s uit hun vestigingen in do Pad. Bovenlan
den, hielden zij zich nog lang in Tamboesoi staan
de on beproefden van daaruit hunne plannen ten 
uitvoer te loggen. De onder hun invloed staande 
Toeankoe van Tamboesoi, Hadji Mohammad 
Salèh, had dan ook de wapenen tegen ons opge
vat en bedreigde het Gouv.-gebied van Mandai-

-•

G*

Jmoge, ’.ichtbegroeide bergland nadert tot di ht 
bij don oever en rijst aan de Westzijde der baai 
onmiddellijk uit zee op, alleen de uiterste hook bij 
Haja is hier laag met een voorliggend kustrif. 
Langs den Öostoever wordt oen vlakke kust
strook van grootere uitgestrektheid aangetroffen, 
«laar mondt de onbelangrijke Bobokrivier met 
een delta tusschon met hoog gras begroeide oe- 
v«irs uit. De kust valt steil naar zee af, zonder 

Iroogvalling; enkele Mohammedaansche

n

«■enige
kampoengs, meestal aan klapperboomen ken
baar. liegen daarlangs verspreid. In den N.W. 
hoek treft men enkele gevaren aan. Zie Zeemans
gids deel VI.

TALOK (jav., soend.). Zie GREW1A.
TAMANAN. District met gelijknamige hoofd

plaats van de afdeeling en het regentschap Bon- 
dowoso, residentie Bësoeki met 49 desa’s en 
ruim 70.000 inwoners, waaronder ± 50 Euro
peanen (1905). Veel tabak wordt in dit district 
geteeld, /j /

TAMANKAJOE. Kakangschap op Solor. Zie 
aldaar.

TAMARINDUS INDICA L. Fa in. Leguminosae3 :
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TAMI of OEBIAKOERRIVIER. Valt in zee op 
de Noordkust van Nieuw-Guinea bij Germania- 
hoek, tussclien do Humboldtbaai on de Oost
grens van het Nederlandsck gebied. De deining 
der Stille Zuidzee, die bijna doorloopend, doch 
het hevigst in den Westmoesson doorstaat, ver
oorzaakt een branding, die in het slechte getij 
zoo hevig kan zijn, dat het binnenvaren van de 
Tami-monding onmogelijk wordt. Bij den mond 
zijn de oevers laag en moerassig, zoodat deze 
zich voortdurend verlegt. De groote stroomsnel
heid en de talrijke boomversperringen maken 
het bevaren der Tami per stoomsloep ondoen
lijk ; met groote prauwen is zij doorgaans bevaar
baar tot de samenvloeiing met de Béwani ,een 
groote rechter zijrivier; deze tocht duurt echter 
5 tot 9 dagen, al naarmate van de stroomsnelheid.

Een linker zijrivier is de Sëkanto, die het 
water opneemt van de Djafoeri, de eenige rivier 
waarlangs het Sentani-meer (zie aldaar) .afwa
tert. Met kleine prauwen kan men van het meer 
af in de Tami komen; omgekeerd is dit vrijwel 
ondoenlijk door de stroomversnellingen en boom
versperringen. De rechter zijrivieren der Tami, 
de Mosso, Sangké en Béwani, ontspringen op 
voormalig Duitsch gebied. Aan den bovenloop 
van laatstgenoemde rivier wordt steenkool aan
getroffen.

De vlakte, waardoor de Tami met hare zijrivie
ren stroomen, is laag, op vele plaatsen moerassig 
en geheel met dicht bosch bedekt. Op vele plaatsen 
worden zoutwater- en zwavelwaterstof-bronnen 
aangetroffen. Aan de Sëkanto wonen nomaden, 
aan de Mosso half-nomaden; de andere stammen 
in het stroomgebied hebben vaste woonplaatsen.

De Tami vormt de afwatering van het Zuider- 
gebergte, het Bougainvillegebergtc en liet Senta- 
nimeer. Het Zuidergebergte vormt de water
scheiding tusschen deze rivier en de Oostelijke 
bronrivieren van de Mambëramo.

TAMPAK LIMAN (jav.). Zie ELEPHANTO- 
PÜS.

TAMPAKSIRING. District van de onderaf- 
deeling Gianjar, afdeeling Zuid-Bali, residentie 
Bali en Lombok.

TAMPALANÖ (minank. mal.). Zie P1PJ.T 
LOERÉAN.

TAMPAR HANTOE (mal.). Zie SINDORA 
SUMATRANA.

TAMPICO-VEZEL. Zie VEZELSTOFFEN.
TAMPOESOE (of Tompoeso). Vulkanische 

berg ten W. van liet meer van Tondano (Mina- 
hasa), die niettegenstaande zijn betrekkelijk 
geringe hoogte van 1217 M. (de Lange) de geheele 
streek beheerscht. Hij bezit een breeden top (foto 
op p. -17 bij Sarasin, Entwurf einer gcogr. geol. 
Beschr. von Celcbes), die een grooten krater met 
meer omsluit. Aan den Z.W. voet is bij Tondango 
een slik bron, waar de modder ongeveer 1 M. hoog 
wordt uitgeworpen, benevens verscheidene war
me bronnen (tot 82° C). Eveneens in deze buurt 
ligt liet bekende meer Lahèndong (zie aldaar).

TAMPOMAS. Een ten Noorden vanSoemédang 
(Preanger) geïsoleerd, uit betrekkelijk laag en 
vlak terrein oprijzende slanke vulkaankegel. Hij 
werd reeds in 1844 door Junghuhn beklommen 
(Java, III, 610), die aan den top een puin- of 
slakkenkegel constateerde, welke den voormali- 
gen krater bijna geheel heeft opgevuld en die hij 
met den „prop” van den MCrapi vergelijkt; ver
der beschrijft en teekent hij in profiel een ouden

■ ling en Ankola, maar op 2S Dcc. 1833 werd zijn 
toenmalige hoofdvestiging Daloe Daloe door onze 
troepen genomen en vluchtte de Toeankoe (naar 
Tanah Poetih). Eenigen tijd bleef Daloe Daloe 
door onze troepen bezet (en werd er zelfs een con
troleur in Tamboesei geplaatst), maar sedert de 
intrekking van die post in 1843, waren onze aan
rakingen met Tamboesei zeer onbeduidend. Even
als in de andere onafhankelijke staatjes aan de Ro- 
kanrivier heerschte in Tamboesei voortdurend een 
zeer ongeregelde en onrustige toestand, maar in
grijpen ter verzekering van de orde lag, niet
tegenstaande de naburige onder geregeld bestuur 
gebrachte landschappen meermalen last onder
vonden van dien. onrustigen toestand, niet in de 
toenmalige politiek van het Gouvernement. Vol
gens het Koloniaal Verslag van 1901 echter hield 
de bestuurder van Tamboesei, Dzain ’Oel Abidin 
zich, na een reis naar Mekka en Turkije te heb
ben gemaakt, te Pèrak (Malaka) op, en werd hem 
de terugkeer naar zijn land door het Gouv. belet.

, Hij keerde in Nov. 1902 heimelijk naar zijn land 
terug, doch er werd volstaan met op zijne hande
lingen nauwkeurig toezicht uit te oefenen, omdat 
hij zich aanvankelijk rustig hield. Wegens zijne 
latere uitdagende houding tegenover het Gouvt. 
werd hij in 1904 in zijn kampoeng gevangen ge
nomen en dit landschapje ingelijfd; hij zelf werd 
te Madioen geïnterneerd. In 1905 werd de korte 
verklaring door de hoofden van dit landschap 
afgelegd.

TAMBOESOE (sum. w.k.). Zie FAGRAEA 
FR AG RANS.

TAMBOLO. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TAMBORA. Vulkaan op het eiland Soembawa, 
ten N.O. van de Saleh-baai, die ongeveer het ge
heele schiereiland Sanggar inneemt. In het Zeit- 
schrift für Vulkanologie 1918 Bd. IV komt van 
de hand van Pannekoek van Kheden een uitvoe
rige monografie voor van dezen vulkaan en de 
daarop en daarbij gelegen kraters, verlucht met 
schetsen en kaarten. De hoofdkrater is nagenoeg 
rond met 6 a 6£ K.M. diameter; het hoogste punt 
van den kraterrand (Westzijde) is 4 2800 M., de 
met steile wanden voorziene kraterbodem ligt 
5 a G00 M. dieper, en bevat in liet O.-gedeelte 
een klein meer. Geologisch is de berg daardoor 
merkwaardig, dat hij zeer veel leucietgesteenten 
heeft opgeleverd, wat overigens bij de jongere 
vulkanen niet voorkomt. De Tambora is berucht 
door de hevige uitbarsting van 5 April tot 15 
Juli 1815, waarbij 12.000 menschen direct zijn 
omgekomen, terwijl naar schatting nog 44.000 
ten gevolge der eruptie van honger stierven; bij 
Junghuhn (Java, III, 1216- 1226) is een uit
voerige beschrijving te vinden; ook het Jaarb. v. 
d. Topogr. Dienst 1911, 205 geeft eenige bijzon
derheden. De ellipsvormige oppervlakte, waarop 
de asch gevallen is, was (de Tambora als uitgangs
punt genomen) naar N. en Z. ongeveer 555 K.M., 
naar O. (tot Midden-Flores) 400 K.M., naar W. 
(tot in Cheribon) 1100 K.M. Over de foutieve be
rekeningen der hoeveelheid uitgeworpen stoffen 
door Junghuhn, zie Verbeek, Krakatau, 135; 
deze komt tot 150 K.M3. Naar beweerd wordt is 
de berg door die eruptie 4; & lager geworden, en 
waarschijnlijk is toen ook de tegenwoordige cal- 
deira ontstaan. Van Rheden berekent het daarbij 
verdwenen gedeelte van den top op 30 K.M3. 

TAMBRAH (maj .). ZieKARPERACHTIGEN.
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ringwal (p. G19) „die wel is waar aan vele zijden 
verbrijzeld is en ontbreekt, doch nog duidelijk 
aan
worden”. Ook Verbeek spreekt van een ringwal 
van
hoogste punt, die over iets meer dan \ van den 
omtrek is bewaard gebleven en waartoe de top 
Pangoelakan behoort. Op de nieuwste topogr. 
kaart (Jaarversl. Top. Dienst 1907 PI. VI, p. 38) 
is van dezen ringwal echter niet veel te herken
nen; de eigenlijke top Tampomas (1GS4 M.) 
schijnt daar opgebouwd op een afgeknotten kegel 
met het bovenvlak op 1400 a 1600 M. hoogte, 
waarvan de restanten aan W, O. en Z.-zijde nog 
zichtbaar zijn. Aan de Noordzijde vindt men 
zelfs twee terrassen, een op 1500 en een op 1365 
M. hoogte. Vulkanische werkzaamheid is ner
gens meer waarneembaar, en wordt ook niet ge
meld. Aan de Z.O.-helling ligt een fraaie parasiet, 
de G. Karang met langwerpigen krater (hoogste 
punt van den rand 1015 M.) en met den bodem op 
860 M.; hij is open naar het Oosten.

Op den top van den Tampomas liggen Hindoe- 
oudhedcn, die door de bevolking druk worden 
bezocht en vereerd. Niermeyer vestigt in Tijd- 
schr. Aardr. Gen. 1900, G45 er de aandacht op, 
dat geen overeenstemming bestaat tusschen 
Junghuhn’s beschrijving en de topografisc e 
kaart, niettegenstaande na J.’s bezoek de top 
niet door erupties veranderd kan zijn.

TA MPÖR. Zie S ËRBÖD J ADI en G AJ Ö LAND.
TANAWANGKO (bet. groot land). Hoofdplaats 

v;m het district Tombariri, onderafd. Amoerang, 
aan de Tanawangkobaai, ongeveer 24 K.M. Zuid- 
westwaarts van Menado. Hoewel een vriendelijk 
plaatsje, is hot toch niet meer dan een vrij groote 
negorij, met een bergachtig, schaars bevolkt 
achterland. Bekend is de plaats geworden door 
de kweekschool voor inlandsche onderwijzers, die 
in 1850 te Sondër in het binnenland was opge- 
richt, maar in 1854 naar Tanawangko werd ver
plaatst wegens don overlast van malaria. Eene 
uitvoerige beschrijving der plaats geeft N. Graaf- 
h.nd: De Minahassa, 2c druk, Dl. II (bl. 380 en

water maken stroomversnellingen en waterval
len, bij laag water vele ondiepten, de vaart ge
vaarlijk. Aan do vlakke Oostzijde bevinden zich 
vele inhammen; de diepst binnendringende zijn 
wel do Klocmpang-baai en de Noordelijk daarvan 
gelegen Pamoekan-baai (zie op dienamen), even
als de voorgaande diep en een veilige schuilplaats 
voor schepen. Behalve in het landschap Pëgatan 
en Koesan (waar onder de bevolking wel eenige 
welvaart heerscht), is de onderafdeeling schaars 
bevolkt. De hoofdverdienste van het grootste 
gedeelte der bevolking (bestaande uit Dajaks, 
Maleiers en Boegineezen) bestaat in het inzame- 
len van boschproducten, terwijl (in het alge-

zaken kun-

zijn kringvormige gedaante kan herkend

900 M. straal (Java, 739) en 1380 M. als

meen) landbouw en vischvangst^alsjbij 
nen worden beschouwd. £/7 (

TANAH BOEMBOE. Algemeene naam, vroe
ger gebruikt ter samenvatting van de navol
gende landschappen: Tjantoeng, Bangkalaan,
Tjëngal, Mënoenggoel, Sampanahan, Batoe Li- 
tjin, Sabamban, en Poelau Laoet met P. Sëboe- 
koe. In naam behoorden zij tot het rechtstreeks 
bestuurd gebied en waren de vorsten slechts last
hebbers der regeering. Inderdaad echter traden 
deze geheel als zelf bestuurders op. In 1905 is aan 
dezen toestand een eind gemaakt.

TANAH DAR AT. Landschap in het bovenge
bied der Kwantan, vroeger Oedjoeng Tanah 
Soempoe geheeten. Het was bërtali, d. w. z. door 
adatverband verbonden, met de Kwantandistric- 
ten en wel het naast met Ampat Kota di Ilir (de 
4 benedenstroomsche Kota’s). Zoowel van de zij
de der Kampar- als van die der Kwantan-vorsten 
werd Tanah Darat ontzien, zoodat het een zekere 
vermaardheid verkreeg als toevluchtsoord voor 
allen, wien de grond elders te warm onder de voe
ten werd. Het vruchtbare land levert een over
vloed van rijst; ladangbouw is hoofdzaak. Ook 
is het rijk aan boschproducten, terwijl de koeien, 
geiten en karbouwen bijzonder goed verzorgd 
worden. Vroeger leverde het vrij veel katoen.

TANAH DATAR. Afdeeling van het gewest 
Sum. Westkust, met hoofdplaats Sawah Loentö 
(zie aldaar), standplaats van den Ass. Resident.
Het aantal inwoners is (1913) ruim 243.000. De 
afdeeling is sedert de gewestel. reorganisatie in 
1913 (Ind. Stb. no. 321) verdeeld in 4 onderaf- 
deelingen: Sawah Loentö, Fort van der Capel- 
len, Sidjoendjoeng en Batang Hari (zie aldaar).
De oude hoofdplaats was Fort van der Capellen,
gelegen in het centrum van het eigenlijke Tanah
Datar (zie FORT VAN DER CAPELLEN). De
naam Tanah Datar (vlak land) zou ontleend zijn
aan een miniatuur pleintje, van nature vlak, in
het ravijntje van Pariangan (zie aldaar), hetwelk
den oudsten bewoners der genoemde nagri, die
neerdaalden van de Z.lijko helling van den Ma-
rapi, zou zijn opgevallen in deze overigens zoo r
bergachtigo en geaccidenteerde streek (Opstellen ^^
-----Minangkabau II, T. Bat. Gen. Dl. 55 (1913)1 jfi'
bl. 234 en vlg. en Dl. J>7~(1915) bï. 241 en ylg. f 
Tanah Datar is een der „Loehak nan Tigö” of. **
„Tigö Loehak” (zie LOEHAK).' ■ L- «

TANAH DJAMPEA. Zie BONERAtE-EI*/V/ 
LAN DEN.

;

vgg.).
TANAH ABANG. Onder-district van het dis

in cl. Weltevreden, afdeeling en residentie Ba- 
Do naam, die roode aarde beteekent, 

wij t. op liet contrast tusschen de grijze kleur der 
zeeklei, die hier, waar de bodem iets sterker 
begint te stijgen, vervangen wordt door een 
roodachtigi
wordt zooveel genoemd omdat de Zuidoostelijke 
Europoescho wijk van Batavia daarin gelegen is 
en met denzelfden naam wordt aangeduid. Ge
woonlijk wordt zij Tanabang genoemd.

TANAH BALA. Een van de drie groote Batoo- 
eilanden, behoorende tot de residentie Sumatra’s

!
i avja.

1
-

verweeringskorst. Tanah abang Jf
l!

Westkust (zie BATOE EIL.).
TANAH BOEMBOE. Onderafdeeling van deaf- 

deolingZuidoostkust vanBorneo der residentie Z. 
en O. afd. van Bomeo. De standplaats van don 
controleur isPëgatan.Ten N. grenst het aan de on- 
derafdoeling Pasir, ten Z. on YV. aan de afdeelingcn.
Bandjörmasin on Oeloe Soengei. Do onderafdoc- 
ling wordt door een aantal riviertjes (waaraan de 
verschillende landschappen hun naam ontlecnen), 
ontspringende op de bergen aan de Westgrens, 
doorsneden; ze monden allo in de Straat van 
Makasser uit en zijn in gewone omstandigheden hoorigheden Dolok Përibooan, Simpang Bolon en 
voor kleine vaartuigen bevaarbaar, doch bij hoog Girsang, tezamen bevattende bijna3400gezinnen,

iover ..
- 'Tr/Z-J'

ttf ‘

TANAH DJAWA. Landschap deel uitmakende 
der onderafdeeling Simëloengoen (afdeeling Si- 
mëloongoon en de Karolanden, gouvt. Oost
kust van Sumatra), waartoo behooren de onder-
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van Tanah Djampea (Saleier) en daaronder res- 
sorteerend, lang 6L/2 K.M., breed ± 2 K.M., op
pervlakte ±11 K.M2. Het eiland is onbewoond, 
doch is door de bevolking van Tanah Djampea 
beplant met klappers en djagoeng.

TANAH MASA. Een van de drie groote Batoe 
eilanden behoorende tot de residentie Sumatra’s 
Westkust (zie BATOE EILANDEN).

TANAH MÈRAH. Voormalig district van de 
vroegere eontrölc-afdeeling Zuid-Bangkalan, re
gentschap en aftir'Bangkaian, residentie Ma- 
doera; voor de reorganisatie zie Ind. Stb. 
1920 no. 246. De standplaats van den wedono 
was Tanakmèrak Daja, gewoonlijk kortweg als 
Tanahmèrah aangeduid, alwaar tevens de con
troleur van Zuid-Bangkalan gevestigd was. Deze 
desa ligt aan den grooten postweg van Bangka- 
lan naar S.ampang en is tevens door een zijlijn 
van de Madoera stoomtram via Bangkalan 
met Kamal verbonden.

TANAH-MÉRAH. Landscliap gelegen op de 
Noordkust van Nieuw-Guinea ten Westen van 
de Humboldtbaai. Het land ontleent zijn Ma
leiseken naam aan de roode aarde (lateriet), 
die hier gevonden wordt en welke o. m. dient tot 
het vervaardigen van potten en pannen. De Pa- 
poea’sche naam is Bitiraimoeai Kisi. Het Cy- 
cloopgebergte (zie aldaar) strekt zich hier tot 
aan zee uit; in een kleine baai liggen de lcam- 
poengs Tabaroeasa, Wandisiaoe en Bitia. In het 
binnenland woont de stam Moki, die sagoe naar 
de kustplaatsen afvoert.

TANAH-PAPOEA. Zie NIEUW-GUINEA.
TANAH PINEM. District in de onderafdeeling 

Dairi landen van de afdeeling Bataklanden (resi
dentie Tapanoeli). Het omvat in het geheel 17 
dorpen met tezamen 2300 bewoners die, hoewel 
in het Pakpak land gelegen, allen Karo Bataks 
zijn. Tanah Pinem behoort daarom tot de z. g. n. 
„Karo dorpen”.

TANAH POETIH. Landsehap inde onderafdee
ling Bagan Si Api-Api, afdeeling Bëngkalis, 
gouvt. Oostkust van Sumatra. Sedert oude tijden 
was Tanah Poetih in naam een onderhoorigheid 
van Siak (ook Djohor oefende er eenigen tijd 
suprematie over uit), doch Siak’s gezag werd 
eerst voor goed gevestigd door den in. 1791 op 
den troon gekomen Said Ali. Sedert dien be
schouwden de sultans van Siak het landsehap als 
hun apanage, waarvan zij «Je inkomsten zelf 
genoten of aan familieleden afstonden; sedert 
alle rechten door het Gouvernement geïnd wor
den, wordt den sultan van Siak ook voor de der
ving daarvan eene schadeloosstelling uitbetaald. 
Voorheen was de bestuursambtenaar aldaar 
vestigd, doch wegens de toenemende beteekenis 
van de tegenwoordige hoofd plaats Bagan Si 
Api-Api als visschersplaats met een belangrijke 
Chineeschc bevolking is de bestuursstandplaats 
daarheen verplaatst. Tanah Poetih beslaat een 
strook gronds aan weerszijden van de Rokan- 
rivier (uitmondende aan de O.kust van Sum.), be
zuiden het landsehap Bangka (mede aan Siak 
onderhoorig) en benoorden Tam boesei. De bevol
king, bestaande uit ongeveer 12 — 1500 personen, 
is verdeeld in 4 soekoe’s (aan het hoofd daarvan 
staan datoek’s), nl. Mëlajoe bësar, — tëngah, 
Mesah en Batoe hampar. De soekoe’s zijn weer 
onderverdeeld in indoek’g, waarvan de hoofden 
tongkat zijn genaamd. Zie overigens H. A. Hij - 
mans van Anrooy, Nota omtrent het rijk van

verspreid ovor ruim 300 dorpen en gehuchten. 
De bevolking behoort tot den Batakschen stam, 
en is afkomstig uit verschillende streken aan de 
oevers van het Tpjbameer, .met de bewoners waar- 

zjj in zeden cn gewoonten dan ook veel over
eenkomt, hoewel Maleische invloeden in vele op
zichten zich al meer en meer doen gelden. Zij 
bestaat hoofdzakelijk van den landbouw; rijst 
en djagoeng vormen het hoofdvoedsel; katoen 
wordt in vrij groote hoeveelheden aangeplant en 
ruw uitgevoerd naar de Toba-landen, doch meer 
en meer verdrongen door Èuropèesclie garens. 
Hoewel de bodem uiterst vruchtbaar is, weet de 
bevolking er weinig partij van te trekken; alleen 
werpt sinds de laatste jaren de cultuur van 
gëtah përtja leverende boomen vrij aanzienlijke 
voordeelen op. Zij legt zich, behalve in de omgeving 
van het Toba-meer, al evenmin eenigszins bedui
dend, op de veeteelt toe. Het mcnscheneten, 
waarvoor Tanah Djawa vroeger zoo berucht was, 
is afgeschaft en heeft geheel opgehouden te be
staan. De bevolking is uiterst slap en indolent, 
waartoe het buitensporig opium-gebruik niet 
weinig heeft meegewerkt. Het landsehap bestaat 
uit verschillende kleine landschapjes, met aan 
het hoofd toewans, die allen heeten onderge
schikt te zijn aan den Radja, bestuurder van het 
geheel. In 1884 werd de Radja, Toean Naposso, 
verjaagd door zijn jongeren broer Maligas en 
stuurde een gezant om den controleur te polsen 
over eventueelen steun van het Gouvernement 
bij zijn strijd tot het herwinnen van het gezag. 
Onbekend met de verhoudingen lieten wij ons 
hiermee niet in en Radja Maligas bleef aan het 
bewind. In 18S8 deed hij pogingen om onder Ncd. 
gezag te worden gesteld. Nadat de binnenland- 
sche onlusten hadden opgehouden en de beide 
broers zich met elkander hadden verzoend, keer
de de rust terug en werd den 8en Juni 1891 ge
noemde Radja door het Gouv. erkend en beves
tigd. Eene formeele regeling bleef echter achter
wege, totdat bij Gouv. besluit van 17 Juli 1895 
werd verklaard dat het landsehap tot de afd. 
Batoe Bahra werd gerekend te behooren. In 1900 
overleed de zeer aan het Gouv. gehechte Radja 
Maligas en dreigden een oogenblik wederom 
nieuwe onlusten uit te breken, door eene gespannen 
verhouding tusschen zijn opvolger Si Djantan en 
diens stiefmoeder. Na de verzoening door bemid
deling van het bestuur kon Si Djantan definitief 
worden aangesteld. De in 1907 afgelegde korte 
verklaring werd bij Gouvt.s besluit 20 Dcc. 1907 
no. 14 goedgekeurd en bekrachtigd. Sedert 1906 
is het landsehap Tanah Djawa afgescheiden van 
de onderafd. Batoe .Bara (afdeeling Asahan) en 
met het gebied van andere Bataksehe landschap
pen in de onderafd. Simëloengoen der afd. Simë- 
loengoen en de Karolandcn opgenomen. (Ind. Stb.

- '-'1906 no. 531). Zie: P. A. L. E van Dijk, Rapport 
betreffende de Si Baloengoensche landschappen, 
Tijdschr. van het Bat. Gen. Dl. 37 (1894), bl. 
145; J. A. Kroesen, Rapport betreffende de 
aanvaarding van de onderwerping aan het Ncd. 
oppergezag van het landsehap Tanah Djawa, ld. 

rDl. 41 (1899), bl. 211, en de Kol. Verslagen na'
1888. ~ ............

TANAH LAOET. Oude naam der onderafdee
ling Pleihari van de afdeeling Bandjërmasin der 
residentie Z.- en O. afd. van Borneo. Zie PLEI
HARI.

TANAH MALALA. Eilandje gelegen ten W.

;

I!
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Siak, Tijdsein-. Bat. Gen. Dl. XXX (1885), 
Hoofdst. V (bl. 374 vgg.): Tanah Poctih,

TANAH TINGGI. District der onderafdeeling 
Padang en Ommelandcri (zie aldaar).,4 <

TANA HBO LENG. Kakangsckap op' Adonara. 
Zie aldaar.

TANARA. Plaatsje aan den mond van de Tji- 
kandè en gelegen aan de grens van Batavia; 
hoofdplaats van het gelijknamig onderdistrict, 
district Pontang, afdeeling Sérang, residentie 
Bantam.

TANAU of BOELING. Naam in West-Sumatra 
voor een Papcgaaitje, Psittinus incertus.

TANDA BANA (Celebes). Zie SPOOKDIER- 
TJE.

TANDAK. Een woord, dat eigenlijk door de 
Hollanders zijn verbreiding heeft gekregen, on 
van Batavia uit. Want het goed-Jav. woord voor 
het inlandsche dansen is djogèd, andjogèd; het 
goed-Mal. tari, mênari; het Soend. igël, ngigël. 
Doch daarnaast heeft men een dialectisch Mal. 
tandak, in het Jav. overgenomen als tan dak, 
waaraan onze termen tandakken, getandak, enz. 
ontleend werden; eene gelijke geschiedenis dus, 
als bij het door Cook in zwang gebrachte, inter
nationaal geworden, tattoo, tatoeëeren. Trouwens, 
het Jav. talèdèk = dansmeid is reduplicatie van 
den stam tèclèk, dat is: tadak, tandak, tandakken. 
In onmiddellijk verband met Jav. tindak, d. i. 
schrede, tred, is tan dak het eigenaardige dans- 
trippclen, waarbij soms op de plaats stilgestaan 
wordt onder beweging van het lichaam, en dan 
weer met kleine rukjes de voeten worden verzet, 
zooals we dat zien bij Calicoet’sche hanen (kal
koenen) en pauwen, als die staan te pronken; 
door de Javanen zoowel bij deze dieren als bij 
dansen van menschen dan ook igël, ngigël (verg. 
boven) genoemd. Dezelfde standen en rukjes 
zijn op te merken bij Dekhan’sche danseressen. 
Bij liet op de plaats tijdelijk stilstaan is zoowel op 
Java als in Zuidelijk Voor-ïndië het horizontaal 
heen en weer bewegen van alléén hals en hoofd 
(.Ja v.go /$k) - onder bewegingloos houden van het 
verdere lichaam, en met gestrekte armen, waarbij 
<le vingertoppen opgekruld naar boven staan — do 
..mooiste toor”, wat de „pirouette” is voor Eur. 
balie!juffers. Een genetisch verband tussehen 
het tandakki.n op Java on de naulch in Voor-In- 
dië is dan ook hoogstwaarschijnlijk; en in oor
sprong is deze. trippel- of treddans wel naboot
sing van den sl atig-pronkonden pauw, Brahma 
toegewijd.

Reeds in I7U0 verbood de Hoogc Indiasohe 
Rogeering binnen of buiten Batavia een „tandack 
of ronging-spei op te regten ofte te laten doen” 
(Plakaatboek, IJ L, 1)1. 573), maar in 1751 werd — 
daar verbod toch niet hielp 
alter ego ,.de rongings of het tandacken, zijndo 
een soort van inlandsche bals met gehuurde dan
seressen” (ib. Vf, bl. 110) gereglementeerd en 
verpacht ten profijte der Ed. Comp.; het hcetto 
toen ook wol „het rongingen of tandacken” (bl. 
112, 278), opbrengondo nog in 1809 „de zooge
naamde tandaks gelden” (ib. XV, bl. 107G). In 
datzelfde jaar 1801) werden zoowaar te Cheribon 
3 „ronging-schoolen” onder regiementeering van 
het Eur. gezag opgericht, voor elk der 3 Sultans 
(Sépoeh, Anom, en Katjörbonan) één, alwaar het 
„tandakken” officieel aan meisjes van behoeftige 
ouders, nog geen 12 jaar oud, geduronde 4 jaar 
„permanent” onderwezen werd(ib., bl. 086 - 091)!

Hoewel het tandakken het bedrijf uitraaakt 
der openbare danseressen op Java (Soend. rong- 
gèng, Jav. talèdèk of djogèd), behoort het van ouds 
her tot de goede opvoeding van een man, dat hij 
bij zulke tandak-partijen in sierlijke houding 
„inspringen” kan bij de professioneele bewegin
gen der danseres, nadat deze hem, bij wijze van 
uitnoodiging, haar slèndang heeft aangeboden.
Danst hij niet, dan doet hij haar een gift. Reeds 
Raffles (History of Java, 1817,1, bl. 343) merkte 
terecht op: „To dance gracefully, is an accom- 
plishment expected in every Javan of rank; and 
in the western districts, partieularly, all the 
chiefs are, on days of festivity, accustomed to 
join in the exercise, one aftcr the other, commen- 
cing with the youngest. On these occasions, the 
nobles of the highest class vie with each other in 
pointing the toe with grace, in exhibiting ele- 
gance of movement, in displaying adroitness by 
intricate evolutions, or beauty of person by an 
ingenious management of attitude”.

Verg. ook het art. DANSEN in deze Ene.; en 
vooral dc kritisch-vergelijkende studie van Dr.
G. J. Nieuwenhuis „Ueber den Tanz irn malaii- 
sclien Archipel” (Intern. Archiv. f. Ethnogr.
XXIII, 1916, p. 183 vlg.).

Zéér merkwaardig is nog, dat aanvoerders van 
een aanvallende krijgsbende bij wijze van „uit
daging” tandakkende voorop plegen te 
schrijden. Wij hebben hier den overgang tot een 
krijgsdans; waarvan evenzeer bij het tandak- 
kend voorbijtrekken der troepen van Soenan en 
Sultan over de Sitinggil bij de Vorstenlandsche 
Garëbëg’s een overblijfsel nog levende bleef. Het 
is het gevoel van overinoedigo mannelijke kracht, 
uitdagend overgegaan tot rhytmische dans
beweging. Onder dezen vorm komt het tan
dakken naar zijn wezen in heel onzen Archipel 
voor.

TANDENVIJLEN. Het kunstmatig vervormen»- 
dor tanden is eene gewoonte, die zeer algemeen!£.'£^!f 
verspreid en ook in den Indischen Archipel be-. fc. • 4 
kend is. Over dit onderworp vergelijke men voor-"'’. s" 
al dc verhandeling van Von Ihering, „Die künst^r'^ ^ 
lichc Dcformirung der Zahnc” in Zeitschrift für<^': (• ' T'-.v
Ethnologie, jaarg. 1882 (dl. XIV), bl. 213 sq. ^ , f

W ij z e n van tandenvijlon. In Cen-; J 
traal-Celebes worden de tanden bij jongens en 
meisjes voor een gedeelte afgeslagen met een 
hakmes, dat dan als beitel wordt gebruikt; daar
na worden zij met een steen gelijkgoschuurd 
aan de onderzijde. Meer algemeen is echter het 
volgendo: De onderkant der snijtanden van de 
bovenkaak wordt gewoonlijk gelijk, soms half, 
zelden gelijk met het tandvleesch geslopen. De 
tanden van de onderkaak worden meestal golijk- 
gevijld. De voorvlakken der tanden worden soms 
bewerkt. In een enkel geval (bij de Maleiers van 
Midden-Suiuatra) wordt een gleuf door het voor
vlak der tanden gemaakt, doch meestal worden 
de voorvlakken der tanden vlak geslepen en van 
email ontdaan. Soms worden do tanden spits 
of driehoekig of zaagvormig geslepen.

W erktuigo n. Als werktuigen bjj hot tan- 
dcnvijlen gebruikt men soms alleen een stuk 
steen, maar dikwijls ook con zaagje, een beitel
tje, een vijltje, een mes of een hamertje. Do steen 
dient om de kanten der tanden vlak te slijpen, 
terwijl de andere voorwerpen gebruikt worden 
om do tanden te fatsoencercn.
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j Indië. Dit gebruik komt voor op Boeroe, 
de Soela-eilanden, Am bon, Ceram, Java, Borneo, 
Sumatra, 'de kleine Soenda-eilanden Bali, Lom
bok, Roti, Soemba, Savoe, Solor, Zuid-Flores, • 
Tïmor, Midden- en Zuid-Celebes en Nieuw- 
Guinea. Op Soemba en Savoe worden de tanden 
tot het tandvleesch afgeyijld, doch op de andere 
kleine Soenda-eilanden en in sommige gedeelten 
van N.-Guinea worden zij slechts gelijkgeslepen. 
Bij de Rotineezon worden de tanden der bruid 
gevijld en bij de Savoeneezen de tanden der 
huwbare meisjes, terwijl ook op Flores vóór het 
huwelijk de snijtanden met een vlakken steen 
gevijld worden.

In verscheidene residenties van Java (Batavia, 
Banjoemas, Djokjakarta, Soerakarta, Madioen 
en Këdiri) komt spitsvijling met re
liëf vijling voor, d.i. de tanden worden 
puntig gemaakt en het email van het voorvlak 
reliefvormig verwijderd.

Nog meer algemeen verspreid is de e e n- 
voudige spitsvijling der tanden in den 
vorm van een driehoek. Dit wordt vermeld van 
de Papoea’s van Zuidwest-Guinea (Oetanata), 
buiten Ned.-Indië bij de Negrito’s, de Bagobo’s 
(op Mindanao) en de Sibnowan’s (in Sërawak), 
verder bij de Maleiers der XII Kota (Pa- 
dangsche Bovenlanden), de Rêdjangers van Lë- 
bong en bij de Mèntawei-eilanders. Van de 
Mëndalam-Kajans zegt dr. Nieuwenhuis, dat 
zij de snijtanden der beide kaken van voren hol 
uitgeslepen hebben. Ling Roth deelt omtrent 
het tandenvijlen bij de Dajaks van Sërawak 
allerlei bijzonderheden mede: Bij de Doesoens 
vijlen zoowel de vrouwen als de mannen hunne 
tanden kort. De Balaus en Oendoeps vijlen 
hunne tanden horizontaal, de Sëkarang’s 
puntig, eerst met een steen of met hout, 
later met een vijl. De Land-Dajaks vijlen de 
tanden in punten en maken ze dan horizontaal. 
De Doelit-Doesoens vijlen de tanden niet, maar 
breken de bovensnijtanden, terwijl de Rêdjang- 
Dajaks de bovensnijtanden in een scherpe punt 
vijlen.

Tijdstip en doel der tand en v ij- 
1 i n g. Gewoonlijk geschiedt deze operatie met 
liet- intreden der puberteit of het voltrekken van 
het huwelijk. Bv. bij de Mëndalam-Kajans ge
schiedt het eerst gedurende de puberteit, zoo
wel .bij mannen als bij vrouwen, op Boeroe, 
Arabon, Ceram, Ceramlaut, Watoebéla, Aroe, 
en bij de Karo-Bataks evenzoo. Een Balinees 
mag eerst als zijne tanden gevijld zijn ten strijde 
trekken. Vóór het huwelijk geschiedt bet ook op 
Babar, Lèti, Moa, Lakor en Kisar. Op de Soela- 
eilanden lieten vroeger verloofden zich gelijktijdig 
de tanden vijlen, inaar dit is thans in onbruik 
geraakt. Slechts bij enkele stammen vindt men 
utzonderingen op deze.i regel, bv. op Kei en 
Tënimbar, waar het afvijlen der tanden na het 
huwelijk geschiedt. Op Ceram behoort het tan
denvijlen (papar g i g i) tot de plechtigheden, 
om in de vereeniging der Patalima opgenomen te 
worden, volgens Van Ekris („Iets over het Ceram- 
scheKakian-ver bond” inJT.jj.T-, L. Vk. XVI, bl. 
295). By sommige volken mogen de tanden eerst 
na den dood der naaste verwanten gevijld worden 
(bij de heidenen der Minahasa, in Këdoe, in de 
Ommelanden van Benkoelen, op Saleier en op 
de Soela-eilanden). Bij deze volken schijnt het 
tandenvijlen dus, evenals liet tandenuitbreken

in Polynesië, oorspronkelijk een rouwgebruik ge
weest te zijn, terwijl het later, evenals het tan
denuitbreken bij de Toradja’s van Midden- 
Cclebes en de Enganeozen, tot een voorberoi- 
dingsceremonie vóór het huwelijk geworden is. 
Beide gebruiken, zoowel het uitbreken als het 
vijlen der tanden, zijn hoogstwaarschijnlijk als 
oorspronkelijke offerhandelingen op te vatten, 
ongeveer evenals de ritueele haarsnijding.

Inlandsche naam. De meest gebruike
lijke naam is kikir, bv. in ’t Maleisch, Javaansch, 
Soendaneesch en Dajaksch; hiermede verwant 
is het Makassaarsche en Boogincesche kikiriq, 
het Karo-Bataksche ërkikër, het Bare’e gcri of 
gégori, het Parigische geru, het Kolawische 
nokèko en liet Soelasehe kik. Het Sasaksch heeft 
echter asaq, het Balineesch sangih en mëtatah (1.), 
mëpandës (h.), het Atjchsch koh.

Wij zouden nu moeten spreken over het zwart
maken der tanden, dat gewoonlijk op do tand- 
vijling volgt, doch hiervoor kunnen wij verwijzen 
naar het artikel KLEURSTOFFEN.

Ten slotte nog iets ov.er het versieren der tan
den met goud. Dit gebruik wordt reeds tegen 
het einde der lGe eeuw vermeld van do Maleiers 
en Javanen, terwijl ook over de Makassaren 
en de Filippijnsche Bisaja’s en Tagalen oude be
richten zijn. Later schijnt het op Java in onbruik 
geraakt te zijn, doch op Sumatra komt het nog 
voor bij de Bataks. Zij hechten een strook geel 
koper of goud (odang-odang) op dc boventanden, 
zoodat men het middengedeelte der tanden niet 
ziet.
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Bij de Maleiers van Midden-Sumatra worden 
de tanden een jaar na de vijling met goud ver
sierd, dat in daarvoor geboorde gaatjes beves
tigd wordt. Verder geschiedt het versieren der 
tanden met goud nog bij de Dajaks van Sëra
wak, de Igorroten op de Filippijnen, de Tirno- 
reezen en de bewoners van Lèti-Moa-Lakor. De 
Olo-Ngadjoe (Z.O.afd. van Borneo) dragen gou
den stiftjes (latek) tusschen dc tanden, een soort 
van spijkers met twee koppen. Ook sommig<- 
Pocnans laten zich gouden of koperen stiftjes 
door een paar snijtanden slaan, volgens dr. Nieu- 
wenhuis. Ling Roth vermeldt, dat de Rëdjang 
Dajaks de boven-snijtanden tot een punt vijlen 
en daarna met geelkoper vullen. Ook van de 

. Oendoeps bericht hij, dat zij hunne tanden be. 
leggen met een stuk geelkoper, om er geducht 
uit te zien, doch de gewoonte is bij hen niet 
algemeen. De Bataks eindelijk laten hunne tan
den uithollen, doen er een toovermiddcl iri en 
sluiten do opening vervolgens met parelmoer.

lAteraluur : Alle bronnen over deze gewoonte, 
tot 1888 verschenen, vindt men vermeld in tWil- 
ken’s monographie „Iets ovor de mutilatie der 
tanden bij de volken van den I’ndischen Archb 
pel” in B. T. L. en Vk. 5e volgr. III, bJ. 472 —504. 
Verder zie men: Wilken, Handleiding voor de 
vergelijkende volkenkunde van Nederlandse!) - 
Indië, bl. 234 — 239 ;\P. A. van der Lith, Neder- 
landsch-Oost-Tndië, 2e druk (1894), 11, bl. 200 
(Java), 288 (id.), 371 (Atjeh), 385 (Bataks); H. 
Blink, De Bewoners der Vreemde Werelddcelen, 
De Indische Archipel en Australië, bl. 34; Mar
tin, Reiscn in den Molukken (1894), bl. 73 (Ce
ram); Mayer, De Javaan als mensch en als*lid 
van het Javaansche huisgezin (1894), p. 84; 

vSnouck Hurgronje, De Atjèhers, II, (1895), p. 
441- 442; \Snouek Hurgronje,/ Het Gajöland
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(1903). p. SOS; H. Ling Roth, The nativcs of 
Sarawak and British North Borneo (1896), II, bl. 
44 en 77 — 79 (met afbeeldingen); A. W. Nieu
wenhuis, In Centraal-Borneo (1900), I, bl. GS en 

,124; Nieuwenhuis, Quer durch Borneo (1904), I, 
7S, 141, 28S; Gomes, Sevcntecn years amongthe 
Sea-Dyaks of Borneo (1911), p. 3S; H. Guillaume, 
„Beschrijving van het tandenvijlen (ërkikër) bij 
de Karo-Bataks” in Med. Nc.d. Zend. Gen. 
XLVII (1903), bl. 1 — 14; Volz, Nord-Sumatra, I 
(1909), p. 17; Maass, Durch Zentral Sumatra 
(1912), II, 155, 328-335, 42S, 485, 48G; Kleiweg 
de Zwaan, Die Heilkunde der Niasscr 1913), p. 
142—151; M. Weber, Ethnographische Notizen 
iiber Flores und Celebes, Suppl. Band III (1S90) 
des Intern. Arch. f. Ethnogr. bl. 10; De Clercq 
en Schmeltz, Ethnographische beschrijving, van 
de W.- en N.-kust van Ned. Nieuw-Guinea (1893), 
bl. 73 en 214; Dr. N. Adriani, Toradja’sche ver
tellingen (T. I. T., L., Vk. deel XLV (1902), bl. 
426; Alb. C. Kruyt, Woordenlijst van de Bareê- 
taal, 1894, bl. 24 s. v. geri;^Adriani en Kruyt, 
De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Ce- 
lebes, II, 7S —79; Grubauer, Unter Kopfjagern 
in Central Celebes (1913), p. 3GG, 399, 42S, 504. 
Van der Tuuk, Kawi-Bal. woordenb. 1897 —1912, 
s. v. v. asaq en sangih, I, bl. 209 en III, bl. 398; 
Nieuwenkamp, Tandenvijlen op Bali (in lnd. 
Gids, 1907, I, p. 723); Nieuwenkamp, Bali en 
Lombok (1906), p. 50; Juynboll, Cat. van Bali 
en Lombok, p. 82; Elbert, Die Sunda-Expedi- 
tion (1912), 1, p. 204, 274; II, 73. Fischer, Cat. 
van Midden-Sumatra, (1916), p. 49; Mededeelin- 
gen Encyclop. Bureau,, afl. XV, Soela-eilanden 
(1918), p. 89; Schrödex, Nias, (1917), § 171-172; 
Fischer, Cat. van de Bataklanden (1914), p. 42; 
Agerbeek, Gebruiken en gewoonten in de afdee- 
ling Z.-Bali (T. I. T., L., Vk. XVII (1915), pag. 6.)

TANDIKAT. Zie SINGGALANG.
TANDILO. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
TANDJANG (jav.). Zie BRUGIERA.
TANDJOENG (mal., jav., soend.)
TANDJOENG. District met gelijknamige hoofd

plaats van de conlrêle-afdccling, het regent- 
sehap en de afdeeling Brëbës, residentie Pë- 
kalongan. Het district heeft drie ondcrdistric- 
ten en telt 65 gouv.- en 12 partic. desa’s, die 
alle tot het particuliere land Këtanggoengan 
West belmoren. Eind 1905 had dit district eene 
bevolking van ± 105.000 zielen, waaronder 

30 tal Europeanen en 1200 Cliineczen.
In 1913 werd de suikerfabriek Bandjaratma 

opgericht.
TANDJOENG. Noordelijkste onderafdeeling 

der afdeeling Oeloe Soongei van de residentie Z. 
en O.afd. van Borneo, bestaande uit de distric
ten Talmlorig en Klooa. Do onderafdeeling wordf 
geheel doorsneden door de Bovon-Nëgara of 
Tabalong (zijtak van de S. Docson of Baritoe), 
welke rivier in hot N. ontspringt en het land in 
Z.W. richting doorstroomt.

De bodem in Klooa is laag, bijna geheel 
vlak; in Tabalong, vooral in de bovenstreken, 
heuvel- en bergachtig.

De bewoners van Klooa onderscheiden zich 
in vele opzichten (arbeidzaamheid, kleeding, wel
vaart) gunstig van die van Tabalong. Aan het 
hoofd der onderafdeeling staat een controleur 
met standplaats Tandjoeng, aan de Tabalong 
(tevens distriotshoofdplaats), onder wiens be

velen de districtshoofden staan, die onder zich 
hebben kampoenghoofden of pembakels. Behalve 
genoemde hoofdplaats zijn nog van belang we
gens den handel: Kloea (districtshoofdplaats)j 
Moeara Tabalong en M. Ajoeh, alle gelegen aan 
de Tabalong.

De bevolking vindt hoofdzakelijk haar be
staan in den landbouw, en wel vooral, in de padi- 
cultuur, terwijl als tweede gewassen vooral moe
ten worden genoemd: katoen, djagoeng, tabak, 
suikerriet en katjang. Aanplant van indigo, 
bamboe, arèn-, kapok- klapper-, en andere vrucht, 
boomen heeft eveneens vrij geregeld plaats. De 
bosschen, vooral in Tabalong, leveren verschei
dene deugdelijke houtsoorten op; aan bijplant 
door de bevolking wordt evenwel niet gedaan.

De veeteelt is van ondergeschikt belang, alleen 
in de bovenstreken van Tabalong legt de bevol
king zich op karbouwenteelt toe, maar voor den 
landbouw (die in ’t algemeen op primitieve wijze 
wordt uitgeoefend) trekt men er geen nut van, 
evenmin worden de karbouwen gebruikt als trek- 
of lastdieren; ze dienen alleen tot voedsel. Kip
pen en eenden zijn vooral in grooten getale in 
Kloea; eendeneieren worden in massa naar 
Java of elders uitgevoerd.

Het weven van saroengs enz., hetgeen bijna 
uitsluitend door vrouwen geschiedt, is de meest 
verspreide tak van nijverheid. Andere takken zijn 
eenigermate: het goud- en zilversmeden in Kloea, 
het vervaardigen van matjes, bestemd voor 
den uitvoer, door de Dajaksche bevolking en het 
inzamelen van boschproducten in de bovenstre
ken van Tabalong. Tot de delfstoffen, welke in 
Tabalong worden aangetroffen, behooren goud 
(in geringe hoeveelheden), ijzererts en steenkolen, 
en — naar men zegt — in do Boven-Tabalong 
kleine hoeveelheden diamant.

Sedert 1894 worden in Tabalong uitgestrekte 
crfpacht'sperccelen aangetroffen (in 1918 ten ge
tale van 8), welke zich voornamelijk op rubber- 
cultuur toeleggen.

Literatuur : Aanteekeningen omtrent de on
derafdeeling Tabalong en Kloewa door E. B. aas' 
Masthoff, Indische Gids 18SS, I, bl. 231.

TANDJOENG. Sasaksch district van de on
derafdeeling West-Lombok, residentie Bali en 
Lombok.

TANDJOENG (mal., jav., soexd.). Zie MI- 
MUSOPS ELENGI.

TANDJOENG AMPALOE. Nagri in Koto VII, 
aan de Oembilinrivier, waar een veer is voor den 
weg Pajakocmboeh —Sidjoendjoeng. Van dit 
veer af loopt ook een weg naar Padang Siboesoek, 
aansluitend aan den grooten weg naar Solok.

TANDJOENG BALAI. Hoofdplaats van de af- 
decling. en het zelfbesturend landschap Asalian 
in het gouvernement Oostkust van Sumatra en 
als zoodanig zetel van den Sultan en standplaats 
van den assistent-resident. De plaats ligt aan de 
Asahan rivier, ongeveer 10 KM. stroomopwaarts 
en heeft een vrij drukken handel vooral op Deli en 
de Straits. Toen boschproducten nog het voor
naamste uitvoerartikel vormden, voldeed de 
Asahan nog wel als afvoerweg, maar sedert groo- 
te klapper-aanplantingen en vooral rubboronder- 
nemingen in het achterland worden aangelegd en 
haar producten via Tandjoeng Balai zijn gaan 
vervoeron (in 1914 ruim 3 mil. in 1916 ruim II 
mil. K.G. copra; in 1917 ruim 5 mil. K.G. rub
ber) deed zich steeds dringender de behoefte ge-

kaap.
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voelen aan een beteren afvoer, temeer, omdat 
daarby kwam een sterk toenemende invoer, 
waardoor Tandjoeng Balai in 1916 met 16i 
millioen K.G. de tweede rijstkaven van de Oost
kust was. Wel is men begonnen met uitbaggeren 
der Asahan, doch waarschijnlijk is de eenige af
doende verbetering een verplaatsing van de han
delsinrichtingen, kantoren enz. naar Tëloek Ni- 
boeng aan den mond der rivier gelegen. Plannen 
daartoe bestaan.

Tandjoeng Balai is door een stoomtram (die 
echter als spoorweg wordt beschouwd) naar Të- 
bing Tinggi verbonden met het Deli-spoorweg- 
net, terwijl sedert 19IS een lijntje is open gesteld 
naar het bovengenoemde Tëloek Niboeng. Een 
telegraafkabel verbindt do plaats met het be
kende visschersdorp Bagan Si Api Api. De dienst 
der douane vestigde hier een hulp-tolkantoor.

Het aantal inwoners bedroeg volgens den Re- 
geerings-Almanak van 1915, 3790, waarvan 59 
Europeanen, 1700 Inlanders, en 1971 Ckincezen 
onder een luitenant. Op 1 Juli 1917 verkreeg de 
plaats een gemeenteraad en in verband daar
mede werden eenige belendende kampoengs ge
annexeerd, waardoor het aantal inwoners steeg 
tot 5497, waarvan 125 Europeanen, 3248 In
landers, 1942 Chineezen, 182 andere Vr. Ooster
lingen. Vermelding verdienen verder de landraad 
en een particuliere school voor Europeesche kin
deren. De laatste jaren ontwikkelde zich in de 
omgeving een reusachtige vruchtenteelt, waar
door in 1916 niet minder dan 624.000 K.G. 
vruchten werd uitgev.oerd.

De waterkeerende lagen in den bodem maken

ment een versterking opgericht, die echter vier 
jaar later weer werd opgoheven.

TANDJOENG MANGEIDAR. Nederzetting in 
de afdeeling Asahan van het gouvernement Oost
kust van Sumatra, gelegen aan den rechteroever 
van de Koealoe, op eenige mijlen afstand van de 
monding dezer rivier. Do plaats wordt door de 
booten van do IC. P. M. aangedaan en van hier 
worden materialon per prauw of motorbootje 
naar do ondernemingen in de omgeving aange
voerd, terwijl de producten langs dezen weg wor
den afgevoerd. Een verharde weg is in aanleg via 
Masdjid, de woonplaats van den Jang di pcr- 
toean van ICocaloe, naar Sialang Ampat.

TANDJOENG MÉDAN. Nagri in Locboek Si- 
kaping, Sum. Westkust, waar in de 14de eeuw 
een .nederzetting der Hindoe Javanen was (zie 
LOEBOEIC SIK API NG). A

TANDJOENG PINANG. Afdeeling van de resi
dentie’Riouw en Onderhoorigheden (zie aldaar). 
Zij bestaat uit de Bintan-, Batam-, Boeian-, 
Rëmpang-, Galang- en Abang-eilandengroepen, 
(aldus genoemd naar hunne hoofdeilanden), te
zamen het N.O.deel van den Riouw-Lingga Ar
chipel vormend, en de Tambëlangroep, die tot 
de Poelau Toedjoeh behoort (zie aldaar).

Bintan met eene oppervlakte van circa 1075 
K.M2. is het grootste eiland. Het aantal eilanden 
is minder groot dan dat der andere afdeclingcn 
en bedraagt ongeveer 150, waarvan Bintan het 
grootste is en tevens het belangrijkste als de 
zetel van het gewestelijk bestuur. Aan het hoofd 
der afdeeling staat een controleur, die zijn stand
plaats te Tandjoeng Pinang heeft. Aan hem 
ondergeschikt zijn twee districtshoofden (Amirs), 
waarvan een voor het district Bintan te Pc- 
njingat en een voor het district Batam te Poelau- 
Boeloeh gevestigd is, en drie onderdistrictshoof- 
den, namelijk die van Nongsa (Batam), Noord- 
Bintan en Tarabëlan. Het Chinoeschc bestuur 
in de afdeeling is vertegenwoordigd door 1 kapi
tein, 4 luitenants en 1 wijkmeester. De bodem 
der eilanden is grootendeels een heuvelachtig 
land, waaruit zich hier en daar hoogcre toppmi 
verheffen, waarvan slechts enkele door rugg* n 
met elkander in verbinding staan. De voornaam
ste toppen zijn op Bintan, de Groote en Kleine 
Bintanberg, in het midden (412 en 264 AL), «!«• 
uit een tiental topjes bestaande G. Kidjang m 
G. ICoewas in het Zuidoosten, (222 en 2)52 AL), 
terwijl nabij de kust in het Noordoosten topjes 
van 109, 88 en 60 AL worden gevonden. De 
groote Bintanberg is een tweetoppige zadelberg; 
de Westelijke top is hef hoogst .en valt aan de 
Westzijde loodrecht af in steile rotsen. Van den 
top steekt een rotsblok uit met een plat opper
vlak van i 4- Al-., dat over den afgrond hangt 
en vanwaar men een verrukkelijk vergezicht 
heeft over Noord-Bintan met zijn bangsals, gam
bir- en peperplantages en daarachter do Chi- 
neesche zee, wit opbruisend in hevige branding 
tegen de steile, steenachtige kusten. Op Alapor 
verheft zich het land aan de Noordzijde lot 1 15 
en 75 AL, het Zuidoostwaarts daarvan gelegen 
Mërapas is een bergtop van 153 Al. en de hooge 
eilandjes ten Zuiden van Bintan hebben hun 
hoogste verheffing in den Kojang en Sideloeng, 
beide 141 AL op de gelijknamige e.landen. De 
hoogste top op de Westelijke eilanden, die door 
Straat Riouw van de Bintangroep gescheiden 
worden, is de Tafelberg in liet Noordwesten van
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f het mogelijk, dat artesische putten goed drink- 
/ ' t' * water opleveren. Jaarlijksche regenval 1930 m.AI. 

TANDJOENG BALEI. Zie KARIMON. 
TANDJOENG BËLITOENG. Standplaats van 

den Controleur der afdeeling Poelau Toedjoeh 
der residentie Riouw en Onderh. Zie POELAU 
TOEDJOEH.

TANDJOENG DATOEK. Noordelijke afslui- 
i -ting van de Amphitrite baai in de afdeeling In- 

dragiri (res. Riouw e. O.), juist onder den aequa- 
tor gelegen. Sumatra bereikt hier de grootste 
breedte, n.1. 400 K.AI.

TANDJOENG KANDI. N.O.punt van het 
schiereiland aan de Noordkust van Celebes 
(zie aldaar onder a. de nooruabm).

TANDJOENG KARANG. Een vroeger onbe
duidend plaatsje in het Zuiden van de residentie 
Lampongsche districten, dat echter sedert 1915 
door den aanleg van den Zuid-Sumatra spoorweg 
beteekenis heeft gekregen. Deze gaat n.1. van 
haar beginpunt Oosthaven naar liet 12 K.M. 
Noordwestwaarts gelegen Tandjoeng Karang 
met voorbijgang dus van de hoofdstad,Tëlok- 
bëtong. Men meent dat daardoor de hoofdstad 
zich steeds meer hierheen zal verplaatsen, mede 
doordat het aan de kust gelegen Tëlokbëtong een 
minder gezond klimaat heeft dan het hoog gele
gen T. Karang. Plannen bestaan om in Tandjoeng 
Karang een nieuw selectie-station op zeer ruimen 
voet in te richten, uitsluitend voor het selectee- 
ren van meerjarige cultures o.a. koffie, hevea, 
klapper, cacao, kapok.

TANDJOENG KOPIAK. Eerste Nederlandsche 
vestiging in het Cultuurgebied van de Oostkust 
van Sumatra. Het is gelegen op de landtong tus- 
schen de Bila en Koealoe. In 1839 werd er door 
een van de Westkust gekomen militair detaclie-
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Galang baroe, 198 M.j het bergland in hot Zui
den van Rempang verheft zich tot 180 M. en 
de Abangpiek op Abang bësar is 90 M. hoog. 
Bintan heeft het meeste laagland aan de West
zijde, zoodat daar dc grootste riviertjes afloopen; 
op do andere eilanden komen geen riviertjes 
van eonige beteekenis voor. Dc bencdcnloopcn 
der soengei’s van Bintan gaan door moerassig 
land, maar ook meer landwaarts treft men moe
rassige streken aan. Dc riviertjes zijn in zoover 
van belang dat daarlangs bij vloed de afvocr van 
producten plaats heeft. Do binnenlanden van al 
de grootere eilanden zijn bewoond door Chinee- 
zen; Maleiers hebben slechts nederzettingen 
langs dc kusten of bezetten de kleinere eilanden. 
Pënjingat herbergt, naast een aantal Chineczcn, 
Maleiers en Boegineezen, welke laatste ook op 
Sëngarang een kampoeng hebben. Orang laut 
houden verblijf op Mantang, Gin besar en Noem- 
bing, en op Rempang komen nog stammen van 
zwervendo Orang bënoowa of Orang oetan (zie 
aldaar) voor.

De voornaamste plaatsen zijn Tandjoeng Pi
nang of Riouw ,de hoofdplaats van het gewest 
(zie aldaar), het daartegenover liggende Sëng- 
garang, Pënjingat, Samboe, Poelau-Boeloch. Bo- 
jan en Mantang. Sënggarang, een zuiver Chi- 
nceschc nederzetting, is voor het grootste deel 
een typisch paaldorp met straten, die niet anders 
zijn dan lange vloeren of steigers van planken of 
niboenglatten, over in het water geplaatste juk- 
ki-n gelegd, pëlantars genaamd. De hoofdpëlan- 
tar is ruim 400 M. lang en ruim 3 M. breed en 
van deugdzaam hout vervaardigd. Met vloed 
staat dc geheele plaats in het water en kunnen 
de prauwen elke woning bereiken. Aan den wal 
staan nog eonige vervallen steenen woningen en 
een fraaie steenen tempel. Sënggarang was in 
den goeden tijd van de gambircultuur veel volk
rijker en van meer beteekenis dan thans; toen 
er, na het intreden van dc minder voorspoedige 
periode, een groote brand had gewoed, werd 
In t plaatsje slechts ten deele herbouwd.

Pënjingat op het gelijknamige eilandje is de 
residentie 'der onderkoningen van Riouw on na 
1900 van den Sultan van Lingga-Riouw geweest. 
Aldaar staan nog hunne woningen (astana’s), 
waarvan sommige in Indo-Europeeschen trant 
zijn gebouwd, doch overigens niets bijzonders 
vertonnen. Eonigzins belangwekkend is eenc 
oude poort in het midden van het eiland, toe
gang gevende tot cono vroeger ommuurde ver
blijfplaats van een der lodon van het Inlandsch 
vorstenhuis. Ook de niet zeer groote steenen 
moskee met koepeldak en vier ininarets, welk 
gebouw van Tandjoeng Pinang uit zichtbaar is, 
mag genoemd worden. Op den N.O.hook 
het eiland liggen op den top van een 
de overblijfselen van eenc oude, nimmer vol
tooide versterking. Er zijn op het eiland Pë
njingat meerdere grootsch begonnen bouwwerken, 
die wegens gebrek aan fondsen of gewijzigde 
inzichten der opvolgende inlandsche bestuur
ders niet voltooid zijn geworden. Na hot vertrek 
van den laatsten Sultan met zijn aanhang in 
|!i] | is uit den aard der zaak de bedrijvigheid op 
het eilandje sterk achteruitgegaan.

Samboe is het eilandje ten N.W. van Batam, 
waar do Koninklijke Petroleum Maatschappij 
haar groote tankinstallatie heeft. Het bevat, 
behalve een groot aantal reeds van verre zicht

bare tanks, de woningen van het Europecsch 
personeel, dc koelioverblijven, kantoren, werk
plaatsen en magazijnen, een hospitaal enz. Aan 
de ruime landingssteigers liggen de groote tank
schepen gemeerd voor het lossen of laden van 
pgtroleumproducten. Van Gouvernement.» wege 
zijn aldaar een havenmeester, een loods en eenig 
politiepersoneel geplaatst. Samboe ligt slechts 
een uur stoomens van Singapore. Vlak tegenover 
Samboe on daarvan door een nauwe zeestraat 
.gescheiden ligt het Gouvcrnementsstation tot 
desinfcctic van schepen en passagiers, komende 
van een met pest besmette haven.

Poelau-Boeloeh in de schoone straat Boelan 
is de standplaats van het districtshoofd (Amir) 
van Batam en een nette kampoeng. Op het na
burige op een ander eilandje gelegen Bojan was 
de Controleur van dc sedert opgeheven afdeeling 
Batam gevestigd; de ruime controleurswouing 
wordt thans als pasanggrahan gebruikt. Tegen
over Poelau-Boeloeh ligt aan den Westelijken 
oever van Straat Boelan do grootste landbouw
onderneming (10000 bouws) der residentie, met 
name „Puin Bulang”. Men kweekt er rubber en 
klapper: duizenden bouws zijn reeds in exploi
tatie.

Behalve „Bulang” zijn nog verschillende an
dere groot-landbouwondcrnemingen in dc afdee
ling Tandjoeng Pinang gevestigd, waarop rubber 
en klapper gecultiveerd worden en waarvan de 
voornaamste zijn:

„Galang” op het eiland van dien naam, ten 
Z.W. van Tandjoeng-Pinang gelegen, groot onge
veer 10.000 bouws: „Noembing” op dé Noem- 
bing en Cin-eilanden, ten Z. van het eiland 
Bintan, mede ongeveer 10.000 bouw groot, en 
„Bintan plantations”, op dc Noordelijke helft 
van hot eiland Bintan, ongeveer 9000 bouw be
slaande. Galang is daaronder de oudste. Zij zijn 
alle in volle exploitatie en al het product gaat 
met eigen scheepsgelegenheid naar Singapore.

Mantang is een grooto kampoeng ten Zuiden 
van Bintan en hoofdzakelijk door afstammelin
gen van Orang-Laut bewoond. Tambclan, de 
grootste kampoeng in hot gewest, behoort, als 
gelegen op de gelijknamige eilandengroep, gco- 
graphisch tot de Poclau Tocdjoeh (zie aldaar), 
doch administratief tot de afdeeling Tandjoeng 
Pinang (Ind. Stb. 1911 no. 599).

Van do in het gewest aanwezige gambir- on 
pepertuinen en Europccsche landbouwonder
nemingen liggen de moeste in de afdeeling Tan
djoeng Pinang.

In 1915 telde de bevolking der afdeeling 
± 5000 zielen, waaronder ± 100 Europeanen, 
-{- 7000 Chineozen en een 100-tal andere Vreemde 
Oosterlingen.

De middelen van bestaan der bevolking zijn 
hoofdzakelijk dezelfde als in andere afdeelingen. 
Het aantal Cliineescho winkels, waar kleinhan
del gedreven wordt, is zeer aanzienlijk. Hand
werk»- en ambachtslieden vindt men meest onder 
de Chineezcn, wier arbeid uitsluitend in plaatse
lijke behoeften voorziet. Op de Westkust van 
Sëngarang, bij Tandjoeng Gëliga, bewerken zij 
een steengroeve. De zeer harde zandsteen wordt 
laagsgewijze uitgehakt en tot verschillende voor
werpen met den beitel afgewerkt. Men maakt 
er vloersteenon van verschillende afmetingen, 
grafsteenen, pilaren, enz. In de kampoeng Sënga
rang zelve vinden eenige Ohineczen een middel

van 
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! !
bestaan in het kunstmatig doen uitbroeden 
eendeneieren in dëdak. Vermelding ver

dienen nog de zijden kleedjes, die op Pënjingat 
door aanzienlijke vro’uwen geweven worden. De 
veestapel bestaat hoofdzakelijk uit varkens, door 
Chineczen gehouden. Zie verder bij Riouw en 
Onderhoorighedcn. onder „bestuur” en „be
volking”. #

TANDJOENG PINANG of RIOUW. Hoofd
plaats der residentie Riouw en Onderhooriglie- 
den, ligt aan de vrij smalle baai van Riouw op. 
een in 1S21 van het Inlandschc vorstenbestuur 
op het eiland Bintan verkregen grondgebied. 
Het terrein is heuvelachtig, behalve aan den 
kant der baai, waar zich een strook modderig 
alluvium bevindt, zoodat er ook geen sprake is 
van een mooi zeestrand. Schepen, een diepgang 
hebbende van niet meer dan 12 voet, kunnen op 
de binnenreede vlak bij de stad ankeren en ver
der de baai invaren tot het eilandje Bajan, al
waar een Gouvernements steenkolendepot ge
plaatst is. Grooter schepen liggen op de buiten- 
reede, ongeveer twintig minuten stoomens van 
het landingshoofd van Tandjoeng Pinang. Het 
oude, ruim twee honderd meter lange hoofd, op 
palen gebouwd, is in 1916 vervangen door een 
van gewapend beton van 204 M. lengte, 3 M. 
breedte, met overdekt landingshoofd. Dicht bij 
die pier ligt, mede aan zee, het schilderachtig 
achter groote tjëmaraboomen gedeeltelijk ver
scholen residentshuis. Oostwaarts daarvan eerst 
de verschillende Gouvernementskantoren en 
eenige Europeesche woningen en dan de groote 
Chineesche nederzetting, bestaande uit a. een 
zich verderop in twee takken splitsenden bree- 
den weg, waar langs aan weerskanten aaneenge- 

' sloten steenen woningen met een en twee verdie
pingen en eindigende bij de pas gebouwde groote 
en fraaie Hollandsch-Chineesche school, en b. een 
paaldorp in zee als het bij de afdeeling Tan
djoeng Pinang beschreven Sénggarang. Achter het 
Chineesche kwartier, terrasgewijze tegen de heu
velhellingen gebouwd, bevinden zich de meeste 
Europeesche woningen, de kleine in 1835 uit 
vrijwillige bijdragen der ingezetenen gebouwde 
kerk, de sociëteit, de Europeesche en Inlandschc 
school. Meer landwaarts in zijn de Maleische 
en Javaansche kampoengs, het Europeesche 
kerkhof, de kazerne der gewapende politiediena
ren, de gevangenis en vlak achter de residents- 
woning het in 1824 op een hoogte van ongeveer 
35 M. gebouwde fort „Kroonprins”, dat ecliter 
als zoodanig geen waarde meer heeft en slechts 
als kampement der militaire bezetting gebezigd 
wordt. Naast het fort de ruime commandants- 
woning en het hospitaal. De heuvel, waarop het 
fort staat, is beplant met tjëmaraboomen, die 
mooie lanen vormen en reeds van ver uit zee 
zichtbaar zijn. De plaats is ongezond wegens het 
nagenoeg voortdurend heerschen van malaria. 
Voor een deel moet zulks geweten worden aan 
het droogvallen' bij eb van een vrij breode, met 
een laagje modder bedekte, steenachtige strook.

• Het drinkwater is goed en wordt uit een twintig
tal openbare en particuliere putten verkregen. 
Bij eenigszins langdurige droogte, die gelukkig 
zelden voorkomt, raken de meeste putten echter 
vrij wel droog. Bronnen of rivieren van voldoende 
capaciteit om in den drogen tijd eene waterlei
ding té voeden, zijn in de nabijheid der plaats 
niet aanwezig, terwijl van het boren van arte

sische putten, volgens deskundigen, geen succes 
te verwachten is. Als handelsplaats beteekent 
Tandjoeng Pinang niet veel. Zoolang Singapore 
nog slechts een onaanzienlijke visscherskampoeng 
was, kon Riouw met recht het handelscentrum 
van den Lingga-Riouwschen archipel en de daar
omheen gelegen landen genoemd worden. Op de 
reede van de oude Sultansresidentie „Riouw- 
lama” in de binnenbaai van Riouw moeten des
tijds groote vloten van inlandsche handelsprau
wen, vooral Bocgineesche, hebben gelegen. Zoo- 
dra was Singapore echter niet in Engelsche han
den geraakt (1819) of het ontwikkelde zich met 
reuzenschreden tot een haven van den eersten 
rang in het Oosten en deed Riouw cone doode
lijke concurrentie aan. Tevergeefs werd getracht, 
door van Riouw een vrijhaven te maken (1820), 
een deel van den verloren handel weder daar
heen te leiden. De zooveel ongunstiger ligging 
van Riouw, namelijk aan een ondiep en mode
lij k vaarwater, terwijl Singapore een prachtige 
voor alle schepen toegankelijke reede heeft en 
meer in de route van het internationaal verkeer 
tusschen West en Oost gelegen is, deed de schaal 
voor goed ten voordeele van Singapore over
slaan. Riouw daalde al heel spoedig tot het peil 
van een locaal centrum van den gambir- en pe
perhandel, voor zoover die producten op Bintan 
en Lingga werden geteeld en nu nog hangt het 
lot van Tandjoeng Pinang samen met dat van 
de garabircultuur. De vestiging van verschil
lende ondernemingen van landbouw, mijnbouw 
on boschexploitatie in de residentie strekt nage
noeg niet tot vermeerdering van het vertier der 
gewestelijko hoofdplaats, daar al die onderne
mingen in directe verbinding mot Singapore 
staan. De grenzen der hoofdplaats Tandjoeng 
Pinang zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1887 n ". 68.

TANDJOENG POERA. Hoofdplaats van het 
sultanaat Langkat en de afdeeling Beneden- 
Langkat (gouvt. Oostkust van Sumatra), ver
blijfplaats van den Sultan, en standplaats van 
den ass.-resident en een luitenant der Chineezen. 
Zij is gelegen aan de Batang Sërangan en heeft 
spoorwegverbinding met Médan en'Pangkalan 
Brandan. Als havenplaats js ze o. m. van gewicht 
door een grooten invoer van rijst (in JOJO ruim 
5 mil. KG.) en uitvoer van vruchten (in JOJO
71.000 K.G., in J 91 7 zelfs 150.000 KG.). Het is de 
eenige plaats van waar nog notemuskaat wordt 
uitgevoerd, doch deze uitvoer verminderde van
93.000 KG. in 1904 tot 2500 KG. in 1010 en liep 
in 1917 zelfs terug tot 400 KG. Voor pinangnoten 
is Tandjoeng Pocra daarentegen de eerste haven 
gebleven (uitvocr in 1917 1.377.000 KG.). De 
plaats verminderde van 3612 inwoners in 1005 
tot 2705 inw. op ultimo 1015, waarvan 41 Euro
peanen, 1080 Inlanders, 1440 Chineezen, 14 Ara
bieren en 181 andere Vr. Oosterlingen.

TANDJOENG PRIOK. Zie HAVEN WERKEN, 
deel IÏ, blz. 00.

TANDJOENG RADJA. Hoofdplaats der onder- 
afdeeling Ogan Jlir (zie aldaar); de plaats heeft 
ongeveer 1250 inwoners, av.o. 5 Europeanen. De 
aanleg van een zijlijn van den spoorweg Palem- 
bang -Moeara Enim hierheen is nog in studie.

TANDJOENG RËDÉB. Hoofdplaats der on- 
derafd. Beraoe van de afdeeling Samarinda der 
residentie Zuider- en Oosterafd. van Bornco, ge
legen op de landtong, welke door de .-amenvloei
ing van de Këlei- en Makam-(Sgah) rivier ge-
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vormd wordt. Het is de standplaats van een con
troleur, terwijl de sultans van Goenoeng Tabocr 
en Sambalioong verblijf houden in de gelijknami
ge kampoengs aan de tegenoverliggende 
van genoemde rivieren. De handel dezer plaats 
(die geregeld door de schepen der Kon. Pakct- 
vaart Mij. wordt aangedaan) met het binnenland 
is vrij levendig en bestaat voorn, uit boschpro- 
ducten en visch als uitvoer-, en manufacturen, 
rijst, tabak, enz. als invoerartikelen. Zie ook 
BORNEO.' r//'

TANDJOENG SEILOR. Hoofdplaats der onder - 
afdeeling Boeloengan van de afdeeling Samarinda 
der residentie Zuider- en Oosterafd. van Borneo, 
gelegen aan den rechteroever van de Boeloengan- 
rivier. Het is de standplaats van een controleur, 
terwijl de Sultan van Boeloengan verblijf houdt 
in kampoeng Tandjoeng Pclas, aan den linker
oever van genoemde rivier. In T. Seilor woont 
een vrij groot aantal Arabieren en Chineezen, die 
bijna uitsluitend den handel in handen hebben. 
De handel dezer plaats is niet onbeduidend; ter
wijl boschproducten en vogelnestjes worden uit
gevoerd, bestaat de invoer uit rijst, lijnwaden 
enz. Zie ook BORNEO.

TANDJOENG SLAMAT. Nederzetting aan de 
Batang Sërangan in het Sultanaat Langkat 
(gouvernement Oostkust van Sumatra). De plaats 
ligt aan het Dcü spoórwegnot.

TANDJOENG-SOENGAJANG. Dubbel-nagari 
in de onderafdeeling Port van der Capellen (zie 
aldaar en onder LINÏAU), waarvan Tandjoeng 
bekend staat als een der oudste en belangrijkste 
nederzettingen in Minangkabau (Sum. Westkust). 
In 1912 werden hier aanwijzingen gevonden van 
een verblijf van Hindoe-Javanen, waarschijnlijk 
in do 1 kle eeuw (Oudh. Versl. 2de kw. 1912, bl. 
H).

der monding van de Tjöroetjoep-rivier aan de 
Westkust. Zij is de zetel van den assistent-resi- 
dent, van den vertegenwoordiger der Billiton 
Maatschap pij, oen luitenant der Chineezen en 
een Inlandsch districtshoofd. De plaats telde 
pp ultimo December 1915 + 6000 inwoners, 
waarvan + 170 Europeanen, ruim 2000 Chinee
zen en enkele Arabieren .en andere Vreemde 
Oosterlingen. Er bevindt * zich een redoute, 
waarin gewapende politiedienaren zijn gehuis
vest, een hospitaal der Billiton Maatschappij, 
waaraan in 1913 eene afdeeling voor pestlijders 
werd bijgebouwd, een cementsteenfabriek, een 
Gouvernoments Europeesche Lagere School, 
een Hollandsch-Inlandsche school en een par
ticuliere Fröbelschool. De plaats bezit een water
leiding en twee parken, bij de reede een laad- 
hoofd en loskraan. Zij wordt twee keer per 
week aangedaan door de schepen der Konink
lijke Paketvaart Maatschappij op hunne reizen 
tusschen Batavia en Singapore. Uitgevoerd 
worden, behalve tin, vooral copra en damar, 
ingevoerd höofdzakelijk rijst, olie, zout, opium, 
tabak, katoenen stoffen en benoodigdheden 
voor den mijnarbeid. Er bestaat vrij druk ver
keer met automobielen on fietsen naar de andere 
.plaatsen op het eiland Billiton.

Literatuur'. Zie J. C. Mollema, De ontwikke
ling van het Eiland Billiton en v^in de Billiton- 
Maatscliappij, 1918.

TANDJOENGSARI. District mot gelijknamige 
hoofdplaats van de contróle-afdeeling, het re- 

• gentschap en de afdeeling Soemeclang, residentie 
Preanger-Regentschappen, met eene opper
vlakte van 261,6 K.M2. Het district heeft 3 
onderdistricten met 25 desa’s. /'■ ■

TANDJOENGTIRTO. Ondcrdi.strict van het 
district Berbah, regentschap Kalasan, resi
dentie DjokjakartaT HêFTsToóli de naam van 
een groote suikerfabriek in dat onder-district.

TANDKARPERS (Cyprino Dontidae). Men 
meende vroeger, dat deze kleine, brak- en zoetwa
ter bewonende vischj es met de karpers verwant 
waren, vandaar de naam. Zij zijn kenbaar aan 
den zeer platten kop en ver naar achteren ge
plaatste rugvin. Tjoepang (jav.) is op de groote 
Soenda-eilanden algemeen. Aplocheilus of Ha- 
plocheilus javanicus Blkr., soendaneesch: Im- 
poen is algemeen op Java en Sumatra en 
komt ook op Celebes en Oostelijk tot Timor voor.

TANDO (soend.). Zie EEKHOORNS (VLIE
GENDE) en MAKI (VLIEGENDE).

TANDOEK BËNOEA. Zie PISO-PISO. 
TANDOEWÏ (TJI) of TANDOEJ. Rivier op 

Java; ontspringt op de vulkaanruïne Tjakraboe- 
wana on vormt over hare geheele lengte de grens 
der Pi’eanger-Regentschappen, eerst met Che- 
ribon, dan met Banjoomas. Aan den voet van 
genoemddn vulkaan breekt ze eerst door den 
vorsten Westelijken uitlooper van het Tjëndana- 
gebergte en komt dan in het breede en vrucht
bare dal tusschen den Caloenggoeng-Poetri- 
keten en de vulkaanruïne Sawal. Een Weste
lijke verwijding van dit dal vormt de vlakte- 
bocht der Tji Kidang, die van den pas van Ma- 

van de vijf dis- langbong komt en watorrijker is dan de Tandoewi 
tricten, waarin de assistent-residentie Billiton zelvo. Op de Westhelling liggen o. a. de groote
is verdeel* met do gelijknamige hoofdplaats, dorpen Tjiawi en Radjapolah (vlechterij van
zetel van den assistent resident. matten en sigarenkokers). Bij Indiliiang buigt

TANDJOENGPANDAN. Hoofdplaats van het do rivier xiit de Zuidwaartsche richting Oostelijk 
eiland Billiton, dicht bij den rechteroever * om en gaat langs de nog dichter bevolkte

oevers
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TANDJOENG TIRAM. Nederzetting aan de 
monding van de Laboehan Roekoe; het is de 
hoofdplaats van de onderafdeeling Batoe Bara 
(gouvernement Oostkust van Sumatra) en is snel 
opgekomen als uitvoerhaven van copra, rubber 
en paJmvet, on als invoerhaven vooral van rijst.

TANDJOENG TOEWA.Zie VARIvENSHOEK.
TANDJOENGKASAU. Zclfbesturend land-

!
hchap in de onderafdeeling Batoebara (afdeeling 
Asahan, gouvt. Oostkust van Sumatra). Hoewel 
buiten de eigenlijke Bataklanden gelegen, is het 
kindschap (bestuurd door een radja, die bijge
staan wordt door vijf lcaradjaan) toch zuiver Ba- 
takscli. De daar gesproken taal is het Si Baloe- 
ngoensch (Timoer-Bataksch). De bevolking, uit 
ongeveer 60 huisgezinnen bestaande, is gehool 
Mohammedaansch en heeft reeds veel van de ge
woonten enz. van de Maleiers overgenomen. Op 
verzoek van den bestuurder, Radja Djintan Ali, 
werd het landschap in 1888 onder suprematie van 
het Gouv. gesteld. Zie: Rapport betreffende de Si 
Baloengoensche landschappen, door P. A. L. E. 
van Dijk, Tijdschr. Bat Gon.Dl. 37 (1894), bl. 45.

In den laatsten tijd heeft het landschap meer 
beteekenis gekregen door do uitgifte van laiul- 
bouwcontracten, waardoor o.a. de hevea-cultuur 
is ingevoerd.

TANDJOENGPANDAN. Een

♦
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:
; bchoorende tot de onderafd. Barroc der afd.Paré- 

Paró (gouv. Cclebes en oud.), bestuurd door een 
vorst of vorstin met don titel van. Datoe, bijge
staan door een Hadat van 3 leden. Het is verdeeld 
in 2 districten, nl. Tanettè, rechtstreeks onder do 
Datoe, met de onderdistricten Pantjana, Lala- 
bata, Lalolang, Lipoekasi, Lompo-ri-Tanga, 
Lompo-ri-Adja, Paloeda, Malcala, en Ladjo-ang- 
ing waarover onderdistricts- of banoea hoofden 
zijn aangesteld, en Gattarang onder een districts
hoofd met den titel van Aroe. Gelegen aan de 
W.-kust van Z.W. Celebes, grenst het ten N. aan 
het landschap Barroe en de districten Lalam- 
bata en Mario-ri-Wawo van het landschap Sop- 
pèng, ten O. aan laatstgenoemd district en aan 
Lamoeroe (Boné), ten Z. aan Lamoeroe en de 
onderafd. Pangkadjéné. De opp. is 556 K.M2. 
ongerekend het in 1907 door Lamoeroe afgestaan 
gebied van Ladjo-anging enAmaroong. De Oostel 
grens wordt geheel door bergtoppen aangegeven, 
de overige door riviertjes en bergen afwisselend. 
Behoudens een smalle kuststrook is het geheele 
land met heuvels en bergen bedekt, de toppen 
wisselen af in hoogte van 300 — 1000 M. Op het 
gebergte aan de Oostgrens ontspringen tal van 
stroompjes, waarvan er verscheidene zich bij 
Lisoe vereenigen en de Lipoekasi vormen, welke 
rivier onder den naam van Oelo in zee uitmondt. 
Ten Z. hiervan stroomt de rivier van Tanette of 
Pantjana, aan welker monding de hoofdplaats 
Pantjana is gelegen. Een groote weg loopt even
wijdig aan de kust over eene lengte van 13 K.M. 
door het landschap, over de Pantjana rivier is 
hierin een 55 M. Jango ijzere schroef paal brug ge 
bouwd. De communicatie tusschen de verschil
lende kampongs wordt door goede binnenwegen 
onderhouden. (Zie voor do aardrijksk. beschrij
ving overigens onder CELEBES). Over het alge
meen wordt het land (dat waarschijnlijk ook 
steenkolen en eenig goud bevat) geacht niet zeer 
vruchtbaar te zijn. De voortbrengselen van den 
bodem bestaan hoofdzakelijk uit rijst en dja- 
goeng voldoende voor eigen gebruik en verder 
wat tabak, suiker en klappers voor uitvocr; zout, 
sirih enz. (zoowel als lijnwaden) worden van el
ders ingevoerd en op de pasars te koop aange
boden. Herten komen in hot wild veel voor, maar 
aan paarden en buffels is het landschap bepaald 
arm, de laatste zijn niet eens in voldoend getal 
aanwezig voor de bewerking der sawah’s. Langs 
de kusten en riviermondingen worden vele visch- 
vijvers aangetroffen. Handel on scheepvaart zijn 
in het land van geringe beteeköivis; do rivieren 
mocielijk bevaarbaar. In de laatste jaren zijn vele 
den landbouw en handel drukkende heffingen af
geschaft, hiervan en van de verbetering der com
municatiemiddelen wordt verbetering van den 
economischer! toestand in dit landschap ver
wacht. De sterkte der bevolking wordt geschat 
op 18.000 zielen, zij behoort tot den Boeginee- 
sehen stam en belijdt den Moh. godsdienst.

Geschied e n,i s. Bij liet sluiten van het 
Bonggaaisch tractaatin 1608 was Tanette onder- 
hoorig aan Makasser, en trad eveneens tot het 
verbond toe. De opvolgende vorsten hielden zich 
trouw aan de voorwaarden; onze meer reehl- 
streeksche bemoeiingen met Tanette dateeren 
echter van 1748, toen op verzoek vafrde toenma 
lige vorstin, tot hulp tegen haar naburige vijan
den, te Pantjana een militaire post, genaamd 
Buren werd opgericht, welke echter 20 jaar later

vlakte van Tasikmalaja stroomen, waarvan het 
Noordelijk deel tot haar stroomgebied behoort. 
Bij eerstgenoemde plaats zijn hare oevers nog 
slechts 1—3 M. hoog, bij de laatste reeds 30 M. 
Tot niet ver van Bandjar blijft het dal zoo diep; 
de spoorlyn kruist het tweemaal op prachtige 
bruggen. Aan den Zuidkant ligt het stille Ma- 
nondjaja, ten N. liet aardig gebouwde Tjiamis. 
Bij Bandjar wordt de rivier voor prauwen be
vaarbaar en vangt een drukke scheepvaart aan. 
die wel sedert den spoorwegaanleg het koffie* 
transport verloren heeft, maar toeneemt door de 
ontginning van den Westrand der groote moe
rasvlakte, waarin de Tji Tandoewi thans treedt. 
Eerst neemt ze van liet N. de lange Tji Djolang 
op, die hier grensrivier tusschen Cheribon en 
Banjoemas is, terwijl liaar grootste rechterzij • 
rivier, de Tji Sèël, evenwijdig aan haar door 
het moeras stroomt. Ten slotte gaat de rivier 
langs de Zuidwestpunt der Sëgara Anakan (zie 
aldaar) en heeft zich een weg naar de Maurits- 
baai gebroken door den heuvelrug van Kali- 
poetjang, die zich voortzet op Noesa Kam ba* 
ngan.

TANDWALVISSCHEN (Cdontoceli) zijn die 
Walvisschen (zie aldaar), die nog in het bezit van 
tanden zijn. Deze zijn echter tot enkelvoudige 
kegels gereduceerd en ten eenenmale ongeschikt 
om te kauwen. Hun aantal kan tot 250 stuks 
vermeerderd of omgekeerd verminderd zijn, b.v. 
tot slechts 2 tanden in de onderkaak (Hype- 
roödoti). Tandwalvisschen met een dergelijk ach
teruitgegaan gebit voeden zich met inktv.sschen;' 
waar het gebit vollediger bestaan blijft en als 
grijporgaan dienst kan doen, dient het om vis
sollen en zeehonden te vangen.

Terwijl men vroeger uit de zeeën van den In* 
dischen Archipel slechts de dolfijnen Steno fron- 
tatus Cuv. en Prodelphinus malayanus Less. en 
den Potvisch (zie aldaar) kende, is dit aantal 
door het tijdens de Sibogaexpeditie in den Ti- 
mor-Archipel verzamelde en door Max Weber 
(Iets over Walvischvangst in den Indischen Ar
chipel, Rumphius-Gedenkboek, Haarlem 1902) 
voorloopig beschreven materiaal belangrijk uit
gebreid (zie WALVISSCHEN). Zoo werden daar 
gevonden: Lagenorhynchus electra Gray, die uit 
den Indischen en Pacifischen Oceaan bekend is; 
Tursiops en Globicephalus (waarschijnlijk Gl. 
indicus Blyth.), Noordelijke geslachten, die ver
tegenwoordigers hebben in den Indischen Oce
aan; twee soorten van Prodelphinus', Grampus gri- 
seus Cuv., dien men slechts uit de koelere wate
ren van den Noord-Pacifischen en Noord-Atlan
tisch en Oceaan en van de Kaap de Goede Hoop 
kende; Orcinus orca L (= Gr ca gladiator Gray),

• de tot 10 M. lange „Zwaardvisch”, die alle zeeën 
bewoont: de Potvisch (zie aldaar) en zijn kleinere 
verwante Kogia breviceps Blainv. Als inlandsche 
namen op Setor en Lomblem in gebruik,vermeldt 
Weber: temoe (Globicephalus), segoeni (Orca), 
djoemba (Kogia en andere kleinere soorten).

. Uit den mond van de Serawak-rivier in Noord- 
Borneo is beschreven Sotalia borneensis Lyd., 
(Proc. Zoolog. Soc. London, 1901, blz. 88), ter
wijl Orcella jluminalis Anders, van Bengalen, 
MaJaka en Borneo in rivieren, ook ver van den 
mond, wordt aangetroffen; misschien is het 
slechts een zoetwatervorm van de in zee levende 
G. brevirostris O wen.

TANETTE (TANÉTÉ).'Zelf besturend landschap
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weer werd ingotrokken. In dezen tyd deed do 
vorstin ook volledig afstand van kaar landon ton 
behoeve van de Compagnie, om zo van dozo in 
leen weder te ontvangen. Tijdens het leven 
don beruehten, in 1814 opgetreden radja La Pa- 
taoe, die de zijde van Boné koos tegen do Engcl- 
schcn en toen een gedeelte der Noorderdistricten 
annexeerde, welke hij bij hot herstel van het Ned. 
gezag weigerde terug te geven, was in 1824 en 
1820 militair ingrijpen onzerzijds noodig tot her
stel van rust en orde in Tanette. Hoewel onze 
troepen beide malen overwonnen, had de #actie 
geen blijvend succes, aangezien La Pataoe, die 
zich als hoogst onbetrouwbaar'had doen kennen, 
niet uit het landschap werd verwijderd. Wel werd 
hij in 1S24 afgezet en door zijne zuster vervan
gen, doch hij bleef onrust stoken, ook tegen het 
gezag der vorstin, zelfs liet hij onze posten in de 
Noorderdistricten afloopen. Onbegrijpelijkerwijzo 
werd hij later op den troon hersteld, toen zijne 
zuster vrijwillig afstand deed. Schijnbaar bleef 
het toen rustig totdat in 1840 eene nieuwe expe
ditie noodig bleek, omdat La Pataoe in 1839 zijn 
zoon met eene bende naar de Noorderdistricten 
had gezonden, om daar onrust te verwekken. 
Het rijk werd ten derde male veroverd, La Pataoe 
vervallen verklaard van den troon en in zijn 
plaats benoemd (1841) La Roem pang, Datoe van 
Mario-wi-wawo, die ons met hulptroepen had bij

gestaan. Eerst na don dood van La Pataoe (in 
1844) trad voor Tanette (of liever voor het Gouv.) 
een betrekkelijke rust in, hoewel de inwendige 
toestand van het rijk steeds veel te wenschen 
overliet. Na een onrustig bewind overleed La 
Roem pang in 1855 en kwam zijn kleindochter, 
We-Tanri-Ollé als Jeenvorstin aan het bestuur 
(iri 1850 bevestigd door het Gouv.). Aanvanke
lijk kenmerkte haar bestuur zich door binnen- 
landsehe ongeregeldheden, maar vooral had het 
rijk te lijden’ van invallen, onder aanvoering 
o. a. van Datoe Bakka (een Soppèngschcn Prins), 
ge>i lu iden echtgenoot van de vorstin, waarbij 

Gouv. nog menigmaal gewapenderhand 
st tussehenbeide komen. Sedert 1874 einde-

TANETE. Een der districten (het Noordelijk
ste) op het eiland Saleier (zie aldaar). 

TANG-KATANG (mad.). Zie IPOMOEA. 
TANGANAN (jav.). Zie HEPTAPLEÜRÜM.
TANGËRANG (eigenlijk Tanggeran). Vroeger 

eene afdeeïing der residentie Batavia, groot 
1309 K.M.2 Bij Ind, Stb. 1918 no. 185 is bepaald, 
dat de afdeelingen Stad en Voorsteden van Ba
tavia en, Tangërangwdrdën 'samengevoegd tot 
één afdeeïing, onder den naam Batavia, met ge
lijknamige hoofd plaats. Tangërang is thans .eene 
contróle-afdeeling geworden en verdeeld in 3 
districten, welke vroeger door dëmangs, tegen
woordig door wedana’s bestuurd worden, n.1. 
Tangërang, Blaradja (eigenlijk Balaradja) en 
Maoek, met gelijknamige hoofdplaatsen.

Op het einde van 1917 telde de afdeeïing on
geveer 414.500 zielen,- waaronder ongeveer 
35.600 Chineezen en andere Vreemde Oosterlin
gen en ongeveer 120 Europeanen. Zij beslaat 
het Noordwestelijkste deel der residentie en 
wordt van de residentie Bantam gescheiden 
door de Tji Doerian; in het Z. grenst zij aan de 
afdeeïing Buitenzorg, in het O. maakt de Tji 
Anké de grens uit en in het N. de Java-zee, 
waarin de punten Tandjoeng Kai en Oentoeng 
Djawa uitsteken. De afdeeïing wordt door- 
stroomd door d% Tji Sëdanè (zie SËDANÈ (TJT).

De contróle-afdeeling wordt voor het grootste 
gedeelte ingenomen door jonge vormingen, welke 
geen grootcre hoogte boven zee bereiken dan 
120 M. en met eene flauwe helling van Zuid 
naar Noord af dalen.

Door een gegraven vaart, de Mookervaart, 
zijn de hoofdplaats Tangërang en de Tji Së
danè te water verbonden met de Tji Anké.

In deze contróle-afdeeling liggen een 70-tal 
particuliere landerijen, meerendeels van Chinee- 
sche eigenaren. Op deze landen, waaronder er 
verscheidene zijn van 2000 tot 12000 baoes 
uitgestrektheid — één land is zelfs 22.600 baoes, 
groot
verder katjaitg-tanah, cassave, kokosnoten, in
digo en groenten. Ook vindt men er vele en 
groote steenbakkerijen, terwijl op de strand- 
landerijen vele vischvijvers (voor zeevisch) voor
komen. De voormalige veerpont over de Tji 
Sëdanè en ook die over de Tji Doerian op de 
grens met Bantam zijn vervapgen door fraaie 
ijzeren bruggen, waardoor het verkeer met dit 
gewest zeer is vergemakkelijkt.

TANGËRANG. District van de gelijknamige 
contróle-afdeeling der afdeeïing en residentie 
Batavia; volgens de volkstelling van 1905 waren 
er op 31 December: 107.900 Inlanders, ± 12.800 
Chineezen, ± 120 Europeanen en ± 20 Ara
bieren.

TANGËRANG. Hoofdplaats der gelijknamige 
contróle-afdeeling, vroeger afdeeïing. Zij heet 
eigenlijk Tanggeran, terwijl de inlandsche be
volking haar algemeen Bèntèng noemt (zie 
aldaar).

Het is een plaats met levendigen handel, met 
4400 inwoners op hot einde van 1905, w. o. 80 
Europeanen en ongeveer L350 Chineezen en 
andere Vreemde Oosterlingen. Op de hoofdplaats 
komen vele goede wegen samen, waardoor er 
veel vertier is en de pasar druk bezocht wordt 
door do in den omtrek wonendo bevolking.

Tangërang is bekend om zijn soja (kétjap * 
Bèntèng), die te Batavia zeer gewild is en om
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I.;wordt voornamelijk rijst verbouwd, I

hel
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lijk. bleef liet in Tanette vrijwel rustig, de op 9 
Oei ober 1910 overleden vorstin is met het Gouv.
steeds op goeden voet blijven staan. Aan het 
verzet tegen onze troepen tijdens en na dc expe
ditie van 1904 heeft Tanette niet mecgedaan, 
integendeel heeft het door het verstrekken van 
koelies en inlichtingen belangrijke diensten bowe- 

. Vooj hare trouw werd de vorstin beloond met

!
:

zen.
hef commandeurskruis der Oranje Nassau orde. 
Ze is opgevolgd door hare dochter J. Pantjaitana 
Aroe Pantjana, die do korte verklaring aflegde, 
welke in 1914 is goedgekeurd en bekrachtigd.

Literatuur. Mr. L. W. C. van den Berg: De Mok. 
vorsten in N.-I., Bijdr. T. L. en Vk. van N.-I, 
VI, 6 (1901), bl. 1 vgg. Zeden, gewoonten enz. 
werden reeds beschreven in het art, BOEGINEE- 
ZEN; zie nog J. A. Bakkers, Tanette en Barroe 
(Celcbes), Tijdschr. van het Bat. Gen. Dl. XII 
(1862), bl. 255 vgg.; Idom. Dl. LVI(19I4), Het 
landschap Tanette. Beknopte geschiedenis van 
Celcbes en Onderk., Tijdschr. van N.-I. 1848, bl. 1 
vgg.; H. de Stuers, De expeditie tegen Tanette 
en Soepa in 1824, ld. 1854, Dl. II, bl. 373 vgg.; 
P. B. van Stifden ten Brink, Zuid-Cclebes, Bij
dragen, enz. Utrecht 1884 on G. lv. Niemann, 
Geschiedenis van Tanette, Bocgineesclie tekst 
met aanteekeningen, ’s Gravónhage 1883.
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zijn hoedenindustrie (zie aldaar). De laatste 
wordt hoofdzakelijk gedreven door den kapitein- 
Chinees aldaar en door den Franschman Petit- 
jean, die zich in 1SS2 te Tangerang vestigde. In 
1S87 werden 145 xnilliocn hoeden naar het bui
tenland, vooral Frankrijk, verscheept (zie al- 

overzicht welvaart-onderzoek door C.

TANGGOENG MËNANGGOENG (ADAT). Zie 
SOLIDARITEIT.

TANGKALAK (soend.); Malai (mal.). Litsaea 
(Cylicodaphne) sebifera (BI.) = Lepidadenia Wigh- 
tiana Nces, fam. Lauraceae. Boom van Java en 
Britsch-Indië. De zaden bevatten een vast vet 
van goede qualiteit, o. a. geschikt om er kaarsen 
van te maken. Het bestaat voor 85 % uit tri- 
laurine. Voor eene afbeelding en beschrijving 
van dezen boom, zie Ind. Mercuur 1S94, 153.

TANGKAR-OELANG. Naam op West-Suina- 
tra voor een Kraai-aehtigcn vogel, t'latysmurus 
leucopterus; een andere inlandsche naam op 
West-Sumatra voor dezen vogel is Kambing- 
Kambing. Deze vogel van de grootte van onze 
Ekster heeft de voorhoofdsvederen opgericht; 
kleur van lichaamsbevedering zwart; witge- 
zoomd echter zijn de groote vleugeldekvederen. 
De staart is even lang als de vleugels.

TANGKAR OELI. Naam in West-Sumatra 
voor een eksterachtigen vogel, Dendrociltci occi- 
pitalis. Is kleiner dan onze Ekster, heeft kop tot 
aan keel donker purperbruin; nek wit en grijs; 
vleugels en staart grootendeels zwart, middelste 
staartpennen grijs met zwarte punten; overigens 
grijsachtig roestbruin.

TANGKASI (Celebes). Zie SPOOKDIERTJE.
TANGKAWANG (borneo). Zie HOPEA.
TANGKÈLÈ, TANGKOLO (soend.). Zie 

KLEINHOVIA.
'TANGKIL (soend.). Zie GNETUM.
TANGKOEBAN IJRAHOE. Deze, vlak ten 

Noorden van Bandoeng (Preanger, op de grens 
met Batavia) gelegen vulkaan toont van deze 
zijde gezien een vrij lange rechte kamlijn, door
dat in bijna zuiver West-Oostelijke richting een 
drietal kraters gelegen is, waarvan twee nog 
werkzaam. De laatste topogr. opneming van het 
topgedeelte heeft plaats gehad in 1908 (Jaarver- 
sl. Top. Dienst 1908. PI. XIII. p. 68), terwijl een 
nieuwe meting van den* middelsten en jongsten 
krater Kawah Ratoe, na de uitbarsting daarvan 
op 7 April 1910, met eenige fraaie foto’s, werd ge
publiceerd in dat Jaarverslag 1910 PI. XII. p. 03. 
Over deze eruptie zie Douglas in Jaarb. Mijnw. 
1910. p. 80. In Juli 1913 vertoonde deze krater 
weer een verhoogde werking, zonder dat het lot 
een bepaalde uitbarsting kwam (zie Brouwer in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1913. 782). In Mei 1896 
werkte daarentegen de naar het Westen aanslui
tende krater, de Kawah Gepas, of K. Lanang, 
waaraan reeds sedert Sept. 1895 meerdere acti- 
viteit was opgemerkt (Zie rapport Fennoma, ge- 
publ. in Jaarb. Mijnw. 1910. p. 74). De derdo 
krater, de Kawah Domas, welks middelpunt 
ruim 1000 M. ten Oosten van dat der Kawah 
Ratoe ligt, is de oudste der drie en bevat nog veel 
solfataren. De Westrand van de K. Ocpas is liet 
hoogst (max. 2084 M.); bet niveau van liet kra- 
termeertje daarin ligt op 1777 M.; de wat ellip
tische rand (lange as N.W.--Z.O.) van de 
K. Ratoe is ruim 1800 M. (niveau van het 
krater meert je 1713 M.); de kraterbodem van do 
K. Domas ligt ruim 1500 M. en loopt naar N.O. ge
leidelijk af. De berg wordt Jict best bestegen van 
af Lèm bang of van af Nagrèk. Een uitvoerige 
geologische beschrijving is te vinden bij Verbeek 
(Java 735), die tevens op meerdere punten de op
vattingen van Junghuhn (Java II, 47) bestrijdt. 
Deze laatste beschrijft de erupties van 1829 en 
1846. Horsficld, die in 1804 den berg beklom,

gemeen
J. Hasselman, bl. 139, noot 4). Dit cijfer komt 
ongeloofelijk hoog voor, daar er volgens alle 
andere gegevens per jaar 4 a 5 millioen, in 1919 
bijna 6 millioen hoeden uitgevoerd werden. Zie 
ook de cyfers bij HOEDENINDUSTRIE. De 
hoeden werden vroeger uitsluitend van bamboe, 
sinds 1906 ook van pandanbladeren gemaakt. 
Met Batavia is Tangerang verbonden door een 
23 K.M. lange spoorlijn.

TANGGAMOES. Deze fraaie vulkaankegel, 
2102 M. hoog, ook wel Iveizerspiek genoemd, ver
heft zich als hoogste berg der Lampongs ten N. 
der Sëmangka-baai. Hij is geheel begroeid en 
van uitbarstingen is niets bekend. Wel zijn in 
den naasten omtrek vele warme bronnen aan-
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wezig. Beschrijving en topkaart in het Jaarv. 
Top. Dienst 1907, 69 en PI. XIV. De jongere 
eruptiekogel, die spits toeloopt en geen krater 
vertoont, heeft met zijn producten zoowel ring- 
wal als caldeira bijna geheel overdekt; toch is, 
deze wal met i 750 M. middellijn op de topogr. 
kaart nog duidelijk te herkennen aan de beide 
toppen van 1882 en 1910 M., die er op voorkomen.

TANGGANG. Aan de middelste der drie groote 
punten, waarin Sumatra naar het Z.O. eindigt, 
verheft zich steil deze 1162 M. hooge oude vul
kaan, die met den 1196 M. hoogen Koekoesan 
verbonden is. Van erupties is niets bekend, en de 
zeer sterke uitspoeling wijst er op, dat hij reeds 
sedert zeer lang onwerkzaam is geweest. Verbeek 
(Zui •! Sumatra p. 157) noemt den berg Tangka.

TANGGO-LIPPO. Naam op Celebes voor een 
Glansspreeuw, Aplonis neglecta; op de Aroe- 
eilanden worden glansspreeuwen Bië genoemd; 
deze vogels worden op de Kei-eilanden Narit en 
op Goram Gesser genoemd; bij de Maleisch 
sprekende kustbewoners worden ze Boeroeng- 
mata-mérah (roodoogige vogel) genoemd. Op 
West-Sumatra heet Aplonis strigatus Kalolojang, 
ook wel Boeroeng koembarfg; bij de Maleiers op 
Oost-Sumatra Bërling; op Java Séling; op Billi- 
ton Perling.

TANGGOEL! 'Vroegere

1

naam van een als 
zoodanig opgeheven district van de cpntrdle- 
afdeeling, het regentschap en de afdeeling Toe- 
loeng-Agoeng residentie Kediri, met eene opper
vlakte van 108 K.M2.

1

TANGGOEL. District van de eontröle-afdee- 
ling Rambipoedji, afdeeling Djëmbër, regent
schap Bondowoso, residentie Bësoeki; met 26 
desa’s, tellende ruim 44.000 inwoners, waaron
der een 100 tal Europeanen (1905). De hoofd
plaats is' Tanggoel Wètan.

In dit district wordt veel padi' geteeld, die 
naar elders wordt uitgevoerd. Het behoort ge
deeltelijk tot de vlakte van Zuid-West Djëmbër, 
welke door irrigatie- en afwateringswerken in 
ontwikkeling wordt gebracht. In de hoogere 
deelen worden verschillende erfpachtsonderne- 
mingen aan getroffen, waarop voornamelijk koffie 
en rubber verbouwd worden/?

TANGGOELANGIN. Zie SÉRANG (rivier).
TANGGOELOEN (soend.). Zie PROTIUM 

JAVANICUM.

i

• ■

■

I

!!
I
; ■



*:

TANGKOEBAN PRAHOE-TANIMBAR-, TENIMBAR-of TIMOR-LAOET-EILANDEN. 267

spreekt slechts van één krater; waarschijnlijk 
was toen de scheidingswal tusschen K. Oepas en 
K. Ratoe, welks laagste punt thans 1S19 M. ligt, 
veel lager. Naar het N. daalt de borg veel steiler 
af dan naar het Z.; bij Tjiatas (Krawang) liggen 
•de warme bronnen Tjipanas, mot een groonach- 
tig, zuursmakend water van 43° C. en Tjipabela 
met zwavelhoudend water dat samentrekkend 
van smaak is (aluin?). ■'

TANGKOER (jav., sound.). (= oendoek dja- 
ran) (jav.). Gedroogde zeepaardjes (Hippocam
pus), oendoek oendoek (mal.), op Java als,bijge- 
loovig middel gebruikt door hen, die veel met 
paarden omgaan. (Vorderman, Gen. Tijdsclir. 
Ned.-Ind. XL, 194).

TANGOELELE (Celebes). Zie FUUT.
TANGSÉ. Een vroeger tot de Kawaj XII be

hoord hebbend landschap van de onderafdeeling 
Sigli der afdeeling Noordkust van Atjèh. In 
1*91 o is het vergroot met Beungga. De Krocëng 
Tangsé, die het bevloeit, gaat in Z.O. richting, 
totdat zij op de grens van Geumpang de Kroeëng 
Geumpang ontmoet, waarmee zij zich vereenigt 
tot Kroeëng Teunöm, die Z.-waarts, later Z.Z. W. 
den Indischen Oceaan tegemoetstroomt. De weg 
naar Tangsé leidt uit de Pidiëvallei via Keumala 
door het dal van de Kroeëng Barö over Beungga, 
en ten slotte door de Kloof van Biniöt. Tijdens 
de Pidië-expeditie van 1898 vond men die kloof 

’ zwaar versterkt, maar een colonne, die haar wist 
om te trekken, bereikte den 25en Aug. Tangsé. 
in Maart 1899 werd Tangsé opnieuw bezocht 
en sinds bleef de weg derwaarts open. Tangsé is 
een oelèëbalangschap, bestaande vóór de ver- 
eeniging met Beungga, uit één moekim. De be
volking leeft van* rijstbouw op kunstmatig be
vloeide velden en van de inzameling van bosch- 
producten.

Ook Beungga behoorde eertijds tot de Ka
waj XII. Het staat onder een imcum, onder
geschikt aan den oelèëbalang van Tangsé, 
daar het eigen keudjroeën-geslacht is uitgestor
ven. De bevolking is sterk verminderd door cho
lera en oorl- g. Er wonen nog ± 80 mannen, en de 
mooie sawahs liggen grootendeels braak. Ook 
hier wordt werk gemaakt van de inzameling van 
rotan en geutah uit de bossehen. Een goed pad 
verbindt Beungga langs de Poetj5° Aloeë Do^-dó*" 
met Tangsé. Een ander pad loopt over de Poctjö*- 
Kroeëng Djlouë*- (r. zijriv. van de Kroeëng 
Atjèh) naar het verlaten Scumileu*- aan de Boven- 
Kroeëng Atjèh. Een weg over Gocnöng Ratnböng 
en Goenèng Bintang Hoe voert naar de II Moe
kim Titeuë; en door de Aloeë Klö-Kla gaat een 
pad over den Goenóng Seutoej naar Blang- 
Keudah.

Het Ind. Mil. Tijdsclir. geeft in Extra bij
lage 30 een „Kort verhaal van de handelingen 
eencr marechausseecolonne in de omgeving van 
Tangsé, van medio Dcc. 1909 tot Juli 1910, tot 
het onscliadelijk maken van eenige invloedrijke 
bendehoofden”, ontleend aan de journalen van 
den Jen luit. H. J. Schmidt. Zie verder Bijdragen 

/W L. en V. v. N.-I., Dl. 01 (1908) bl. 027, 028.
TANIMBAR-, TËNIMBAR- of TIMOR- LAOET- 

EILANDEN. Groep 
dun Moluksehen Archipel, tusschen 0° 30' en 8° 
20' Z.B. en 130° 40' en 132° 10' O.L. met een 
totale oppervlakte van ± 5005 K.M8. (nl. volgens 
de Tabel van den vlakken inbond van O.-I. Ba
tavia, 1895); doch volgens Riedel bedraagt de

oppervl. ongeveer 8250 K.M'2.). De voornaamste 
(d. w. z. bewoonde) eilanden zijn: Jamdéna, het 
hoofdeiland, 120 K.M. lang, Sëlaroe (samen de 
Timor-laoet uitmakende), en Larat, Vordata,
Molo, Maro (deels bewoond door Galélareezen 
van Halmahéra), Sera enz., de eigenlijke Tanim- 
bargröep vormende. De eilanden bestaan voornl. 
uit kalkgestcontc, meest zeer jonge koraalkalk 
en zijn over het algemeen laag; ook de grootere 
niet hooger dan 150 — 250 M. De zgn. piek van 
Laibobar op het gelijknamige eiland is echter 
geschat op ruim 400 M. In de onbewoonde bin
nenlanden van de grootere eilanden bevinden 
zich uitgestrekte moerassen.

Volgens vrij betrouwbare gegevens mag de 
bevolking op ongeveer 24000 zielen gesteld 
worden. Zij woont in negorijen, alle op dezelfde 
wijze aangelegd; de hoogste en steilste heuvels, 
dicht bij het strand, worden uitgezocht om de 
huizen, die op palen staan, te bouwen. Brecde 
houten trappen (die in oorlogstijd uit elkander 
worden genomen en in de negorij bewaard), 
waarvan de leuningen vaak met snijwerk zijn 
versierd, geven toegang tot de negorijen, die uit 
hoogstens 80 huizen bestaan en bijna alle met 
muren van klip- of koraalsteen en ondoordring
baar struikgewas zijn omringd. Op geringen af
stand van de’dorpen ziet men op stellages dood
kisten, in den vorm eener dubbele prauw staan, 
waarin de lijken onder veel formaliteiten worden 
neergclegd. Soms worden de dooden ook wel 
eenvoudig op de rotsen gelegd; en een enkele 
maal (o. a. de gesneuvelden) gewoon begraven.
De bevolking bestaat uit krachtige menschen met 
sluik haar, dat bij de mannen kunstmatig blond 
wordt gemaakt en bij de vrouwen zwart is; 
papoea-typen komen onder de bewoners niet 
voor. Het zijn (behalve de Moh. vreemdelingen) 
nog gi’ootendeels heidenen. De kleeding der be
volking is zeer primitief, de mannen hebben 
als eenige bedekking een smallen gordel om de 
heupen; de vrouwen een korte safoeng, die van 
de heupen tot over de knie reikt en vastgehouden 
wordt door een breeden buikband of dunne 
koperen ketting .Wordt aan kleeding weinig zorg 
besteed, aan versiering van het lichaam daaren
tegen wordt zeer veel gedaan. Zoo bijv. hebben 
zij, meestal alleen in de rechter oorlel, groote 
gaten en daarin koperen, zilveren, gouden of 
beenen oorhangers (de vrouwen bovendien soms 
nog wel 8 gaten in den rand van het oor, waarin 
kleine ringetjes). Verder om den hals snoeren 
bonte kralen of (do mannen) halsbanden van 
sagoevruehton; alleen de hoofden- dragen hals
kragen van schelpjes. Dan dragen zij om de 
armen (pols zoowel als bovenarm) ringen van 
schelpen, terwijl de vrouwen bovendien de enkels 
met zware koperen ringen (soms eenige kilo’s 
wegende) versieren; ja, zelfs om de teenen worden 
wel ringen gedaan. Tatoeëering, vooral van het 
voorhoofd en de binnenarmen komt vaak, zoowel 
bij mannen als vrouwen voor, terwijl eveneens 
als een soort versiering van het lichaam worden 
beschouwd de litteekens van opzettelijk toege
brachte brandwonden. De mannen zijn veelal 
voorzien van een 7 voet langen boog met daarbij 
behoorende pijlen, een rijk met kralen versierd 
patroontaschjo en een zak of tasch bestémd voor 
sirih, pinang en andore kleinigheden./Van een ' 
bepaalde beschaving is bij deze eilanders geen * 
sprake, zo zyn woest, lichtgeraakt en de verschil-
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1
lende negorijen waren voorheen voortdurend met 
elkaar in oorlog, waarbij mannen, zoowel als 
vrouwen en kinderen ten strijde moesten trekken. 
Gedurende den oorlog werden er koppen gesneld 
en maakte men op Jamdéna (volgens Riedel) 
gebruik van versck menschenvleesch. In de 
laatste jaren kan gezegd worden dat de st and van 
zaken er veel verbeterd is, dank zij o. a. een meer 
intensief gevoerd bestuur en vermeerderd politie
toezicht. Het Nederlandsclie gezag behcerscht 
hier thans de toestanden volkomen, ook op de 
verstgelegen eilanden. Een einde is gemaakt aan 
de twisten en kleine oorlogjes tusschen de ver
schillende negorijen op Jamdéna en Selaroe, 
waarvan de hoofden vroeger dikwijls voorgingen 
in het vermoorden van daar ten handel komende 
vreemdelingen. De bezigheden der mannen be
staan in het bereiden van palmwijn' (aan welken 
drank mannen zoowel als vrouwen zich vaak te 
buiten gaan), ontginnen der velden, visschen (de 
visch wordt niet met netten gevangen, doch 
met den hengel of we] met pijl en boog geschoten), 
ter jacht gaan en vangen van schildpadden en 
tripaUg. Enkelen bewerken ook ijzer, koper en 
goud? de zilveren en gouden sieraden worden 
door hen vervaardigd van gouden en zilveren 
munten. De vrouwen doen in het algemeen veel 
meer werk dan de mannen*; ze verrichten veld
arbeid, inaar tevens alle huiselijke bezigheden, 
gaan uit visschen, weven saroengs, vlechten 
mandjes en kleuren zelf de vutte lijnwaden en 
garens. Door vreemdelingen worden deze eilan
den thans meer en meer bezocht; vooral Makas- 
sareu komen er handel drijven. Ze voeren vooral 
veel lijnwaad in, waarvan de bewoners groote 
hoeveelheden gebruiken o. ra. tot het inwikkelen 
der lijken, en krijgen in ruil schildpad, tripang, 
schelpen en soms kamoeninghout.

Hoewel de eilanden niet.zeer vruchtbaar zijn, 
leveren zij voor de geringe behoeften der bevol
king in alle opzichten voldoende op. De klap
perboom is het sterkst vertegenwoordigd, verder 
komt ook de lontar voor. Pisang, papaja en mang- 
ga zijn ongeveer de eenige vruchtboomen. In de 
binnenlanden komt deugdelijk timmerhout voor, 
w. o. het waardevolle geelhout, dat bij het verven 
van saroengs wordt gebezigd; de bossehen worden 
echter nog niet geëxploiteerd. Aan landbouw 
doet de bevolking bitter weinig; voor het be- 

. werken der tuinen wordt alleen gebruik gemaakt 
van den parang en een puntigen stok om den 

i • 7,1/ grond om te spitten. Kapas wordt overal ver-
: "jA bouwd. Behalve op Jamdéna, waar meer rijst

en sagoe worden aangeplant, is djagoeng het 
hoofd voedsel der bevolking, verder eenige aard
vruchten. Overigens voedt zij zich met varkens 
(die in groote hoeveelheden worden aange
troffen), visch, schelpdieren en schildpadden- 
vleesch.

bezetting op een der eilanden geplaatst en een 
predikant naar Vordate gezonden ter invoering 
van het Christendom. Door de ruwheid der be
woners en de weinige voordeclen, die de eilanden 
afwierpen, liet ten slotte de Comp. er zich weinig 
aan gelegen liggen. In de laatste jaren maakte het 
Christendom beduidende vorderingen onder de 
heidcnsche bevolking van Jamdéna en Selaroe. 
Van 1823 af echter werden deze eilanden weder 
op ongeregelde tijden door ambtenaren van 
ASiliOÜ uit bezocht, totdat in 1882 er twee post
houders werden geplaatst. Sedert vormen de 
Tanimbar- en Timorlaoet-eilanden een afdeeling 
van de res. Amboina. onder den naam van Af
deeling Tanimbar- en Babar-eilandcn onder het 
bestuur van een Gezaghebber te Saumlakki. Voor 
de juiste indeeling zie Ind. Stb. 1918 n° 631.

Literatuur : J. G. F. Riedel, De sluik- en kroes
harige rassen tusschen Celebes en Papua. ’s Gra- 
venhage 1886, bl. 272; G. W. W. C. van Hoëvell, 
Tanimbar- en Timorlaoet-eilanden, Tijdsein-./ 
Bat. Gen. DJ. 33 (1S90) bl. 160; Verbeek,Moluk- 
ken-Verslag (jaarb.Mijnw., 1908, Wet. Ged.) bl. 
4-64; H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt, De 
Residentie Am bon, Tijdschrift Binn. Best. Dl. 
49 (1915), bl. 265, 376; Dr. J. P. Kleiweg de 
Zwaan, Tanimbarschedels in de Volkenkundige 
opstellen van het Koloniaal Instituut te Am
sterdam J917. Medodeeling no. VIII. Afd. Volken
kunde no. 3.

TANJÖNG SEUMANTÓ* en MEUREUBÖ. Een
weinig beteckencnd landschap van de onderaf- 
deeling Idi, afdeeling Oostkust van Atjèh, be
grensd ten N. en ten W. door Simpang Oelim en 
ten Z. enten O. door Djoelö6 Tjoet. De grens met 
Simpang Oelim wordt in het *\T. bepaald door de 
Kroeëng Arakoendö. In liet N.O. wordt het land
schap gekruist door de Atjèh-trambaan en don 
daar vlak langs loopenden colonneweg van Atjèh 
naar de Oostkust. Het terrein is ccnigszins heu- 
velaehtig en wordt doorsneden door de Aloeë 
doea en andere stroompjes, die zich in den Ara
koendö storten. Volgens telling van 1906 woon
den er 78 mannen en 70 vrouwen, totaal 148 zie
len, verdeeld over 44 gezinnen; maar einde 1911 
woonden er al weer o.m, 190 geregistreerde man
nen. Het landschap produceert, behalve rijst, wat 
peper en wat pinang, maar ve^l is dat niet. De 
Oelèëbalang Tcukóe Moeda Xja6- Laléh is tevens 
het hoofd van Blang Me in de onderafdeeling 
LliSenmawè. Zie het artikel BLANG Ml'0 voor 
historische bijzonderheden.

TANKERAWAK (mal. Bandjorinasin). Zie 
BOOMS PITS M UI ZEN.

TANRALILI. Een der districten der onderafd. 
Marps-.(.zic aldaar), gonv. Celebes en Onderhoorig- 
heden.

TANTRI. Een der meest bekende geschriften 
der Middeljavaansche letterkunde is het fabel
boek Tantri. Op Bali geniet het zulk een popula
riteit, dat liet woord tantri daar een nomen appel- 
lativum geworden is met de beteekenis „fabel of 
vertelling, waarin dieren sprekencle optreden.”

O o r 8 ]) r o n g. De overeenkomst van sommi
ge fabels met I ndische, vooral die van het Panca- 
tantra en <len Hitopadeija is zoo groot, dat er niet 
aan te twijfelen valt, of de Tantri stamt af van 
een Sanskrit-origineel. Evenwel is het ver. chil in 
inkleeding, eigennamen en bewerking der stof, 
vergeleken met de bovengenoemde beide Indi
sche werken te gr ot, dan dat

:

!
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I

- - De bevolking is te onderscheiden in drie klas-
sen: de aanzienlijken (waartoe de hoofden, door 
ons orang kaja genoemd, behooren), het volk en 

's • de vroegere slaven (door de voortdurende oor
logen tusschen de negorijen onderling werden 
vroeger veel slaven gemaakt). De waardigheid 
der hoofden is erfelijk, hun gezag is echter niet 
onbeperkt.

in IC29 werden de Tanimbar-eilanden door de 
Nederlanders ontdekt en sedert zijn zij zooge
naamd onder Ned. gezag gebleven. In 1645 werd 
met sommige hoofden een contract gesloten, een

. - •
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overneming zou kunnen denken. De ïantri is 
veeleer te beschouwen als eeno

dochter van zijnen patili Nitibhandheswaryya, 
genaamd dyah Tantri, overgebleven is. Deze 
weet door dc verhalen, die zij den vorst doet, 
dezen zoo te boeien, dat hij niet meer naar veran
dering haakt. Naar dit begin, dat eenigszins aan 
dat van de Duizend enjsen Nacht doet donken, 
heet het eerste gedeelte der prozaredactie (cod. 
4533, bl. 1 — 19) wiwahasarga, d.i. huwelijks- 
afdcoling. De daarop volgende (bl. 19 — 24) heet 
Nandakaprakarapa, naar den stier Nandaka. 
Deze wordt door den Brahmaan Dharmaswami 
zoo zwaar beladen, dat hij ontevreden wordt en 
wegvlucht naar het bosch Malawa. Daar ontmoet 
hij den leeuw Candapinggala, die eerst bevreesd 
voor hem is, als hij hem hoort loeien. Als echter 
zijn patih, de jakhals Sambaddha, hem de fabel 
vertelt van den jakhals, die een trom verslindt, 
om te zien, van waar het geluid komt en dan 
natuurlijk niets vindt, wordt de leeuw gerust
gesteld en sluit hij vriendschap met den stier. Hij 
eet zelfs gras, evenals deze. Het vervolg van het 
boek bestaat uit de fabels, die de jakhals den 
leeuw verhaalt, om hem tegen den stier op te 
stoken, terwijl aan den anderen kant de stier 
tegen hem wordt opgehitst. Het gevolg, is dat 
zij elkaar ten slotte aanvallen en elkaar dooden.
Dit raamverhaal is dus hetzelfde als dat van het 
Pancatantra en dat van de Kalila wa Dimna. In . 
de 4e redactie echter, die evenals de andere be
gint, volgt daarop de geschiedenis van de Bayan 
Budiman en is de inkleeding dus eene geheel an
dere. Thans laten wij de bovenbedoelde inhouds
opgave volgen, waarbij wij de prozaredactie I, 
die in kaqliri vers maat II, die in démung-metrum 
III en eindelijk de cantri IV zullen noemen.

1. Gajadruma, van Kusambinagara en de 
beide papegaaien (Gajadrumacarita),I, bl. 25 — 40 
en III, bl. 23.

2. De schildpad en de beide ganzen (vgl. Hito- 
pade9a, 4, 2) of Anggaknrmasangsarga, I, 40 — 42 
en III, 29.

3. De tuma en dc wandluis (I, bl. 42, II, bl.
63, III, bl. 31).

4. De reiger en de kreeft (I, bl. 43, III, bl.
32), vgl. Hitopade^a, 4, 7. In plaats hiervan 
heeft II, bl. 64 een fabel van dè watervogels en 
den koekook (Kokila).

5. Qewanggara (I, bl. 46, II, bl. 69). Deze 
ziet oen^aap dansen op zee (het was echter een 
widyadhara in apengedaante). Hij wordt ge
dood. omdat men hem niet gelooft. Niet in III.

6. De apin, die een jager beschermt tegen een 
tijger. In plaats daarvan heeft II,bl. 71 een fabel 
van den leeuw on den kameel.

7. De ondankbare goudsmid (I, bl. 48, II, bl.
74, III, bl. 55), vgl. Kal. dan Dam. ed. Gong- 
gr. 1 bl. 340 on 2, bl. 29S en Van der Tuuk, Mal. 
leesboek, bl. 1.

8. De aap, die widadari wordt, doch later 
weer in een aap verandert. Zie onder no. 5.

9. De Brahmaan en do tijger (I, bl. 54). De 
tijger beloont den Brahmaan met ondank. In 
plaats hiervan heeft ÏI, bl. 81 een fabel van 2 apen 
en tuwakhalers.

10. De dankbare kreeft, do kraai, de slang en 
de Brahmaan (I, bl. 54, II, bl. 86, III, bl. 75).

11. De aap en de wevervogcl (I, bl. 55, II 
bl. 87, III, bl. 76).

12. Do aap die een vlieg wil dooden, die op 
een slapondon prins loopt on daardoor tevens , 
den prins doodt (I, bl. 56, II, bl. 88). Daarop

zeer vrije omwer
king van een nog niet ontdekt Indisch origineel. 
Misschien i* dit de door J. Hertel uitgegeven 
Tantrakhyayika, aangekondigd door Prof. Dr. 

x J- S. Speyer in Bijdr. T. L. Vk. 7c volgr. IX 
(1910), p. 519 — 525, hoewel ook Indische jatakcCs ' 
en Malei eh-Polyne-i che dierenfabels bijdragen 
tot den inhoud geleverd hebben.

Redactie.-. Er be taan van dit fabelboek
vier uiteenloopende redactie*, waarvan drie in 
ver-maat en een in proza. De drie eerstgenoemde 
behooren tot de rubriek der Kidung’s, d. w. z. 
Middel- of Nieuwjavaansche gedichten in kleine 
inland che versmaten x), in tegenstelling tot de 
këkawin’s, of Oudjavaan che gedichten in groote 
Indicche versmaten. Van deze vier redacties is 
die, welke begint in dëmung-metrum de popu
lairste. Deze is op Bali geschreven en bevat som
mige Buddhistische verhalen. Zij is in 5 zangen 
verdeeld en bestaat uit 17 fabels in 399 verzen. In 
de Leidsche Universiteitsbibliotheek is zij verte
genwoordigd door een keurig lontarliandschrift, 
dat heet afkomstig te zijn uit de boekerij van wij
len den radja van Lombok (eod. 4975 leg. Warn.) 
en bovendien door vier lontarhandschriften (cod. 
3577, 3738, 3815 en 3758) en tien afschriften uit 
het legaat Van der Tuuk, die echter niet alle vol
ledig zijn. De tweede redactie schijnt aan eene 
andere bron ontleend te zijn en is niet vrij van Ba- 
linismen. Deze is minder populair en moderner 
dan de vorige, daar reeds Portugeesche woorden 
er in voorkomen, o.a. minu, eene verbastering 
van vinho (wijn). Zij begint met de kadiri-vers- 
maat. In deze bewerking zijn fabels, die in do 
eerste niet voorkomen. Dr. Van der Tuuk twijfelt 
aan de echtheid dezer beide redacties. Van deze 
bezit de Universiteitsbibliotheek oen lontarhand- 
sehrift (cod. 3618 Warn.) en vijf afschriften uit 
het legaat Van der Tuuk. De derde redactie is in 
proza en heet de Tantri Kamandaka. De taal va l 
deze is ouderwetscher dan die der beide vorige en 
ieder verhaal eindigt met een Sanskrit-vers, dat 

soms in liet Pancatantra of in de door Bölit-men
lingk uitgegeven Indische Sprüche terugvindt. 
I).j Universiteitsbibliotheek bezit slechts drie
Hss. hiervan (cod. 4533, 4534 en 4535), alle uit 
liet leg. v. d. Tuuk). Deze redactie bevat 22 fa
bels. De vierde redactie is in niacapat-versmaten 

geheel modern Javaansch. Zij heet Catri,en js
Cantri of Bayan Budiman. Van deze redactie 
bezit do Universiteitsbibliotheek slechts twee
handschriften. Ken hiervan (cod. 1822) is be- 

hieven in Prof. Vroode’s Catalogus der Ja- 
vaansche en Mad. handschriften, bl. 309, terwijl 
liet andere (eod. 4579) tot het legaat Van der 
Tuuk behoort. Het laatste wijkt aan het slot 
sterk van het eerste af. Deze redactie is waar
schijnlijk onder Mohammedaanschon invloed 
geschreven.

1 n h o u d. Ten einde oen overzicht over den 
inhoud en do onderlinge verhouding der verschil
lende redacties te krijgen, geven wij eene korte 
opsomming van do titels der fabels. Het raam
verhaal is in alle redacties hetzelfde: Koning 
Aicwaryyupala, do vorst van Pataliputra, is ge
woon iederen nacht

!

!
eene andere maagd te be

slapen. Dit duurt zoo lang, totdat alleen do

J) In het Soendaneosch heoten dergelijke 
verhalen in gebonden stijl wawacan.

I.
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zooals blijkt uit Prof. Vreede’s inhoudsopgave 
van cod. 1S22 (Gat. der Jav. en Mad. Hss. bl. 
311-312).

Ten slotte nog een enkel woord over de Bali- 
neesche Tantri. Behalve de vier Jav. redacties 
bestaat er nl. nog eene Balineesche vertaling, 
vertegenwoordigd door cod. 4550 uit het legaat 
Van der Tuuk. Ditzelfde Hs. bevat bovendien 
eene zelfstandige Balineesche redactie, die men 
terugvindt in de codices 3911, 4552 en 3850. De 
laatste redactie loopt tot de fabel van de bluffe
rige geit (zie boven n°. 13) en bevat Sasaksche 
woorden. Daar er reeds Portugeesch-Maleische 
woorden in voorkomen (b.v. krèta), is zij van zeer 
jongen datum. De eigennamen verschillen hier 
weder van die in de Javaansclie redacties. Een 
der Balin. redacties heet Guna Kaya naar den 
tijger, waarover in het begin gesproken wordt.

Literatuur over de Tantri : Van der Tuuk, 
Notes on the Kawi language (Journal Royal Asi- 
atic Society, new series,XIII, bl. 44); Idem, Ka- 
wi-Bal. Woordenboek, II, bh 578 — 579 s.v.; 
Vreede, Gat. der Jav. en Mad. Hss. bl. 309 — 313; 
Brandes in den Feestbundel, aangeboden aan 
Prof. de Goeje, bl. 89, noot 1 en Feestbundel, 
aangeboden aan Prof. Veth, bl. 145; Tijdsehr. 
Ind. T. L. Vk. VIII, 150-154, XXXV, 473, n. 
1 en XXXVII, 400; Congresnummer der Bijdr. 
T. L. Vk. 1883, 155; Nöt. Bat. Gen. XXIX(1891) 
33 en XXXI (1S93), 78. ;H. H. Juynboll, Supple
ment op den Gat. der Jav. en Mad. Hss. der Loid- 
sche Universiteitsbibliotheek, deel I (1907), 
pag. 239 — 248 en deel II (1911), pag. 395 — 399; 
H. H. Juynboll, Eenige fabels uit de prozabe
werking van de Tantri vergeleken met Indische 
fabels (Bijdr. T. L. Vk. 7e volgr. II, p. 290 — 301); 
II. H. Juynboll, Supplement op den Catalogus 
van de Sund. Hss. en Catalogus van de Balin. en 
Sasaksche Hss. der Leidsche Universiteitsbibli
otheek (1912), p. 135 — 137; J. Brandes, Beschrij
ving der Jav. Bal. <n Sas. Hss III (1915). p. 
102- 180.

TAPA. Dit Javaansche woord is eene verbaste
ring van het Indische woord tapas, dat de be- 
teekenissen: „warmte, gloed, smart, plaag, zelf
pijniging, ascese, boete” in zich veroenigt. In 
den Rgweda is nog geen sprake van beteugeling 
der zinnen. Eerst in den Yajurwoda en de 
Briihmapa’s ontmoet men sporen van het klui
zenaarswezen, van boetedoeningen en kastijdin
gen, doch vooral later trad de ascese in Voor- 
Indiö meer en meer op den voorgrond. Bij do 
Brahmanen gold zelfkastijding, boete of ascese 
als de hoogste verdienste. Door de macht der 
boete werden zij alwetend. In het fabelboek Pan- 
catantra verandert iemand een muis door de 
macht zijner boete in een meisje, en later het 
meisje weder in een muis. Oude Grioksehe schrij
vers verhalen, hoe de gymnosophisten des zomers 
naakt do brandende middaghitte verdragen en 
den winter onder den blooten hemel doorbrengen. 
Over de tapas in Voor-Indië zie men verder Dr. 
L. v. Schroeder, Indiens Literatur und Cultur 
in historischer Entwicklung, Leipzig 1887, bl. 
388 — 395 en de daar aangehaalde bronnen.

Als men bedenkt, welk een diopgaanden in
vloed de Indische beschaving op de Oud-Javaan- 
sche uitgeoefend heeft kan het ons niet bevreem
den, ook in de Oud-javaansche literatuur sporen 
van zelfkastijding, ascese, tapas te vinden. Dat 
de oude Javanen de oorspronkelijke beteekenis

volgt het eind van de fabel van den jager en 
de apin *) (I, bl. 57, III, bl. 78). In plaats daar- 

heeft II de voortzetfing van de fabel van 
den kameel en den leeuw.

13. De bluffende geit, die den tijger schrik 
aanjaagt, door te doen, alsof hij tijgers als schat
ting van den aap krijgt (1, 60, II, 122 en III). 
Vgl. Sërat kancil, Amongsastra, VIII, 1—IX, 
7 en Van Dorp, VII, 8 —X, 1 en de inhouds

opgaven van dr. Brandes in Tijdsehr. Ind. T. L. 
Vk. XXXVII, bl. 42-43 en bl. 135-136.

14. De olifant die het nest van een siyung 
vernielt (1, bl. 62 en III, bl. S4), ontbreekt in
II, doch komt vpor in het Pancatantra.

15. Indra en de papegaai (I, bl. 63, II, bl. 
98, III, bl. 85).

16. De wedloop van Garuda en de schild
padden (I, bl. 64, III, bl. 86). Dit verhaal be
hoort tot dezelfde categorie als die medegedeeld 
door dr. Adriani, Étude sur la littérature des

STo Radja, in Tijdsehr. Ind. T. L. Vk. XL, 
/? 364 — 365, waar de spookaap (Bar. nggasi) de

rol van Garuda speelt. Vgl. ook Sërat Kancil, 
Amongsastra, V, 5S —69 en Van Dorp, III, 
15 —iV, 17 (medegedeeld, door dr. Brandes in 
Tijdsehr. T. L. en Vk. 1. c. bl. 39-40 en bl. 133).

17. De vogel tilil en de zee (I, bl. 65, II, bl. 72, 
dus veel vroeger dan in I en de vogel heet hier 
tinil, III, bl. 54). In den Hitopadega (2, 12) heet 
deze vogel titibha.

18. Een jager krijgt van een Brahmaan een 
koe, maar heeft er niets aan, omdat hij haar niet 
melken kan (I, bl. 66), ontbreekt in III.

19. Een specht verlost een tijger van een been. 
Als de tijger ondankbaar is, steekt de specht 
hem de oogen uit (I, bl. 67 en III, bl. 87). Ont
breekt in II.

20. De raaf, de slang en de këpuh (I, bl. 68,
III, bl. 91). Ontbreekt in II.

21. De kraai bewerkt, dat een slang gedood 
wordt, door sieraden, die hij aan een prins ont
stolen had, in het hol van de slang te werpen 
(I, 72). Ontbreekt in II en III, doch wordt ge
vonden in Hitopadega, 2, 10.

22. De drie visschen Ananggawidüta, Pra- 
tyumnamati en Yatbawisyati, ontbreekt in II en 
III. In den Hitopadega (4, 2) heeten zij Anagata- 
widhata, Pratyutpannamati en Yadbhawi§ya.

23. Haridharma wil zich met zijne vrouw ver
branden, doch leert van een schaap, hoe hij 
handelen moet jegens zijne nieuwsgierige vrouw 
(I, bl. 74, II, bl. 125 en III, bl. 100). Dit verhaal 
komt ook voor in de Maleische hikayat Bayan 
Budiman (zie dr. Brandes, Iets over het Pape-
aaienboek, in T. 1. T. L. Vk. XLI, bl. 460-461). 
In plaats van 19 — 22 heeft II de volgende 

fabels: de leeuw en het bosch (bl. 106), de dui
ven en de jager (bl. 107), de slang en de muis 
(bl. 110) en d<4 boosdoener, die priester wil wor
den. De laatste fabel komt ook voor in III (bl. 
94), doch niet in I.

In de Cantri vindt men weder verhalen, die 
in de andere redacties ontbreken, maar elders 
teruggevonden worden, b.v. dat van den man, 
die de helft van zijn leven aan zijne vrouw af
staat, maar toch met ondank door haar beloond 
wordt, is ook opgenomen in het le deel__yan-Nie- . 

✓ mann’s bloemlezing uit Maleische. geschriften en 
ook een ge Kaücil-verhalen komen hierin voor,
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liet woord zeer goed kenden, blijkt o.a. uit 
eene plaats van het O.-Jav. prozawerk Brahmap- 

.d.apurapa. (24), waar van tapa do volgende dëfT~ 
/ nitie wordt gegeven: Tapa ngaranya umanasa- 

na ng garira ri kagawayan ing tapabrata, d. i.: 
Tapa heet het kwellen (letterlijk: verhitten) 
het lichaam bij het verrichten van ascese on het 
doen van geloften”. In de Oud-javaansclie verta
ling van het Mahabharata is herhaaldelijk sprake 
van garïragospana (uittering of vermagering van 
het lichaam), b. v. op bl. 37 mijner uitgave van 
het Agramawasaparwan spreekt Dhrtara?tra het 
voornemen uit, zijn lichaam te doen uitteren. Op 
bl. 57 wordt van Widura gezegd, dat hij pratapa, 
(ascese) verricht, zijn lichaam laat vermageren, 
niet eet, niet slaapt, geen water drinkt en niet 
met een dak beschut is, doch slechts tegen een 
boomstam leunt. Daarna heet het (bl. 65) van 
Dhytarastra, dat hij steeds strengere ascese 
verricht, zonder een zier te eten, behalve allerlei 
vruchten en wortels, terwijl Gandhari slechts 
water drinkt en Kunti vast, een maand lang 
niets eet, maar slechts haar lichaam doodt. Wel

den tak van een boom op eene eenzame plek in 
het bosch en met ne^ en achterhoofd op de 
aarde rust.

2°. Tapa ngloeivat (graf-boete), waarbij de 
boeteling zich, als een doode, in een kuil te slapen 
legt.

van

van
3°. Tapa bisoe (zwijg»boete), waarbij de boete

ling zich op den grond nederzet en geen klank 
uiten mag. Dit is dus de Indische maunawrata, 
die o.a. op pag. -19 van Dr. Juynboll’s uitgave 
van het Oudjav. Adiparwa voorkomt.

4°. Tapa boloi (vergorings-boete), waarbij elke 
reiniging absoluut verboden is.

5°. Tapa ngidanq (kidang-boete), en
6°. Tapa ngramban (Nebukadnezar-boete), 

waarbij de boeteling zich uitsluitend te voeden 
heeft met bladeren en kruiden, die hij in het 
bosch aantroft. No. 5 is de Indische mrgacaryya, 
die reeds in het Oudjavaansche Udyogaparwa 
voorkomt: paribrajakangidangidang vje$a brata 
nira. Zie Van der Tuuk, Kawi-Balin. Woorden
boek, II, p. 150, s. v. lcidang, 2°.

7°. Tapa ngèli (drijf-boete), waarbij men zich 
op Gods genade met den stroom laat meedrijven.

8°. Tapa ngroembang (dobber-boete), wïftirbij 
de boeteling zich neerzet op een vlot of op iets 
anders wat drijfbaar is en zich zoo met den 
stroom laat afdrijven.

9°. Tapa toeroe (slaap-boete), waarbij de boe
teling moet slapen, zonder gebruik van voedsel.

10°. Tapa mangan (eet-boete), waarbij de 
boeteling altijd door moet eten en niet mag slapen.

11°. Tapa moetik (half-vasten), waarbij geen 
vleesch of visch, doch alleen rijst mag worden ge
nuttigd. Dergelijke, uit half-vasten bestaande 
boetoefeningen worden ook in Manoe’s wetboek 
(boek XI, 210 vlg.) vermeld.

In lateren tijd (na de invoering van den Islam) 
kan men op Java verschillende soorten van klui
zenaars onderscheiden. De echte kluizenaars, die 
zich, vooral op het gebergte, afzonderen van de 
menschelijke samenleving, heeten adjar of tapa, 
en hunne vrouwen, als zij hen vergezellen, ep- 
glang, terwijl in Oud-javaanschc gedichten l) en 
Nieuw-javaansche Pandji-verhalen kili een naam 
is voor „kluizenarës”; men dënke slechts aan 
Pandji’s ongehuwde tante, Kili Sutji. In tegen
stelling tot de adjar’s of tapa’s noemt men hen, 
die te midden der maatschappij blijven leven, 
depok. Zoo zag b.v. de zendeling Smeding in 
1859 op de markt te Toeloeng Agoeng in Këgliri 
een depok, die slechts door een klamboe of 
neteldoeksch gordijn van de drukte was afge
scheiden. Sedert do laatste halve eeuw schijnt het 
aantal der tapa’s af te nomen, maar toch worden 
cr nog kluizenaars gevondon, die bij voorkeur op 
hooge bergtoppon in eenzaamheid levon, zonder 
van kleederen te verwisselen, zonder zich te rei
nigen, weinig etende on zich van -slaap onthou
dende. Het tegenwoordige tapa-lcven is ongetwij
feld van llipdoeschen oorsprong, maar de Java
nen achten het toch niet in strijd met den Islam. 
In hunne mystieke bespiegelingen stellen zij een
voudig Allah in plaats van Brahma. Hij, die in de 
ilmoe poling diep doorgedrongen is, kan zeggen: 
Allah ana ing akoc (Allah is in mij). Sommigen 
achten het nog verdienstelijker, een glopok clan 
een tapa te zijn. In het kluizenaarswezen zijn

&:•
is waar is dit werk slechts eene vrije vertaling 
van een Indisch origineel, zoodat deze plaatsen 
strikt genomen alleen bewijzen, hoe in Voor- 
Indië tapas bedreven werd, doch men kan veilig 
aannemen, dat ook op Java tijdens den bloeitijd 
van het giwaïsme en Mahayauisme op dezelfde 
wijze zelfkastijding gepleegd werd. Merkwaard g 
is een Oud-javaansch, Balineesch getint geschrift, 
dat Wit ing tapabrata heet, en waarvan de Le d- 
sche Universiteitsbibliotheek een Hs. (cod. 4685) 
bezit, dat beschreven is in Dr. Juynboll’s Supple
ment op den Catal. der Jav. en Macl. Hss. II. p. 
284 — 285. De mlioud van dit geschrift wordt 
gevormd door de beschrijving van allerlei wijzen 
van tapa, van de plaatsen, waar men die moet 
verrichten en hoe men daarbij gekleed moet zijn. 
Een ander Oud-javaansch geschrift van denzclf- 
den aard is de Tingkah ning abrata (handelwijze 
fier boetedoening), waarvan het Batav. Genoot
schap van K. en Wetensch. een lontarhandsclirift 
(cod. 1062) bezit, dat eveneens in Dr. .Juynboll’s 
Supplcment-Catalogus (II. p. 285) beschreven is. 
Niet minder belangrijk is het Oudjavaansche gc- 
obrift Oalur pakAodeqa (cod. 5084 der Leidsche 
B'bliothcck, zie Dr. Juynboll, Suppl. Cat. p. 
285- 286), eene verhandeling over verschllende' 
oorten au asceten. Do prthiiolpaksa moet in 

bosschee of op kerkhoven leven, de dpahpaksa 
aan llrkl/in'-v en watervallen, dc akasapaksa op 
bergtoppen, waar hij onderwijs moet geven.

Niet alleen in de oude, maar zelfs nog in de 
Nieuw-javaansche literatuur vindt men sporen 
van den groeten invloed, dien men aan do ascese 
toeschrijft. Alleen hierdoor zijn do populaire hel
den Arjuna. Panji enz. in staat, hunne vijanden 
te overwinnen. In liet wayangverhaal Palasara 
(bl. 16) wordt van den held gezegd „dat hij ascese 
bedrijft door te loeien als een os”, hetgeen ook in 
Indische bronnen als 
giwaiotische asceten, vooral

i

eene bijzonderheid van de 
. J van de Pagupata’s 

vermeld wordt. Doch dit is genoeg, om aan te 
toonen, hoe op Java vóór den Islam tapas ver
richt werd.

Als verschillende soorten van tapa vermeldt de
bvT,.EKn0b01 (in T’jdsohr. Ind 

,^-XXXrX, p. 119—120):
I K’ T.a?a nrJalon(/ (vleermuis-bocto), waarbij 
de boeteling zich do voeten laat

T. L. Vk.

l) O. a. in het Bhomakawya, bl. 19, r. 10 
v. o. edit. Friedorieh.vastbinden aan
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gecultiveerd. De Atjèh Handel Maatschappij 
koopt alle kapok uit de onderafdeeling op on 
heeft ter onderafdeelingshoofdplaats een instal
latie voor de zuivering van het product, dat 
naar Europa wordt uitgevoerd.

Dc visscherij met werp- cn sleepnetten is ook 
• niet onbelangrijk. Jacht en veeteelt daarentegen 
zijn zonder beteckenis. Uitgevoerd worden vooral 
eopra, damar, rotan, kapok, notemuskaat en 
rubber. Die producten zijn, wanneer zij worden 
uitgevoerd, nog niet verkocht. De Chinecsche en 
Atjèhsche handelaren zenden ze op goed geluk 
aan hun commissionuairs tePenang, dié na ver
koop en aftrek van hun loon de afrekening hup 
toezenden, gemeenlijk in gezelschap van goederen 
in stee van geld. Zeer groot was de uitvoer in 
1900: (/ 1.003.500), vooral als gevolg van de 
winning van natuurlijke rubber uit de bosschen, 
met de hulp van daartoe geïmporteerde Dajaks. 
Over 1907, 1908 en 1909 waren de cijfers van uit
voer: /258.G12, / 1S7.452 en / 362.908, die van 
invoer / 2G3.122, ƒ 290.206 en / 480.691. Rijst 
werd er in die jaren geïmporteerd tot hoeveel
heden van 169.300. 45.S00 en 177.903 K.G.

Dc Maleische bevolking houdt er eene so'ekoe- 
verdéeling op na, naar de landstreken ter Su- 
matra’s Westkust vanwaar men afkomstig is; 
dus spreekt men van de soekoe’s Priaman, Rau, 
Pasaman en Kampar. Huwelijk tusschcn soekoe- 
genooten is geoorloofd. Aan het hoofd van elke 
garapöng binnen het landschap staat een 
panglima of keudjhifr, doch deze voert geen 
eigenlijk gezag doch is „handen en voeten” 
voor de vier soekoe-hoofden. Deze laatsten 
besturen gezamenlijk het land. Voor zaken van 
inwendig beheer, is hun onderlinge overeen
stemming noodig. Twee hunner, de door ons dus 
genaamde „hoofddatoe’s”, vertegenwoordigen 
het landschap naar buiten. Het zijn thans L. 
Djintan galar Dato*" R,adja Amat en Si Toeba 
galar Datfi*- Bagindo, wier korte verklaring dd. 
6 Febr. 1912 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouvts. besluit van 4 Juni d. a. v. Hun gezag 
over de andere soekoe-hoofden, zoo al bestaande, 
is gegrond enkel in hun erkenning en bevestiging 
door het Gouvernement, en in de meerdere be
langrijkheid (hoogere oudheid) hunner soekoe’ . 
De erfopvolging fier soekoe-hoofden werd tot 

'heden beheerscht door de adat kamanakan, doch 
daarin schijnt verandering te komen. Datoe* 
Radja Amat doet zich thans reeds in het bestuur 
■vertegenwoordigen door zijn zoonTeukoe Djöhan.

Literatuur : K. F. H. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serie, VI bl. 87 ; Bijdragen T. L. en Vk. 
v. N.-l. Deel 55 (1903) bl. 212.

TAPAH. Een bij de bevolking zelve als Celui» 
of Dèfajan aangeduid landschap, dat de Z.O.- 
punt, tevens het minst slecht bevolkte stuk be
slaat van hc't eiland Si mal oer of »Simoeloel, ad
ministratief bekend als de onderafdeeling „Si- 
meuloeë” van de afdeeling Westkust van Atjèh. 
Binnen Tapah ligt, aan de N.W.-kust aan de 
schitterende tSinabangbaai, de hoofdplaats Sina- 
bang, zetel van den controleur-onderaf deelings- 
clief, en hoofdvestiging voorzoover dit eiland be- 
treffc van de Javaboschexploitatiemaatschappij, 
die de aan rasak en andere deugdzame houtsoor
ten overrijke bosschen ontgint, met gebruikma
king van de meest moderne technische hulpmid
delen (Zie SIMALOER). Van Sinabang gaat een 
weg Z.W.-waarts dwars over het eiland naar La-

9iwaïsme, Buddhisme en Sufisme ineengevloeid. 
Men kan van het tegenwoordige tapa-leven niet 
veel zeggen, daar de Javanen het begrijpelijker
wijze met een mysterieus waas bedekken en aan 
Europeanen niet gaarne inlichtingen hieromtrent 
verschaffen. Toch is het aan enkele zendelingen 
(o. a. Smeding, Poensen en Harthoorn) gelukt, het 
een en ander omtrent hen te weten te komen. Zoo 
bericht Harthoorn o. a., dat zij op bergtoppen 
leven, om zich bij de aanstaande zielsverhuizing 
een goeden overgang te bezorgen. Poensen zegt, 
dat velen, om als zoon van een hoofd wedergebo
ren te worden, het kluizenaarsleven leiden: zoo 
weinig mogelijk eten, drinken en slapen, en niets 
doen dan peinzen en staren, om zoo het vleesch, 
de zinnelijkheid, het mensebelijke in den mensch 
te dooden. De meesten keeren, na lang op een 
bergtop, in de wildernis, vertoefd te hebben, tot 
de samenleving terug, als zij overtuigd zijn, dat 
hun tapa matëng (eigenlijk „gaar, rijp”) 1) is. 
Doen zij het vroeger ,dan verliest hun tapa zijne 
waarde. Smeding spreekt zelfs van tapa’s die 
gehuwd zijn en hunne rijstvelden bewerken. Dit 

' zijn dus depok’s.
Literatuur: Mededeelingen van het Ned. Zend. 

Genootschap, I, 192 — 193, IV, 227 vlg.. VII, 
77 — 84, VIII, 223-226, IX, 334-337;/Veth, 
Java, IV (1907), p. 151 —156; YWilken, Ani
misme, overdruk, p. 61.:' Van dci\ Lith, Neder- 
landsch Oost-Indië, 2e druk, 251—252.

Dr. H. H. J.
TAPA. District van de onderafdeeling Goron- 

talo der tot de residentie Menado behoorende 
afdeeling van dien naam, onder een le districts
hoofd, met den titel Marsaoleh. Het district telt 
14 kampoengs met eene bevolking van di 6500 
zielen.

TAPA& TOEAN. Een landschap van de gelijk
namige onderafdeeling, afdeeling Westkust van 
Atjèh, met de eveneens Tapa*" Toean geheeten 
standplaats van den daarover gestelden contro
leur. De onderafdeeling Tapa* Toean bestaat uit de 
landschappen: Koeala Batèë, Soesöh, Blang 
Pidië, Manggéng, Lbo* Pawöh Noord, Laböhan 
Adji, Mëuké*, Lliö* Pawöh Zuid, Sama doea, 
Tapafr Toean, Kloeët. Het landschap Tapa*" 
Toean bestaat uit een smalle strook alluvialen 
grond, aan de landzijde van drie zijden ingesloten 
door rotsachtige bergen, die hier en daar de zee 
zeer dicht naderen. Langs de kust strekt het zich 
uit van Goenoeng Tangga Besi (grens Kloeët) tot 
Goenoeng fKrambil (grens Sama doea) en is groot 
± 80 K.M.2 met eene bijna geheel uit Maleiers be
staande bevolking van ± 2000 zielen, waaronder 
600 geregistreerden. Bevaarbare rivieren komen 
niet voor. Een goed verharde weg verbindt Tapa* 
Toean met de N. gelegen landschappen. Met het 
Z. gelegen Kloeët valt de verbinding niet te roe
men. Het daarheen leidende voetpad loopt groo- 
tendeels over de bergen om na den G. Tangga 
Bësi te hebben verlaten, af te dalen in zee. De 
bevolking bestaat hoofdzakelijk van tuinbouw. 
De sawaheomplexen met levend water zijn maar 
klein. Op de hellingen der bergen wordt ladang- 
rijst verbouwd. Belangrijker zijn de klapper-, 
rubber- en kapok-aanplantingen. Van de peper- 
cultuur, die hier vroeger bloeide, is niets meer 
over. Ook notemuskaat en kruidnagelen worden

*) In het Oud-jav. is dat tasak. Zie Adi- 
parwan, p. 161: Tasak pwa samadbi nira.
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1904 volgde Singkcl, doch do definitieve grens
regeling had eerst in 1908 plaats. Tegenover dit 
belangrijke verlies aan grondgebied staat oen 
zeer aanzienlijke winst door de annexatie van 
zeer vele, vroeger onafhankelijke Bataksche land
schappen, nl. de Daïn- (of Pakpak-) landen, Oc- 
loean, Samosir cii ïlabinsaran, zoodat de grootte 
der residentie vrijwel gelijk is gebleven, wellicht 
ongeveer 42.000 KM.2

Landbeschrijving. Do residentie Ta- 
panoeli wordt bijna geheel ingenomen door berg
land, dat een onderdeel vormt van den Boekit 
Barisan. Dit bergland bestaat hier meest uit een 
aaneenschakeling van vele hoogvlakten, omgeven 
en gescheiden door talrijke hooge toppen. Alleen 

' het Zuiden vertoont een ander karakter. Dit 
vangt aan bij de breede waterscheiding tusschen 
de Batang Gadis en de verschillende bergrivier
tjes van do Padangsche Bovenlanden. Die water
scheiding bestaat uit een boomloos heuvelland 
en een zwaar begroeid bergland met als hoogste 
toppen de Malintang (2262 M.) en Koelaboe 
(2172 M.), op de grens met de residentie Suma- 
tra’s Westkust. Tusschen den Malêa keten met * 
den Datoek Malëa (2014 M.) in het Oosten en het 
Natalsehe zandsteenplateau met Sorik Mërapi 
(2145 M.), die in solfataren-stadium verkeert en Si 
Dohar Dohar in het Westen bevindt zich een 
smalle ongeveer 110 KM. lange vallei, door- 
stroomd door de Batang Gadis en haar rechter
zijn vier de Angkola. In het Noorden wordt dit 
lengtedal afgesloten door den Loeboek Raja 
(1990 M.), zoowel oro- als hydrographisch een be
langrijk punt. Deze groote lengtedalen tusschen 
gebergte-ketenen zijn karakteristiek voor# Mid
den- en Zuid-Sumatra, waarom het Zuiden van 
Tapanoeli natuurkundig dan ook bij Midden - 
Sumatra wordt gerekend. Eerst ten Noorden van 
den Loeboek Raja begint het eigenlijke type van 
het bergland van Tapanoeli, n.1. de hoogvlakten.
De Zuidelijkste daarvan is de golvende vlakte van 
Padang Lawas, waarvan het water wordt opge
nomen door den Baroemoen, dat is de bovenloop 
van do Panai.

Padang Lawas, hoewel „groote vlakte” betee- 
lcenend, bestaat voor 3/5 uit een zeer ingewikkeld 
bergstelsel. In het Zuiden, het brongebied van de 
Rokan, zijn dc Dk. Tindjoan (1960) M. en de Dk. 
Sopo Oentjim (2200 M.) de hoogste toppen. Zij 
sluiten aan bij den genoemden Malêa keten, die in 
het Westen de grens vormt en zich Noordwaarts 
voortzet in den Harangan, het gebergte dat bij 
den Hadjoran (1420 M.) eindigt, on de grens 
vormt met Sipirok. Evenwijdig aan den Hara
ngan loopen verschillende ketenen meer naar bin
nen, waarbij aansluit het minder hooge, raïiar 
woeste bergland Tano Hoeroeng, dat in. het Oos
ten wordt afgesloten door de rotspoort Pintoe 
Bila. Do voornaamsto rivieren, waarheen hot 
water van deze ongeveor 1650 K.M.2 groote 
vlakte afvloeit, zijn van .het Zuiden af de Sosa, 
zijrivier van de Rokan Kanan, de Baroemoen, die 
zich vereenigt met dc Panai en in het Noorden de 
Panai zelf.

Ten N.W. van Padang Lawas bevindt zich de 
vlakte van Sipirok, die een meer of minder op 
zichzelf staand aardrijkskundig geheel vormt, 
begrensd: in het Westen door de Batang Toroe, • 
in het Noorden door den Dolok Saoet '1804 M.)

• en Dolok Hadjoran (1420 M.), in het Gosten door 
het randgebergte van Padang Lawas, terwijl

sihing, aan do Z.W.-kust. Vandaar volgen reizi
gers naar Simoeloel en N.W.er streken te voet het 
strand. Ook gaat er con pad, volgend aanvanke
lijk de spoorbaan van de J. B. E. M., van Sina- 
bang naar LhÖft Dalam. Voor cijfers betreffende 
dc bevolking en hare verdeeling over de dorpen 
zie SIMALOER. De sockoehoofden (datoe’s) zijn 
de eigenlijke volkshoofden. De eersten hunner zijn 
de pamoentja5, en de malintang, beiden van 
sookoe Da*- awak. Zij zijn echter overvleugeld 
door het hoofd van „soekoe Dagang”, de vreem
delingenkolonie, dat, van Maleischen oorsprong, 
de baas ging spelen en als landschapshoofcl is er
kend. Als zoodanig fungeert thans Datoefr Ga- 
dang, wiens korte verklaring dd. 4 Sept. 1900 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besl. van 
23 Maart 1901.

TAPAK LIMAN (jav., soend.). Zie ELE- 
PHANTOPUS.

TAPALANG. Landschap aan de Westkust van 
Celebes, behoorende tot de onderafdccling Ma- 
moedjoe der afdeeling Mandar (zie aldaar); het 
wordt bestuurd dooreen Maradia met eenHadat, 
en is in vier districten verdeeld: Tapalang, Dja- 
jangina, Orobatoe en Pasaboe. De bevolkings- 
sterkte bedraagt 9000 zielen (Bijdr. voor T. L. 
en V. 7° Volgr. VIII, bl. 685). /

TAPAN. Een der nagrfs van het landschap 
Indrapoera (zie aldaar), Sum. Westkust. Het is 

belangrijke handelsplaats geworden, (waarbij- 
de Padangsche handel geïnteresseerd is), nadat 
het Gouv. de rust in Koerintji verzekerd heeft 
(1905). De afvoor uit dit hoogland van de beken
de Koerintji-koflie, van rijst en van boschpro- 
dneten is belangrijk. De Koerintjiërs dragen alles 
in rugmanden de steile bergen af, en némen lijn
waden, petroleum en andere waren weer mede 
terug. Reeds eenige jaren wordt de aanleg van 
ren transportweg van Koerintji naar de West
kust overwogen, doch men twijfelt of het nut van 
den weg in verhouding zal staan tot de groote 
kosten, door de terreinmoeilijkhedon noodzake- 
1 jjk. Tot openlegging van Koerintji zal deze weg 
echter noodig zijn; de verbinding met de Oost
kust, Djarnbi, is te lang. De meest gebruikte 
af voorweg voor Tapan is de lndrapoera-rivier; de 

2 7 K.M. lange, gedeeltelijk verharde trans- 
Indrapocra wordt weinig gebruikt.

een

bijtw
portweg naar 
Het visschorsdorp Pasir Ganting aan de monding 
ili-r rivier, 1 1! KM. ten N.W. van Indrapoera, is 
voor het geheolo landschap Indrapoera de zee- 

1 prauwen kunnen de rivier binnen
val on; voor groot ere schepen is de onbeschermde 
röfede niet veilig (zie INDRAPOERA). -

TAPANOELI. De naam, samentrekking van 
tapian na ocli (Bataksch), beteekent eigenlijk: 
goede of mooie badplaats, en komt meermalen 
als naam van een dorp voor. Zoo heet o.a. een 
dorpje in de nabijheid van Sibolga, en hiernaar is 
de residentie, zoomede de bekende fraaie baai 
genoemd. De residentie is gelegen in het Noord
westen van Sumatru, van 3° tot 15°N.B., tusschen 
het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden, 
het gouvernement Oostkust van Sumatra, de re
sidentie k>u m at ra’s Westkust en den Indischcn 
Oceaan. I ot haar bohooren voorts de eilanden
groepen Mcsnsala en Nias. In de laatste jaren (se
dert 1902) is dc vorm en de uitgebreidheid der re
sidentie meermalen veranderd. In 1902 werd 
laroemoen afgescheiden en bij liet gouverne
ment Atjeh en Onderhoorigheden gevoegd. In

haVen: 1 -
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in het Zuiden de genoemde Loeboek Raja en de 
Si Boeal Boeali (1819 M.) de afsluiting vormen. 
Een betrekkelijk nauw dal vormt de verbinding 
met de kleine, eenzame hoogvallei van .Si Lan- 
tom. Ten Noorden van Padang Lawas volgt de 
hoogvlakte van Habinsaran, door een bergketen 
vanden Dk. Paoeng(1784 M.) in het W. totden Dk. 
Si Manalaksak (1948 M.) in het O., verdeeld in een 
Zuidelijk deel, Garoga genoemd, dat behoort tot 
het stroomgebied van de Bila, en een Noordelijk 
stuk, waarvan het water door de Hoealoe Straat 
Malaka bereikt.

Het overige van het bergland der residentie 
wordt ingenomen door eenige hoogvlakten, die 
het Tobameer omgeven. In het Zuiden de eigen
lijke Toba hoogvlakte, die 1000 a 1400 M. boven* 
zee is gelegen en gemiddeld 30 a 40 K.M. breedte 
heeft. De grenzen zijn vrijwel alle in het voren
staande aangegeven, terwijl zich op de vlakte zelf 
enkele afzonderlijke toppen verheffen: Imoen 
(1504 M.), Si Tarindak (1617 3VL), Si Doea Doea 
(1410 M.) en Martimbang (1680 M.). Het over
tollige water wordt afgevoerd door de verschil- 

* lende bronrivieren van de Batang Toroe. In het 
N.W. vormt het nog weinig bekende bergland 
van Nni Pospo's, dat echter zeer woest schijnt en 
verschillende toppen van ± 2000 M. hoogte heeft 
zooals de Sibor, Boran en Pinapan, en dat behoort 
tot het stroomgebied van de Sorkam, den over- 
gang naar de Dairi- of Pakpaklanden, die zich ten 
Westen van het Tobameer bevinden. De Oost
grens daarvan wordt zeer duidelijk gevormd door 
een bergketen, waarop zich verheffen Oeloc Da- 
rat (2172 M.), Poesoek Boekit (2005 M.) en Si- 
boeat^n (2375 M.), den hoeksteen tusschen Ta- 
panoeli en Oostkust van Sumatra. Genoemde 
hoogvlakte wordt door drie bergruggen in 4 stuk
ken verdeeld: Këlasan, Simsim, Këpas en Pëga- 
can, waarvan het overtollige water middels de Soe- 
lampi naar de Simpang Kanan, middels de Koembi 
en Rënoen naar de Simpang Kir: wordt gevoerd.

Het klimaat van Tapanoeli verschilt natuur
lijk aanmerkelijk voor de verschillende onder- 
deelen. De hoogvlakten zijn over het algemeen 
zeer vochtig en guur, terwijl er vooral bij helder 
w^pr een sterk sprekend verschil in temperatuur 
voorkomt tusschen dag on nacht. Een uitzonde
ring vormt de Toba-hoogvlakte. waar nog al eens 
betrekkelijke droogte kan heerschen. Het kustge
bied is over het geheel zeer warm, terwijl er veel 
regen valt, evenals in het daarachter gelegen 
boschrijke gebergte. Te Sibolga is de gemiddelde 
jaarlijksche regenval meer dan 4000 m.M. Gere
gelde regen metingen hebben plaats te Koeta 
Nopan, Padang Sidimpoean, Si Boehoean, Si- 
bolga, Si Borong-Borong, Baligé, Pangoeroeran, 
Taroetoeng, Nassau en Sidikalang.

Eind 1917 was de bevolking aldus samen
gesteld :

Hoewel van de gewesten op Sumatra Tapanoe
li alleen door Sumatra’s Westkust in bevolkings
dichtheid wordt overtroffen, wonen er toch niet 
meer dan gemiddeld slechts 17 menschcn per 
K.M.2. De dunheid der bevolking wordt verklaar
baar als men weet, dat een zeer groot deel van het 
land zoo goed als onbewoond is: n.1. groote uitge
strektheden boschgrond, uitgebreide dorro alang- 
alang velden en een groot deel van do veelal moe
rassige kuststrook. Vooral deze moerassen maken 
Tapanoeli tot een der meest door malaria geteis
terde gewesten van onzen Archipel. Blijkens de 
ervaringen der zendelingartsen zijn zelfs hoog
gelegen streken als Silindoeng in hooge mate mot 
malaria besmet. Daartegenover kunnen de vele 
hoogplateau’s als, vooral voor de tropen, gezonde 
landstreken beschouwd worden. Hier woont een 
naar verhouding niet alleen talrijke, maar ook 
krachtige en betrekkelijk arbeidzame bevolking, . 
die aanmerkelijk in aantal toeneemt.

Als bijzonder dicht bevolkte streken verdienen 
genoemd de omgeving van den Loeboek Raja, 
de valleien van Batang Gadis, Batang Angkola en 
Batang Toroe, de hoogvlakte van Toba, eigenlijk 
Toba (de vlakte aan den Zuidoostelijken hoek 
van’het Tobameer) en het eiland Samosir.

Middelen van beslaan. Behalve aan de kust, 
waar vischvangst het-hoofdmiddel van bestaan 
is, voorziet de bevolking voornamelijk door den 
■landbouw in haar levensonderhoud. Rijst is het 
lioofdvoedsel; alleen in enkele streken van de 
•Toba-hoogvlakte kan men gadong (een knol- 
vrucht) als voornaamste voedingsmiddel be
schouwen. De beste rijststreken zijn: Oeloean, 
Toba, vallei van Silindoeng, de omstreken .van 
Padang Sidimpoean, de vlakte van Grom - 
Mandailing, het keteldal van Pakantan en de 
omgeving van Si Boehoean. Betrouwbare gege
vens omtrent de opbrengst bestaan niet. Hoewel 
de opbrengst van deze sawah-gëbieden zoo groot 
is, dat een deel wordt uitgevoerd, bijv. naarSian- 
tar, is het overige bij lange na niet voldoende 
in de behoefte aan rijst van de overige streken 
van Tapanoeli te voorzien. Er wordt dan ooi; 
jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid rijst inge 
voerd, voornamelijk uit de Straits, wat de buiten- 
landsche, en van Sumatra’s Westkust, wat de 
havens binnen Ned.-Indië betreft. In Jan. ’I3 
werden bijv. aangevoerd uit de Straits 126.000 
K.G.; van Sumatra’s Westkust 246.000 K.G. l)<- 
waarde van den rijstinvoer uit buitenlandsehe 
havens bedroeg in 1913 ruim 392.000 guld

Een belangrijk boschproduct van het Noord 
westelijk deel van Tapanoeli is de benzoë, 
van maandelijks alleen uit Barocs van 25.000 
tot 45.000 K.G. verscheept wordt. De totale 
maandelijksche uitvoer is nog al aan wisseling 
onderhevig. Gemiddeld mag die (voor 1913) op 
± 120.000 K.G. worden geschat, waarvan 80 tot 
90 duizend K.G. naar Java gaan, de rest gaat 
grootendeels naar de Straits, en slechts 
nig af en toe rechtstreeks naar Nederland. In 
1914 bedroeg de geheele uitvoer 1.380.000 K.G.. 
waarvan 323.000K.G. direct naar hot buitenland. 
Een deel hiervan was afkomstig uit Atjèh 
werd alleen over de Tapanoeli havens uitgevoerd.
Bij het uitbreken van den oorlog verminderde de 
vraag en daarmee ook de prijs van dit belangrijke 
boschproduct van het gewest. Een tweede boseh- 
product, de rotan, wint steeds meer aan boteeke- 
nis; daarentegen heeft de uitvoer- van kamfer,
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scho Zuiden ontbreekt natuurlijk dit huisdier. In 
de afdeeling Bataklandon beliep hot aantal var
kens in 1913 bijna 96000, waarvan meer dan 
50.000 alleen in do onderafdeclingcn Toba en 
Hoogvlakte van Toba. Bijna was een niet met de 
omstandigheiden rekenend, van hoogcr hand ge
geven gebod tot kraling van varkens oorzaak ge
worden, dat doze voor de volkswelvaart zoo be
langrijke teelt te niet was gegaan. Nog juist in
tijds is dit gebod ingetrokken, met dit gevolg, dat 
bijv.- op Samosir het aantal varkens in een paar 
jaar steeg van 3000 op 17000. Intusschen wordt 
sinds .1913 deze teelt ernstig bedreigd door de 
varkenspest, die van de Karolanden uit over 
Paropo, Si Lalahi en Samosir haar intrede in het 
Tobaland heeft gedaan.

Heeft in vroeger jaren de omstandigheid, dat 
Tapanoeli niet was een zelfstandig gewest, in ver
band ook met andere, inwendige oorzaken als 
ongezond klimaat, onvoldoende transportwegen, 
sommige, de welvaart knakkende, adatplechtig- 
heden'enz. enz. als een rem op de ontwikkeling 
van dit veelszins rijke gewest gewerkt, sedert zijn 
verheffing tot zelfstandige residentie is het door 
krachtig bestuur, door de intrede van Europee- 
sche cultures (middellijk ook door de opening van 
Si Antar aan de Oostkust van Sumatra voor de 
Europeesche nijverheid), door groote uitbreiding 
en verbetering van het wegennet, door betere 
regeling van de positie eri het gezag der inland- 
sche hoofden en niet het minst door maatregelen 
in het belang van rijstbouw en veeteelt (aanstel
ling van mantri-sawahs, beter veterinair toe
zicht) zienderoogen vooruitgegaan. Die vooruit
gang vindt o. m. uitdrukking in de belangrijke 
toename van de handelsbeweging, zooals blijkt 
uit onderstaande cijfers (guldens), waarin 1902, een 
der gunstige jaren, vergeleken wordt met 1914.

vroeger vrij belangrijk, zoo goed als geheel opge- 
houden. In de jongste opgaven komt dit product 
niet meer voor.

Van do cultures is die van koffie het oudst, zij 
wordt vooral beoefend op de hellingen van den 
Eoebock Raja, speciaal in Mandailing, Angkola 
en Sipirok. Daar was ook een gedwongen cultuur 
en verplichte lovering, die echter in 1908 zijn 
afgeschaft en vervangen door een belasting op de 
bedrijfs- en andere inkomsten (Ind. St. 1908 
no. 94). Na een periode van achteruitgang neemt 
ze thans weer in omvang.toe, terwijl er ook meer 
zorg aan besteed wordt. De cultuur van robusta 
is nog niet omvangrijk, maar neemt snel toe, de 
intvoer ervan bedroeg in 1918 reeds ± 320.000 
K.G., terwijl de export van de andere lcoffiesoor- * 
ten ruim 1 milliocn K.G. beliep. De klappercul
tuur is in Tapanoeli reeds haar beginstadium te 

. boven en belooft langs de kusten en vooral op de 
eilanden veelbeteekenend te worden. In 1918 

• toch werd reeds een hoeveelheid copra van bijna 
'51 millioen K.G. uitgevoerd. De kapokcultuur 
bevindt zich nog in haar eerste windselen; de 
uitvoer bedroeg in 1918 iets meer dan 4000 KG. 
Een kleine tabaksonderneming bevindt zich te 
Pinang Sori.

Een belangrijke datum in de economische ont
wikkeling van Tapanoeli was 1908. Toen werd het 
gewest op betrekkelijk ruime schaal geopend 
voor Europeesche cultures en bleek dat vele 
streken uitnemend geschikt waren voor den aan
plant van rubber. Vooral in het gebied tusschen 
Sibolga en Padang Sidimpoean, met name in 
de omgeving van Batang Toroe, is heel wat grond 
in erfpacht afgestaan voor hevea. Thans hebben 
hier de Sumatra Caoutchouc Plantage Mij., de 
Amsterdam en Rotterdam Tapanoeli Cultuur 
Mij. en nog een pj.ar kleinere maatschappijen 
f-n ook enkele particulieren, waaronder 2 inlan
ders, concessies voor een 25-tal perceelen. Ver- 
• ebcidene zijn reeds in exploitatie en de groote 
genoemde maatschappijen zijn reeds eenige jaren 
met de productie begonnen. Deze cultures heb
ben plaatselijk veel welvaart gebracht.

Bijzondere vermelding verdienen de pas ont
boten Dairi- of Pakpak-landon, die o. m. confijn 
oort thee opleveren, en beloven Sumatra tot 

In t eerste thcoland van Ned.-fndiö te maken.
Naast den landbouw is van groot belang de vee- 

Irdt. In vroeger jaren was de veestapel veel groo- 
ter; opizoölicüii hebben groote verwoestingen 
aangericht. Door beter veterinair toezicht is in de 
laatste jaren de toestand weer veel verbeterd, 
zooals blijken kan uit het volgende staatje, dat 
opgaven bevat, loopendo tot ulto. 1914:

! in- en 
uitvoer 

1914.

in- on ! 
haven uitvoer 1 

I 1902. !
i invoer uitvoer ! 
i in 1914. in 1914. j

Siboga j 107.070 
Barocs 
Natal
Gocnoeng 
Sitoli.ïs'ias

5.062.502 2.878.591! 8.541.093 
36L40S 
59£'LjO 
546.089

23.833
18.664

1.234.175

356.920 4.488!
412.279, 133.810' 
298.703’ 293.0871

Totaal 1.383.742|6.730.464j3.309.976! 10.040.440

In twaalf jaar tijds alzoo een ruim 7-voudige 
handelsomzet.

Verkeer. De kust der residentie is over het 
algemeen weinig geschikt voor het. verkeer. Bij . 
Sibolga echter vormt ze een ruime, naar alle zij
den beschermde baai, een natuurlijke haven. De 
reeden van Baroes en Natal daarentegen zijn 
onbeschermd. Sibolga is dus voor don handel 
de voornaamste poort. Van hier gaan dan ook 
twee belangrijke transportwegen naar het bin
nenland :

le. over Batang Toroe en Padang Sidimpoean 
naar Fort de Koek, een groote postweg, die voor 
auto’s bruikbaar is, met zijtakken naar Sipirok 
Tano Bato en Pakantan;

2e. over Taroetoong (70 K.M.) naar Baligé aan 
het Toba-meer; vooral deze laatstoisvan grooto 
economische beteekenis, omdat hij deToba-hoog- 
vlaktc uit haar isolement opheft en de aanslui
ting 'bewerkstelligt mot het wegennet van do 
Oostkust, torwijl een zijweg medewerkt aan do

Afdeeling. i'ï;;'-. | scha- ; gei- 
pen ten.koeien

Bataklandon ,26.114 35.619 15.183 7.291 
P. Sidiinpoe- !

12.221

. 3.380 22.803 12 145! -an
Sibolga on 
Batang To- 
roe distr. . I 
Natal . . . : 
Nias . . . .

845!77
61 427i 514 828

135 140
Totaal , • ■ ,29.767 6l.423|28.740| 7.805 13.049

Voor de Noordelijke stroken is ook de teolt van 
varkens van beteekenis. In het Mohammedaan-
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tan met de hoofdplaats Kota Nopan, bestaande 
uit 15 koeria’s.

c. Padang Lawas met de hoofdplaats Goenocng 
Toea, bestaande uit 22 districten.

d. Natal en Batang Natal (hoofdplaats Natal). 
bestaande uit 7 koeria’s.

D. Bataklandenmetde hoofdplaatsTaroetoeng, 
onderverdeeld in 6 onderafdeolingen:

a. Silindoeng met de hoofdplaats Taroetoeng, 
bestaande uit 30 hoendoelans, benevens de land
schappen llappa, Nagatimboel, Loboesikam en 
die bekend onder den algemeenen naam Nai 
Pospos, voor zoover .niet gelegen ten Z. van de 
„Oleh Hoeta Goengoer”.

b. Hoogvlakte van Toba met de hoofdplaats, 
Si Borong Borong, bestaande uit 24 hoendoelans 
en 28 landschappen.

c. Toba met de hoofdplaats Baligé, bestaande 
uit 32 hoendoelans en 13 landschappen.

d. Baroes met de hoofdplaats Baroes, bestaande 
uit slechts 3 koeria’s, maar 10 landschappen.-

e. Samosir niet de hoofdplaats Pangoeroeran,' 
bestaande uit 13 landschappen.

/. Dairi-landcn, bestaande uit de landschappen 
bekend onder den algemeenen naam van Dairi- 
landen, voor zoover deze behooren tot het gebied 
der Sem-Sem, Kepas- en Pegagan Pakpaks, ver
der het landsehap Bangliaros van Kclasan, Si 
Lalahi, Paropo en Parboeloean, benevens de 
aan Laoe Renoen gelegen Karo-kampoengs tot 
Merdingding.

De tegenwoordige hoofdplaats is Sibolga (se
dert 1906); daarvóór (van 1885 tot 1906) was 
PadangSidimpoean de hoofdplaats van het gewest, 
nadat Sibolga het van 1842 eerst was geweest.

Het is niet ondenkbaar, dat mettertijd een 
andere plaats weer als hoofdplaats in aanmer
king zal komen, omdat Sibolga zeer ongezond 
is (wat men door een kostbare assainoering even
wel thans bezig is te verbeteren) en haar ligging 
aan de kust, hoewel voordeelen aanbiedend, ook 
groote bezwaren meebrengt, die slechts ten deelo 
door het aanloggen van kostbare groote verbin
dingswegen met het binnenland zijn te ondei - 
vangen (zie SIBOLGA). Het te Padang Sklim- 
poean liggend garnizoen is een detachement van 
de garnizoenscompagnie te Taroetoeng. Een an
der detachement ligt te Sidikalang. De vroegen- 
bezettingen van Sibolga, Baroes en Lagoeboii 
zijn opgeheven. Voor de binnenlandsche veilig 
heid wordt, naar het schijnt, thans voldoendo 
gezorgd door de aanzienlijk uitgebreide macht 
van gewapende politiedienaren, waarvan in alle 
bestuurszetels een grooter of kleiner aantal aan
wezig is. Toch brak Januari 1917 een opstand uit, 
die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, maar 
gelukkig spoedig werd gedempt. Tot 1908 werd 
door de bevolking geen belasting opgebracht. !)<■ 
prestatie der bevolking bestond in het verrichten 
van hcerendiensten en (wat het Zuiden: Angkola, 
Sipirok en Mandailing betreft) in de gedwongen 
cultuur en verplichte levering van koffie. De 
hcerendiensten bestaan nog en zijn het laatst op
nieuw geregeld bij Ind. Stb. 1913 no. 128, gew. bij 
Ind.Stb.1917no.215,1918,no.709(enBij bl.no.7875, 
jo. no. 8575). De gedwongon koffiecultuur enz. is 
opgeheven in 1908 en in verband daarmede inge
voerd een belasting op de bedrijfs- en andere 
inkomsten (Ind. Stb. 1908, no. 94). *

Andere belangrijke bestuursmaatregelen uit de 
laatste jaren zijn: «. de invoering der opium-regie

ontsluiting van de veelbelovende Dairi landen.
Er zyn verder nog verschillende andere, meer 

of minder goed berijdbare wegen, waarvan alleen 
vermelding verdient de weg van Baroes over 
Sidikalang langs de Rënoen naar de Alas-landen 

Atjèh. Groote moeilijkheden bij het aanleg
gen van deze wegen waren het overbruggen van 
de talrijke, diep strooinende rivieren en het 
voorzien in de noodige werkkrachten, waarvoor 
de bevolking vaak zware heerendiensten had te 
verrichten. Van groot economisch belang is ook 
de Gouvernements autodienst van Sibolga, le. 
over Loeboek Sikaping naar Fort de Koek; 2e. 
naar Padang Sidimpoean; 3e naar Baligé, waar
van een zeer druk gebruik wordt gemaakt. Bo
vendien is er een particuliere auto-onderneming 
werkzaam.

Sibolga is naar het Noorden telegrafisch ver
bonden met Singkil via Baroes, naar het Zuiden 
met Fort de Koek via Padang Sidimpoean, terwijl 
ook een onderzeesche kabel het met Padang ver
bindt. Met de Oostkust van Sumatra bestaan 
thans twee telegrafische verbindingen: een van 
Sibolga over Taroetoeng, Baligé, Pamatang 
Si Antar, Tébing Tinggi naar Médan (gedeeltelijk 
is dit nog telefoonlijn), en een van Padang Si
dimpoean over Goenoeng Toea en Rantau Përa- 
pat naar Médan.

Een wekelijksche stoomvaartdienst wordt door 
de Koninklijke Paketvaart Mij. onderhouden in de 
richting naar Padang en naar Atjèh.

Bestuur. De residentie maakte vroeger deel 
uit van het voormalige gouvernement Sumatra’s 
Westkust, zoodat de resident niet was „hoofd 
van gewestelijk,” maar „hoofd van plaatselijk” 
bestuur. In 1906 is hieraan een einde gemaakt, 
door de verheffing van Tapanoeli tot een zelf
standige residentie, hetgeen zeer ten goede is 
gekomen aan de behartiging der belangen van 
het gewest.

In het bestuur wordt de resident ter zijde ge
staan door drie assistent-residenten, een gewes
telijk secretaris en twintig controleurs (resp. ge
zaghebbers en lijdelijke gezaghebbers).

De regeling van het inlandsch bestuur en daar-
Ie de indeeling in districten (koeria’s, hoen

doelans) is opgenomen in Ind. Stb. 1906, no. 
496, later meermalen gewijzigd en aangevuld 

■ (Ind. Stb. 1907, nos. 360, 398, 430, Ind. Stb. 1908, 
nos. 99, 138 en 606, Ind. Stb. 1911, nos. 161, 515 
en 567, Ind. Stb. 1912, no. 410). De meest ingrij
pende verandering in het inlandsch bestuur was 
die der aanstelling van districtshoofden en onder- 
districtshoofden (Zie Ind. Stb. 1916, nos. 245 
en 404).

De laatste administratieve wijzigingen hadden 
plaats in 1918 (Ind. Stb. no. 718) en 1919 (Ind. 
Stb. nos. 272 en 340). Daarbij werd de residentie 
verdeeld in 4 afdeelingen n.1.:

A. Sibolga, en Ommelanden metde hoofdplaats 
Sibolga, bestaande uit 9 koeria’s;

B. Het eiland Nias en omliggende eilanden 
(hoofdplaats Goenoeng Sitoli), onderverdeeld in 
twee afdeelingen:

a. Noord Nias.
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b. Zuid Nias.
C. PadangSidimpoean met gelijknamige hoofd

plaats, onderverdeeld in 4 onderafdeelingen:
a. Angkola en Sipirok met de hoofdplaats 

Padang Sidimpoean, bestaande uit 16 koeria’s.
b. Groot en Klein Mandailing, Oeloe en Pakan-;
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rok” in tcgenstolling tot het samengenaaido. 
koker-clook, dc nroeng (zie dit woord). Bij 
de Dajaks is het speciaal een ruimere 
vrouwenrok dan de „saloi” = saroeng; bij do 
Balineezen het onderkleedje van eo« 
vrouw, onmiddellijk om dc heupen gedragen, 
waarover dan dc „kamben” of bovenrok heen
gaat; bij dc Maloiers desgelijks onderro k, 
zoodat het zelfs in de samenstelling sèloewnr 
tapih = „onderbroek” voorkomt; doch op Java 
is de tapih de volledige vrouwen-kain 
(verg. deze Ene. sub KAÏN en KLEEDING), de 
rok van Midden-Java.

Zoo behoort op Java de tapih der vtouw naast 
de bëbëd van den man; beide zijn geheel dezelfde 
kleedingstukken, van 
4; 2,50 — 3 M. lengte, alleen door dc verschil
lende bestemming in naara onderscheiden; beide 
kain’s-pandjang dus; van één, zichzelf 
gelijkblijvend patroon, zonder kapala die dat af
breekt. Terwijl echter de bëbëd’s voor het over- 
grootc deel, 99% zegt Kiliaan voor Patjitan *•), 
gebatikt zijn, is de tapih der Javaansche 
vrouw in den regel, 95% volgens Kiliaan, van 
geweven stof, kaïn loerik, meestal dan geruit.

Evenals bij de bëbëd van den man een hoofd
doek (ikét) behoort om een stel te vormen — 
gelijk bij ons „jas, broek en vest” voor een 
„costuum” —, zoo behoort bij de tapih der 
vrouw van Midden-Java eigenlijk een kêmbên of 
borstdoek. Dit begrip van stel heet sawit, van 
den stam „wit” = oorsprong, stam, dus: (v a n) 
één oorsprong. Een sawit.van tapih en 
kom ben, of een sa\yit van bëbëd en ikët, moet dan 
ook van hetzelfde patroon en dezelfde kleur zijn. 
on gebatikt dan meest, omdat een geweven 
borstdoek . niet vaak, 20 % slechts volgens 
Kiliaan, en een geweven hoofddock in het geheel 
niet voorkomt; daargelaten de effen witte hoofd- 
docken, 10% volgens Kiliaan.

Hoogst belangrijk is het nu, dat in het lijstje 
van 32 Javaansche woorden door F r a n c i s 
Drake te boek gesteld toen hij op zijn wereld- 
rondreis van 1577—80, ook in Maart 1580 veci- 
tien dagen door bracht in een „towne” van Java, 
waarschijnlijk T j i 1 a t j. a p, ook 3 woeden 
voorkomen van Javaansche kleedij toentertijd, 
die alle drie uitstekend terecht te brengen zijn. 
Hij noemt toch (Hakluvt, III, 1600, fol. 742), 
met behoud der volgnummers, aldaar:

„(1). Sabuck, silke.
(14) . Scuit, linnen cloth.
(15) . Doduck, blow cloth.”

D. i., hij noemt in 1580 dc Javaansche saboek 
of gordel als zijnde van z ij den s t o f,ge
lijk nu nog altijd haast het geval is; hij noemt do 
dodol of den Javaanschcn s t a a t s i e-r o k als 
een „blauwe stof”, hetgeen onmiddellijk be
wijst dat men toen op Midden-Java dodot’s 
droeg van het ook nu nog welbekende overhoer- 
schend-blauwc uiterlijk, dodot’s toch van kaïn- 
kërhbangan, patroon hangoen toclak, dus bl a u w, 
met wit van binnen; on hij noemt sawit als 
„linnen stof” in tegenstelling tot die blauwe 
dodot’s, d.i. hij noemt zoo goed als volkomen 
zeker dc stelle n of „costuums” van een bij
een behoorende bëbëd en hoofddoek voor een

in 1908, later gevolgd door een nadere omschrij
ving van do gedeelten der residentie, dio voor den 
invoer, het bezit enz. enz. van opium zijn ge
sloten; b. speciale subsidie-regeling voor parti
culiere inlandscho scholen.

Van groote beteokenis voor de ontwikkeling 
van het gewest is de arbeid der zending en hot 
onderwijs.

Volgens het verslag over 191G, uitgegeven in 
Juli 1917, waren toen in Tapanoeli werkzaam: 
van het Rijnsche zendelinggenootschap (met 
inbegrip van verlofgangers) 83 zendelingen (van 
wie 23 op Nias), hieronder begrepen zendeling- 
artsen, onderwijzers, landbouwkundigen (van wie 
1 op Nias), 13 zendingszusters (van wie 3 op 
Nias). Het aantal inlandscho onderwijzers on 
hulponderwijzers bedraagt volgens een statistiek 
over 1919, voorkomende in „Immanuel”, voor 
den vasten wal resp. 497 en 3331), voor Nias 
(verslag 1916) 239. Het aantal gewone zendings
scholen is 520 op den Sumatrawal, 136 op Nias.

Er zijn twee kweekscholen voor de opleiding 
van inlandscho onderwijzers, een te Si Poholon 
(voor 120 leerlingen) ciiöen te Ombolata op Nias 
(voor ± 40 leerlingen). Tot 1919 bestond ook nog 
een kweekschool te Na Roemonda (voor 60 ltwec- 
kclingen). Deze is omgevormd in een Hollandsch- 
Inlandsche school.

Het geheele aantal Christenen was op den vas
ten wal (1919), 183247, op Nias (1917), 17795.

Behalve liet Rijnsche zendelinggenootschap, dat 
arbeidt in het geheele Noordelijke deel van Tapa- 
nocii, tot Sipirok en »Si Manosa (bij Sibolga), zijn 
nog werkzaam het Java-Coraité in Angkola, met 
drie zendelingen en de Doopsgezinde zending in 
Mandailing on Pakantan, eveneens met drie zen
delingen. Het aantal scholen dier genootschap
pen bedraagt respectievelijk 14 en 4. (Zie voorts 
op ZENDING).

Ontbreekt in liet Noordelijk deel van Tapa- 
noeli, behalve op voorname plaatsen als Sibolga, 
Ba roes, Taroetoeng en Baligé, het Gouvcrne- 
!i,> o''-onderwijs geheel, in het Zuidelijk gedeelte 
i Aii'.'kf'ln en Mandailing) zijn behalve de reeds ver- 
nn-lde scholen tePadangSidimpoean nogeen 18-tal.

Literatuur. Zie de opgave in de Batakspiegel. 
Van lateren datum zijn: J. S. van Braam, Het 
bosch wezen van Tapanoeli. Tijdschr. Bin. Bestuur 
dl. 50, |>- 36; .M. Joustra, Van Medan naar Padang 
1913; Idem. Kroniek 1913 — 1917; fdem, Dc toe- 

* standen in Tapanoeli en dc Regeerings-commis- 
sic (1917); W. de Haan. Mijnbouwk. exploitatie 
in Zuid Tapanoeli (Verh. v. h. Gooi. Mijnb. Gen. 
M ij o b. Serie Dl. f 5e stuk 1918.).

TAPE-TAPE. ('ollectiefnaam voor Paarlschel- 
pen (zie PAARLOESTERS) in het gouverne
ment Oelebes en Ond. Op Java wordteen Paarl- 
sclielp Sim ping genoemd.

TAPEN (jav., sok ND.). Zie MALLOTUS 
PilI BI PPINENSJS.

TAPIH, letterlijk „omslag, hulsel” •). clan 
onder Dajaks, Balineezen, Malcicr# en Javanen 
„vrouwen-rok”, on wel bepaaldelijk een „open

1.05 M. breedte bij

]) Bovendien nog 4 hulpondorwijzeressen.
>'-) Zie Roorda-Vreede’s Jav. Noderl. Hwdb,, 

(‘len druk), 11)01, J, bl. 680, alwaar vergeleken 
wordt oepih — „bladscheedo van den pinang- 
boom”, van denzelfdcn stam pih. Zie ook Rouf- 
facr en Juynboll, „De Batik-kunst in N.-I. 
enz.” (1914), bh 09. 
v ■ ,->••• • ’ • v

*) Kiliaan in Tijdschr. v. Nijv. en Landb. 
in N.-I., NLIV (1892), bl. 339, verkeerdelijk 
539 gepagineerd.ü i*
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man, of een bijeenbehoorende tapih en borst
doek voor eep vrouw; natuurlijk van katoen, 
niet linnen. -.De vraag blijft, of die toenmaals 
geweven of wel gebatikt waren.

. De waarschijnlijkheid is er echter vóór, dat 
zij gebatikt waren. En wel om de volgende 
interessante redenen.

Reeds in de oudste bescheiden der Hollandsclie 
Oost-Indiëvaarders — zelfs al ten halve in Lin- 
schoten’s Itinerario, 1596, Gap. 20: „geschilderde 
Tapen van S. Thomas” — komt bij den handel 
op de Kust van lvoromandei, de term „tapi saras- 
se” voor; in een archiefstuk van 1603 b.v. be
schreven als „cleetgens die geschildert zyn met 
loofwerc oock met gevogelte.... heel bontach- 
tieh” l), en toen te krijg in het welbekende 
Kling’sche nijvcrhcids-centrum Palikat. Dit 
„sarasse” leeft nog in Mal. en Jav. „sërasah, 
srasah” == een fijngcbloemde, mozaïek-achtige 
Ivoromandcrsche batiksoort; en dit „tap i” 
is het M a l.-J a v. tapih (Prof. Kern). 
Desgelijks wordt in Verhaal 28 der ^adjaraiuAIe- 
lajoe (tusschen 1612 en 1614 A. D. geschreven) 
het „toelis” = batikken uitdrukkelijk verhaald 
van ,.kain sërasah'’ in het land der Kling’s (ed. 
SheUabear, 1S9S, p. 12S-129).

Reeds in 1603 was dus het Indonesische tapih 
zóózeer naar het Westen verbreid, dat het een 
handelsterm was aan de Kling’sche kust voor 
sommige soorten van aldaar „geschilderde” 
kleedjes, d.i. batik’s. Want in een ander archief
stuk, eene „Instructie en Ordongntie voor Cor- 
mandel” van 1G Juni 1089 (R.-A.), bevinden zich, 
onder de doeken door de Holl. kooplieden te 
Tegnapatam — Fort St. David op te koopen, 
ook genoemd 3 soorten van tapi h’s, 
en wel „Tape Sarasse” (Mal. tapih sërasah), „Tape 
Telpokan” (d.i. Mal. tapih tëlépoekan), en „Tape 
chindos” (Mal. tapih tjindai); bij elk van 
welke 3 soorten de hoeveelheid 
was wordt vermeld en berekend, 
die de „s c li i 1 d e r s” dezer doeken 
daarvoor gebruikten.

De tapih sërasah waren dus fijngebloe m- 
d ,c Kling’sclie batik’s; de tapih tëlépoekan — in 
bovenvermeld archiefstuk van 1603 „Toulou- 
poucan” geheeten, te koop te Negapatam, en 
met „ronde daeldeis” of kruisachtige figuren op 
rooden of zwarten grond „geschildert” — dito 
doeken met grootere „vlok”-patronon, 
w a a r s c h ij n 1 ij k datgene, wat de Javanen 
thans nog t j ë p 1 o k-patronen noemen 2); en de 
tapih tjindai waren gewis de n a rn aak in 
batik-werk van de oorspronkelijk uit de 
buurten van Bombay herkomstige zijde weefsels, 
tjindai of tjinde geheeten (zie TJINDAI).

Aldus heeft dan tapih, met het Mal.-Jav. 
woord kaïn, de eer gedeeld reeds vóór 1000 op
genomen te zijn in de handelstaal der TamiJ’s, 
die zoo duizendc geweven en gebatikte goederen

*) Zie Bijlage III in „De Batik-kunst in 
N.-I. enz.,” bl. XII, 2e kol.; alsmede kleur
plaat 50, en de zwarte platen 48 en 59.

z) Aldaar bl. XIII. Prof. Kern gaf even
zeer de verklaring van den term „Touloupou- 
can”; verg. Mal. télépoek — „met figuren van 
goud, zilver of een kleurstof bedrukt’'’, (Klin
kertsen het bij Rfioxda- Vreede, 1901, I, bl. 
675^"onverklaard ' gebleven „dodot tinëlpok 
(lees: linèlépok) ing pr&d&” i. v.lalépok.

' van oudsher voor de Indonesische markt plach
ten te vervaardigen.

Dat de termen „tapicliinde” en „tapisarassa” 
om den haverklap voorkomen in de oudere 
Holl. bescheiden over Java, Mataram, enz., 
weet ieder die De Jonge’s Opkomst, dl. IV —VII, 
meer dan van hooren zeggen kent. En waar 
tapih sërasah reeds in 1603 de naam was voor 
een bepaald soort van Palikat’sche batik’s 
(Mal. kaïn Pëlekal), is er alle waarschijnlijkheid 
voor, dat’ de sawiVs waarvan Drake in 1580 te 
Tjilatjap( ?) den naam opving, stellen zijn 
geweest van een gebatikte tapih plus këmbén, 
of, eerder nog, van een gebatikte bëbëd plus ilcët.

G. P. R.
TAPIOCA. Oorspronkelijk de handelsnaam van 

het Braziliaansche manihot zetmeel (zie OEBI 
KAJOE), dat op hecte platen snel tot geelbruine 
korrels ingedroogd en daardoor gedeeltelijk ver- 
stijfscld is geworden. Tegenwoordig wordt het in 
velerlei sorteering op groote schaal fabriekmatig 
bereid. Men maakt het uitsluitend uit eerste 
kwaliteit tapiocameel (zie aldaar), omdat de 

• tweede kwaliteit geen lichtkleurige tapioca zou 
kunnen oploveren. Het tapiocameel wordt in 
kleine rood-koperen pannen van ongeveer 60 cM. 
doorsnede, die in een rij naast elkander .staan, 
gebracht. Deze pannen zijn van een dubbelen 
bodem voorzien, waarin stoom onder druk kan 
worden toegelaten. Men spreidt ongeveer 5 K.G. 
meel in een dunne laag over den bodem van de 
pan uit, laat den stoom toe en zoodra- het meel 
vastbakt, maakt men het met eoa spatel los. Het 
mbel klontert samen en wordt half doorschijnend, 
waarna men het product uit de pannen neemt en 
op zeven brengt. De grove stukken worden met 
de hand klein gemaakt en opnieuw gezeefd, zoo- 
dat men ten slotte twee verschillende sorteerin- 
gen heeft gekregen. Do grootste stukken heeten 
tapioca-flake, de kleinere en het gruis tapioca- 
sifting. Een derde soort, de paarl-tapioca, bereidt 
men door het vochtige meel door een geperfo
reerde plaat te persen en de daaruit komende 
bolletjes te verhitten. Zij kunnen ook weder duo: 9 
zeven worden gesorteerd. De tapioca vindt v«■ >• i 
aanwending voor soepen en dergelijke spijzen t<-r 
vervanging van de sagoe. De uitvoer van tapio- 
caproducten uit Nederlandsch-Indië bedroeg in 
de laatste jaren vóór den oorlog ongeveer 25.000 
ton per jaar.

TAPIOCA-;vïEEL. In de laatste jaren hu. * 
zich in Ned.-Indië de bereiding Van cassavemeel 
(tapioca) tot een,, zoowel voor Europeanen als 
inlanders, Dij uitstek belangrijke industrie ont
wikkeld. De cijfers in de tabel op bl. 279 geven 
een beeld van den uitvoer van dit artikel ge
durende de jaren 1912, 1913 en 1914.

Een vrij belangrijk aantal fabrieken en fabriek
jes houdt zich op Java met de bereiding van 
cassavemeel bezig, terwijl ook door de bevolking 
op primitieve manier groote hoeveelheden meel 
geproduceerd worden.

Sedert korten tijd hebben zich ook hier eenige 
fabrieken ingericht voor-do fabricatie van flake 
en pearl, in navolging van de Straits, waar bijna 
alle meel tot deze producten wordt verwerkt.

Naar de bereiding onderscheidt men twee soor
ten van cassavemeel, en wel K a m.p o n g- 
m e e 1 en Fabrieksmeel.

Zooals de naam reeds aanduidt, wordt hot 
eerste meel in de kampoeng bereid, en wel op
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vende pulp horhaaldelijk met schoon water wordt 
uitgekneed.

Men laat daarna de zetmeelhoudcnde vloei
stof eonige uren in steenon bakken of potten be
zinken, giot het boven staande water af, roert 
opnieuw mot water om, laat weer bezinken, 
giet weer af on schept ten slotte het zetmeel uit 
den pot. Hot meel wordt dan, öf onder voort
durend fijnmaken, in de zon gedroogd, of het 
wordt, nog vochtig, aan Chineezen verkocht. 
De Chineezen vermengen het karnpongmeel weer 
opnieuw met water, zeven de brij nog een3, en 
bereiden op die wijze uit het karnpongmeel een 
tamelijk goede qualiteit meel.

De bereiding van het fabrieksmeel. In de meeste 
fabrieken op Java worden de cassaven door de 
bevolking geschild aan de fabriek geleverd, soms 
evenwel worden ongeschilde cassaven verwerkt. 
Het laatste geschiedt nu niet, zooals dikwijls 
aangenomen wordt, om het zetmeel, dat anders 
met de dikke schil verloren gaat, ook te winnen, 
maar alleen noodgedwongen, en wel als de fa
briek in hoofdzaak eigen aanplantingen ver
werkt en het schillen door gebrek aan werkvolk 
te kostbaar zou worden. Het percentage zet
meel in de schil is namelijk zeer gering, terwijl ^ 
daartegenover staat, dat het wasschen der on
geschilde cassaven heel grondig moet geschieden, 
wat ón veel kracht én veel water kost. Bij het 
verwerken der ongeschilde cassaven is het tevens 
moeilijker een absoluut wit meel te verkrijgen. 
Hot wasschen der ongeschilde cassaven geschiedt 
in waschtrommels, die geheel op dezelfde wijze 
zijn ingericht als de waschtrommels, die in ge
bruik zijn bij do beetwortel- en aardappelmeel
fabrieken. De cassaven worden in voortdurende 
beweging gehouden en langzaam voortbewogen, 
terwijl een waterstroom in tegengestelde rich
ting alle gronddeeltjes, losgeschuurde epidermis- 
stukjes, enz. wegspoelt.

Het raspen der cassavewortels dient om de zet- 
meelhoudende cellen te openen, zoodat de zet- 
meolkorrels vrij komen en bij de volgende be
werking, het wasschen, gemakkelijk van de cel- 
wanden enz. gescheiden kunnen worden. Een 
rasp bestaat uit een trommel van gegoten ijzer, 
aan den omtrek voorzien van getande messen 
of zagen, die evenwijdig aan de as geplaatst zijn. 
De rasp maakt ongeveer 800 omwentelingen per 
minuut. De zagen zijn geplaatst op een onder- 
lingen afstand van 2 c.M. en worden op hunne 
plaats gehouden door middel van ijzeren blok
ken. De zaagtanden steken boven die blokken 
een paar m.M. uit. Door middel van wiggen en 
metalen banden zijn trommel, zagen en blokken 
tot een stevig geheel vereenigd.

Na.het verlaten dor rasp, die meestal op een 
verhevenheid goplaatst is, stroomt de zotmeel- 
brij naar do zeven, waarin ze gescheiden moet 
worden van do cel wanden, ongeopende cellen 
enz. Hetgeen op de zeVen na het uitwasschen van 
het zetmeel achterblijft en dus uit bovengenoem
de bestanddeolen bestaat, wordt ampas of pulp 
genoemd.

Dikwijls wordt het zetmeelhoudondo water, 
dat uit do zeven komt, nogmaals gezeefd, maar 
nu door eon zeef mot zeer fijne mazen.

Hot zetmeel moet nu gescheiden worden van • 
het vruchtwater, spoelwater enz. Dit scheiden 
geschiedt door middel van bezinkgoten of van 
bozinkbakken. Bezinkbakken worden o^f Java

hoogst primitieve wig ze, terwijl het fabrieksmeel 
in speciaal daarvoor ingeriehte fabrieken bereid 
wordt.

Hoeveelheid in tons 
van 1000 K.G.Landen van bestemming.

1912 | 1913 I 1914

Ta. Uit Java, naar:
Nederland en order .
Engeland................
Ver. St. v. N.-Amerika
Singapore................
Andere bestemmingen . .

Totalen *.........................

. | 1.964 4.497' 5.461 

. 15.173ll5.056 14.749 

. j 14.605 22.371 21.258 
I 5.780) 5.918 4.823 
! 4.094i 5.395 2.255
j41.616j53.237|48.546

6. Uit de Buitenbezittin
gen, naar:
Engeland en order . . .
V. St. van N.-Amerika . .
Singapore.........................
Penang .............................

Totalen.........................

De bereiding van het cassavcmeel berust op 
het openen der zetmcelhoudende cellen door 
middel van raspen; het scheiden van het zet
meel van do onoplosbare verontreinigingen als: 
eelwanden, ongeopende cellen enz., door middel 
van zeven; het scheiden van het meel van de 
stoffen, die in het vruchtwater voorkomen door 
middel van bezinken, en ten slotte het drogen 
van het meel. *

De bereiding van het karnpongmeel. In verschil- 
Jende streken van Java, en wel vooral in Oost- 
Java en in de Preanger vindt men kampoengs, 
waar de bevolking zich speciaal toelegt op de 
meel bereiding. Zoo’n kampoeng is al op verren 
afstand te herkennen door een eigenaardige zure 
lucht, een gevolg van het in melkzure en boter- 
zure gisting overgaan van de overal in den om- 
trek verspreide afvalstoffen. Natuurlijk is de 
bereiding van het karnpongmeel hoogst primi
tief, on als gevolg daarvan behaalt het meel op 
verre na niet de prijzen, die voor het fabrieks- 
mecl betaald worden.

Do bereiding van het karnpongmeel is overal 
op Java gelijk, alleen bestaat er eonig verschil 
in de constructie dor raspen, die voor het openen 
• Ier cellen gebruikt worden.

Een der eenvoudigste raspen bestaat slechts 
uit een stuk petroleum blik, waarin, met behulp 
van een spijker, gaatjes geslagen zijn. De op
staande randen van die spijkergaten vormen de 
rasp. Dat. eon • dergelijk primitief werktuig al 
zeer onvoldoende moet werken is duidelijk.

Eon andere en iets betere constructie van rasp 
bestaat uit een plank, waarin op regelmatige 
afstanden stukjes koper- of ijzerdraad zijn be
vestigd, dio ongeveer 1. c.M. boven de plank 
uitstoken.

Eon groote verbetering, vooral wat do quanti- 
toit van hot verkregen meel betreft, is do molen
of traprasp, dio vooral bij de meel bereidendo 
bevolking van Ködiri in gebruik is. *

De geraspte brij wordt nu door oen fijnmazig 
doek gezoefd, terwijl de op hot dook terugblij-
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is weinig bekend. Volgens Schneider (Zoologische 
Jahrbücher, Abt. Syst. Bd. 23, 1906) voedt 
hij zich gaarne met boomvruchten on wordt hij 

■ daarom op Sumatra gevangen in valkuilen, die 
onder vruchtboomen aangelegd worden.

TAPOENG’S. Landstreek in de afdccling 
Bengkalis, gouvt. Oostkust van Sumatra, ge
vormd door het stroomgebied van de Tapoeng- 
lciri en Tapoeng-kanan (zie het art. SIAK-RI
VIER), grenzende ten O. aan eigenlijk Siak, ten 
Z. aan de afdeeling L. Kota (res. Sum. West 
kust), ten W. en N. aan de landschappen Ram 
bah, Kota Intan en Kota Lama der onderafdec- 
ling Rokan. De grond tusschen gezegde grenzen 
wordt ingenomen door de vroegere 2 confedera
ties, nl. die van de Tapoeng-kanan (het N. deel) 
en die van de Tapoeng-kiri (liet Z. deel). Do con
federatie Tapoeng-kiri bestaat uit viór leden, nl. 
Pëtapahan, Batoc Gadjah, Kebon en Tandocn; 
aan het hoofd van elk dier nauwkeurig begrensde 
en weder in onderdeden verdeelde landschapjes 
bevindt zich een bandahara. Tapoeng-kanan be
staat uit twee leden, nl. Lindei (waarvan het 
hoofd den titel tëraija draagt) en Sikidjang (met 
een bandahara), beide weder onderverdecld. De 
bevolking der Tapoeng’s moet van zuiver Mi- 
nangkabauschen oorsprong zijn; taal, zoowel als 
zeden en gewoonten wijzen daarop. Vroeger ver
keerden de Tapoengsche landschappen in een 
twijfelachtige onderhoorigheid aan Kota Intan 
en Siak, maar in 1870 deed de Radja van Kota 
Intan formeel afstand van zijn vermeende rech
ten, zoodat nu Siak alleen zich doet gelden. De 
Sultan van Siak wordt in do Tapoeng’s verte
genwoordigd door een door hem aangesteld 
hoofd; administratief behooren deze landschap- 
jes'ook tot het gebied van den controleur van 
Siak. Zie verder H. A. Hij mans van Anrooij, 
Nota omtrent het rijk van Siak, Tijdsehr. Bat. 
Gen. Dl. XXX *(1885), Hoofdst. IV (bl. 3“, 1 
vgg.): De Tapong’s.

T APOES (mal.). TAPOS (soknd.). Zie ELA- 
TERIOSPERMUM TAPOS.

TAPSÏR. Verbastering van het Arabische 
tafsir, d. i. Koran-uitlegging. Een Icitab tapsir 
is een Köran-commentaar.

TARADJOE (TRADJOE). District met gelijk
namige hoofdplaats van de eontröle-afdoeling 
Mangoenredja, regentschap en afdeeling Tasifc- 
majaja, residentie Preanger-Regentschappen; 
met eene oppervlakte van 321 K.M2. Het 
district telt 3 onderdistricten mot 25 desa’s.

TARAHAN. Naam op Wost-Sumatra aan een 
wevoraehtigen vogel, Prythura praaina, gegeven. 
Staart verlengd wigvormig, ongeveer van de 
lengte van het lichaam. Grootte van het sijsje; 
snavel krachtig; aehterkop, vleugelpen rug zijn 
groen gekleurd; staart en midden van de borst 
rood; zijden van de borst licht geelbruin; slaapt 
in het riet en plundert overdag de rijstvelden. 
Zie WE VER VOGEL.

TARAHAN. Eiland behooron.de tot het land- 
schap Boeloongan, afdeelingSamarinda, residen
tie Z. en O.afd. v. Borneo. Bevat petroleum- 
houdende terreinen. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij heeft hier eene belangrijke vesti
ging. Er bevindt zich een station v-oor draad- 
looze telegrafie.

TARANG BOEROENG.Maleische(?)naam voor 
de in Borneo en Sumatra voorkomende booin- 
hagedis, Draco cornutua Günther (zie verder

het meest toegepast; ook in Europa gaat men 
bij de fabricatie van aardappelmeel 
zamerhand tot de bezinkbakken over, daar de 
bezinkgoten op den duur minder schijnen te 
voldoen. De bezinkbakken zijn van cement en 
voorzien van inrichtingen om, na het bezinken 

het meel, liet- bovenstaande water zoo vol-

;; langweer

1
I • van

ledig mogelijk te kunnen aflaten.
De zwaarste deeltjes bezinken het eerst, ter

wijl de lichtere verontreinigingen zich pas op 
het laatst afzotten. Men verkrijgt met deze goten 
natuurlijk een zeer goede scheiding en kan zoo
veel qualiteiten krijgen als men wil. Soms past 
men bezinkbakken en bezinkgoten gecombi
neerd toe.

Het verkregen zetmeel moet nu in verschil
lende qualiteiten gescheiden worden, en elk_ 
dezer qualiteiten moet dan nogmaals gereinigd 
worden.

De blokken zetmeel, die men uit de bezink
bakken krijgt, en die ongeveer 50 % water be
vatten, worden van onderen en boven afge
schraapt, en bet schraapsel afzonderlijk verwerkt 
op een mindere qualitcit zetmeel.

Het zetmeel wordt daartoe in roerbakken met 
. zoo weinig mogelijk water tot een dikke brij 

aangeroerd. De roerbakken zijn van cement, en 
bezitten een roerinrichting, bestaande uit een 
as met vleugels, die hooger of lager te stellen zijn.

Zoodra het meel zich met het water tot een

i

i

4
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homogene massa vermengd heeft, wordt de melk 
afgei ten in bezinkgoten of bezinkbakken, om 
opnieuw te bezinken. Men krijgt dan twee quali
teiten meel, die elk verder afzonderlijk afgewerkt 
worden.

In kleine fabriekenwordt zooveel mogelijk voor 
het drogen van het meel gebruik gemaakt van 
de zon, en alleen bij ongunstig weer worden de 
steeds aanwezige drooginrichtingen gebruikt.

Literatuur: E. de Kruijff, De cassavcmeel- 
industrie op Java. (Teysmannia, j.aargang 1909, 
bl. 271)./,

TAPIR (Tapirus), behoort tot de Pcrissodac- 
lyla (Zie HOEFDIEREN). Hij heeft, evenals de 
verwante Neushoorn, een dikke huid, die dun 
behaard is. Het aantal der teenen is nog niet 
zoo sterk gereduceerd als bij de andere onge- 
paardhoevigen; aan den voorvoet is alleen de 
eerste teen verloren en zijn er dus nog 4 over
gebleven, de achtervoet is, evenals bij don Neus
hoorn, drieteenig. Hoewel dus de voorvoet feite
lijk „evenvingerig” is, verschilt hij toch van 
dien der Artiodactyla daarin, dat één teen (nl. 
de t weede van binnen af) langer is dan de overige.

De tapirs zijn korfrpootjge, plompe dieren met 
zeer korten staart on korte, bewegelijke slurf, 
aan bet eind waarvan de neusgaten liggen. Het 
zijn eenzaam lovende, plantenefcende dieren. In 
voor-historischen tijd hebben ze een groote ver
spreiding gehad, tegenwoordig leven ze nogsleehis 
in Centraal- en Z.-Amerika en in Achter-Indië, 
Sumatra en Borneo. De eenige Aziatische soort 
is T. indicus Cuv., die ongeveer 2 M. lang wordt. 
Als op Sumatra gebruikelijke namen worden 
genoemd: koeda ajër, koeda arau, koeda rimba, 
babi aloë, sëladang, gindol, tenoek, als namen, op 
Borneo in zwang: kadjamina (i>aj.) en rason. 
Het jonge dier is donkerbruin met gele strepen en 

' vlekken, volwassen' is het zwart gekleurd, maar 
de rojpp tusschen de ledematen wit. Vandaar 
de naam Scha brak-tapir. Over zijn levenswijze
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onder TJITJAK TËRB&NG en onder AGA- 
MIDAE).

TARANTANG. Zie TAM BANG.
TARATAK BOELOEH. Druk centrum voor 

don inlandschen kandel, gelegen in het gouv. 
Oostkust van Sumatra aan do Kampar Kanan, 
een weinig beneden de plaats, waar deze rivier 
het gewest betreedt. De uitgestrekte moe
rassige oerwouden langs de rivier bevatten tal
rijke dp'loetoengboomen, uitstekend timmerhout 
en veel rotan, maar de af voer daarvan was door 
de sterke „beno” (zie aldaar) en de vele ondiep
ten niet goed mogelijk, zoodat de bevolking van 
dezen woudrijkdom slechts weinig nut trok. Se
dert de Kampar echter bevaarbaar is gemaalct, 
kwam een stoomvaartverbinding tot stand van 
Pelalawan naar Taratak Bocloeh, in aansluiting 
aan den 18 K.M. langen landweg naar de uit- 
voerhaven Pakan Baroe aan de Siakrivier. Deze

don af, doordat de aan hare ordebroeders voor- 
geschroven godsdienstoefeningen geheel ontaard 
zijn in zelfvorwondings-vertooningen. Zie DA- 
BOES-SPELEN.

Iedere orde tracht het voor allen gemeen
schappelijke dool, de verkrijging der ware mys
tieke Godskennis, te bereiken langs do door 
haren stichter aangewezen tarikah (d. i. weg). 
Tusschcn de methoden der verschillende orden ‘ 
bestaat feitelijk geen diepgaand verschil. Hoofd 
zaak is voor allen: het in acktnemcn van zekere, 
vrome leefregelen, de beoefening eener strenge 
moraal, concentratie van den geest in mystieke 
overpeinzing en het zich verdiepen in het opper
wezen, — alles onder leiding van den goeroe of 
sjêch. De meeste orden kennen bovendien de 
min of meer luidruchtige samenkomsten der 
broeders, welke ten doel hebben, zich door ge
meenschappelijke godsdienstoefeningen in mys
tieke geestverrukking te brengen. Ter bereiking 
van dit doel worden vooral dansen en andere 
opwindende lichaamsbewegingen verricht, onder 
begeleiding van muziek en liet reciteeren van wi- 
ritVs. dikir's en ratib's. Zie Dl KIR, RATIB 
WIRID.

De sjêch's zoowel als de personen, die hen op 
verschillende plaatsen als badal's of kalipah's 
{chalifah's) vervangen, behooren volgens de 
strenge leer aan hooge eischen te voldoen. Zij 
moeten zich door reinen levenswandel onder
scheiden; hun kennis en stTeng orthodoxe op
vatting van wet en geloofsleer mag niet aan twij
fel onderhevig zijn. Hunne bevoegdheid om den 
heilbegecrigen op het pad der mystiek voor te 
gaan kan slechts verkregen worden door vorming 
onder de persoonlijke leiding van een mystiek 
leeraar. Iedere sjêch behoort in dit opzicht op 
een geestelijken, liefst tot op den stichter der 
orde teruggaanden stamboom (silsilah, salasilah) 
te kunnen wijzen, die aantoont, hoe de door hem 
önderwozen methoden onafgebroken in zuiveren 
vorm, van generatie tot generatie, zijn overge
leverd. Die overlevering wordt bovendien geacht, 
zich nog verder voort te zetten en door tusschen- 
komst van den grondlegger der orde en diens 
nog oudere autoriteiten ten slotte tot op den 
Profeet zelven terug te gaan.

Naar strenge opvatting mogen in do tarikah 
slechts personen opgenomen wdïdcn, wier gods
dienstige opvoeding ten aanzien van wet en ge
loofsleer, althans nagenoeg, voltooid is. De in
wijding in de mystieke leer kan ook slechts 
trapsgewijze geschieden. Gewoonlijk wordt daar
bij een indeeling in vier graden onderscheiden, 
die sjarVah (wet), tarikah (weg of methode), ma'- 
rif ah (kennis) en hakikah (werkelijkheid, hoogste 
mystioke kennis) genoemd worden. Zy, die toe
treden. hebben zich tot onvoorwaardelijko over
gave aan dc leiding van den sjêch te verbinden. 
Zij zijn hem voortaan volstrekte gehoorzaamheid 
verschuldigd. De btngat (Arabisch: bai'ah, d. i. 
huldiging), d. w. z. de plechtige overeenkomst 
met den goeroe bij opname in dc tarikah, bezegelt 
deze verhouding, die wel kenschetsend vergele
ken wordt met den toestand van het lijk in han
den van hom, die het wascht.

De praktijk beantwoordt intussekon slechts 
in zeer geringe mate aan het hier geschetste 
beeld. Slechts weinigen van hen, die als leiders 
optreden, kunnen als werkelijk kundige, beyoeg- 
de personen gelden. Aan do moesten hunner

weg bestond reeds sedert 1886, maar was in slech
ten toestand door het uitgestrekte moeras Ban- 
tjah Lawas langs den Kampar oever, in verband 
met de omstandigheid, dat hij onder bandjirpeil * 
lag, zoodat hij gedurende den regentijd meestal 
onbruikbaar was. In aanleg is een weg naar Ta- 
loek aan de Tndragiri, die van groot belang zal 
worden voor de ontsluiting van het Kampar 
Kiri gebied, en een deel wordt van den grooten 
Midden-Sumatra weg./’

TARATÉ (jav.). Zie NELUMBO NUCIEERA.
TARATÈ GOENOENG (soend.). Zie GUNNE-

*■

RA.
TARAWANGSA. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 

1NSTRUMENTEN.
TARAWEI-I. Zie VASTENMAAND.
TARÈKAT is de uit hot Arabische tarikah 

verbasterde benaming, waarmede op Java eene 
mystieke orde of broederschap aangeduid wordt. 
Zie over deze broederschappen, haar ontstaan, 
doel en inrichting, de groote beteekenis, welke zij 
in de Mohammedaansche samenleving hebben 
verkregen en de vereering, welke aan vele harer 
hoofden ten deel valt: ISLAM II, e. (Dl. II, p. 
f <»7). Eenige dezer orden zijn ook op .Java en 

i 11 verscheidene andere streken van den Indischen 
Archipel zeer verbreid. Duizenden uit alle klas- 
M ii der Inlandsche bevolking laten zich daarin 
opnemen, hetzij in hunne woonplaats, hetzij te 
Mekka bij gelegenheid der bedevaart.

De orden ontleenen haren naam aan de per- 
•onen, die als hare stichters bekend staan. Oud
tijds, in de Ilie en I7e eeuw, had vooral de tari
kah der >S j a 11 a r i j j a h in verschillende 
streken bekendheid verkregen. Later traden in 
het bijzonder dc K a d j r i j j a h en N a k- 
sjibandijjah op den voorgrond, do. eerste 
aldus genoemd naar haren stichter den alge
meen in Ned.-lndiö als heilige vereerden Abd al- 
Jvadir Djïlani (t 561 H. = 1165 n. C.), de tweede 
naar Baba ad-din Naksjibandi (f 719 II. 
n. C.). Ook de 8 j a d i I i j j a h (genoemd naar 
Aboo’l-Hasan Sjadili (f 656 II. = 1258 n. C.) 
on do eerst uit nieuworon tijd dateerende S a m- 
m a n i j j a h (zie 8AMMAN) verkregen in de 
laatste halve eeuw grooten aanhang, terwijl daar- 
ontegen de in Noord- en Contr.-Afrika zoo in
vloedrijke tarikah dor Senoesf’s tot dusver in den 
Archipel geen ingang vond. De R i f a’i j j a h- 
broodorsehap (gesticht door Ahmod Rifa’i (1'57S 
][. = 1182 n. C.) is hier en daar in Ned.-Indië 
wel bekend, maar wijkt vor van de andere or-
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•) 277 vv. j.^jen Arabisch bondgenoot der Ned. Ind. 
Regeering (Medcd. Ned. Zend. Gen. Bd. 31 
1SS6, p. 41 vv.); jHet Mohammedanisme (in 
Colijn’s 'Ned. Indië, I. p. 260 v.);lde Islam in " 
Ned. Indië, p. 41 v. (Gr. Godsdiensten II, 417 v.);
L. W. C.
2S, p. 158 vv.; K. F. Holle, Ibid. 31, p. 67 vv.;
Van de Wall, Ibid. 35, 223 vv.; C. Spat, in Onze 
Eeuw. 1912, I, 223 vv.; 412 vv.; vgl. de bij 
ISLAM II, e (Dl. II. p. 168, a) opgegeven lite
ratuur.

TARFIA. Landschap aan de Noordkust van 
Nieuw-Guinea, ten W. van Tanah-Mérah, aan 
de Mattererbaai. Aan deze baai liggen eenige 
kainpoengs, o.a. Tarfia en Dari. Meer naar het 
Z., in het gebergte, woont de stam Monimbora, 
die vooral sagoe naar de kust afvoert.

TARÏKAH. Zie TARÈKAT.
TARIQ- EN NGAMBATSTELSEL. Zie DJAM- 

BI onder Bevolking blz. 610.
TAROANG. Een der .districten van de onder

afdeling Bonthain (zie aldaar), gouv. Celebes en 
'Onderh., onder een glarang.

TAROEM (MAL., SOEND.). Zie INDIGO.
TAROEM (TJI). Grootste rivier van West- 

Java. Zij neemt haren oorsprong uit liet moeras 
Rantja gëdé, op het hoogland van Tëgal Padoeng, 
dat tusschen de vulkanen Wajang-Windoe en 
Kawah Manoek op 1550 — 1650 M. hoogte 
gelegen is. Beneden dit hoogland stort do Tji 
Tarocm zich in een prachtige kloof, die verderop 
in diepte afneemt en voor kleine, fraai gelegde 
sawah-terrassen ruimte laat. Bij Madjalaja 
(670 M.) betreedt de rivier, zich Westwaarts 
wendend, de Bandoengsche meervlakte (zie 
Dl. I,), waarop ze slechts 20 M. verval heeft, 
gerekend tot den tusschenrug, die het plateau 
van Bandoeng van dat van Tjililin scheidt. De 
rivier is op de eerste vlakte in het geheel niet inge
sneden; als een donkergroene strook,door dorpen 
en veel bamboe omzoomd, kronkelt zij zich door 
sawah’s en moerassen; de breedte neemt van 20 
tot 80 M. toe. Zijbeken zijn vag het Zuiden de Tji 
Sangkoewi en Tji Widej; de eerste komt van het 
plateau van Pëngalëngan (1400- 1550 M.), tegen
hanger van dat van Tëgal Padoeng, almede een 
kinagebied, beroemd om zijn heerlijk koel klimaat . 
en om de fraaie uitzichten langs den weg, die 
vandaar langs de Tji Sangkoewi gaat. De Tji 
Widej komt van het iets lager gelegen en dus 
tot sawah’s aangelegde, breede en vruchtbare 
hoogdal van Tji Widej of Tji Soridari (1200 -1400
M. ). Van de Noordzijde neemt de Tji Taroern 
o. a. op de Tji Kapoendoeng, die van den Boekit 
Toenggoel komt, een fraaien waterv-al vormt en 
door de hoofdplaats Bandoeng stroomt, en de 
Tji Mahi.

In de vlakte van Tjililin loopt de Tji Taroern 
door een steilwandig ravijn, 50- 00 M. diep, met 
verminderde breedte. Na de Tji Minjak, de 
hoofd beek dezer vlakte, te hebben opgenomen, 
stort zij zich in de kloof, waarin ze door het 
Tjiandjoersche scheidingsgebergte breekt. Dit 
is het meest grootsche doorbrekingsdal van Java, 
bijna drie uren gaans lang. De rivier heeft er 
eerst een waterval van enkele meters hoogte, 
de Tjoeroek Dingding. Dan volgt een vernauwing 
der kloof tot een spleet van 5 M. breedte, Tjoe- 
kang Ragong. Daarna de prachtige, 25 M. hooge 
waterval Tjoeroek Halimoen (nevelval). Einde
lijk de‘engte Sanghjang Hëloet, op sommige

wordt bovendien niet zonder grond grove geld
zucht, eigenbaat, heerschzucht en gebrek aan 
ernst verweten. Hun oogmerk is bovenal, grooten 
aanhang te verwerven. Bij het opnemen van 
nieuwe leden zijn de meeste sjêch’s ver van 
kieskeurig. Zelfs geheel onontwikkclden worden 
niet buitengesloten, en de eischen voor de mys
tieke opleiding zij» meestal tot*het uiterste ver- 

1 laagd. De ascese beperkt zich wel tot eenig vasten 
vóór de opname in de tarikah. De godsdienstoe
feningen omvatten niet veel meer dan het leeren 
opdreunen van eenige (fö/rtV-formules op de 
daartoe voorgeschreven tijden, waarbij men 
dan moet trachten, zich allengs de voorstelling 
eigen te maken, dat sommige woorden der ge
reciteerde formules uit bepaalde deelen van het 
menschelijke lichaam voortkomen. De goeroes 
plegen zich over de gebrekkigheid van het on
derricht te verontschuldigen met de opmerking, 
dat men den lieden niet meer van de mystieke 
kennis mag toevertrouwen dan hetgeen hunne 
zeer beperkte vermogens verdragen kunnen. 
Ook voor den geheel onbegaafde, zoo verklaren 
zij, is aan de toetreding tot de tarikah toch in 
allen gevalle groote zegen verbonden. De oefe
ningen, onder leiding van den sjêch begonnen, 
kunnen na verloop van tijd ook zelfstandig wor
den voortgezet. Maar het geldt toch als wen- 
schelijlc, nu en dan weder onder des goeroe’s 
eigen leiding te komen en in het algemeen de 
betrekking met dezen voortdurend te onder- 

• houden. Daartoe dienen herhaalde bezoeken, 
telkens onder aanbieding van daarbij passende 
geschenken in geld of in natura.

Aanpassing aan populair bijgeloof is bij het 
mystieke onderricht moeilijk te vermijden. 
Vooral de genoemde Sjattarijjah werd in lateren 
tijd wegens hare ontaarding in dit opzicht sterk 
veroordeeld in de kringen van strenge wetge
leerden. Deze koesteren echter ook tegen de 
overige orden in Ned.-lndië er«stige bedenr 
kingen. Zij keuren niet die methoden zelven af, 
maar wijzen op de groote bezwaren, verbonden 
aan de verbreiding van zulke tarikah’s onder de 
lnlandsche bevolking, bij welke de naleving 
der voorschriften van den Islam nog zoo veel 
te wenschen overlaat, terwijl ook de bevoegdheid 
der sjêch’s in hun oog zeer betwistbaar is.

Voor eene kolbniale regeering schuilen in het 
tarikah-wezen ongetwijfeld gevaren. De broe
derschappen vormen min of meer krachtige or
ganisaties, tot gehoorzaamheid aan hare sjêch’s 
verplicht. Er zijn goeroe’s. die zich gaarne in 
een waas van geheimzinnigheid hullen. Verhalen 
over wonderen, die hun door Allah’s genade te- 
beurtgevallen zouden zijn, vinden geloof onder 
de massa. Hun bevel geldt als dat van een Hoo- 
gere Macht. Wel beoogen de tarikali’s krachtens 
haren aard niet de verwezenlijking van politieke 
doeleinden, rnaar de mogelijkheid bestaat toch, 
dat deze scharen van meestahweinig ontwikkelde 
lieden, door hare leiders op een dwaalspoor ge- 
racht, zich ook op politiek terrein willen doen gel
den. Aanhoudend toezicht van overheidswege op 
deze broederschappen is dus noodzakelijk. Het 
werd nader geregeld in de Ordonnantie van 2 
Nov. -1905 betreffende het Moharamedaansch 
godsdienstonderwijs (Ind. Stb. 1905 no. 550); 
vgl. over de voorschriften ter uitvoering dier 
Ordonnantie: Bijbl. 6362.

JMeratuurC. finouck Hurgronje, Mekka, II,
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punten slechts 3 M. breed, waarbij een deel van 
het water door een grot schiet, de Sanghjang 
Tjikoro.

Beneden de kloof liggen Oostwaarts van den 
stroom de golvende gras- en rietvelden der hoog
vlakten van Radjamandala en Tjipeundeuj, door 
den Soesoeroe-keten gescheiden, aan welks 
Zuidvoet de Tji Méta stroomt; nabij haren 
mond overschrijdt de spoorlijn het diepe Tji 
Taroem-dal. Westwaarts van het eerste plateau 
ligt de Tjihéa-vlakte, de driehoek tusschen Tji 
Tarocm, Tji Sokan en het door beide door
broken Tjiandjoersche scheidingsgebergte.

De Tji Sokan is de grootste zijtak der Xji 
Taroem in den bovenloop. Hare bronnen liggen 
op de vulkaanruïne Këndang Loehoer. Ze stroomt 
eerst door een ruim dal naar hot Westen en buigt 
zich dan met een scherpen hoek Noordwaarts in 
een diepe kloof, waarin ze de Tji Dadap ont
vangt, die boven het vereenigingspunt langer is 
dan de Tji Sokan en, kort voor hare uitmonding 
in -deze, twee watervallen vormt. De Tji Sokan 
breekt nu door het genoemde scheidingsge
bergte in twee smalle dwarskloven, door een 
breeder lengtedal verbonden. Nergens vertoonen 
zich zulke engten en versmallingen als 'bij do 
Tji Taroem. Kort voor het einde der kloof vangt 
de leiding aan, die sedert kort het water der Tji 
Sokan door cenige tunnels naar de tc voren onbe
sproeide en schier onbebouwde Tjihéa-vlakte 
voert, die thans geheel in sawah’s herschapen is.
De Tji Sokan ontvangt’ bij Tjihéa al het water 
van het vruchtbare hoogland van Tjiandjoer, 
door middel van de Tji Andjoer.

Tusschen de genoemde vlakten stroomt de Tji 
Taroem door .een diep dal, waarin hare breedte 
toeneemt van 50 tot 100 M. Maar aan de Noord
grens der Preanger treedt een steile rug, dc 
Goenoeng Tjantajan, den stroom in den weg en 
dwingt hem tot een scherp^bocht, waarin twee 
engten van 10 en 5 M. breedte zijn gelegen.
Daarna verbreedt de rivier zich plotseling weer ' 
tot 70 M., weldra tot 150 en 200 M.

Maar nogmaals wordt ze beëngd, waar ze zich 
i n weg gaat banen tusschen twee oud-cruptieve 

groepen, het Parang- en het Sanggaboewana-ge- 
bergto. in kronkelenden loop dringt ze zich door 
een reeks van rotspoorten, die kleine, bebouwde 
dalkommen scheiden en waarin ze een zestal 

t room ver Hellingen vormt. In de laatste kloof, 
door een knlkbank, was vroeger een waterval.
Vóór meer dan dertig jaar heeft men daar den 
rotsda in laten springen, maar dc daardoor ont- 
sfane blokken massa verhindert de prauwvaart 
evenzeer. Trouwens sedert den spoorwegaanleg 
heeft ook de benedenloop de beteekenis geheel 
verloren, dip hij. ondanks zijn .slechte bevaar
baarheid, als de grootste handelsweg van de 
Preanger naar de Noordkust bezat. Vroeger voer 
men de rivier op tot Tjikao, aan den mond der 
gelijknamige zijrivier, die in den Boerangrang- 

. krater haar oorsprong neemt en langs Poorwa- 
lcarta stroomt. Te Tjikao waren grooto koffie- en 
zoutpakhuizen on daar nam het vervoer te land 
naar Tjiandjoer en Bandoeng een aanvang, 
grooto last voor de bevolking.

Beneden Tjikao gaat de rivier eerst door een 
meestal breed dal tusschen lage, woest begroeide 
heuvels. Enkele kilometers boven Krawang komt

in do kustvlakte, die ten Oosten een vrij goed hooge boomen, waarvan het hout voor huishouw 
bevolkt rijstland is, nabij de bedding in den

regentijd dikwijls overstroomd; het water stijgt 
dan veelal 11 M. boven den Oostmoeson-stand. 
Aan de Westzijde wordt de Tji Bèèt opgenomen, 
de grootste van alle. zijrivieren. De bron ligt op 
den bergketen, die benoorden den Poentjak (den 
bekenden pas van den postweg Buitenzorg — 
Tjiandjoer) aanvangt. Oostwaarts gaande heeft 
de Tji Bèët een smal, dan Noordwaarts buigend 
een broed cn vruchtbaar dal, gelijk aan dat van 
haar zij beek Tji Pamingkis. De Tji Taroem ver
der afgaand, vindt men de oeverlanden steeds 
moerassiger en minder bevolkt. Alleen vlak langs 
den sterk kronkelenden, meer dan 100 M. breeden 
stroom blijven de sawah’s strooken vormen en op 
de dijken, door de natuurlijke oeverwallen ge
dragen, liggen de dorpen in haast onafgebroken 
rij. Vooral voorbij de Noord west waartsche om
buiging ziet men verder bijna niets dan moeras- 
bosch. Het is de groote delta, waartoe in het 
W. reeds de Tji Leungsi of rivier van Bëkasi 
behoort en die in het Oosten waarschijnlijk 
vroeger een mond bij den hoek van Sëdari bezat.

De delta in engeren zin, gerekend van de eerste 
splitsing bij Tjabangboengin, is niets dan één 
hoog en dicht moeras woud. Van de zes grootere 
mondingen openen zich vier naar het Westen, 
twee naar het Noorden. De Moeara Gëmbong is 
de scheepvaartweg.

TAROEM AKAR (mal.),Taroemarcuj(soEND.) 
Marsdenia tinctoria R. Br., fam. usclepidiaceae. 
Deze Sumatraanschc indigo-soort (zie II), groeit 
ook in het wild op Java en wordt door de in- * 
landers wol gebruikt bij gebrek aan andere indigo. 
De Chineezen plegen beide soorten te mengen.

TAROEM AREUJ (sobnd.). Zie MARSDE
NIA TINCTORIA.

TAROENA. Zis KANDHAR-TAROENA.
TAROESAN. Riviertje ojï de Westkust van 

Sumatra; ontspringt op de Zuidelijke hellingen 
van don Goenoeng Talang en komt na een vrij 
korten loop i 
Taroesan in

een weinig beneden de nederzetting . + 
i den Indischen Oceaan uit. A ' -? y ° 

TAROETOENG. Hoofdplaats van de ondcraf- 
deeling Silindoeng en van de afdeeling Batak- 
landen der residentie Tapanoeli en als zoodanig 
standplaats van den controleur en van den as
sistent resident. De plaats ligt ten Zuiden van 
het Tobameer aan den Westkant van de Si
lindoeng vlakte, op een hoogte van 1076 M. 
boven zeeniveau, als liet ware aan den voet van 
den vulkaan Dolok Martimbang. Het is een be
langrijk centrum van degeheele Toba-hoogvlakto, 
middelpunt van een groot sawaheomplex, waar
door de boven Batang Toroe stroomt, aan welke 
rivier de plaats ook is gelegen. Do zending heeft 
Taroetoeng al vrij spoedig uitverkoren als ge
schikt punt om van daar uit de kerstening der 
Toba Ba taks aan te vangen (Zie PEA RADJA).
De plaats profiteert in hooge mate van den pas 
voltooiden Toba-weg, die haar eenerzijds met 
Sibolga, anderzijds via Si Borong Borang in ver
binding brengt met Baligéen het gchecle cultuur
gebied van de Oostkust van Sumatra. Ze heeft een 
post- en telegraafkantoor cn als grooto uitzon
dering voor het Noorden van Tapanoeli e^n 
Gouverncments Inlandscho school 2e klasse.^. ') 

TARRIETIA. Ki mèjong (soend.). Plantenge
slacht der Sterculiaceeën, waarvan eenigo soorten 
zeer zeldzaam op Java voorkomen. Het zijn

I

een :
-

ze
gobruikt wordt.
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laatste jaren de hieroncler vermelde hoeveelheden 
in tonnen van 1000 kilo:

J aar.
1913
1914
1915 
191G

TARUWESE. Ternataansche prins, neef van 
den in 1522 overleden sultan Kaitjil Leliatoe of 

* Bajang Oellah. Hij werd in dat- jaar onderkoning 
en voogd over de twee minderjarige zonen van 
Bajang Oellah, Déjalo en Bohójat. Sloot- een 
verdrag met den Portugees De Brito en ver
gunde dezen den bouw van de versterking Gam 
Lamo. Wist het vertrouwen van De Brito t-ë 
Winnen, doch speelde een dubbele rol, stookte 
voortdurend de Portugeezen, Ternatanen en 
Tidorcezen togen elkander op om zelf sultan te 
worden. Hij deed daartoe de jonge prinsen door 
de Portugeezen gevangen nemen en vergiftigde 
Déjalo. Bij een opvolger van De Brito in ongenade 
gevallen, spande hij met. Catabroeno, onder
koning van Djailolo, samen, om de Portugeezen 
te vermoorden (zoogenaamde Moluksche vesper). 
Het plan werd ontdekt en Taruwese in 1530 
gepijnigd en in het openbaar onthalsd.

TARWE. Triticum soorten. Gandoem (mal., 
jav.) Het broodgraan bij uitnemendheid, dat vrij 
wel over de geheele wereld op kleine of groote 
schaal wordt verbouwd. Alleen de vochtige 
tropische en sub-tropische- streken, zoomede 
landen met een korten, kouden zomer bezitten 
geen tarwebouw.

Men vindt in ‘enkele landen in de buurt van

;f>
Buitenbezittingen. ■ 

14.0SS 
12.464 
7.526 
9.085 
S.156

Java.
34.242 
27.704 
17.812 
21.411 
20.544

De hoofd massa van dezen invoer komt uit Aus- . 
tralie en kleinere hoeveelheden uit de Vereenigdé 
Staten.

Het grootste gedeelte van dit artikel is ont
leend aan L. Kocli, Teysmannia 1918, 625.

TASBÈH (soend.). Zie CANNA.
' TASIKMALAJA. Toen in 1S70 het „Preanger- 

stelsel” afgeschaft on het bestuur der residentie 
Preanger-Regentschappen op nieuw geregeld 
werd, werd eene afzonderlijke afdecling Tasilc- 
malaja in het leven geroepen onder een assistent- 
resident en een zoogenaamd en zelfstandigen 
patik, ressorteerende onder het regentschap 
Soemëdang. Deze afdecling werd echter in 1901 
opgeheven en gevoegd bij de afdecling, tevens 
het regentschap Soekapoera, waarvan de nieuwe 
standplaats (tot nog toe Manondjaja) Tasik- 
malaja werd. In 1913 werd bij Ind. Stb. no. 
356 de afdeeling, naar hare hoofdplaats, Tasik- 
malaja genoemd, terwijl bij Ind. Stb. 1915 no. 
670 het regentschap Galoeh van .Cheribon werd 
afgescheiden en onder den naam „regentschap 
Tjiamis” bij Tasikmalaja gevoegd1).

Zij heeft thans eene uitgestrektheid van 5681 
K.M2. en is de Oostelijkste afdeeling der residen
tie. Tot haar behoort het eenige eiland, dat deel 
uitmaakt van dit gewest, nl. Noesa Wóré, groot 
rfc Vz K.M2. Zij telde einde 1917 eene bevolking 
van ± 937 000 zielen, waaronder dr 670 Euro
peanen en ± 2800 Chineezen. Het aantal Chi- 
neezen is in den laatsten tijd sterk toegenomen, 
doordat de aanleg van den Staatsspoorweg 
Bandjar —Parigi vele Chincesche werkkrachten 
trekt.

De afdeeling wordt begrensd: ten W. door 
de afdeelingen Soemëdang en Garoet, ten /. 
door den Indische» Oceaan, ten 0. door de 
Tji Tandoewi cn haar zijrivier de Tji Djoelang, 
die haar scheiden van de residentie Banjocmas 
en ten W. eveneens door de Tji Djoelang en 
verder Westelijk door den bergrug Goenocng 
Tjëndana, die haar scheiden van de residentie 
Cheribon.

Zij bestaat uit twee regent schappen, Tasik
malaja en Tjiamis en uit vier eontróle-afdee- 
lingen nl. Tasikmalaja met de districten Tasik
malaja, Tjiawi en Manondjaja; .Man go en réd ja 
met de districten Singaparna, Taradjoe, Karang- 
noenggal en Tjikatomas; Bandjar met do dis
tricten Bandjar, Pëngandaran en Tjidjoelang en 
Tjiamis met de districten Tjiamis, Rantja, 
Kawali en Pandjnioe. Van deze 4 contróle- 
afdeeiingen behooren do eerste drie tot liet regent
schap Tasikmalaja en de vierde tot het regent
schap Tjiamis.

De spoorlijn Batavia—Bandoeng Djokja- 
karta loopt dwars door de geheele afdeeling.

*
;:

1917::
.1

i

'

h

Nederlandsch-Indië een noemenswaardigen tar
webouw, ofschoon deze ook daar niet van groote 
beteekenis is en wel op Ceylon (7° N.B.), de Phi- 
lippijnen (8° N.B.) en Portugeesch Ti mor (8° 

• Z.B).
-

Reeds in het jaar 1790 vermeldt Deel V van de 
Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot
schap, dat er te Ja co tra.goede resultaten werden 
bereikt met den aanplant van tarwesoorten van 
verschillende herkomst. In de jaren tussehen 
1828 en 1872 werd tarwe geplant op de hellingen 
van den Mërbaboe op oppervlakten, welke tus- 
schen enkele en een paar honderd bouw afwis
selden en waarop zooveel tarwe -werd geoogst, 
dat men te Salatiga geregeld brood van inland- 
sche tarwe kon bekomen.

i

Later geraakte deze cultuur in het vergeetboek, 
totdat in de jaren 1916 tot 1918 op last van den 
Directeur van Landbouw nieuwe proeven met 
den verbouw van tarwe werden genomen. Op 
verscheidene plaatsen mislukten deze tengevolge 
van zware regens, die een verwoestenden aanval 
van schimmelziekten veroorzaakten, maar van 
andere streken kwamen opbrengsten, welke de 
verwachtingen verre overtroffen. De mooiste 
proefaanplantingen werden in het Tënggërgc- 
bergte verkregen op een hoogte van 6000 tot 
7000 voet.

De Tënggëreezen bereiden de tarwe op de drie 
volgende wijzen tot voedsel:

1 De tarwekorrels worden tot fijn meel ge
stampt cn dan gaar gestoomd, waarna zij met 
zout, geraspte klapper en suiker worden genut
tigd. 2. fje tarwekorrels worden in hun geheel 
half gaar gekookt en dan tot tapej verwerkt. 
3. De rauwe korrels worden met bras djagoeng 
vermengd, gestoomd en gegeten.

Behalve de kleine hoeveelheid inlandsche 
tarwe, die na de hier beschreven gelukte proef
nemingen in de toekomst allicht zal worden ver
groot, wordt in Nederlandsch-Indië zeer veel 
meel van uitheerasche tarwe verbruikt, dat in 
den vorm van brood, koeken, beschuit en mie 
wordt genuttigd. De invoeren bedroegen in de

i
Ü;:

j
-

J) In Deel J, dat vóór 1915 het licht zag, 
wordt de afdeeling Galoeh nog als zoodanig 
genoemd, doch daar wordt de waarschijnlijk
heid van eene vereeniging met de Preanger- 
Regentschappen reeds voorspeld.
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Van Bandjar uit-, aan die lijn, is een secundaire 
spoorlijn in aanleg over Kalipoetjang 
Parigi en vermoedelijk later door te trekken tot 
Tjidjoelang. Van Tasikmalaja naar Singaparna 
loopt de eenige. stoomtram in do residentie. 
In de laatste tien jaren zijn tal van bestaande 
wegen verbeterd en ^verscheidene nieuwe aange
legd. Op het eind van 1910 waren er 78 erfpachts- 
perceelen en

maakte. Vandaar teruggekoerd, volgde nog één 
korte reis naar Palcmbang, voor politieke en 
handelsoogmerken en daarna wachtte hem de 
opdracht, die voor altijd zijn naam zoude ver
binden aan do ontdekking van het vijfde wereld
deel. Do cetste ontdekkingsreis naar Australië had 
plaats in 1642/43, waarbij Tasman optrad als 
sckipper-commandeur. Den loon J.uni 1643 terug
gekeerd, volgde van Januari—Augustus 1644 de 
tweede ontdekkingstocht naar Australië.

Korten tijd later (1644) werd hij benoemd tot 
lid van den Raad van Justitie te Batavia, waarbij 
hem in het bijzonder opgedragen werd kennis' 
te nemen van ingezonden scheepsjournalen. In 
1645 maakte hij zich bij eene reis naar Engano 
berucht door zijn verregaand ruw optreden tegen 
de bewoners van dat eiland.

Eenigen tijd later stelde hij eene verhandeling 
op over Zeilaanwijzingen van Batavia naar 
„Punte Gale” op Ceilon en kort daarop behandel
de hij op die wijze het traject Batavia — Manilla.

In 1648 wachtte hem weder een belangrijke, 
ditmaal zijn laatste opdracht. Als bevelhebber 
eener vloot van 8 sehepen werd hij naar de Phi- 
lippijnen gezonden om de Spanjaarden afbreuk 
te doen. De resultaten van dezen tocht zijn echter 
beneden alle verwachtingen gebleven en be
paalden zich tot het verwoesten van eenige slecht 
verdedigde Spaansche kustversterkingen op de 
Philippijnen en het tot zinken brengen van een 
zilverschip, zonder dat de lading gered had kun
nen worden. Wegens mishandeling van een sche
peling op de Philippijnen werd Tasman bij zijn 
terugkeer to Batavia (1649) door den Raad van 
Justitie vervallen verklaard van zijn rang. Na 
herhaald verzoek werd hij wel is waar (in 1650) 
weder in zijn rang hersteld, doch hij heeft niet 
meer als schip per-commandeur dienst gedaan. 
Omstreeks 1652 uit den dienst der O. I. C. ge
treden, dreef hij daarna van Batavia uit kust
handel voor eigen rekening. Zijn laatste levens
jaren bracht hij te Batavia door, waar hij in 1659 
overleed.

TATABOEAN. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TATAS. Eiland. Zie KOE-IEN.
TATOEËEREN. Tot de gebruiken, die door de 

geheele wereld (Amerika, Australië, Afrika, Azië 
en zelfs Europa) verspreid zijn, behoort het tatoe- 
ëeren, d.w.z. hot maken van teekeningen op de 
huid door insnijding mot een scherp instrument 
on inwrijving met een kleurstof. Terwijl wij voor 
het gebruik in hot algomeon verwijzen naar de 
monographio van W. Joost, Narbonzeichnen und 
Körperbemalen (Berlin 1S87)1), bopalen wij ons 
hier tot het tatooëeren in don Indischen Archipel.

N a a m. Tatoeëeren is afgeloid van het Tahi- 
tische tatau, een geredupliceerde vorm van het 
Samoaansche tan, dat ontstaan is uit tatu. Dit 
woord beteekont in ’t Javaansch „wond, ge
wond”. Van donzelfden stam zijn hot Soomba- 
sche katatu (getatoeëerd zijn), het Ngadjoe-Da- 
jaksche tantu (tatooëerwerktuig) en het Serma- 
tascheiatau (getatoeëerd worden). Nog meer ver
spreid in Indonesië zijn de woorden, afgeleid van

l) Over tatoeëeren in het algemeen verge
lijke men de werken, aangehaald in De 
Clörcq on Schmeltz, Ethnogr. beschrijving 
van do W.- on N.kust van N.-Guinea, bl. 
30, noot 2 en bl. 213, noot. 9.

naar

4 ondernemingen op den grondslag 
van overeenkomsten met de bevolking./^ 

TASIKMALAJA. District mot gelijknamige 
hoofdplaats van de gelijknamige contröle-afdee- 
ling. afdeeling en regentschap, residentie Prean- 
ger Regentschappen; met eene oppervlakte van 
178 K.M2. Het district heeft drie onderdistrictén 
en telt 46 desa’s.

TASIKMALAJA. Werd in 1901 de hoofdplaats 
van de afdeeling en het regentschap Soekapoera, 
sinds 1913 (Ind. Stb. no. 356) naar die hoofd
plaats ook Tasikmalaja geheeten. Hot ligt aan 
de spoorlijn van Bandoeng naar Djokjakarta en 
had eind 1905 ruim 10.000 inwoners, waaronder 
±130 Europeanen, en 560 Chineezen. Het is een 
vriendelijke binnenplaats, die door talrijke, goed 
onderhouden binnenwegen met de omliggende 
plaatsen verbonden is. Men vindt er eene fraaie 
moskee, enkele jaren geleden herbouwd en eender 
grootste pasars van de Preanger-Regentschappen.

TASMAN (ABEL JANSZOON). Geboren ver
moedelijk in het jaar 1603 in het dorpje Lutje- 
gast in Groningen. In begin 1633 vertrok Tasman, 
voor zoover bekend, voor het eerst naar Indië per 

Banda”, uitgerust door de Kamer van Amster
dam. Zijn diensttijd aldaar duurde 3 jaar. Van 
deze periode is alleen bekend, dat hij in Februari 
J 634 als le stuurman naar Ambon vertrok en 
door den Gouverneur van dat eiland tot schipper 
werd benoemd en als zoodanig deel nam aan het 
zoeken naar en in kaart brengen van een veiliger 
route van Ambon naar Ban<^a in den Oost-moes
son. Hierna ontving hij andere, afzonderlijke 
opdrachten in de Ambonsche en aangrenzende 
wateren, waarbij hij meermalen van het Bestuur 
dier gewesten blijken ontving,datzijnodiensten op 
I»:• ij • icld werden. In 1636 keerde hij naar het
vaderland terug. Tasman blijkt zich op deze reis 
in het bizonder met magnetische on zeevaart
kundige waarnemingen, op zeer verdienstelijke 
wijze te hebben beziggehouden. Binnen het jaar 
keerde hij weder naar Indië terug om daar tot 
zijn dood in 1659 te blijven.

Een maand na aankomst to Batavia (Oct. 
1638) vertrok hij reeds weder van daar, om op
nieuw in de Molukken te dienen. Kort daarop 
w.-rd hij benoemd tot onderbevelhebber van een 
flottielje van twee schepen onder hot opperbevel 
van Quasi, met de belangrijke opdracht om een 
onderzoek in te stellen naar het bestaan van 
goud- en zilverhoudende eilanden in den Noorde
lijken Stillen Oceaan. Teruggekeerd van dezen 
on vruchtbaren tocht uit de Japansche wateren, 
ontving Tasman op Formosa in 1639 eene 
opdracht om .betrouwbare zoilaanwijzingen voor 
do vaart in de Chincesche en aangrenzende 
wateren samen te stellen, van welke taak hij 
zich met medewerking van Vries blijkbaar 
goed heeft gekweten. In 164.0 werd hij als 
bevelhebber eener flottielje van 4 schepen 
voor handelsbelangen naar Japan gezonden, 
waarbij Tasman de voor de aldaar gevestigde 
Hollandsche factorij zeer kritieke tij don mede-

)
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den stam tëk of tik, die „prikken, krassen, schrij
ven” beteekent-. Hiertoe bekooron liet Tagal. 
batik, Bis. Iban. batok (tatoeëeren), Ngadjoe 
Daj. pan tok (tatoêëerstift) en bapatik (in de basa 
sangiang = getatoeëerd zijn), Boeg. inapati (ge
tatoeëerd zijn), Pagci- en Mèntawei-eilandcn 
titi (tatoeëeren), Fidji bati (tatoeëerwerktuig) 
enz.

do mannen als de vrouwen geheel getatoeëeerd. 
Als bijzondere teekens vindt men bij de Kajans 
sterren en vogels, vooral op do armen der hoo- 
gere standen, bij de Kanowits in Sërawak vogels 
en vissclion op hot gcheele lichaam, bij de Dajaks 
der Westorafdeeling zon, maan en sterren, op 
Soomba een haan op dén arm van jonge mannen 
onz. Bij de Biadjoe-Dajalcs maakt men eerst 
een cirkel (bunter) op de kuiten, dan een vogel 
(manuk) op de armen enz.

Prof. Nieuwenhuis onderscheidt bij de bewoners 
van Centraal-Borneo drio groepon van taloe- 
eoringsmotieven: 1°. die der Bahaus en Poe- 
nans, bestaande uit figuren van donkere lijnen 
(Zoowel bij vrouwen als.bij mannen); 2°. die 
der Bockats en Bëkëtans, bestaande uit groote 
donkero vlekken (bij mannen) en 3°. die der 
stammen van den Barito en Mëlawi en de Oeloe- 
Ajars van de Mandai, bestaande uit een schijf 
beneden den kniekuil op de kuit, terwijl later do 
armen, romp en hals geheel met donkere lijnen 
bedekt worden. Als bijzondere figuren vejrmeldt 
hij een gestyliseerd menschenhoofd of den kop 
van een neushoornvogel op de dijen der Mënda- 
lam-Kajan-vrouw, een uil op de hand, een 
hondekop op armen of borst der jongelingen bij 
de Bahaus enz. Wij verwijzen overigens naar de 
platen in de werken van Ling Roth, Nieuwenhuis, 
Bock en De Clercq en Schmcltz.

Bij de Mèntawei-eilanders tatoeëeren zich zoo
wel de mannen als de vrouwen. De figuren han
gen af van het geslacht, de familie, den ouder
dom, van verrichte heldendaden enz. De mannen 
zijn meer getatoeëerd dan de vrouwen. De Batoe- 
eilanders prikken zich een lijn van blauwe vlek
ken van den eenen schouder tot den anderen

;

Meer op zichzelf staan de woorden voor tatoe- 
eeren bij de bewoners van Centraal-Borneo 
(tëdak), de Biadjoe-Dajaks (tutang), de Ambo- 
neezen (kolomiit), do bewoners der Kei-eilanden 
•(belbel), der Aroe-eilanden (daes bela-bela), van 
Tënimbar en- Timor-laoet (belbcla), van Ba- 
bar (ilmehona) en der Papoea’s van Nieuw- 
Guinea (toi, kana, gomanruri, siritó, po, papa) 
enz.! I

V erspreiding. Het tatoeëeren is niet in 
zwang bij de meer beschaafde bewoners van 
Sumatra en Celebes, doch wel op Borneo, 
de Philippijncn (bij de Igorroten en Negrito’s). 
de eilanden ten Westen van Sumatra (Zuid-Nias, 
Batoe-eilanden, Mèntawei-eilanden) de Orang 
Sëmang van Malaka, op de Molukken en Kleine 
Soenda-eilanden (Ceram, Ambon, Tënimbar, Ti- 
morlaoet, Babar, Kisar, Wètar, Kei, Aroe, Flores, 
Soemba enz.) en Nieuw-Guinea (vooral in het 
Westelijke of Nederlandsche gedeelte).

Werktuigen. Gewoonlijk gebruikt men 
een metalen (geelkoperen) staafje of stilètje met 
een omgebogen punt (bv. bij de Dajaks der 
Z.O.-afdeeling van Borneo, de Tënimbar-eilan- 
ders enz.), dat met een houten hamertje in het 
vleesch gedreven wordt. Soms gebruikt men in 
plaats van een staafje naalden (bv. bij de be
woners van Sërawak en de Kajans van Centraal- 
Borneo, de Mèntawei-eilanders, de Papoea’s van 
Sègèt enz.), een doorn of een fijn beentje (bij de 
Papoea’s van Doréh, Tarfia, Tanah Mérah en de 
Geelvinksbaai), een vischgraat ('bij de Papoea’s 
van Roembati) enz. Bij sommige volken ge
bruikt mén ook stempels, bv. bij de Dajaks van 
Sërawak en de Kajans van Centraal-Borneo. De 
wondjes worden ingewreven met een zwarte 
kleurstof, gewoonlijk roet van damar (hars), met 
water gemengd, bij de Oio Ngadjoe der Zuj- 
der- en Oost eraf deeling van Borneo met eene 
indigo-oplossing. Gewoonlijk wordt do tatoeage 
met geruime tusschenpoozen verricht, wegens 
de pijnlijkheid der operatie.

Figuren. De ingeprikte figuren verschil
len naar gelang van het lichaamsdeel, de sekse, 
den volksstam, enz. Bij sommige volken zijn 
alleen de mannen, bij andere alleen de vrouwen, 
bij -weer andere beide seksen getatoeëerd. Nu 
eens is bijna het geheele lichaam, dan weer zijn 
slechts enkele lichaamsdeelen getatoeëerd. Bij 
de Olo-Ngadjoe bv. zijn de mannen bijna geheel 
getatoeëerd, zoodat het schijnt, alsof zij een 
baadje droegen. Bij de Kajans zijn alleen de 
vrouwen en de hoofden getatoeëerd. De laatsten 
hebben als teekenen van hun rang sterren of 
dieren op den arm. Tatoeage op de buitenzijde 
der hand geldt als onderscheidingsteeken voor 
dappere daden. De vrouwen zijn getatoeëerd op 
de armen, handen, beenen en voeten, terwijl 
vrouwen van hoogen rang plekken op de borst

::

;

il

;
■

of een driehoek enz. op de armen.
Bij de Papoea’s der Zuidwestkust van Nieuw- 

Guinea zijn de mannen op het voorhoofd geta
toeëerd, bij die om de Geelvinksbaai echter beide 
geslachten. Hier heerseht gelijkmatigheid, in de 
tatoeëering. Om de Humboldtsbaai tatoeëeren 
zich de vrouwen rug, borst en armen.

Beteekenis. In Polynesië en ook bij de 
Papoea’s der Geelvinksbaai geschiedt bet tatoe
ëeren soms als toeken van rouw, doch gewoon - 
lijk is het eenvoudig een middel tot versiering, 
o.a. bij de Papoea’s van de Doréh- en Hum- 
boldtsbaai, bij de Mëndalam-Kajans van Cen- 
traal-Borneo enz. Bij het laatstgenoemde volle 
meent men, dat de tatoeëersters van beroep on
der bescherming van een bijzondoren geest staan, 
aan wion zij offeren en voor wien zij zich van 
sommige spijzen onthouden. Bij iederen nieuwen 
patiënt moeten zij een offer brengen. Men mag 
zich niet laten tatoeëeren gedurende den zaai
tijd. De Kajans van Sërawak laten zich tatoe
ëeren als teeken van dapperheid, nadat zij een 
kop gesneld hebben enz. Op Ceram is tatoeage 
van mannen een bewijs, dat zij lid zijn van het 
Kakian-verbond. Op Tënimbar en Timorlaoet 
dient het tatoeëeren behalve tot versiering ook 
tot aanduiding van den stand.

Lituratuur: Voor de Papoea’s van Neder 
landsch Nieuw-Guinea: Goudswaard, De Pa 
poewa’s van de Geelvinksbaai, hl. 22 — 23; Do 
Clercq en Schmcltz, Ethnographische beschrij- 

hebben. Het bovenstaande geldt min of meer ving van de West- en Noordkust van Nedcr- 
ook van de Bahaus en Poenans in Centraal-
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landsch Nieuw-Guinea, bl. 31 — 32 en 213 — 214; 
Nieuw-Guinea in 1858, bl. 17. 29, 118, 147; 
Finsch, Revue d’Ethnographie, 188b, bl. 98 —

Borneo, de Barito-Dajaks en de bewoners van 
Koetei. Bij dé Bakatans in Sërawak zijn zoowel

'
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,voor Duitsch on Engolsch Nieuw-Guinea: 
TCriPcer Nou Guinca, bl. 275-276,290; Zuid
west N/-Guinee Expeditie 1904/5, p. 549-552; 

der Sande, Nova-Guinca, p. 40, IS, 275. 
Borneo: Voth, Bornoo’s Wcsterafdoeling,

ntn kleuren zich liet voorhoofd en do wangen, 
soms ook andere lichaamsdeelen, roodachtig geel.

Do Karo-Bataks kleuren zich het gelaat, den. 
hals, de armen en do borst rood met sirihspeeksel 
of alleen het gelaat geel met cureuma.

InContraa I-C clcbes hebben do meisjes 
de gewoonte, op de wangen en soms op het voor
hoofd zwarte plekjes aan te brengen bij wijze van 
taches do beauté. Bij de Bare’e-stammen aan 
den Zuidkant van het meer en vooral bij de 
Berg-Toradja’s ziet men het gansche gelaat der 
meisjes soms met teekeningen versierd, die daar
op zijn aangebracht met het sap van den nompi- 
nompi-boom.

Op Nieuw-Guinea is het beschilderen der 
huid, evenals het tatoeëeren, zeer in zwang. Bij de 
Papoea’s der Astrolabe-baai (Oostkust) gebrui
ken de jongelieden roode verf, waarmede zij en
kele strepen op het gelaat trekken,terwijl zij bij 
feesten het gelaat rood maken en daarop witte of 
zwarte strepen trekken. Zwarte kleurstof wordt 
meer door volwassenen gebruikt. De Papoea’s der 
Zuidwestkust gebruiken roode,zwarte of gele klei
aarde en die der Noordwestkust het roode merg- 
vet van do kroonduif {Coma coronata).

Op Borneo kleuren zich de vrouwen der Zee- 
Dajaks van Sera wak, na zich gebaad te hebben, 
het lichaam boven het middel geel.

Op B a 1 i verft men zich met boréh, een gele 
zalf en wel niet geheel, maar bij plekken, om
dat men een gevlekte huid schoon vindt. (Zie 
hot artikel BORBH).

Op Java besmeert men zich evenzoo bij fees
telijke gelegenheden het bovenlijf met boréh. Hier 
wordt de gele zalf bereid uit de wortels van de 
cureuma (kunir). Zoowel hier als op Sumatra 
blankct men zich het gelaat met een smeersel, 
bestaande uit rijstbalscm, vermengd met een 
welriekend vocht. Dit smeersel heet pupur en de 
poeder bedak (mal.) of weejak (jav.). De Malei- 
ers bepoederen zich niet alleen hét gelaat, maar 
ook nog de haren, borst en armen. De bewoners 
der Padangsche Bovenlanden vermengen de 
bedak ook wel met cureuma.

Literatuur : Voor de Mèntawei-eilanden: Mess, 
De Mentawei-eilanden (Tijdschr. Ind. T., L., Vk. 
XXV, bl. 83). Voor de Karo-Bataks: De Haan, 
Verslag omtrent een reis in de onafhankelijke 
Bataklanden (Verh. Bat. Gen. XXXVII, bl. 7); 
voor Colebes :/Adriani en Kruy't, De Baro’e-spre-* 
kende Toradja’s'^^IiaaoffiM^A.jnEZ^^ 
voor do Papoea’s der Astrolabe-baai: Maclay, 
Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indië, XXXVI, bl. 
294 — 295. Voor die der N.- en Z.W.kust: S. 
Muller, Reizen en onderzoekingen, I, bl. 5S en 
69; Zuidwest N. Guinca Expeditie 1904/5, p. 
546. Voor die dor N.W.kust: A. B. Meyer, Die 
Papua’s, bl. 18; voor die van Duitsch N. Guinea 
Biso, Beschreibender Catalog (Budapest, 1901,
I, p. 27 -28). Voor de Balineozen: Cat. Int. Kol. en 
Uitv. Tont. Amst. 1883, groep II, 9e kl. no. 146. 
Voor do Javanen: Veth, Java, IV, .360 — 361,.3931- 
605, 632, 633. Voor de Zce-Dajaks van Sëra. 
wak: Ding Roth, Tho natives of Sarawak and 
British North Bornoo, II, bl. 83. Algemeene 
werken: Wilken, Handleiding voor do vergelij
kende volkenkunde van Nederlandsch-Indië, bl. 
253 — 255; Blink, Do Bewoners der Vreemde 
Werolddcolen, De Ind. Archipel on Australië, 
bl. 35.

Hot kl e u r o n dor nagels en o o g-

van 
Voor
IJ bl 373> Nieuwenhuis, ln Centraal-Borneo 
I, bl. 49, 01, 68, 180, II, bl. 1, 39, 172, 205, 234- 
242 271: 'Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, I, 
p. 450 —‘168; Hein, Die bildenden Künste, p. 
143 — 149; Juynboll, Catalogus van Borneo, I, 
p. 51 — 60; Den Hamer, Iets over het taoeëeren 
of toetang bij de Biadjoestammen in de Z.O.afd. 
van Borneo (in Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk. 
'XXX, bl. 451—458); Grabowsky, Ausland, 1885, 
no. 8; Ling Roth, The natives of Sarawak and 
British North Borneo, vooral II, bl. 83 — 95; S. 
Müller, II, 352; C. Bock, bl. 67, 130; Hose and 
Shelford’s Materials for a study of tatu in Borneo 
(Journ. Anthroj). Inst. XXXVI, 60 — 91); Hose 
and Mc. Dougall, I, p. 244 —2S3. Voor de Philip- 
pijnen: Blumentritt, Versuch einor Ethnographie 
der Philippinen, bl. 25; Die Staaten der philipp. 
Eingebornen, bl. 16. Voor de Orang Sëmang: M. 
v. Maclay, Natuurk. Tijdschr. v. Ned.-Indië, 
XXXVI, bl. 296. Voor de Mentawei-eilanden 
en Nias: Me3s, Tijdschr. v. Ind. T., L. en Vk. 
XXV, bl. 83; Hinloopen en Severijn, Verslag 
van een onderzoek der Poggi-eilanden, 1. c. III, 
bl. 321 en 322; Von Rosenberg, De Mentawei- 
eifanden en hunne bewoners, l.c. I, bl. 411; von 
Rosenberg in Int. Arch. f. Ethn. I, p.‘218; Maass, 
Ucber eine Reise nach den Mentawei-Insoln in
Vorh. Gesellsch. f. Erdk. zu Berlin, 1898, no. 
-J. bl. 176 189; Maass, Die primitive Kunst der
.Mentawei-Insulaner in Zeitschr. f. Ethn. 1906, 
p. 437; Ber. Rhein. Missionsges. 1901, p. 341; 
Volz, Beitr. zur Anthr. und Ethnogr. von Indo- 
nesien. Zur Iventniss der Mcntawei-Inseln (Ar- 
chiv für Anthr. NeueFolge, Bd. IV, p. 93 volg.); 
Kramer, Zur Tatauierung der Mentawci-Insu- 
laner- (Ibid. VI, p. 36 vlg.); Fischer, Cat. van 
de eilanden om Sumatra, p. 84 en 221; Schrö- 
di■ r. Nias, § 175— 177. Voor de Molukken: 
Riedel, Do kroes- en sluikharige rassen tusschen 
i elebes en Papua, bl. 75 en 139 (Ccram), 219 

. Km), 251 (Aroo), 280 (Tcnimber en Timorlaoct), 
313 (Sërmata), 335 (Babar); Elbert, Dio^unda- 
Easjpedition, 11, j>. 223 (Wetar); Martin, Reisen 
m den Molukken, I, bl. 79, 81, 124, 126, 168 
(Ceram); Meded. v.w. het Ned. Zend. Gen. IX, 
bl. 216; Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 1884, 
bl. 721. Tauern, Patasiwa und Patalima, 150, 
153. Voor Soeniba en Savoe: Ten Kate, Beitrage 
zur Ethnographie der Timor-Gruppe in Intern. 
Arch. f. Ethn. Vil (1894), bl. 245; ten Kate, 
Verslag eener reis in de Timor-Groep (T. A. G. 
1894), p. 625,699. Voor Flores: Dr. M. Weber, 
Ethnographischc Notizcn über Flores und Cele- 
bes, l.c. lil (supplement), bl. 9 — 10; Elbert, 
Die Sunda-Expcdition, II, p. 184. Algemoeno 
werken: Dr. G. A. Wilken, Ilancfleiding voor 
do vergelijkende volkenkunde van Nedcrlandsch- 
Indië, bl. 246 — 251; Dr. H. Blink, De bewoners 
der vreemde werelddeelen, De Ind. Archipel en 
Australië, bl. 35; ,P. A. van der Lith, Nederl. 
Oost-Indië, 1894, ;bl. 410-411,

Het beschilderen dor huid. Be
halve door tatoeage wordt de huid ook bij vele* 
volken versierd door beschildering. Boido ge
woonten treft men vercenigd aan bij do Mcnta- 
woi-eilanders. De vrouwen en soms ook de man-

;

:

:

;
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leden. Terwijl het beschilderen dor huid zob- 
wel bij do heidensche als bij de Moslimsche 
volken voorkomt, is het kleuren der nagels 

gebruik, dat de Moslimsche volken van den 
Indischen Archipel aan de Arabieren of Perzen 
ontleend hebben. De nagels worden gekleurd 
met een pap, bestaande uit de fijngewreven bla
deren van de henna (Lawsonia alba) en houtskool. 
Deze plant, de patjar kuku der Javanen, de 
hinai der Maleiers en de „boomrcseda” der Hol
landers, levert een roode kleurstof, waarmede 
zich de Javanen, Maleiers en Makassaren 
’s avonds de nagels bestrijken.

Ook dé oogleden worden bij sommige volken 
(de Javanen, Maleiers, Bataks, Lampongers, Ma
kassaren en Boegineezen) met antimonium (tjë- 
lak) blauw geverfd. Deze wordt met een scherp 
bamboestaafje op het ooglid gestreken. Ook deze 
gewoonte zal wel aan de meer Westelijke Mo- 
hammedaansche volken ontleend zijn, evenals 
het kleuren der nagels. Het is een zeer oud 
Oostersch gebruik.

Literatuur : Valentijn, Oud en Nieuw Oost- 
Indiën, II, le stuk, fol. 165 -yVeth, Java,-IW 
56S; Van Hasselt, Midden-Suma'tra, bl. 5 en 9; 
Von de Wall, Maleisch woordenb. i. v. tjëlak; 
Matthes, Makassaarsche Chrestomathie, bl. 652 
en Mak. woordenb. i. v. tjalaq; Matthes, Boeg- 
woordenb. le. v. t jila;’Yreede, Jav. Woordenb. 
s. v. tjelak enVan der Tuuk, Kawi-Bal.woordenb., 
s. v. tjëlëk III.

TAWAËLI.Zelfbesturend ldhdschap, ressortee- 
rende onder de residentie Menado en behoorende 
tot de Kajélische landschappen. Het bestaat uit 
2 deelen, het Zuidelijk deel, het eigenlijke Tawa- 
ëli, begrensd ten N. door Banawa, ten O. door 
Parigi, ten Z. door Paloe en ten W. door dc Paloe- 
baai en het Noordelijk deel of Sirendja, begrensd 
ten N.' en Z. door Banawa, ten O. door het schei- 
dingsgebergte, dat de onderafdeelingcn Donggala 
en Parigi van elkaar scheidt en ten W. door 
straat Makasser. De zelf bestuurder voert den 
titel Magaoc en wordt voor het bestuur over Si
rendja bijgestaan door een madike matowa. De 
bevolking is ruim 13.000 zielen sterk en vnl. 
aan de kusten gevestigd; de bergstreken zijn na
genoeg onbewoond. Hoofdrniddelen van bestaan 
zijn landbouw (rijst, mais en klappers) en inza
meling van boschproducten. De voornaamste 

’ kampoengs zijnTawaëli,standplaats van den zelf- 
bestuurder; (van hieruit gaat een zeer goed paar- 
denpad naar Toboli aan de Torainibocht) en 
Wani, eene vrij belangrijke handelsplaats met 
vnl. Boegincesche en Arabische bevolking. De 
verhouding tot het Gouvt. is geregeld op don voet 
der korte verklaring. Zie KAÏLI en Med. En- 
cvclopaediseh bureau, (1912) IJ bl. 85 — 205 en 
Tijdschr. A. G. 2°. S. XXXI (19J4) afl. 6 bl. 
725 vgg;.

TAWAËLIA. Bronrivier van de Koro-rivier. 
Zie CELEBES onder b. Mi dijen Celi bes.

TAWAELIA’SCH. Zie TORADJA’SCHE TA
LEN.

TAWAF. Zie Bedevaart naar Mekka, 1 (Dl. I, 
p. 214).

TAWAILISCH. Zie TORADJA’SCHE TA
LEN.

TAWAK. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TA WALL Zie KASIROETA.
TAWANGSARI. District van het tot Soesoe-

hoenansgobied behoorend onderregentscliap Soo- 
kohardjo, afdeeling en residentie Soerakarta. 
Vroeger behoorde dit onderregentscliap tot de 
afdeeling Wonogiri,.maar deze is sedert een con- 
tröle-afdeeling van de afdeeling Soeralcarta ge
worden. Het district telt 4 onderdistricten met 
name Tawangsari, Poerwo, Watoekelir en Boeloe 
en had op het einde van 1905 eene bevolking van 
36.500 zielen, w. o. 19 Europeanen en 16 Chi- 
neezen.

TA WAR (PATJING) (mal.). Zie COSTUS 
SPECIOSUS.

TAWAR MEER. Meer in de Gajölanden van 
de afdeeling Noord kust van Atjèh. Het wordt 
vooral aan de Noord- en Zuidoevers begrensd 
door bergketenen van 1800 tot 2600 M. hoogte. 
Schijnbaar is het een kratermcer, maar de vul
kanen Popandji en Boer ni Bios zullen het 
waarschijnlijk in den diluvialen tijd hebben 
doen ontstaan, doordat hun puinmassa’s een 
dam opwierpen in de tegenwoordige Peusangan. 
Daarachter heeft zich het water opgestuwd tot 
ruim 60 M. hooger dan het tegenwoordige niveau, 
zooals aan de terrassen nog is te zien. Het is 
thans 16 K.M. lang en slechts 4 a 5 KM. breed; 
oppervlakte ongeveer 56 KM.-; grootste diepte 
niet meer dan 75 M; het ligt 1200 M. hoog. Een 
breede vlakte begrenst het meer, vooral in luit 
Westen ontstaan uit het slib, dat de rivieren 
aanvoeren, en daardoor uitstekend geschikt 
voor sawalis. Aan het eind der vlakte gaan de 
oevers plotseling 50 tot 60 M. steil de hoogte in. 
Het geheel heeft daai’door het voorkomen van 
een reusachtige badkuip.

TAWAS (mal., Jav.) De ruwe aluin, uit Euro
pa aangevoerd, en onder dezen naam bij de Chi- 
necsche drogerij verkoopers op Java verkrijgbaar.

TAWON. Javaansehe naam voor Bijen, ook 
Tawon-madoe; Maleisch Lëbah. Trigona minvla 
heet bij de Javanen Slambrang( ?), op Sumatra 
Taboean. Een Houthommel op Java en Sumatra 
heet Koembang. Zie BIJ, Deel I, blz. 420.

TËBING TINGGI. Onderafd. der afdeeling Pu- 
lembangsche bovenlanden, met een oppervlakU 
van 2659K.M2. De gelijknamige hoofdplaats,gele
gen aan de Moesi en aan den grooten weg van Ben- 
koelen^fiaar Palembang, do standplaats van den 
controleur, 103 M2. boven zee, heeft een bevol
king van ruim 1300 personen, nl. een 10 tal Euro 
peanen, 1100 Jnl., 165 Chin. (onder een Chin. lui
tenant) en enkele andere Vreemde Oosterlingen. 
De plaats heeft eenig historisch belang; in 1839 
nl. werden er een militaire post gevestigd en ver
sterkingen aangelegd om de onrustige bevolking 
van Moesi Oeloe en Ampat Lawang in bedwang 
te houden. Ook i.n 1851 bij een nieuwe expeditie 
naar Ampat Lawang werd Tëbing Tinggi als ope
ratie-basis gekozen en bleef sedert als garnizoens
plaats gehandhaafd; de vaste bezetting werd in 
1907 ingetrokken, en sedert is de steenen verster
king afgebroken.

De onderafdeeling bestaat uit het district 
Tëbing Tinggi, dat onderverdeeld is in 3 onder
districten, omvattende dc marga’s: Woloeng 
Doesoen, Sikap Pëlaboehan, Kedjahatan Mandi 
Moesi Jlir, Kedjahatan Mandi Moesi Oeloe, Te- 
dadjin, Sikap Dalam Moesi Oeloe, Pasëmah Aer 

‘Kroh, Lintang Kiri Soekoe Sadan, Kedjahatan 
Mandi Lintang, Tiang Poempoeng Soekoe Oeloe, 
Lintang Kanan Soekoe Moeara Danau, Lintang 
Kiri Soekoe Moeara Pinang en Lintang Kanan
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Soekoe Babatan. Druk bezochte weekmarkten 
vindt men te Tëbing Tinggi, Talang Padang (tot 
1906 standplaats van den controleur van Ampat 
Lawang) en Tandjocng. Rainan; de plaats Të
bing Tinggi ligt aan de Moesi op 298 K.M. van 
Palembang, 74 K.M. van Lahat, 145 K.M. van 
Benkoelen en 49 K.M. van Moeara Bliti, welke 
plaatsen alle per automobiel kunnen worden 
bereikt. De katocnproductie beliep over de 
jaren 1909—1913 gemiddeld ruim 6000 pikoels 
per jaar, die van koffie over 1909—1912 ge
middeld 700 pikoels per jaar. Zie overigens 
PALEMBANG.

TÉBING TINGGI. Hoofdplaats van de onder- 
afdeelingPadang en Bëdagei der afdeeling Deli en 
Sërdang in het gouvt. Oostkust van Sumatra, 
standplaats van den controleur en van een luite
nant der Cliineezen. Ook is er een landraad geves
tigd. De plaats, aan de Padang-rivier gelegen, heeft 
ruim 7000 inwoners, w.o. een 30-tal Eur., en ± 1100 
Vr. Oosterlingen, waaronder niet minder dan 
908 Chineezen (Reg. alm. 1919). Sedert de inlij
ving van de Bataksche landschappen is de betee- 
kenis van Tëbing Tinggi zeer toegenomen. Daar
toe heeft vooral bijgedragen de opening van vele 
landbouwondernemingen in den omtrek, in het 
bijzonder voor de hevea- en tabakscultuur. Bo
vendien is het tha-ns een belangrijk verkeers- 
midclelpunt. Een spoorweg verbindt de plaats 
met Médan, welke lijn thans Z.O.-waarts is door
getrokken naar Tandjocngbalai en Tëloek Ni- 
boeng aan de Asahan rivier. Een stroomtram 
gaat Zuidwaarts over Dolok Mërawannaar Pëma-

dc Bataklanden.

wel ten eigen bate wordt van de hand gezet. In 
Indië'is evenwel een vorm van voordeel trekken 
niet zeldzaam, welke bestaat in het goed tot den 
eigenaar doen terugkeeren tegen losgeld (wang 
tëboesan). De voornaamste oorzaak voor het ont
staan en voortbestaan van dezen vorm van voor
deel trekken uit het gepleegde misdrijf zal wel. 
zijn de moeilijkheid het gestolene van de hand te _ 
zetten op de gewone wijze.

Neemt men dit aan, dan is meteen verklaard 
waarom het terugbezorgen tegen losgeld het 
meeste voorkomt bij veediefstallen. Immers de 
bij den verkoop va« vee bestaande gewoonten, 
gedeeltelijk veroorzaakt door politieverorde
ningen ten opzichte van het vervoeren van vee 
van het eene district naar het andere (vgl. Ind. 
Stb. 1863 no. 84, 1875 no. 226, vervangen door- 
Ind. Stb. 1891 no. 142, in verband met het twee
de lid van art. 114, Strfwb. voor Inl.) maken het 
van de hand zetten van runderen of buffels niet 
gemalckelijk. Ook het slachten en in het klein ver- 
koopen van het gestolene trekt in de Inlandsche 
samenleving te zeer de aandacht om veilig te 
kunnen geschieden.

Om nu toch voordeel te kunnen genieten van 
den diefstal heeft zich een stelsel ontwikkeld, 
waarin, al dan niet door tusschenpersonen, de 
eigenaar er toe wordt gebracht geld te offeren 
om zijn cigondom terug te erlangen. Het is niet 
zoldzaam, dat zelfs leden van het desabestuur 
in dit stelsel een rol-spelen ten nadeele van den 
bestolene.

Het rund (of de buffel) wordt ergens verbor
gen — in een ravijn, of bosch of met kreupel
hout en hooge grassoorten begroeid veM — en 
een der dieven of een handlanger stelt zich in 
verbinding met den bestolene, die al dan niet 
na aangifte aan do politic, er op uit is het spoor 
van zijn rund te volgen. Bijv. hij komt hem 
quasi toevallig tegen en vraagt naar het doei 
van zijn tocht. Is dit medegedeeld, dan zegt de 
dief of handlanger, dat hij wel kans ziet het 
gestolene terug to bezorgen mits de eigenaar er 
een zekero geldsom voor over heeft. Of wel de 
handlanger biedt zich aan om het rund op to 
sporen, als hem geld gegeven wordt als teer
penning (sajigoo).

Gaat in het laatstbedoelde geval de bestolene, 
c. q. de desapolitie, op dit aanbod in, dan zal de 
handlanger na eenigo dagen, welke hij zegt zoe
kende te hebben doorgebracht, nog wat geld 
trachten los te krijgen door mede te deelen, dat 
hij al eenig spoor lieoft ontdekt maar dit nog 
verder moet vei^olgen, en anders zal hij na 
eenigen tijd komen met do mededeeling, dat hij 
al weet waar het gestolen rund is verborgen en 
dat conige hom bekende personen zich bereid 
hebben verklaard om het terug te bezorgen, 
wanneer een geeischto geldsom wordt betaald. 
Bijv. in don vorm: Uw rund is niet weg, indien 
er 10 realen zijn. Namen worden natuurlijk niet 
gencfcmd.

In beide vermelde gevallen worden er dan 
soms langdurige onderhandelingen govoerd, zoo
veel mogelijk. buiten tegenwoordigheid van ge
tuigen on op eenzame plaatsen. Na loven en 
bieden komt men dan eindelijk tot de vaststelling 

* van het bedrag van don losprijs, welk bedrag 
soms de werkelijke waardo van het rund over
treft, con verschijnsel, dat zijne verklaring kan 
vinden in de gehechtheid van den Inlander aan

tang Siantar tot ontsluiting van 
Groote rijwegen verbinden de plaats verder met 
Médan en het haventje Bandar C'halipah, terwijl 
zeer veel beteekenis heeft de voltooiing van den 
Toba weg, ter verbinding van Sibolga, hoofdstad 
van Tapanoeli, met Tëbing Tinggi. Het wegge
deelte Tëbing Tinggi—Pëmatang Siantar van 

! zen Toba weg, behoort thans reeds tot een der 
drukst begane wegen van Sumatra. Tëbing 
Tinggi is zoo geworden een der belangrijkste han- 
delsocntra van het gewest.

TËBING TINGGI. Een van de grootste eilanden 
ii, de Straat van Malaka, tusschen de Kampv- en 
Siak-riviermondingen gelegen en gescheiden van 
!i.• t. v;i:d<- land door de Brouwerstraat. Adminis-
f ra lief behoort het tot de afdeeling Bëngkalis 

hei, gouvernement Oostkust van Sumatra,va ii
Het eiland is laag en moerassig en bedekt met 
uilgesl lekte sagoe-bosschen. Bereiden van sagoe, 
die uitgevoord wordt naar Singapore is cön dor 
hoofd middelen van bestaan. Chfneezen hebben
hier voorts groote houtaunkappingen, met plan
kenzagerijen en houtskoolbranderijen (zie PANG- 
LONG). Aan de Noordkust tegenovor hot eiland 
Médiwig, waarvan Tëbing Tinggi slechts door een 
nauwe straat wordt gescheiden, ontwikkelde zich 
Sëlatpandjang tot een handelsplaats van ccnigc 
beteekenis, die geregeld wordt aangedaan door 
de stoomschepen der Kon. Pak. Mij. Het is de 
zetel van een civiel gezaghebber, speciaal belast 
met het toezicht (Pp do naleving van het pang- 
lo ng-regie ment.

TËBOENGKOES (TAMOEKOES). Zie BOE- 
LËT/ËNG.

TËBOESANSTELSEL. Diefstal zal als regel 
wel gepleegd worden om uit het gestolono voor- 

. deel te trokken. Meestal zal dit voordeel daarin 
bestaan, dat het goed zelf gebruikt wordt dan

19iv
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zijn'vee. Er wordt dan verder dag, uur (meestal 
een'nachtelijk) en plaats bepaald waarop de 

zal geschieden. Een overhandiging

Het gevolg was, dat het terugbezorgen tegen 
losgeld niet mopr gestraft werd en vooral op Java 
meer on meer voorkwam. Tot de uitbreiding van 
het kwaad heeft ongetwijfeld ook medegewerkt, 
dat de desapolitic, in vele gevallen geen kans zien
de op andere wijze gestolen zaken op te sporen, 
zelve voor sangoe en losgeld zorgde als zij iemand 
had gevonden bereid tusschenpersoon te zijn 
tusschen rechthebbende en dief. Waar leden van 
het desabestuur zelf langs dezen weg voordeel 
trokken, 'woekerde het kwaad natuurlijk nog 
sterker, aangezien de dieven zich beschermd 
wisten.

Om nu‘het kwaad te bestrijden werden bij de 
ordonnantie in Ind. Stb. 1899 no. 141 in het 
strafwetboek voor Inlanders 
bepaling voor Europeanen werd niet noodig ge
acht — in den Titel van Medeplichtigheid inge
voegd twee nieuwe artikelen, 31a en 316, waarbij 
strafbaar werd gesteld: le. Hij, die, al of niet 
daartoe aangezocht, zich aanbiedt tot het geven 
of inwinnen van inlichtingen omtrent door eenig 
strafbaar feit verkregen goederen, welke in
lichtingen de strekking hebben die goederen 
tegen een te bepalen prijs tot den eigenaar of 
rechthebbende te doen terugkeeren, 2e. zoomede 
hij, die zoodanige inlichting geeft of aanwijzin
gen doet omtrent den tijd waarop, de plaats waar 
of de wijze hoe bedoelde goederen tot den eige
naar of rechthebbende kunnen terugkeeren; 
en 3e. hij, die tegen een bepaalden prijs aanneemt, 
goederen, als boven bedoeld, tot den eigenaar of 
rechthebbende te doen terugkeeren, of doet terug 
keeren, hetzij persoonlijk, hetzij door tusschen- 
komst van anderen.

De bedreigde straffen fraren zwaar, nl. onder 
scheidenlijk voor le. en 2e. van G maanden tot 2 
jaren en voor 3e. van 1 jaar tot 5 jaren dwang
arbeid buiten den ketting.

De bedoeling van deze strafbaarstellingen was 
voornamelijk om eene bestraffing mogelijk le 
maken van die personen, die zelf niet behoorende 
tot de dieven of hunne handlangers, den besto
lene in v.erbinding brachten met personen, die 
meer van den diefstal wisten en daarvoor niel 
een deel van den losprijs, maar slechts „sangoe” 
ontvingen. Men hoopte daardoor deze categorie 
van personen aan de' dieven te zien ontvallen, 
waardoor de kans grooter zou worden deze in 
handen te krijgen en het in elk geval veel minder 
gemakkelyk zou zijn voordeel van den dief in 1 
te trekken.

De/.e bepalingen zijn gebleken ten eenenmale 
onvoldoende te zijn om het te bestrijden kwaad 
te keeren. Integendeel, men mag zeggen, dat zij 
meer kwaad dan goed hebben gedaan, daar voor
namelijk de bona fide helpers van de politie do 
dupe er van werden, indien zij niet slaagden in 
het terugvinden van het ontvreemde goed’ Ook 
werd wel van de in de eerste plaats vermelde 
strafbaarstelling gebruik gemaakt, om minder 
gewenschte personen in de gevangenis te krijgen 
door hen over te halen op inlichtingen uit te gaan. 
Zij werden door het enkele feit, dat zij —aange
zocht door de politie — zich aanboden inlichtin
gen in te winnen met de vermelde strekking 
reeds strafbaar

In het thans geldende strafwetboek zal men 
dan ook te vergeefs naar dergelijke bepalingen 
zoeken. Wel had het Ontwerp in art. 476 onder 
nummer 3 een strafbedreiging tegen hem, die

teruggave
rechtstreeks komt slechts zelden voor. Den 
eigenaar wordt medegedeeld dat hij maar moet 
zoeken in een aangewezen buurt, waar het rund 
ook werkelijk wordt aangetroffen, vagtgebonden 

een boom of struik, dan wel losloopende.
' Deze wijze van in bezitstellen wordt in acht 
genomen om veilig te zijn voor het geval politie
beambten zich in de nabijheid verscholen moch
ten hebben om den geleider van het rund in het 
bezit er van te betrappen.

Opgemerkt dient te worefen, dat de persoon, 
die zich aanbiedt het gestolene terug te bezorgen, 
niet noodzakelijk een handlanger van de dieven 
behoeft te zijn. Hij kan ook zijn iemand, die toe
vallig een rund heeft zien voortdrijven onder ver
dachte omstandigheden en nu van zijn wetenschap 
voordeel wil trekken. In het meerendeel der

aan
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gévallen evenwel mag men aannemen, dat hij, die 
zich aanbiedt, is een van de dieven of een hand
langer van deze.

Aanvankelijk'werd tegen dit euvel opgetreden 
door den persoon, die zich aanbood terug te be
zorgen, te vervolgen, hetzij wegens oplichting 
— voor de als teerpenning gevorderde of als los
geld ontyangen bedragen — indien het gestolene 
niet werd terugbezorgd, hetzij wegens heling. 
Heling was, onder de toen van kracht zijnde 
wetboeken, medeplichtigheid aan het misdrijf 
waardoor het geheelde werd verkregen. Men nam 
aan, dat de terugbezorger het bezit had gehad, 
immers de beschikking over het voorwerp, 
waarvgn de misdadige herkomst hem volkomen 
bekend was. Het begrip „heling” werd in de oude 
wetboeken niet omschreven.

Het Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië evenwel 
begon in 1884 (arrest van 12 September) een 
andere opvatting te huldigen, welke, door de 
lagere rechters overgenomen, gevestigde juris
prudentie werd. Het enkele feit, dat men tus
schenpersoon was geweest bij het terugbezorgen 
werd niet meer aangenomen als bewijs, dat men 
ook het bezit van het gestolen voorwerp, had ge
had en vooral werd de nadruk er op gevestigd, 
dat het begrip „heling” medebrengt, niet alleen, 
dat men het voorwerp bezit, bewust*van de mis
dadige herkomst, maar tevens dat men den wil 
moet hebben het te onttrekken aan de nasporin- 
gen van den rechthebbende en (of) de politie. De 
'omstandigheid nu, dat de beklaagde aannam het 
gestolene terug te bezorgen en werkelijk ook 
terug bezorgde, was in strijd met dit laatste ver- 
eischte, zij het ook, dat hij voordeel had getrok
ken van dat terugbezorgen. De terugbezorger als 
zoodanig kon evenmin gestraft worden wegens 
medeplichtigheid door het desbewust helpen of 
bijstaan van de dieven in de feiten, waardoor het 
misdrijf was voorbereid, gemakkelijk gemaakt of 
voltooid (artt. 28 t/m 30 Swb. voor Jnl.), aange
zien de bemoeienis van den terugbezorger met de 
gestolen goederen eerst was begonnen na do 
voltooiing van het misdrijf. Ook het aanwenden 
van een gestolen zaak tot eigen voordeel kon in 
de gedachte gevallen niet gestraft'worden, daal
de wet (art. 298, lid 2 van het evenaangehaalde 
strafwetboek) in navolging van art. 380 lid 2 
van de Code Pén al dit tot eigen voordeel aan
wenden van heling onderscheidde en uitslui
tend in het daar bedoelde geval strafbaar stelde.
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hoofd plaatsen Slawi en Adiwörna en de hoofd- 
plaats Tögal. Het water van de Kali Goeng 
wordt in don benedenloop voor een groot deel 
voor bcvlociing benut. Er zijn twee crfpachts- 
perccelcn, waarop rijst en andere gewassen 
voor de Jnlandschc markt worden geteeld, in de 
laagv-lakte gelegen; verder werken er zeven suiker
fabrieken T)p overeenkomsten met de inl. bevol
king. Op hot eind van 1917 telde deze afdeeling 
± 595000 zielen, waarvan ± 1700 Europeanen 
± 7900 Chineezen en andere Vreemde Ooster
lingen.

TËGAL. District van de contröle-afdeeling, 
het regentschap en*de afdeeling Tëgal, residentie 
Pëkalongan; met eene oppervlakte van ± 32 
K.M2. Het district telt 4 onderdistricten en 77 
desa’s. De hoofdplaats is Mangkoekoesoeman, 
een gedeelte van de hoofdplaats Tëgal. Het dis
trict had op het einde van 1905 een bevolking 
van ± 860^)0 zielen, waaronder 660 Europeane», 
2660 Chineezen en ± 1000 Arabieren.

TËGAL. Voormalige gewestelijke hoofdplaats 
en thans hoofdplaats van het regentschap en de 
afdeeling van dien naam, gelegen aan de Java- 
zee, den grooten postweg, de stoomtramlijn 
Semarang — Cheribon en de kali Goeng, die door 
het Oóstelijke deel van de stad stroomt. De 
uitwatering van deze rivier deed vroeger dienst 
als havenkanaal met een in‘zee uitgebouwd 
hoofd, dat echter tengevolge van de vorming 
van eene zandbank voor den mond der rivier niet 
aan het doel beantwoordde. In 1879 werd een 
stoombaggcrmolefi in dienst gesteld, waardoor 
de haven op de vereischte diepte kon worden ge
houden. Hoewel de toestand door genoemden 
maatregel veel is verbeterd, ondervihdt de 
scheepvaart nu en dan nog belemmering door 
de zich telkens weder vormende bank aan den 
havenmond, waardoor de baggermolen druk 
werk heeft om de vaargeul open te houden. 
Mede ter verbetering van het vaarwater is de 
monding van de Goeng ruim een kilometer 
Oostelijk verlegd, zoodat het havenkanaal van 
de rivier gescheiden is. Van de hoofdplaats 
Tëgal wordt beweerd, dat daar sedert de tiende 
eeuw reeds Chineezen gevestigd zijn. Tijdens J. 
P. Coen Gouverneur-Generaal was, rustte de 
regent van Tëgal op last van den vorst van 
Mataram eenige schepen uit, om Batavia te 
veroveren. Valentijn beschrijft Tëgal als eene 
vrij volkrijke plaats: Zij is niet in dezelfde mate 
als andere voorname kustplaatsen in bevolking 
vooruitgegaan; op het eind van 1905 bedroeg 
het aantal inwoners ruim 32.000, waarvan 
± 600 Europeanen, ± 2700 Chineezen en dz 
1000 Arabieren en andcro Vreemdo Oosterlingen.

De groote postweg doorsnijdt de stad. Daarop 
komen uit verscheidene breedc, elkander recht
hoekig snijdende wegen, die nog voor een klein 
deel met tamarinde- en verder met djoewarboo- 
men omzoomd zijn. Do Europoesche bevolking 
woont ten N. van don postweg, nabij het strand, 
aan een vierlotnt plein, waaraan het voormaligo 
residentie- thans assistent-residontie-kantoor en 
een klein fort gelegen zijn; het laatste is 
niet meer als zoodanig in gebruik, maar doet 
dienst als gevangenis. In Tëgal is de Directio 
in Indië gevestigd van de Semarang —Cheribon 
Stoomtram-Maatschappij. De Chincesche wijk 
is ten Z. van don grooten postweg gelegon. 
Onder do inlandsche bevolking tor’hoofdplaats

met het oogmerk zich of eon ander wederrechte
lijk te bevoordeclcn, opzettelijk losgeld vraagt 
of ontvangt voor do terugbezorging van eonig 
door misdrijf verkregen voorwerp of voor de 
aanwijzing der plaats waar het zich bevindt, 
doch deze is in het Strafwetboek niet ovorgc- 
nomen.

Literatuur:. Mr. W, F. Haase: het wang teboc- 
san systeem in Wet en Adat III, kleinere bij
dragen, 2e Jaarg. blz. 63 vlgg.; Mr. J. Slingen- 
berg: wang teboesan in '1'. v. Strafrecht, dl. XIII, 
blz. 298 vlgg.; Mr. W. Th. Scheuer: De uitlegging 
van Staatsblad 1899 no. 141, Tijdschrift het 
R. in N.-I., dl. 73, blz, 90 vlg.; dezelfde: Nog 
eens de losprijs ordonnantie, Het R. in N.-I., 
dl. 77. blz. 1 vlgg.; Mr. 1. A. Nederburgh in 
Wetgeving voor N.-I., officieele bescheiden met 
eenige aanteekeningen, 1899 2e stuk: de artt. 
31a en 316 van het Inl. Strafwetboek; Mr. M. C. 
Piepers in het R. in N.-I. dl. 38, blz. 207, eene 
bestrijding van het arrest van het H. G. H. 
ad0. 30 Dec. 1881 in hetzelfde deel blz. 68; 
Arresten H. G. H. dd. 12 Sept. 1884 (Ind. 
W. v. h. R. no. 1108) en 29 Augustus 1890 
('rijdschrift het R. in N.-I., dl. 55 blz, 271); 
Mr. W. de Gelder: Hef Strafrecht in N.-I. 2e 
druk dl. I, blz. II. vlgg.; Mr. C. W. Margadant: 
Verklaring van de Ned.-Indische Strafwetboeken 
blz. 69 vlgg.; Mr. D. G. Wolterbeek Muller: 
Nota over de losprijsoraonnantie, opgenomen-in 
de „Geschiedenis van het Wetboek van Straf
recht”: volledige verzameling der ontwerpen 
met toelichting en de ter zake uitgebrachte 
adviezen blz. 538 vlgg.

.TECTONA. Zie DJATI.
TEDJAN (jav.). Zie COCCULUS.
TÈDONG (mak., boko.). Zie KARBOUW.
TËGAL. Afdeeling en regentschap dor resi

dentie Pëkalongan. Vroeger was er een gewest 
Tëgal, bestaande uit do afdeelingen, tevens 
regentschappen Tëgal, Pëmalang en Brëbës. 
Op 1 Januari 1901 werd het met do residentie 
Pëkalongan vereenigd (Ind. Stb. 1900 no 334.) 
De afd. is groot bijna 000 K.M2.; zij heeft den 
vorm van een driehoek, waarvan de spitse top op 
de Noordoostelijke helling van den Slamet 
(3472 M.) is gelegen. De niet zeer breede basis 
van den driehoek wordt door de Java-zeo be- 
poeld; aan de Oostzijde grenst zij aan de afdee- 

ling Pëmalang en aan do Westzijde aan de afdee
ling Brëbës, tussclien welke twee de afdeeling Të
gal als een wig met scherpe punt is ingedreven.

De afdeeling Tëgal is verdeeld in 2 contrölc-af- 
dcelingen, nl. Tëgal, omvattende do districten Të
gal (hpl. Mangkoekoesoeman), Adiwörna en Socra- 
dadi en Protjot met de districten Slawi, Pangkah, 
Balapoelang, Boemidjawa en Djatinögara. Het 
aantal desa’s bedraagt 386. Het Noordelijke 
gedeelte der afdeeling wordt ingenomen door 
eene breede strook alluvium, die in kwartairo 
gronden overgaat; hot middelste gedeelte be
staat uit tertiaire heuvels tot de morgcl-etago 
behoorendc en het Zuidelijke gedeelte ligt op do 
hellingen van don Slamöt en is dus vulkanisch. 
De beide voornaamste rivieren zijn: de Kali 
Ramboot, die op don SJamët ontspringt en deze 
afdeeling van de afdeeling Pëmalang scheidt en 
de Kali Goeng, die mede op den Slamët ont
springt en van wier stroomgebied slechts een' 
deel binnen de' afdeeling Tëgal is gelegen. 
Binnen de afdeeling stroomt zij langs de distriots-

N
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TËLAGA. District van de controle-afdeeling, 
regentschap en af deeling Madjalengka, resi
dentie Clieribon; met eene oppervlakte van 
4S0 K.M2. Het district telt 104 desa’s met 
± 81.000 inwoners, waaronder enkele Euro
peanen en ± 900 Chineezen (einde 14)05). De 
hoofdplaats is Tëlaga koclon. Het district 
draagt zijn naam (= meer) naar do kleine bek
kenvormig ingesloten vlakte, waarin het dorp 
Tëlaga gelegen is. Thans tot sawah’s aangelegd, 
was die vlakte in het midden der 19e eeuw nog 
een meer (Van Hoëvell, Uit het Indische Leven, 
bl. 59).

TËLAGA BODAS. Tweelingvulkaan met don 
• Galoenggoeng met een van Garoet uit zeer be
zocht kratermeer; uitvoerige beschrijving bij 
Verbeek, Java. <387, ook bij Junghuhn, Java II. 
145. Het hoogste punt ligt op 2241 M.; het meer- 
niveau op 1720 M. Het meer heeft een eerder 
onregelmatig peervormigen dan cirkelvormigon 
omtrek; in N.Z. richting 550 M. dia, terwijl de 
grootste afmeting O.W. ong. 500 M. bedraagt 
(top. kaart in Jaarversl. Top. Dienst 1909. PI. 
XIII. p. 55); de afwatering is aan de Noordzijde; 
de diepte is slechts gering, niet meer dan 15 AI. 
Over de chemische samenstelling van het mcer- 
water, zie Verbeek p. 689. Vlak ten Z. van hot 
meer ligt een ring wal met 450 M. dia, die oen 
vroegeren krater omsluit, welke thans onwerk
zaam is, terwijl nog Zuidolijker een klein solfata- 
renveld, do Kawah Saat, aanwezig is; dit laatste 
ligt op 1810 M. en watert evenals de oude krater 
(1765 M.) in het meer af. In October 1913 begon 
het meer sterk verhoogde werking te vertoonen, 
waarover in het Jaarb. Mijnwezen 1913 p. 88 
door Wolvekamp gerapporteerd werd (kritische 
bespreking hiervan in de Indische Mercuur 1916 
p. 59). Langs den meeroever en ook in het meer 
zelf zijn vele solfataren en op eenigen afstand van 
den Oostoever bevindt zich een bekende ino- 
fette, Padjagalan, genoemd (zie aldaar). Foto’s 
van het meer komen ook voor in Ned. ïndië Oud 
en Nieuw II. 198.

TËLAGA WARNA. Zie MËGAMËNDOENG.
TËLAiNG (mal.), Tëlëng (jav., soend.). Zie 

CLITORIA TERNATEA.
TËLASIHAN (jav.). Zie CINNAMÖMUAt 

PARTHENOXYLON.
TELEFOON. Zie POST- EN TELEGRAAF

DIENST.
TELEGRAAFDIENST. Zie POST- EN TE

LEGRAAFDIENST.
TËLËRËP. Lage vulkanische top met hoef- 

ijzerkrater in Kedoe. Hij is ouder dan de Sindoro 
en ligt op één lijn met dezen berg en met den 
Soëmbing on den Prahoe. (Junghuhn, Java II. 
314, en Verbeek, Java, 293).

TELLO.Vroeger oen district van de toenmalige 
onderafdeeling Tello Parangloë, afd. Makasser. 
Eertijds was Tello (veelal met Gowa in één 
adem genoemd) een vorstendom, waarvan de be
stuurders den titel sultan voerden, en vrij veel 
macht hadden, vooral ook omdat het bestuur 
over Tello en Gowa dikwijls in één hand vereenigd 
was. Toen in 1667 Speelman het Bonggaisch trae- 
taat tot stand bracht, slo*ot Tello als afzonderlijk 
rijk zich daarbij aan, maar langzamerhand werd 
het als een onderhoorigheid van Gowa beschouwd 
en van daaruit bestuurd. Bij Gouv. besluit van 
16 April 1856 werd de leenvorst wegens niet. 
nakomen van de oontracten met het Gouv. van

bekwame timmerlieden, smeden, 
roodververs.

vindt men: steenhouwers en
TËGALOMBO. District van de eontróle-af- 

deeling, het regentschap en de af deeling Patji
tan der residentie Madioen. Het district telt 
ï onderdistricten en 31 desas en had ulto. 1905 
ruim 26.000 bewoners, waaronder enkele Euro- 

en Chineezen.

.

!•! peanen
. Het district is zeer bergachtig. Slechts bij 

Mangoenhardjo in het Zuid-Westelijk deel 
vindt men eene kleine vlakte van dien naam, 
aan de beide oevers der Patjitanrivier, die haar 
bevloeiingswater ontvangt van een paar stroomp
jes dier rivier. Alle overige bouwgronden zijn 
van regen afhankelijk. Het is het eenige district 
van de afdeeling Patjitan, waar men nog vrijwel 
overal wildhoutbosch vindt. Het district wordt

;j

i

;
geheel doorsneden door de Patjitanrivier met 
hare zeer hooge oevers, die eerst lager worden 
bij de onderdistrictshoofdplaats Mangoenhardjo, 
waar die rivier de kleine vlakte van dien naam 
bereikt om verder over de laagvlakten van 
Ardjosari (onderdistrictshoofdplaats van het 
district Patjitan) en Patjitan te stroomen. Bij 
de afdeelingshoofdplaats zijn de 
vlak, dat in den Westmoesson vaak ov^rstroo- 
mingen tot in de kom der gemeente plaats heb
ben.

i

■

i oevers zoo

Drie vergunningen tot mijnbouwkundige op
sporingen zijn in dit district uitgereikt aan één 
Europeaan, terwijl 2 mijnconcessiën zijn ver
leend voor de terreinen Kësjhan en Kalitëloe 
in dit district aan de Naamlooze Vennootschap 
Mijnbouw Maatschappij Madioen. Door de be
volking wordt kalksteen gewonnen. A. / •' --.i

TËGALRËDJO. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de afdeeling en het regentschap 
Magëlang, residentie Kedoe. Het district heeft 
eene oppervlakte van 154 K.M2., heeft 3 onder
districten met 62 desa’s en telde op het einde 
van 1905 ruim 57.000 zielen, w.o. 3 Europeanen 
en ongeveer 100 Chineezen. Vroeger heette dit 
district Balak.

TËGALWAROE. District van het particu
liere land Tëgalwaroelanden, afdeeling Kra- 
wang, residentie Batavia; hoofdplaats Tji- 
geuntis.
" TËGALWAROE LANDEN. Groot particulier 
land in de afdeeling Krawang, in Chineesche 
handen; het voert rijst, vogelnestjes, bosch- 
producten en thee uit. De grootte bedraagt 
86.096 bouws, de bevolking bestond op 1 Ja
nuari 1917 uit ± 40.000 zielen.

TËGARI (jav.). Zie DIANELLA.
TËGËRAN (jav.). Zie CUDRANÏA.
TËGINËNËNG. Nederzetting aan de Sëkam- 

poeng in dc residentie Lampongsehe districten. 
Het is een station geworden van het Zuid-Suma- 
tra spoorwegnet. Op 1 Jan. 1916 werd het lijnvak 
Oosthaven-Tëginënëng in exploitatie genomen. 
De groote weg Telokbetong — Mënggaio gaat hier 

*£ over de Sëkampoeng.
TËKÈK (Tjoetjoet) (jav.). Zie HAAL 

/ TËKI, TËKI WANGI. Zie CYPERUS.
TÉLA (jav.). Zie IPOMOEA BATATAS. 
TËLAGA. District van de onderafdeeling en 

afdeeling Gorontalo, residentie Menado, onder 
een le districtshoofd met den titel Marsaoleh, 
gesteund door een 2e districtshoofd of waloepoe- 
loe. Het district heeft 24 kampoengs en eene be
volking van ± 17.000 zielen.
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Teil o bij hot direct Goiiv. Zuidzijde van do Aroebaai tegenover het eiland 
Sombilan. Door het Gouvernement was deze 
plaats oorspronkelijk als eindpunt gekozen van 
de Atjèh-tram, er zou hier een haveninrichting 
komen. In verband met het maken van Bëlawan 
tot de grootc haven is van de oorspronkelijke 
plannen niet veel meer overgebleven dan het ma
ken $an een inrichting voor de kustvaart.

TËLOK WAIGEOE (Majalibitbaai). Lange, tot 
bijna op de Noordkust van het eiland doorloo- 
pende baai op het midden van dc Zuidkust van 
Waigeoe, dat door straat Dampier wordt geschei
den Van den Vogelkop van Niouw-Guinea. De 
baai heeft zeer verschillende breedten. Aan den 
mond is zij zeer smal tusschen hoogc oevers van 
kalkrotsen, daarop volgen eenige engten tusschen 
rotsige eilanden vóór het bi'cede vaarwater met 
lage oevers wordt bereikt. Dit laatst© wordt door 
twee elkaar naderende landtongen, van welke de 

.Oostelijke laag en de Westelijke heuvelachtig is, 
en het tusschen beide gelegen hooge eiland 
Beeuw gescheiden in twee kommen, van welke 
de Noordelijke, met zacht oploopenden Noordoe
ver, West-Oost strekt en op haar beurt weder in 
tweeën wordt godeeld door een reeks rotsige ei
landen, in N.W.lijke richting gelegen tusschen 
Beeuw jm de lage landtong Oppenpale. Aan de 
N. O. zijde
hooge Buffelhoorn of Boxxowik met twee toppen, 
aan den Westoever van do W.lijko een heuvel, 
welke om zijn vorm en kleur den naarn Suiker
brood kreeg. Aan den Oostoevcr der baai mondt, 
beZ. het - breede gedeelte, de snelstroomende- 
Siamrivier uit, vcrmoedclijk de voornaamste van 
Waigeoe, meer om de Noord treft men nog meer
dere riviertjes aan, van welke dc oevers rijk aan 
sagoeboomen zijn, ir^ hot bijzonder die van de 
Kaiwat in het landschap Go, langs de N.0.lijke 
binnenbaai. In de baai staat een felle stroom en 
tusschen de engten worden stroomrafclingen aan- 
getroffon. Zie Zeemansgids deel VLu

TËLOKBËTONG. Zuidelijke afdeeling der resi
dentie Lampongsnhe Districten, omvattende de 
onderafdeelingen Tëlokbëtong, Kalianda en 
Ivota Agoeng.

TËLOKBËTONG. De in 1912 (Ind. Stb.
462) gevormde onderafdeeling Tëlokbëtong om
vat de vroegere afdeeling Ommelanden van Të
lokbëtong en de hoofdplaats Tëlokbëtong, welke 
hoofdplaats vóór 1912 een afzonderlijk ressort 
vormde, rechtstreeks door den Resident be
stuurd. De hoofdplaats Tëlokbëtong omvat se
dert 1912 ook het ± 5 IC.M. Noordelijk daarvan 
gelegene Tandjoeng Karang en de kampoengs, 
gelegen aan den grooten weg,die Tëlokbëtong met 

• Tandjoeng Karang verbindt. De onderafdeeling 
Tëlokbëtong. is een der belangrijkste der residen
tie; door verschillende wegen is de hoofdplaats 
met het binnenland en aangrenzende onderaf- 
deelingen verbonden; in N.lijke richting gaat do 
groote weg van Tëlokbëtong over Goenoeng Soe- 
gih (hoofdplaats dor afd. Sëpoetih-Toelangba- 
wang) naar Mënggalö, waarop verschillende we- 
gen der in de nabijheid ervan gelegen landbouw
ondernemingen uitkomen; bij de kanipoeng 
Tëginenëng (33 K.M. van Tëlokbëtong) voert 
deze weg óver de Wai Sekampong.

Van Tandjoeng Karang gaat in W. richting do 
groote weg naar Gödong Ta taan (27 K.M. van 
Tëlokbëtong), waar het kolonisatieterrein der 
Javanen begint. Zie KOLONISATIE.

zijn ambt ontzet 
grondgebied ingclijfd. Zio Geschiodonis van do 
afdeeling Tallo (Gouv. van Celebes), door A. 
Ligtvoet, Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 18 (1872) bl. 43.

TËLOK of TËLOEK (mal.) = baai, inham, golf.
TËLOK APAR. Verwijde mond van de Apar 

en andcro rivieren op de Oostkust van Borneo, 
beN. den lagen, zandigen, mot klapporboomen 
begroeiden hoek Aroe. Deze rivieren voeren in 
sommige maandon*zóóveel water af, dat in de 
buitengeul nog diepten van meer dan 10 M. en 
op don buitendrempol van meer dan 5 M. worden 
aaugetroffon, bij stroomen die tot 4,5 K.M. per 
uur bedragen. Verder naar binnen wordt de ri
vier spoedig nauw en ondiep. Zie Zeemansgids 
declIV.

TËLOK DABAM (Nias). Kleine baai aan de 
Z;0. punt van Nias, Westkust van Sumatra, aan 
welke het gelijknamige plaatsje, hot belangrijk
ste van dit gedeelte van het eiland, is gelegen. De 
Oosthoek der baai wordt gevormd door den hoo- 
gen, steilen, rotsigen en zwaar begroeiden hoek 
Batoe, die zich donker voordoet en aan welks 
voet afgebrokkelde steenen liggen. De baai is 
vrij van gevaren en heeft matige diepten. Zie 
Zeemansgids deel 1.

TËLOK DALAM (Simeuloe). Vrij groote, Z.O. • 
— N.W. strekkende baai met belangrijke diepten 
op het midden van de N.O. kust van het eiland 
Simeuloe (Simaloer), West van Sumatra. De Z.W. 
kust der baai is sterk verbrokkeld, daarvóór lig
gen eenige eilandjes en gevaren, ook ligt vóór het 
midden van den mond, tusschen de lage hoeken 
Sibin en Sirih, het met klapperboomen begroeide 
eilandje Lampa met enkele riffen. Zie Zeemans
gids deel 1.

TËLOK NIBOENGt Jonge nederzetting ter 
Oostkust van Sumatra aan den mond der Asahan 
rivier, de toekomstige concurrent van Tandjoeng 
Balei. Waarschijnlijk zullen heel spoedig de lian- 
dclsinrichtingen en kantoren zich hierheen ver- 
plaatsen. De haveninrichtingen werden Februai'i 
1918 in gebruik genomen, gelijktijdig hiermede 
werd het lijn vak Tandjoeng Balai—Tëlok Ni- 
boeng van de Deli Spoorweg Mij. opengcsteld, 
terwijl dc dienst der douane hier eeix hulp-tolkan- 
loor vestigde. De pogingen om een paar zandban
ken m de Asahanrivier met behulp van slib- 
raderen op te ruimen, waardoor Tëlok Niboeng 
voor grootcre kustvaarders toegankelijk zou 
zijn geworden, zijn mislukt en opgegeven.

TËLOK R1GAS (Lbo* Rigaih). Kleine, niet ver 
het land indringende baai op het Noordgedeelte 
der Westkust van Sumatra, tusschen de rotsige, 
hooge hoeken Rigaih en Lhofr Djahoe. De oevers 
der baai zijn hoog met uitzondering van den la
gen, in hot midden uitspringenden hoek Aroe en 
een moerassige streek in den N.O.lijken hoek. 
Langs den wal ligt een breed droogvallend kust- 
rif, dat geleidelijk afloopt, naar de matige diep
ten van do baai. In deze liggen eenige eilandjes, 
van welke hot aan West- en Zuidkanten steile 
en rotsige Rcasnm, dat aan do Oostzijde glooiend 
afloopt en mot klapporboomen is begroeid, het 
grootste is; vóór dc baai treft men liet rotsige, 
begroeide eilandje Rangas 
waterbeweging is zeer gering. De Rigasbaai heeft 
den naam zeer ongezond tc wezen door moeras
koortsen. Zio Zeemansgids deel 1.

TËLOK TABOEHAN. Nederzetting in het gou
vernement Oostkustvan Sumatra, gelegen aan de

on

de O.lijke kom \erhoft zich devan

no.

aan. De vertikalc
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I schen Archipel, door de leden dier Commissie bij

eengebracht, vormden voor Temminck .een wel
kom materiaal ter bestudeering en gaven hem 
aanleiding tal van werken te publiceeren, die zijn 

als zoöloog, maar vooral als grondig kenner 
der fauna van de Ned. koloniën wereldbekend en 
beroemd maakten en ook het Museum tot het 
eerste en wetenschappelijk hoogst staande van 
alle dergelijke stichtingen, buitenlandsche inbe
grepen, stempelde.' Temiuinck’s „Monographies 
de Mammalogie”, zijn „Coup-d’ocil général sur 
les Possessions néerlandaises dans 1’Inde Arclii- 
pélagique”, de „Verhandelingen over de natuur
lijke geschiedenis der Nederlandschc Overzee- 
sche bezittingen” zijn standaardwerken, die 
te allen tijde als bronnen zullen «moeten ge
raadpleegd worden bij de studie der tropische 
Fauna niet alleen, maar ook van de Flora en 
Ethnographie der Nedcrlandsche koloniën. De 

* Natuurkundige Commissie moge veel voor de 
wetenschap gedaan hebben, zij heeft te veel 
menschenlevens gekost en was bovendien veel 
te kostbaar opgezet, zoodat Temminck, die 
steeds de gelederen wist aan te vullen, in 1S50 
voorstelde om die Commissie als zoodanig op te 
heffen en liever geschikte reizigers te steunen 
en kleine expedities uit te zenden. Het is Tem
minck niet vergund geweest de verwachte vruch
ten te plukken van zijn daareven genoemd voor
stel, dat zoo goed bedoeld en zoo geheel in het 
belang van ’s Rijks schatkist genomen was; de 
jaren, gelegen tusschen 1850 en 1858 — het jaar 
van Temminck’s dood —, zijn juist de meest 
onvruchtbare geweest wat betreft het verzame
len in de Nederlandschc Oost-Indische bezittin
gen.

Chincczcn omstreeks 1600 te Bandjarmasin wer
den ingevoerd en door do Dajalcs als tfjkpotten 
gebruikt, blijkt uit den volgenden passus in do 
Annalen der Ming-dynastie (1368 — 1643): „For- 
merly they — nl. de Bandjareezen — usod plan- 
tain-loaves as plates, but since they trade' with 
the Chinese, they havo gradually begun to usc 
earthen waie. They also like vory much carthen . 
jars with dragons outside; when they die they 
are put into such a jar and buried in this way”. 
(Grocneveldt, Notes Malay Archip., 1876, p. 107; 
of 2o cd. 1SS7, p. 228).

Naast'dit meest ouderwetschc begraven op 
Bornco van gchecle lijken in grootc martevanen, 
oorspronkelijk wel alleen voor overleden hoofden 
in zwang, kwam dan liet opbergen van bcende- 

•ren of lijkasch in tëmpajan’s; zie thans voor 
N.W. Borneo. speciaal Landak, Schadéein Bijdr. 
Kon. Inst., 7, VI (1908), p. 113—122. Voor 
analoog gebruik van zulke grootc urnen of klei
nere potten (geheeten baloeboe) op Zuid- en Mid- 
den-Celcbcs weleer, zie Van Vuuren in Notulen 
Bat. Gen. 1913, Bijlage I (met afbeelding), en 
1919, Bijlage I. De vele roodbruine, cylindrischc, 
met tocmpal’s versierde potten (73 cM. hoog, 6S 
cM. in middellijn) op het bovenste terras te In- 
drakila (zie dl. III, p. 492a, en verg. Knebel in 
Rapporten Oudh. Comm. 1904, p. 49), en de 
paar op den top van den Ardjoeno (zie bij Ver
beek, Oudheden van Java, 1891, p. 301), zijn 
wel zeker lijkurnen geweest voor aanzienlijken uit 
den Oudjavaanschen tijd, aansluitend in tijd bij de 
steenen vaten voor water ( ?), de Jav. uatoeg - 
noek, vooral in Soerabaja, met inscripties van 
1037, 1070, 1082, 1119 (?), 1127, 1131,en 1145 
£aka, dus tusschen 1115 en 1223 A. D.; alsmede 
bij de Madioensche sarcophaag van 1318 
1396 A. D., met meer andere aldaar (desa Së(a- 
na), geheel analoog aan de Bësoekisehe doodkis
ten (ban'loesa) door Steinmetz in 1898 ontdekt. 
Deze Indrakila- en Ardjoeno-potten (Jav. gen- 
tong) waren dus wel geenszins enkel beender- of 
aschurnen. De lijken zouden hier dan ingezet zijn 
in gehurkte houding, zooals ook op tal van andere 
eilanden in de Oost lijken worden begraven (zie 
in dl. I, p. 816a), alsmede bij de heidenschcstam
men in de Philippijnen. De vraag is zelfs, of men 
hier te doen kan hebben met Oostjavaansche 
Jijkpotten van vóór ca. 800 A. D., vóór-TIin- 
doesche V

De ook bij de Dajaks lovende namen sinm en 
djampa (van Tjainpa = Annam) voor de echte, 
geglazuurde, donkerkleurige martevanen (van 
Martaban) duiden aan, dat het grootste deel 
dezer/ n m p i jan' s toch wel uit Achter- Indië kwam; 
een zéér oude heet er zelfs tiara pè'jon (Schadée, 
p. 116; en verg. bij PÉGON). Onder de vele 
exx. in lud Museum te Batavia (Groeneveldt’s 
Catalogus, 1889) zijn maar 2 echte antieke tëm
pajan’s, nos. 1857 en 1857a, opgegraven resp. in 
Bangil en Menado.

TËMPAJANG (BOEWAH) (mal.). Zie STER- 
CULIA SCAPHIGERA.

TËMPAOES (mal.). Naam voor de reukstof der 
Civetkat (zie CI VETKATTEN). In de inlandscho 
geneeskunst verstaat men onder tëmpaoos ge
woonlijk de gedroogde aarsklieren van Phalan- 
gista ursina Temm., van Celebps afkomstig.
Zie KOESKOEZEN.

TÉMPÉ. Javaansch voedingsmiddel, zijnde 
koeken van gekookte soja-boontjes, katjang

naam

l-
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TEMOE (Solor, Lomblèm). Zie TANDWAL- 
VISSCHEN.

TËMOE (mal., jav., soend.), zie CURCUMA.
TËMOE GIRING (mal., jav.). Zie CURCUMA 

VIRIDIFLORA.
TËMOE IRËNG (jav.). Zie CURCUMA AE- 

RUGINOSA.
TËMOE ITAM (mal.). Zie CURCUMA AERU- 

GINOSA.
TËMOE KOENTJI (mal., jav., soend.). Zie 

KAEMPFERIA.
TËMOE LALAB (soend.). Zie CURCUMA 

AMADA.
TËMOE LAWAK (mal., jav.). Zie CURCU

MA LONGA.
TËMOE MANGGA (batav. mal.). Zie CUR

CUMA AMADA.
TËMOE POETIH (mal., jav.). Zie CURCUMA 

ZEDOARIA.
TËMOE POETRI (mal.). Zie KAEMPFERIA.
TËMOE TIS (jav.). Zie CURCUMA VIRIDI

FLORA.
TËMPAJAN (Mal.), TËMPAJANG (Jav.). Jn- 

landsche namen voor. wat in Indisch-Hollandsch 
heet: martevaan; zie bij POTTEN EN POTTEN
BAKKERIJ, III, p. 492a en 493-494. De ware 
beteekenis van het woord zou, volgens A. 
Lafeber, zijn: pot om tapcii (Mal.) of tape 
(Jav.), ook tampo (Oudjav.), te doen gisten; dus 
de këtan-rijst, waarbij het gegiste waterige af
treksel de brem. (Jav.) vormt, den zeer bedwel
menden oud-Indoncsischen volksdrank.

G. P. R.

Dat de mooie soorten tëmpajan’s, hetzij dan 
Aehterindiseh, hetzij deels Chineesch of ook wel 
Broeneisch maaksel (zie bij POTTEN), door de
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kadëlé, die opzettelijk mot een schimmel (Hhi- 
zopus) bedeeld worden, ton einde ze gemakkelij
ker verteerbaar to maken. Op soortgelijke wijze 
bereidt men uit aardnotenkooken (k. tjina of k. 
tanah) door cone bepaalde boschimmoling do 
„bóngkrèk” (jav.) en de „ontjom” (sqend.).

TÈMPÉ-MEER. Dit meer is gelegen in het 
landscliap Wadjo, afdeeling Boni, gouvt. Celebes 
en Onderh. Het is 110 K.M2. groot en heet bij de 
Boegineezen Tapparang; Karadja (= groot meer); 
in het midden is het eenigc vademen diep en in de 
maanden Februari tot en met Juni voor groote 
booten en barkassen bevaarbaar. In dén drogon 

. tijd valt het grootste deel van den bodem droog, 
zoodat men er djagoeng op kan kweeken: in zeer 
droge jaren, zooals in 18S8, toen Wichmann hier 
reisde, is er bijna geen water te zien. Zie overi
gens onder CELEBES (e. de zuidarm).

Literatuur. A. Wichmann, Die Binnenseen von 
Celebes, Pet. Mitt. 1893.

TÈMPEH. District van de contröle-afdeeling 
en afdeeling Loemadjang, regentschap Probo- 
linggo, residentie Pasoeroean, met drie onder- 
districtcn en 30 desa’s; eind 1905 telde dit dis
trict dr 5G.000 inwoners, waaronder dr 160 Euro
peanen en dr 90 Chineezen. De hoofdplaats van 
liet district is Pasirian. Tèmpeh zelf is een 
onderdistrict met gelijknamige hoofdplaats, 
13 M. boven zee. Vroeger bestond er eene con
tröle-afdeeling Tèmpeh, doch die is bij Ind. Stbl. 
191 7 no. 3 opgeheven.

TÈMPÈL. Plaats gelegen in het district Klè- 
goeng, regentschap Slóman, residentie Djokja- 
karta, aan den linkeroever van de Kali Krasak 
en aan den grooten weg van Magëlang naar 
Djokjakin-ta. *

* TËiVïTËLANA (mal.), tampalanö (minangk. 
mal.). Zie PIPIT-LOERÉAN.

TËMFÈLÈ (soend.). Zie LABYRINTH-VIS- 
SCHEN.

TEMPILING (W.-Bornco). Zie SPOOKDIER 
TJE.

TËMPINIS (MAL.).Zie SLOETIA SIDEROXY- 
LON.

TËMPOEH WIJOENG (jav.). Zie SENECIO 
SONCHIFOL1A.

TËMPOEJOENG (mal.). Zie NASTURTIUM 
IN Dl GUM.

TËMPOEWA (mat.). Naam voor een Wever- 
vogel, Plocclla javanensis, in het Mal. ook Pin- 
tan. I'loceu* baya heet bij de Maleiers op Oost- 
Siimalra 'i'jah-rajah of Banda-rajah. Ploceus 
air iy vla heet op West-Sumatra Tampoeö (Zie 
WEV ERVOGEL).

TEN RHIJNE (WILLEM). Geboren to Deven
ter in 1047; studeerde to Leiden en promoveerde 
daar tot Med. Doet. in 1008 met een dissertatie 
„De dolore intestinum ox flatus”. Hij schreef 
daarna een paar wetenschappelijke werken en 
werd dokter bij de O.-I. Comp., zoodat hij in 
1073 naar de Kaap de Goede Hoop vertrok, 
waar hij studiën maakte van dieren en planton. 
Van daar ging hij naar Batavia, waar hij voor
lezingen hield over ontleed-, genees- en natuur
kundige onderwerpen. Hij is vervolgens ook naar 
Japan gowocst, waar hij bij den zeer zieken keizer 
werd geroepen. Naar Batavia teruggekeerd, was 
hij van J 081—.1700 Inspecteur over do melaat- 
schen te Batavia en Buitenrcgont van het 
Lazarushuis. Ook was hij lid van don Raad 

Justitie (zooaJs in dien tijd geneesheeren

dikwijls waren — zelfs nog in de vorige eeuw).
Hij hield zich bezig met kruidkunde, ontdekte 

vorschillendo nieuwe planten en hielp Van Rhee- 
do bij dc bewerking van het tweede deel van 
diens Hortus malabaricus. Zijn waarnemingen 
over raelaatschheid schreef hij in 1684 of ’85 en 
die worden in 1687 bij A. van Someren te Amster
dam uitgegeven onder den titel: „Verhandelinge 
van He Asiatise Melaetsheid”. Dat is een klassiek 
boek, waarvan de waarde nog heden algemeen 
erkend wordt.

Ten Rhijno overleed op don len Juni 1700 te 
Batavia. Hij correspondeerde ook met Rumphius 
(zie onder dezen naam). Behalve de beide ge
noemde bpeken schreef hij vele andere opstellen.

Literatuut: Daniëls in Biograph. Lexicon der 
hervorragensten Aerzte: art. Ten Rhijne; van 
Dorssen in Gen. Tijdschr. v. N.-L, XXXVII, 
255 en XXXIX, 306; Broes van Dort, Histo
rische studie over Lepra.

TENA. Zie VAARTUIGEN.
TËNAGOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
TËNANG (mal.). Zie SHOREA KOORDER-

SII.
TENDELANGO (Celebes). Zie EEKHOORNS.
TENDELOO (Mr. Dr. HENRICUS JOHANNES 

EMILE). Geboren te Amoerang (res. Menado), 31 
Dec. 1859. Hij studeerde aan dc Indische Instel
ling te Delft en werd in Aug. 1880 ter beschikking 
van den Gouv.-Gen. gesteld om te worden be
noemd tot burgerlijk ambtenaar. In 1891 .ver
trok hij wegens ziekte naar Nederland en werd na 
zijn terugkeer in Indië (1896) waarn. contr. 2e kl., 
en in 1897 contr. lekl. te Tébing Tinggi. In 1902 
benoemd tot ass.-resident van Beneden-Langkat 
en in Maart 1903 van Langkat, overleed hij in die* 
functie ter hoofdplaats Tandjoeng Poera op 22 
Mei d. a. v.

Tijdens zijn verblijf in Nederland liet hij zich 
als student aan dcHoogeschool teLeiden inschrij
ven en aldaar promoveerde hij den llen Juli 1895 
tot doctor in dc taal- on letterkunde van den 
Oost-Indischen Archipel en tot doctor in de 
rechtswetenschap, na verdediging der proef
schriften: „Maleischc verba en nomina verbalia”, 
en „Over de wonschelijkheid der invoering van 
het Torrensstclsel in Ned.-Indië”. Het eerstge
noemde geschrift is vooral belangrijk om de 
daarin verkondigde en met onmiskenbaar talent 
verdedigde stellingen, dat de Malojsche verba in 
hunnen cenvoudigen vorm wat de beteekenis be
treft actieve aoristen, en de met de prefixen bé, 
tér en cli govormdo Maleische woorden nomina 
verbalia zijn, terwijl door hot nomen verbalo met 
het prefix më(ng) actieve duratieven worden aan
geduid. Ook omtrent andere onderdeden van de 
Maleische grammatica wijken de meeningen van 
wijlen Tondcloo (meermalen bestredon, in het 
Tijdschr. Bat. Gen.) belangrijk van de vroeger 
gehuldigde af.

Het Torrensstclsel, in hoofdzaak beoogende 
om aan derden alle zekerheid te waarborgen om
trent zakelijke rechton*op onroerende goederen, 
ontleent zijn naam aan den uitvinder, den tocn- 
maligen Registrar-Gonoral van de kolonie Zuid- 
Australië, Sir Robert Torrons.

In Indië teruggekeerd, bleef Tendcloo zijn taal- • 
kundige studiën voortzetten on schreef o.a. inliet 
Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 40 (1898) cone vorhande-' 
ling: „Feiten en cijfers uit doSadjarah Melayu i n

!
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verband met enkele betwiste hoofdpunten der 
- 'Maleische Grammatica”, terwijl in 1901, te Lei

den, een Maleische grammatica in 2 doelen van 
zijn hand verscheen, waarin wel aan de polemiek 
te veel plaats wordt gegund, maar veel, o.a. de 
behandeling der Syntaxis, blijvende waarde heeft.

Een ander onderwerp, waaraan Tendcloo zich 
veel liet gelegen liggen, was de opleiding der O.-l 
ambtenaren en de z.i. daaraan verbonden gobre- 
ken; behalve artikelen in „De Indische Gids” 
(1S93, II, 1894,1), in de „Ind. Tolk van het N. v. d. 
D.” (1S94, n°. 237) en in de „Vragen des Tijds” 
(Oct. 1902), schreef hij in 1900 over deze aange
legenheid nog een afzonderlijke brochure: „Eu- 
ropeesche bestuursambtenaren voor N. -*L”, welke 
brochure bovendien een critiek inhoudt op het 
Rapport der Staatscommissie in zake de oplei
ding dier ambtenaren. Eindelijk gaf T. nog uit
voerige critische beschouwingen over:„De nieuwe 
ordonnantie op den verhuur van grond door in
landers aan niet-inlanders” (Recht in Ned.- 
Indië, Dl. 67, 1897), en over „Erkenning en ves
tiging in verband met Stbl. 1S96, n°. 108 en 115” 
(Tijdsehr. B. B., Dl. 16, 1899), en, tenslotte, eene 
beoordeeling van E. Sachau: „Muil. Recht nach 
Schafiitischer Lehre”, opgenomen in „Wet en 
Adat”, III, 2e gedeelte.

TËNGAHAN. District van de contröle-afdee-

der onderafdeeling West-Koetei, afdoeling Sa- 
marinda, residentie Z. en O. Afd. van Bornco. In 
de nabijheid zijn stoenkolengraverijen. Zie KOE- 
TELen BORNEO, IV G.'

TËNGGÈLÈS. District van de contröle-afdee- 
ling, regentschap en afdeeling Koedoes, resi
dentie Semarang; met eene oppervlakte van 
161 K.M2. en eene bevolking op ultimo 1905 
van bijna 69.000 zielen, waarvan een 40 tal 
Europeanen en even zooveel Chineezen. De 
hoofdplaats van het distrikt is Djëkoelolor. 
Men vindt er de suikeronderneming Taridjoeng 
Modjo meteen aanplantvan 1900 bouw suikerriet. * 
Het district is verdeeld in drie onderdistricten.

TËNGGËR. Contróle-afdeeling van het regent
schap, de afdeeling cn residentie Pasoeroean, be
staande uit één district van denzelfden naam. 
De standplaats van den controleur is Poespo 
(zie aldaar).'

TËNGGÉR. District van de gelijknamige con
tróle-afdeeling, regentschap, afdeeling en resi
dentie Pasoeroean, met vier onderdistricten en. 
51 desa’s. Einde 1905 had het eene bevolking 
van ± 46.000 zielen, waaronder d; 100 Euro
peanen. De standplaats van het districtshoofd 
is Poespo (zie aldaar).

TËNGGËR. District van dc contröle-afdee- 
Iing, het regentschap en de afdeeling Probo- 
linggo, residentie Pasoeroean met vier onder
districten en 42 desa’s. Einde 1905 telde het
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ling, het regentschap en de afdeeling Lamongan, 
residentie Soerabaja. Het district heeft 190 
desa’s. Op 1 Jan. 1916 telde de bevolking ± 50 
Europeanen, ± 420 Chineezen en ± 102.300 
Inlanders.

TËNGAR (mal.). Zie CERIOPS.
TËNGARAN. District van de contröle-afdce- 

ling en afdeeling Salatiga, regentschap en resi
dentie Semarang; met eene oppervlakte van 162 
K.M2. en eene bevolking op Dec. 1905 van bijna 
90.000 zielen, w. o. een 20 tal Europeanen. 
Het is verdeeld in drie onderdistricten, en men 
vindt er 4 ondernemingen, gedreven op 5 erf- 
pachtsperceelen, waarop koffie, cacao, note- 
lïiuskaat, peper en kapok worden geteeld. Men 
vindt te Tingkir eene nederzetting van het co
mité voor de Salatiga zending te Utrecht.

TENGGAHE (Sangi-eil.). Zie SPOOKDIER- 
TJE.

± 41.400 inwoners, allen Inlanders. De stand
plaats van het districtshoofd is Soekapoera, 
850 JVL boven de zee gelegen.

TËNGGËR. Zoo wordt het uitgestrekte en sa-' 
mengestelde vulkanische gebergte genoemd, dat 
zich bijna recht ten Z. van Pasoeroean tot bijna % 
2500 M. hoogte verheft. Dc eerste, die een in haar 
hoofddeelen volkomen juiste kaart van dit ge
bergte ontwierp en er een uitstekende beschrij
ving bij gaf, was Junghuhn (Java, 802 e. v.). De 
Tênggër is het tweede (meest Noordelijke) grooto 
eruptiecentrum geweest van de groep Aj 'g Ajég- 
Tënggfr-S'méroe. Fcnnema gaf later (Jaarb. 
Mijnwezen 1886, Wet. Ged.) aan de hand der 
toen verschenen topografische kaarten een ver
beterde beschrijving. Verbeek (Java, 119) voegde 
daaraan nog toe een lijst der 17 kleinere eruptie- 
puntenaan den voet van den 'Jv-nggër gelegen (zie 
ook aldaar p. 138/9). De eigenlijkeTi ngg• r vormt 
een reusachtigen afgeknotten kegel, waarvan de 
top een ringwal is, die van N. naar Z. bijna 9, van 
O. naar W. ruim J0 K.M. groot is. Het Z. gedeelte 
van dien wal draagt den naam ld- r Jdêr; aan den
N. wal verheft zich de bekende Pönandjaan tot 
2724 M. Over de W.zijde voert (Moenggal-pas) 
de weg naar het herstellingsoord Tosari. Naar 
binnen zijn de hellingen van den ringwal zeer 
steil; zij dalen af naar een groote vlakte, alge
meen bekend als „de Zandzee”, die in het N. en
O. Dasar, in het Z. Roedjak heet. Het niveau 
dezer vlakte

TËNGGALOENG. Naam op Ternate voor de. 
rasé (zie aldaar) in gebruik, maar tevens, evenals 
bindaloeng, Maleische naam voor een echte Ci
vetkat {ViverYa tangalunga Cray), die van Mala- 
ka over Sumatra, Borneo en Celebes tot de Phi- 
lippijnen en de Mol ukken verbreid is, op de Mo- 
lukken echter waarschijnlijk ingevoerd. Op Java 
schijnt ze niet voor te komen. Evenals V. zi- 
betha L. van het vasteland van Azië heeft ze een
grauwe grondkleur met een uit zwarte vlekken en 
banden bestaande teekening; ze onderscheidt 
zich van de genoemde soort echter daardoor, dat 
de donkere ringeji van den staart door een over 
de bovenzijde van den staart loopenden donke
ren band vereenigd zijn. Van Sumatra wordt nog 
een tweede soort, V. megaspila Blyth, vermeld, 
die grooter is dan V. tangalunga en over den rug 
een kam van rechtop staande haren draagt.

De civetkatten scheiden in een paar aan den 
buik liggende klierzakken een sterk riekende stof, 
het „civet” (dèdès, jav.) af.

TËNGGANG. Zie VAARTUIGEN.
TËNGGAROENG. Residentie van den Sultan 

van Koetei. Standplaats van den controleur B B.

de vroegere kraterbodem van 
denTVngg- r-vulkaan -ligt tusschen 208öen2120 
M. Hierin verheffen zich, min of meer geïsoleerd, 
eenige jongere kegels: Widodarén, Giri, Batok, 
Kémbang en Bromo, waarvan alleen de laatste 
nog werkzaam is (zie BROMO).

TËNGGËREESCH. Is gewoon Javaansch, met 
enkele ouderwetsche uitdrukkingen, zooals in 
eiken Javaanschen tongval voorkomen.

TËNGGËREEZEN. De wong Tènggèr, of, let
terlijk vertaald, de „Hoogland-menseken”, zijn
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daarom zoo belangwekkend, omdat zij 
liet eonige nog lovende ov'erblijf- 
s o 1 der M a d j a p a h i t’s c h e bescha
ving uit haar laatste periode.

Op dit Madjapakit’schc karakter moot de 
druk gelegd. In tegenstelling tot Bali waar do 
Oud-Javaansclio invloed reeds vóór Erlangga’s 
tijd (le helft der JL le eeuw A.D.; inscriptie van 
Bantiran van 923 Qaka = 1001 A. D.), dus vóór 
den bloeitijd van het rijk Kahoeripan, vast staat; 
in tegenstelling tot do Badoej’s in Ba'ntën die 
niets dan een troepje curieuse „bergboeren” 
vormen, intact gebleven in hun afgezonderde 
verblijfplaatsen; vertegenwoordigen do Tëng
gëreezen, die de hellingen van den heiligen berg 
Brama (Brahma) tot verblijfplaats kozen, en 
dat wel waarschijnlijk kort na'de 
stichting van Madjapahit (1214 
Qaka = 1292 A.D.), de eigenaardige tusschen- 
ontwikkeling van het Middeljavaan- 
sche t ij d p e r k, hetgeen weer in hoofdzaak 
met do tweede helft van Madjapahit’s bestaan 
(± 1400 — 1518 A. D.) samenvalt.

Alles wijst bij de Tënggëreezen op onmiddel
lijke ontspruiting uit Madjapahit.

Do 6 jaartallen op zodiak-bekers (prasèn, van 
rasi = dierenriem), bij het groote Tënggër-feest 
aan den Brama gewijd nog jaarlijks in gebruik, 
afgebeeld, doch, wondorlijkerwijs, niot verklaard 
door Kohlbrugge, zijn: 1249, 1251, 1253, 1261, 
en 2-maal 1275, alles • Qaka *). Het belangrijke 
hierbij is, dat deze, tusschen 1327 en 1353 A.D. 
derhalve gedateerde plengbekers, nog alle ter 
plaatse aanwezig en alle als heilige vaten ter 
plaatse in gebruik zijn. Terwijl deze 

® .'akers (zie ZODIAKBEKERS) ook vroeger 
elders gebezigd werden, b.v. in het Galoeh’sche 
(Kawali), Kodiri’sche (Wanadjaja) en Bësoeki’- 
.sche (Këmiri, met 1248 Q.), is er echter geen 
enkel jaartal op een van hen gevonden ouder 
dan 1202 Qaka (Britsch Museum, uit collectie- 
Raffles), waarop volgt die afgebeeld bij Craw- 
furd met 1243 Q; zijn alle zonder onderscheid 
integendeel gedateerd uit die 13e Qaka-ecuw, is 
er maar één (uit het Jogja’sche?, coll. Klaring) 
van 1337 Qaka, en bezit het Museum te Zwolle 
een van onbekende herkomst met 1343 Q. Alle 
zodiak bekers, voor zoover gedateerd — en dat 
wel alle met Kawi-karakters! —, zijn dus op 
di ie na uit de eerste eeuw van Madjapa- 
hit’s bestaan; terwijl de talrijker ongedateerde 
door hun geheel analoge versiering met wajang- 
pop-typen niet ouder kunnen zijn2). De 
verrijzing van Madjapahit heeft den.cultus met

‘) „Do heilige bekers der Tenggeroezen”, 
in Tijdsein’. Bat. Gen. XXXIX, 1897, hl. 129- 
141 met plaat; de hier genoemde jaartallen 
komen daar voor op fig. 26. 25. 27, 22, en 23 
-24.

2) Zio, behalve de lijst in Verbcck’s Oud
heden van Java, Verhand. Bat. Gen. XLVI, 
J89J, hl. 2S3, Dr. Brandes in Notulen Bat. 
Gen. 1899, hl. 126 135, waarbij do gegevens
van Verbeek verbeterd, doch die omtrent do 
13 door Kolilbruggo op den Tënggër bezich
tigde bekers als te globaal „niet gebruikt 
(konden) worden” (1. c. bl. 129 noot); en do 
chronologische lijst tusschen 1144 en 1408 
-Qaka in Brandes’ Pararaten, 2o editie door 
Dr. Krom (1920), p. 241 vlg.

de zodiakbckcra zoo te zeggen met zich gebracht, 
blijkens de jaartallen; doch alléén op de Br&mê,- 
hcllingen is dezo vorm van ceredicnst tot heden 
toe levend gebleven.

Het tweede bewijs is de belangrijke oorkonde, 
door La Chapelie aan het licht gebracht en door 
Dr. Brandes verklaard (Not. Bat. Gen. 1899, bl. 
62 — 63, en 64 — 69). Hier werd uit naam van 
den befaamden Madjapahit’schen vorst Hajam 
Woeroek, dd. 21 Juni 1405 — dus na ’s vorsten 
dood, die van 1350—1389 A. D. regeerde — 
in koper herhaald, dat de lieden van de desa W a- 
1 a p i t met bijbehoorende gehuchten Ma- 
manggis, #Lili, Djëbing en Katjaba, vrijgesteld 
waren van de titileman (belasting bij elke nieuwe 
maan op te brengen), omdat Walapdit was een 
heilige desa (de$a ilahila), toegewijd aan den 
Heiligen Berg Brama (huhin-hyangira sang hy- 
ang gunung brahma; Brandes, l.c. bl. 65). Wa- 
lap<jlit nu, ligt nóg heden ton dage op de W.N.W. 
helling van het Tënggër-complex. 1)

Iets anders wijst op later verband met Mata- 
ram-Kartasoera. In het oudste, tevens Neder- 
landsche, gegeven over de Tënggëreezen, nl. dat 
van Adriaan van Rijck, die van 1772 — 1790 
Commandant was te Pasoeroehan, over wien in
1784 getuigd werd „buyten dat (hy) seer taal
kundig zy, ook byzonder met den inlander weet

te gaan” (Dc Jonge, XII, bl. 58), dd. 26 Mei
1785 aan Ds. Hooyman te Batavia gestuurd, 
komt in do vertaling van hot „in afschrift” verkre
gen eigen verhaal „der Volken van Brama, Tin- 
gers enz.” voor, dat zij zouden afstammen „van 
een nog Heidenschen Sultan of Kieij Geedee van 
Bantam” (Vorh. Bat. Gen. VII, 1814, 2e Stuk, 
bl. 6, en verg. bl. 2), die zijn geluk om de Oost 
had boproefd; aansluitend dus bij de zgn. „wes
telijke”, docli onvertrouwbare, traditie in de 
Kartasoera’schc Babad Tanah Djawi omtrent 
Madjapahit’s ontstaan 2). En in do Sërat Kapda» 
waarschijnlijk in 4; 1700 A.D. in het Kartasoera- 
sche samengesteld, wordt verteld hoe een adjar 
(Hindoeïstisch godsdicnst-leeraar) van den Tëng
gër, met den voor een vulkaan passenden naam 
van Goentoer gëni („Vuur-eruptie”), met 
40 adepten (tjantril:) aan Madjapahit in diens 
laatste bestaan te hulp snelt, zegeviert, twee 
■groote kanonnen(!) verovert, zijn eigen naam 
leent aan hot eenc kanon, zelf herdoopt wordt tot 
Pamënggër („Berg-Hoofd”), en dipati wordt 
van Balambangan, dat hij in arren moede ver
laat wanneer zijn aangenomen zoon, dc beruchte 
Menak Djingga, zijns ondanks tegen Madjapahit

vormen

na-

om

Nog niet teruggevonden zijn de 3 oxx. met 
1220, 1241 en 1320 Q., door Crawfurdresp.

(History Ind. Arch., 1S20, II, bl. 214 — 216) 
vermeld als voorkomend op een ex. van Raff- 
les uit Ke<;liri, on op twee van hemzelven; stelt 
men deze 3 jaartallen, als misschien onjuist, 
tor zijde, dan blijft toch het Lbndensche jaar
tal 1202 het tot nog toe oudst bekende, het 
Zwolsche het jongste.

A) De vertaling van hulun-hyang hierbij 
naar pers. meded. Dr. Krom; evenals boven de 
vermelding van den zodiakboker te Zwolle.

2) Verg. Brandes in Tijdschr. Bat. Gen. 
XXXII, 1889, bl. 377-380; en daarna in zijn 
Pararaton, Verh. Bat. Gen. XLIX, le Stuk, 
1896, bl, 91-94, of 2c cd., V. B. G. LXII, 1920 ' "
p. 109-112.

/
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den patik (1331 — 1364), vermoedelijk als zijnde 
diens apanage-gcbicd weleer. Later werd onder 
een Rangga Përmana do zetel naar beoosten Ma- 
lang verplaatst en in liet rijk Soepit Oerang her
doopt, de „Kreeften-Schaar” (verg. Veth, Java, 
2cn druk, I. 1S96,. bl. 255 — 257), op de Z.W. 
helling van den Smeroc nog welbekend; alwaar 
inderdaad zéér jonge, 16e of 17e ccuwsche, klui- 
zenaars-inschriften voorkomen (vorg. Brandes 
in Not. Bat. Gen. 1889, bl. 73 — 74), terwijl de 
op twee na jongste Oudjav. inscriptie ook vandaar 
komt (koperplaat uit de Tënggër-desa Goeboeg 
klakah, 1463 Qaka = 1541 A. D., zie Not. Bat. 
Gen. 1909, p. 190 — 191, met 1912, p. 83 — 84; en 
verg. Verbeck’s Oudh. Kaart van 1891, blad IV); 
waarbij de overlevering der Tënggerëezen om
trent hun uien-planten aansluit, die zegt dat dit 
juist door een tapa en zijn vrouw op den Smeroe 
hun aan de hand werd gedaan.

G a d j a h Mada( = „Bronstige,Woeste Oli 
fant”), heette dit Hindoeïstisch rijkje van Pasoe- 
roehan’s bergen. Na (of kort vóór?) de verove
ring van Balambangan door Sultan Agoeng in 
1640, moet dif rijkje door Matarara ten onder 
gebracht zijn, en een deel der bewoners als sla
ven meegevoerd; het ligt dan geheel in den Ja- 
vaanschen geest zulke lieden „Gadjah, mati”, d.i. 
do ode o 1 i f a n t(e n) te noemen! En de 
volgorden^ de Pinggir’s doet vermoeden, dat 
het prpr'in of na 1640 gebeurde; terwijl de aan
wezigheid van Gadjah inati’s ook in Jogja (o. a. 
blijkens art. 18 der Anggër Agëng) bewijst, dat 
het vóór Kartasocra’s opkomst gebeurde: ja, 
de kraton van Plcred, in ^ 1648 begonnen door 
Mangkoerat I, ligt bij de samenvloeiing van de 
Opak (Oost) en .... do Gadjah Wong (West), dp m 
„Olifant-Mensch”! M. a. w.: de Gadjah-mada'é 
zijn tusschcn 1617 en ca. 1650 van de hellingen 
van Kawi, Smeroe en Brama weggehaald, tot. 
Gadjah-mati’s herdoopt, in de buurt van Kërta 
en Plered neergezet, tot het wijzigen van den 
loop der Gadjah Wong wellicht gebruikt (?), 
en met het nog vrij eervolle ambt van hof-pal
freniers beschonken, beter dan de Kalang’s en 
Gowong’s, die houthakkers, gedwongen blan- 
dong's waren.

Een d e e 1 d e z e r G a d j a h-m a t i’s 
m oeten T ë n g g ë roezen z ij n g e- 
w e e s t! Zóó verklaart zich pas het zonderlinge 
verband tusschcn de Tënggër-verhalen eenerzijd 
en de Mataramsch-Kartasoera’sehe oudste ver
halen in de hofkroniek, de Ba bad Tanah Djawi, 
anderzijds. Dezelfde Nawang Woelan-lcgende, 
hetzelfde Bündawfisa-verhaal spelend bij Pram- 
banan én in de Zandzee (èn in Bësoeki als land- 
schaps-naam), hetzelfde bad jon anlaJeoesoema 
dat; met zijn lappendeken-kleuren, tegenwoordig 
nog èn door de Tënggërecsche priesters èn door 
den eigen Sultan van Jogja bij hooge feesten ge
dragen wordt, èn in batik-patroon is bewaard als 
tambal Kanoman,
werk”; vroeger bovendien door het antieke 1 i j f - 
corps van den Sultan, de Tamtam&’s, als uni- 
form-buis gedragen werd l). Dit is mccr dan toe
val; dit is historisch verband.

• gaat strijden l). Zoo verward dit inlandschc ver
haal is, het merkwaardige blijft, dat het Mata- 
ram’sche kanon Goentocr gëni, hetwelk in 1741 
authentiek te Kartasoera dienst deed 2), hier in 
verband wordt gebracht met den Tënggër.

Dit onmiskenbaar verband tusschen Mata- 
ram-Kartasoera van ± 1700 A.D. en de Tënggër- 
bewoners leidt tot een belangrijke vraag.

In art. 24 der redactie van de Solo’sche Na- 
wala Pradata van Zo. 4 Oct. ISIS wordt afzon
derlijk iets vastgesteld voor „het volk der Ka
lang’s, Pinggir’s en Oadjah-matVs” (Tijdschr. v. 
N.-I., 6e jrg., 1844, I, bl. 287 —2S8), waarbij voor 
de eersten aan den man, doch voor de twee laat- 
sten aan de vrouw de voorrang wordt toegekend; 
verg. GADJAH MATI. Ook in art. 18 van de 
Anggër Agëng van dienzolfden datum wordt het 
analoge voor Solo en Jogja beide gestipuleerd 
(Roorda’s uitgave, 1S44, bl. 119). In een oudere 
redactie (hs. in mijn bezit) der Nawala Pradata, 
dd. Solo Wo. 27 Sapar Dje 1710 = 21 Jan. 1784 
wordt in gelijken geest door den Soenan gespro
ken van „Mijne onderdanen, de kalangers, go- 
wongs, Piengiers, en gadja maties” 3). En in een 
nog oudere Jav. redactie (Jav. hs. in mijn bezit) 
dier Naw. Prad. van Di. 30 Moeharam Wawoe 
(1697) = Wo. 15 Mei 1771 wordt in het laatste, 
14e, art. iets dergelijks door den Soenan gestipu
leerd voor de „abdiningsoen wong Kalang, Go- 
wong, Pinggir, wong Gadjahmati”.

De Kalang’s laten wij daar; zij kwamen 
reeds op het oudste Midden-Java voor (zie bij 
PEGON); de bijna geheel vergeten G o w o n g’s 
wijzen naar het oude landschap Gowong = Lë- 
dok, zijn dus wel lieden geweest uit de buurt 
van (of wellicht ook precies van) den Diëng, dat 
Hindoeïsten-centrum. De Pinggir’s (zie 
PINGGIR) zijn, naar het heet, Hindoeïstische 
Balambangers door Sultan Agoeng in ± 1640 
naar Matarain (Kërta) gebracht; misschien moet 
hierbij ook gedacht aan den vroegeren zegetocht 
in 1617 van S. A. tegen Pasoeroehan; de vrou
wen waren uitstekende minnen. Doch vanwaar 
de Gadja h-m a t i’s ? 4)

De Gadja h-m a t i’s moeten gekomen 
zijn van het Pasoeroehan’sche landschap G a- 
d j a h M a d a of Sënggoeroeh5)!

Dit Hindoeïstisch landschap, nog in 1521 door 
Pigafetta als „Gaghiamada” vermeld, had zijn 
naam ontleend aan Hajam Woeroek’s beroem-

*) Pararaton, bl. 190 — 191; of 2e cd. p. 219.
2) Verg Not. Bat. Gen. 1888, bl. 65 — 66.
3) De bijbehoorende Jav. tekst heeft „ka- 

woelaningsoen wong Kalang, Gowong, Pi- 
pinggir, wong Gadjahmati”. In de Babad

-•-'Tanah Djawi worden alléén Kalang’s en Go-' 
wong’s met name vermeld.

4) Mounier-Winter in Tijdschr. v. N. T., Öen 
jrg., 1844, I, bl.“318 stellen het voor alsof de 
Gadjah-mati ven variëteit der'Pinggir’s waren, 
dus ook uit Balambangan.De authentieke Holl. 
vertaling der Anggër Agëng dd. 4 Oct. 1818, 
door J. W. Winter (hs. in -mijn bezit), zegt 
zelfs in den aanhef van art. 18: „.. .. de zoo 
genaamde gajah Pejah [pëdjah, Kramfi van 
mati] het welk Balimbangers zijn”.

c) Ten onrechte indertijd SSnggira ge- 
heeten; zie toch De Wolff van Westerrode in 
Tijdschr. Aardr. Gen. 2e S., XII, 1895, bl. 236.

. ^Verg. pararaton (1896), bl. 201; (1920), bl. 229.

«

i

!
;

d.i. „ Kroonprinselijk lap-

x) Zie voor dit laatste do kleurplaat I X in 
Pfyffor zu Noueck, Skizzen von der Insel 
Java, Schaffhauson 1829. — De Tamtaina’s 
bestonden als kraton-soldaten zeker i*eeds

j
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Er is een eerste sterke aanduiding’in 
haal dor eigen Tënggëreezen, opgetcekend door 
La Chapcllc (Tijdschr. Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 
32 — 35). Er "zou een rijkje Masangan bo- 

x staan hebben in de streek Wanakitri-Padakaja, 
dus in het hartje van het Tënggër-gebied; en 
van een daar aanwezige desa Wanasëkar zou
den door hulpweigering bij het terugbrengen 
van een olifant (sic!) alle mannen ver
dwenen z ij n, zoodat alleen vrouwen en 
kinderen overbleven, die.... enz. Nu is masang
an of pasangan vertaald „de val, de strik”; we 
worden dus dadelijk herinnerd aan „de kreeften
schaar”, d. i. het Pasoerochan’sche rijkje Soepit 
Oerang, en denken aan andere dergelijke Jav. 
naamsverwisselingen; terwijl die „verdwenen 
mannen” zonder twijfel als slaven wegge
voerde lieden waren, welke allerwonderlijkst 
bang waren — volgens dit verhaal — voor een 
„olifant”; d. i. geen „gadjali-mada’s”, doch ga
rf, jah-mati waren!

Er is voorts een beslissend b e w ij s, dat _eeds 
vroegtijdig Tënggër rechtstreeks'ondergeschikt 
was aan Midden-Javaanschc ambtenaren. Reeds 
Hageman sprak in zijn verward, maar toch door 
zeldzame gegevens zeer belangrijk opstel „Teng- 
ger” (Passaroewan, 1871) *) van eene aanstelling 
op Ma. 15 Djoemadilakir Djimakir 1058 door den 
fSoenan van Kartasoera van een Ngabehi Soeta- 
djêja over Tënggër (1. c. bl. 01). Deze nawala 
(aanstellings-aete) vond ik in 1889 in ’t Archief 
van Jogja terug! Op dien datum, of, bij Vrij- 
• lagschen kalender, op Ma. 23 Nov. 1733 — nè. 
het Contract met de Compagnie op S Nov. van 
dat ja ar — stelde Pakoe Boowana II „bij pro
visie” dien Ngabehi aan over Tënggër, omdat 
deze door de naweeën der Soerapati-beroerten 
vooralsnog van zijn „voorige regentschap in ’t 
land van malang” „onsteelcen” d. i. verstoken 
was; doch onder beding, dat zoodra hij te Ma
lang hersteld mocht worden, „zal het dorp Teng- 
gor ook weederom gerestitueert werden den Pas- 
sourouangs hoofdregent”. Dus: vóór 
had T ëng g ë r reeds o n m i d d e 11 ij k 
'■ n d <• r d e-n Regent va n Pasoeroe- 
li a n gore s s o r t c e r d!

Ook nu werd aan Soctadj&ja als chef dio Ro
emt, toen Toemënggoeng Sasrawinata, aange
wezen, en in liooger ressort de „oosterstrand 
gouverneur”, d. i. de Boepati Mantjanagara, 
Adipati Tjilra(koe)socma te Djapara. Volgens 
een 2e .Jogja’sch archief-stuk was „Ingabij Sooto 
Djf»jo” op 3 Oef. 1737 nog steeds hoofd van „Te
nger hy Malang”, en „onder het hoger Gesag”van 
Toom. Sasrawinata. Bij art. 10 van het Contract 
van 11 Nov. L7-1R stond toen de Soonan den ge
beden Oosthoek, van Pasooroehan oostwaarts, 
aan de Compagnie af. en kwam Tënggër recht
streeks onder den Holl. Commandant van Pasoe- 
roehan, waar in Nov. 1750 het steenen fort „byna

in don tijd van Dömak, le helft der 10e eeuw, 
doch zijn waarschijnlijk ouder, een Madjapa- 
hit’schc lijfgarde van den Vorst.

‘) Veth in zijn bibliografie van den Tënggër, 
Java, ’III (1882), bl. 100S 1009 heeft noch
Raffles’ bezoek aan den Tongger in Juli (?) 
1815, noch Hageman’s werkje gekend, en 
daardoor een deel dor allerbeste gegevons ge
mist. Zie thans den 2on druk van „Java”, cd. 
Bnclleman en Nicrmoyer, IV (1907), p. 82 — 93.

klaar” was (De Jonge, X, bl. 303), tcr\vijl de 
Cornp. er sinds 1707 ccn „pagger”, d. i. blokhuis, 
gehad had. Hageman (1. c. bl. 18) noemt als eer
sten kapt. H. J. Kcyzcr, 1746 —52, niet door de 
Jonge te verificoren. Dc Compagnie heeft zeker 
do oudste koffieboomen toen op den Tënggër 
gaan planten; niet Sootadjaja, zooals Hageman 
onaannemelijk gist (1. c. bl. 60 — 61). Deze oudste 
koffietuinen liggen buiten hot tegenwoordige, 
maar binnen hot vroegere uitgebreider Tënggë- 
reezen-gebied, aan den ouden krommen hoofd
weg van Pasoeroehan-Pasrëpan (of Ngëpoch) 
-Palangsari -Ngadipoora -Ngadiwana -Braraa, 
vlak bij Ngadipoera, te Pajaman (kebon 
Singalango e), on te Nangkadjadjar (kebon 
Bëndara)1). Waarschijnlijk heeft Ngabehi 
Soetadjaja te Ngadiwana gewoond (zie hier
achter). De veel rechter weg Pasrëpan-Poespa 
-Tosari -Padakaja -Brama schijnt jónger te zijn, 
en Tosari (d. i. Toja-sari, „Mooi-water”) eerst 
sinds ± 1785 het centrum, toen Van Rijck er 
een pasanggrahan liet bouwen, en er de eerste 
groonten liet planten (verg. Hageman,!. c. bl. 18).

In den eigenaardigen Tënggër-kalender liggen 
eveneens kostelijke aanwijzingen. Waren de 
Tënggëreezen buiten invloed gebleven van Mata- 
rarn, dan moesten zij met hunne, aan Madjapahit 
ontleende, Qaka-jaartelling zijn dóórgegaan; het 
jaar 1867 A. D. — toen hunne tijdrekening in 
’t najaar ernstig onderzocht werd, zie Bijdr. 
Kon. Inst. 4, III (1879), bl. 131-149 
dan jaar 1789 Qaka-Tënggër moeten zijn; doch 
het wè,s toen jaar 1793 Tënggër, torwijl het tevens 
1796 Ao. Jav. was, „Een historisch punt voor 
het begin dor Tenggersche tijdrekening is niet 
bekend, hetgeen wel vreemd is, dewijl deze tijd
rekening slechts een drietal jaren bij de Javaan- 
sclie ten achter is”, zei de onderzoeker van 
1867, 1. c. bl. 132. 2)

Dit is echter te berekenen. De Tënggëreezen 
hebben een tijdrekening die juist hot m i (1- 
d on h o u d t tusschcn de — feitelijk Oud- 
grickscli-Babylonische — luni-solaire Qaka-jaar- 
telling met 3651/,! dagen in het jaar, verkregen 
door, naast 12 gowone maan-maanden van afwis
selend 30 on 29 dagen, dus 354 dagen per jaar; 
3-maal in de 8 jaar één schrikkelmaand van 30 
dagen in te voegen, en de Arabisch-Mataramsche 
hybride-jaartelling die (voorgoed sinds Qaka 
1555 = A. D. 1633) dóórteldo met maanjaren, 
van 3543/s dagen in het jaar, verkregen door, 
naast dezelfde 12 maan-maanden van afwisselend 
30 en 29 dagen, dus 354 per jaar, 3maal in de S 
jaar één schrikkeldag in te lasschon (zie voorts 
TIJDREKENING, resp. bij II en III).

Doch do Tënggëreezen. rekonon tegenwoordig 
met jaren van precies 360 dagen, verkrogen door 
bij dezelfde maan-maanden van afwisselend 29

x) Verg. over dezo oudste koffietuinen Ha
geman (1. e. bl. 59 — 60) mot Kohlbrugge, 
Bijdr. Kon. Inst. 6, IX (1901), bl. 92.

-) Wie dit was, blijkt niet; Kolonel Do 
Jongh was m.i. maar tusschcnpersoon (1. c. 
bl. 131), hoewel prof. Vcth hot op diens ntiam 
zette; prof. Moinsma gaf het toon, met aantee- 
keningen, in het licht. Ook schijnt het 2o Ge- 
deolte, dd. 10 Jan. 1868, aldaar (bl. 139 — 141) 
van oen andere hand te zijn als het le on uit
voeriger "Gedeelte (bl. 132 -138, met Bijlago 
op bl. 142—144).

een ver
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neesch jaar van 6 maanden, elk van 5x7 da
gen, tevens zijnde 7 maan-maanden van 30 da
gen, samen.210 dagen, nader onderscheiden in 30 
woekoe's elk van 7 dagen, de welbekende oud- 
Indonesiscke 30 woekoe’s Sinta t/m. Watoe Goe- 

daarnevens voor het wichcl-rekenen van
tijdkring

(wara) van 3, 4, 0, 8 of 0 dagen, gcheeten triwara, 
tjatoenoara, sadwara, asterwara en sangawara. De 
Tënggërcezen bezitten, behalve de „marktweek” 
van 5 dagen (pasaran) en do „planetenweek” 
van 7 dagen (woekoe bij hen eveneens), nog een 
6-daagsche week (mawoelon), een 8-daagsche 
week (pagoeron), en een 9-daagsche week (pada- 
ngon), resp. naar den laatsten dag(mawoeloe) en de 
eerste dagen (goeroe, dangoe) dier weken gehee- 
ten; verg. Bijdragen, 1. c. bl. 134 —136. Alwaar 
men bl. 142 — 144 ook zio de afbeeldingen der 
paparüs of „rekonborden”, d. w. z. „eeuwigdu
rende wandkalenders”, op Tënggër gebruikelijk 
voor die 5-, 6-, 7-, 8- of 9-daagsche weekrekening; 
welke weer overeenkomen met de Balische tikd’s, 
afgebeeld en verklaard door Nieuwenkamp in 
Bijdr. Kon. Inst., dl. 69 (1914), p. 112 — 126, en 
dl. 70 (1915), p. 658-662.

Beide, Bali en Tenggër, verdeelen in oud-Jav. 
trant de (maan-)rnaand in een lichte (wassende) 
en een donkere (afnemende) helft, en noemen de 
eerste 14 dagen alle tanggal; den 15en (zijnde 
volle maan) poernama; dag 16 — 29 alle pang- 
long; den 30en (zijnde donkere maan) tilim, 
eigenlijk „(de maan) slaapt”. In verder Java is 
thans tanggal tot „datum” verloopen; een wille
keurige „dag der maand”.

De zéér oude windoe van 5 jaar der Tënggë- 
reezen — op Bali niet aanwezig — wordt, met * 
dezelfde namen als de 5 pasar-dagen, verdeeld in 
de jaren: Manis (= Lëgi; beide „zoet”). Pahing, 
Pon, Wage, Kliwon. Daarin is Manis het 
vaste schrikkeljaar; doch de plaats 
van do — naamlooze! — schrikkelmaand 
in dit jaar verspringt, zonderling genoeg, om de 
3 windoo’s naar bepaalden regel; zij volgt in de 
eerste 5 jaar na de 4e maand, in de tweede vnndoe 
na do 10e, in de derde vnndoe na dc Ie maand van 
Manis; enz. (verg., onduidelijker, Bijdragen 1. 
bl. 133). Curieus daarbij is, dat op Bali de schrik
kelmaand, 2maal in de 5 jaar — officieel aldus, 
doch foitelijk vrij slordig gehandhaafd —, valt 
óf na dc 4e óf na do 12e maand (Friederich, I. c. 
bl. 49). Do regel der Tënggëreezon is deels antie- 
ker, omdat de plaatsing van do schrikkelmaand 
na de 10e maand baseert op een ouder Jav. land
bouw-jaar van 10 maanden (zie bij Tf JDR/EKE
NT NG I). Vreemd echter is het, dat de Tëngge- 
reezen hun schrikkelmaand in dc 3e vnndoe 
niet weer dadelijk na de 4e maand van 'Manis 
inlasschcn, hetgeen dan immers een regelmatig 
verspringen van 6 maanden dier schrikkelmaand 
zoude vormen; wegens deze regelmatige onre
gelmatigheid binnen 3x5 jaar, zou men dus 
kunnen zeggen dat de TënggSrcesohe vnndoe 
eigenlijk een 15-jarige cyclus is.

Voorts bezitten èn op Tönggër èn in Bali do 
12 maanden van het jaar van 1 — 10 inhe e m- 
sche volgnamen: Kasa („nummer één”), Karo 
(„nummer twee”), Katiga (no. 3; enz.), Kapat, 
Kalima, Kanëm, Kapitoo, Kawoloe, Kasangu. 
Kasëpoeloeh (op Bali: Kadasa; beide: no. 10): 
doch hebben de 11e en 12e maand vree m d e, 
Sanskriot-namon: Dë?ta (op Bali Djë§-

(sic! éérst) en 30 (laatst) dagen, dus 354 per 
jaar, éénmaal in do v ij f jaar één 
schrikkelmaand van 30 dagen in 
te voegen. Deze cyclus van 5 jaar heet — 
evenals do Madjapahit-Mataram’sche cyclus van 
8 jaar óók — windoe bij hen, d. i. „stip, tijdstip”, 
ook „o”, en vandaar „tijdkring, cyclus”; aan
sluitend bij den ouderen Javaanschon cyclus van 
lö jaar, waarin het 10e windoe heette1). Do 
schrikkelmaand heet sasi djèro (Hagcman, bl. 8), 

' dus „binnen[gosckoven]-maand”.
De Tënggëreezon blijven dus thans jaarlijks 

55/8 dag bij de Javaansche jaartelling ten achter. 
En nu had men ixi 1S67 deze aequatie:

1 Kasa [d.i. Nieuwjaar] Kliwon 1793 
Ao. Tënggër = Wo. 2 Oct. 1S67 = 3 
Djoemadilakir Ehe 1796 Ao. Jav.

Dus: op 2 Oct. 1867 waren dc Tënggëreezon 
3 Jav. jaren en 150 dagen bij de Javanen achter, 
of 1213VS dag. M. a. w.: vóór 2152/3 Jav. maan
jaren, d. i. in do Jav. jaren 1579/SO of A. D. 
1656/57 waren beide kalenders gelijk. Waar- 

. schijnlijk hebben dus de overheerschers van 
Tënggër, de Javanen onder Mangkoerat I 
(1646 — 1674), toenmaals do Tënggëreezen ge
dwongen hun £aka-j aartelling vaarwel te zeggen, 
en bij hot begin der nieuwe 8-jarige windoe, 
Vrijdag Lëgi 1 Soera Alip 1579 = 20 Oct. 1656, 
met hen mode te tellen; toch hebben de Tënggë- 

■ reezen van toen af, door hun gewijzigden tus- 
sehen-kalender, een eigen weg weten te blijven 
bewandelen. Merkwaardig zeker is het, dat in 
1867 de Malang’sche (Toempang’sche) Tënggë- 
roezen 1796, niet 1793 schreven, en dus wèl ge
trouw hebben gevolgd den door Mataram inder
tijd ingevoerden kalender; evenwel,* dit kan ook 
latere Jav. invloed zijn 2).

Het hiervóór gezegde omtrent de onderwerping 
der Gadjahmada’s-Tënggëreezen in ca. 1640 
wordt er echter zeer door versterkt. Bij TIJD
REKENING I zal voorts de vraag behandeld 
worden of de Tënggër-lieden tot hun eigenaar- 
digen kalender gekomen zijn door ongecorrigeerd 
handhaven van het op Java inheemsche land
bouw- of mangsa-jaar, dat, met maanden van 
geheel ongelijke lengte (zie volgendo kolom), 
van ouds slechts 360 dagen schiji.it te hebben 
geteld; gelijk Crawfurd (Hist. of the Ind. Arch., 
Èdinb. 1820, I, bl. 295) zulks b.v. formuleerde: 
„The rural or rustic year of the Javanese .... 
is an embolimic [schrikkelend] year of 360 
days”.

Overigens wijst alles bij hen op antieke toe
standen, antieker ten d e e 1 e dan b ij 
de Balineezen.

noeng;
gunstige of ongunstige tijdstippen een

;
,
i
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c.

Op Bali leeft, naast een onzuiver bijgehouden 
(paka-jaartelling voor enkele officiecle berekenin
gen (zie Friederich in Verh. Bat. Gen. XXTil, 
1850, 13o Stuk, bl. 49 — 51), een nationaal Bali-f

*) Brandes in Tijdschr. Bat. Gen. XXXII 
(1889), bl. 559, noot.

2) Verg. Bijdragen 1. c. bl. 139 en noot 13. 
Doch merkwaardig is, dat Domis, die in 1827 
te T o s a r i onderzocht, deze aequatie 
geeft: 22 Kanëm Pon 1755 Ao. Tënggër = 
(Di.) 13 Nov. 1827; 1. e. bl. 339 en 341; even
zeer dus gelijkloopend niet Alip 1755 Ao. Jav., 
dat met Do. 26 Juli 1827 begonnen *vas. Vrage: 
uit welke bron kwam zijn informatie? •

E*
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!ta), en Kasada (op Bali Asa^a)l). Dit zijn dus 
precies dezelfde namen dio de Javaan ook nu nog 
voor zijn landbouw-kalender gebruikt, zijne 12 
mangsa's van ongelijkcn duur, varieerend van 
23 — 43 dagen; on wel achtereenvolgens: 41,23, 
24, 25, 27, 43, en dan weer 43, 26 (doch in elk 4e 
jaar: 27), 25, 24, 23, en 41 dagen; samen 365 
(c. q. 366) dagen, beginnend 22 Juni (c. q. 21 
Juni), n.1. sedert 1855 aldus officieel. De 5-jaar- 
lijksche schrikkelmaand der Tënggëreezen draagt, 
als reeds gezegd, geen eigen naam; na afloop, 
telt men pas verder.

Op Bali leeft de open a met zoogenaamd „luie 
uitspraak”, de a, een overgang tot de jong-Jav. 
a,’ gelijk ook do Madoereezen die a hebben; de 
Tënggëreezen behielden echter de ouderwetsche 
open a, evenals de Soendaneezen, en de Javanen 
beW. den Diëng (ruw aangegeven). De tegen
woordig meest belangrijke Tënggër-desa’s, alle 
beN.W. van den Brama gelegen, heeten dan ook 
Poerwana, Wanakitri, Padakaja, Ngadiwana, 
niet Poerwana, enz. Als vijfde belangrijke komt 
hier dan Tosari bij.

Op Bali vindt men de, door de Hindoes uit 
hun land meegebrachte, leemen woning, zóó op 
den grond; de Tënggëreezen hebben het ouder- 
wetsch-Indonesische, ook bij de Dajaks en Ma- 
leiers voorkomende, „familiehuis” van vertikale 
boomstammen weleer,tegenwoordig van planken, 
evenwel niet boven den grond op palen gebouwd; 
welk laatste verschijnsel dus weer Hindoe-Ja- 
vaansch is, en een hybride vormt.

Ook hier en daar op Bali — met name bij de 
Padanda’s Boeddha bij hun dagelijksche offeran
den — komen een soort verloopen zodiakbekers 
voor, de roodkoperen sangkoé’s met buitenop 
afbeeldingen der 8 hoofd windstreken; hoewel 
echte zodiakbekers uitstekend te pas zouden 
komen bij elke huiselijke godsdienstoefening van 
den gewonen ((,'iwaïtischen) padanda (priester) 
(•(■ns in de 5 dagen, op eiken Kliwon, waarbij 
(loze echter een koperen trekpotje op een treeftje 
i. q. een zilveren bokaal, of zelfs een aarden potje) 

:i!s plengbcker gebruikt2). De (joekoon’s 
<ler Tënggëreezen houden do bronzenMadjapahït- 
wijbokers algeméén in eere; met daarnaast, als 
surrogaat, kwispedoors (!) van klein formaat.

Ook de Tënggëreezen, evenals de Baliërs, en 
vroeger de .Javanen, griffelen nog op lontar- 
st rookon (kropuk' s).

Een Krama-taal hebben zij niet (zie Krocmer 
in Med. Ned. Zend. Gen., XXIX, 1885, bl. 347), 
evenmin als do Javanen vóór ± 1600 dio beza
ten, en evenmin als do Baliërs er een hebben.

Wèl gebruiken zo een zeker tal ouderwetsche 
woordon, waarvan Krecmor 1. c. bl. 368 — 369 dbn 
proefje geeft, en waaronder het, trouwens ook in 
Köjoo en Bagëlen voorkomende, rejang in plaats 
van akoe (ik) het meest bokonde is A)- Don nauw
keurige studie van het Tënggër-dialoct iaat ech
ter nog op zich wachten. Het meest onvermengd 
heorscht dit in de 5 desa’s bovengenoemd; terwijl 
de Probolinggo’sche, Locmadjang’sche en Toera- 
pang’-sche Tënggër-desa’s gewoon Javaansch 
spreken, deels met Madocreesch vermengd (vol
gens Hollo’s taalkaart van 18S2).

Terwijl bij de bovengenoemde gebeden der 
Balin. padanda’s op Kliwon nog Sanskrit-for- 
mules worden gebruikt uit de Veda’s, welke for
mules zij bezitten in Balin. karakters met inter
lineaire Kawi-parafrase 2), zijn echter de gebe
den der Tënggër-doekoen’s jonger; reeds Raf- 
fles, dip Tönggër in Juli (?) 1815 met een heelen 
stoet van Pasoeroehan uit bezocht, en daarvan 
11 Sopt. 1815 te Batavia in zijn „Discours©” 
vertelde, getuigde van de 3 soort heilige ge
schriften aldaar: „these records consist of three 
compositions written on the Lontar leaf, des- 
cribing the origin of the world, the attributes of 
the Deity, and the forms of worship to be obser- 
ved on different occasions. Copies were taken on 
the spot, and as the language does not essentiallv 
differ from the ordinary Javanese, I hope at an 
early period to place the [Batavian] Society in 
possession of trauslations” (Verh. Bat. Gen. 
VIII, 1816, le Stuk, bl. 52); ook voegde hij bl. 
56 toe: „that the pnrticulars of theft worship 
were contained in a book called Panglawa, 
which they presented to me” 3). In 1853 heeft 
Prof. Koyzer dit „Sacred Book of tho Natives 
of Tangar in Java” uit Crawfurd’s nalatenschap 
in het Britsch Museum als lis. no. 12324 terug
gevonden (Bijdr. Kon. Inst. 1, II, 1854, bl. 337) 
Tot op heden is echter niets naders uit 
dezen Tënggër’schen gebeden-codex (Pangla- 
woe) bekend! Prof. Kevzer noemde het eveneens 
„gewoon Javaansche proza” (1. c.).

Ook in een tweede opzicht zijn do Tënggëree- 
zen minder antiek dan Bali: zij bezitten niets 
wat naar een tempel lijkt. Hun godsdienst is 
enkel: huisgodsdienst plus Brama- 
vereer in g. Er is hier ook geen spoor van 
Boeddhisme. Het zijn enkel restes van Q i w a- 
ï c t i s c h kluizenaarsleven, zie hier
achter, waar de doekoen's besproken worden. 
Do dordo tot nog toe op de hellingen van 
Tönggër gevonden antikwiteit, de bronzen ling- 
ga-sirihkalkhouder van Wanacljaja (Not. Bat. 
Gen. 1899, bl. 62 — 63), pleit met de reeds ver- 
inolde oorkonde van Walapdit voor boven
staande stelling.

1) Verg. Roorda-Vreede, Jav.-Ned. WdbT, 
Jen druk, 1901, I, bl. 358, 2e kol.

2) Pers. mededeeling Dr. van der Tuuk op 
Bali, in Oct. 1888.

3) In zijn History of Java, 1817, I, bl. 332 
heet dit boek, waarschijnlijk terecht: Pangldwu. 
Op bl. 330, noot 1 belooft hij daar nog„ dat 
men do Tënggör-gebcden zal kunnon vinden 
„in the Transactions of tho Batavian Society, 
vol. IX”. Daar is het nooit toe gekomen, want 
de kopij voor dit dool IX had Raffles naar 
Engeland meegenomen, zondqr dat hij ooit 
tot drukken geraakte.
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ï1) Jasper is in do war in Eigen Haard, 1902, 

lil. 762, le kol. met zijn: „de maand Kosodo 
(of Kodoso = Tiende Maand)”.

2) Pers. aanteekoning te Singaradja in 
Oct. 1888; voorts Eriedorich in zijn „Voorloo- 
pig Verslag van het eiland Bali”, 1, bh 30 — 31 
(d. i. in Verh. Bat. Gen. XXlf, 1849, 11e 
Stuk); Van Eek in Tijdsclir. v. N.-I. 1879, 
I, bl. 47; Van Eerde, in Bijdr.Kon.Inst.dk 
65 (1911), p. 12. Daartegen over wèl aanwe
zigheid, speciaal in KarangasÖm, Dr. Bosch 
in Oudheidk. Verslag 1916, p. 116; doch zie 
daarnaast de afbeelding op plaat V on beschrij
ving op p. 14 in Sehwartz, Gids Bali on Lombok 
Etlin. Verz. Bat. Gen. (1920), en verg. V. d. 
Tuitk’s Kawi-Wdb. 111(1901), p. 106a.
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of petro; zie hierachter bij het huwolijk) ten slotte 
verbrand; voordracht Directeur kweekschool 
Bandoeng, J. Soholte, op le Congres Taal-, Land- 

Vollcenk. te Solo, 25 Dec. 1919. Dit is dus oen 
uitbreiding van wat ook na elke enkele begrafe
nis gebeurt (zie hierachter), en een flauwe af
glans van het groote Doodenoffer ((praddha) wel
eer aan het Hof van Madjapahit (Nagarakërta- 
garaa, Zang 03 — 67); aansluitend bovendien bij 
het lijkmaal (èntas-èntas) en de platte houten 
beelden (poespa-gambar: dus een soort houten 
schimmen) daarna verbrand, bij de Kalang’s 
(Not. Bat. Gen. 1899, p. 8 en XXX); aansluitend 
ook bij het mimoekoer- of ptunoespa-ïcesl op Bali, 
dat op West-Lombok bij de Baliërs heet sfkali- 
of poespa-fecst (zie V. d. Tuuk’s Wdb., III, p. 
110, IV, p. 213b, 910b; en Dr. Juynboll in Cata
logus Rijks Ethn. Mus. VII, 1912, p. 152—153, 
en plaat XV-I, met Dr. Bosch, in Oudheidk. 
Verslag 1916, p. 115).

Het Brama-feest, volgens Hageman (1. c.) ge- 
heeten paoeman, d. i. dus „het oem- of om-feest”, 
„het feest der heilige syllabe Ong”, is blijkbaar 
een Zoenfeest van de krachten des geweldigen 
Brama. Daarom worden in de hoogste staatsie 
hier offers gebracht; het is dus het laboeh, ngla- 
boeh der gewone Javanen, het „in het vuur (of 
water) storten ter verzoening”. Dat dit weleer 
soms menschenoffers zijn geweest, staat 
m. i. vast. Hierbij sluit aan de merkwaardige le
gende der Tënggëreczen, reeds door Van Rijck 
in 1785 verhaald, dat hun oervader Kjahi Da/jap 
poetih van zijne 25 kinderen het jongste zoontje 
„aan den brandenden Borg Dassar" offerde (Vcrh. 
Bat. Geh. VII, 1814, bl. 7; dasar = do Zand
zee), nadat hij de vvelvaartbrengende uien teelt 
van de twee tapa's op den Smoroe geleerd had. 
Dat in dit verhaal één van de 25 geofferd wordt. 
is dubbel merkwaardig en echt-Javaanseh '): 
dezelfde gedachte toch ligt in het Jav. sélarrr 
bêntët of „volle 25”, tegenover sèlawe prah 
of „gebruikelijke 25”, dat is: 24; omdat 1 
als een soort cijns er af is g 
gaan. Trouwens, jaarlijks op den dag van 
do verheffing des Sultans, gaan zendelingen van 
den Kraton te Jogja nieuwe kleedercn d. i. 
menèchen in, effigie ?
Lawoe en Mörapi, en te Mantjingan in de Zuid
zee! 2)

Aan den Brama is dus zéér zeker

#De 2 groote feosten der Tënggereezen vallen 
op den 14en of löcn dag (nl. den ochtend m\ volle 
maan) der 2e en 12e maand, dus op 14 of 15 
Karo en 14 of 15 Kasada; juist 10 maanden 

*en 2 maanden van elkaar gescheiden.
Het eerste is een doodenieest (njetvoe, vansewoe 

= duizend; dus eigenlijk „offeren bij don lOOOon 
dag van, den doodo”), een Tënggerecsck „ 
zielen”. Het tweede is het groote Brama-feest, 
waarbij de praseii’s (of dierenriem-bekers x); van 
Jav. rasi, Skr. ragi, dierenriem) der doekoen’s 
te pas komen, evenals hun veelkleurig overkleed 
van driehoekige katoenen lapjes, de koelambi 
oenla koesoema, een kap van diezelfde stof, pleng- 
koengan of (?) koedoeng geheoten ;), en een 
over de borst gekruiste „gebedsriem” — zooals 
Kreemer (1. c. bl. 372) het noemt; zóó gedragen 
,,4tls de kruier zijn zeel” draagt — van passement, 
en geheeten (?) slempang d. i. „bandelier*5 (Jas
per, 1. c.); inderdaad de antieke dubbele oepawila, 
het zoogenaamde „vrouwensnoer”, gelijk Domis 
reeds in 1S27 terecht aan „de koord der Braraie- 
nen” dacht 3); een zijden gordolband (saboek) — 
verg. Kreemer, 1. c. bl. 371 —, en een gebatikte 
kaïn pandjang van grove Oosthoeksche patronen 
voltooien hun feestdracht; zie een afb. van hun 
kostuum in Rouffaer en Juynboll, „De Batik- 
kunst in N.-l. enz.” (1914), plaat 23, „De Vol
ken der Aarde”, ed. Snelle man, I (1903), bl. 120, 
of Jasper, 1. c. bl. 760; hier zijn 3 der 5 doekoen’s 
met zodiakbekers, maar 2 met kleine kwispe
doors.

Het njtivoe-ieest, ook (Hageman, bl. 8) gehee
ten dërma kaki mojang d i. „plichtsbetrachting 
jegens de ronddwalende voorouders(-zielen)”, óf 
ook (?) pasoeroehan (Bijdragen 1. c., 1879, bl.

,.^139), dus „uitnoodigings-feest (der voorouders ?)” i 
doet tevens dienst als een soort Nieuwjaarsfeest, 
en wordt gevierd ten huize van het dorpshoofd 
— in 1827 den Dëmang van Tosari 4), thans den 

• pëtinggi ter plaatse. Na het feestmaal (slamètan 
ëntas-éntas) tot „overbrenging” (ëntas-ëntas) der 
zielen naar beter gewesten, worden poppen (pilra

!
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'*■ l) Bij Koorda-Vroede, op. cit., 1901, II, bl. 
.236, jïe kol, is prasen hoogst onvolledig ver
klaard; verg. Mal. en Daj. rasi.

2) Uit den zin bij Van Herwerden, Verh. 
Bat. Gen. XX, 1844, Laatste Stuk, bl. 72 blijkt 
de naam pléngkoengan, d. i. „boogvormige 
kap”, dus een zeer juiste term; het koe
doeng, d. i. „hoofdsluier”, bij Jasper, 1. c. 
bl. 764, 2e kol. lijkt mij meer een naam dooi
de andere Javanen, niet-Tënggëreezen, er aan 
gegeven.

3) Verh. Bat. Gen. XIII, 1832, bl. 337. 
Later heeft Domis dit opstel bijna letterlijk 
herdrukt in zijn „De residentie Passoerocang”, 
’s-Grav. 1836; zie daar bl. 143. De Tënggër- 
naam van dit dubbel Bralimancn-koord wordt 
echter door niemand, behalve Jasper, ver
meld. En ook diens slempang lijkt mij een 
term der niet-Tënggëreezen.

4) Domis 1. c. (1832) bl. 341, of (1836) bl. 
146, heeft bij vergissing „in de maand Koso”, 
lees: Karo. Maar hieruit distilleerde Kohlbrug-

/gc in Bijdragen 1. c., 1901, bl. 137, een gewaand 
feest in Kasa! En in Tijdschr. Bat. Gen. 
/XXXIX, 1897, bl. 130 had Kohlbrugge het 

/ Brama-feest *„op den eersten dag der mjiand 
Kasodo” gesteld!

storten in de kraters van

vroe
ger een monschonoffer soms gebracht; de vraag 
van Ds. Hooyman, die tot Van Rijck’-s antwoord
brief van 26 Mei 1785 leidde, was nog zoo dwaas 
niet. Het geloften-doen en tegelijk gooien van 
steenen bij den Brama, over den heuvel Watoe 
balang (d. i. „Werp-rots”) bij dit feest door ver
schillende Tënggereezen' (Kohlbrugge in Bijdr. 
1. e. bl. 145), is wol een Moh. insluipsel. Doch het 
inworpen van diverse spijs-, geld- en klceding- 
offers in den Braraa-krater door alle mannen

x) Het verhaal bij Van Herwerden, 1. c. bl. 
75 — 78, waarin al de 25 kinderen aan den 
Goenoong Dasar worden geofferd, die dan als 
Br&md. uitbarst, is blijkbaar jongere opsiering; 
Mekka komt hierbij zelfs te pas! Verg. 
laboeh, Hageman bl. J0; en „de plaboehan, 
de opening van den krater” bij Kreemer, bl. 
379; het Jav.-Ned. Wdb., 1901, II, bl. 163 
i. v. is onvolledig.

2) Pers. aanteekening in 1889 le Jogja.

over

i
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onder zegening der doekoen'a — 1899 waren, die werkelijk kennis hadden van den 
Tönggër-godsdienst (ib. bl. 335). Zooals men ziet, 
ook haast weer alle precies dezelfde desa’s van 
Hagoman uit 1870; want Mararedja ligt juist 
halverwege 'tusschen Ngadiwana en Kajoekë- 
bck.

en vrouwen
terwijl vroeger, b.v. nog in 1827, alléén de man

diën kraterrand bestegen x) — moet, vooral 
gevoegd bij de weduwen-verbrandingen dor* 
Hindoes, een zachten vorm thans vertegen
woordigen van vroegere Brama-menschenoffors. 
Trouwens, ook in de folk-lore der gewone Java
nen zijn verschillende rudimenten van vroegere 
menschenoffers nog te herkennen (verg. de Jav. 
woorden bêkakak xoong, poekang of toe/cang kali, 
panglarisan; de ceremonies bij kraton-, huizen-, 
bruggen-, stuwdammen-bouw, enz.; soend. tjoe- 
lik, parepeh; enz.). Merkwaardig in dit verband 
is, dat nog in 1S27 (Domis, bl. 342) op den dag 
van het Brama-feest e*en koe werd geslacht, en de 
kop geplaatst op de sanggar (zie hierachter) van 
den Dëmang van Tosari, met bloemen versierd, 
en na afloop van het bergfeost vereerd; blijkbaar 
een „plaatsvervangende zondekoe”.

In 1815 konstateerde Rafflos het bestaan van

non

Be Tenggëre ezen sterven dus 
nog allerminst uit, vermeerderen veel
eer in aantal; en de belangrijkste Tënggër-dorpcn 
van weleer zijn — op W&nakërta in Probolinggo 
na — nog heden ten dage dezelfde gebie- 
ven. Boch hun adat verflauwt, verloopt.

Kohlbrugge gaf, uit ± 1897, het volgende 
lijstje van desa’s die door den hoofd-doekoen 
van Tosari opgeroepen worden tot het Brama- 
feest, en dus geacht kunnen worden nog officieele 
Tënggëreeze»-desa’s te zijn (Bijdragen, 1. c. bl. 
84 — 85; zondei dat overigens bij hem blijkt v^n 
cenig .vergelijkend onderzoek tusschen deze 
groepen):

„about 40 villages scattorcd along this range of 
hills .... partly under Pasaruan and partly un- 
der Probolingo” (Vcrh. 1. c. bl. 50 — 51), en „four 
Priests, who are here termed Dukicn” (bl. 52). 
Hageman rekende in 1870: 3000 Tënggër asli 
(dus: „oer-Hooglanders”) in Pasoeroehan, 3030 
in Probolinggo, 152 „mannen” op de Zuider-hel- 
lingen van den Brama, zeg dus ± 0500 echte 
Tènggéreezen, verdeeld volgens hem in 6 -f- 9 -f 
13 desa’s (1. c. bl. 3 — 4, 31, 45); die 6 eerste, nog 
geheel onvermengde, Pasooroehan-desa’s waren 
volgens hem: Tosari, Poerwana, Padakaja, Ka- 
joekëbek, Wanakitri en Ngadiwana; de 9 Pro- 
bolinggo’sehe waren: Poctoes, Wanakërta, Nga- 
das, Bjetak, Wajiatilra, Ngadisari, Lëdokamba, 
Tjrebok en Wanakërsa; de Zuidelijke 13 Tëng- 
gër-desa’s noemt hij niet bij name 2), maar Kohl
brugge noemt er in ± 1S97 ruim 7 (zie beneden) 
in het Toempangsche, waaronder Goeboeg kla- 
kah. In 1899 konstateerde contr. Bodemeyer 
nog diezelfde ongerepte Tonggër- 
desa’s in Probolinggo, behalve Wanakërta, dat in 

: 1870 in zijn geheel tot den Islam overging 3); 
maar in de 8 overige telde hij 0462 Tënggër asli 

slechts 14 Islamieten daarnevens (Tijdschr. 
Bal. Gen. XLlIi, 1901, bl. 325), terwijl er in 10 
niet Mub. meer vermengde bergdosa’s nog 2354 
Tënggër-bel ij'Iers woonden. Een dergelijk nuttig 
•lijstje gaf contr. Vön Freyburg tegelijkertijd voor 
Pasoeroehan helaas niet; slechts konstateert 
hij, dat de doekoen's der desa’s Tosari, Poer
wana, Padakaja, Wanakitri en Mararödja de 5 in

Pasoeroean
Distr. Tengger:

1. Tosari -f5 doekoens (gehuchten).
2. Poerwana -f 1 id.
3. Wanakitri -f 2 id.
4. Padakaja.

‘5. Ngadiwana. x)
G. Ngadirëdja (of Tjëmara gading) -f 3 id.
7. Mararedja (voluit Tjëmararëdja) -f 2 id.

Distr. Pakis (= vroeger Toempang):
5. Pantjako'esoema.
6. Bësoeki.
7. Pai^dansari.

8-10. drie gehuchten.
oud-Probolinggo.

Distr. Kanciangan:
1. Locmadjang (??).
2. Kapqlangan (= Sëndoera).

I

1. Ngadas.
2. Goeboeg klakah.
3. Tosari (no. 2).
4. Boewoet. i

■
Distr. Tënggër:

1. Ngadisari.
2. Wanatara.
3. Djëtak.
4. Poctoes.
5. Ngadas.
0. Wanakërsa.
7. Tjrcbck.
8. Lëdokamba.

I
!

on
! :
I

N. B. De namen dezer 16 gehuchten vindt men 
bij Kohlbrugge, p. 84; maar er zijn er 
meer. Be tegenwoordige distrikts-namen 
zijn aangebracht.

Bo huizen der echte Tënggöreezen staan naast 
elkaar op torrassen, on middellijk op den grond, 
zonder schaduw- of vruchtboomen, geheel open 
voor do zon dus. Zij zijn, in sterke afwijking 
van die der Javanen, ± 4 — 8‘M. breed bij 15 — 
20 M. lang, van planken omwanding, of ruw be
kapte stammen, mot een dak bovenaan van ivë- 
lit’s (alang-alang op latjes geregen) en steil van 
dak hoek, onderaan flauwer van lijn en aan den 
voorgevel met dubbele rijen van ineengopaste

x) Volgens Bo Wolff van Westerrode (Tijd
schr. Aardr. Gen. 2, XII, IS95, bl. 346 waren 
or in 1893 in deze 5 echt-Tënggëreesche 
desa’s: 5202 Tënggër asli, tegen 50 inlanders 
van elders. „Voor uitsterven behoeft men 
dus nog niet bevreesd te zijn”. Ook levert deze 
aldaar zeer waardevolle kritiek op eenige te 
apodictische uitspraken van Kreomor.

342, of wel (1830) bl.1) Domis 1. c. bl. 341 
147. Uit het feit, dat toenmaals de mannen :

}
geen kris of kapok (werkbroek) daarbij mochten 
aanhebben, distilleerde Kohlbrugge (1. c., 1901, 
bl. 146): „früher nur die Manncr und zwar allo 
ohne irgend welelie Bekloidung”, op welk ver- 
meend „Nackt-scin” bij dan nog voortbor- 
duurtl Domis zou dit dan waarlijk wel gezegd 
hebben. Be heilige plek Kosala der .Badooj’s 
van Karang wordt één keer ’s jaars ook alléén 
door mannen bezocht; zie Be Quant in Tijd
sein-. Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 5,89.

*) Hagoman’s stuk wemelt van drukfouten; 
hij zegt „zeven” Pasooroehansche Tëngger- 
desa’s (bl. 3), doch noemt er tot 2maal toe 
slechts 0 (bl. 4, 31); enz. enz.

») Bit jaartal van La Chapelle (Tijdschr. 
Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 38) is blijkbaar juist.
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klakah (in de lengte gespleten bamboe-pèfoewfir), don, bl. SS —91); hetgeen dan weer door een le-
diè over elkaar kunnen geschoven worden, om gende ondersteund wordt, reeds in 1785 blijk-
desverkiezend meer daglicht in hot huis te doen baar bestaande (Van Rijck, bl. 3), waarin het
vallen. Overigens heeft het huis slechts 1 of 2 'B&nd&w&sè.-verhaal opduikt. M. i. heeft men
kleine wandvensters, dus blijft het meest zeer hior niets anders dan do vrees, om door
duister en vol van rook. Het zijn „lange lootsen”, het rumoerig stampen van rijst de donderkracht
zooals res. J. H. van IJsseldijk in 1S20 zeide x). van Vader Brama te wokken; evenals een goed
Tegenwoordig zijn ze vaak maar voor één gezin zeeman aan boord nooit zal fluiten, om geen
bestemd (Kreemer, 1. c. bl. 345, 364); Van Rijck storm te krijgen.
in 1785 spreekt van „gewoonlijk drie of vier De djagoeng wordt aan opstaande en dwarse 
familiën” (1. c. bl. 4) en ook nu nog komt dat staken, sëgrokan( ?; bij Kreemer „sigaroan”, bl.
voor. De lengte-as is naar den Smeroe 345), gedroogd; gelijk men ook doet op Flores.
gericht, en de ingang is in het uiteinde van den Tevens liepen in Hagetnan’s tijd (bl. 47) bam-
eenen langen wand gericht naar don Bra- boegoten over deze staken, als waterleidingen;
ma; in de Tosari-desa’s is dus de lange as naar doch dit «schijnt verouderd. Dan heeft men de
het Z. gericht en de deur in don Z.hoek van den teelt van roodo en witte uien (bawang), in 1785
Oostelijken langen wand2). In de Noorderhelft reeds legendair, dus zeer oud; de teelt van
van het huis staat middenin de pawon, een ge- aardappelen; die van kool (kobis), volgens Hage-
metselde vuurhaard, voor verwarming en spijs- man (bl. 18 — 21) eveneens oud; spergieboonen
bereiding; langs de wanden zijn amben’s (bam- (bontjis = boontjes); en djarak (ricinus) voor
boe-rustbanken) voor zitten en slapen. olie. De kool wordt gestekt, niet gezaaid (Kree-

Vroeger (Raffles, 1. c. bl. 51) hadden do huizen mer, bl. 366). Veel geiten worden gehouden, die
een doorloopende tratag of warande langs den in huis hokken, geen varkens; sapVs, die vrij
voorgevel buiten, thans nog slechts een afdak rondweiden, of in een koekraal der desa gaan; en
(pènirat) bij de deur, of in ’t geheel niets. Tegen- veel bergpaardjes, die bij de huizen onder een 
over de deur, binnenshuis, is do sanggar (huisal- afdak staan.
taar), voluit sanggar parnëlengan (van péléng, De gamelan is zeer geliefd, en geeft o. a. liet 
„verdiept zijn in gebedo”), nl. een soort vlie- sein tot het in massa bestijgen van den kraterrand
rinkje \paga) of „hooge stelling, waarop eene bij het Brama-feest ’s ochtends om 9 uur onge-
plank” (Domis, bl. 346), waar de poesaha's be- veer, nadat men reeds van 6 uur af in de weer
waard worden, en dat bij een huwelijks- en doo- is geweest, en de ritueele gebeden aan den voet
denfeest de volle rol van altaar speelt. Ook de van den kraterkegel gezegd heeft. De wajang
vuurhaard is een gewijde plek, waar men vreem- komt zelden voor. Thans, sedert ca. 1914, is
den ongaarne bij toelaat; de adat, dat het vuur telefoonverkeer ook tot Tosari doorgedrongen;
hierop niet mocht uitgaan (Van Rijck, bl. 4; de woekerplant welke bioscoop heet, gelukkig
Domis, bl. 332), is nu door do lucifers(!) in on- nog niet. Voor autoverkeer zie onder,
bruik geraakt. Met gordijnen zijn in de Hoorder- De hoogte der desa’s wisselt tusschen 2130 M. 
helft van het huis een paar alkoofjes (kobong) af ge- (Ngadas onder Toempang) en 1777 M. (Tosari
schoten, allereerst voor het gezinshoofd, dan ook no. 1 onder Poespa), dus gemiddeld de hoogte 
voor eventueel inwonende gehuwde dochters; in van het Diëiig-plateau. Het klimaat is echter 
den Zuidwesthoek, tegenover do deur, worden de veel droger dan ginds. x)
landbouwgereedschappen en veldvruchten be- In hoeverre de Tënggëreezen zich anthropolo- 
waard. Zie den plattegrond bij Kreemer, bl. 367; gisch van de andere Javanen onderscheiden, zal
en verg. dien van Van Waey, Tijdschr. v. N.-I. eerst na vorge lij kende deskundige studiën
1875, I, bl. 347, waar ook het afdak bij do deur o. a. bij Balineezen, Badoej’s, en in de Pinggir-
(„trattap”) voorkomt. desa’s rondom Kartasoera, uitgemaakt kunnen

Het voedsel is de djagoeng (mals); de rijst is worden. Kohlbrugge deed hierin een eerste onder-
lekkernij. Volgens Hagcman bl. 29 maken zij zoek tor plaatse 2). Do ietwat donkerder tint is
zelfs een eigenaardig mengsel van maïs plus gevolg wol dor ijle berglucht. Hun zuivere zeden •
rijst, dat hij „gèndon” noemt (gendoh ?), en werden reeds in 1785 geroemd. Ook toon reeds
hetgeen het dagelijksehe menu uitmaakt. Bo- hadden zij besnijdenis (Van Rijck, bl. I — 2)a),
vendien, geen rijst zullen zij stampen in een dus autochthoon; en wol door incisie. Polygamie
lësoeng (rijstblok) of loempang (houten vijzel), is een uitzondering bij hen; alleen de doe-
doch.... in oen koehuid, net zooals ze koen hoeft gewoonlijk 2 vrouwen, en dan ook
koffiebessen ontbolsteren (verg. Van Herwer- 2 huizen (Kreemer, bl. 347). Hun dorpshoofden

heeten pëtinggi, wier huizen gekenmerkt zijn door 
oen vlaggostok (!; Kreemer, bl. 345); boven hen 
stond in de 18e eeuw een Ngabehi, wonend te

:

:

I

:
; ■

;

f
i

i

i

: x) Dit is de „Y.. ..” van de Tënggër-biblio- 
grafie bij 'Veth; zie toch Hageman, bl. 23.

2) Aldus categorisch De Wolff van Wester- 
rode, 1. c. bl. 348, o. a. contra Kreemer. De 
richtingslijn is dus ook niet naar den Brama, 
zooals bijna alle andere berichten zeggen. 
Vrage echter: is dus ook b.v. te Goeboeg kla
kah de lengte-as naar het Z.O. gericht, en te 
Pantja Koesoema naar het O.Z.O.; doch b.v. 
te W&nakërsa en Letjlokamba naar het Z.Z. W., 
alsmede in deze beide desa’s de deur in den 
langen Westelijken wand ? De deur mag vol
gens Wolff ook in den smalleren Zuid-wand 
zijn; maar, volgens alle oudere berichten, blijft 
dit hooge uitzondering.

j
*) Verg. Kohlbrugge in Natuurk. Tijdschr. 

v. N.-L, LVm, 1898, bl. 400-455. Het ’,1171” 
op Jasper’s „Schetskaart van het Tënggërge- 
bergte” als hoogte van Tosari (bij zijn arti
kel in de N. Soer. Ct. van 11 en 2J Jan. 1910) 
is een lapsus.

2) Verg. Kohlbrugge in L’Antropologie, IX, 
1897, overdruk bl. 1—25.

3) Domis, bl. 336 en 344, zegt dat die be
snijdenis-verhalen in 1827 maar praatjes der 
Tënggëreezen waren, om de andere Javanen 
te sussen.
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„schijnen” „oenigc doekoens twee bekers” te 
bezitton (Kohlbruggo, Tijdsehr. Bat. Gen. 
XXXIX, 1897, bl. 130). Oók dit is dus nog on
voldoende onderzocht; evenals de periodiciteit 
en de formules der gebeden. Kohlbruggo, 1. c. p. 
131— 132, schetst het verloop van een gebed.

Een Tënggërees in dagolijksch kostuum draagt 
een katoh („werkbroek”), met een saboek of gor
del om het midden; en, bij wijze van tegen 
do koude beschuttende slendang, een geruite 
geweven saroeng als mantel om het bovenlijf 
(Van Herwerden, bl. 86), — gelijk men ook op 
den Diëng kan zien; de vrouwen dragen gewone 
Jav. dracht. Hun kleed ij bij het Brama-fecst werd 
nog door niemand nader aangegeven l Slechts 
Domis (bl. 342 — 343) zeide, dat in 1827 daar geen 
kris of katok bij te pas kwam; zie reeds hiervóór, 
ook voor do kleedij der doekoen‘8 bij dit feest. Bij 
kleinere plechtigheden (gebeden e. a.) is alleen 
de gebeds-riem het distinctief van den priester, 
als een soort klein tenue (De WoIfE v. W., 1. c. p. 
351-352).

Do ceremonies bij het huwelijk zijn door Domis 
(bl. 345 — 352) nauwkeurig beschreven, als oog
getuige ten huize van den Dëmang te Tosari in 
1827; en verg. daarmee do beschrijving van Van 
Herwerden (bl. 63 — 71) uit 1842, en die van 
Kreemer (bl. 356 — 360) uit 1S84. Het merkwaar
digste is, dat daarbij te pas komen poppen (gam- 
bar, dus „portretten”; ook pètra of pitra L) gehee- 
ten), die de afgestorven voorouders voorstellen 
welke in offigie het feest aldus bij wonen, en 
waaraan door al de aanwezigen, nadat het eigen
lijke huwelijk voor de sanggar door den doe
koen gesloten is, hulde wordt gebracht, terwijl 
ze, na afloop van het feest, buitenshuis worden 
verbrand (Domis, De Wolff v. W.), of in een ra
vijn geworpen (Van Herw.). Deze laatste zegt 
ook dat, vóór dit laatste gebeurt, er eerst een 
geweeklaag wordt aangeheven. De poppen zijn 
3 a 4 d.M. hoog2), en van bloemen, planten on 
lappen vervaardigd. Merkwaardig ook is, dat bij 
de huwelijksvoltrekking voor de sanggar, „de le
den van het gezelschap ieder een blad met bloe
men omhoog (houden)” (Domis, bl. 347); d. i. 
dus het ouder-Jav. ivot sëkar, het „sëmbah-bTcn.- 
gen met een bloem in de hand”, nog evenzeer op 
Bali in zwang.. Merkwaardig ook, dat de doe
koen als laatste trouwceremonie

Ngadiwana (Hageman, bl. 31) L); sinds 1817 een 
Dëmang, wonend te Tosari. Sedert ± 1840 ech
ter bestaan de districten Pasoerooan’sch on 
Probolinggo’sch Tënggër, doch de Wëdana’s 
wonen resp. te Poespa' (630 M.) cn Sooka- 
poera (860 M.). In het eerste dringen Javaan- 
scho, en, door Tosari, Europeescho invloedon 
al meer door; in hot tweede Madooreescho. 
Een Controleur R. B. is te Poespü. Tosari is een 
Eur. sanatorium, tevens kermis der Indische 
ijdelheid; het lagere Nangkadjadjar (1200 M.) 
heeft een goed hotel; het hoogere Ngadiwana • 
(ca. 1880 M.) een pasanggrahan-hotel. Per auto 
komt men sinds ca. 1914 van Pasrëpan over 
Poespa naar Tosari; sedert 1918 van de spoox1- 
weghalto Poerwodadi (beN. Lawang) tot NAng- 
kadjadjar.

De doekoen's of „priesters” der Tënggëreezen 
nemen een zeer eigenaardige plaats in; zij 
zijn méér dan de Moh. dorpsgeestelijken 
(lëbe, modin, kaoem) of de analogo Balin. pamang- 
koe's, doch minder dan de Balin. padanda's, 
deze laatsten 'echte Brahmanen-priesters. Het 
e o n i g-j u i s t e is bij hen te donken aan de 
Qiwaïetische rësi's, dus „heilige mannen” die 
oen vrijwillig kluizenaarsleven leiden, ook adjar's 
(„leeraars”) goheeten, gelijk Kreemer (1. c. bl. 
378 — 379) reeds terecht vermoed heeft, er 
tevens bijvoegend dat juist dezulken tjantrik's 
of „leerlingen” hadden! Want elke doekoen 
heeft een lëgèn of „koorknaap”, die met de schol 
(gënta) klingelt, of voor wijwater cn wierook 
zorgt (Kreemer, bl. 351). En nu vergelijke men 
het hiervóór gezegde over den adjar van Tëng- 
gër, Goentoer gëni, die met 40 tjantrik's aan Ma- 
djapaliit ter hulp snelde, volgens de Sërat Kapd*1 

1700! Ook de naam lëgèn, voor Kreemer 
een raadsel, is m. i. duidelijk; het is de „Lëgi- 
jongen” — op z’n Tonggërsch dus ook „Manisan” 
te hecten —; en daar Kliwon in ’tmidde n 
van den cirkel staat, Lëgi of Manis Oost, 
Pa hing Zuid, Pon West, cn Wage Noord (zie 
TIJDREKENING), zoo is, daar natuurlijk de 
d o e k oen als „hoofdfiguur” in het midden 
wordt gedacht, de lëgèn zijn „Oost”-hand, zijn 
r o c h t o r h a n d, d. i. zijn adjunct; de „dia
conus” van den Tënggër-,,priester”. De lëgèn 
draagt bij het Bramafeest een dergelijken „ge
bedsriem” als zijn doekoen (pers. medod. Moj. 
.\J. Tonnot); waardoor we tovens den overgang 
vindon tot do samir of „stool”, die Vyrstenland- 
sohc p&nikawan's dragen, wanneer zij poesaka's 
van Soenan of Sultan in handen hebben.

De meost eerwaardige doekoen was blijkbaar 
sinds oudsher die van Ngadiwana, dio tot 
voor kort het zéér heilige witte buisje, de koe- 

, larnbi lclontongan of koelambi sangsang bowaardo 
(Kreemer, bl. 348 — 350 cn 371 — 372), een buis 
zonder mouwen, misschien een reliek van Nga- 
behi Soctadj&jü uit 1733 (vci’g. Hageman, bl. 31); 
dan volgt die van Tosari, tegenwoordig wel als 
no. I erkend; dan die van Ngadisari in Probo- 
Jinggo; voorts in eik Tenggër-dorp één. Elke 
doekoen heeft één prasen (zodiakbeker), doch 
dio van Tosari 2. vrooger zelfs 3 (?); in Pa- 
'soorocan’sch Tënggër zijn er aldus 8, in Probo- 
linggo’sch-dito 5 (?; waarschijnlijker is óók 
8), in Locmadjang’sch en Malang’sch Tënggër

l) Verg. ook Kreemer, bl. 348 — 350, 371
en 374.
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komend met hot uitspreken van den zegen bij 
ons — een soort „Ilindoesch vijfkruis” slaat over 
bruid cn bruidegom, door corst hun voorhoofd 
(d. i. zonith), dan rechterschouder (Oost), linker
schouder (West), rug (Zuid) en borst (Noord) aan 
te raken, alléén ‘door Domis (bl. 349) vermeld. 
Een tweegesprek, bestaande in vragen en ant
woorden van bepaalde formule, te houden door

i

0
1) D. i. het Oudjav. petra = pitara = schim, 

eigonlijk: voorouder; zie V. d. Tuuk’s Kawi- 
Wdb. IV (1912), p. 184a. Do Wolff (1. c. 1895, 
p. 352) schreef: pètroh; Jaspar (1. c. 1902, p. 
760) beter: petro.

2) Het „3 4 c.M. hoog” bij Do Wolff v.
W., 1. c. bl. 353 is toch een schrijffout (zio 
Kreemer, 1. o. bl. 359); evenals op bl. 356 
„Kcsadit (do 10de maand)”, lees: 12o. '

De zeldzame Jav. oenRook-oepdook (too- 
verpopjes) zijn inderdaad slechts 3 c.M. hoog; 
zie Dr. Hazeu in Not. Bat. Gen. 1900, p. 
115 — 1 IS.
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! TENGGEREEZEN-TENTOONSTELLINGEN.:<os
TÈNGKÈK. Javaansclio collectiof-naam voor 

Ijsvogels, bohoorendo tot de geslachten Ram- 
phalcyon gopsis, Halcyon en Carcineutes: Tèngkèk 
boeta, en Tèngkèk soemba, Romphalcyon capeu- 
ris; Tèngkèk tjègör( ?), Halcyon chloris; Tèng- 
kèk-oerang, Halcyon cyaniventris; Tèngkèk-wa- 
toe, Carcineutes pulchellus. Zie IJSVOGEL.

TÈNGKO. Zie OPIUM.
TËNGSÈK (jav.). Zie DODONAEA.
TËNIMBAR EILANDEN, Zie TANIMBAR- 

EILANDEN.
. TËNIRING (mal.). Zie CASSIA EISTULA.

TËNOEK (mal.). Zie TAPIR.
TENTEN-L ARE. Naam op de Aroe-eilanden 

voor een Ijsvogel, Syma lorotoro. Bij dezen Ijs
vogel zijn de zijranden van beide kaken in hun 
geheele lengte van insneden voorzien, die naar 
achteren gerichte tandjes vormen; een zwarte 
vlek in den nek; hot midden van de kruin van 
den kop ook zwart; vleugels zwartgroen; staart 
zwartblauw. Zie ook BEO.

TENTOONSTELLINGEN. Tentoonstellingen zijn 
feestelijke, voor een groot publiek bestemde (en 
dus noodwendig met reclame verbonden), ge
meenschappelijke, stelselmatig gerangschikte, tij
delijke uitstallingen van kunst, van nijverheid, 
van land- en tuinbouw enz., en zulks van een be
paald land of gewest (nationale t.), dan wel van 
verschillende landen (internationale t.). Beide 
soorten, nationale en internationale t., kunnen 
zijn speciale t., in ééne richting gaande, of alge- 
raeene t., die zich ten doel stellen een min of meer 
volledig overzicht te geven van den liuidigen toe
stand (soms ook van het verledene, als historische 
en retrospectieve t.) van één volk of van de ver
schillende volken in onderlinge vergelijking. Deze 
laatste, meest grootsche opvatting van de ten- 
toonstellings-idee, trachtte men te verwezen
lijken in de wereldt., die bovendien allengs nog 
haar, toch reeds zoo reusachtig, programma heb
ben vergroot, door naast de eigenlijke object- 
tentoonstellingen ook het meer „onzienlijke” te 
willen opnemen, nl. door inzendingen van statis
tieken, rapporten, becijferingen, en, in nog hooger 
mate, door een stelsel van met deze wereldt. ver
bonden internationale congressen. Het meest vol
ledig is dit geschied op de Parijsohe wereldt, van 
1900, die — naar men zegt — de laatste zal blij
ken der internationale t. van zóó grooten om vang.

In de tegenwoordige maatschappij spelen de t., 
groote en Ijleine, eerie belangrijke rol, en onmis
kenbaar is haar praetischp beteekenis voor handel 
en verkeer, voor industrie en techniek. Wat dit 
laatste betreft, zijn in de laatste decenniën vooral 
ook de zg. vakt. in eere gekomen (bijv. voor 
elcctrotechniek, stoomwezen, veilighcidsmidde- 
len, reproductiekunst, enz.).

Hoewel t. niet bepaaldelijk van cosmopoliti- 
selie strekking zijn — veeleer zelfs versterken de 
wereldt. het bewustzijn van nationaliteit — heb
ben de groote exposities der I9.e eeuw er toch 
zeer veel toe bijgedragen om kennis en kunde tus- 
schen de verschillende volken uittewisselen en te 
verspreiden. Het zijn inderdaad ernstige interna- , 
tionale wedstrijden geweest, van vérstrekkende 
beteekenis. Dat zij niettemin óók in hoogo male ’ 
den aard van vermakelijkheden hebben gehad, 
zoo zelfs dat den oppervlakkigen bezoeker de 
ernst van een „world’s fair” gemalckelijk zal zijn 
ontgaan — dit kan alleen een opmenschkundig 
misanthroop ergeren en verbazen. Het behoorde

het jonge paar” (Domis),1 „gemagtigden van
f * leidt de trouwplechtigheid in. De vroeger door de 

V-, ’ ' strand-Ja vanen opgedrongen gewoonte dat het
te voren „officieel” door een panghoeloe

■

Qf
• Paar ran_ jn de buurt getrouwd moest worden, is door Eur. 

'c tv- bestuurs bemoeienis af geschaft.
inv — Bij het begraven is het belangrijkste, dat do

doode mét het voorhoofd n a a r d e n Bri- 
ma toe, begraven wordt, daar de zielen ge
acht wórden, na eene eerste statie aan den 
Moonggal-pas (tusschen Tosari en den Bram&), 
den Brarna in te gaan, en door diens vagevuur 
naar den Hemolberg, den Smcroo, te verhuizen. 
Br ah ma’s zetel (verg. De Wolff v. W. 1. c. bl. 348 
en 352). De lijkrichting in de Tosari-desa’s (hoofd 
naar ’t Z., voeten naar ’t N.) is dus juist omge
keerd als bij de Moh. Javanen. Op het graf wordt 
de eerste week een holle bamboe overeind gezet 
ter hoogte van den mond, en met water voorzien, 
terwijl ook eten gereed staat; daarna wordt een 
pop gemaakt, bij het haardvuur geplaatst, er 
gespijzigd, gewijd, en ten slotte verbrand.

Ook bij het rcjcM’oe-doodenfeest worden weer 
zulke jioppen gemaakt, met name ook nu van de 
akal bahal (de stichters der desa), desgelijks 
vereerd, en ten leste verbrand (De Wolff, p. 352 
— 353); verg. reeds hiervóór.

Een uitgebreide, door niemand nog goed sa
mengevatte literatuur bestaat er over Tënggër; 
doch tal van dingen sluimeren ook thans nóg 
(1920) ononderzocht, vooral in andere Tënggér- 
desa’s dan het eeuwige Tosari met onmiddellijke 
omgeving. Een behoorlijk kaartje van alle ont
breekt zelfs. Over de Badoej’s bezitten wij een 
degelijke monografie; over de tienmaal ïnto- 

, ressanter Tenggëreezen geene; het zeer weinig
r, ~f-r. r.r- ' verzorgde opstel van Kohlbrugge in Bijdragen 

Kon. Inst. 6, IX, 1901, bl. 81 — 147 kan aller
minst daarvoor doorgaan. Toch is er periculum 
in mora; De Wolff schreef in 1895 reeds over „de 
weinige nog echt Tenggersche dessa’s”, en voegt 
toe: „In de overige volgt men meer en meer de 
adat der benedenlanden” (p. 347). Het bovenge- 
gevene was een poging om ten minste eenigszins 
in deze hinderlijke leemte te voorzien. G. P. R. 

TËNGGÈRÈT (soend.). Zie BAARDVOGEL. 
TËNGGILING (mal.). Zie SCIIUBDIER. 
TËNGGILING ANDJING (mal.). Zie SCHUB- 

DIER.
TËNGGILING BËRAS (mal.). Zie SCHUB- 

DIER.
TËNGGILING IKAN (mal.). Zie SCHUB- 

DIER.
TËNGGIRI (mal.). Zie MAK RE EL ACHTI - 

GEN.
TËNGGOELI (jav.). Zie CASSIA FISTULA. 
TËNGGOELI WA WANG (jav.). Zie CASSIA 

JAVANICA.
TENGIH (mad.). Zie BAKOE. Een extract van 

den bast van Ceriops Candolleana wordt van Sin
gapore als verfmiddel naar Europa uitgevoerd, 
naar het schijnt ook onder den naam „Bakau- 
cutch”.

TËNGKAWANG (borneo). Zie HOPEA, SHO- 
REA en MINJAK TËNGKAWANG.

TENGKEH PAS. Een van de weinige passen in 
het Oosten van het Karo Randgebergte (gouver
nement Oostkust van Sunratra) nabij den beken
den vulkaan Sibajak. Aan den Noordelijken in
gang ligt op SCO M. hoogte het stille gezondheids- 

' oord Bandar Baroe.
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onvermijdelijk tot den gezonden aard ‘ dor t.
De wereldt. van den eersten rang hebben plaats 

gehad te Londen (1851, ’62), te Pnrys (1855, ’67, 
’78, *89, 1900), te Weenen (1873), te Philadelphia 
(187G) en te Chioago (1893). Van den tweedon 
rang waren do t. te Amsterdam (1883), Antwer
pen (1894), Berlijn (1895), Brussel (1897)
Al deze t. hebben aanleiding gegeven t ot een reeks 
van deels zeer kostelijke geschriften, ook over 
de koloniën en de koloniale producten. In betrek
kelijk weinig bibliotheken vindt men echter deze 
aanzienlijke tentoonstcllingslitcratuur eenigs- 
zins volledig bijeen. (Ten onzent bezit de Mij. v. 
Nijverheid een tcntoonstellings-archief). Er 
schuilt trouwens ook veel kaf onder de t.-litera-

doen aansluiten bij genoemden voortreffclijken 
catalogus van 1883. Voor cenc bcoordeoling dezer 
afd., die wel in het bijzonder de aandacht heeft 
getrokken door de werkelijk fraaie reproductie 
van de Tjandi Sari, raadplege men o. a. Ind. Gids 
1900, 953 en 1481. Wat betreft de Ned.-Inch 
inzendingen op de vorige wereldt., moet hier naar 
de resp. catalogi enz. verwezen worden.

Van groote beteekenis op algcmccn-koloniaal 
gebied, in het bijzonder echter voor de Engclscho 
koloniën en voor haar verkeer met het moeder
land, was de rijke „Colonial and Indian Exhibi- 
tion”, die in 1886 te Londen gehouden is. Zij gaf 
tot een reeks van belangrijke geschriften en tot 
vele goede catalogi aanleiding; ook twee Ncder- 
landsehe bezoekers hebben hunne indrukken 

'dezer tentoonstelling te boek gesteld, nl. F. W. 
van Eeden en L. Serrurier.

Onder de t. in Nederland, welke eene kolo
niale afdeeling bezaten, en ook anderszins door 
haar aard eenigszins van koloniaal belang te 
achten waren, vermelden wij — naast de reeds 
genoemde groote t. te Amsterdam in 1883 — 
de nationale t. van Ned. en koloniale nijverheid 
te Arnhem in 1S79, te Breda in 1890, die van het 
reiswezen'te Amsterdam in 1894, die van planten 
en plantaardige producten te ’s Gravenhage jn 
1895, die van vrouwenarbeid terzelfder plaatse in 
1898, alsmede de ten vervolge en ter bestendiging 
der Parijsclie t. gehouden Indische t. te Amster
dam in 1902 (in het stedelijk museum). In het 
Rijks Ethnographisch Museum te Leiden werden 
„Bijzondere t.” georganiseerd, o. a. in verband 
met de Nieuw Guinea expeditie van 1903. Ook 
de ethnographische verzamelingen van Bali en 
Celebes, en uit Atjèh zijn zeer te roemen (1907).

In 1906 werd in het Stedelijk Museum te Am
sterdam een t. van Ned.-Indische kunst, kunst
nijverheid en huisvlijt gehouden, die aan 'liet 
Nederlandsche publiek in alle opzichten een beeld 
gaf van hetgeen de bewoners van den Archipel 
op bovengenoemd gebied vermogen.

Eveneens is hier tq vermelden de in 1915 weder
om in het Stedelijk Museum te Amsterdam ge
houden „Eerste Bijzondere T. over Oud Javaansch 
en Balisch Hindoeïsme.” Een aantrekkelijke cata
logus met belangwekkende verklaringen maakte 
het den belangstellenden bezoeker mogelijk een 
blik te werpen in het godsdicnstlevcn van de 
toenmalige bewoners van genoemde landstreken.

Zoowel in Nederland als in de koloniën is men 
er op den duur toe over moeten gaan de ten
toonstellingen tot een bepaald gebied te speciali- 
seeren, hetgeen reeds uit bovenstaande opsom
ming is gebleken.

In 1912 werd te Deventer oen koloniale land
bouwtentoonstelling gehouden.

Aan de hand van den fraai verzorgden en uit- 
gebreiden catalogus werden do bezoekers, o.a. 
vele aankomende „Indische landbouwers” in 
staat gestold kennis te maken met de rijkdom
men, die de landbouw den bewerker*van den 
Indischen bodem kan schenken.

De pangéran Adipati Ar ja Praboc Soerja di 
Laga, hoofd van het Pakoe-Alamsche Vorsten
huis te Djokjakarta heeft op verzoek van do 
Nederlandsche Regeering te Deventer eell per
manente t. bijeengebracht. Do korte beschrijving 
hiervan door Dr. I. Gronoman getuigt van do 
groote zorg, waarmede de voorwerpen on mo
dellen zijn verzameld en geordend.

enz.

I
;1tuur en sommige t.-geschriften, niet altijd helaas 

de slechtste, verdwijnen bijna spoorloos. Beter 
pleegt het te dien opzichte met de t.-collecties te 
gaan, die veelal eene nuttige bestemming vinden 
in musea, universiteitsverzamelingen, scholen, 
enz. Niet genoeg kan men er ook op wijzen, dat 
de nuttige nawerking eener t. recht evenredig is 
aan de waarde van den catalogus: men hoort die 
nog als de concerten en vuurwerken lang voorbij 
zijn.

;

j

De groote t. hebben alle staatshulp geëischt, 
niet alleen financiëel, doch ook moreel, bijv. ter 
bescherming van het tentoongestelde, benoeming 
der jury’s, vergemakkelijking van vervoer en 
grensverkeer, enz. Wat de gcldelijke uitkomsten 
van wereldt. betreft, het is fcitelijk onmogelijk 
die te berekenen: zelfs bij een zichtbaar deficit 
kunnen de min-zichtharc winsten on ook hel par
ticulier voordeel toch zéér groot geweest zijn.

Op koloniaal gebied is de beteekenis van t. 
wellicht niet het grootst. De wereldt. hebben in 
de eerste plaats slechts te voldoen gehad aan de 
algemeene nieuwsgierigheid naar verre landen en 
vreemde volken, reden waarom de koloniale cth-

!
!

I'

1
1nographic, incl. het door velen veroordeeld expo- 

seeren van levende volkstypen, er gewoonlijk 
grootcr plaats besloeg dan de koloniale cultures 
en industrie. Niettemin is door de t., en meer 
blijvend nog door de reeds aangeduide t.-lite
ratuur in Europa, veel aangaande de koloniën 
beter bekend geworden, en zijn er ongetwijfeld 
ook herhaaldelijk nieuwe welvaartsbronnen voor 
moederland en koloniën juist door de t. geopend.

Zeer belangrijk voor de Nederlandsche kolo
men was in dat opzicht de „Internationale Kolo
niale en Uitvoerhandel T.”, in 1883 (Mei-Oct.) 
te Amsterdam gehouden, en wel als eene parti- 
culiere onderneming mot vrij geringe staatshulp) 
Aan deze i. is van N. O.-fndië uit met veel animo 
deelgenomen, en er was ook in Nederland zelf 
bijzonder veel op koloniaal gebied bijeengebracht. 
Wetenschappelijk was deze Ind. t. wèl verzorgd: 
zij heeft eene niet geringe literatuur nagelaten, 
in do eerste plaats een oncyclopaedie-achtige 
catalogus van de 3 groepen (groep I: de natuur 
der gekoloniseerde en overhoerde gewesten; II: 
de inlandsche bevolking van id.; III: de Euro
peanen in id. en hunne betrekkingen tot den 
inlander), bewerkt onder de bevoegde leiding 

Prof. P. J. Vetli (Leiden, Brill 1893). Men

I:
I
f
h

i
van
heeft getracht, met deze fundamenteel-koloniale 
t. als het ware te verbinden onze koloniale in
zending ter wereldt. te Parijs in 1900, o.a. door 
een in zeer gebrekkig fransch gostolden besehrij- 
vendon catalogus dezer afdeeling („Guide 
travers la scction des Indes Neerlandaiscs”) to
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Koningsplein. Er waren 2300 nummers; do 
tentoonstelling werd bezocht 10.000 maal door 
Europeanen, en slechts door 15.000 inlanders; 
zij liet een batig saldo van ƒ 10.000. Het Dep.
,v. Kol. had ƒ 15.000 beschikbaar gesteld voor 
aankoop van voorwerpen ten dienste van de 
.musea in het moederland. Belangrijker nog was 
de groote nijverheidstentoonstelling t.e Batavia 
in 1865 gehouden. Zij ging, op initiatief van Mr.
H. D. Lcvysohn Norman, uit van de Ned. Mij. 
van Nijverheid en Landbouw, en werd gehouden 
in het gebouw, dat genoemde Maatschappij met 
de Naluurk. Ver. te zamen bezit aan het Konings
plein; speciaal voor deze tentoonstelling werd er . 
voor / 28.000 cene nieuwe zaal bijgebouwd. Do 
Gouvcrneur-Generaal Sloct van de Beele opende 
haar op 16 Oct. 1S65 met groote staatsie. Deze 
tentoonstelling werd destijds zeer geslaagd ge
noemd: „Wij hebben er veel leering uit getrok
ken”, schreef Dr. P. Bleeker, voorzitter der ge
noemde' vereeniging, „door deze tentoonstelling 
is eene krachtige impulsie gegeven. De Europee- 
sche nijverheid is hier nog voor onberekenbare 
ontwikkeling vatbaar. De inlandsche bevolkingen 
zijn, als haar gezegende bodem, rijk aan goede 
grondstoffen. Slaat hier op den bodem en er 
vlooit goud, in de gedaante van tallooze schat
bare producten. Ontwikkelt de goede kiem der 
inlanders door onderricht en leiding en aanmoe
diging, en zij zullen worden bekwame en nijvere 
landbouwers en handwerkslieden, en de spaar
zaamheid zal, onder heiliging van het eigendoms
recht, evenals overal ter wereld het gevolg zijn 
van die meerdere kennis en arbeidslust”.

De offieiëele naam dezer t. was: „Tentoonstel
ling van grondstoffen en nijverheidsvoortbreng- 
selen uit den Indischen archipel en van uitheem - 
sche voorwerpen tot bevordering van landbouw 
en nijverheid in Indië dienstig”. Een verslag, 
inhoudende de geschiedenis der tentoonstelling, 
de rapporten der jury’s, enz. is in 1867 bij Ogilvio 
gedrukt. Thans het lezende, krijgt men den in
druk dat de ambtelijke omslag (er werden 70 
subcommissies ingesteld) wel zeer groot was voor 
hetgeen bereikt werd,doch dat ook deze expositie 
haar onbetwistbaar nut gehad heeft. Het aantal 
voorwerpen was het 5-^oud van 1859; het bezoek 
was echter nauwelijks grooter (op den openings
dag bedroeg dit slechts 86!) — een feit te ver
klaren minder uit de betrekkelijk geringe Euro- 
peesche bevolking, dan wel uit de apathie van een 
groot gedeelte der Indische menschen. Wat bo
vendien nog in Ind. t. steeds sterk hinderde, was 
de weinige bestendigheid in haar bestuur, door 
overplaatsing, ziekte, als anderszins. Halverwege 
de t. raakte gewoonlijk de belangstelling on de 
verantwoordelijkheid zoek. Het heeft van 1867 
tot 1893 geduurd, voor te Batavia weder eene 
„groote” t. gewaagd werd. Deze t. werd op 12 
Aug. J893 door den Gouv.-Gen. Pijnacker Hor
dijk geopend, en is 19 Nov. d. a. v. gesloten. Eene 
slotbeschouwing in de hierna genoemde t. cou
rant, gewaagt van den gunstigen en behagelijken 
indruk dezer t., vergeleken met de moer primi
tieve t. van 1853 en ’05; „Handel en scheepvaart, 
landbouw en nijverheid, waarbij mijnbouwkun- 
dige ondernemingen zich gevoegd hebben, brei
den zich in Indië uit. en worden, als één geheel 
beschouwd, steeds krachtiger. Genietingen, voor
heen slechts voor enkelen weggelegd, zijn er 
thans voor het algemeen. De afstand tusschen

Bijzondere vormelding verdienen hier de kleine 
vakt. te ’s Gravenhage georganiseerd door de 

„Oosten West”, nl. van Indisch metaalwerk 
(1900), Indische batiks en weefsels (1901), In
disch vlechtwerk (1902) — tijdelijke verzame
lingen, die van blijvende waarde werden door de • 
deugdelijke catalogi der laatste twee.

Na dit overzicht der t. in het algemeen en der 
koloniale t. in Europa in het bijzonder, moeten in 
deze Ene: v. N.-Ind. natuurlijk ook genoemd wor
den de „koloniale t.” in den zin van t. in de 
Ncderl. 0.-1. koloniën. Waar tot voor betrekke
lijk korten tijd de in Ned.-Indië gehouden t. 
vrijwel beperkt waren tot die op Java, met uit
zondering der kleine Minahasa t. te Tomohon 
(1874), heeft men in de latere jaren ook op de 
Buitenbezittingen het nut van het bijeenbrengen-' 
van verzamelingen en het houden van t. ingezien 
Veelal beperkten deze t. zich uitsluitend tot het 
gebied van handel en nijverheid.

Zoo werd in 1906 te Fort de Koele een-Pakan 
Malam gehouden tijdens de races. Deze races, 
die sedert de oprichting van de F. de K.sche 
wedloopsocieteit een* jaarlijksch wederkeerende 
gebeurtenis voor „uitgaand Minangkabau” zijn, 
brengen uit den aard der zaak een grooten 
toeloop van belangstellenden naar F. de Koek.

Zoo kon men dus zeker zijn in 1906 het 80- 
jarig bestaan van F. de Koek onder groote be
langstelling te vieren. Door de medewerking van 
de betrokken autoriteiten en niet in het minst 
door billijke vrachtprijzen, die de K. P. M. voor 
het goederenvervoer rekende (50 % vrachtre- 
ductie), slaagde de jaarmarkttentoonstelling in 
ieder opzicht en werd het SO-jarig bestaan van 
F. de Koek, behalve op feestelijke, ook op zeer 
nuttige en leerrijke wijze herdacht.

In 190S en 1911 werden te Koetaradja jaar- 
markttentoonstellingen gehouden, die ieder op- 
zichzelf de belangstelling van geheel Ned.-Indië 
wekten.

Het was een verblijdend teeken, dat in 1911 
niet alleen de inzendingen talrijker en beter ver
zorgd waren dan in 1908, doch dat ook met spre
kende cijfers de klimmende belangstelling kon 
worden aangetoond, daar tegenover de 85.000 
verkochte toegangsbewijzen in 1908, in 1911 
109.721 bezoekers het jaarmarkt-terrein be
traden.

Een eigenaardig en zeker veelbelovend nieuw 
type zijn de „interkoloniale” t., als het ware 
buiten Europa omgaande. Tot deze soort be
hoort eenigermate de in 1903 te Osaka (Japan) 
gehouden t., voor welke door de Ind. reg. eene 
officieele commissie was aangewezen, en waar 
eene belangrijke Ned.-Ind. afdceling werd ver
toond (zie Netherlands India at the Osaka-Exhi- 
bition 1903, zijnde een beschrijvende catalogus in 
engelsch en japansch).

De eerste tentoonstelling in Ned.-Indië is reeds 
in 1829, onder het wakker bestuur van den burg
graaf du |Bus de Ghisignies te Batavia gehouden. 
De catalogus somde 772 nummers op: eene vrij 
groote verscheidenheid van Indische natuur
voortbrengselen en voorwerpen van Indische 
volksvlijt. Eene tweede tentoonstelling tc Bata
via, uitgaande van de toenmaals nog met jeugdig 
vuur bezielde Natuurkundige Vereeniging, werd 
op 10 Oct. 1855 door den Gouv.-Gen. Duymaer 
v. Twist geopend. Zij had plaats in eene, voor 
/ 18.500 opgerichte, loods (3000 M.B) op het

: ?

ver.
■

i|

s

!
i
:

: •

i

;
!

|

I'

i

ï
1



TENTOONSTELLINGEN. 311

den Eux-opeaan en den Oosterling, eenmaal zoo Recueil”, een lijvig, belangwekkend in de mo* 
groot en zoo scherp afgebakend, bestaat schier derne talen gestold werk, en het „Beknopt ver
niet meer....” Dezo t. schijnt als plaatselijke 
feestelijkheid schitterend geslaagd te zijn, maar 
was toch — evenals haar voorgangster — eigen
lijk in betcekenis niet geheel evenredig aan den. 
breeden opzet. Men zie voor de t. van 1893 den 
catalogus, de speciale tentoonstellingscourant 
(no. 1—44, Bat., G. Kolff en Co.) en de vele be
richten haar betreffend in den Ind. Mercuur van 
dat jaar. Belangrijk was deze Bat. t. van 1893 
o. a. om de Duitsclie inzendingen betreffende het 
clcet.Tisch bedrijf, dat toen in lndië nog weinig 
bekend was. Als curiositeit zij nog vermeld, dat 
voor deze t.-de stoomvaartmaatschappijen spe
ciale goedkoope retourbiljetten Amsterdam —
Rotterdam naar Batavia uitgaven.

Van de kleinere Indische t. noemen wij slechts 
eenige, die in den vorm van catalogi enz. hare 
sporen hebben achtergelaten, als de t. te Magë- 
lang van producten van inlandsche nijverheid uit 
de residentie Këdoe, in Aug. 1891 en Sept. 1892.
Eene geïllustreerde „Beschrijving” dezer twee t;
(108 bl.) is in 1894 ter landsdrukkerij te Batavia 
uitgegeven, en bevat tal van aardige bijzonder
heden over de volksvlijt in dat gewest. Hetzelfde 
geldt van de t. in 1892 te Pasoeroean gehouden, 
en die in 1898 te Bodjonegoro. In 1900 werd 
te Buitenzorg de eerste vruchtententoonstelling 
op Java gehouden, welke door meer soortgelijke 
t. werd gevolgd, o. a. werd in 1905 reeds een 
„vierde vruchten t.” bijeengebracht.

In 1899 werd te Pëkalongan een inlandsche 
nijverheids t, gehouden, gevolgd door soortge
lijke tv te Batavia en Soerabaja.

De jaarmarktt. te Soerabaja en Batavia wer
den, wederom dank zij de medewerking van de 
regeering en de directie der spoorwegen over
troffen door de in 1908 te Scmarang georgani
seerde j.t.

Ook van inlandsche zijde werd deze t. druk be
zocht, hetgeen wellicht voor een groot deel hier
aan is te danken, dat men het feestelijk gedeelte 
van de t. ook in alle opzichten goed had verzorgd.

Over het algemeen vallen t. zeer in den smaak 
van de inlanders, vooral wanneer muziek en nu 
en dan vuurwerk niet ontbreekt! Bovendien had 
deze t. een speciale aantrekkingskracht door de 
veelvuldig gegeven bioscoop-voorstellingen, de 
tentoonstelling van volkskleederdrachten en In- 
landsche comedic voorstellingen.

Ook met de Indische landbouw-congressen zijn 
soms t. vereenigd géworden. Bij het 2e congres 
te Djokjakarta in 1875 was eene niet onbelang
rijke verzameling bijeen, uitsluitend bedoeld als 
voorlichting van den planter. Van don praeti- 
schcn zin dezer t. getuigt hot voor haar gekozen 
motto: la rneillcure rime a progrès c’est ongrais 
(G. Sand). Dergelijke zakelijkc congrest. zijn ook 
elders, o.a. te Soerabaja in 1878, gehouden.

Zoo ook in 1911 hot Vezolcongres met Ten
toonstelling, waardoor do vezclbowerking op 
Java en in de Buitenbezittingen in grooteren 
kring bekend gesteld werd.

Zeer zeker moet hier nog vermeld worden het 
Internationaal Rubber-congres met t., in 1914 
te Batavia gehouden. Het zou ons te ver voeren 
hier een eenigszins uitvoerige beschrijving van 
het congres en do betcekenis ervan te geven; wij 
moeten volstaan met te wijzen op de stijlvollc 
en keurig bewerkte officieole verslagen: „Rubber

slag over de oeconomischc voorwaarden, waar
onder de rubbercultuur op Java gedreven wordt.’’

Eene groote landbouwt., die uitgeschrcvcn was 
te Malang in 1898, is uit gebrek aan belangstel
ling niet doorgegaan, en hetzelfde treurig lot heeft 
eene voorgenomen Bandocng’sche t. in 1901 ge
troffen. Juist echter dergelijke locale t. hebben 
op Java onmiskenbaar nut, niet slechts als prettig 
studieobject in het aan afwisseling niet è.1 te 
rijke leven in de binnenlanden, maar vooral ook, 
om nog op eenigszins aangenamer wijze dan 
alleen door printah’s, der inlandsche bevolking 

• nuttige kennis bij te brengen.
Een alleszins gelukkig verschijnsel mag ge

noemd worden, dat Nederlandsch-Indië ook in 
de latere jaren op Wei-eld- en Internationale 
tentoonstellingen uitstekend was vertegenwoor
digd.

i

i

Noemen we o. a. de Wercldt. te Brussel in
i1910, waar de Ned.-Indische afdeeling zeer* de 

aandacht trok. Een aantal inlandsche handwerks
lieden, o. a. mattenvlechters, hoedenvlechters, 
metaal- en houtbewerkers demonstreerde in de 
stijlvol ingerichte pëndopo’s wat de Neder- 
landsch-Indische nijverheid vermocht. Ook op 
industrieel en commercieel gebied waren onze 
koloniën waardig vertegenwoordigd. Uitvoerige 
beschrijvingen vindt men in de keurig geïllu
streerde catalogi en tentoonstellingsgidsen.

Evenzoo was de Ned.-Indische inzending op 
de in 1911 te Roubaix gehouden t. zeer te 
roemen.

Waar, na den Spaansch-Amerikaanschen oor
log ook de Vereenigde Staten van N.-Amerika 
koloniën bezitten in de onmiddellijke nabijheid 
van Ned.-Indië, ligt het voor de hand, dat er van 
die zijde groote belangstelling werd getoond voor 
de Nederl.-Indische inzendingen op de t. te 
San Francisco.

Eveneens werd de Semarangsche t. door vele 
Amerikaansche - toeristen en industrieelen be
zocht (1914).

Overal in-het buitenland was voor deze t. die 
een kexxrcollectie van producten enz. van alle 
deelen van Ned.-Indië bevatte, enorme reclame 
gemaakt; o.a. waren poststempels in gebruik 
genomen met het opschrift: „Bezoekt de Se
marangsche t.”.

Deze t. hield men ter herdenking van de 100- 
jarige herwinning van Nederlands onafhanke
lijkheid. Hoewel de Europeesche oorlog van in
vloed was op het bezoek, werd behalve aan ruim 
2300 abonné’s, toegang verleend aan 138.520 
Europeanen en Chineezon, en aan 182.376 In
landers, terwijl ± 50.000 personen als houders 
van spoor- en tramwegkaartjes de t. bezochten. 
Japan, China en Br.-Indië hadden eigen pavil
joens voor hunne inzendingen doen inrichten, 
terwijl Australië en Nieuw-Zccland eveneens 
vertegenwoordigd wai’on. ^

Kleinere t. werden nog gehouden te Buiten
zorg, Soerabaja, Salatiga (1915), ïxxeest op land
en tuinbouwkundig gebied, terwijl te Batavia, 
Buitenzorg en Médan kunstt. werden bijeenge
bracht. In 1916 werden speciaal op Jumatra 
enkele belangrijko landbouw- en veeteelt t. ge
houden, o. a. te Padang, Moeara Enim (res. 
Palembang), Bcnkoelcn en Kaban Djahó (Oost
kust van Sumatra), terwijl ook do in dit jaar
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viet-, Lobivanellus cucullatus. Op do Aroe-eilandon ■ /f 
hoet Lobivanellus miles Wol wal. // C-t- ' <*• "'f f r' v 

TËRKOEWAK. Maloische naam voor Amau- 
rornis phoenicurus, een waterhoentje; de javaan- 
sche naam is sri bombok.

. TERMIETEN (Termitidac). Insecten, tot de 
orde der Neuroptera (zie NET V'LEUGELIGE 
INSECTEN) behoorendc, die in groote maat
schappijen tezamen leven en gemeenschappe
lijke woningen bouwen evenals de mieren, en 
daarom ook wel met den naam van „witte 
mieren” bestempeld worden; ten onrechte 
evenwel, want de mieren behooren evenals 
de bijen en wespen tot de orde der Vlies- 
vleugoligen, en mogen bovendien onder de ergste 
vijanden der termieten gerekend worden. Men 
treft in een termieten-kolonie verschillende soor
ten van individu’s aan: den kouing en de ko
ningin, arbeiders, soldaten, voorts supplemen
taire mannetjes en wijfjes, en do nymphen van 
die verschilllcnde vormen, zoodat volgens Grassi 
wel vijftien verschillende vormen in een kolo
nie kunnen voorkomen. Eerstgenoemde, die 
met de voortplanting belast zijn, bezitten twee 
paar vleugels, die in rust horizontaal op het 
lichaam liggen en een heel eind daar voorbij 
uitsteken; deze zijn bij hun wortel van een dwars- 
naad voorzien, waarlangs zij heel gemakkelijk 
kunnen afbreken, wat dan ook geschiedt ter
stond nadat het zwermen heeft plaats gehad.
De arbeiders en soldaten, die slechts onvolko- 
mene geslachtsorganen bezitten, zijn gedurende 
het geheele leven ongevleugeld; laatstgenoem
den onderscheiden zich bovendien door hun 
aanzienlijke grootte en de sterke ontwikkeling 
van den kop, die niet zelden de helft van het 
geheele lichaam bedraagt en met krachtige kaken 
is uitgerust. Bij het begin van den regentijd, als 
de voortplantings-individus (laron, jav.), vol
komen ontwikkeld zijn, beginnen deze uit te 
vliegen, te zwermen; het aantal individu’s, dat 
daaraan deelneemt, is soms zóó groot dat zij 
een dichte wolk vormen. Deze zwermen worden

georganiseerde jaarmarktt. te Soerabaja de 
teeltt. te Salatiga, die te Mirjt (distr. Prèmbocn, 
afd. Kéboeipèn) cn de nijverheidst. te Kediri 
genoemd moeten worden.

Te Madioen werd in Juli 1917 een t. van in- 
landsche nijverheid gehouden, terwijl voorts nog 
te vermelden zijn de in genoemd jaar gehouden 
t. te Trenggalèk (res. Kediri) op het gebied van 
nijverheid, veeteelt en visscherij; de tweede 
„Pakan Malam” te Benkoclen, welke in verge
lijking met de eerste jaarmarkt (1916) met veel 
meer zorg was bijeengebracht; de veetentoon
stelling te Ambal (res. Këdoe) en ten slotte de 
paardent. te Borobali (Lombok), met de daaraan 
verbonden paardenrennen.^,./

TEON (ook wel Teau enTiau geschreven). Ei
land met vulkaankegel in de Banda-zee (Damar- 
groep); het hoogste punt van den grooten krater
rand ligt 775 M. De berg staat blijkbaar op een 
onderzeesch voetstuk, want hij rijst, zonder voet, 
steil uit zee op. Erupties worden opgegeven van 
166.0 en 1693 (Verbeek, Molukken, 575; fig. 
496/7). Het eiland is zeer vruchtbaar'en grooten- 
deels met klapperboomen beplant; er zijn een 
5-tal negorijen, die onder orang kaja’s staan, 
en gezamenlijk ± 1350 inwoners tellen .(Riedel, 
de sluik- en kroesharige rassen). /*;

TEOSINTE. Zie EUCHLAENA LÜXURI- 
ANS.

TEPA. Zie BABAR-EILANDEN.
TEPAKBAAI, aan de Zuidkust van Simeuloe, 

wordt gevormd door een inham der kust waar 
deze om de N.W. buigt en een daarvóór gelegen 
krans van eilandjes, van welke het heuvelachtige 
Tepak met rotsige kust, dat grootendeels met 
klapperboomen is begroeid, het grootste is. Op 
Simeuloe komen de heuvels tot dicht aan de 
oevers der baai, behalve beN. den steilen heuvel 
Koeloengan, waar men een vlakte aantreft en 
een tweetal riviertjes uitmondt. In de baai liggen 
enkele gevaren, do diepte is er matig. Zie Zee
mansgids, deel 1.

TEPHROSIA. Plantengeslacht der Legumino- 
sae-Papilionatae. Het zijn forsche opgerichte 
heesters of kruiden met onevengevinde bladeren 
en met trossen van witte en rood of paarsgevlek- 
te bloemen. Verschillende soorten, ten decle in
gevoerd, ten deele inheemsch, worden als groene 
bemester gebruikt, meestal met zeer gunstig 
resultaat. Enkele soorten zijn vergiftig, zoodat 
het niet gewenscht is, ze als veevoeder te laten 
gebruiken.

TÈPOENG TA WAR (soend.). Zie COSTUS.
TËPOES (mal., jav., soend.). Zie AMOMUM.
TËPOES BËNËR (soend.). Zie ACHASMA 

COCCINEUM.
TËRBANG (IKAN) (mal.). Zie VLIEGENDE 

VISSCHEN.
TERBANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.
TËRËMPA. Standplaats van den posthouder, 

derafdeeling Anambas eilanden, resi- 
uw en Onderla., zie POELAU TOE-

vee-
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door allerlei dieren, die op.de termieten jacht 
maken, als vogels, hagedissen, mieren, spinnen 
enz. achtervolgd; ook de menseh versmaadt 
het niet daaraan deel te nemen, want zoowel in 
Indië als in Afrika worden de termieten, op ver
schillende wijze toebereid, gegeten en als een 
groote lekkernij beschouwd. Op diegenen, die 
aan de slachting ontkomen zijn, rust nu de taak 
om een nieuwe kolonie te stichten; omtrent de 
wijze, waarop dit geschiedt, heeft men langen 
tijd in onzekerheid verkeerd, maar men mag 
uit onderzoekingen van don laatsten tijd, zoowel 
in Z.-Europa als in de Tropen gedaan, met vrij 
groote zekerheid aannemen, dat een mannetje 
en wijfje, na eerst de vleugels tc hebben afge
worpen, een schuilplaats vrij diep in den grond 
opzoeken, waarvan de toegang door het mannetje 
met aarde dicht gemetseld wordt. Dit eerste 
verblijf, dat de aanleg van een nieuw nest vormt, 
zal eerst worden uitgebreid, als soldatefi en 
arbeiders, als nakomelingen

chef der onc 
dentie Rio 
DJOEH.

TËRIK. Javaansche naam voor een Zwaluw- 
plevier, Glareola orientalis, die op den trek Java 
en naburige eilanden bezoekt; zij heeft een min
der gevorkten staart dan de gewone Europecsche 
soort, met welke zij overigens vrij wel overeen
komt.

TËRIK. Javaansche naam voor een Spoorkic-

van dit paartje, 
zich hebben ontwikkeld. Weldra zwelt hot ach
terlijf van het wijfje op tot een rousachtig groo
ten, geel-witten zak, waarop de cbitineplaatjes, 
die oorspronkelijk den wand van de achterlijfs- 
ringen vormden, als donkere vlekken afsteken. 
De eieren, wier aantal naar schatting eenigc 
miJJioenen bedraagt, komen als kleine, half 'door -

*
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l10 voet hoog waren en een middellijn hadden 
van 20 h 25 voet. Deze waren gebouwd door den 
in Indië vrij gemeenen Termes fatalis en waren 
zoo stevig, dat zij een paard konden dragen. 
De Sumatra-expeditio vond nabij Padang en 
Sidjoendjocng de nesten van Termes gilvus, van 
welke soort de arbeiders 6 m.M., de soldaten 
lll/2 m.M. lang zijn; alleen de kop met de groote 
kaken van deze laatste meet 5 m.M. Snelleman 
beschrijft do nesten dezer soort als kleine koe
pelvormige verhevenheden, ongeveer 30 c.M. 
hoog, met tweemaal grootere middellijn, van 
dezelfde grijze kleur als de droge grond in den 
omtrek. Men kon er op staan zonder vrees dat 
het gebouw zou instort'en, en het kostte gerui- 
men tijd en veel moeite eer de bovenkorst met 
een pikhouweel was opengehakt. Het harde om
hulsel van de woning beschutte een onregelmatig 
samenstel van wanden, gewelven en pilaren van 
broos, op de breuk korrelig materiaal, dat zich 
met den vinger gemakkelijk liet verkruimelen.

Onder dezen doolhof bevond zich, nog even 
boven de aardoppervlakte, de verblijfplaats der 
koningin, die vrij groote stevigheid bezat en 
van zeer dichte structuur was. Volgens de onder
zoekingen van Smeathman over de Afrikaanschë 
termieten (T. bellicosus) vindt men rondom 
deze koninklijke cel ontelbare wachtkamers, 
waar soldaten en arbeiders verblijf houden, die 
koning en koningin oppassen en verzorgen; rond
om deze liggen dan weer de kinderkamers, 
voor de eieren en larven bestemd en daaromheen 
de provisiekamers. In deze laatste vond Saville- 
Kent bij de heuvelbouwende soorten van Austra
lië, groote hoeveelheden fijngesneden gras o£- 
gehoopt. Op Java komt een zwarte tormieten- 
soorb voor, die zich daarin van de overige soorten 
onderscheidt, dat zij geen verborgen levenswijze 
leidt, maar op boomen leeft en zich daar een vrij 
primitief nest maakt van stukjes afgeknaagde 
bast en andere plantaardige stoffen. In plaats 
van met krachtige kaken, zooals bij de typische 
soorten, zijn hier de soldaten gewapend met een 
scherpen stekel midden op den kop, waarom 
Wallace zo vergelijkt met de „Pickelhaube”; bij 
naderend of vermeend gevaar steken zij met 
den kop om zich heen, on scheiden uit den top 
van don stekel een kleverig vocht af, waardoor 
vijanden worden afgeschrikt.

Literatuur : Dr. J. C. Koningsberger, Dc witte 
mieren, Teysraannia dl. IX; Mr. H. Albarda, 
Neuroptcra, mot naschrift van Joh. F. Snelle
man, Midden-Sumatra, dl. IV, Nat. Historie, 
Fauna, lo Helft; W. Saville-Kent, The Naturalist 
in Australia, Ch. IV. Termifces; B. Grassi and A. 
Sandias, The constitution and development of 
the Society of Termitcs, Quart. Journal of 
Microsc. Scienco. Vol. XXXIX and XL; K. 
Escherich, Dio Termiten odor weissèn Ameisen. 
Leipzig, 1909.

TERMINALIA ARBOREA K. et V. Fam.
C'ombretaceac. Boom van Java en Suinatra. De 
vruchten worden in inlandsche medicijnen gebe
zigd, docli worden ook als djaha keling of madja 
këling (mal.) van Bombay ingevoerd. De jonge 
vruchton komon ook voor onder den naam madja 
soekocn (mal.). T. arborea is na verwant met T. 
chcbula, volgens sommigen zelfs slechts een on
dersoort van T. chcbula, welker gedroogde vruch
ten omlor den naam zwarte myrobalancn tot de 
besto looimiddelen van Britsch Indië behooren.

schijnende, elliptische lichaampjes uit hot ach
terlijf dor koningin voor den dag. Zoodra dit 
heeft plaats goliad, worden zij door de arbeiders 
(rajap, Jav., anai-anai, mal.), naar tal van 
kleine ruimton gebracht, dio zich rondom het 
koninklijk verblijf bevinden; zijn de kleine melk
witte larven eindelijk uit de eieren voor den dag 
gokomen, dan worden zij door de arbeiders nog 
een tijdlang gevoed, om eerst op lateren leeftijd 
zich door allo gangen van het nest te versprei- 
don. Waarschijnlijk kweeken de termieten van 
Java en Afrika, evenals de Braziliaansclie blad- 
snij-mieren, in hun nesten schimmelplantjes .als 
voedingsmiddel. Deze schimmeltuinen bestaan 
uit houtdeeltjes, die eerst door de termieten ge
geten en daarna weder uitgescheiden zijn; zij 
zijn doorwoekord van schimmeldraden, waaruit 
de talrijke op miniatuur-bloemkooltjes gelijken
de conidiën-dragers, ter grootte van een spclde- 
knop, te voorschijn komen. Fairchild vond in 
de nesten van drie verschillende termieten-soor- 
ton ook drie verschillende schimmelplantjes. 
De meeste termieten-soorten zijn lichtschuw en 
leiden een verborgen levenswijs; sommige gaan 
daarbij eenvoudig te werk als mijnwerkers en 
graven gangen en kanalen in allerlei voorwerpen 
uit het plantenrijk afkomstig, uit hout, papier, 
linnen, katoen, enz., waarbij slechts een dunne 
buitenwand gespaard blijft. Vooral het hout van 
de conifeeren is het meest aan hun verwoestin
gen blootgesteld; dat van Tectone grandis (Teak
hout). zoowel als het Chineeschc kamfer-hout, 
wordt niet door hen aangetast. Bekend zijn de 
ontzettende verwoestingen, door deze nauwe
lijks enkele millimeters groote diertjes, op som
mige plaatsen aangcricht; zoo stortte in 181G 
het gouvernementspaleis te Caleutta in, daar al 
het balkwerk door de termieten was uitgohold, 
en werd in het midden der vorige eeuw de hoofd
stad van St. Helena, Jamestown, door Eutermes 
tenuis met ondergang bedreigd. Daarentegen 
brengen zij in de vrije natuur veel goeds tot 
stand, wijl zij hot groote opruimingswerk ver
richten van de afgestorven elementen in de plan
tenwereld, want zij zijn het. dio het doode hout 
in het tropische oerwoud fijnknagen en oprui
men. Levende planten daarentegen wordenzeldon 
door hen aangeraakt, tenzij dc plant reeds door 
een of andere ziekte was aangetast on verzwakt 
(oude koffieboomen bv.), of een voor hen aan
trekkelijk bestanddeel bevat zooals het suikor- 

• riet, waarvan zij de stengels uithollen. Om hen 
van de rietvelden te verdrijven, tracht men door 
een afkooksel van trasi hun vijanden, een kleine 
zwarte mierensoort aan te lokken; ook vermengen 
van den bodem met asch en besproeien mot 
tabakswater wordt aanbevolen, om den lastigen 
vijand te bestrijden. De soorten, die boven don 
grond groote woningen bouwen, treft men vooral 
in Afrika en Australië aan; daar komen dio 
termieten-heuvels, die meer dan manshoogte 
bereiken en nu eons op rcusachtigo paddestoelen 
gelijken dan weer op suikorbrooden mot tal van 
kegelvormige uitsteeksels, soms in zoo grooten 
getale voor, dat zij een bepaald karakter aan' 
liet landschap verleenen. Ofschoon dit in don 
Jnd. Archipel niet het geval is, ontbroken daar 
do heuvelbouwende soorten niet geheel; zoo 
verhaalt Mohniko, dat hij in do Lampongs zes, 
niet ver van elkaar gelegen, met gras begroeide, 
regelmatig gebouwde heuvels vond, die 8 tot
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Het Christendom werd reeds in de eerste helft 
van de 16e eeuw in. het Noordelijk deel van Hal- 
mahéra verkondigd en aanvankelijk niet zonder 
succes; na het vertrek der Portugeezen en Span
jaarden in de 16e eeuw is het er geheel onderge
gaan. Het werk der Protestantsche zending werd 
door de Utrechtsche Zendingsvcreeniging aange
vangen op Halmahéra in 1866; deze heeft daar 
thans verscheidene zendingsposten. Op de Soela 
eilanden (Oost-Taliaboe) is sedert eenige jaren 
ook een aanvang gemaakt mot do verbreiding van 
het Christendom onder de inhcemsche bevolking.

Cultures, N ij verheid, Handel. 
De inlandsche landbouw is nog uitsluitend hak- 
bouw en gaat inzonderheid op Halmahéra en 
Morotai gepaard met het steeds weer ontginnen 
van nieuwe boschgronden en het jaren lang braak 
laten liggen van do verlaten akkers. Om aan het 
laatste paal en perk te stellen werd in 1911 voor 
het beschikkingsrecht op zulke verlaten gronden, 
hetwelk te voren tot in lengte van dagen aan den 
eersten ontginner en zijne erfgenamen verbleef, 
een verjaringstermijn van vijf jaren vastgesteld.

Verbouwd worden rijst (op droge velden), 
gierst, mais, bataten, cassave, suikerriet, aardno- 
ten, peulvruchten, pisang, tabak en klappers. Al
leen het laatstgenoemde product wordt in vol
doende hoeveelheid voortgebracht om uitgevoerd 
te kunnen worden. De rijstproductie is gering, 
zoodat bijv. in 1916 in het gewest (met inbegrip 
van Noord Nieuw Guinea) 3,5 millioen kilogram 
rijst moest ingevoerd worden. De klappertuinen 
worden voortdurend uitgebreid; het onderhoud 
er van laat in den regel alles te wenschen over. Se
dert eenige jaren worden op aandrang en onder 
toezicht van het bestuur door de bevolking zoo
genaamde negorijklappertuinon aangelegd om de 
dorpen aan eigen fondsen te helpen en de bevol
king het nut van een meer rationeele teelt te doen 
inzien. De klappers, die niet voor eigen consump
tie (oliebereiding) dienen, worden tot copra ver
werkt en aan opkoopers verkocht.

Door eenige Europeesche ondernemingen wordt 
op coneessic-terrcinen (Halmahéra, Morotai, 
Batjan en de Soela-eilanden) en eigendomsper- 
eeelen (Ternate) klappercultuur gedreven en tal 
van kleinere aanplantingen (op huurgronden) zijn 
in het bezit van Arabieren en Chineezen. De eo- 
pra-uitvoer, die (met inbegrip met die van Noord- 
Guinea) in 1914 ruim 3 millioen kilogram be
droeg, daalde onder den invloed van den oorlogs
toestand in 1916 tot bijna 2.5 millioen.

Op het Zuid-Oostelijk schiereiland van Halma
héra komt wilde notemuskaat voor, die in geringe 
hoeveelheden uitgevoerd wordt. Koffie en rubber 
worden slechts door ééne onderneming op Batjan 
geteeld.

Het hoofd voedsel der inhcemsche bevolking is 
sagoe, maar van een eigenlijke sagoeteelt is zoo 
goed als nergens sprake. Op Halmahéra, de Ba- 
tjangroep, Obi on de Soela-eilanden komen sa- 
goebosschen in overvloed voor. Halmahéra, dat 
Ternate, Tidore on andere eilanden, die geen sa- 
goebosschen bezitten, van sagoe voorziet, voert 
dit product ook uit naar Noord Nieuw-Guinoa.

Een hoofdmiddel van bestaan is de inzameling 
van rotan (op Halmahéra, Morotai en de Soela- 
eilanden) en van damar en copal (op Halmahéra, 
Batjan en de Obi-groep). De hier gewonnen rotan 
is over het algemeen van mindere kwaliteit. Voor 
het inzamelen van deze boschproducten zijn door

• TERMINALIA BELERICA Roxb. Fam. Oom- 
bretaceae. Dj&h&, DjahA këbo, Dj aha sapi (jav.). 
Hooge boom van Java en Madoera, daar vrij 
algemeen beneden 400 M. zeehoogte vooral in 
djatibosschen voorkomend. Het hout is niet in 
aanzien en gebruik. De vruchten worden, nadat 
het zaa<i er uitgenomen is, onder den naam dja- 
lawé of djAhA lawé in don inl. medicijnhandel ver- 

* kocht. Meer nog is het een middel om onder indi
go te mengen bij het blauwkleuren van katoen, 
om op die wijze indigo te sparen. De kleur is 
echter niet duurzaam. Veel meer bekend zijn de 
vruchten als een uitstekend en goedkoop looi- 
materiaal.

TERMINALIA CATAPPA Limn. Këtapang 
(mal., jav.). Hooge boom, in het wild in den ge- 
heelen archipel, vooral in de nabijheid van de 
kust, om de vruchten echter ook veel aangeplant, 
kenbaar aan de horizontaal afstaande takken 
met de bladeren aan het einde dicht bij elkaar. 
Het hout schijnt zeer weinig gebruikt te worden. 
Bast en bladeren bevatten zeer veel looistof; de 
bladeren worden wel als looimateriaal gebruikt. 
Het zaad van de gekweekte planten wordt rauw 
gegeten, het bevat veel olie en wordt wel in ge
bak in plaats van amandelen gebruikt.

TERNATE EN ONDERHOORIGHEDEN. Re
sidentie in het Noord-Oosten van den Indischen 
Archipel, waarvan het ressort zich uitstrekt over 
Halmahéra met de daaromheen liggende eilan
den, de eilanden Mojaoe en Tofoere of Tifore, de 
Obi-groep met de Oostelijk ervan gelegen eilan
den Kekik en Lawin e.a., de Soela-eilanden en 
Gébé met *bijbehoorende eilanden. Behalve het 
Zftidelijk gedeelte van het eiland Ternate, de 
hoofdplaats Laboeha op het hoofdeiland van do 
Batjangroep, of eigenlijk het terrein van het fort 
Barneveld en de Christenkampong Laboeha met 
daarbij behoorende gronden, en de Obi-groep 
met de eilanden Kekik en Lawin, die tot het 
rechtstreeks bestuurd gebied behooren, bestaat 
het gewest uit de grondgebieden van de zelfbe- 
sturende landschappen Ternate en Batjan en een 
gedeelte van dat van Tidore. Bij de bestuursreor- 
ganisatie van 1920 werd het gewest verdeeld in 4 
afdeelingen: 1. Ternate; 2. Halmahéra, verdeeld 
in de 4 onderafdeelingen Djailolo, Tobélo, Wéda 
en Tidore; 3. Batjan: 4. Soela-eilanden. De 
afdeeling Noord-Nieuw-Guinea werd bij Ind. 
Stb. 1919 no. 457 van het gewest afgescheiden en 
met de afdeelingen West- en Zuid-Nieuw-Guinea 
van de residentie Ambon tot een nieuw gewest, 
Nieuw Guinea, vereenigd.

Bevolking. Volgens de laatst ingeko
men opgaven zou bet bevolkingscijfer van het 
gewest Ternate met inbegrip van Noord Nicuw- 
Guinea op ultimo December 1917 op ± 208000 
te stellen zijn, waaronder + 500 Europeanen 
en ± 1200 Vreemde Oosterlingen.

Godsdienst. De bevolking bestaat uit: 
Christenen, Mohammedanen en Heidenen. De 
Islam wordt beleden door de inhcemsche bevol
king van de reeks eilanden ten Westen van Hal
mahéra en hare nederzettingen op de kusten van 
Halmahéra en het binnenland van Kaoe, door die 
van Soela Sanana en het Oostelijk deel van Soela 
Mangoli en van eenige kampoengs op West-Talia- 
boe. Van de inhcemsche bevolking van Halma
héra en Morotai is slechts het kleinste deel Mo- 
hammedaansch; onder hen breidt zich do Islam 
langzaam uit, vooral op Morotai.
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de zelfbesturen on door het Gouvernement (op 
do Obi-groep) aan verschillende personen of 
maatschappijen concessies verleend; op de con- 
ccssietorreinen koopt de concessionaris het pro
duct van de bevolking op of hij voert voor de in
zameling werkkrachten van elders in.

De uitvoer naar het buitenland van copal is 
* belangrijk en bedroeg in 1914 en 191G resp. ruim 

2,8 en 2,3 millioen kilogram; die van dainar is van 
weinig beteekenis.

De bosschen van Halmahéra leveren ook ver- 
- schillende soorten van ebbenhout op, dat door 

Europeanen, Arabieren en Chineezen met behulp 
der bevolking of met geïmporteerde werkkrach
ten gekapt en naar het strand gesleept wordt. Be
halve voor den aankap van ebbenhout zijn ook 
voor houtkap in het algemeen op Halmahéra en 
de Soela-eilanden, concessies uitgegeven. In 1914 
werd nog ongeveer één millioen kilogram ebben
hout naar buiten Nederlandsch Indië uitgevoerd; 
in 1916 was de uitvoer bijna geheel stop gezet.

De jacht was in vroegere jaren niet zonder be
teekenis, hertenhuiden, hertshoorn, hertenpezen 
en dèngdeng waren geen onbelangrijke uitvoer
artikelen van Halmahéra en Morotai. Sedert de 
inname van de geweren der bevolking in 1915 
komt zij als middel van bestaan voorloopig niet 
meer in aanmerking.

Van groot belang voor het geheele gewest is daar
entegen de zeevisscherij, een bedrijf, dat nog voor 
groote uitbreiding vatbaar is en ter bevordering 
waarvan sedert cenige jaren door de Landschaps- 
kas onder behoorlijke borgstelling voorschotten 
worden verstrekt voor het aankoopen van benoo- 
digdheden voor de groote vissekerij. Er wordt ge- 
vischt aan de kusten, boven riffen en in de zee
straten met den hengel, het vischlood, sleep-, 
werp-, schep- en steeknetten, do fuik, met speren, 
met vergif; voor zoover niet noodig voor onmid
dellijke consumptie, wordt de viscli gedroogd, 
gerookt of gezouten en hoofdzakelijk voor den 
uitvoer naar Ternate, Menado enz. bestemd. De 
iripangvisscherij wordt vooral uitgeoefend door 
de Badjo’s. Naar paarlmoer wordt in de wateren 
van de Batjan-groep nu en dan door een te Ba- 
tjan gevestigde Maatschappij gevischt,

Notemuskaat en vanilje produccercn eenigo 
‘ eigcndomsperceelen op het eiland Ternate, in 
1916 werden 206.000 kiligram noten en 24.000 

• kilogram foelie uitgevoerd.
De weefnijverheid, vroeger als huisnijverheid 

van belang, is achteruit gegaan door don invoer 
van goedkoopc katoentjes. Op Ternate, Tidore en 
Makian worden thans van Europeesche garens 
nog grove en sterke kains geweven, welke ook 
buiten het gewest eenigen aftrek vinden. Van de 
Soela-eilanden worden geregeld ligmatjes uitge- 
voerd Op Batjan wordt cenig werk gemaakt van 
de vervaardiging van zeven; op Wéda en andere 
plaatsen van Zuid-Halmahéra van die van fraaio 
doozen van goudgele orchidooünstengels. Verder 
wordt er overal vlechtwerk vervaardigd. De 
pronk matten, die Halmahéra oplevert, zijn stalen 
van zeer fijn vlechtwerk. Hier en daar komt. 
fraai houtsnijwerk als versiering van vaartuigen 
voor. Van meer economische beteekenis zijn de 
producten van de pottebakkerskunst en smeed
kunst, die do Tkloreezcn beoefenen on het maken 
van prauwen, vooral in Maba, Patani, Galéla en 
Tobélo.

De handel was vóór het uitbreken van den we

reldoorlog sterk toenemende. De voornaamste $n- 
en uitvoerhaven van het gewest is de hoofdplaats 
Ternate (zie onder TERNATE, hoofdplaats); de 
handel is daar in handen van een paar Europee
sche en verscheidene Chincesche en Arabische fir
ma’s; op de kleinere plaatsen in die van Chinee- 
sche kleinhandelaren, die voor het p?eerendeel 
zelf weer zetbazen zijn van de Ternataansche fir
ma’s.

De residentie is in het tolgebied opgenomen.
Geschiedoni.s. In Mei 1599 verschenen de 

eerste Hollandsche schepen voor Ternate onder 
het bevel van Wybrand van Waerwyck, die door 
den Sultan goed ontvangen werd on bij zijn ver
trek Frank van der Does met 5 man als koopman 
en hoofd van een kantoor achterliet. In 1601 
kwam Van Neclt te Ternate en versterkte de goe
de verstandhouding met dit rijk door den Portu- 
geezen op Tidore, toen vijanden van Ternate, af
breuk te doen. Nadat in 1605 Steven van der 
Hagen de Portugeezen van Ambon verjaagd had, 
droeg hij zijn onderbevelhebber Sebastiaansz op 
hetzelfde in de Moluklcen te verrichten. Het 
optreden van Sebastiaansz, vereenigd met de 
Ternatanen, te Tidore had tot resultaat dat de 
Portugeezen naar de Philippijnen aftrokken, en 
voor goed de Moluklcen verlieten. In 1606 vielen 
echter de Spanjaarden onder Pedro da Cunha 
Ternate aan, veroverden er de door de Ternata
nen bezette oude Portugeesche sterkte Gamlamo, 
namen den Sultan gevangen en maakten zich 
meester van een deel van het rijk. Een Terna
taansche Prins begaf zich naar Bantam om de 
Hollanders van liet gebeurde in kennis te stellen 
en hun hulp tegen de Spanjaarden in te roe*pen. 
In 1607 vertrok Cornelis Matelief de Jonge naar 
Ternate, doch slecht ondersteund door de Terna
tanen zag hij geen kans de Spanjaarden van daar 
en van Tidore te verdrijven. Hij sloot met den 
nieuwen sultan een overeenkomst, waarin hij 
voor de Hollanders den alleenhandel in specerijen 
verwierf en het recht om op het eiland versterkin
gen aanteleggen en waarin de Staten als be
schermheer van Ternate erkend werden. Op Ma- 
lajoo bouwde hij een sterkte, die later den naam 
Oranje kreeg en daarmede was vaste voet in de 
eigenlijke Moluklcen verkregen. Wel bleef de 
sterkte Gamlamo in het bezit der Spanjaarden en 
het vijandig gezinde Tidore onder hunne bescher
ming, doch de Hollandsche invloed breidde zich 
van lieverlede uit. In 1609 werd Batjan veroverd 
en met medewerking van Ternate werd een con
tract met dat rijk gesloten. In 1657 gelukte het 
een goodgezinden vorst op den troon van Tidore 
te plaatsen, met wien dadelijk een contract geslo
ten werd, waarin het beginsel van extirpatie der 
specerijboomon gehuldigd word, waardoor, in ver
band met de inmiddels ook met de beide andere 
rijken gesloten extirpatie-contracten dc Span
jaarden volkomen geïsoleerd werden. Dezen kon
den toen do kosten hunner vestiging niet meer 
goed maken en verlieten in 1663 dc Moluklcen 
voor goed.

Nadat in 1609 een algemeen Landvoogd van 
Indië was aangesteld, was een dor corsto pogin
gen tot bevestiging en regeling van ’s Compag- 
nie’s verkregen rechten en bezittingen de benoe
ming van een „landvoogd der Molucco’s”, die in 
zijn ressort aan het hoofd van den handel, het 
staats- en krijgsbeleid en de zeezaken stond. Hij 
zetelde in de vesting Oranje op Ternate. waar ook
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van deze streken zoo schadelijke regime van niet- 
in menging.

In 1881 werd door de Batjan-Maatschappij een 
aanvang gemaakt mot de exploitatie van do 
Bat jan-eilanden, waarop te Laboeha een contro
leur moest geplaatst worden, ten einde in de 
rechtspraak over de contractarbeiders te voor
zien en tevens te voorkomen dat de zwakke sul- * 
tan geheel onder den invloed van genoemde 
maatschappij zou geraken. Toen deze vorst in 
1889 overleed werd, bij ontstentenis van een ge- 
schikten opvolger, het bestuur over het sultanaat 
opgedragen aan het hoofd van plaatselijk bestuur, 
bijgestaan door een commissie uit de landsgroo- 
ten: en toen in 1S99 een nieuwe Sultan optrad, 
werd in het met dezen gesloten politiek contract 
aan het Europcesch bestuur de gelegenheid ver
zekerd om ook in den vervolge invloed op den 
gang van zaken uit te oefenen.

Zoowel uit een politiek en economisch als uit 
een humanitair oogpunt werd het in 1S9S noodig 
geoordeeld Nieuw-Guinea onder onmiddcllijk be- 
stuurstoezicht te brengen en werden de Radja- 
ampat eilanden en Nieuw-Guinea in twee afdee- 
lingcn verdeeld en onder het bestuur van Euro- 
pecsche ambtenaren gesteld, waarop in 1902 het 
beoosten Kaap Steenboom gelegen gedeelte van 
Nederlandsch Nieuw-Guinea tot een zelfstandige 
assistent-residentie werd verheven.

Daar de communicatie tusschen de afdeeling 
West-Nicuw-Guinca en Ternate uiterst gebrekkig 
was, werd in 1911 die afdeeling van de residentie 
Ternate gescheiden en bij de residentie Am bon 
gevoegd. Om gelijke redenen werd de afdeeling 
Boengkoe op de Oostkust van Celcbes alsmede do 
geheele Banggai-archipcl bij het gouvernement 
van Celebes en Onderhoorigheden gevoegd, na
dat de sultan van Ternate van die streken ten 
behoeve van het Gouvernement van Nederlandsch- 
Indië tegen een schadeloosstelling had afstand 
gedaan.

Na de onderdrukking van een opstand in 1877, 
die de oogen geopend had voor de treurige toe
standen op Halmahóra, word om de vexatiën der 
hoofden althans ccnigermate te beperken, de dooi
de bevolking aan de vorsten in natura op te bren
gen schatting vervangen door een hoofdgeld; het 
duurde echter nog tot 1903 voor ei; weer ambtena -' 
ren werden aangewezen om daar toezicht op de 
handelingen van het zelfbestuur te houden. ’ 
Een controleur werd tc Tobélo geplaatst en do 
inmenging van den -sultan en zijn zendelingen in 
de bestuursaangelegenheden der heidensche be
volking beperkt en onder toezicht van dien amb
tenaar gebracht. Nadat in ] 004, een deel der be
volking van het eiland Tidore tegen den Sultan 
in verzot gekomen was, werd er een Controleur 
geplaatst om ook daar verbetering tc brengen in 
de vele in dat sultanaat heerschende misstanden.
In 1905 overleed de sultan en in afwachting van 
■eene definitieve regoling werd bij ontstentenis 
van een geschikten opvolger het bestuur opgo- 
dnagen aan een commissie, bestaande uit den 
controleur van Tidore als voorzitter on de voor
naamste landshqofdon en hoofden als leden. (Zie 
verder TIDORE, zelfbesturend landschap). Over
al namen de bestuursbemoeiingen sterk toe. De 
inning van het door de sultansonderhoorigen op 
te brengen hoofdgeld werd aan de ambtenaren 
opgedragen; aan alle heffingen, van wolken aard 
ook, werd een einde gemaakt; toezicht word ge-

dcfHooge Indische Regeering vóór de grondves
ting van Batavia verbljjf hield.

Paulus van Cnardcn opende in 1610 de lange rij 
53 land voogden,^lie tot aan de inbezitneming 

dezer eilanden door de Engelschen in 1810 de Hol- 
landsche belangen in deze afgelegen streken be
hartigd hebben. Nadat er in April 1817 het Ncder- 
landscli gezag w-cer hersteld was, werd de voor- 

* malige landvoogdij der Molucco’s opgeheven en 
het „Gouvernement der Molukken” met Arabon 
als zetel van den Gouverneur, ingesteld. Ternate 
vormde als residentie een onderdeel van dat gou
vernement. Eerst in 1S66 werd, door opheffing 
van dat gouvernement, Ternate tot zelfstandige 
residentie verheven. Bij beschikking van den 
Gouverneur Generaal Baron van der Capellcn 
werd in 1824 bepaald dat de residentie Ternate 
zou bestaan, behalve uit het tegenwoordige ge
bied, uit de Papoesche of Radja Ampat-eilanden, 
dat gedeelte van Nieuw-Guinea hetwelk onder de 
souvereiniteit van Tidore staat, de onder de 
heerschappij van den sultan van Ternate behoo- 
rende Banggai-archipel en de op de Oostkust van 
Celebes gelegen en tot het radjaschap van Bahg- 
gai behoorende districten Balante en Mandono, 
alsmede het verder Zuidwaarts gelegen radja- 

' schap Tomboekoe.
Bij de uitgebreidheid van het gewest, de ge

brekkige verbinding der verschillende deelen met 
het op Ternate gevestigde centrale bestuur en de 
zoo goed als geheele afwezigheid van bestuurs
middelen kon van een uitoefening van gezag nau
welijks sprake zijn. Zoo goed als het geheele res
sort was zelfbesturend gebied, en de resident niet 
meer dan een politiek agent, die voor de naleving 
der met de zelfbesturen gesloten contracten tc 
waken had, contracten waarvan ,zooals F. S. A. 
de Clercq het uitdrukt, „het hoofd beginsel was, 
dat eener volstrekte afhankelijkheid der vorsten 
van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, 
gepaard, met een zoo gering mogelijke inmenging 
van den opperheer in het inwendig bestuur”. In
menging zou trouwens noodzakelijk uitgaven ten 
gevolge gehad hebben en de eens zoo rijke Moluk
ken waren door het eeuwenlang doorgevoerde uit- 
buitingssystcera van de Compagnie en van zijn 
eigen vorsten zoo diep in verval geraakt, dat zij 
tot een lastpost geworden waren. Eenige schuch
tere pogingen om wat meer toezicht uit te oefe
nen op de handelingen der vorsten, hunner ver
tegenwoordigers en der mindere hoofden in de on
derhoorigheden konden niet veel uit werken. In 
de in 1824 met de drie leenrijken gesloten nieuwe 
contracten had het Gouvernement zich het recht 
voorbehouden om overal, waar het noodig zou 
zijn, ambtenaren te plaatsen en in de latere poli- 

é tieke contracten bovendien het recht om, zoodra 
het zulks goedvindt, zelf het bestuur over de rij - 

/ ken of gedeelten er van in handen tc nemen. 
In 1824 werden etablissementen aangelegd te 
Galela en Bitjoli op Halmahóra onder gecom- 
miteerden met den rang van assistent-resident, 
maar uit een bezuinigiugsoogpunt werden die 
posten reeds met 1 Januari 1827 ingetrokken. 
Later weerden gedurende kortoren of langeren tijd 
Europeesche ambtenaren, gewoonlijk posthou
ders, op Halmahóra en elders geplaatst, maar het 
door hen uitgeoefend toezicht had niet veel te be- 
teekenen.

Eerst tegen het einde van de vorige eeuw zou 
gebroken worden met het voor de ontwikkeling
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-houden op de vele sultansafstammelingen, die 
aan de kusten van Halmahéra verblijf hielden en 
zich aan knevelarij plachten schuldig te maken 
en toen ook het inlandsch bestuur geheel her
vormd was, was aan alle bemoeienis van de zelf
besturen met het gebied buiten do eilanden Ter- 
nate en Tidore zonder tusschenkoinst van het 

♦ Europeesch bestuur een eind gemaakt.
Het hoofdgeld werd in 1912 vervangen door 

een belasting op de bedrijfs- en andere iukom-
• sten, zoo goed als geheel overeenkomende met de 

in dc in andere zelfbesturende landschappen op 
de Buitenbezittingen en met de in 1914 ook voor 
dc Gouvernementsonderdanen ingevoerde belas
tingregeling cn in 1914 werd door een bestuurs
organisatie voorzien in de dringende behoefte aan 
meer ambtenaren om aan de nieuwe regelingen de 
hand tc houden. Aan vele Tcrnatanen, die zich op 
Halmahéra hadden neergezet, was de veel inten
sievere bestuursinmenging, tengevolge waarvan 
zij zich bovendien op gelijken voet behandeld 
zagen met de heidensche bevolking een doorn in 
het oog. in 1914 kwam de bevolking van de Ter- 
nataansche kampoeng Toeada-Todowongi nabij 
de standplaats van .den controleur van Halma
héra in verzet en vermoordde dien ambtenaar en 
eenige politiedienaren. Het verzet, waaraan ook 
de bevolking van eenige heidensche kampoengs 
deelnamen, werd spoedig door onze troepen be
dwongen, waarbij nog een officier sneuvelde. De 
afdeeling Halmahéra werd daarop voorloopig 
onder militair bestuur gestold.

1 n 1 a n dschcBcstu r e n. De verhouding 
der zelfbesturen van Ternate, Tidore en Batjan 
tot het Gouvernement van Nederlandsch lndië 
wordt beheerscht door politieke contracten; in de 
plaats van de vroegere lange contracten zijn se
dert 1910 de zoogenaamde korte verklaringen ge
neden, terwijl de laatst geslotene lange contrac- 
ten als leidraad dienen voor de juiste kennis van 
de rechten en verplichtingen van de zelfbesturen 
tegenover het Gouvernement, aangezien deze 
daarin breedvoerig zijn omschreven. De Regec- 
liiiL' heeft zich het recht voorbehouden om te 
allen tijde het Bestuur over die landschappen 
/elf in hunden te nemen en waar noodig Europee- 
-che ambtenaren te plaatsen.

* Do inkomsten van de drie landschappen zoo
mede de schadeloosstellingen voor het overnemon

. v.m verschillende rechten, eerst door de Oost- 
Jndische Compagnie en later door hot Gouverne- 
mont van Nedcrlandsch-Indië jaarlijks uitge
keerd, vloeien sedert 1911 in do toen opgerichte 
..vcrcenigde landsohapskas van Ternate, Tidore 
in Batjan”, waaruit aan de zelf bestuurders vaste 
jaarlijksehe. uitkeeringen als „civiele lijst” zijn 
verzekerd. De leden van de Raden van lands- 
grooten, die thans in Ternate en Tidore het zelf
bestuur vormen, ontvangen uit die kas een bezol
diging.

Do voornaamste inkomsten zijn, behalve de ge- 
noemdo schadeloosstellingen, de opbrengst van 
de belasting op de bedrijfs- en andere inkomstey,
<Iie van een recht, ngase geheeten, op het winnen 
van bosehproduoten en van een cijns voor ver
gunningen voor het inzamelen van bosehproduc- 
ten en landbouwconcessio’s cn een huur voor do 
occupatie van gronden voor huizenbouw, klcin- 
landbouwbedrijf en tuinbouw, op te brengen door 
personen, die geen onderdanen der zelfbesturen

Hot gebied van Ternate, Tidore en Batjan is 
thans verdeeld in districten resp. 15, 7 en 1, onder 
bezoldigde districtshoofden. Het Gouvernements- 
gebied op hot eiland Ternate en dat op de Obi- 
groep vormen mede elk een district onder een be
zoldigd hoofd. Do kampoenghoofdon dragen op 
Halmahéra en Morotai den titel van kjmelaha of 
hoekoem en worden in grootero kampoengs bijge
staan door ondergeschikte hoofden met de meest * 
verschillende titels: mahimo, ngofamanjira, ka- 
pitèn, enz.

Literatuur. Valentijn, Oud- en Nieuw Oost- 
Indiën; F. S. A. de Clercq, Bijdragen tot de ken
nis der residentie Ternate; P. van der Crab, De 
Molukschc Eilanden; Zeemansgids voor den 
Oost-Indischen Archipel, 2e druk Deel V;Mtde- 
deelingen van het Encyclopaedisch Bureau, Afle
veringen 1, 13 en 15; R. D. M. Verbeek, Moluk- 
ken Verslag; C. E. A. YVichmann, Over de vulka
nen van het eiland Tidore; E. Gogarten, Die Vul- 
lcane der Nördlichen Molukkenuq

TERNATE. Hoofdplaats der residentie Ternate 
en Onderhoorigheden, gelegen op de Oostkust van 
het eiland Ternate op den zacht glooienden voet 
van de Piek van Ternate en door het overgeble
ven gedeelte van een ouden kraterwal eeniger- 
mate beschermd tegon do gevaren, welke eene 
eruptie van dien vulkaan kan opleveren.

Dc grenzen zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1885 
No. 186. Do bevolking telde ultimo December 
1905 394 Europeanen, 721 Chineezen, 286 Ara
bieren, 12 andere Vreemde Oosterlingen en 2203 
Inlanders. De Inlanders zijn verdeeld in Inland- 
sche Christenen en zoogenaamdo Makassaren; de 
laatsten waren oorspronkelijk afstammelingen 
van inboorlingen van Zuid-Celcbes, aan wie in 
1680 het terrein waarop thans liet Makassaarsche 
kamp ligt ter bewoning werd aangewezen. Later * 
werden onder dien naam samengevat alle van el
ders komende Mohammedaansche inboorlingen 
van den Ind. Archipel. Met uitzondering van de 
van Java afkomstige inboorlingen zijn de Makas
saren schutterij-plichtig. Het over hen aangostel- 
de „Hoofd der Makassaren”, met den titel van .
kapitein, nam met de uitbreiding van heb Gou-^ |
vernementsgebied op het”eiland ook min of meer 
de functiën waar van districtshoofd, totdat in £ £ w *- ’) I

1

;

‘fZ;

1919 zijn ambt opgeheven werd, het rechtstreeks c 't'~
bestuurd gebied den naam verkreeg van district . / 1 .
Zuid-Tcrnate van de afdeeling Ternate en daar- 
over een districtshoofd aangesteld word.

Drie aan het strand nagenoeg evenwijdige 
straten, onderling door eenige smalle wegen en 
steegjes verbonden, vormen do eigenlijke stad, 
die Noordwaarts overgaat in de Chineesohe wijk, 
aan welker einde op een open ruimte heb fort 
Oranje staat, dat weder door de zoogenaamde 
Makassaarsche wijk van het Sultansgebied wordt 
gescheiden.

Vnn do openbare gebouwen, tol- en havenkan
toor, residentiekantoor, residentiewoning, post
kantoor, scholen, Protestantscho kerk o. a. valt* 
niets bijzonders te vermelden; voor het meeren- 
decl zijn zij oud en zeer onaanzienlijk. Aan don’
„bovenweg” ligt het nieuw gebouwde kampement 
van de gewapende politie. Merkwaardig is alleen 
het fort Oranje, dat door Cornelis Matolief de 
Jonge in 1607 met benutting van de zware wallen 
van een oude vervallen Tcrnataansche verster
king te Malajoc aangelegd werd en dat aanvan- 
kolijk don naam Malajoc droeg. Het was de
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de diensten tusscken Ternate en Makasser en 
Soerabaja zoowel over Ambon als over Mcnado 
en tusschon Ternate en de verschillende havens 
op de Oostkust van Halmahóra, do eilanden van 
dc Radja-Arapat-grocp en de Noordkust van 
Nieuw-Guinoa. Het prauwverkecr met andere ge
westen is thans nog slechts van geringe bcteckenis, 
daarentegen met de eilanden bezuiden Ternate * 
en met Halmahóra levendig.

He voornaamste artikelen van invoer zijn ka
toenen en wollen goederen, glas- en aardewerk, 
garens, rijst, zout, petroleum, comestibles en ve
lerlei artikelen tot huiselijk gebruik; voor den 
uitvocr worden aangebracht vogelhuiden, ebben
hout, verfhout, rotan, gom copal, muskaatnoten, 
foelie, copra, gedroogde en gezouten visch, schild
pad, schelpen, tri pang, haaiv innen, hertshoorn en 
wat tabak.

De .inlandschc handel beperkt zich tot den 
aanvoer van levensbehoeften.

TERNATE. (Tarnaté). Eiland gelegen ten Wes
ten van Halmahóra, de zetel van het hoofd van 
gewestelijk bestuur van Ternate en Onderhoorig- 
heden en van het bestuur van het landschap 
Ternate.

Het is geheel bedekt door de producten van 
een vulkaan, den Piek van Ternate. De eruptieke- 
gel van dezen roerigen vulkaan van welken men 
in de laatste vier eeuwen 70 perioden van werk
zaamheid heeft kunnen constatceren, waarvan er 
50 van eruptieven aard waren, verheft zich tot 
een hoogte van 1715 M. en is van een ovalen kra
ter voorzien; in het Zuiden en Zuid-oosten van 
deze verheffen zich gedeelten van twee oudere 
ringwallen. Verscheidene lavastroomen zijn langs 
zijn flanken afgevloeid, eenige tot aan zee, zooals 
de Doeko Galaba, die van de achttiende eeuw da
teert, bij Verbrande Hoek dc kust bereikt en 
daaf als een verscheidene meters hoogo rotswand 
steil uit zee oprijst. In het Noordwesten nabij het 
dorp Laboeha bevinden zich twee kleine meren, 
welke in 1775 bij gelegenheid van een uitbarsting 
van den vulkaan door inzinking ontstaan zijn. 
Een er van ligt aan dc kust en is van onregelma
tigen vorm met moerassige oevers; dc andere, 
Toelire Djaha gcheeten, is op 50 M. hoogte op de 
berghelling gelegen, van cirkelronden vorm met 
een diameter van 5 a 000 M. en heeft loodrechte* 
wanden, die zich op het laagste gedeelto van den 
ï’and i 20 M. boven den waterspiegel verheffen.
In het Zuiden van hot eiland ligt een ander meer
tje, Ngade of Lagoena gcheeten, dat behalve door 
een strook droog gevallen meorbodem door een 
smallen dam van 9 M. hoogte van dc zee geschei
den is. Ook dit meer, waarin Verbeek een parasi- 
tischen krater zag, moet volgens Gogarten door 
instorting ontstaan zijn. Ter hoogte van Lagoena 
buigt zich de kust een weinig naar binnen en ten 
Oosten van bovengenoemden dam rijst zij lood
recht omhoog. Parallel aan dit kustgedeeltc en op 
vrij korten afstand er van loopt volgens de zeo- 
kaart de Noordelijke rand van een cirkel vormig 
g3.t in den zeebodem mot zeer steile wanden, een 
diepte van ruim 200 M. en een diameter van 1,5 
kilometer. Waarschijnlijk is ook dit gat door in
zinking ontstaan on is hot steile kustgedeeltc het 
overblijfsel van den hoven den zeespiegel zich 
verheffenden Noordelijken wand der instorting.

De Piek van Ternate rijst in het Westen tame
lijk steil uit de kust op, aan de Oost- en Zuid-zij
den heeft zij een meer of minder broeden voet ge-

eerste belangrijke sterkte, die de Oost Indische 
Compagnie in den Indischen Archipel gebouwd 
heeft on van 1012 tot aan de stichting van 
Batavia de zetel van de Hoogc Regeering in In- 
dië. Het bestaat uit een met zware steenen wal
len voorzienen gebastionneerden en door een 
diepe droge gracht omgeven vierhoek, met een 
poort aan do zeezijde; aan dë bergzijde heeft 

' men eenige jax*en geleden den wal opgeruimd. 
Binnen het fort, dat thans nog slechts een deta
chement van het garnizoensbataljon der Mo- 
lukken tot bezetting heeft, bevinden zich de ka
zerne, officierswoningen, hospitaal en maga
zijnen.

Voor het tolkantoor biedt het op schroef palen 
gebbuwde aaiüeghoofd „Hertog Hendrik” een 
zeer goede ligplaats aan, ook voor grootere sche
pen; ongeveer 400 M. benoorden dat hoofd ligt 
een sloepenhoofd, de gewone aanlegplaats der 
sloepen van oorlogsschepen en Gouvernements- 
stoomers. Ter reede was de ligplaats oudtijds voor 
het fort Oranje, thans is zij wat Zuidelijker ter 
hoogte van het residentiehuis. De reede is veilig, 
doch er kan soms zeer veel stroom gaan, zoodat 
het uitwerpen van een tweede anker noodig 
wordt; in de maand December kan er soms een 
hinderlijke deining worden waargenomen.

Ternate maakt evenals andere dichtbebouwde 
oude Hollandsche vestigingen in Indië op vele 
vreemdelingen geen gunstigen indruk. Een wel
varend aanzien heeft de plaats ook zeer stellig 
niet en een bezoek aan de Chineesche wijk en om
geving met hare slechte ventilatie, haar opeen- 
hooping van met menschen overvulde woningen, 
waarvan eenige om plaats te winnen gedeeltelijk 
op palen boven het water zijn uitgebouwd, zal 
een minder gunstigen indruk niet verbeteren.

* Van verval is evenwel geen sprake. In de laatste 
jaren zijn er verscheidene nieuwe huizen aange
bouwd en heerscht er op Ternate meer vertier en 
welvaart dan in eenig tijdperk van haar bestaan.

Het klimaat is aangenaam door den geringeren 
warmtegraad, de frissclie zeewinden en den mati
gen regenval. Ofschoon stroomend water voor 
spoeling geheel ontbreekt en men voor de drink
watervoorziening uitsluitend op putten is aange
wezen, ook in de dichtstbewoonde buurten, waar 
de faecaliën-afvoer alles te wenschen overlaat, 
kan Ternate nog onder de gezonde plaatsen ge
rekend worden.

In 1854 werd de haven van Ternate voor den 
algemeenen handel opengesteld.

Als handelsplaats heeft Ternate beteekenis, 
doordat zij van Halmahóra en omliggende eilan
den, van verreweg het grootste gedeelte van de 
Radja-Ampat-groep en van de geheele Noordkust 
van Nieuw-Guinea de voornaamste in- en uitvoer- 
haven is, waar de import-artikelen gedistribueerd 
en de inheemsche producten opgeslagen worden. 
De meerdere economische ontwikkeling van die 
streken spiegelde zich duidelijk af in de belang- 

‘rijke toename van den handel van Ternate in de 
laatste jaren vóór het uitbreken van den wereld
oorlog. De handel is in -handen van filialen van 
een paar Europeésche handelsfirma’s en van ver
scheidene Chincezen, Arabieren en enkele In
landers.

Sedert 1913 is Ternate door het leggen van den 
telegraafkabel, naar Kéma aan het wereldnet aan
gesloten. Met hare stoomschepen onderhoudt 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij geregel-
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Op hot eiland Hiri liggen de vijf dorpen Dorari 
isa, Togolobe, Ngofaoedoe, Mado en Tomadjiko.

De bevolking van het gehccic eiland telt met 
die van Hiri naar schatting ± 10.000 zielen. Die 
van het Gouvernementsgebied bestaat, behalve 
uit Europeanen, Chineezen en Arabieren, uit 
Ternatanen, Tidorcezen en afstammelingen van 
Makassaren,. Boegincczen, Javanen en andere 
volken van den Archipel; die van de beide andere 
districten, de onderdanen van het zelfbestuur 
dus, bestaat bijna uitsluitend uit de eigenlijke 
Ternatanen, die tot denzelfden menschenstam 
behooren als do Tidoreezen en de inheemsche be
volking van Noord-Halmakéra, doch zich sterk 
vermengd hebben met xVIaleisch-Polynesiörs. Tal 
van Javanen en andere Westelijke Indonesiërs, 
van inboorlingen van Zuid- en Oost-Celebes, van 
de Sangir- en van de Soela-eilanden, die in vroe
gere eeuwen, óf ten behoeve van den specerij - 
handel, dan wel tot de bevolking van cijnslanden 
van het oude rijk van Ternate behoorende, vrij
willig of gedwongen zich op het eiland hebben ge
vestigd, hebben zich met de inheemsche bevol
king vermengd.

Behalve op Hiri worden vele nederzettingen 
van Ternatanen aangetroffen op de tegenover 
liggende kust van Halmahéra, op het Zuidelijk 
schiereiland en in Kaoe, het vroegere verban
ningsoord voor de sultans-onderdanen.

De Ternataansche taal, die met Arabische ka
rakters geschreven wordt, behoort tot de Noord- 
Halmahérasche talengroep, doch heeft tal van 
Maleisch-Polynesischc woorden en ook eenige 
Hollandsclie, Spaanscho en Portugeesche woorden 
in haar woordenschat opgenomen. Zij is vrij alge
meen verspreid in de onderlioorigheden van Ter
nate, zooals de Soela-eilanden en Noord-Halma- 
héra, doch wordt daar in den laatsten tijd meer 
en meer vervangen door het Maleisch.

De bevolking is in een paar klassen of standen 
(fam) verdeeld; er bestaat een adelstand(bangsa), 
waartoe alle afstammelingen van sultans.behoo
ren. De mannelijke en vrouwelijke descendenten 
tot in de vierde generatie van een regeerenden 
sultan dragen bij zijn leven de titels respectieve
lijk van „prins”, en „bóki”; na zijn overlijden ver
liezen die van de derde en vierde generatie’s 
(resp. do „djooe ma dotoe” .en do „djooe ma 
moese”)'genoemde titels en verwisselen die met 
dien van „dano”, den titel van alle overige sul- 
tans-afstammelingen. Velen dezer dano’s zijn ge
vestigd in de wijk vSaléro of Bangsa; de overigen 
wonen verspreid onder de bevolking.

Verreweg het grootste gedeelte %ran de Terna
tanen behoort tot de klasse des volks, de „bala” 
of „anale bala”, terwijl als een derdo stand nog te 
beschouwen zijn do „ngongaré’s”, die afstamme
lingen van slaven zijn; zij woonden vroeger samen' 
in één wijk, do Soah Ngongaré, nabij de Sultans- 
woning onder den „sadaha kadatoo” als hoofd, 
hadden de dansers on danseressen te leveren, die 
do feesten der sultans opluistcrden en allerlei hui
selijke diensten in het paleis te verrichten. Bij 
huwelijken van ngongaré-vrouwen trad steeds de 
vertegenwoordiger van den vorst in geestelijke 
zaken als wali op en terwijl in allo standen als 
regel geldt, dat de stand van den vader ook die 
van het kind is, behooren ook kinderen van ngo
ngaré-vrouwen steeds tot den ngongaréstand,ten
zij zij den sultan tot vader hebbon, want dan zijn 
zij prinsen of böki’s.

vormd, waarop do bovolking van hot eiland zich 
het grootste gedeelte gevestigd heeft en datvoor

zij in cultuur gebracht heeft. Aan do Noordzijde 
is do voet het breedst, doch daar bevinden zich 
weinig nederzettingen, waarschijnlijk wel omdat 
daar steeds hot meeste gevaar bij de eruptie’s ge
dreigd heeft.
• Stroomend water wordt er op het eiland niet 

ngetroffen; bronnen zijn ook schaarsch. De ra
vijnen, brangka’s geheeten, voeren alleen bij 
zware en aanhoudende regens water af; anders 
zijn zij droog en alleen waar de bodem gevormd 
wordt door lavabeddingen treft men in de daarin 
uitgeslepen kommen eonig water aan.
Oosten voert de Brangka Togarara, de voortzet
ting van een zeer diep ravijn, dat zijn oorsprong 
heeft aan het Oostelijk uiteinde van den buiten
sten kraterwal, bij regen zóó veel los materiaal af, 
dat op den vulkaanvoet waaiervormig afgezet 
wordt, dat het daar niet tot de vorming van een 
permanenten geul gekomen is en bij regen het 
water zich over den vlakken puinkegel ver
spreidt, voor zoover het daarin niet wegzinkt.

Het eiland vormt met Hiri de afdeeling Ter
nate, en is verdeeld in drie districten n.1., 1. Zuid- 
Ternate dat Gouvernementsgebied is, 2. Oost- 
Ternate en 3. West-Ternate, dat ook het eiland 
Hiri omvat. Op het Gouvernementsgebied, waar
van de grens nooit officieel is vastgesteld, en dat 
ongeveer het twee vijfde gedeelte van het eiland 
beslaat, ligt de gewestolijke hoofdplaats Ternate.

Rijwegen verbinden de hoofdplaats in Weste
lijke richting met Kaloemata en in Noordelijke 
richting met Soela ma daha. Van Kaloemata 
leidt een rijpad naar Kastéla, van waar een voet
pad langs de Westkust verder loopt naar Soela 
ma daha.

Op het Gouvernementsgebied worden ten 
Westen van de hoofdplaats de volgende kam- 
poengs en huizengroepen aangetroffen: Toboko, 
Kajoe rnérah, Sarófó, Kaloemata,' Titoe, Gam- 
bési, Sasak, Djamboelan, Kastéla, Roca en Batoo 
iMeraii, Kastéla ontleent zijn naain aan de daar 
iianwezige overblijfselen van de sterkte, die de 
ci-rste Portugeesche landvoogd Antonius de Brito 
in 1522 te Gamlamo opgericht heeft en die in do 
zeventiende eeuw door de Spanjaarden bezet 
Word gehouden, totdat deze in 1603 de Molukkcn 
verlieten, waarop zij door de Hollanders geslecht 
Word. Jn Kajoe Alérah bevindt zich de ruïne vaneen 
oude Hollandsclie versterking, die nog tot de ver
dediging van de hoofdplaats tegen de aanvallen 
der Engelschon in het begin van de vorige eeuw 
gediend heeft, en aan den weg tusschen Kaloe
mata en Fitoe, die van een oud sperfortje, dat do 
landverbinding van Ternate met hot Westelijke 
kustgebied belieerschte.

Onmiddellijk aan de residentiehoofd plaats 
grenst liet dichtst bevolkte gedeelte van liet sul- 
tansgebied, do wijken die om en bij de moskee on 
het in den Engelschon tijd op en tegen een terras 
gebouwde, hechte steenen sultanspaleis liggen nl. 
Soah sió, Kolontjootjoc toea, Moja, Boekoe 
Jvonora, Saléro, Kastoerian, Kolontjoetjoe Tobo- 
leoe, Sangadji en Sabia. Verder Noordwaarts lig
gen Doefu-doefa met do ruïne van het merkwaar
dige fortje Tolókó, gelegen op het uiteinde van- 

#eon smallon ouden lavastroom, die steil aan do 
kust eindigt, Tofoore, Tabam, Sango, Taraoo, 
Tabalolo,Soela ma daha,Takomo,met een pasang- 
grahan, Laboeha, Loto, Bnnadinga en Togafoe.
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afgestaan, omvat het grondbobied lo. de eilanden 
ïernate (met uitzondering van het daarop gele
gen Gouvornomcntsgobicd) en Hiri, en de onbe
woonde eilanden Mojaoe en Tofooré of Tifore, 
2e. het Noordelijko schiereiland van Halmaliéra 
met de nabij de. kust gelegen eilanden, uit do dis
tricten Djailolo, Saho.o, lboe, Loloda, Galéla, 
Tobélo en Kaoe bestaande, 3e. de eilanden Moro- 
tai en Raoe, 4e. het Zuidelijk schiereiland van 
Halmaliéra, uit het district Gani (Gaani) be
staande, 5e. de eilanden Moti, Makian, Kajoa, 
Waidoba, Taméti, Moearé en de Goerah-itji 
groep, tezamen de districten Makian en Kajoa 
vormende, Ge. de Soela-eilandcn. Het aantal on- 
derhoorigen bedraagt' naar schatting i 70.000.

Oudtijds het rijk van Gapi geheeten, behoorde 
ïernate met Djailolo, Tidoré en Batjan, die vroe
ger de namen van Toeanani, DoekÖ en Bèsi droe
gen, tot de vier Malocko- of Moloeko rijken, die 
door den sedert tal van eeuwen op deze streken 
door Javanen, Boegineezen, Makassaren, Arabie
ren en Chineezen gevoerden specerij handel, tot 
bloei geraakt, den Noord-Oostelijken hoek van 
den Indischen Archipel onder zich verdeeld had
den, toen in het begin van de zestiende eeuw de 
eerste Europeanen er verschenen. De Kolano’s <>f 
vorsten, oorspronkelijk slechts stam- of clanhoof- 
den, die door den handel tot rijkdom en aanzien 
gekomen, hun gezag over de andere stammen 
hadden uitgebreid, waarschijnlijk wel met hr.p 
van vreemde handelaren, hebben sedert hunne 
bekeering tot den Islam den titel van sultan aan-

De Islam werd volgens de overlevering inge
voerd door een Javaanschen koopman, die den 
naam droeg van Datoe Hoela Hoesin on door 
wiens invloed de Kolano (vorst) Kaitjil Gapi 

, Bagoeno (1456 —14S6) tot den Islam overging, 
welke godsdienst zich daarop over geheel Ternate 
uitbreiddo. Ofschoon de bevolking de godsdienst
plichten vrij getrouw in acht neemt, vooral in de 
onmiddellijko omgeving der vroegere Sultans, 
wier politiek medebracht hieraan streng de hand 
te houden, berusten enkele hunner gebruiken nog 
op animistische voorstellingen; zoo worden de 
zielen der afgestorvenen door velen nog openlijk 
als beschermgeesten vereerd. Evenals hun stam- 
genooten op Halmaliéra maken velen gebruik en 
niet zelden ook misbruik van sagoeweer.

Gewooulijk dragen zij om het kaalgeschoren 
hoofd een doek en verder maken een kabaai en’ 
lange broek de eenige kleedingstukken uit, tenzij 
bij huisarbeid of op zee met een eenvoudigen len
dengordel wordt volstaan. Hun gewone voeding 
is sagoe, visch en groente. Als eigenaardige ver
makelijkheden verdienen vermelding: tjakaléló 
of kasa, dodèngo en légo. Het eerste is een spie
gelgevecht tegen een denkbeeldigen vijand; do
dèngo een werkelijk gevecht, waarbij twee par
tijen elkaar met rotan of bamboe geducht toeta
kelen ; en légo is het zangerig voordragen van be
kende of geïmproviseerde toespelingen op minna
rijen en andere gebeurtenissen en gaat vaak met 
dansbeweging gepaard. Bij feestelijke gelegenhe
den werden ten paleize door daarin geoefende 
personen van de bovengenoemde Soah Ngongaré 
zoogenaamde dadangsa’s uitgevoerd: dansen, 
'waaronder een zwaarddans, „spada” geheeten, 
welfte misschien wel van Spaanschen of Portu- 
geeschen oorsprong zijn.

De Ternataan heeft een tamelijk sterk ontwik
keld gevoel van eigenwaarde; tegenover vreem
den is hij stug, maar dweepzucht is hem vreemd; 
aan moed en energie ontbreekt het hem vrij wel 
geheel.

Bepaalde armoede wordt niet geleden, maar 
toch is de welvaart niet groot wegens den gerin- 
gen lust om door arbeid iets meer dan het strikt 
noodige te verdienen. Tot op hoogten van 4 tot 
500 M. legt de bevolking op de berghellingen hare 

. tuinen aan, waariy zij pisang, suikerriet, mais en 
aardvruchten teelt; voor haar hoofdvoedsel, sa
goe, is zij op aanvoer van Halmaliéra aangewezen. 
Klappers, vruchtboomen en arènpalmen bedek
ken in overvloed den kustzoom aan do Zuid- en 
Oostzijden van het eiland. Met de vischvangst 
houden zich zeer velen bezig.

Een klein aantal vrouwen, dat steeds vermin
dert, weeft van Europeesche garens zeer sterke, 
tamelijk grove doeken, die ook buiten Ternate 
aftrek vinden.

Op het Gouvernementsgebied, dat voor verre
weg het grootste deel uit eigendomsperceelen 
bestaat, wordt door eenige particuliere onderne
mingen klappers, notemuskaat en vanilje ge
teeld.
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genomen.
De vorst van Djailolo zou volgens een overle

vering oorspronkelijk zijn zetel gehad hebben op 
het eiland Moti, en die van Batjan eerst op Ma
kian, daarna op Kasiroeta en ten slotte op Seki 
(Batjan).

Ofschoon de overlevering gewag maakt van een 
bond van vrede en vriendschap, die de vier rijken 
met elkaar gesloten zouden hebben, schijnen zij 
bijna voortdurend met elkaar in strijd geweest le 
zijn. De kolano van Djailolo, het oudste dier rij
ken, was aanvankelijk de machtigste; later heeft 
hij den voorrang aan Ternate moeten afstaan en 
toen de Hollanders in de Molukken verschenen, 
was Djailolo niet meer dan een vazalstaat van 
Ternate, waarin het ten slotte geheel opgenomen 
werd.

Door den handel schijnt Ternate reeds vroeg 
bevoorrecht te zijn geworden, waarschijnlijk om 
de gunstige ligging en goede rcedc van Malajoc, 
die de rendcz-vousplaats der specerij handelaren 
op het eiland Ternate moet geweest zijn.

Dit rijk heeft in de 15e en 16e eeuwen merk
waardige blijken gegeven van levenskracht en 
ondernemingszin. Onder eenigen zijner vorsten 
breidde het zijn macht en aanzien tot ver buiten 
de Molukken uit. Een van de krachtigste vorsten 
is wel Bab Oellah geweest, die in 1570 de Portu- 
geezen van hun sterkte Gamlamo verjoeg, doch 
in 1580 door hen op verraderlijke wijze gevangen 
genomen werd.

De verdeeldheid tusschen de Moluksche vor
sten hebben hot den Spanjaarden en Portugeezen 
en later ook den Hollanders gemakkelijk ge
maakt om zich in die streken te nestelen. Fel was 
vooral de naijver tusschen Ternate en Tidorc, « 
welke rijken bijkans elke gelegenheid schenen te 
benutten om elkaar afbreuk te doen on herhaal-

Dat

i

TERNATE. (Tarnaté). Zelf besturend land- 
schap, behoorende tot de residentie Ternate,en 
Ondcrhoorighedcn. Sedert het zijn rechten op de 
Banggai-eilandengroep en op Tomboengkoe. be
staande uit de landschappen Boengkoe en Mori 
op de Oostkust vanCelebes, in 1907 aan het Gou
vernement van Nederlandsch Indië tegen eeno
schadeloosstelling van F. 6000.— ’s jaars heeft 1 delijk met elkaar in botsing zijn gekomen.
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antagonisme, hetwelk de door de Compagnie ge
volgde politiek allerminst beoogd heeft geheel te 
doen verdwijnen, openbaarde zich tot den jong- 
sten tijd in de uiterst gereserveerde houding, wel
ke de vorsten en grooten der beide rijken tegen- 

elkaar plachten aantenemen. Huwelijken

Deze waardighoidsbeklccders werden door den 
Sultan gekozen en op zijn voordracht, evenals 
trouwens op grond van do politieke contracten 
alle andoro hoofden en officieren van het sulta
naat, door het hoofd van gewestclijk bestuur 
bonoemd.

Op do 4 landsgrooten volgen in rang de „Boba- 
tö”, cenc collectieve benaming voor de erfelijke 
hoofden van de „gam raha” of vier gams (nego
rijen): Soah Siö, Sangadji, Hékoe en Tjim, waar
toe het grootste gedeelte van het volk behoort. 
Deze vier zijn groepen van respectievelijk 10 
(oorspronkelijk 9), 9 (oorspr. 8), 12 en 12, 
„soah’s” (wijken of stammen), die elk onder een 
hoofd staan met den erfelijken titel van kimala- 
ha, sangadji of ngofamanjira. De gams Soah Sió 
en Sangadji worden als de eigenlijke kern der be
volking beschouwd; uit hare leden moeten de 
Djoöegoegoe, de beide Hoekoems en de Kadli ge
kozen worden; hare soahhoofden zijn door hunne 
ambtskleeding van die der beide andere gams on
derscheiden. Onder hen hebben die van de soah’s 
Marsaolé, Limatahoe, Tómagola en Tömaito den 
hoogsten rang, zoodat de kimalaha Marsaolé in 
rang onmiddellijk volgt op den Hoekoem Sa- ' 
ngadji. Deze 4 hoofden zijn de Marsaolé’s, „de 
zuilen des rijks” waarvan Valentijn gewag maakt 
en die herhaaldelijk een rol zouden gespeeld heb
ben in de vroegere geschiedenis van het rijk. Zij 
zijn de hoofden dor vier geslachten, da falah raha 
of „vier huizen”, die oudtijds in aanzien hefc Sul- 
tansgeslacht nabij kwamen.

Buiten de gam raha staat de soah ngofangaré 
onder den ICapitèn kië, die rechtstreeks aan den 
Sultan ondergeschikt is en waaruit deze z^jn 
djocroetoelis lamö of Secretaris en andere 
schrijvers, de „opsir” (officieren) an de soséba’s 
(hofbeambten) kiest, en 24 man recruteerde, die 
een soort van lijfwacht vormden, do „ori ruaahe” 
geheeten ter onderscheiding van do „kompania 
lamo”, die anders geüniformeerd was en waar
voor de gam raha de manschappen leverden.

Ook vallen buiten de gam raha eenige groepen 
van afstammelingen van Soelaneezen, die de na
men dragen der negorijen op Soela, vanwaar hun
ne voorouders afkomstig zijn en wier hoofden 
rechtstreeks staan onder den Sultan of een der 
prinsen.

Oorspronkelijk zullen de soah’s wijken geweest 
zijn, waarin de leden van één geslacht of lieden 
van uithccmschen oorsprong, zooals Boetonnee- 
zen (soah Kolontjoctjoe), Sangireezen e. a., mis
schien ook Javanen (soah Djawa), die in hot Ter- 
nataanseho volk opgenomen zijn, onder hun eigen 
hoofden samenwoonden. In den loop der tijden 
hebben zij zich moer verspreid en huizengroepen 
zijn ontstaan, waarvan do bewoners tot verschil
lende soah’s belmoren. Maar waar ook gevestigd, • 
bleven zij steeds onder het gezag van hun erfclij- 
ko hoofden, de bobato. Enkele soah’s zijn uitge
storven en van een dertiental zijn de oorspronke
lijke plaatsen binnen het Gouvernementsgobied 
gekomen.

In 1915 is het bestuur geheel gereorganiseerd; 
het siTltansgebied is thans verdeeld in 2 districten : 
onder bozoldigdo districtshoofden on do huizen
groepen zijn in territoriale kampoengs ingedceld 
onder karhpoenghoofdon.

In de onderhoorigheden traden als vertegen
woordigers van het sultansgozag personen op, die 
de titels voerden van Salahakan (op Soela) en

over
tusschcn Tcrnataanschc en Tidorccsche sultans- 
afstammelingen werden volgens de traditie als 
verboden beschouwd.

In 1607 sloot Matelief de Jonge met Ternate 
een contract, waarin de Heeren Staten den alleen
handel in specerijen verkregen en het recht om 
forten op het eiland te bouwen en als bescherm
heer erkend werden.

i

!
In 1683 erkende Sultan Kaitjil Sibori, bijge

naamd Sultan Amsterdam, de volledige souverei- 
niteit der Oost-Indische Compagnie en sinds dien 
werden de Sultans van Ternate door de Compag
nie benoemd en van acten vaninvestituur voorzien.

Tijdens Ternate’s grootste machtsontwikke
ling werd de souvereiniteit van den Sultan van 
Ternate erkend door een deel van Zuid-Mindanao, 
de Sangir- en Talaoer-eilanden, de Minaliasa, Go- 
rontalo en andere landstreken aan den Tomini- 
golf, de Banggai- en Soela-eilanden, een groot 
deel van de Oostkust van Celebes, Boeton, So- 
Jor, Boeroe, een deel van Ceram en de Ambon- 
sclm eilanden. De uitgestrektheid van dit gebied 
bleek al spoedig buiten alle verhouding te zijn 
tot de machtsmiddelen, waarover het rijk be
schikken kon. De Oost-Indische Compagnie heeft 
hot nooit dan topzwaar gekend en hot in haar 
eigen belang zooveel mogelijk moeten schragen; 
herhaaldelijk heeft zij gewapenderhand afvallige 
vasalstaatjes onder de souvereiniteit van Ternate 
teruggebracht en nog in de 19e eeuw hebben mili
taire expeditie’s moeten beletten, dat de Oost
kust van Celebes, Makian en Halmahóra van 
Ternate afvielen.

De laakbare houding door den laatstcn sultan 
•iaiigenomen bij de pogingen van het bestuur om 

deelnemers van het in September 1914 te 
Djailolo door de bevolking van de kampoong 
T<K-ada - ’l’oiInwongi gepleegd verzet in handen te 
knj.n ji, ci iie houding die het karakter droeg van 
tegenwerking, gevoegd bij de omstandigheid dat 
zijn persoonlijkheid een ernstige hinderpaal 
vormde bij alle pogingen om zijn gebied tot groo- 
ter< nniv. il l i !iup i.- brengen, was aanleiding dat 
hij bij Gouvernementsbesluit van 23 September 
191.) van zijne waardigheid ontheven on hem 
Bandoeng lol verblijfplaats aangewezen werd. 
Bij ontaumtenis van een daarvoor in de termen 
vallenden opvolger werd liet kindschap onder het 
bestuur gekleid van don Raad van Landsgrooten, 
die op 12 November 1915 de korte verklaring 
aflegde.

i;
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Best u u r. Do Sultan werd l>ij do uitoefening 
van zijn wereldlijk gezag bijgestaan door de vol
gende landsgrooten: don Djoöegoegoe of rijks- 
bestierdcr, den Kapitèn laoet, een waardigheid 
waarmede steeds een prins bekleed wordt, den 
Hoekoem Soah Sió en den Hoekoem Sangadji, dio 
oorspronkelijk wol rechterlijke funetiën zullen 
vervuld hebben. Bij de uitoefening van zijn gees
telijk gezag werd de Sultan bijgestaan door den 
Kadli.

•Onder do landsgrooten wordt meestal ook de 
Djocroetoelis lamó of Secretaris gerekend; geheel 
ten onrechte, daar deze functionaris een zeer la- 

onder de hoofden inneemt.

-

gen rang
:21IV

I



TERNATE -TETRAGONI A EXPANSA.322

‘ Oetoesan (op Halmahóra), welke met de onder schiedenis van Ternate, do. r Naïdah. Eonige 
kon staandesangadji’s (stamhoofden), kampoeng- andore bijdragen tot de letterkunde vindt men
en onderkampoengkoofden het-bestuur in handen hieronder opgegeven, 
hadden. De ambten van salahakan, oetoesan en Literatuur : F. S. A. de Clercq, De Ternataan- 
sangadji zijn thans opgeheven en een zuiver ter- scho taal, bevattendo een - Kort Begrip der ‘ /
ritorialo indeeling in districten o^der bezoldigde Spraakkunst, Leesstukken mot vortaling en woor
districtshoofden is ingevoerd.,*.; ƒ '> denlijst (in Bijdragen tot do kennis der Resi-

TERNATE (Piek van). Deze, volgens de topo- dentie Ternate), Leiden 1S90; Geschiedenis van
grafische schetskaart, 1579 M. hooge, werkendo Ternate door Naïdah, Ternataansch met Ma-
vulkaan op het eiland Ternate, wordt bij Jung- leischc vertaling, Bijdr. T., L. en Vk. N.-I.,
huhn (Java, III, 1247) Gamalama genoemd. Dl. II, Volgr. 4; Vertellingen uitgeg. door Rio-
Wichmann gaf in het Tijdschr. Aardr. Gen. del, Tijdschr. N.-I. 3de serie, 5de jaargang;
1899 p. 114—116 een overzicht van een 100-tal Campen, Pantoens, Tijdschrift Bat. Gen. Dl. 30.
erupties, en in Nova Guinea IV, p. 403 — 412 Voor ccne vergelijkende' behandeling van liet
een geschiedenis der bestijgingen, met literatuur. Ternataansch in verband met het Galclarecsch
Verbeek (Molukkenverslag 147 — 152) refereerde 
aan het eerste en gaf in fig. 132 —136 eenige schet
sen. Brouwer gaf in Verhandelingen v. h. Geol.- 
Mijnbk.-Genootscliap, Geologische Sectie, deel 
III, p. 51/2 een korte beschrijving met schets van 
den krater, die een diameter bezit van slechts 
200 M. en omringd is door twee, grootendeels 
verdwenen, oude kraterranden, waarvan de 
oudste ongeveer 1700 M. middellijn bezit.

TERNATAANSCH. De taal van het eiland Ter
nate, is tén nauwste verwant met het Tidoreesch, 
en de dialekten van Halmahéra, zooals Galéla- 
reesch, Tobélosch, enz., en vormt mét deze eene 
hoogst eigenaardige groep (zie GALELA- 
REESCH).

Wat het klankstelsel betreft is op te merken 
dat alle woorden op een klinker uitgaan, met 
uitzondering van
leende; de uitgang ah in de Ternataansche spel
ling maakt slechts eene schijnbare uitzondering, 
dewijl de h in zulk een geval uitsluitend dient 
om een bijzonderen a-klank aan te duiden. Ver
binding of verdubbeling van medeklinkers wordt 
niet geduld, zoodat bij ’t overnemen van vreemde 
woorden öf alle medeklinkerverbindingen worden 
vereenvoudigd, óf de bestanddeelen ervan door 
een klinker gescheiden; uitzonderingen op dezen 
regel komen alleen voor bij woorden die niet tot 
het volk zijn doorgedrongen; alleen het Terna
taansch heeft verbindingen als nt, nd, mp: 
bijv. komadant uit Holl. kommandant; 
k o mp a n i a, kompanie; t a r o m p è t, trom- 

. pet, maar t a r o p o uit ons „troep”; k a 1 a r i 
uit ons „klaar”. De genitiefverhouding wordt, 
evenals in het Galél., uitgedrukt door het ma, 
bijv. d j o u m a f a 1 a h, het huis (f a 1 a h) van 
den heer (d j o u). De verandering van werk- 

' woorden in naamwoorden geschiedt veelal door 
herhaling der beginletter met wijziging van den 
klinker; dus 1 ol a h i, verzoek, van 1 a h i, ver
zoeken; soms met verzachting van de begin
letter (wat in ’t Galélareesch regel is); bijv. 
d i n o, weeftoestel van tin o (uit Mal.-Polyn. 
tënun), weven; b a n é, glooiing, van p a n 6 
of f a n é, beklimmen. Het bijvoegelijk naam
woord staat achter het substantief. Het werk
woord is duidelijk van het naamwoord onder
scheiden doordat het persoonsexponenten vóór 

. zich aanneemt. De Ternatanen bedienen zich 
van ’t Arabisch-Perzisch schrift, dat door de^tan- 
duiding der klinkers met het Pégon overeenkomt.
Op eene rijke letterkunde kan het Ternataansch 
niet bogen; tóch bestaat aan het hof te Ternate, 
zooals De Clercq mededeelt, van oudsher de ge
woonte om belangrijke gebeurtenissen op te tee- 
kenen. Een tekst van eenigen omvang is de Ge-

i -

'
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vgl. men Kern, Opmerkingen over ’t Galcla- 
reesch naar aanleiding der Beknopte Spraak
kunst van M. J. van B. arda, in Bijdr. T., L. 
en Yk. van N.-I. VI, Volgr. 5.

TËROEBOEK (mal.). - Zie HARING.
TËROENG BALI (mal.). Zie LYCOPERSI- 

CUM.
TËROENTOEM (mal.). Zie LUMNITZERA.
TËROESI (mal.), troesi (jav.). Is cyaankalium, 

in de goudsmidskunst gebruikt. Ook verstaat 
men onder dien naam kopersulfaat of koper
vitriool.

TËROLOK (t. r. troelèk, jav.). Zie BAARD- 
VOGEL.

TÈRONG (mal., soend.). Zie SOLANUM ME- 
LONGENA.

TÉRONG BALANDA (mal. amb.). Zie CY- 
PHOMANDRA.

TERRITORIALE ZEE. Zie I, bl. 828, en prof. 
Kleintjes, Staatsinstellingen, 3e druk, I bl. 
34—37.

TËSO. Landschap in de Kamparlanden van 
Sumatra, begrensd door Log as en Goenocng Na- 
hilan in het Noorden; door een lage heuvelreeks, 
die de waterscheiding vormt tusschen Kwantan 
en Kampar, afgesloten van Tanah Darat. De 
Batang Teso is de voornaamste rechter zijrivier 
van de Kampar Kiri, waarin ze nabij Goenocng 
Sahilan valt. Ze heeft een langen loop en stroomt 
zeer snel, maar is niet meer dan 20 M. breed. A m 
weerszijden van de rivier bevinden zich groen- 
moerassen* zware bosschen, terwijl er veel m m. 
een pandanussoort, groeit. Voor bebouwing i 
streek weinig geschikt, alleen de hooge geloeii 
dienen voor ladangs. Het landschap is daardoor 
ook dun bevolkt: het bevat 5 negrieün.

TÉTA TOENDJOE LANANG (mal.). Zi. TRI - 
OMMA.

TETALE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TËTËR (jav., soend.). Zie MALLOTUS MO 
LUCCANUS.

TETRACERA HEBECARPA Boerl. Fam. bil- 
leniaceae. Asahan (mal., soend.), Areuj ki asa- 
han (soend.), üembo, Singaran (jav.). Kli 
de heester met zeer ruwe bladeren, die wel op de 
wijze van schuurpapier gebruikt worden. De 
stengels zijn zeer taai. Men gebruikt ze wel als 
bindmateriaal vooral onder water, waar ze duur
zaam zijn. De lange, klimmende stengels van 
eenige andere soorten worden in de Molukken 
als Tali api veel als touwwerk gebruikt.

TETRAGONIA EXPANSA Murr. Fam. Aizoa- 
ceae. Nieuw-Zeelandsche spinazie (nkd.); Ka bak 

(mal.). Een in de subtropische streken zeer ver
breid kruid, dat in het lagere bergland en ook

!
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N.W. aan Kroeëng Sabé, ten O. aan Gcumpang, 
ten Z.O. aan hot landschap Wójla van de onder* 
afdceling Meulaböh, on ten Z.W. aan den In- 
dischen Oceaan. Naar het Z. verbreedt zich 
het moerasrijke alluviale laagland. In Panga 
begint het heuvelland drie uur van de kust; inTeu- 
nöm is het a) een dagmarsch tot aan het geborgte. 
In do’bovenstreken ligt Reukat, dat vroeger 
landschap was van do voormalige federatie Ka- 
waj XII, thans echter nagenoeg onbewoond is 
en gerekend wordt tot Teunöm te behooren. 
Twee groote rivieren doorstroomen het land
schap: de Kroeëng Panga en de Kroeëng Tcu- 
nöm. De Panga ontstaat uit do samenvloeiing 
van Kroeëng Teumareuëm, Kroeëng Inóng; en 
Kroeëng Tilong, die 3/4 u- roelens van de mon
ding samenvloeien, waarna de rivier i 100 M. 
breed en voor groote prauwen bevaarbaar wordt. 
De Kroeëng Teunöm ontstaat uit de samenvloei
ing van Kroeëng Geumpang en Kroeëng Tangsé. 
Bij Sawang Dama komt ze in de. vlakte van 
Reukat. Ze heeft veel verval, stroomt Z., later 
Z.Z.W., wordt bij Toei Peuria bevaarbaar voor 
stoomsloepen, en splitst zich beneden Gampöng 
Barö in twee armen, dio na een kort verloop in 
zee monden, omsluitend het eiland Poelö Patjet. 
De N. mond heet Koeala Teunöm, de Z. Kocala 
Baköng. Tal van zijrivieren van de Teunöm- 

.rivier hebben over korter of langer afstand 
onderaardschen loop. Voor de riviermonden lig
gen banken, waar gemeenlijk niet meer dan 4 
voet water staat. De Koeala Baköng is altijd 
open, maar de Koeala Teunöm en Koeala Panga 
zijn meestentijds onbevaarbaar.

Keudè Teunöm is door een 5 M. breeden co- 
lonneweg verbonden met Koeta Toeha aafï de 
Pangarivier, en via Kroeëng Sabé met de onder- 
afdeelingsboofdpla'ats Tjalang. Van Padang 
Kléng (nabij Keudè Teunöm) gaat ook zoo 
een weg landwaarts in tot Alooë Leuhöb. In 
Panga gaat een colonneweg van Keudè Panga 
naar Goenöng Boclöh, Voorts zijn er tal van voet
paden, die do seuneuböfr,s (pepcrtuincomplexen) 
onderling verbinden ^

In het heele landschap waren uit. 1915 totaal 
1324 mannen geregistreerd. De bevolking be
staat van rijstcultuur op ladangs en moeras- 
sawahs,- pepercultuur, inzameling van bosch- 
producten en riviervisscherij. Klappers v/orden 
aangeplant en pinang; tabak wordt geteeld voor 
eigen gebruik; zout wordt hier en daar langs de 
kust gewonnen; on zijde wordt goteeld in be
neden Teunöm en in sounoubö4, Toei Kajèë in 
Panga, en uitgevoerd naar Penang. Vee is er 
niet veol: de oelócbalang is een van de weinigen, 
die nog wat karbouwen on een paar runderen 
bezit; piaar in de bovenstreken zwerven nog 
verwilderde kudden rond.

Landschapshoofd is Tcukoe Ooma, wiens korte 
vorklaring dd. 31 Mei 1907 is goedgokeurd en 
bekrachtigd bij Gouv. besluit van 12 Sept. 
d.a.v. Onder hem staan do koutjhifc pouët aan 
het hoofd van: 1. Alooë Ambang on Padang 
Kléng; 2. Gampöng Barö en Paja Barö; 3. 
Panton Mamoet en Aloeë Oentöt; on 4. Tanöli 
Anoë. Om die gamxmngs heen on verder in het 
binnenland langs de rivieren liggen do seuneu- 
bö^’s onder poutoea’s.

Op historisch gebied vordiont vermeld, dat de 
Franschon Wall on on Guillaume in 18S0 op oen 
tocht naar de goudvindplaatson aan de Lovon-

wel in do vlakte als surrogaat van spinazie ge
kweekt wordt. Men kweekt de plant uit zaad; als 

de bladeren niet alle tegelijk plukt, kanmen
men lang oogsten.

TETRAMELES NUDIFLORA R. Br. Fam. 
Datiscaceecn. Winong (jav.), Binong (soend.). 
Zeer groote boom, tot 45 M. hoog, in Midden- on 
Oost-Java tot 900 M. boven zee algemeen voor
komend. De stam is van onderen diep gegleufd. 
Het witte hout is niet zoo duurzaam, maar wordt 
veel voor prauwen gebruikt, ook in het Oosten 
van den archipel.

TETRAMERISTA GLABRA Miq. Fam. Thea- 
ceeën. Poenali, Simasam (minanok.), Malaka 
(mal., jav., soend.) Vrij hooge boom, verbreid 
in het Westen van den Archipel. Het donker
bruine hout is hard en zwaar en schijnt geschikt 
voor binnenwerk; het wordt echter gemakkelijk 
door witte mieren aangetast. In Midden-Suma- 
tra worden de zuurachtige vruchten gegeten.

TETTUM’SCK. Het Tettum’sch wordt gespro
ken in een groot gedeelte der onderafdeeling 
Béloe op Nederlandsch Timor en in vele rijkjes 
van Portugeesch Timor. De taal behoort tot 
dezelfde groep als het Roltineesck, enz., en staat, 
althans wat de talen in Ned.-Indic betreft, het

*
een

dichtst bij het Koepang’sch. Behalve de p, 
welke regelmatig tot h wordt, en evenals elke 
h aan het slot verdwijnt en de in en ng, welke 

- tot n worden, kunnen alle mede-klinkers, welke 
bijv. ook in het Maleisch aan het slot kunnen 
voorkomen, ook als sluiters optreden. Dikwijls 
behooren zij evenwel niet oorspronkelijk tot 
liet woord, als bijv. inutik (Dil.), mutin, wit, 
M. P. putih ; faluk, weduwe, weduwnaar, M.P. 
tvalu ; arnan, vader, M. P. ama ; kataas, taan, 
luak (Dil.), oud, M. P. lua ; enz., maar zij zijn, 
toch een vast bestanddeel daarvan geworden, 
en kunnen niet, als in liet Rott., weder ver
dwijnen. Sommige werkwoorden worden ver
voegd; bij andere is de vervoeging, welke overal 
min of meer aan het verloopcn is, verloren ge
gaan; in de nabijheid van Dilli is de vervoeging 
geheid verdwenen. Eene genitief-bopaling staat, 
al in alle talen dezer groep, vóór liet bepaalde 
woord, ook in samenstellingen. De taal heeft de 
pronominale suffixen geheel verloren en moet 
dus om onze bezittelijke voornw. uit'tc drukken 
en ook in de gonitief-constructio steeds van eene 
i.m.iidin.iving gebruik maken. Alle M. P. suffixen 
zijn verdwenen, on, naar het schijnt, ook de 
prefixen als levend element, alleen met uitzonde
ring van ha (= M. P. pa) tot vorming van causa
tieven. Inheomsche verhalen, enz., zijn nog niet 
bekend gemaakt. ••

Literatuur : Tettumsch-Maleische Wdl. door 
A. Mathijsen, Tijdschr. Ind. T., L. en Vlk., dl. 
XXXVII: Tett. Holl.Wdl. met bcknopteSpraak- 
kunst, door dcnzdfdcn ;Verh. Bat. Genootschap, 
dl. LVI, 2de stuk; Dicciouario de Portuguez- 
Timor, door S. M. A da Silva, Macau- 1889; vgl. 
voorts J. C. G. Jonker: Over do eind-modo- 

■ klinkers in hot Rott. on Tim., Bijdr. T., L. on 
Vlk., 7do Volgr. V.

TEUKOE OEMA. Zie ATJÈH.
TEUNGKOE. Zie ATJÈHERS, 2,a en C. 

.Snouck Hurgronjo, Do Atjèhers, 1, p. 73 (The 
Achehnese, I, p. 70).

TEUNÖM. Het Zuidelijksto, tevens hot groot
ste landschap van do i ndorafdceling Tjalang, 
afdeeling Westkust van Atjèh. Hot grenst ten

een

'
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het eveneens hcrhaaldelijk voor, zoo ook op 
Celebes en Borneo. Op het laatste eiland is het 
berooken van stoffen mot opgclcgdo schablonen 
van palmblad (zie BLADWERK) in gebruik ge
weest, hetwelk later vervangen is door het op
naaien van papieren schablonen, evenals men op 
do Soela-eilanden het oudo applicatie-materiaal 
door het moderne papier vervangen heeft. Dit 
berooken, dat in 1838 nog te Bandjërmasin voor
kwam, is nu blijkbaar verdwenen en onder do 
Dajalcs van Midden-Borneo behelpt men zich op 
eenvoudigo wijze; uit het ingevoerde zwart ka
toen worden de schablonen gesneden en als blij
vende versiering op wit katoen gehecht. Dit wit- 
zwarte goed wordt bij sterfgevallen gebruikt en 
fraai geornamenteerde voorwerpen als hoeden, 
baadjes, rokjes, draagmanden enz. worden bij 
het lijk gevoegd om door de geesten in het Zielen- 
land gebruikt te worden. Van meer beteekenis 
is het borduren, eveneens een oeroude siertech- 
niek, die men reeds op foeja on bladwerk vindt. 
Eerst gebruikt om strooken blad aaneen te hech
ten, ontwikkelt zich door het regelmatig aan
brengen der hechtsels een soort versiering, die bij 
het gaan gebruiken van katoen en zijde soms tot 
heusche versiering stijgt. De zijden shawls uit 
Benkoelen toonen dikwijls een prachtig orna
ment, met platsteek geborduurd. In de Lampongs 
en Benkoelen komt het borduren van katoenen 
weefsels voor, waarbij ook loovertjes en miea- 
plaatjes ingevoegd worden.

Ook elders komt het borduren in den Archipel 
voor, zoo voor het verfraaien van staatsieklee- 
deren op Java en het versieren van kleinere, 
voorwerpen. Doch een algemeene belangrijke 
verschijning is noch het applicatie werk, noch 

_het borduren geworden. Het kan zich in veel
vuldig voorkomen en technische of artistieke 
uitvoering geenszins'meten met het ikatten in 
de weverij.

Onder de textiele versieringen moet ook de 
wasdruk op stoffen genoemd worden, welke 
techniek het batikken bijna op den voet volgt. 
Do behandeling van het weefsel blijft hetzelfde, 
doch het aanbrengen der moeizame, eerste was- 
teekening wordt door wasdruk vervangen. Daar
toe bedient men zich van kunstig gemaakte 
stempels, uit gebogen koperen reepen saaiu- 
gesteld en aan een raamwerk van staafjes vu.' t- 
gesoldeerd. Voorzion van een handvat wordt 
de stempel warm gemaakt on op een lapje ge
drukt, gedrenkt met gesmolten was van mindere 
kwaliteit, in een vlakke pan in de was gelegd. 
Daarna wordt de stempel snel op de stof afge
drukt en voor eiken druk wordt dit herhaald. 
Ook de andere zijde der stof moet door dit tjap-, 
pen van wasbedekking voorzien worden.

Al naar het patroon is, kan dadelijk mot het ver
ven begonnen worden, tenzij sommige doelen van 
het ornament mot den invul-tjanting bijgewerkt 
moeten worden. Want met stempeldruk verkrijgt 
men slechts lijn werk en kleine vlekjes, zoodat de 
tjanting voor het batikken onontbeerlijk blijft. 
Deze wasdruk is vermoedelijk van den lateren 
tijd, toen het batikken door den invoer van nage
bootst batikwerk uit Europa ernstig bedreigd 
werd. Het tjappen komt vooral op Java voor, 
is echter blijkens gevonden stempels ook op Su- 
matra’s Westkust en in Atjèh bekend geweest. 
In Palembang vond men vroeger ook.de directe 
druk op stoffen, houten stempels, die met kleuren

Teunóm te Toei Peuria werden vermoord.
In den nacht van S op 9 Nov. 1893 strandde 

de Nisero even benoorden Keeala Panga. De 
opvarenden werden geinterneerd op het eiland 
Lhö* Bangkoeang in de Teunömrivior. Dra bleek 
Teukoo Teunóm, dat die lieden geld waard 
waren. Do Engelschen zonden een schip, on wij 
een expeditie. Do keudè’s te Panga en Teunom 
werden platgeschoten en Padang Kléng bezet, 
maar daarna gingen wij onderhandelen. Sept. 
1S84 werden de gevangenen vrijgelaten. Teukoe 
Teunom kreeg ƒ 100.000 losprijs en de verzeke
ring dat hij nooit persoonlijk zijn opwachting 
zou behoeven te maken bij den gouverneur van 
Atjèh, laat staan bij mindere autoriteiten; en 
dat steeds de zaken betreffende Teunom door 
den gouverneur persoonlijk zouden worden be
handeld. En Teunóm en Panga zouden voor den 
algemeenen handel geopend worden en dat blij
ven, zoolang Teungkoc Imeuin zich vriend
schappelijk .bleef gedragen.

In 1SS6 kreeg hij echter een vijand in Teukoe 
Oema, die door het afloopen van de Hok Canton 
in de Rigaïh-baai en den voor Mevr. Hansen 
ontvangen losprijs ter Westkust zooveel invloed 
kreeg, dat hij daar belasting durfde gaan heffen. 
Maar Lam Beusöë, Lhö* Kroeét, en Teunom, 
wilden dat niet dulden, en zoo werd er gevochten. 
Een scène van de latere Oemar-comedie was ook 
dat Oema te Poeló Raja plechtig met zijn 3 
vijanden werd verzoend (24 Jan. 1895). Maar in 
1898 toen hij uit Pidië uitweek naar de West
kust, wel uitgerust met onze geweren en ammu
nitie, vond Teungkoe Imeum het geraden zich 
onder Ned. bescherming te stellen. Hij deed 
afstand van zijn voorrechten en legde op 13 
Dec. 189S een nieuwe verklaring af: de later ook 
overal elders in zwang gekomen zoogen. „korte 
verklaring”. Een paar malen moest hij nog ge
voelig merken, dat hij niet meer ongestraft on
beleefde brieven kon schrijven, of weigeren zijn 
opwachting te maken wanneer de bestuurs
ambtenaar ter reede van Teunom verscheen. 
In 1901 kwam hij te sterven. Zijn zoon Oema 
bezocht toen nog de school te Koeta Radja, 
waarom zijn schoonzoon Teukoe Radja Ili tijde
lijk oelèübalang werd. In 1907 nam Teukoe Oema 
zelf het bestuur in handen.

(Zie: Bijdr. T., L. en Vk. N.-L, Dl. 61 (1908), 
• bl. 641 (over Reukat), en Dl. 63 (1910), bl. 146: 
. „Teunom met de onderhoorigheid Panga”.

TEUREUBANGAN RAJEU^. Zie KLOEËT.
TEUREUBANGAN TJOET. Zio KLOEËT.
TEUREUP (soend.). Zie ARTOCARPUS 

ELASTICA.
TEXTIELE VERSIERINGEN. Tot deze belmo

ren o.a. het elders behandelde batikken, de Ja- 
vaanschc kain këmbangan en k. plangi (zie 
VERVEN EN VERFSTOFFEN). Ook onder 
BLADWERK is het ontstaan van eenige voor 
Indië typische technieken behandeld. Het appli
catie-werk uit palm- of pandanblad gesneden is 
bij den invoer van goedkoope, Europeesche 
stoffen door wit katoen of flanel vervangen, 
waarbij, zonderling genoeg, het antieke hech
ten met enkele steken meestal ook bij liet 
nieuwe materiaal aangewend wordt, waardoor 
het verband uiterst slecht en do werkstukken er 
zelden fraai uitzien. Nias houdt veel van dit werk 
met meestal contrastrijke kleuren rood, wit, 
zwart of geel. In den Oostelijkon Archipel komt
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afgedrukt werden. Bij de Jav. kain deblosan 
worden twee stukken goed met dunne stijfsel 
tegen elkaar geplakt en met een penseel met was 
versierd”. Door do hitte der was dringt deze tot 

op de achterzijde door en na het vervon is een on
regelmatig versierd doek verkregen. Bij de ka
tjang-batik wordt ook de vrij dure was weggela
ten. Met schablonon uit gevernist papier en pap 

sojaboonen wordt de tijdelijke stofbedek- 
king aangebracht, waarbij men herinnerd wordt 
aan het schabloongcbruik op de Aroe-eilanden, 
Borneo en Elores voor stof versiering. Gebruike
lijk bij enkele batiks, ook bij gedrukte, is het op
leggen van bladgoud. De figuren worden aan één 
zijde van het doek met pisang-lijm geteckend 
en dan met bladgoud belegd. Alleen op de ge
penseelde plaatsen hecht dit dunne materiaal en 
na het drogen kan het overtollige goud afgeveegd 
worden. Ook bij het geregen- en gebonden-werk 
worden de randen der kleurvlakken met gouden 
lijntjes versierd en vooral bij staatsiekleeden, ook 
bij bruiloften gebruikt, brengt men met dit prada- 
werk uitvoerige versieringen aan. Op Java, Bali 
en in den Riouw-groep komt dit opleggen van 
bladgoud zelfstandig voor. Op de éénkleurige 
stof wordt de versiering van bladgoud aange
bracht, een gebruik, dat waarschijnlijk uit den 
tijd stamt, toen het later ingevoerde goud- on zil
verdraad nog niet ter algemeene beschikking 
stond en men op die wijze de toenmaals vreomde 
goudweefsels wilde imitceren.

Literatuur : G. P. Rouffaer, De voorn. Industr. 
v. Java en Madoera. Hoofdst. III, Den Haag 
1904; J- E. Jasper en Mas Pirngadie, De weef
kunst. Hoofdst. XI, Den Haag 1912; J. A. 
Loebèr Jr. Textiele versieringen in N.-I. (Geïll. 
Beschr. v. Ind. Kunstnijverheid n°. '0'), Amster
dam 1914.

TEYSMANN (JOHANNES ELIAS). Geb. te 
Arnhem I Juni 1808, overleden te Buitenzorg 
22 Juni 1882. In 1830 met den Gouv.-Gen. Van 
den Bosch als tuinman in lndië gekomen, werd 
hij 3 Maart 1831 tot hortulanus van ’s Lands 
plantentuin te Buitenzorg benoemd, eene be
trekking, die hij tot J8G9 op zoo uitnemende wijze 
vervuld heeft, dat aan dezen eenvoudigon, doch 
helderzienden en energieken man de eer tockomt, * 
meer dan eenig geleerde te hebben bijgedragen 
tot den roem van genoemde instelling. Bij zijne 
ontheffing van het hortulanus-schap werd Teys- 
mann benoemd tot inspccteur-honorair der cul
tures; in deze betrekking heeft hij, tot 1877 toe, 
van Nederlandseh-Indië nagenoeg alle gewesten 
bereisd, en ook in dien tijd belangrijk bijgedra
gen tot den destijds zeer aanzienlijken planten- 
selmt van den Buitcnzorgschen tuin. Zijne reis
verhalen zijn opgenomen in hot Natuurk. Tijd- 
schr. v. N.-Indië, en blijven nog steeds hoogst 
lezenswaardig, voornamelijk als bijdrage tot de 
botanische kennis der door hem bezochte stre
ken.

schets van Toysmnnn, door den tocnmaligen 
directeur van ’s Lands plantentuin, Dr. M.Treub. 
Zie ook het artikel PLANTENTUIN.

TH AD ATI. Zio MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

THEDENS (JOHANNES). Geboren te Frio- 
derichstadt, vertrok den 17en Dec. 1G97 als sol
daat naar Indic. Hij werd in 1702 benoemd tot 
assistent en in 1719 tot koopman, on vervulde 
van 1723 — 1729 de betrekking van opperkoop
man en opperhoofd op Decima (Japan). In 1731 
volgde zijn aanstelling tot Raad extra-ordinair en 
in ’36 tot Raad-ordinair van lndië. Vervolgens 
werd hij in 1740 door de HH. XVII toegevoegd 
aan den eersten raad en directeur-gcneraal van 
lndië en bij substitutie tot Gouv.-Gen. aangewe
zen. 6 Nov. 1741, na het ontslag van Valckenier, 
werd hij dan ook Gouv.-Gen. ad interim en 
vervulde dit ambt tot 28 Mei 1743, toen hij 
werd vervangen door Van Imhoff, door de HH. 
XVII voor die betrekking aangewezen. Zijn kort
stondig bestuur kenmerkte zich vooral door 
voortdurende onlusten van de Chineezen in de 
omstreken van Batavia. Degenen, die aan de 
Hollandsclie Furie onder Valckenier ontkomen 
waren, verzamelden zich in de Ommelanden, 
waar zij de landerijen plunderden en verwoestten. 
Zij werden echter door de troepen der Comp. ver
dreven en nameifc de wijk naar Mataram, waar 
zij zich in het geheim verbonden met den Soesoe- 
hoenan om de Hollanders uit te roeien of het land 
uit te drijven. Het fort te Kartasoera werd door 
hen vermeesterd, waarna zij het beleg sloegen 
voor Semarang, welke plaats zij gedurende zes 
maanden nauw insloten. Met een van de buiten
kantoren bijeengebracht leger van 12.000 man 
werd de stad echter ontzet, de vijand verdreven 
en de verloren posten herwonnen. De Soesoe- 
hoenan. werd onttroond en door een zijner talrijke 
zonen vervangen. Zie M. A. van Rhede van der 
Kloot: De Gouv.-Gen. en Comm.-Gcn. van N.-I., 
’s Gravenhage 1891r~"’

THEE. Botanische beschrijving. 
De theeplant, Camellia theifera, behoort tot de 
familie der Tcrnslrocmiiiccae en is verwant aan de 
als sierplant gekweekte Camelias. Van de ge
kweekte soort kan men twee hoofdvormen onder
scheiden, namelijk de Chineesclie thee, die uit 
China afkomstig is en de Assamthce uit de 
Britsch-Indische provincie van dien naam. 
De theeplant is een veeljarig gewas; de Chinee- 
sehe thee is een lage heester, die tot 3 M. hoog 
wordt en zich sterk vertakt, terwijl de Assam- 
thee een lagen boom vormt, die tot 12 M. hoog 
kan worden. In de cultuur worden zij echter laag 
gehouden ter wille van het gemakkelijk plukken 
van den oogst. De bladeren zijn afwisselend ge
plaatst, kortgcstceld, leerachtig, van boven kaal 
en van onderen bij sommige vormen donzig be
haard. Hun vorm is lancetvormig tot omgekeerd 
langwerpig-ei vormig, min of moer toegespitst. 
Zij zijn aan den rand gezaagd en bezitten een 
krachtige nervatuur, terwijl de zijnerven nabij 
den rand van het blad met elkaar verbonden zijn. 
De bladeren van de Chineesclie thee zijn weinig of 
niet toegospitst en kleiner, ten minste smaller, 
dan die van de Assamthce. Deze verschillen zijn 
bij do verschillende hybriden tussclion de beide 
theesoorten niet zoo duidelijk als bij de twee 
origineelo typen. Uit.de oksels der bladeren ont
spruiten groote, witte bloemen. De kelk is 5 —6

van

J. A. L.

:

Op zijn gouden feest in lndië (2 Jan. 1880) 
werd hem eene schitterende hulde gebracht, waar
aan do plantkundigen der gehcele wereld deelna
men. in ’s Lands plantentuin werd na zijn over
lijden een gedenkzuil voor hem opgericht; ook 
looft zijn naam voort in het palmengeslacht Teys- 
■mannia, alsmede in een populair tijdschrift, dat 
van de Buitcnzorgsehe instelling uitgaat. Do 
eerste aflevering van „Teysmannia” (1890) vangt 
aan met eene levendig geschreven biographische

■
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cultuur en fabricatie to bestudeeren. Zes jaren 
achtereen bezocht hij Canton en niet alleen vond 
hij gelegenheid om met eigen oogen de theeindus- 
trie op te nemen, maar ook voorzag hij in 1829 
Java van Chineesche zaden en planton, en bracht 
hij in 1S32/33 bovendien een paar degelijke Chi
neesche vakmannen mede. Onder zijne leiding 
werden de proeven op Java in 13 gewesten vogrt- 
gezet en, benoemd zijnde tot inspecteur der thee- 
cultuur, stelde hij een uitvoerig handboek samen 
voor de cultuur en de fabricatie der thee, dat in 
1S43 in 3 dcelen bij-’s Landsdrukkerij te Batavia 
het licht zag. .Dat handboek kon als leidraad 
jarenlang zijn goeden naam handhaven. Niets was 
er in vergeten wat den planter, fabrikant of koop
man dienstig kon zijn, en al doet men nu sinds 
jaren veel anders, dat kan aan de, ook door de 
Nedcrl. regeering erkende, verdiensten van Ja- 
cobson niet schaden. In 1845 verscheen, eveneens 
bij de Landsdrukkerij te Batavia, nog zijn Hand
boek voor het sorteeren en afpakken van thee.

Tot 1842 bleef de industrie op Java in handen 
van het Gouvernement, toen de Gouvernements
cultuur in alle gewesten ingetrokken werd, met 
uitzondering van de Preangcr, Tjirëbon en Bagê- 
lèn, terwijl ter exploitatie van de tuinen con
tracten met particulieren gesloten werden. Do 
ondernemingen bleven landseigendom, maar de 
exploitatie werd geheel door en voor rekening 
van de contractanten gevoerd, met dien verstan
de evenwel, dat het product tegen vaste prijzen 
(ongeacht de kwaliteit) geheel werd opgekocht 
door liet Gouvernement. Dit laatste had tot ge
volg, dat de contractanten meer op groote hoe
veelheid dan op goede hoedanigheid werkten, 
waardoor het Gouvernement schade leed en de 
industrie zich weinig ontwikkelde. Wegens de 
groote verliezen besloot de Regeering in 1800 haar 
bemoeienis met de thee te staken en de cultuur 
zoowel als de fabricatie geheel aan vrije onderne
mers over te laten. De productie was toen ruim 
1 millioon K.G. Aan de contractanten werd p.m. 
/1.40 per K.G. uitbetaald, terwijl op de markt 
niet meer dan / 1.40 — / 1.00 behaald kon worden.

In 1865 expireerde het laatste contract Wono- 
sobo (in Bagëlèn). De vroeger in contract wer- 

* kende, thans — 1920 — nog bestaande, onder
nemingen: Tjaronnang (Tjirëbon), Djatinanggor, 
Tjikadjang, Tjioombooleuit, Sinagar en Parakan - 
salak (Preangcr), werden van toen af verhuurd. 
De jaarlijkscho huurprijs bedroeg / 35.72 per 
H.A. of / 25 per bouw; voor een enkele onderne
ming (nl. van W. A. Bn. Baud) zelfs / 71.44 per 
H.A. of / 50 per bouw. De ondernemers, gewoon - 
lijk „thoe-eontractanten” genoemd, hadden 
het maken dor theekisten en bereiden dor

bladig en omsluit 5-12 kroonbladeron, een groot 
aantal meeldraden en 3 van onderen te samenge
groeide stijlen. De doosvrucht is driehokliig en in 
den regel driezadig. Do in drogen staat donker ge
kleurde zaden zien er cenigszins uit als hazel
noten, zij bevatten geen kiemwit en de kiem be
zit dikke, vleezige, olieachtige zaadlobben.

Geschiedenis. Wat do oude geschiedenis 
dezer belangrijke cultuurplant betreft, zij het 
volgende opgemerkt: Er bestaat eene legende 
van een Boeddhistisch en monnik, die in de vijfde 
eeuw na Chr. een reis maakte uit Indië naar 
China, waarbij hij de gelofte deed om voortdu
rend te waken en te bidden. De rechten der na
tuur bleken sterker te zijn dan zijn menschelijke 
wil, tengevolge waarvan de slaap hem over
mande en, uit ergernis dat bij daardoor zijne 
gelofte niet was nagekomen, sneed hij zich de 
oogleden af. Volgens de overlevering ontstonden 
uit deze oogleden twee fraaie theeheesters, die 
langzamerhand zich vermenigvuldigden en waar
van dé bladeren in lateron tijd algemeen aange
wend werden om er een verfrisschenden drank 
uit te bereiden, die tevens slaapwerend is, en 
welke men thee noemde. Volgens in China 
bestaande overleveringen is de thccplant echter 
van veel ouder'datum. In Guigon’s werk „Le 
Thé” toch vinden wij vermeld, dat Confucius 
(500 jaar vóór onze jaartelling)^ewag maakt van 
de legende, dat de plant ontdekt werd in den 
tijd van Noach. Wells Williams (eerst zendeling 
later secretaris aan de Amerikaanscho legatie in 
China) echter stelt, blijkens zijn in 1857 te New- 
York verschenen beroemd werk„The middle lcing- 
dom” de invoering op het jaar 350, de algemeene 
versjïreiding in 800.

In Europa vinden wij eerst laat van het ge
bruik van thee gewag gemaakt. Hoewel uit som
mige aanwijzingen zou zijn af te leiden, dat de 
Romeinen op hunne feesten reeds thee genoten (?), 
kan slechts met voldoende zekerheid worden 
vastgesteld, dat de drank in Europa omstreeks de 
17e eeuw bekend was. Aan de Nederlanders 
schijnt de eer toe te komen van de overbrenging. 
Er zijn zeer overdreven verhalen (o.a. een trac- 
taat van Bontekoe, 1CS4) uit dien tijd aangaande 
het nut Van thee, ook als geneesmiddel.

Nadat de Engelsche majoor R. Bruce in 1825, 
in het kort te voren door de Engelschen ver
overde landschap Assam, in het wild groeiende 
theeplanten had gevonden, liet de Britsch-Indi- 
sehe regeering op groote schaal theestruiken en 
zaden uit China aanvoeren, maar het duurde nog 
lang alvorens men wist, dat het product der in 
Br.-Indië inheemsche grootbladigc „assamica” 
bruikbaar was.

Ten opzichte van Java was het de Duitsche 
geleerde Dr. Ph. F. von Siebold, als geneesheer 
der Nederl. regeering dienst doende bij de ambas
sade in Japan, die in 1826 de eerste theezaden 
en stpkken van daak naar Java zond, waar .zij in 
den botanischen tuin te Buitenzorg met zorg wer
den gezaaid en uitgeplant. Als de grondvester der 
thee-industrie op Java moet echter worden be
schouwd de kundige „expert teatastcr” der Ned. 
Handel-Maatscbappij, J. J. L. L. Japobson, die in 
1827 op Java aankwam. Nadat hij voor de N. II. 
M. reeds meermalen naar China (Canton) was 
geweest om aldaar de den handel aangeboden 
theeën te keuren, kreeg hij van den Comm.-Gen. 
di? Bus de Gisignies de opdracht om in China de
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het drogen van de thee gebezigde houtskool de 
vrije beschikking over het hout uit de wildhout- 
bosschen van hot Gouvernement.

Na de invoering der agrarische wet (1870) wer
den alle huurondernemingen in erfpachtsonderne- 
raingen geconverteerd (waarbij de vrije beschik
king over het hout verviel) en verder nam het 
aantal ondernemingen sterk toe.

Omstreeks 1873 is voor het eerst de Assamthee- 
heester op Java ingevoerd en het succes van deze 
nieuwe cultuurplant was groot. De theeplanters 

* bemerkten spoedig, dat de teelt van deze thee 
beter geschikt is voor de bereiding van een mas
saal product dan de toen uitsluitend op Java aan- 
gekweckte Chineesche thee. Nieuwe theèlandcn
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werden aangelegd, die uitsluitend met Assarn- 
thee werden beplant, do oude theetuinen werden 
gerooid on
er thans nog maar zeer weinig Chineesche tlïbo is 
overgebleven. Behalve do Assam-theo plant men 
ook nog hybriden tusschon Chineesche en Assam- 
soorten.

In den loop van de laatste kwart eeuw onder
ging* ook de boreiding van de thee groote veran
deringen. In plaats van de primitieve fabrieken 
verrezen groote, uitstekend ingerichte etablisse
menten, waar op zeer groote schaal een onberis
pelijk product wordt bereid.

Ook op Sumatra is de theeeultuur aangevan
gen en wordt er met zeer goed gevolg gedreven. 
Vooral op Sumatra’s Oostkust worden groote 
thcelanden geëxploiteerd, terwijl op Sumatra’s 
Westkust in de Padangsclie Bovenlanden, alhoe
wel op kleine schaal, eene theeeultuur in ont
wikkeling is gekomen.

Cultuur. Grondsoorten. De thee- 
landen op Java liggen gemeenlijk in bergachtige 
streken, maar hun hoogte boven de zee kan zeer 
sterk afwisselen en wel van 300 voet in het Bui- 
tenzorgsche tot 7000 voet, zooals in Këdoe. Het 
centrum der cultuur .op Java ligt in de Preanger, 
waar men in 1919 niet minder dan 150 onderne
mingen telde, die zich met die cultuur bezig hiel
den, terwijl in de aangrenzende residentiën Bata
via en Cheribon eveneens vele van die onderne
mingen werden aangetroffen. In Midden Java 
wordt de thee aangeplant op de hellingen der vul
kanen in de residentiën Pëkalongan, Semarang 
en Këdoe, terwijl in Oost-Java de hellingen van 
den Srnéroe en den Kloet in Pasoeroean eveneens 
de zetel van theeondernemingen zijn. Hoewel dus 
op Java vrijwel alle theelanden in de buurt van 
vulkanen gelegen zijn, volgt daaruit volstrekt 
niet, dat dit gewas een bepaalden voorkeur voor 
een vulkanischcn bodem vertoont, integendeel 
op de sedimentaire gronden gedijt het even goed, 
zoodat men veilig kan aannemen, dat thee niet 
kieskeurig is wat betreft de grondsoort, evenmin 
als wat betreft de hoogte boven de zee van de 
landen, waar men haar planten wil. Wel schijnt 
een hoog humusgehalte van den grond noodig 
te zijn voor een goede productie, zoodat alle 3 
pogingen in het werk moeten worden gestold ter 
bewaring van het bestaande humusgehalte van 
den bodem en ter vermeerdering van den humus 
door groenbemesting, bemesting met organische 
meststoffen, onderwerking van onkruid, snoei
sel, enz.

De theeplant heeft veel water noodig, maar de 
wortels- mogen niet in water blijven staan. Een 
hellend terrein is dus verkieslijk; op vlakke ter
reinen moet voor goede drainccring wordon ge* 
zorgd. In schaduw kan do thoestruik niet gedijen, 
zoodat vóór alles de tot theeplantsoen in te rich
ten terreinen van alle hoogopschietende gewas
sen moeten worden ontdaan.

Ontginning van gronden en 
aanleg van tuinen. Wanneer het terrein 
met boseh bedekt is, dan kapt men er eerst een 
rechten weg door on maakt vervolgens loodrecht 
daarop paden, diejiet land in regelmatige vior- 

• kanton verdeden. Nu kapt men het struikgewas 
weg, hakt eerst de boomen, die als timmerhout„ 
dienst kunnen doen om en voert deze weg, waar
na ten slotte do andere boomen omgekapt wor
don. Het gedroogde struikgewas on de takkon

van de boomen worden verbrand, maar de stam
men laat men liggen, liefst in de richting van de 
helling, ten oindo ze langzamerhand te laten ver
rotten. Zoo men die ook verbrandde, zou de 
groote hitte den humus van den grond doen 
verbranden on ook op de bodemstructuur on
gunstig werken.

Wanneer men een ouden thee- of koffietuin

met do nieuwe soort herplant, zoodat

voor nieuw-boplanting mot thee in orde moot 
maken, dan is het ook noodig allo boomen en 
struiken om te hakken. Aangezïen de grond van 

. zulk een ouden tuin gewoonlijk in vruchtbaarheid 
is verminderd, is het gewenscht daarin tegemoet 
te komen door hem cens met Leguminoson te be- 

• planten en die later onder- te werken.
Bij ontginning van een met kreupelbosch be

groeid terrein hakt of snijdt men dat af en ver
brandt het nadat men het in de zon heeft laten
drogen. Het aldus op de eene of andere wijze vol
komen geraseerde terrein, wordt nu van wegen 
voorzien en wel van de transport- en de tuinwe
gen. Men legt deze zoo goed mogelijk aan met het 
oog op de doeleinden, waartoe zij bestemd zijn en 
wel de transportwegen met niet te steile helling 
en breed genoeg voor het vervoer per kar, terwijl 
de tuinwegen alleen voor voetgangers dienen 
en do hellingen van het terrein geheel kunnen 
volgen. Daarna worden de goten gegraven, welke 
dienen moeten om de overtollige hoeveelheid 
regenwater af te Voeron, die in het gebergte in 
den Westmoesson tijdelijk buitengewoon groot 
kan zijn. Ten einde te voorkomen, dat bij zwaren 
regen de bouwkruin wegspoelt en verloren gaat, 
zijn do goten in de tuinen met zeer zwakke helling 
aangelegd en niet lang, ten einde te voorkomen, 
dat bij zwaren regen liet water aan de onderzijde 
van de helling over den rand zou loopen. Deze 
goten staan in verband met de groote afvoergoten. 
welke don natuurlijken loop van de dalen volgen 
en in de' rivieren terecht komen.

Als een goed middel om wegspoeling van den 
bouwgrond te voorkomen, past men op de hel
lingen het terrasseeren toe, waardoor liet terrein 
in reeksen van horizontale vlakken verdeeld 
wordt, die de breedte van ééne rij theeplanten 
bezitten.

Wanneer do grond op deze wijze genivelleerd 
en gedraineerd is, wordt hij ter dege omgewerkt 
waarbij‘de wortels van grassen en dergelijke 
schadelijke onkruiden zoo good mogelijk worden 
opgeruimd en verwijderd. Somtijds, op zeer vas
ten boschgrond, is het niet noodig het geheele 
terrein te bewerken, maar kan men volstaan met 
het graven van plantgaten ter plaatse, waar de 
plant zal komen te staan; terwijl zware en klei- 
achtigc gronden een zeer intensieve bewerking 
noodig hebben.

J? 1 a n t m a t o r i a a 1. Do theeheester wordt 
nagenoeg uitsluitend overgeplant door zaden en 
het is voor een aanplant, die toch vele jaren ach- 
toreon geoogst zal worden van het grootste be
lang, dat liet aangowendo zaad van uitnemende 
kwaliteit is. Vroeger plantte men uitsluitend Chi
neesche thee en toen menlater, na 1873, deAssam- 
thee is gaan aanplanten en dus beide soorten 
dooreonplantte, isilo kans groot geweest van door 
kruisbestuiving van die twee soorten allerlei hy
briden te krijgen, die van don habitus der ouders 
afwykcn. Ook bij invoer van zaad uit Ceylon en 
uit Britsch-Indië kreeg men vaak hybriden van 
do twee stamsoorten, zoodat de aanplantingen

-
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■ Voor bemesting wordt op Java veel gebruik ge
maakt van bocngkil, perskoeken van de oliezaden 
en wel voornamelijk van katjang en ricinus, 
welke meststof in fijngemalen toestand in een 
ondiep geultje rondom de plant in don grond 
wordt gebracht, waarna men den grond weder 
gelijk maakt. Een veel goedkoopcre en gemakke
lijker aan te brongen bemesting is de grocnbemes- 
ting. Daarvoor gebruikt men struikvormigd Le- 
gu minosen, welke men, hetzij tusschen de rijen 
theestruiken aanplant of op een afzondorlijk stuk 
grond laat groeien. Het afgesneden loof dezer 
planten wordt in den grond rondom de theestrui
ken ondergewerkt, waar het vergaat en zijne voe
dende bcstanddeelon aan het hoofdgewas ten 
goede laat komen. Het onderhoud van de tuinen 
bestaat in het wieden, de grondbewerking en het 
inboeten der afgestorven planten. In de eerste ja- 
ren van den aanplant is het onkruid liet moeilijkst 
te beheerschen, maar zoodra de struiken zich 
goed ontwikkelen en den bodem beschaduwen, is 
dat deel van liet onderhoud veel gemakkelijker. 
Een tweede bewerking is het patjoliën van den 
grond op eenigen afstand van de struiken, om 
aan de wortels lucht te geven en hun ontwikke
ling te bevorderen. Terzelfder tijd vervangt nien 
de gestorven, achterlijke of zickclijkc planten 
door nieuwe, die minstens even oud en groot zijn 
als de omringende gezonde exemplaren. Het 
snoeisel, de bladeren en takken worden naast de 
theeplanten in zoogenaamde blinde goten gelegd 
om daar te vergaan en humus te vormen. Ook 
komt daarin het uitgetrokken onkruid, dat men 
eerst in de zon heeft gedroogd om het te laten af
sterven en ook verzamelt zich daarin door den re-

waren on dus eenin vele gevallen ongelijkmatig
niet uniforme samenstelling lever-product van 

den.■■! In den laatsten tijd logt men veelal op geïso
leerde plaatsen zaadtuinen aan, waarin men zoo 
zuiver mogelijke typen ver van gevaar van be
stuiving met stuifmeel van minder goede soorten 
aanplant en de daar gewonnen zaden voor den 
aanleg van nieuwe aanplantingen bezigt.

Hen legt de thee zaden uit op kweekbeddingen, 
dat zijn ter dege bewerkte en van alle onreinheden 
en onkruiden bevrijde stukken grond, die in bed
den verdeeld en op de lager gelegen onderne
mingen van afdakjes van alang alang zijn voor
zien. Somtijds legt men de zaden uit zonder eeni- 
ge voorbereiding en ook wel nadat zij eerst reeds 
in vochtig zand gekiemd zijn of ook al zoo ver 
zijn, dat er een stammetje met een stel blaadjes 
en een worteltje ontwikkeld zijn. Men houdt de 
kweekbeddingen goed vochtig, wiedt hel tusschen 
de theeplantjes ópschietende onkruid zorgvuldig 
weg en vangt de dierlijke vijanden, die gaarne op 
het jonge gewas afkomen, geregeld weg.

Eenige maanden voor dat men de jonge planten 
in den vollen grond wil zetten, dus ongeveer 10 
maanden na het zaaien, begint men het dek uit te 
dunnen om de planten langzamerhand aan de 
volle zon te gewennen.

Behalve de voortplanting door zaad kent men 
tegenwoordig ook nog die door enten, waardoor 
alle vrees voor terugslag tot een mindere kwali
teit vermeden wordt en men zeker is een goede 
soort onverminderd te kunnen voortplanten. 
Men neemt voor onderstam sterke typen en voor 
entrijs takjes van boomen met zeer gewensclite 
eigenschappen, die men goed laat doorschieten 
om er veel entrijs van te kunnen snijden.

. Aanleg en onderhoud va n d e 
thee aanplantingen. Men plant de jon
ge theeplantjes van de kweekbeddingén of de 
jonge enten in den reeds bewerkten grond en wel 
3 X 3 1/,2 of 3 X 4 Rijnl. voet afstand, terwijl men 
soms ook wel 2l/z x 4 of 3 X 3 voet plant. Dit al
les hangt geheel af van den aard van den grond, 
van de helling enz.Het planten geschiedt in plant- 
gaten,die eenigen tijd vóórdat er geplant zal wor
den ter bepaalde plaatse worden gegraven. . De 
daarbij uitgegraven grond wordt naast het/gat 
neergelegd om in aanraking met de atmospheer 
te oxydeeren, zoogenaamd uit te zuren. Wan
neer men bemesting toepast dan wordt de mest 
met de uitgegraven aarde vermengd om daarna 
later weer gezamenlijk in het gat teruggebracht 
te kunnen worden.

:•
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gen medegevoerd fijn slib. Van tijd tot tijd wordt 
de inhoud van de allengs volgeworden blinde 
goot uitgeschept om als mest rondom den thee- 
heester te worden ondergespit.

Een zeer voornaam deel van het tuin-onder- 
houd is het snoeien, waardoor vooreerst de strui
ken op goede hoogte worden gehouden en verder 
de takjes, die door het voortdurend afplukken 
van bladeren geheel abnormale vormen aanne
men, weder in te korten en tot normalen vorm te
rug te brengen.

^ Ziekten en plagen. De meest gevrees
de plaag voor de theestruik is een lialfvleugelig in
sect, Helopeltis genaamd, dat zoowel in den toe
stand van larve als van volwassen insect de thee
bladeren en groenft takjes aansteekt en zich met 
het sap daarvan voedt. Terzelfder tijd brengt het 
een vocht in do gemaakte wonde, dat zeer nadee- 
lig op het weefsel der plant werkt. De plek rond
om do stookplaats wordt bruin en sterft aff terwijl 
wanneer de steek in de nerven toegebracht is, de 
bladeren krom trekken on verschrompelen. De 
schade is soms zeer aanzienlijk, daar de theetui
nen er kaal van staan en dus minder product op
leveren dan zonder die aantasting het geval zou 
zijn geweest. Enkele soorten zijn beter bestand 
tegen aanvallen van Helopeltis dan andere, ter
wijl do hoogcr gelogen ondernemingen er minder 
last van hebben dan die in het laagland.

Een tweede vijand van de thee is de Oranje 
mijt, die eveneens van het sap der bladeren leeft, 
dat er uitgezogen wordt, nadat hot insect er een .

.gat in gestoken heeft. De sterk aangetaste blade
ren vallen af, hetgeen zelfs zoo

;
■

Het planten geschiedt liefst in het begin van 
den Westmoesson en wel met of zonder kluit. In 
het eerste geval (poeteran) steekt men de plant 
met de spade uit den grond en laat de omringende 
aarde bij het overplanten intact, terwijl bij het 
tweede geval (tjaboctan) de plant uit de losge
werkte aarde getrokken en zonder deze overge
plant wordt. De meerdere of mindere stijfheid 
van den bodem moet voornamelijk uitspraak doen 
welke der beide methoden zal worden gebruikt.

Bij het overplanten moet men goed zorg dra
gen, dat de penwortel niet gebogen wordt, doch 
recht naar beneden gericht blijft. Is deze te lang, 
dan kan men hem veilig een eindweegs inkorten. 
Daarna brengt men de uitgegraven aarde in het 
gat terug en zet daarmede de plant vast in den 
bodem.

ver kan gaan, dat 
de takken, waai- een hevige aanval plaats heeft ge
had, afsterven en dus den boom een'zonderling
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gehavend uiterlijk doon krijgen. Andorc dierlijke 
vijanden van minder belang zijn boordorrupsen en 
kevers, bladrupsen, krekels, aaltjes en witto mie- 

torwijl onder do plantaardige parasieten

kan circulceren. Om geheel zeker te zijn, dat het 
blad op tijd zijn overtollig water verliest, wordt 
door middel van krachtige ventilatie inrichtingen 
een stroom verwarmde lucht door den geheelen 
flenszolder bewogen, dio zoo snel de theebladeren 
droogt, dat men nog den zelfden dag, waarop het 
blad geoogst en binnongebracht is, met de verde
re bewerking kan beginnen.

2. Rollen. Het rollen der verflenste massa be
oogt het blad te kneuzen, opdat de bestanddeelen 
der verschillendo cellen zich met elkander men
gen, waardoor de bestanddeelen gevormd worden, 
welke later den geur en den smaak der thee 
zullen leveren.

Voorheen werd uitsluitend met de hand gerold 
en wel door een handvol verflenste theebladeren 
eerst zachtjes en later harder op een tampir te rol
len, zoodat de blaadjes tezamen gebald worden 
en hot uittredende sap ter dege met de massa 
wordt vermengd. Deze veel arbeid kostende be
werking wordt thans bij de bereiding van zwarte 
thee nagenoeg niet meer gevolgd, maar is vervan
gen door het mechanische rollen, waarvoor een 
groot aantal toestellen in gebruik zijn.

De meeste daarvan zijn zoodanig ingericht, dat 
men door het verstellen van een schroef den druk, 
waaronder de thee gerold wordt, grooter of klei
ner kan maken al naar gelang van het soort te 
verwerken blad en het tijdstip der bewerking. 
Deze moet voorzichtig en met zorg geschieden. 
Ten eerste mag men niet ruw rollen, aangezien 
daardoor de spierige bladtheeën verloren zouden 
gaan; ten tweede moet men zorg dragen geurige 
thee te verkrijgen, hetzij broken soorten, hetzij 
bladtheeën. Voordat men met het rollen begint 
moet men zich eerst goed overtuigen van de mate 
van vcrflenstheid, die de thee heeft en hiernaar 
richt men de wijze van rollen. Is het blad door re- 
genweder of gemis aan wind niet volkomen flens 
te krijgen of is men door groote oogsten genood
zaakt vlug voort te maken en weer plaats te ge
ven aan nieuwe voorraden geplukte thee, dan 
rolt men ze op de volgende wijze: Eerst rolt men 
gedurende 15 minuten ongeperst (njirab), daarna 
gedurende 10 minuten met zwakke persing (meu- 
san), vervolgens 15 minuten onder flinke persing 

• (angot) en ten slotte 5 minuten opwerken (njirab). 
Dit persen moet zoo geschieden, dat het vocht of 
sap zich innig mot het theeblad vermengt.

Heeft men kleine oogsten, zoodat er tijd ge
noeg is om do bewerking langer te doen duren, 
dan neemt men er een geheel uur voor in plaats 
van drie kwartier en neemt dan ieder tempo in 
evenredigheid langer. De hier genoemde rollingen 
maken to zamen nog slechts de eerste rolling uit 
en deze wordt, nadat do thee gezeefd geworden is, 
voor do grove doelen door een tweode rolling ge
volgd. Men kan zeven, hetzij met de zeofinrich- 

' ling voor nat blad, patont Bosscha, of mot behulp 
van eonigo andere voor dat doel geschikte zeef- 
inrichting. Het allergrofste gerolde theeblad, dat 
door de zeef afgescheiden wordt, wordt nog een
maal en nu gedurende 20 of 30 minuten gerold, 
welke tijd weer, evenals bij de eerste rolling, on- 
dorverdeeld wordt.

In den roller vormen zich groote kluwens van 
blad, dio af en too worden verwijderd en in afzon
derlijke toestellen, balbrekers genaamd, uit el
kander worden gehaald.

3o. Fermenteer en. Nadat het blad voldoonde ge
rold is, wordt hot gefermenteerd; men spreidt het

■

1
ren,
mistels, mossen, kanker, djamoer oepas en wortel - 
schimmels moeten worden vermeld.

Oogst en bereiding. Plukken van het 
blad. Hot oogsten van thee geschiedt niet oons of 
enkele malen van het jaar. gelijk bij de meeste 
gewassen, maar elke 6 tot 12 dagen en hot goheelo 
jaar door, behalve in den tijd, wanneer do ge
snoeide struik pas doorgegroeid is en men eenigo 
weken wacht.

■

Het plukken, d. i. voorzichtig met vingers en 
duim af breken der jonge loten on blaadjes, laat 
men door vrouwen en kinderen doen, liefst na 
den ochtenddauw (na 8 uur ’s morgens). Doordat 
de geplukte bladeren gewoonlijk verzameld wor
den in een doek, welke dikwijls over grooten af
stand wordt gedragen, komt hot veel voor dat de 
bladeren kneuzen en broeien, hetgeen zeer nadee- 
lig voor de bewerking is. Dr. Nanninga (Beschou
wingen over de theefabrikatie, T. v., N. en L. 
LXIV) beveelt daarom het gebruik van platte 
manden aan.

Men onderscheidt aan den thecheester top-, 
fijn-, middel- en grof blad, en velen oogsten tegen
woordig de stengeldeeltjes met 2 tot 4 jongsto 
blaadj es.

De voor groene thee bestemde bladeren 
worden onmiddellijk na den pluk in boven een 
houtskoolvuur sterk verhitte ijzeren pannen ge
braden; waarbij, om aanbranden te voorkomen, 
de bladeren gestadig met de handen luchtig uit 
elkaar worden gehouden totdat er roode randen 
aan komen. Door deze onmiddellijke droging 
wordt aan het looizuur geen tijd gegeven tot oxy- 
datie. De gebraden massa wordt terstond gerold 
en gedroogd; daarna gesorteerd en afgepakt.

Do zwarte thee vereischt meer bewer
king. Aanvankelijk paste men op Java nog toe de 
omslachtige Chineesche methode, in 12 tempo’s, 
welke dagen tijd vorderde.

Langzamerhand werden de manipulaties be
perkt tot 4 bewerkingen:

i. verflensen; 2. rollen; 3. fermenteeren en 4. 
drogen, welke bij geheel machinale bewerking* 
binnen eenigo uren afloopen, indien er aan het 
sortecren althans niet te veel tijd wordt besteed.

lo. I'rrflr.nsen. Het vorsch geplukte theeblad 
bevat ongeveer 80 % water, waarvan er 20 — 40 
moeten verdampen eer het blad slap (lajoe) ge
noeg is om het te kunnen rollen. .

Men onderscheidt de verflensmethoden in na
tuurlijke en kunstmatige, waarvan voorheen do 
eerstgenoemde uitsluitend in zwang was, maar nu 
vrij wel algemeen door do laatste is verdrongen. 
Bij de natuurlijke verflonsmethode spreidde men 
het blad in de fabriek op den grond uit, het zij di
rect op den vloer of op bamboe borden (tampir). 
De duur der bewerking hing zeer veel van de 
weersgesteldheid af; gowoonlijk was men den an
deren morgen gereed, wanneer men des middags 
het blad uitgesproid had, maar bij ongunstig we
der moest men de nog niet verflenste bladeren in 
do zon brengen om hun overtollig watergehalte 

. te vorliezon, hetgeen ongerief met zich mede
bracht. Men volgt nu veel meer de kunstmatige 
methode en spreidt do theebladeren, in dunne 
laag o]) horden uit,dio in stellages boven elkander 
worden geplaatst en tusschen welke do lucht vrij

.
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I namelijk in dunne lagen uit, waarbij de goed ge- einde den fijnen geur van de thee niet te doen bc- 
mengde celsappen op elkander kunnen inwerken derven. Bij do meeste machines beweegt zich de 
en met medewerking van de zuurstof van de thee op de horden of zeven door don droger, zoo- 
lucht de kleur-, smaak- on geurstoffen opleveren.
Aangezien bij deze werking geene mikro-organis- 

in het spel zijn, is de naara fermentatie voor 
deze bewerking minder juist. Twee stoffen spelen 
bij do fermentatie een rol, namelijk de looistof en 
een ferment, door welks werking bruine ontledings- 
stoffen van eerstgenoemde ontstaan, die zich op 
de bladmassa afzetten. De zaak is nu, de bewer
king zoolang te laten duren dat zooveel mogelijk 
al het looizuur ontleed is, en dat tevens zoo wei
nig mogelijk van de gevormde stoffen geheel on
oplosbaar is geworden. Verder ontstaan de aethe- 
rische stoffen (theeolie, III, 86), die de thee haar 
geur geven 1). Door de bewerking wordt de blad
massa, die volkomen groen was, geel, oranjeachtig 
en daarna helder bruin. Aan de kleur kan men zien 
of voldoende géoxydeerd is. Wordt later 'machi
naal gedroogd, dan moet het oxydatieproces niet 
zoo lang worden voortgezet als bij droging boven 
houtskoolvuur, aangezien men dan een slecht af
getrokken blad (donker mat bruin) verkrijgt.
Hoe dit komt is nog onbekend.

Het gerolde theeblad kan als volgt worden on
derscheiden: Eerste groot blad (kassar). Tweede 
middensoort (broeboek II). Derde fijn stuk (broe- 
boek I). De duur van de fermentatie is voor die 
drie soorten verschillend; voor het grove eerste 
blad is de duur 3, 3x/4 of Zl/2 nur, voor de tweede 
soort 2, 2V/2 tot 3 uren en voor het fijnste deel 11/2,
2 tot 21/2 uur.

Bij de fermentatie heeft het weder een grooten 
invloed, daar warn^te haar bespoedigt en lage 
temperatuur haar verlangzaamt. Men kan zich 
daarom niét alleen aan den tijd houden, maar 
moet zoolang fermenteeren, totdat do kleur van 
de bladeren een gelijkmatige bronstint aanneemt.
Groene bladeren, die nog niet volkomen gefer
menteerd zijn, mogen in de massa niet achter
blijven. Na de oxydatie moet een tweede rolling 
(overrolling) plaats hebben, thans echter slechts 
een tiental minuten.

'4o. Drogen. De gefermenteerde thee moet zoo 
spoedig als het juiste punt bereikt is worden ver
warmd om een voortgang der fermentatie te stui
ten en daarna wordt zij gedroogd. Vroeger droog
de men de thee boven houtskoolvuur, maar daar 
dit te kostbaar, te lastig en te onzindelijk is, 
wordt tegenwoordig uitsluitend machinaal ge
droogd en wel met verwarmde lucht, die langs de 
op horizontale zeven uitgespreide gefermenteerde 
bladeren wordt gevoerd.

Meestal droogt men in twee tempo’s, zoodat de 
thee, die den eersten keer uit den droger komt, 
half droog is; do temperatuur is bij deze droging 
vrijhoog en bedraagt 200 — 230° F.; daarna komt 
zij in een tweeden droger, waarin de temperatuur 
niet zoo hoog is en niet boven 180° F. komt, ten

x) De krachtige geur van de Chineesche 
thee komt door de edeler planten on de lang
zamere bereiding; veelal echter ook door bij
menging ven geurige bloemen, als die van 
Olea fragrans, Aglaia odorata, Gardenia flori- 
da, voorts van Jasminum, Magnolia, Citrus,
Ghloranthue, lllicurn. Door de Javaplanters 
is deze eenigszins bedriegelijke bloemen-bij- 
menging terecht verworpen: hun product is 
een absoluut zuiver theeblad.

dat men door het vermeerderen of verminderen 
van do snelheid het tempo van het drogen kan 
wijzigen. De zaak is bij het drogen alles in aanmer
king te nemen, wat zich bij de bewerking van het 
blad heeft voorgedaan, nl. hoe de toestand van het 
blad in zijn flensen is geweest, matig flens, vol
komen of onvoldoende en men regelt naar deze 
gegevens dé hitte van den droger. Men zorgt dan, 
door de snelheid on de hitte te regelen, dat de 
thee met eiken gewenschten graad van vochtig
heid, droogte of aangebrandheid den droger ver
laat.

I i men
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M Zeven, sorteeren en verpakken. Is de thee goed 
droog, dan schuurt men ze tot den volgenden 
morgen op, on laat men door vrouwen de er onder 
voorkomende stoffen, als stukjes bamboe van de 
tampirs enz. uitzoeken, om daarna te sorteeren. 
Vroeger geschiedde dit door een stel zeven met 
mazen van onderscheiden grootte. Tegenwoordig 
wordt de ,*Davidson’s sirocco teasorter and brea- 
ker” gebruikt, een in hellende richting gestelde 
zeefcylinder,waarin de mazen van boven naar be
neden in grootte toenemen, zoodat eerst de fijnste 
en aan het einde de grofste thee doorvalt. Deze 
komt in den „breaker” en dan nog eens in den 
„sorter”.

De zwarte thee wordt, te beginnen met 
de duurste soort, onderscheiden in de volgende 
hoofdgroepen: 1. pekoe of pecco (pakhao = wit 
haar, dus witblad) vervaardigd van de jongste 
uitloopers van het blad; 2. souchon (siae-tsiong = 
kleine soort); 3. oolong of pekoe oolong, uxtge- 
zifte thee gefabriceerd van de fijnere soorten; 4. 
congo of congoea (koenghoe = werkmansthee of 
thee, waaraan veel werk is) gefabriceerd van de 
grofste bladeren en 5. boey (bohea) gefabriceerd 
van de gebroken bladeren. Door vermenging ver
krijgt men verschillende tusschenliggende soor
ten, zooals o.a. de bekende pekoe-souchon.

De groene thee brengt men onder de vol
gende, met die der zwarte thee correspondeerende 
hoofdgroepen: 1. Joosjes1) of gunpowder2); 2. 
uxim (u-tsiën = voor den regen); 3. hyson of hv- 

•sant (hitshoen = krachtige lente of echte thee); 
4. thungkay of twangkay (toan-khai, naam eener 
rivier in China); 5. schie of shin (pri-tsa = vlies 
of velthee).

De bewerking van het blad tot droge thee ver- 
eischt dus drie dagen en wel, eerste dag ontvan
gen en uitspreiden, tweede dag fabriceeren (rol
len, fermenteeren en drogen) en derde dag uit
zoeken en sorteeren. Zoo noodig wordt nog eens

; i
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x) J o o s j e of Djoesie is een verbaste
ring van het portugeesche Deos (= God).

Bekend is het dat bij de eerediensten der 
Chineczen o. m. „thee” wordt geofferd. Of 
daaruit mag worden afgeleid dat de gissing 
van Prof. P. J. Vcth (Uit Oost en West, bl. 
206) dat daardoor de naam van Joosjes 
thee voor de beste kwaliteiten zou zijn 
ontstaan, reden van bestaan heeft, kon men 
niet naspeuren.

2) Afgeleid van den vorm dezer theesoort, 
nl. kleine balletjes; juister is de ook wol ge
bruikte naam „parelthee”, omdat de balletjes 
meer van parelen of hagel hebben dan van 
buskruit.

I
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-1!nagedroogd en daarna de thee in groote, met zink 
of lood bekleede bewaarkisten opgcborgon. Heeft 
men

stof voornamelijk de physiologische waarde aan 
de thee geeft. Eindelijk veel geurige vluchtige 

hierin voldoende verzameld ter afpakking stoffen (thee-olic), die deel hebben aan de opwek* 
flinke facturen, dan wordt alles van één soort kende kracht.van

of merk uitgestort, goed dooreongemengd en ver
pakt in kisten van een lichte houtsoort, welke op 
de ondernemingen zelf gekweekt wordt (vooral de 
soerian, Cedrela serrulata; IV), van binnen met 
theelood bekleed. Meest verpakt men in zg. kwart 
kisten (van 40 K.G. inhoud); bij uitzondering ook 
wel in 1/8,1/16 en 1/32 kisten. Het vullen der kisten 
moet zeer zorgvuldig geschieden ten einde zoo
veel mogelijk thee in de kist te kunnen pakken, 
waardoor schuring en wrijving tijdens het trans- 

• port wordt voorkomen. Op sommige ondernemin
gen Worden daarvoor machines gebruikt, waar
over echter de meeningen zeer verdeeld zijn. Naar 
het schijnt kan alleen voor thee met „kort stuk” 
zooals „broken pecco” met een pakmachine meer 
in een kist verpakt worden dan op do gewone 
wijze. Vroeger werden ook op Java de kisten ge
heel uitgemonsterd als de Chineescho. Nu echter 
w rdt de uitmonstering veel vereenvoudigd. Het 
beplakken der kisten met papier, Jiet vernissen 
daarvan, het omkleeden met jute of bamboe 
vlechtwerk, wordt tegenwoordig dan ook bijna 
algemeen nagelaten. Voor den verkoop in het 
klein wordt de Java-thee ook wel in kartonnen

De verhouding dor bestanddeolen loopt naar 
mate van den pluk, de soort van thee, de wijze 
van bereiding enz., zeer uiteen.

Prof. G. J. Mulder gaf destijds de volgende 
totaal-analyse voor Java-thee:

zwartegroene 
. 0,60 
. 0,98
. 17,56

Tkeïne . . . . 
Vluchtige olie . 
Looizuur . . . 
Bladgroen . . .
Was................
Hars................
Gom................
Eiwitstoffen . . 
Vezelstoffen . . 
ExtracÉiestoffcn 
Extract-afzetsel

0,65 .0,65
14,80

3,24 1,28
0,32 0,-
1,64 2,44

12,20 11,08
3,64 1,28

18,20
21,68

27,-
18,64

1,64sporen
met zoutzuur . . . 20,36d. 18,24

Zouten (asoh)
Bij 100 % verloren aan water 4,—

5,364,75
3,88

Het belangrijkst bestanddeel is de theine, 
geheel identisch met de caffeïne, welke stof in 
deze Ene. (II, 384) beschreven is; het caffeïne- 
gehalte der thee wisselt tusschen 1 en 3 %, 
soms zelfs nog meer. In thee is naast de caffeïne 
ook eene geringe hoeveelheid theophylline aan
wezig, eene stof, die evenals theobromine(1,433), 
de samenstelling van dimethylxanthinc heeft.

Tot de waarde van thee draagt voorts aanzien
lijk bij de reeds genoemde vluchtige theeolie het 
eigenlijk aroom der thee. Voor het looistofgehal- 
te wisselen de analyses tusschon 10 en 25(!)%. In 
de asch der thee (5 — 8 %) is eenig mangaan. Van 
practische waarde is de kennis van het extract- 
gehalte der thee: goede waar moet aan kokend 
water ten minste 30 % afstaan. Reeds uitgetrok
ken en weder gedroogd theeblad (vermoedelijk 
wel de meest voorkomende theevervalsching) 
geeft natuurlijk nog slechts weinig aan water af. 
Theezaad bevat vette olie (III, 80) en giftig sapo- 
nine.

!
doosjes verpakt naar Nederland gezonden. Op 
vele fabrieken wordt voor de inlandsche bevol
king zg. volksthee voor geringen prijs verkrijg
baar gesteld. Hiervan wordt vooral in de Prean- 
ger veel gebruik gemaakt.

O pbrengst. Men begint gewoonlijk op 
Java in het derde jaar na het planten te oogsten, 
maar verkrijgt dan niet veel blad, zoodat men in 
de eerste jaren nog niet op de hiervoor geschetste 
wijze de thee fabriekmatig bereiden kan. Daarom 
bewerkt mén in de eerste jaren van de onderne
ming het product op de ouderwetsche wijze met 
de hand of verkoopt het aan een naburige onder
neming. Eerst later, b.v. na zes jaar, komt de aan
plant op zijn volle productie en dan rekent men 
gemiddeld duizend halve kilo’s per bouw en per 
jaar, ofschoon hier de kwaliteit der thee ook 
invloed op heeft. Wanneer men op kwaliteit 
werkt on dus zeer jong en fijn blad plukt en het 
oude aan den struik laat, zal men minder aan gc- 
wiehl oogsten en fabrieceren dan wanneer er op 
kwantiteit geplukt wordt en ook veel oud blad 
mede wordt verwerkt. In sommige gevallen kan 
de oogst per bouw wel tot 2500 halve kilo’s per 
jaar stijgen, terwijl aan don anderen kant gemid
delde oogsten van 600 halve kilo’s ook niet onge-

?

■

ji
Kan tegenwoordig door de chemie en micro

scopie (het theeblad bezit eigenaardige vertakte 
steencellen, de zg. idioblasten of astrosclereïdcn) 
grootendeels gewaakt worden tegen vervalsching, 
het voornaamste middel tot vaststelling van de 
waarde van het product is de „proef”. Daarvoor 
wordt een vaste hoeveelheid thee (gewicht van 
een sixpenco b.v.) in een trekpotje van een vast 
model met oen bepaaldo hoeveelheid kokend wa
ter overgoten. Na 5 minuten trekken wordt het 
vocht in kleine kommetjes afgeschonken en het 
afgetrokken blad op het deksel van het trekpotje 
gestort. De proef wordt niet gedronken, maar men 
spoelt er slechts mond' en verhemelte mede. De 
typische termen, dit' de „tasters” bezigen, zijn 
zeer talrijk. Jacobson bericht dat er 84 woorden 
werden gebruikt als: plat, flets, rijp, geurig, 
groen, boonig, mollig, grof, schroeierig enz.

Groene theo wordt veelal schadelijk voor de ge
zondheid geacht, zo maakt zenuwachtig. Zwarte 
thee, mits goed gezet en mot mate gebruikt, 
werkt opwekkend en kan als eon vrij onschadelijk 
genotmiddel beschouwd worden. Vaak echter 
wordt de thee niet goed gezet; dit moet gesohie- 
don met zacht (kalkarm), goed kokend water, dat

woon Zijn. #
Best a n ddeol en. Om aan de door de 

Amsterdamsche en Londenscho markt gestelde 
eischen te voldoen moet Java theo eon hoog ge
halte oplosbare fermentatie-producton bevatten, 
zonder voel onontleed looizuur of bittere stoffen. 
Hoe meer oplosbare fermentatie-producten (ont
staan in lioofdzaak uit het looizuur en andere der-

!
:■

gelijke verbindingen) aanwezig zijn, des te ster
ker (meer pungent) en voller de theo, des te don
kerder de schenk on des te meer waterhoudend zij 
zal zijn. De hoeveelheid van doze bestanddeolen 
hangt af van den ouderdom van hot blad (hoe 
ouder hoe minder looizuur ),typo van don heester, 

ijze van fermentceron, Verder moet de theeen w
.een normaal gehalte caffeïne (= theïne) bevatten 
(hoe jonger het blad des te meer caffeïn^, welke

t

J
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echter niet lang gekookt heeft, slechts 5—10 minu
ten trekken (nooit koken) en zoo men wil bewa
ren, afgeschonken worden in een anderen, vooraf 
verwarmden trekpot. Het warmhouden kan ge
schieden door een „tea cosy”. Het gebruik van 
een theelichtje is niet zonder gevaar, daar do thee 
bij voortgezet trekken te wrang van smaak wordt.

Productie. Ha ndel. Statistiek. 
Volgens het Verslag omtrent Handel, Nijverheid 
en Landbouw in Nederlandscb-Indië bedroeg het 
aantal thee ondernemingen en de met dat gewas 
beplante oppervlakte in Nederlandscb-Indië op 
den 1 Juni 1914 de hoeveelheden, vermeld in 
de onder aan deze bladzijde opgenomen tabel.

Gespecificeerd naar den ouderdom der heesters 
waren de beplante oppervlakten in bouws:

beslag genomen door do bcvolkingsthoocultuur 
bedroegen, uitgedrukt in bouws, op31 December:

Afdeelingcn.
Soekabocmi 
Tjiandjocr 
Bandjoeng 
Soemëdang 
Limbangan 
Soekapoera

1912 1913 1914<
13.040

1.900
12.097 13.942

2.612914

!i 206 173
450 700 411

; 2.061 3.150
770

I 4.525tü 421
I

19.73316.149 21.490;
De productie van thee op Java bedroeg in de 

onderstaande jaren deze hoeveelheden in kilo’s:
1914 29.943.603
1915 40.89S.866
1916 42.708.471

*
1910 15.055.083
1911 25.317.109
1912 29.412.704
1913 23.739.310 

De productie van Sumatra was in 1915
1.104.100 halve kilo’s groot en in 1916 3.064.336.

De uitvoer van Java was in diezelfde jaren als 
volgt verdeeld in halve kilo’s: Zie tabel volg. pag.

De voornaamste markten voor de thee uit Ne- 
derlandsch-lndië waren tot nu toe Amsterdam en 
Londen, doch aangezien de moeilijkheden voor de 
scheepvaart naar Europa door den oorlog steeds 
grooter zijn geworden, wordt sedert 1915 steeds 
meer thee te Batavia verkocht en gaat direct van 
de plaats der productie naar die van de bestem
ming. zoodat de directe uitvoer naar de Veree- 
nigde Staten en Rusland sterk is toegenomen. 
Hoe groot die directe verkoop wordt, blijkt uit 
het hier volgende lijstje van verkoop te Batavia 
in halve kilo’s in de laatste jaren:

1912 9.969.000
1913 14.986.000
1914 15.572.000

j Op de 
Op Java. Buiten - 

i bezit.

I •: Totaal.
; ■

:
van 0 — 1 jaar 

„ 1-2 „
» 2 — 3 „
„ 3-4 „
„ 4—5 „
„ 5-6 „
„ 6-7 „ 

ouder dan 7 „

4.S32.42
11.915.44
9.931.80 
7.657.38 
6.124.78 
4.947.70
3.496.80 

55.044.42

S72 5.704.42
12.584.24
10.S58.S0

7.657.38
6.124.78
4.947.70
3.496.80

56.874.42

668.80
927

1.830
Il03.950.74i4.297.80!l08.248.54

De oppervlakten,*in de verschillende afdeelin- 
gen der residentie Preanger Regentschappen in

Totaal r /

1915 29.240.000
1916 37.422.000

/u . Oppervlakte in bouws

llh Thee gemengd met
Gewesten hs-i | s s!

Thee
alleen

Rubber Koffie Totaal.en en§• 2 I.
Koffie Klapp.

iJAVA. 
Bantam . . 
Batavia . . 
Preanger . 
Cheribon . 
Pekalongan 
Semarang . 
Pasoeroean 
Besoeki . . 
Banjoemas 
Kedoe . . 
Socrakarta 
Madioen . 
Kedlri. . .

;i 3 - i -
24 : - 1.198

2 5 8
43 18.090.87

74.729,17
1.230

35 i 10 75 19.432.87 
! 74.754.17 
I 1.230

191 20 5
5
3 982 982| 3 1.749.50

1.854.45
1.749.50
1.854.4511

2 605 605
1 40 40

1.060.75
1.102

6 1.060.75
1.102

i5 IJ 20 20I
8 | 1.112 J.112

281 | 102.580.74 55 | 10 ! 27Totaal Java 5 1.198 75 103.950.74\
\ BUITENBEZITTINGEN 

Sumatra’s Westkust . .
Palembang.............................
Oostkust van Sumatra . . 
Menado............................

. . i 3 i 396 396
J 2 12

3.879.80 3.879.80-
1 10 10

ITotaal Buitenbezittingen . : 20 4.297.80
■ | 1 1

Totaal Ned.-Indië .... | 301 | 106.878.54 ’ 55 | 1U : 27 \ 5

4.297.80.
1.198 | 75 | 108.248.54

i
*
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Bestemming. 1 1912 19171913 1914 1915 1910'

25.699.352 | 22.591.954 
19.300.590 | 20.255.234 

1.333.604 4.399.334
5.906.554 ; 4.938.708 

344.818 
1.750.062 
1.736.158

Nederland . . . . 
Groot Brittannië .
Ruland.....................
Australië.................
Vereenigdë Staten.
Singapore.................
Elders .....................

25.618.180 j 39.383.052 
21.922.042 I 26.988.088 

3.248.172 : 9.605.556 
6.781.576 | 7.236.382 

784.710 ; 1.199.583
1.549.948 ! 2.879.942 
4.939.888 i 5.174.066

1,278.434
3.397.174

29.577.340 
23.553.206 
21.910.730 | 17.051.698 

6.434.798 j 10.542.466 
705.960 | 27.456.508 

2.035.834 j 1.033.288 
9.757.068 | 12.175.546

581.352
1.718.716
5.014.502

Totaal ... 56.083.138 i 59.499.800 I 64.845.122 j 92.466.668 93.974.942 72.935.114

TIBAWA. District van de onderafdecling Co- 
markten te Londen en te Amsterdam kleine par- j rontalo der tot do residentie Menado behoorende 
tijen Sumatra thee verhandeld.

Literatuur: C. Bald, Indian Tea, lts Culture 
and manufacture; Mr. J. A. v. d. Chijs, Geschie
denis van de Gouvernements theecultuur op Ja
va; M. F. Coulombier, L’arbre a thé; O. Feist- 
mantel; Die Tlieecultur in Britisch Ost-Indien;
W. R. de Grevet De cultuur en de bereiding van 
thee op Java; A. J. Wallis, Taylor Tea machinery 
and tea factures; D. A. W. Nanninga, De thee
cultuur in- Nederlandsch Indië; G. Watt and H.
M. Mann, The pests and blights of the tea plant.
Vorder artikelen in Indische Mercuur, Teysman- 
nia; Verslagen van liet Proefstation voor Thee;
Verslagen van de Soekaboemische Landbouw- 
Vereeniging enz. enz.

THEMEDA GIGANTEA Hack. Fam. Grami- 
ueeen. Mandjah bodas, Djoekoet mandjah 
(soend.). Hoog gras, dat vooral aan de rivier
oevers voorkomt en waarvan de gedroogde 
bloempluimen in Makart-bouquctten worden ge
bruikt.

THEOBROMA CACAO. Zie CACAO.
THESPESIA LAMPAS Dalz. et Gibs. Fam.

In het jaar 1914 werd voor het eerst op de

afdeeling Gorontalo met 17 kampoengs en ± 
9700 zielen, onder een lc districtshoofd, dat den 
titel van Marsaoleli draagt.

TIBOEOE. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TIDAR (= spijker). Platgekopte heuvel bij 
Magëlang (Këdoe), die volgens de legende het 
middelpunt van Java vormt, en waardoor de 
spijkor geslagen zou zijn, waarmee dat eiland 
is vastgelegd. Ze verrijst geïsoleerd uit het om
liggend land, tot 130 M. hoogte.

TIDOENGSCHE LANDEN. Verzamelnaam van 
een zestal landschappen in het Noordelijk ge
deelte van de residentie Zuider- en Ooster-afdee-
ling van Borneo, grenzende ten O. aan de Soeloe- 
zee, ten Z. aan hot landschap Boeloengan proper 
en thans daarvan deel uitmakeude, ten W. en 
ten N. aan het Britsche geleed (vgl. SËBOE- 
KOE). Do landschappen, thans districten van 
het Sultanaat Boeloengan, ontleonen allo hurr 
naani aan rivieren, dio hoewel niet groot, zich 
met breede mondingen in zee ontlasten. Het land 
is uiterst schaars bevolkt; langs de^kusten wo
nen Mohammedanen, terwijl de binnenlanden 
door verschillende Dajakstammen bewoond wor
den, die alle nog op zeer lagen ontwikkelingstrap 
staan. Voor een woordenlijstje der Tidoengsche 
taal (voorafgegaan door cenige bijzonderheden 
over deze streek) zie W. Aernout, Ind. Gids,

y

"i.

Mnlvaceac. Ivapas oetan (mal.), Kapasan, Kë- 
mirèn, Mirèn, Paskapasan, Poerët (jav.). Opge- 
richte tel 2l/., M. hooge heester met 3 —5-lobbige 
l)iadercn en gele bloemen met een rood hart.
Komt voor op grasvelden,aan waterkanten en in 
Jaag kreupelhout tot 300 M. boven zee. Over de 
I; waliteit van den bastvezel loopen de meeningen | 1885, I, bl. 536 en verder: De Hollander, 
uiteen. Do bevolking maakt er vaak gebruik van, j Handleiding, enz. van N. O.-I. 5o druk (door R. 
doch hecht er geen bijzondere beteckenis aan.

THESPESIA MACROPHYLLA 131. (= Th.
van Eek), Dl. II, bl. 145.

TIDORE. (Todóré). Eiland bewesten Halma- 
liojinlnca Solnud) Bnroo laoet, Baroe panté(MAL.), I héra, bohoorendo tot het zelfbesturend landschap 
Waroe lot (jav.). Kleine boom, tot 10 M. hoog, | van dien naam. Het bestaat, voor zoover het geo- 
met ongedt i klo bladeren en geel-met-roode bloe- j logisch bekend is, geheel uit vulkanische vorinin- 
men. De boom komt in geheel Z.O. Azië voor, | gen, behoorende tot minstens vier cruptiepunten, 
vooral oj) zandige stranden. Het buigzame en | waarvan de ranke Piek van Tidore (de Kiè Ma- 
sterke hout wordt vooral voor ribben en ander toeboc) de meest regelmatig gevormde vulkaan

der Molukkon, met zijn breeden basis do goheele 
Zuidelijke helft van het eiland beslaat. De 1730 
M. hooge top wordt gevormd door een klein kra- 
tertje met een naar het Noord-Westen geopenden 
rand. De Noordelijke helft van het eiland wordt 
gevuld door van 650 — 900 M. hoóge, in een‘lijn 
Noord-Zuid gelegen .borgen, die tot de andere 
cruptiepunten behooren en waarvan do Noorde
lijkste kegol een instortingscaldera, gedeeltelijk 
gevuld door drie kloino kegels vertoont met 
diepte van 150 M. en een middellijn van 1,8—2 
kilometers, terwijl de kraterrand gomiddeld 550 
M. hoog is. In het Noord-Oosten van het eiland 
rijst do circa 8 M. hooge begroeide rots Filonga 
uit zee op, die volgens Verbeek waarschijnlijk een

materiaal bij den inlandsehcn scheepsbouw ge
bruikt. Het kernhout wordt ook gebruikt voor 
laden van geweren, doosjes enz.

THEVETIA NERIIFOLIA Juss. Fam. Apo- 
ci/naceae. Gincljó (jav.). Heester met gele bloe
men, uit Z.-Amerika ingevoerd en vaak als sier
plant gekweekt. De plant is giftig door de aan
wezigheid van thovotine, dat op het hart werkt. 
Het hout wordt als vischvergif gebruikt.

THOELENG ORKEST. Zie MUZIEK EN MU- 
ZI EK INSTRUMENTEN.

THROENE. Zio MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TIBAN- EN TOEKONSTELSEL. Zie DJAMBI 
onder Bevolking bl. 610.

een

. •



m

TIDORK.334i\i3!iI; liuizen een schamel aanzion, waardoor de plaats 
wel eenigszins don indruk van verval maakt.

Rijwegen verbinden de hoofdplaats langs de 
Zuid- en Westkusten met Room on in Noordelijke 
richting met Dojado, vanwaar een gedeeltelijk 
voor ruiters geschikt voetpad langs de Noordkust 
en over een zich ver naar liet Westen uitstrekken- 
den uitlooper van den Noordelijken vulkaankegel 
naar Roem loopt.

Benoorden Soah Sió liggen aan de Oost- on 
Noordkust de kampoengs Gamtofkan^i,‘ Kota 
Mabopo, C4oto, Tjobodoë, Dojado, Ako Sahoe, 
Gamgaoc, Maftoetoe en Tjobo. Aan do West- en 
Zuidkust liggen Roem tegenover het eiland Mai- 
tara, met een tamelijk levendige, zelfs van uit 
Ternate bezochte markt, Ome, Mariëko, die on
derscheiden wordt in Mariëko-boven en Mariëko- 
beneden en volgens Valentijn „de stoel der oude 
koningen” was, maar door hen verlaten sedert zij 
wat meer met vreemde natiën begonnen te han
delen, om welke reden zij toen hun verblijf in 
Tidore zelf, als beter tot den handel gelegen, ge
nomen hebben. Voorts Tolao, Toegoeika, Toma- 
loöu, Goerahbati, Toengoeai, Sélé, Tocloemaoe 
en Toegoeai.

Het eiland is administratief in twee districten 
verdeeld; West-Tidore met Maitara en Oost- 
Tidore met Mare.

De bevolking telt ± 15.000 zielen; zij js wat af
stamming en taal betreft nauw verwant aan die 
van Ternate (zie aldaar). Eene verdeeling in klas
sen of standen .overeenkomende met die op Ter
nate, wordt ook hier aangetroffen.

Volgens Portugeesche bronnen zou de Islam 
reeds omstreeks 1430 op Tido.re ingevoerd zijn, 
terwijl volgens de overlevering Tjiliatji de eerste 
vorst was, die tot dien godsdienst overging (1495) 
en den titel van Sultan aannam. De bevolking is 
geheel moslimsch, doch neemt nog vele animisti
sche gebruiken in acht. Ook wat kleeding, uitcr- 
lijk en karakl er-eigenschappen betreft, komt de 
Tidorees vrijwel overeen met den Ternataan, 
waarvan hij zich echter gunstig onderscheidt door 
meer durf. vlijt en ondernemingszin.

Het zijn vooral Tidorcozen, die door den aan
voer van de voortbrengselen van hun landbouw 
cn*vischvangst voor een goed deel in de behoefte 
van de hoofdplaats Ternate voorzien. Zij zijn «t 
de hout- en kalldeveraneiers. Als smeden

bocca is op een lavastroom van den laatstge
noemden vulkaan. Vulkanische uitbarstingen 
hebben er in historischen tijd niet plaats gehad; 
als laatste uiting van vulkanische werkzaamheid 
is de warme bron Ake Sahoe te beschouwen, die 
op de Oostkust aan den voet van den genoemden 
vulkaan aangetroffen wordt.

De kust is op vele plaatsen en vooral aan de 
Noordzijde rotsachtig; vlak en ten deele moeras
sig terrein wordt aan de Oostkust benoorden de 
hoofdplaats en aan de Westkust aangetroffen.

Bij de kampoeng Roem op de Westkust mondt 
een beekje uit, dat het geheele jaar door water 
bevat; overigens wordt er op Tidore geen stroo- 
mend water aangetroffen; de vele ravijnen voe
ren slechts bij zware en aanhoudende regens wa
ter af.

De zacht glooiende hellingen van de Piek zijn 
door de bevolking in cultuur genomen, de steile
re gedeelten zijn met zwaar bosch begroeid; ook 
op de iedere bergen worden tot op groote hoogte 
huizen der bevolking aangetroffen. Over het ge- 
geel maakt het eiland den indruk meer bebouwd 
te zijn, dan Ternate.

De hoofdka inpoeng Soah Siö, gelegen op den 
voet van de Piek van Tidore ter Oostkust in het 
Zuidelijk deel van het eiland, was de woonplaats 
van de vroegere Sultans en is nu nog de zetel van 
het zelfbestuur en de standplaats van den gezag
hebber bij het binnenlandsch bestuur, die aan het 
hoofd staat van de ondcrafdeeling Tidore. Aan 
het Zuidelijk uiteinde van de plaats ligt de ruïne 

. - ; -van het fort je-Tokoela: Voor de kampoeng strekt
zich een rif uit, dat op korten afstand van den 
wal kunstmatig opgehoogd is, waardoor een ha
ventje gevormd wordt; vaartuigen van weinig 
diepgang kunnen over een smal, niet opgehoogd 
gedeelte van het rif tot dicht onder den wal ko
men, en vinden er een veilige ligplaats. Deze rif- 
ophooging zou in vroegere tijden tevens tot be
veiliging van de hoofdplaats tegen vijandelijke 
aanvallen van de zeezijde gediend hebben, daar 
zwaar geladen landingsvaartuigen alleen bij hoog 
water en slechts door de dan onzichtbare nauwe 
doorvaartopeningen het strand konden bereiken. 
Volgens Valentijn zou dit een der bezwaren ge
weest zijn, die Matelief de Jonge, toen hij zich 
in 1007 op de reede van Tidore bevond, weerhou
den hebben een aanval op de plaats te onderne
men. Van een kleinen landingssteiger binnen het 
haventje voeren breede, gemetselde tre'den naar 
den hoofdweg en naar de hooger gelegene, thans 
onbewoonde en vervallen Sultans woning. Vele 
der huizen hebben het voorkomen als waren zij 
van steen opgetrokken; in werkelijkheid echter 
zijn de muren vervaardigd van twee lagen aan 
houten stijlen bevestigd bamboevlechtwerk, dat 
met koraalsteenen is opgevuld en aan de binnen- 
en buitenzijde bepleisterd en gewit is. Dergelijke 

. huizen worden ook in Tidoreesch Halmahéra aan
getroffen en lieeten falah (huis) fargol. Deze 
bouwwijze is misschien door de Spanjaarden in
gevoerd en njin of meer een navolging van do 
vroeger in Lima en andere op de Westkust van 
Zuid-Amerika gelegen, vaak door aardbevingen 
geteisterde steden, zelfs voor de grootste open
bare gebouwen toegepaste bouwconstructie. Niet 
naar behooren onderhouden, sedert hoofden en 
voorname Tidoreezen, die er de eigenaren van 
waren, niet meer o vei* heerendiensten der bevol
king kunnen beschikken, hebben de meeste dezer
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zij de verschillende eilanden af en verdienen er 
vrij wat geld. Als handelaren, jagers, opkoopers 
van boschproducten treft men hen op vele plaat
sen van de Noord-kust van Nieuw-Guinea en van
de Radja-Ampat eilanden aan. Zij zijn goede zee
vaarders en visschers. Gedroogde en gezouten 
visch voeren zij zelfs in hunne eigen vaartuigen 
naar Menado uit.

De producten-van de pottenbakkerskunst, die 
zij op hot eiland Mare beoefenen:' potten, pannen 
en sagoe-oventjes, zijn over de geheele residentie 
in gebruik en zeer gezocht. Over het algemeen 
Jieerscht er op Tidore meer welvaart dan op 
Ternate.

De producten van don landbouw zijn maïs, pi
sang, suikerriet, aard- en peulvruchten en een 
weinig tabak. Het hoofd voedingsmiddel, sagoe, 
wordt van Halmahéra betrokken. Klappers wer
den tot voor eQnige jaren zeer weinig op het ei
land aangetroffen, naar men zegt tengevolge van 
een verbod van aanplant van vroegere Sultans. 
Eerst in de laatste jaren is de bevolking op aan-
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derhoorigheden waron ook afgezanten des sul
tans. Do rijksbestuurdcr draagt den titel van 
djodjaoc.

TIDORE (Piek van). Deze 1724 AI. hooge, fraai 
gevormde vulkaankegel op het eiland Tidore, 
ten W. van Halmahóra, is geheel begroeid, en 
heeft in historischen tijd waarschijnlijk niet ge
werkt. De kleine topkrater is van uit het N. te 
zien (Verbeek, Molukken, 144; fig. 126—129, 
132).

Een monografie over de vulkanen van Tidore 
gaf Wichmann in deel XXVII blz. 862 — 87U 
(1918) van de Versl. wis- en natuurk. afd. d. Kon. 
Akad. v. Wet. te Amst.

TIDOREESCH. Nauw met het Ternataansch 
verwante taal.

TIELE (PIETER ANTON). Geboren 18 Jan. 
1S34 te Leiden, ovorleden 22 Jan. 1889 te 
Utrecht. Een man, als koloniaal bibliograaf en 
koloniaal geschiedschrijver van buitengewone 
en blijvende beteekenis. Kind van een boekhan
delaar. kleinzoon van moederszijde van Prof. 
N. G. van Kampen, gevoelde hij reeds vroeg 
een dubbele roeping: wetenschappelijke biblio
grafie in haar meest systomatischen vorm, en 
samenvatting van de geschiedenis der Neder
landers buiten Europa op grond van buitenge
wone boekenkennis en onderzoek van onuit
gegeven koloniale bescheiden.

In drie onzer voornaamste bibliotheken als be
heerder benoemd, te Amsterdam van 1853 — 58, 
te Leiden sedert 1866,Te Utrecht sinds 1879 tot 
zijn dood, trad hij in alle als reorganisator en 
welbewust verrijker op, zooals men nalezen kan 
in het belangrijke levensbericht dat de antiquaar- 
boekhandelaar Mart. Nijhoff van hem gaf, 
Levcnsbcr. Mij. d. Ned. Letterkunde 1889, 
bl. 136 vlg. Bevriend met den antiquaar-boek- 
handclaar Fred. Muller te Amsterdam, heeft hij 
daarbij al ras bizonderc aandacht gewijd aan 
onze oude Reisjournalen, die bronnen onzer 
oudste koloniale geschiedenis. Als vrucht van 
des eenen collectioneercn sinds 1852, en van zijn 
eigen degelijke wetenschap, verscheen in 1S67 
zijne „Mómoire bibliographiquo sur les Journaux 
iles navigateurs néerlandais .... la plupart en 
la possession de Fred. Muller”, waarvan de 
schat aan weten, jammer genoeg, moest aan
sluiten bij de „Mémoire” van A. G. Camus (1802), 
zoodat de rangschikking iets gedwongen was. 
In 1884 volgde zijn voortreffelijk-methodische 
„Nedorlandscho Bibliographic van Land- en 
Volkenkunde”, als lc deel der „Bijdragen tot 
cenc Nedorlandscho Bibliographie, uitgegeven 
door het Frederik Mullor-fonds”. Dczo twee 
boeken vormen'het besto, wat tot nog toe op 
bibliographisch gebied voor onze koloniën 
bestaat.

Even baanbrekend en blijvend-degelijk werkte 
Tielo als koloniaal geschiedschrijver. Van 1S73 
tot 1879 verschenen achtereenvolgens in den 
Gids zijne 6 vermaarde opstellen over het oudste 
Portugeeschc koloniale tijdperk tot den dood 
van Nuno da Cunha, 1415 (inneming van Ceuta) 
— 1539. Het was de voorarbeid tot zijn niet 
minder vermaarde 9 opstellen, onder don ver
zameltitel „Do Europeërs in den Maloischen 
Archipel” verschenen in do Bijdragen Kon. Inst. . 
van 1877 tot 1887, vn de periode 1509 — 1623 
behandelend, dus den gaftschon „Portugeeschen 
tijd” van N. O.-Indië, on hot eerste kwartaal

drang van liet Europcesch bestuur tot den aanleg 
van klappertuinen overgegaan.

Behalve op de eilanden Mare en Alaitara heb
ben de Tidorcezcn nog tal van nederzettingen op 
Tidoreesch Halmahéra vxioral in het tegenover 
Tidore gelegen district O ba, waar ook velen onder 
de bevolking van Tidore zelf tuinen bezitten. 

TIDORE. Zelfbesturend landschap, behooren- 
■ \ de tot de residentie Ternate en Onderhoorighc-

' ~~ den. Het grondgebied bestaat uit lc. do eilanden 
Tidore, Alaitara en Alaré, 2e. de twee Oostclijko 
schiereilanden, het centrale deel van Halmahéra 
en het Noordelijk gedeelte van het Zuidelijk 
schiereiland, tezamen de districten Oba, Wasile, 
Maba en Wéda vbrmendc, 3e. het eiland Gébé 
met bijbehoorende eilanden, 4e. het Westelijk 
deel van Nieuw-Guinea van de grens van het Ne- 
derlandsch-Indisch grondgebied op de Noord
kust tot aan Kaap Stcenboom op de^ Zuid-West
kust benevens het gebied van de Kalana/Fat of 
Radja Ampat n.1. de eilanden Alisoöl, Salawati, 
Batanta en Waigóoe met de daarbij behoorendo 
eilanden en eilanden-groepen.

De bevolking telt, met uitzondering van die van 
het sub ten 4e. genoemde gebied, naar schatting 
± 30.000 zielen.

Toen in 1607 de Hollanders vasten voet op 
Ternate verkregen, stond Tidore onder den in
vloed en de bescherming der Spanjaarden en lan
gen tijd verhield het zich vijandig tegenover de 
Oost Indische Compagnie. Behendig wist deze 
echter haar invloed op Tidore uittebreiden en in 
1657 gelukte het haar een goedgezinden Tidoreo- 
schen prins op den troon te verkrijgen met wien de 
landvoogd Simop Vos dadelijk mondeling een 
contract sloot. Het eerste schriftelijke contract 
werd in 1667 door Cornelis Speelman gesloten en 
daarin erkende de sultan do O. I. C. als bescherm
heer van Tidore. In 1779 werd het noodig geoor
deeld sultan Djamalocdin gevangen te nemen en 
in ballingschap te zenden en nam de Compagnie 
krachtens het contract van 1667 het rijk met al de 
onderboorigheden in bezit. Zij stond het daarop 
in leen af aan prins Patra Alam, die als Sultan in 
1680 van een acte van investituur voorzien werd, 
waarin <1.- < rkenning der souvereiniteit van de 
Oost-Indische Compagnie over het rijk uitdik- 
1 ing vond.

Na bet overlijden van den laatstcn sultan in 
1905 werd, bij ontstentenis van een geschikten 
opvolger, het bestuur voorloopig opgedragen aan 
een commissie, bestaande uit den controleur van 
Tidore als voorzitter on do yoornaamsto lands- 
groot.cn on hoofden als leden. In J909 werd deze 
Commissie opgeheven en het bestuur van het rijk 
opgedragen aan een Raad van Landsgrootcn, die 
m hetzelfde jaar de korte verklaring aflegde. In 
1905 werd door de Rcgoering een overeenkomst 
met hot zelfbestuur gesloten, waarbij het laatste 
van hot bestuur over het boven sub ten 4e. ge
noemd gebied afstand deed tegen eeno vergoe
ding voor aan liet landschap daardoor ontvallen
de inkomsten van / GCfOO. — ’s jaars. Ofschoon 
dat gobied zelf een onderhoorigheid van Tidore is 
gebleven, heeft het zelfbestuur or thans zoo goed 
als geen bemoeienis meer mede. (zie verder voor 
de geschiedenis de artikelen MOLUKKEN en 
TERNATE). Het bestuur zoowel op het eiland 
Tidore als in do Halmahéra’scho districten was 
nagenoeg op dezelfde wijze ingericht als in het 
landschap Ternate; in enkele deelen van do on-
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TIFORE (TAIFORE). Eilandje in de Ckince- 
sche zee, tusschen Celebes (Min ah as a) en Hal- 
mahéra. Het is een onderlioorighoid van den 
Sultan van Ternate, onbewoond, doch dient tot 
ververschingsplaats voor op Ternate handel
drijvende Sangireezen. Het eiland is heuvel
achtig, bedekt met geboomte, waaronder vooral 
kokospalmen, en er komen veel wilde geiten 
voor.

TJGA RAS.JËen van de „havens” aan de Oost
zijde van het Toba-irLeer. Van hier naar Pema- 
tang_Siantar leidtfeen weg, waarvan druk gebruik 
gemaaktf wordt, daar het steeds toenemend ver
keer tusschen Sumatra’s Westkust en Tapanoeli 
met het cultuurgebied ter Oostkust nagenoeg uit
sluitend over het meer voert. Een ijzeren motor
boot, over land hierheen aangevoerd en behooren- 
de aan het landschap Si Antar, onderhoudt de 
verbinding met verschillende andere plaatsen aan 
het meer.

TIGAPOELOEH GEBERGTE op de grens van 
Djambi en Indragiri (Sumatra). De hoogste top
pen gaan tot 600 a 700 M., de lengte bedraagt 
niet meer dan 90 K.M. De kern is een graniet- 
massief, waarschijnlijk van mesozoisehen ouder
dom. In het Z.O. vertoont het een diepe bocht, 
doordat de Pëngkaboean Toengkal haar bronnen 
naar het Noordwesten verlegde. Overigens stroomt 
het water in het Noorden naar de Kwantan, in 
het Zuiden naar de Batang Haii. In het ver
lengde van den Zuidelijken tak verheft zich 
onder den naam van Boekit Bakar een typisch 
horstgebergte tot 300 ü 400 M. boven de zee.

TIGÖ KABOENG AIER. District der onderaf- 
deeling Bangkinang (zie aldaar).

TIGÖ LOEHAK. De drie landstreken, die het 
Minangkabausche stamland (Sum. Westkust) 
uitmaken: Lochak Tanah Datar, Loehak Agam 
en Loehak Limö Poeloeh (zie LOEHAK).

TIGÖ SÉLÖ. Deze term wordt in Minangkabau 
(Sum. Westkust) speciaal gebruikt ter aanduiding 
der 3 vorstelijke personen (Radjö nan Tigö Sólö), 
die in vroegere eeuwen macht uitoefenden in het 
Minangkabausche land: den Radjö Alam te 
Pagar. Roejoeng, den Radjö Adat te Boeö en den 
Ra£jÖ Ibadat te Soempoer Koedoes. Sélö, uit 
den--? Hindoetijd afkomstig, oorspronkelijk = 
steen, zitplaats, moet hier beschouwd worden als 
telwoord; „de vorsten der drie zetels of stand
plaatsen” zal men bedoeld hebben, en niet onmo
gelijk is het, dat er verband bestaat mot de drie 
versierde, als rugleuning opgezette steenen uitden 
Hindoetijd te Koeboor Radjö, 2 K.M. ten W. van 
Fort van der Capellen aan den weg over Limö 
ÏCaoem, Simaboer en Pariangan naar do spoor- 
halte Koeboc Karambil. (Zie nog Padang Gan- 
ting, Soeroaso; T. n. I. 13de jrg., afl. 7-12, 2de 
deel, bl. 12; T. Bat. Gen. deel LV, bl. 234; 
Oudh. Vers], 2de kw. 1912 bl. 41, No. 21). 

TIKÉ. Zie OPIUM.
TIKËL BALOENG (jav.). Zie EUPHORBTA 

TIRUCALLI.
TIKOE. Belangrijke visschers- en havenplaats 

aan de kust van de residentie Sumatra’s West
kust, juist ten Westen van het Manindjau meer. 
De Antokan, afwatering van genoemd meer, 
komt een weinig benoorden Tikoe in den Indi- 
£ehen Oceaan. De plaats is door een verharden 
weg Oostwaarts verbonden met Loeboek Ba- 
soeng (21 K.M.) en Zuidwaarts met Soengai Li- 
inau (21 K.M.). £ j l(-

van den „Nederlandschen tijd”; enkele exx. 
bestaan daarvan in doorloopenden overdruk, in 
2 deelen gesplitst, n.1. 1 t/m 5, en 6 t/m 9. Het 
plan bestond deze serie voort te zetten tot het 
einde der 17e eeuw, en dan al deze opstellen ver
zameld en — waar mogclijk — aangevuld en 
verbeterd afzonderlijk uit te geven (Nijhoff, 1, c. 
bl. 172). Helaas, moest de door asthma sinds 
zijn jeugd gekwelde man overlijden vóór dit 
plan verwezenlijkt kon worden. Tiele’s studiën, 
daardoor slechts in de „Bijdragen” verspreid te 
vinden, zijn alweer het beste wat op dit oudere 
koloniaal-geschiedkundigc gebied bestaat.

Baanbrekend ook werkte hij in anderen zin. 
Sinds De Jonge met den aanvang van het IVe 
deel (1869) zijne „Opkomst van het Ned. Gezag” 
van „Oost-Indië” op „Java” beperkt had, waren 
de Buitenbezittingen buitengesloten. Dit wilde 
Tiele verhelpen. In 18S6 verschenen, als dl. I der 
„Tweede Reeks (Buitenbezittingen)” van de 
Opkomst, zijne „Bouwstoffen voor de geschie
denis der Nederlanders in den Maleisehen Archi-
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pel”, dl. I. Na zijn dood, werd op grond van de 
door Tiele reeds verzamelde gegevens, in 1890 
het Ile dl. uitgegeven door Mr. J. E. Heeres, die 
ook in ’95 een 111e deel gaf. Daarmede kwam 
het tijdperk 1612—1649 dier Buiten bezittingen 
alvast tot zijn recht.

Naast de omwerking voor Nederlanders van 
Vivien de Saint Martin’s „Histoiie de la Géogra- 
phie” onder den titel „De ontdekkingsreizen 
sedert de vijftiende eeuw” (Leiden, 1874), en de 
uitgave, na Burnell’s dood in 1882, van dl. II der 
oude Engelsche vertaling van Linschoten’s be
roemd Itinerario (zie deze Encycl. TI, bl. 586) 
voor deTïakiuyt-Society (London, 1885), moet 
nog met name gewezen op zijn klein maar al
weder baanbrekend en zeldzaam-degelijk opstel 
„De oudste kaarten van den Maleisehen Arehï- 

/pel” in het Feestnummor der Bijdragen. Kon. 
Inst.. afd. Land- enVoïkenkundc (’s Grav., 1883), 
behandelend de kaarten van 1522 —1600, met fac
simile van het O.-Indische gedeelte op Ribeiro’s 
wereldkaart uit 1529. Want ookaandekartografie 

. wijdde Tiele groote en vruchtbare aandacht.
In 1886 werd Tiele door de Utreehtsche Uni- 

versiteit, bij haar 250-jarig bestaan, honoris 
causa tot doctor in de letteren benoemd. •

:
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Tiele’s arbeid behoeft slechts in onderdeden 
revisie of wijziging; liet overgroote gedeelte is 
eens voor al gedaan, en voortreffelijk gedaan; 
dank zij zijne, aan Fruin herinnerende, belezen
heid en dege degelijkheid.

■ i

G. P. R.
TIENDE VAN HET RIJSTGEWAS. Zie onder 

BELASTINGEN in deel I, bl. 242.
TIFA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.

;

: ? TIFOEBAAI. Kleine, door hoogo heuvelrug
gen ingesloten baai op de Z.W. kust van Boeroe, 
Moluksche Archipel. Do baai is geheel vrlpvan 
gevaren,heeft zeer matige diepten en biedt slechts 
ankerplaats aan voor óén schip; de breedte van 
den mond tusschen twee rotsige hoeken be
draagt niet meer dan 180 M. Van om de Zuid ge
zien, doet zij zich voor als een plekje wit zand
strand tusschen twee rotsige 1.euvels met een 
hoogeren, lichtgroenen, drietandigen bergkam 
op den achtergrond. Onmiddellijk beW. den bij 
den Westhoek der baty gelegen heuvel Sanane 
begint de vlakte der Waimala. Zie Zeemans
gids deel VI.
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TIKOEKOER. Soendanecsche naam voor con 
Tortelduif, Turtur tigrinus, die op Billiton en bij 
de Malei er s op Sumatra Tökoekoer genoemd 
wordt, op West- en Oost-Sumatra Balara heet on 
0p Celebcs Booloohoeo. Poeier, Javaanscli voor 
Turtur risorius; Poetër-gSni is Turtur bitorqua- 
tus, doch op Sumatra Tëkoekoer. Ecne 'soort van 

aanverwant geslacht, Geopelia striata, heet

b is het sterk geaccidenteerde terrein van- het 
landschap Panc. Be gebergten bestaan meest 
uit andesiet, terwijl de hoogvlakte opgebouwd is 
uit vulkanisch tuf-materiaal en vrij zwaar bc- 
boscht is, hoewel grooto grasvlakten niet ontbre
ken. De totale oppervlakte wordt geschat op 
G a7000 K.M.2, dus ongeveer 2 x de provincie 
Friesland. Administratief behoort het land tot de 
afdeeling Simëloengoen en de ICarolanden. (Zie 
elk dezer artikelen). Zie voor bevolking onder 
BATAKS.

TIMOEROENG. District van de onderafdeeling 
Noord-Bonc, afdeeling Boné, gouvt. Celebes en 
Onderhoorigheden.

TIMONIUS SERICEUS K Schum. Fam. Ru- 
biaceae. Tiraon (ambon.), Kctimon (timob.). Klei
ne boom van het Oosten van den Archipel, waar
van de wortels als geneesmiddel gebruikt wor
den. De bast is zeer vergiftig en bevat een alka- 
loidc.

TIMOR (KAJOE) (mal.). Zie GREWIA SALU- 
TARIS.

TIMOR EN ONDERHOORIGHEDEN. Aldus 
is de naam ccner residentie, gelegen tussehen 
7° 15' (Noordpunt van het eiland Damar der 
Zuid-Wester-Eilanden) en 11° 5' Z.B. (Zuid
punt van het eiland Dana der Roti groep) 
en 11G° 45' (de Westpunt van Soembawa) en 
128° 30' O.L. (de Oostpunt van het eiland 
Damar) en omvattende van West naar Oost 
gaande de eilanden Soembawa benevens de 
eilandjes — van West naar Oost*— Belang, 
Namo, Pandjang, Saringi, Ajer Tawar, Medang, 
Mojo, Dongger besar, Liang, Ngali, Ketapang, 
Nisa Savoe, Matagateh, Kolapa, Gele - Bant ja 
en andere kleinere eilandjes, het eiland Soernba 
of Tjendana (Sandelhouteiland), het eiland 
Flores met de daarbij behoorende eilanden 
(zie FLORES), de Solor-cilanden, zijnde: Solor, 
AdonatCj^ Lomblèm êif~ eerugo kleinere, de 
Alor-eilanden, zijnde: Pantar of Pandai, Alor 
of Ombai en eeuigc kleinere, de Zuid-West er 
eilanden, zijnde: Wètar, Kisar, Lèti, Moa, 
Lakor, Roma, Goenoeng Api, Loeang, Sermata 
en Damar, de Savoe- of Sawoe-groep, bestaande 
uit de eilanden Savoe (Sawoe), Rnndjoewa of 
Benjoar en Dana of Nicuw-eiland, de Roti- 
(Roté-.)groep, bevattende de eilanden: Roti 
(Roté), Daoe, Noesé, Dana, Heliana, (niet echter 
een eiland Landoe, dat volgens sommige schrij
vers en kaarten ten Noorden van Roti, zou liggen: 
Landoe is een schieroihind van Roti), Oesoe en 
eonige kleinere, de Westelijke (Z.W.) helft van 
het eiland Ti mor (minus de enclave Oeikoessi, 
dat aan Portugal behoort) en het eiland Se- 
jnaoe, zoomede eenige kleine eilandjes in de 
baai van Koepang. Omti’ent de grenzen tussehen 
Nederlandsch- en Portugeesch-Timor, zie onder 
TIAIOR (Eiland).

Over do natuurlijke gesteldheid en voortbreng
selen raadplege men de artikelen, die de ver
schillende eilanden beschrijven. Alleen zij hier 
vermeld, dat de visscherij naar parelmoer- 
schelpen en tripang door Europeesche en Chi- 
ncesche ondernemers word# uitgeoefend, voor
namelijk tussehen de eilanden Adonarc, Lou- 
blèm, Solor en bij Laboean Badjo (West-Flores). 
Zij hebben daartoo vergunning gekregen van 
de betrokken Zelfbesturen, wien zij door stor
ting in de landschapskassori een zeker aandeel 
van «le opbrengst uitkeoren. De verleende

een
inliet Jav. P.rkoetoet (dial. B rkoctoct),opObst- 
Sumatra Mfrbóek en op West-Sumatra Katiti- 
ran. Geopelia maugei heet op Koor en de Ivei- 
eilanden Siklat.

TIKOES (mal., jav.). Zie MUIZEN.
TIKOES BAMBOE (mal?). ZioBAMBOERAT. 
TIKOES BOELAN (mal.). Zie EGELS. 
TIKOES BOESOEK (mal.). Zie SPITSMUI

ZEN.
TIKOES KASTOERI (mal., jav.). Zie SPITS

MUIZEN.
TIKOES KËLAPA (mal.).ZieKOESKOEZEN. 
TIKOES MARIANGIN (mal. bandj.). Zie 

SPITSMUIZEN.
TIKOESAN. Maleische naam voor een ralsoort, 

Poliolimnas cinereus.
TILAM (IKAN) (mal.). Zie NEUSVISSCHEN. 
TILATANG. District der onderafd. Oud 

Agam (zie aldaar), Sum. Westk.
TIMAHA (jav.). Zie KLEINHOVIA HOSPI

TA.
TIMAI-TINGGI. Naam op West-Sumatra voor 

eene Bladvogel-soort, Ghloropsis zosterops; ande
re Bladvogels heeten Djoeloe djoeloe daocn, Ghlo- 
ropsis media en Boeroeng bindaloe, Ghloropsis 
n n asla. Op Oost-Sumatra noemen de Maleiers 
i 'idoropsis zosterops en icterocephala Boeroeng 
daocn. De Bladvogels zijn te kennen aan den ge- 
kromden snavel, aan de bladgroene kleur hunner 
vederen en den niet zelden met blauw of geel ver
sierden kop. Vleugelbocht bij de meesten blauw; 
keel der mannetjes blauwzwart. Zij leven op hoo
rnen, waar zij tussehen de groene bladeren insec- 
! en zoeken; zij eten ook wel vruchten.

TIMBAO (Celebes). Zie BANGO.
TIMBOEL (mal.). Zie ARTOCARPUS COM

MUNIS. »
TIMOEN (jav., mal., sound.). Zie CUCUMIS 

SATJ.VUS. »
TIMOF-RLAND. Oostelijk Batakland, ten Oos- 

(< n \ in hel Tobameer. gelegen in het gou
vernement Oostkust van Sumatra. De Asalian- 
rivier vormt in liet Zuiden een natuurlijke grens, 
terwijl <lc waterscheiding tussehen Lau Biang en 
Ka ré rivier in hot Noorden do grens vormt met 
de Karo-hoogvlakto. Aardrijkskundig bestaat 
het uit twee doelen:

a. liet Noorden, dat als oen voortzetting van 
het Karoland beschouwd kan worden, en even
eens een hoogvlakte vormt, die naar hot Oosten 
en Zuid-Oosten afhelt; dit wordt in liet Oosten 
afgesloten door een randgebergte, dat ook de 
voortzetting «is van het Karo-randgoborgto;

b. het Zuiden, dat een vlak terrein is, hetwelk 
van Batoe Bara af zeer langzaam naar het Zuid- 
Westen oploopt, dan heuvelachtig wordt en 
daarna in hot Zuiden (Tano Djawo) steil en 
machtig, in hot Noorden (Si Antar) geleidelijk zich 
verheft tot een bergketen, die aanvankelijk even
wijdig loopt met den Oostoover van het Toba- 
mecr, maar bij Parapat er don stoilen rand van

eindigt in den Dolok Mardjaroong- 
djoeng (IG00 M.). Het overgangsgebied

■

■
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van a on

22IV

(



, ./- c-v, C ./■ '■■■■■<> r ' /t'i

’ C - - ■' - ' . <1 ^ • v / , / - ' . ‘ • ct\ ’

^ ^ C  ̂i ■■ '£ v-,-v
ONDERHOORIGHEDEN-TIMOR (EILAND).TIMOR E338

vorgunhingen moeten, alvorens daaraan rechten bank. Overigens is de uitoefening der rechter -
ontleend kunnen worden, door het N.-I. Gouvor- lijke macht bij do magistraten (d. z. de hoofden
nement zjjn goedgekeurd. der onderafdeelingen), de landraden en resi-

Uitgestrektheid en bevolking (der geheele dentiegcrechten te Koepang, Endóh. 
residentie). Volgens eene kort geleden ontvan- ngapoo en Soembawa bësar voorzoover deze be
gon opgave van den Chef van den Topografi- voegdheid niet aan de inlandscho vorsten is
schén dienst bedraagt do grootte der residentie gelaten, wier rechtspraak intusschen wordt uit-
6918G.70 K.M.2; terwijl de nieuwste schatting geoefend onder leiding der bestuursambtenaren,
(1917) omtrent de bevolkingssterkto de Inland- • volgens eene uniforme over de Zelfbesturen 
sche bevolking op ruim 1 millioen zielen stolt; voor hun gebied toepasselijk verklaarde rege-
het aantal Europeanen bedraagt ± 050 en het ling. 
aantal Vreemde Oosterlingen (Chineezen en 
Arabieren) ± 4S00. Het aantal Christen Inlan
ders is ongeveer 40.000.

Voor de administratieve indcéling van het gewest 
wordt A’erwezen naar Ind. Stb. 1916 no. 331, 
nader gewijzigd bij lnd. Stbl. 1916 no. 372.

Administratief is de residentie Ti mor en

Wai-

Voor het Inlandsch onderwijs werd eene 
speciale regeling getroffen bij het Gouv. besl. 
van 31 Maart 1913 no. 44 (gedeeltelijk opge
nomen in Ind. Stb. 1913 no. 309 en in ex-

4texiso te vinden in hot Soerabaiaseh Handelsblad ^ 
van 19 Januari 1914). Eene belangrijke wijziging 
kwam tot stand bij het Gouv. besl. van 28 
October 1915 (Ind. Stb. 1915 nos. 020 cn 621). 
Bepaald werd dat aan verschillende Zcndings- 
corporaties subsidies uit ’s Lands kas verleend 
zullen worden voor oprichting en instandhou
ding van scholen voor Inlanders, terwijl voor 
een gedeelte van het gewest (t. w. dat deel 
waar de Zending niet werkt) door den Resident 
in overleg met dc Directeuren van Onderwijs 
en Eeredienst en van Binnenlandsch Bestuur 
het noodige verricht werd tot invoering en/of 
organisatie van hot volksonderwijs. Voor laatst
bedoelde doelen van het gewest werd de predi
kant tc Koepang benoemd tot schoolopziener en 
werden de hulppredikers, ieder voor zoover zijn 
ressort betreft, als adjunet-schoolopzieners aan 
hem toegevoegd.

Dc militaire macht bestaat uit het garnizoens
bataljon van Ti mor en Onderhoorighedcn cn 
uit het noodige geneeskundig en administratief 
personeel. De staf van het korps is gelegerd 1e 

‘Koepang, voor welke plaats tevens eene mobiel*; 
colonne onder een kapitein is uitgetrokken. 
Detachementen van verschillende sterkte zijn 
voorts op dc verschillende eilanden van liet 
gewoso gelegerd. Waar mogelijk wordt dc taak 
der troepen tot handhaving van orde en nisi 
overgenomen door detachementen van het bij 
Ind. Stb. 1912 no. 172 opgerichtto Korps 
wapende politiedienaren.

TIMOR (EILAND.) Omtrent Ti mor treft in 
het bijzonder dat de meeste wetenschappelijke 
onderzoekers hot beeld van land en volk te 
sterk hebben gegeneraliseerd, afgaande op het 
door hen bezochte gedeelte. Dat geldt, wat de 
bodemgesteldheid aangaat, zelfs van sommigen 
der- jongste auteurs. Men leest, dat Ti mor in
genomen wordt door een moeilijk toegankelijk, 
sterk ingesneden bergland, dat in dat bergland 
plotseling steile klippen verrijzen (de bekende' 
fatoe’s), dat het eiland nagenoeg geen laag
vlakten bezit, maar overal steil uit zee oprijst, 
enz. Hot is de verdienste van Wanner, 
beter overzicht gegeven te hekjxcn van de 
bodem vormen van het Westelijk deel van 
Ti mor, flat door andere gegevens kan worden 
aangevuld, vooral uit dc beschrijving van 
Midden-Timor door Grijzen; terwijl voor het 
Portugeesch gedeelte onze inlichtingen nog 
zeer vaag zijn. Eerst wanneer de uitkomsten 
der wetenschappelijke expedities van do laatste 
jaren in extenso zijn medegedeeld, zal het 
mogelijk zijn een vollediger beeld te ontwerpen.
De kaarten van het eiland zijn nog niets anders

i >!

\ welke bestuurd wordtOnderhoorigheden 
door een Resident, die te Koepang op Timor 
gevestigd is en bijgestaan wordt door een 
Secretaris (tevens fd. Notaris en Vendumeester 
2de kl.) en een Assistent-Resident ter beschik
king — gesplitst in vijf afdeeiingen *) nl.

I. Zuid-Timor en Eilanden, onder verdeeld 
in vijf onderafdeelingen.

II. Noord- en Midden-Timor, ondervcrdeeld

ifI
ii
II in vijf onderafdeelingen.

III. Elores, onderverdeeld in zeven onder
afdeelingen.

IV. Soemba, onderverdeeld in vier onder
afdeelingen?

V. Soembawa, onderverdeeld in drie onder
afdeelingen.

De afdeeiingen worden bestuurd door Assis
tent-Residenten, die bijgestaan worden door 
Controleurs of Gezaghebbers ter beschikking.

Met uitzondering van den Assistent-Resident 
der afdeeling Flores, zijn de Assistent-Residenten 
tevens belast met het bestuur eener onderafdec- 
ling,-nl. de Assistent-Resident van Zuid-Timor 
en Eilanden met het bestuur der onderafdeeling 
Koepang, van Noord- en Midden-Timor »iet 
het bestuur der onderafdeeling Midden-Timor, 
van Soexnba met dat der onderafdeeling Midden- 
-Soemba en van Soembawa met dat der onder
afdeeling Soembawa.

Met uitzondering van den controleur ter be
schikking gesteld van den Assistent-Resident 
van Flores, die speciaal met het verrichten 
van afdeelingswerk is belast, .verrichten de 
overige titularissen het onderafdeelingswerk in 
de onderafdeelingen, welke rechtstreeks onder het 
bestuur der afdeelingschefs zijn gesteld.

De overige onderafdeelingen worden be
stuurd door Controleurs en Gezaghebbers bij 
het Binnenlandsch Bestuui1, welke ambtenaren 
in enkele groote, lastig bereisbare ressorten in 
hun bestuurstaak worden bijgestaan door Euro- 
peesehe of Inlandsche bcstuürsassistenton.

Voorts zullen in het gewest drie Aspirant- 
Controleurs geplaatst worden, wier standplaat
sen door den Resident moeten worden vast
gesteld.

Wat het rechtsw9K.cn betreft staan de Euro
peanen en met hen gelijkgestelden terecht voor 
een Raad van Justitie te Makasser voor zaken, 
die tot de competentie belmoren van die recht-
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*) Omtrent de verschillende afdeeiingen, 
zie men bij de eigennamen. * ,,
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in don geheolen Oostmoesson (Mei —October) 
oeno hoogé oceaandeining zoodat commvnieatie 
met den wal dan tot de uitzonderingen behoort. 
In den Westmoesson vindt men op vele plaat
sen goeden ankergrond. Van straat Roti naar 
het N.0. gaande treft men als eerste groote de 
Noil-Mina baal aan, gevormd door een flauwe, 
rfc 20 zeemijlen lange inbochting der kust. 
De kust is hier over een breede strook laag. 
Een in den Westmoesson zeer geschikte anker
plaats vindt men nabij hoek Batoe Poetih 
bij cle Noil-Mina baai. Verder naar het N.O. 
treft men de reede van Kolbano, waar op ± 
600 M. uit den wal nog 17 vadem water gevonden 
wordt en men met schepen zeer goed kan 
landen.

16 zeemijlen verder komt men bij Kaap 
Batoe Mórah, waar de bergen met eene hoogte 
van 6 & 700 meter tot dicht bij de kust naderen. 
Meer naar het N.O. volgt bij’hoek Sirihpinang 
(We Toh), een vrij ver uitstekende punt, waar 
op l1/;, zeemijl van den wal 52 vadem water werd 
gelood. De bocht waarvan deze punt de- Zuid
hoek vormt, is de Maoe Besibaai,- welke onge
veer 3 zeemijlen landwaarts indringt. De kust 
vormt hier een delta, waarvan de eilanden met 
rizophoren begroeid zijn. Met gewoon laag water 
wordt op de bank voor den ingang der Maoe 
Besibaai slechts één vadem water gelood, 
naar binnen neemt de diepte spoedig tot 8 
vadem toe. De Mota Masin (Mota = rivier) 
maakt op de Zuidkust de grersScheiding tus- 
schen Nederlandsch- en Portugeesch-Timor. De 
sterke branding op de kust is oorzaak dat de 
ingangen van alle baaien en de mondingen 
dor rivieren in don Oostmoesson verzanden, 
zoodat de goheele Z.O.kust geen behoorlijke 
afscheepplaatsen oplevert.

Bij de bodembeschrijving 'onderscheiden we: 
1. het Westelijk breede deel, 2. het smallere 
middendeel en 3. het Oostclijk deel. De grens 
tusschen het eerste en tweede valt ongeveer 
&men met de administratieve grens tusschen 
do afdeelingen Midden-Timor en Béloe, terwijl 
de Oostgrens van de smalle middenmoot niet 
ver beoosten de verste deelen van het Neder
landsch gebied valt.

1. Het Westelijk deel valt in tweeën te 
splitsen door een lijn, van. do baai van Koe
pang uit getrokken in de richting van de lengteas 
des eilands., De waterscheiding ligt grooten- 
decls ver benoorden dio lijn. Zoo hebben zich 
alleen naar de Zuidkust groote stroomgebieden 
ontwikkeld, dat van de Noil (= rivier) Mina 
en dat van do Noil Benanin. Benoorden de 
lengteas ligt een zeer grillig gevormd berg
land, dat dichtbij do baai van Koepang al 
toppen heeft van 900—1100 M. en geleidelijk 
steigt tot het hoogste punt van Ned.-Timor, 
don G. Moetis (2350 M.), benoorden welke de 
hoogte sterk afneemt. Lange ketenen, in de 
richting van het eiland gestrekt, die oudere 
beschrijvingen vermelden, zijn niet te bokennen; 
diepe dalen zijn in het bergland ingegroefd. 
Op dit bergland staan» de bovengenoemde 
steilwandige, meestal kale fntoo’s (= steen, 
rots), sommige eenige' kilometers lang en breed 
en tot 700 M. hoog boven hun voet, plotseling 
verrijzend met bizarre vormen. Van zulke 
achtige klompen tot kleine blokken zijn allerlei 
overgangen. De meest typischo fatoo’s zijn

dan weinig betrouwbare schetskaarten. Ook 
een kustopneming heeft nog niet plaats gehad.

L a n d b e s c h r ij ving. Kusten. De Zuid
westelijke punt van het eiland draagt den naam 
van Tandjong Oësina; het is het begin van straat 
Semaoe, die bij T. Balmoctoeng eindigt, waar de 
baai van Koepang aanvangt, de voornaamste in
ham van het gelieele eiland, dio vijf mijleh land
waarts indringt en aan den anderen kant begrensd 
wordt door T. Pakoela Koepang, de hoofd
plaats van Nederlandsch Timor, ligt aan de 
Zuidzijde van de baai. In den Oostmoesson 
heeft zij een veilige reede, doch in den West
moesson moeten de schepen vaak eene schuil
plaats zoeken in Straat Semaoe achter liet 
eiland van dien naam, ter reede van Hansisi, 
waar zich een kolenstation bevindt. Passagiers 
embarkeeren en debarkeeren dan bij Tanaoe 
op het eiland Timor in de straat, ongeveer 
51/, paal van Koepang, eene omstandigheid, 
welke voor handel cn verkeer zeer bezwarend 
is en waarin door aanleg van een dam of pier 
verbetering zal worden gebracht.

Ten einde een oordeel te kunnen vormen 
aangaande de gunstigste plaats voor het landen 
van schepen gedurende elk jaargetijde, werd 
te Timor Koepang in 1919 oen proefsteiger 
gebouwd.

In het Noordoostelijk deel is de baai zeer 
ondiep, de kust vlak en laag, waarvan de 
inlanders profiteeren om er zout te winnen; 
aan die kust ligt Pariti. Aan het Noordelijk 
uiteinde verheft zich in het binnenland de 
■ >ick van Soelamoc, aan welker voet de kust 
/.u:h Noordwaarts ombuigt tot aan T. Baraté, 
waar de baai van dien naam is, die het ri
viertje Toeakaoe in zich opneemt.

De kust loopt daarna zonder noemenswaardige 
inhammen Noordwaarts tot T. Mas, om zich 
vervolgens N.O.waarts te buigen, ook zonder 
baaien van beteekonis te vormen. Alleen zij 
genoemd, omdat zij door kleine kustvaartuigen 
plegen bezocht te worden, de reede van Nai- 
klioe cn op Portugeesch gebied (enclave Oei- 
koe.s.si) de reede van Pantei Makassar, ver
volgens vlak bij dc grens van Oeikoessi op 
Nederlandsch gebied, de reede van Wini en 
voorbij T. Batoe poetih tic reede van Ata- 
poepoe met veel riffen, welker aanwezigheid 
door palen, die op behoorlijken afstand uit zee 
zichtbaar zijn, worden aangewezen. Een paar 
paal verder begint Portugeesch-Timor cn wordt 
T. Bagoegede aangetroffen met dc reede van 
dien naam.

Tot T. Aluubara houdt de kust nu haar N.O.-

1
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waartsche richting, waarna zij Oostwaarts 
’ loopt, min of meer diepe inhammen vormende, 

waarvan de belangrijkste is do baai van Dilly, 
waaraan de hoofdplaats van Portugeesch Timor 
van dien naam gelegen is. De baai levert een 
zeer goede, ankerplaats op, welke door riffen, 
waartusschon men doorvaart en die door 
tonnen en boeien worden aangeduid» tegen de 
ruwe zeeën beschermd? wordt. Tegenover Dilly, 
op een afstand van 5 mijlen N.waarts, ligt het 
aan Portugal t toobohoorende Poeloe Kambing, 

heuvelachtig land met steile kusten. Doeen
Oostelijkste punt van Timor wordt gevormd 
door de Noordoostpunt, nabij het eilandje Noesa 
Bësi.

rous-

Op de Zuidoostkust van het eiland staat
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heuvellanden on grillig gevormde losse berg* 
waarin do fatoe’s niet ontbieken.

kalk massieven, maar een gelijksoortig karakter 
bezitten een aantal eruptieve blokken. Alle 
zijn van geheel andere geologische samen
stelling dan hun omgeving. Voor erupliva 
is dat niets bijzonders, voor de kalleen is het 

merkwaardig. Wanner heeft de onder

groepen.
De hoogste top op Ned. gebied is «le Lokaan 
(1580 M.). Niet ver Oostwaarts daarvan reikt 
de Leuhitoe tot 1950 M. In het Zuidelijk deel 
ligt een groote laagvlakte, ver naar binnen 
reikend langs <lc Noil Bcnain, die uit twee 
lange 4>ronrivieren ontstaat, de Noil Moetien 
(witte rivier) en de Mota (= rivier) Bain, 
die beide lengtedalen dborstioomen. De Noil 
Bcnain is de machtigste rivier van Nedcrlandsch- 
Timor; in den benedenloop is haar bedding 
tot 5 a G00 M. diep. Deze vlakte is bekend 
om haar vruchtbaarheid en voor een g.oot deel 
met kokospalmen begroeid. Zij vormt het voor
malig rijk van Waiwikoe- Waihalé (zie bij 
Bestuu r). Langs de Zuidkust strekt zich 
bijna overal laagland uit; achter het strand 
liggen er uitgestrekte lagunen, met rliizo- 
phorenbosschen omzoomd. Zoowel de landing 
als het doordringen in het binnenland zijn zeer 
bezwaarlijk, waardoor de uitvoer van copra, 
die anders van beteekenis zou zijn, ondoen
lijk is. De Noordkust is meest bergachtig of 
slechts door een smalle laaglandstrook om
zoomd. Echter liggen ook hier een paar laag
vlakten, o. a. die in het N.W. van Béloe, die 
echter meerendeels door een kustgebergte van 
de zee is gescheiden; ze is ten dcele met gébang- 
palmen begroeid. Ten dcele op Portugeesili 
gebied ligt de vlakte langs de Mota Talaoc 
(in haar benedenloop Loëo of Lois), eveneens 
een binnenvlakte, het lengtedal van dc rivier.

3. In Portugeesch-Timor schijnt het berg
land eenzelfde grillig karakter te vertoonen 
als meer Westwaarts. Ook hier komen er vele

zeer
stelling uitgesproken, dat zij evenals de bekende 
^klippen” der Alpen, overblijfselen zijn van 
lagen, die door groote o verschuivingen over 
jongere lagen zijn hccngelegd: Molengraaff, 
die aanvankelijk van een andere meening was, 
heeft zich later hierbij aangesloten. Het ge
bergte van Tirnoi zou dus een „alpinen bouw” 
hebben; behalve tal van plooiingen en breuken 
zouden ook overschuivingen oorzaak zijn van 
zijn sterke verbrokkeling. Die overschuivingen 
waren Noordwaarts gericht; vandaar het ont
breken der klippen bezuiden de lengteas des 
cilands. De fatoe-kalken zijn meestal licht 
van kleur, ongelaagd of onduidelijk gelangd, 
veelal oölilhisch (erwtvormig), arm aan ver- 
steeningen.

Te midden van het woeste Noordelijk gebergte 
ligt, Westwaarts van den Moetis, een hoog
vlakte, die van de Noordkust tot het midden 
van het eiland reikt (10 K.M. breed langs de kust, 
40 K.M. lang naar binnen) en vrij van klippen is. 
Zij bestaat uit zand- en leisteenen en is nage
noeg geheel onbewoond. Wanner rekent haar 
tot de flyschformatie der Alpen.

De Zuidelijke helft van het Westelijk deel 
stijgt lang niet tot zoo groote hoogten als de 
Noordelijke. Het hoogst, tot ruim 1100 M., 
reikt het uit jura-kalken en -mergels bestaande 
bergland, dat zich in het Z.O. van West-Timor, 
achter het dorp Koebano, uit zco verheft 
regelmatig evenwijdig aan de Z.W. — N O. kust 
loopende ketenen vertoont. Hel is door Wanner 
het Salomon-Müller-gebergte genoemd. Ten 
Noorden daarvan liggen onbewoonde plateau’s, 
bestaande uit laat-tertiaire of kwartaire rif-

i
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fatoe’s in voor, zoowel als karang-terrassen: 
ook hier wisselt het met hoogvlakten af. In 
het Westen draagt het de hoogste verheffing 
van het eiland, de Ramelau (2950 M.).

In alle drie de deelen van liet eiland komen 
slijkvulkanen voor (zie op MODDERWELLEN: 
behalve de daar genoemde literatuur zie Wan
ner in Geologisch Rundschau, IV, 1913, bl. 149).

Klimaat. De moessons zijn op Timor sein i 
per aan elkander overgesteld dan gewoon- 
lijk in den O.-I. Archipel het geval is. Er b>- 
staat — wat de tijdperken van de regelmatig' 
moesson wisseling betreft 
scheiding tusschen hel Noordën en het Zuiden 
Terwijl in Noord-Timor «Ie regentijd in Noveni 
her of December invalt en in Maart-eindigt, 
treedt dc regenmoesson in bot Zuiden eer-t 
togen het voorjaar in en duurt dan tot Juni 
voort. In dit gedeelte valt ook in de droogste 
tijden van hetjaar — November en December 
nog wel regen (passaatregens), wat in Noord- 
Timor gedurende den Oostmoesson vrijwel 
uitgesloten is. Van .Mei tot November, soms 
tot December, is do bodem als verzengd en 
zien de berghellingen er kaal en verschroeid 
uit; de kajoopoetih-boomen met hunne witte 
stammen staan bladerloos. De meeste rivieren 
en beken drogen geheel uit. In de vlakke kust
streken stijgt dc thermometer in de schaduw 
tot 94° en 9G° Fahrenheit (34-30° C.).

Een storke Zuidoostenwind, alhoewel 
hitte dragelijk makendo, verwekt bij velen koorts. 
In het begin van den Oostmoesson zijn de nach
ten koel, zelfs koud — ochtondtcmperaturon 
van 65—00° F. zijn dan aan de kust geen

kalken, de bekende karang (zie KARANG), die 
in het Oosten van den Archipel tot op groo(£} 
hoogte voorkomen, meestal in den vorm van 
terrassen. In Timor reiken ze tot 1200 M. 
Deze karangs, afwisselend met kalkmergels — 
gelijktijdige zecafzettingen —, bedekken niet 
minder dan ongeveer een derde van West- 
Timor. In de Zuidhelft zijn ze veel uitgestrekter 
dan in de Noordhelft; het Zuidwestelijk deel, 
het landschap Amarassi, van het ,dal der Noil 
Mina Westwaaits, is er bijna geheel mee over
korst, tot op de hoogste verheffingen (ruim 
000 M.); evenzoo het tegenoverliggend eiland 
Semaoe. De laagvlakte langs de Noil Mina reikt 
Noordwaarts tot voorbij de lengteas en zet zich 
beoosten den mond in een breede kustvlakte 
voort, die tegen het Salomon-Müller-gebergte 

• tc niet loopt. Beoosten de baai van Koepang 
ligt ook een laagvlakte van ongeveer even 
groote lengte en breedte als de baai zelve. 
Overigens is de kust meest bergachtig.

2. Van de bodemgesteldheid in liet smallere 
deel, ingenomen door de afdeeling Béloe (be
halve haar Westelijkste deel, in de lengteas van 
het eiland) en door de Westelijke strook van 
het Portugeesch gebied," is ons veel minder 
bekend dan van het eerstbeschrevene. Hoog
vlakten schijnen hier, vooral benoorden de 
lengteas, meer voor te komen dan verder West
waarts en worden afgewisseld door golvende

eene scherpe ;i f-
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zeldzaamheid —, bij het einde evenwel hebben 
ze dezelfde hooge temperatuur als overdag; 
de warmte wordt dan in liet bijzonder gevoeld, 
omdat do lievige wind sterk is afgenomen. Do 
Westmoesson, die ‘gewoonlijk met zware buien 
en slagregens inzet, brengt in buitengewoon 
korten tijd verandering in de natuur. Do tot 
dusver onbeduidende rivieren en beken zwollen 
tot machtige stroomen, de berghellingen tooien 
zich weder met donkergroene grastapijten, met 
bloemen en struiken; de temperatuur wordt 
lager. Koortsen blijven echter aan de kusten 
voorkomen, hetgeen wel wordt toegeschreven 
aan den gordel koraalriffen, waarmede Timor 
omgeven is. Zie ook KLIMAAT Dl. I, bl. 344 
en 349. *

Plantengroei. Alhoewel Timor vele vrucht
bare streken telt, welker bodem zeer geschikt 
is voor de cultuur van rijst, tabak, koffie en 
andere gewassen, vc.toont het eiland over het 
algemeen niet dien rijkdom en die weligheid 
van vegetatie, welke de meeste andere eilanden 
van den Archipel kenmerkt. Zware bosschen 
worden er niet of schaars aangetroffen, het 
meest in het Zuidwestelijk deel, het landschap 
Amarassi: de berghellingen zijn er meestal 
schraal begroeid; varens en orchideeën ont
breken schier geheel. Groote terreinen zijn 
bedekt met alang-alang, korte grassen, wild sui
kerriet, bamboe en kreupelhout. Waar stof- 
feering van het landschap is, bestaat deze 
gewoonlijk uit dasuarinen met. hun spichtige 
kronon, witstammige kajoepoctihboomen (Eu- 
e-ilyptus al ba), sandelhout-boomen (kajoe tjen- 
dana), gëmoeti-, sagoo-, gëbang- en lontar- 
palmen. euealyplcn, acacia’s, mimosaceën en 
cuphorbiacec'n, <Iio wel veelvuldig, doch in 
ijle bosselu.-n of verspreid voorkomen. Lontar- 

gëbang-pahnen bedekken in de lagere stre
ken dikwijls groote uitgestrektheden; vooral 
langs de stranden treft men mede den kokos- 

Icn Oostmoesson trekken de 
' al rijke veehouders uit de droge kuststreken 

i hun kudden naar de bergen.
11 e \ o ! k i n g. Samenstelling. Volgens de 

nieuwste schattingen (1917) bestaat de bevolking 
van NèdorJandsch-Tjmor uitruim 330.000 Inlan
ders, ruim 2000 Vreemde Oosterlingen en ruim 
3.'.0 Europeanen. Sedci t eeuwen hebben Chi- 
neez' ii zich in rijkjes in de binnenlanden ge
vestigd. Zij hebben zich daar veelal vermaag
schapt mof de vorsten en zijn .meer Timorecs 
geworden dan Chinees gebleven. Velen hebben 
zich aan den landbouw gewijd; enkelen zijn 
handelaren gebleven. De Chineez.cn staan bij 
do inboorlingen in aanzien, omdat zij van 
verre komen, een lichte huidkleur hebben 
en jas en broek dragen. Men is bezig de 
hundcldrjjvcndcn onder hen bijeen te brengen 
<»p de standplaatsen der bestuursambtenaren. 
Arabieren en Klingaleezen wonen alleen te 
Koepang en te Atapocpoe.

Do mli conische bevolking is te verdoelen in 
twee hoofdstammen, de Timorcczen (Atoni 
Timor), die liet Zuidwestelijk deel van het, eiland 
bewonen, dat vroeger deel uitmaakte van het 
groote rijk van Sonnebait, en do lleloencozen 
(Erna Bóloo of Bélo) x), die in Midden- en Oost-

Timor wonen in de staatjes die behoord hebben 
tot het groote rijk Waiwikoe-WaihaJé. (Zio 
onder Bestuu r).

Waarschijnlijk is de bevolking ontstaan uit 
een vermenging van Maleische en niet-Maleische 
elementen, maar bij de Bóloeneezen treden 
de eerste, bij de Timoreezcn de laatste meer 
op den voorgrond. !)c Bóloeneezen hebben 
meer sluik dan kroeshaar, een koffiekleurige 
huid en weinig baardgroei. Ze zijn gemiddeld 
wat langer dan de Timorcczen; de neus is 
meestal recht of convex. De Timoreezcn hebben 

.wollig kroeshaar, veel baardgroei, een don
kerder huid; concave neuzen zijn het talrijkst, 
al komen ook de beide andere vormen voor.
Er bestaat onder de Bóloeneezen. een over
levering, volgens welke hunne voorvaderen 
eenigc eeuwen geleden uit Malaka zouden 
gekomen zijn, over Zuid-Celqbes en Florcs, 
op de Zuidkust zijn geland on daar in de 
bovengenoemde vruchtbare laagvlakte (zie Bo: 
dcmbeschrijving) het rijk van Waihalé hebben 
gesticht. Waarschijnlijk hebben zij aan het 
eiland den naam gegeven (Timoer = Oosten), 
welke in Midden-Timor beter bekend is dan 
in de overige deelen. Zij zullen zich dan over 
de overige laag- en hoogvlakten en heuvel
landen van Midden-Timor hebben uitgebreid, 
terwijl de oudere bevolking zich ten deele 
terugtrok in het zooveel mocilijker toegankelijke 
Westelijke bergland, ten deele misSchïen ook 
in het Oost olijke (Grijzen, zie lit. bl. .17 vlg.). 
In Wcst-Timor bestaat nog flc overlevering, 
dat dit deel van hot eiland vroeger geheel 
on jewoond was — niet -uitzondering van do 
streek van Koepang — cn dat do tegenwoordige 
bevolking uit het Oosten gekomen is. Merk
waardig is, dat in liet Zuiden van het gebied 
der Bóloeneezen. dus in hun oorspronkelijk 
vestigingsgebied volgens de traditie, nog het 
matriarchaat hcoischt.
^ Een kleinere, derde stam vormen de Koe- 
pangers (Atoeli Koepang), do bewoners van 
het voormalige rijk van don radja van Koe
pang en die van het eiland Semaoe. Zij ken
merken zich door een opvallend lichtere kleur, 
langeron en slankeren lichaamsbouw en meer 
golvend hoofdhaar dan hunne buren, de Timo
reezcn. Vermoedelijk heeft' bij hen sterke ver
menging plaats gehad met Rotincezen, Solo- 
reezen en Savoencezen, die in grooten getale 
in die streek gevestigd zijn. De Rotineezen 
nemen in Wcst-Timor ook de andere kustvlak
ten in beslag.

Klecding. De klccding der mannen bestaat op 
Timor gewoonlijk uit twee stukken grof katoen 
van ongeveer 2 meter lengte cn l moter breedte; 
het eone wordt om de heupen geslagen en hangt 
tot aan of over de knieën; het andere wordt als 
een mantel om do schoudors gedragen of (in 
tegenwoordigheid van hooggeplaatsten) als een 
wrong om de lendonon gewonden. Deze grof ka
toenen, door de vrouwen geweven doekon, zijn 
somtijds goor wit met roodc randen, waarin 
stropen of bloemen in andere kleuren zijn aan
gebracht. Elders zijn zij in gedekte kleuren; in 
Portugeesch-Timor vroolijker van kleur. Ieder * 
landschap heeft zijn eigen, van de overige af
wijkende, patronen, wolko vaak van grooto 
kunstvaardigheid getuigen. Bij bezoeken draagt 
men bij voorkeur eigen weefsel om tegonover
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*) Zij noemen zich zelf rai tótoen; do 
taal, die zij spreken, is het Tótoen. '
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iu aanzien stondon, en do Asoepaha’s, de herau
ten, die don volke kond deden van het uit
breken van een oorlog of het sluiten van vrede, 

gewoonlijk uitgedost met oen rood vest 
zonder mouwen en het haar in een wrong, om
wonden met helkleurige doeken met gouden 
loovertjes of zij droegen een hooge muts van 
palmbladeren met witte doeken om wonden, van 
welke aan beide zijden een aantal linten van 
verschillende kleuren afhingen; voorts hals- 
kralen met zilveren platen. De meo’s dragen 
bijna horizontaal en dicht onder den linkorarm 
een lang zwaard, (soort kléwang), waarvan het 
gevest en de schcede versierd zijn met belletjes 
en bonte linten, terwijl aan de punt der scheede 
een lange, rechtopstaande rotting is bevestigd, 
die boven het hoofd van den drager uitsteekt en 
aan hel uiteinde met zilveren punten, rood 
bokkenhaar en vederen prijkt. Deze rotting 
wordt gemakshalve ook wel van achteren in den 
gordel gestoken. Verder dragen zij onder de 
knie banden van geitenvcl.

De vrouwen zijn eenvoudiger gekleed en heb
ben mindor opschik dan de mannen. De kleeding 
bepaalt zich tot een sarong van grof, eigen ge
weven katoen, zwart, donkerblauw of donker
rood van kleur met een rand als bij die der 
mannen in een der patronen van het landschap. 
De sarong wordt ópgetrokken tot onder de 
oksels, doch om het middel vastgebonden, zoo- 
dat het bovengedeelte neervalt en de borsten 
bloot laat. Vaak wordt gedragen een gelijksoor
tige slendang met lange franje aan beide zijden, 
en een kabaia van gebloemd sits of donker katoen 
met en zonder mouwen van vreemd maaksel. 
Het haar wordt bij plechtige gelegenheden met 
klapperolie ingesmeerd; het wordt tot een streng 
gedraaid, die om een breede halfcirkelvormige 
kam gewonden als een platte knot op het ach
terhoofd wordt gelegd. Deze kam van kar
bouwenhoorn of schildpad is bij voornamen 
soms geheel van goud. Om de polsen dragen 
zij dezelfde beenen en zilveren banden als de 
mannen, aan de vingers zilveren ringen en in de 
ooren zilveren hangers, veelal in den vorm van 
een lier, die door middel van een draadje in hef 
oor worden bevestigd. Voor hoofdsieraad hebben 
zij de kora kora, een halvemaanvormig versier
sel van goud of zilver. De Christenvrouwen 
dragen bij plechtige gelegenheden stofjes, een 
gekleurde sarong, lang wit baadje met tal van 
borstspelden en een gouden* ketting, een fijn 
kanton mantille en allerlei waardevolle ver
sierselen, die eigendom der gemeente zijn.

De vorsten en hunne vrouwen plegen zich 
in hunne kleeding weinig van die dor onder
danen te onderscheiden. De eersten dragen bij 
bijzondere gelegenheden vaak lange gebloemde 
sitsen kabaja’s, ook wel van witte of donkere 
stof. Als teeken hunner waardigheid hebben zij 
een stok met gouden, de fettor’s een met zilve
ren knop, hun bij erkenning door het Gouverne
ment geschonken. Niet erkende hebben veelal 
een stok met zilveren knop, voorzien van het 
merkteeken van de vroegere „keizers” van 
Groot-Sonnebait of een dito stok uit den Por- 
tugeeschen \ijd.

De gewoonte om het lichaam, vooral de armen, 
te tatoueeren, komt over het geheele eiland voor, 
zoo onder mannen als vrouwen. Elke familie 
heeft een bepaald teeken (dat ook op de paarden

gast of gastheer niet onbeleefd te schijnen. Hot 
gebruik van een korte rijbroek vindt meer 

ingang. Daar de mannen gewoonlijk 
leeren gordel dragen, waaraan drie lederen 

taschjes aan de voorzijde zijn bevestigd, waar- 
voorzien is van kleine bamboezen

:: en meeri: wareneenii
til van er een

kokertjes (elk kokertje is één kruitvulling voor 
het geweer), terwijl de andere dienen tot berging 
van klappervezels voor proppen en van kogels, 
veroorzaken die doeken om het middel ccnc

ii
i
n belangrijke dikte, die den drager een vreemd 

voorkomen geven. Van de leeren gordels wordt 
veel werk‘gemaakt; dikwijls zijn ze geheel be-. 
slagen met kleine vertinde spijkertjes, ook wel 
met zilveren muntstukken, waaronder oude en 
zeldzame. Veelal hangt aan de rechterachtcrzijde 
van den gordel een korte rijzweep, terwijl daar
aan op reis ook nog bamboekokers of gevlochten 
mandjes gevulcb met leeftocht (mais) en tabak 
worden medegevoerd.

Het la ge, stugge haar wordt, met klapperolie 
ingesmeerd en sterk met këmiri gekruid, boven 
de kruin samengevat en steil naar boven ge
haald met een breeden band scheef naar ach
teren hoog opgebonden, zoodat het als een 
pluim of omgekeerde bezem recht omhoog 
staat; óf men draait het tot een knot als 
de vrouwen óf laat het als een paardenstaart 
in den nek hangen. Ook worden wel hoofddoeken 
op een slordige wijze om het hoofd gewonden, 
bij de Kocpangers vaak rood van kleur. Tegen
over hooggeplaatsten maakt de man echter zijn 
haar los, neemt zijn hoofddoek af. Bij bijzondere 
gelegenheden worden buisjes gedragen van wit 
of gekleurd katoen, veelal met korte mouwen. 
Aan een band hangt over den linkerschouder 
een zak of een soort tasck, met kralen versierd, 
waarin zich allerlei voorwerpen bevinden, zoo- 
als: een fluitje, een spiegeltje, een slijpsteen en 
amuletten, zoomede de ingrediënten voor het 
sirihkauwen (de sinhvrucht, niet de bladeren, 
wat kalkpoeder, gambir, pinang, (waarvoor als 
surrogaat vaak de bast van jong sandelhout 
dienst doet en tabak), eventueel een ronde zilve
ren sirihdoos. Tot sieraden dienen banden of 
ringen om bovenarmen en polsen, van been, 
rotan, koper en zilver; de zilveren zijn vaak 
kunstig bewerkt. Verder: gouden en zilveren 
platen op de borst en kleinere plaatjes aan een 
band, die om het voorhoofd wordt bevestigd. 
Aan de ooren hangen vaak glaskralen of houten 
pennen met kwasten van zwart paardenhaar 
of rood geverfd bokkenhaar, terwijl om den 
hals snoeren gedragen worden van gouden 
belletjes, gele glaskralen en van moctimlah. 
De ongehuwde man of vrouw draagt ter onder
scheiding een tweelingkoker (tibag). Het haar, 
de mond en de ooren, doen dienst als porte- 
monnaie.

Tot de uitrusting der mannen behoort voorts 
een soort hakmes, dat in een breede houten 
schede achter aan den gordel of aan een stuk 
touw of band van geitevel hangt en een lans 
(eertijds ook een oud vuursteengewoer), zoomede 
— een paard. Zonder een paard is een Timorees, 
die op eenig bezit kan bogen, niet denkbaar. 
Het paardcnhoofdstel is vaak bij aanzienlijken 
versierd mot echte of nagemaakte scalpen en 
belletjes. De meo’s of voorvechters, personen, 
die bij de menigvuldige onderlinge veeten en 
vroegere oorlogen uit den aard der zaak hoog
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wordt aangebracht), waaraan bij kopponsnol- 
ling do slachtoffers erkend kunnen worden. 
Deze pijnlijke behandeling wordt moedig onder- 

de vrouw toont zich daardoor sterk go- 
voor het voortbestaan van den stam

de kampoongs er veelal op moeilijk genaakbare 
plaatsen, liefst op of nabij de fatoe’s, zoodat 
de ruwe bergstreken veelal vrij goed bevolkt 
zijn. In dat geval staan de huizen in een zeer 
beperkte ruimte zonder regelmaat dicht opeen- 
•gedrongon. Men vindt er geen boom en, wel veel 
steenon. Vaak ligt de naaste bron 1/2 uur of meer 
van de kampoeng verwijderd; meestal op een 
plaats waar een waringin groeit. In de vlakten 
waar men niet over terreinhindernissen kan be
schikken, was samenwoning het aangewezen mid
del tot het bieden van weerstand aan vijandelijke 
aanvallen. Daar bestaan de dorpen uit een groot 
aantal (wel 50) huizen, die dicht naast elkander 
gelegen zijn en een warnet vay gangen vormen. 
Het drinkwater haalt men er soms uit 
graven putten. Bij bijna elk dorp behooren 
gehuchten van 2 tot G gewone tuinhuizen aan 
of nabij rivieren, beken of bronnen en zoo gunstig 
gelegen dat men vee en tuinen gemakkelijk kan 
bewaken. In Wcst-Timor zijn alle terreinen, 
boven 1400 M. gelegen, onbewoond.

Vóór de huizen der hoofden trof men veelal 
doodskoppen aan, op palen gestoken, de zege- 
teekenen van sneltochten. Aan deze vertooning 
is door ons bestuur een einde gemaakt. In elk 
dorp waar een hoofd woont, is een vergader
plaats, bestaande uit een pleintje om een groo- 
ten boom, op welk pleintje platte steenen als 
zitplaatsen. Voorts vindt men bij de dorpen 
en gehuchten een omheinde ruimte als karbou- 
wenkraal. In M.-Timor is een passantenhuis in 
gebruik voor den komenden en gaanden man; 
dit is er tevens djagoengschuur.

Economische toestand. Het feit,dat goede natuur
lijke havens van voldoende diepte op Timor ont
breken, vooral aan de Zuidkust, is zeker een oor
zaak, dat de Timorees slechts bij hooge uitzonde
ring vischvangst en prauwvaart beoefent. Daarbij 
waagt men zich niet op zee met de ranke schuit
jes, maar bepaalt zich tot de kusten en kreeken en 
wel als eenige dagen voor en na nieuwe of volle 
maan de zee stil is. Ook vischt men met déro’s. 
Waar grond in overvloed is behooren alleen 
sawahs, boomgaarden, sandelhout en bij en - 
boomen aan bepaalde personen of families en 
gaan van geslacht op geslacht over. Bijenboo- 
men mag men zich, mits op zekére bepaalde 
wijze, toeëigenen en ook, vreemdeling zijnde, 
aankoopen. Alle niet aldus geoccupeerde grond 
mag men met inachtneming van zekere bepalin
gen in gebruik nemen. Wie dit binnen het land- 
sohap doet is hommage aan don radja verschul
digd (ovonals van gekapt sandelhout); doet men, 
dit buiten het landschap, waartoe men behoort, 
dó,n aan don radja van het landschap waar de 
grond ligt en aan zijn eigen radja. Iii enkele 
streken, waar gebrek aan woeste grond is, blijven 
de geoccupeerde gronden aan do eigenaars ook 
al laten zij dio braak liggen. Om hunne rechten 
aan te duiden bezigen zjj zekere geheimzinnige 
merkteekens die (zooals boven onder tatouoering 
terloops vormeld) op boomen, vee on kleeren 
worden aangobracht en die door naburen en 
vreemden uit overgeërfde vrees voor boven
zinnelijke krachten, d. z. do repressieve kwali
teiten van afgestorven leden van het geslachts- 
verbond, dio worden aangenomen daarin to zyn 
verborgen, worden geëerbiedigd. Hot ongeoor
loofd gebruik dier teokens door vreemden is 
een grove beleediging van den stam; het vernie-

gaan: 
noeg om
te zorgen. De gewoonte gaat door het gebruik 
van vreemde "kleeding achteruit.

Huizen. In den huizenbouw onderscheiden de 
Béloeneezen zich van de (West-) Timoreezen. De 
eersten wonen in rechthoekige huizen op palen, 
waarvan de vorm op het gewone Maleischo 
type berust, de laatsten bouwen bijenkorf vor
mige, met gras bedekte huizen, die op den 
begane» grond staan.

De huizenbouw is in het algemeen veronacht
zaamd; men bouwt niet graag een kostbaar 
huis, want als de huisheer of oudste zoon sterft, 
verhuist men. Vaak zijn het krotten, die het 
slechts eenige jaren kunnen uithouden zonder 
geheele of gedeeltelijke reparatie, zonder ver
siering, gemakken of huisraad. Vooral de direct 
op den grond gebouwde huizen zijn onaanzien
lijk, laag, weinig onderhouden, donker, stin
kend en in hooge mate onrein. Het huis is trou
wens verblijfplaats voor me'nsch on dier. In 
beide huizentypen kan men slechts gebukt 
binnentreden, doordat het dak bijna tot den 
grond reikt. Bij de betere, rechthoekige huizen 
is een deel van eene omwanding voorzien en 
daarbinnen wonen vader, moeder, de kleine 
kinderen cn de oudere familieleden, terwijl het 
nict-afgeschoten /leel de slaapplaats der vol
wassen zonen is en do huwbare dochters aangc- 
bouwde bamboehokjes met aparten uitgang 
hebben, waar zij ongestoord nachtelijke be
zoekers kunnen ontvangen. De stookplaats is 
in het midden bij den hoofdstijl; balé balé’s 
langs de wanden. Vensters zijn er niet, de 
rook gaat door de deur. Over de geheele lengte 
van het huis, ook over de meermalen aange
brachte open voorgalerij is een zoldertje aangc- 
bracht, dat hoofdzakelijk dient tot opberging 
van djagoeng, die wegens het ontbreken van 
een rookgang op die wijze wordt uitgerookt en 
tegen vernieling door insecten gevrijwaard. De 
woningen van vorsten on grooten zijn ruimer en 
dikwijls vierkant en hebben openingen, die door 
luiken kunnen worden gesloten en voor vensters 
dienst doen.

Iiier en daar heeft men de offerhuizen, dio 
uitwendig op gewone huizen gelijken. Het dak 
rust echter maar op één paal in het midden, 
waarom eenige steenen zijn opgestapeld, dio 
voor offerplaats dienen. Aan den paal hangen 
allerlei voorwerpen, die elk op zichzelf pomali 
zijn, zooals: zakjes met plantenwortels, oude 
sabels, geweren cn andere oude voorworpen. 
In Béloe heeft men geen tempels, maar offor- 
steenen in do openlueht in den vorm van c*en 
hunnebed van kleine steenen. waarop een groote 
platte voor do offergaven.

De bevolking woont meestal zeer verspreid, 
zelden in bepaalde kampoongs, meestal nabij 
do ladangs. Groote aaneengesloten kampoongs 
komen weinig voor, de meeste bestaan uit 
hoogstens 20 huizen. Zij zijn in de binnenlanden 
vaak door hooge steenen of ruw houten paggers 
omgeven: veelal zijn de afzonderlijke huizen 
ook op die wijze omheind. Vooral is dit het geval 
in streken, waar men bevreesd is voor onver
wachte overvallen. Met het oog daarop liggen
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neezen, die was, hertchoorns, gedroogde huiden 
en sandelhout uit voeren en arak, katoentjes, 
kralen en andere snuisterijen invoeren. De 
paardenhandel(-uitvoer) is voornamelijk in han
den van te Kpopang wonende Arabieren. Hier 
en daar heeft men tiendaagsche markten,meestal 
op plaatsen met overvloed van water en gras. 
Het transport geschiedt te paard; dat van goe
deren op een draagzadel van gëbang bladeren op 
oude lappen als schabrak en door touwtjes om 
het paardenlijf gebonden. Do voetpaden worden 
in verband met den ladangaanleg telkens ver
plaatst; een goede gids is noodig als men den 
hoofdweg verlaat. Alhoewel de rivieren alle 
doorwaadbaar zijn, kunnen in don Westmoesson 
de bandjirs zelfs in onbelangrijke watcrloopen 
den overtocht voor dagen verhinderen.

Een en ander wijst op weinig beschaving en 
ontwikkeling, die dan ook moeilijk verwacht 
kunnen worden in een land, waar eerst den 
laatstcn tijd aan het onderwijs de noodige zorg 
wordt gewijd, waar slechts geleidelijk zekerheid 
van eigendomsrecht kan voorden gevestigd, waar 
ziekte en dood vaak worden toegeschreven aan 
toovenarij en de daarvan verdachte personen 
(soewanggi’s) met hunne familieleden worden 
doodgeslagen, en welks bewoners groote harts
tocht bezitten voor laten vechten van hanen 
en het zich te buiten gaan aan arak en sagoe- 
weer (laroe).

De kiemen voor ontwikkeling en beschaving 
zijn er echter, knutselen is dg geliefkoosde uit
spanning van den Timorces. Is de aanplant zoo
ver, dat zij slechts bewaking noodig heeft, dan 
houdt men zich bezig met touwslaan en de 
vervaardiging van kleine gebruiksvoorwerpen, 
speciaal die waarin do geliefdste genotartikclcn 
bewaard worden. Dat de sierkunst zich tot dit 
kleingoed beperkte, was een gevolg van dcong' 
regelde toestanden in die streken, het gemis van 
afzet en het ontbreken van een inlandsch hof, dat 
voor geniale ambachtslieden degelegenheidsehiop 
ongestoord aan bun werk te blijven, terwijl een 
milde natuur in de weinige behoeften ruimschoots 
voorziet. De motieven dezer sierkunst zijn meer 
aan de di‘ ren- dan aandeplantcnwereldontleond. 
Op den eersten blik verschillend, schijnbaar cm 
willekeurige woekering, blijken die motieven bij 
nadere beschouwing oen samenhangend orna
mentiek geheel. Men zie: het werkelijk kunstige 
snijwerk dat men bijna overal aantreft op tabaks
kokers van bamboe (tibaq genaamd), op lepeltjes 
van hoorn en kokosschaal, die de Timorces ge
bruikt om zijn voedsel te nuttigen, op hoornen 
en bamboezen kammen; de fraaie weefsels, sober 
in lijn, bedaard van kleur; de artistiek bewerkte 
zilveren arm- en oorsieraden; het fraaie vlecht
en pottenbakkers (Port. T.) werk.

Godsdienst. Met uitzondering van de kuststreek 
der baai van Koepang, waar vele Protestantsc'ne 
Christenen voorkomen, zoomede in een klein 
gedeelte van Amarassi en Amforang en met 
uitzondering van meerdere landschappen op 
de 0.grens, Noimocti en Portugeesch-Timor, 
waar door een aantal inlanders 'do Katholieke 
godsdienst wordt beleden (zie bij ZENDING), 
zijn de inboorlingen van Timor allen heidenen 
(djientioe). In sommige streken, bv. in Insana 
en Bebaki zijn ceremoniën in zwang, zooals 
processiën en altaardienst, die aldaar alleen door 
de R. IC. Zending kunnen zijn ingevoerd. De

len van verbodsaamvijzingen, vooral grens- 
afbakening, een zwaar misdrijf. De landbouw 
staat op lagen trap. De Timoreezen planton 
meestal niet meer dan noodig is om in eigen 
behoeften te voorzien, gewoonlijk djagoeng, en 
daar deze ongelijk gauw rijp wordt, is vaak een* 
deel er van gebruikt vóór het oogsttijd is; met 
de padi, die eerst nog eenige bewerking moet 
ondergaan, is dit niet het geval. Echter slechts 
bij uitzondering wordt rijst op ladangs, ook wel 
op sawahs, maar dan op zeer primitieve wijze, 
verder tabak voor eigen gebruik geteelt. Vaak 
ziet men op hetzelfde veld mais, rijst en laboc 
door elkaar geplant, welke producten dan ach
tereenvolgens wofden geoogst. Door intensieve 
grondbewerking worden — volgens de opvat
tingen van do bevolking — de aardgeesten ver
stoord. Zij is ook niet noodig bij de geringe bv-'' 
behoeften van dit volk en dcbetrekkelijkevruclit- 
baarheid van den bodem. Eerst als de beschik
bare bouwgrond niet meer overvloedig is, over
wint men zijn afkeer van handenarbeid, gaat 
men den grond met lange stokken omwoclen. 
Bemesting heeft niet plaats, tenzij door de asch 
der op den grond wassende struiken; gebrand 
moet er volgens aloud gebruik worden, anders 
wil de oogst niet gelukken. Verschillende laboe- 
en oebisoorten worden geleidelijk meer en meer 
verbouwd; ook katjang idjoe komt veelvuldig 
voor. De klappercultuur is van eenige beteekenis 
én wordt stelselmatig aangemoedigd. Aan de 
droge Noordkust komt de lontarpalra veel
vuldig voor, uit welks- sap uitstekende suiker 
wordt gekookt. Ten slotte dient de sandelhout- 
boom te worden vermeld, welke echter niet 
wordt gecultiveerd, alsmede de koffie, welke 
zich de laatste jaren weder in eenige meerdere 
belangstelling mocht verheugen. De veetecltstaal 
niet veel hooger. Paarden en karbouwen worden 
aan hun lot overgelaten en moeten zelf hun 
voedsel zoeken, alleen roept men de paarden 
’s nachts binnen de dorpsomheining; van ver
zorging en veredeling was tot voor kort nergens 
sprake. Thans stellen de landschapshoofdcn dek
hengsten beschikbaar, en is er technisch perso
neel aangesteld om op den veestapel toezicht 
te houden en te trachten haar te verbeteren. 
Varkens en geiten, die talrijk zijn, dienen voor
namelijk tot voedsel. Ook de nijverheid is van 
weinig beteekenis en bestaat in het voor eigen 
gebruik maken van vlechtwerk, weven van doe
ken, het vervaardigen van zilveren armbanden, 
oorhangers en ringen, in Portugeesch-Timor 

•en op het eiland Aloë ook het pottenbakken. 
Aan de Noordkust wordt door de vrouwen zo.ut 
bereid op primitieve en weinig loonende wijze. 
Doch wegens de verandering van omgeving en 
werkzaamheden beschouwt men dezen tijd als 
een vacantie waarop men zich lang tevoren 
verblijdt.

Overigens leeft de Timorces sober. Alleen aan 
alkohol gaat'hij zich te buiten, maar in dien zin 
dat hij de gekochte flesch arak net zoolang 
aanspreekt, tot zij leeg is. Bij gebrek aan dja
goeng eet hij wilde sagoe, wilde knolvruchten, sap 
en suiker van den toewahboom, wild en zg. 
groote huisdieren. Van hond en katten, ratten 
en muizen is hij niet vies. Visch wordt dadelijk 
geconsumeerd of in de zon gedroogd. Het ge
bruik van karbouwenmelk is vrij algemeen. 
De handel is voornamelijk in handen van Chi-
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Geboorte. Een kinderloos huwelijk wordt als 
een groot ongeluk beschouwd en geweten aan 
den invloed van hoozo geesten, die door offers 
gunstig moeten worden gestemd. Als dc vrouw 
zwanger is worden do verwanten tot een offer- 
rnaal uitgenoodigd, waarbij allerlei bijgeloovige 
plechtigheden plaats hebben. De vrouw wordt 
tijdens de bevalling bijgestaan door een lid 
harcr sekse met cenige ondervinding op dit ge
bied, doch wier hulp bij abnormale bevallingen 
van weinig ingrijpenden aard is. Daarbij en 
daarna ondergaat dc kraamvrouw allerlei pijn
lijke manipulaties, o.a. wordt zij met heet water 
gewasschen en geroosterd of berookt. Kort na 
de geboorte, gewoonlijk nog vóór de melkafschei
ding bij de moeder is begonnen, elders op den 
8en dag, krijgt het kind een naam, vaak die 
van een zijner voorouders. Een of twee maanden 
later volgt het liaarscheren en mogen moeder 
en kind de woning verlaten en do eerste weder 
arbeid verrichten. De besnijdenis heeft geen 
godsdienstige beteekenis en wordt alleen aan 
de jongens verricht. Ook het tandenvijlen is 
niet algemeen in gebruik. sGLS 0 cf*S?

Huwelijk. De leden der verschillende stammen(jj'' _ ' <
niet bijeen; in ieder landschap, zelfs in, r !

ieder dorp vindt men leden van verschillende/: y-. 
stammen vereenigd. Deze toestand gaat gepaard - , y
met exogamie en patriarchaat, met uitzondering^^, / /r. r/, r J
van de hiervoor genoemde drie landschappen^, / ^ ^
in Z.O.-Timor. Vóór het huwelijk is de omgang 
der beide seksen heel vrij, in Noord-Béloe zelfs 
immoreel. Hier huren personen, die gedurende 
eenige weken op een bepaalde plaats moeten 
verblijven, dikwijls een of ander meisje, wier 
trouw recht evenredig is aan de betaling. Het 
krijgen van een onecht kind is in dit gebied 
voor een ongehuwde vrouw geen schande, elders 
op Ti mor moet dc vader de vrouw huwen of 
met haar familie duelleeren. Men huwt vroeg
tijdig; het is een schande op 1G tl 17 jarigen leef
tijd nog ongehuwd te zijn. Meestal leidt weder- 
zijdsche genegenheid tot een huwelijk; de vrouw 
heeft groote vrijheid om over haar hand te be
schikken. In Béloe huwen meestal verwanten

Tiraoreczen geloovon aan een Opperste wezen, 
Oesi Néno of Zonnoheer geheeten, in Béloe Nai 
Meromah, dien zij ook wel met de zon zclvo 
verwarren. Hij is meester over hemel en aarde 
en heeft liet heelal geschapen. Bij hem den schen
ker van leven en dood, zweert men, maar hij 
wordt niet aangebeden. Hij vertegenwoordigt 
het mannelijke beginsel, terwijl het vrouwelijke 
bij Oesi Afoe of Oesi Paha berust (vrouw Aarde). 
Ondergeschikte góden zetelen op do maan en de 
sterren. Dc oppergoden hebben hun onderge
schikte wezens, de nitoe’s, de woud- en berg-, 
aard- en watergeesten, waartoe ook de zielen dor 
afgestorvenen behooren, geesten, die men door 
het inachtncmen van verbodsbepalingen en door 
middel van offers moet winneii of door toover- 
middelenbestrijden, o.a. door houten ramen in den 
vorm van een galg bij kampoengs en in bosschen, 
ook bij en in huizon, te hangen, waaraan kruiden 
en wortelen zijn bevestigd.

Het groote heir van geesten zetelt in al wat 
groot is en dus bezield wordt gedacht. Die voor
stelling heeft ten gevolge, dat vele plaatsen, 
bergen, rivieren, bosschen, velden, steenen, rot
sen, holen, hoornen, enz., als heilig en onschend
baar (loelik of pëmali) beleend staan, waar 
veelal van tijd tot tijd offers gebracht worden 
en die niet mogen beklommen, bevaren, begaan 
of waarin niet gekapt mag worden. Het schenden 
van dit verbod gaf vaak aanleiding tot oorlogen 
tusschen verschillende .rijkjes. Het is zelfs vóór
gekomen dat van een Resident het betalen een er 
hooge boete geëischt werd, omdat hoofden uit 
zijn gevolg onwetend een heuvel die „loelik” 
was, hadden beklommen. Vooral in West- en 
Midden-Nederlandsch-ïimor stoot men zicli tel
kens aan dit pëmali. In Béloe meent men dat 
de levende mensch 4 goede, witte zielen heeft 
>-n 3 zwarte of slechte zielen. De witte varen 
na overlijden ten hemel, do andere blijven op 
aarde en doen geincarneerd in schuwe dieren 
boete voor het bedreven kwaad. Daarom doet 
men de vele kaaimannen, die tot diep in het 
binnenland in dc onbeduidendste stroompjes 
worden aangetroffen, verscholen in do holen 
v.m het oeverge.stoente, nabij de gebruikelijke 
overgangs- of drenkplaatsen geen kwaad; in 
dii- dieren huizen de zielen der voorouders, dio 
geen kwaad zullen doen. als men zich van geen 
kwaad bewust is. Er zijn echter mcnschen met 
oen abnormale ziel. die hun medemcnschcn altijd 
kwaad doen, waarom men hen met familie en 
vrienden ter dood brengt. Boozo geesten zijn dn 
zielen van overleden zwangere of kraamvrouwen. .

Omtrent de te verwachten uitslag van be
raamde ondernemingen worden do ingewanden 
van offerdieren, voornamelijk kippen, honden 
en geiten, geraadpleegd. Dit geschiedt door 
voorgangers, die„tobor” en „Aoté naoe” heeten. 
In Béloe zijn de vorsten en hoofden voorgangers 
Dij godsdienstige verrichtingen en vaardigen 
verbodsbepalingen uit. Elders heeft men hier
voor afzonderlijke personon, do „datoo loeli 
(loelik)”. Bij de Timoreezon zijn dit de „anaha 
paha” of „toowan tanah", aan wie do zorg 
voor alles wat den bodem betreft is opgedragen; 
zij zijn grondvoogdon, maar maken geen deel 
uit van het rijksbestuur, waarom zij ook niet 
evenals de fettors in de contracten met hot Gou
vernement worden gekend. Een priesterschap 
ontbreekt.
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(dit in ruimen, niet in Westersche beteekenis 
beschouwd) met elkaar, omdat een huwelijk met 
een vreemde vrouw, die daardoor uit haar familie 
treedt, duur en lastig is. Ook omdat vermeerde
ring van het aantal aangehuwde families, die 
bij alle familieaangelegenheden moeten worden 
gekend, duur en lastig is. Kinderhuwelijk, beter 
kindervorloving, komt voor. Eerst wisselt men 
geschenken als toeken van oprechtheid van bo-‘ 
doding: de man krijgt dc tebaq (tabaksdoos) 
van het meisje, deze zijn sirihzak; wil zij huwen 
dan toont zij dien aan haar ouders, anders be
paalt zich de verhouding tot een gewonen lief
deshandel. In hot eersto geval wordt bij verkre
gen toestemming der ouders het engagement 
publiek. Intusschen wordt bij een huwelijk het 
verschil in stand streng in achtgenomen, zoo wor
den bijv. kinderen bij een slavin verwekt als slaaf 
beschouwd. Wordt de toestemming geweigerd, 
dan vraagt men die op West-Timor aan don 
radja, of evenals elders, wordt het meisje ge
schaakt. Dit geschiedt ook vaak wegi ns de kosten 
aan een normaal huwelijk verbonden. De scha-* 
king zelf stolt het huwelijk daar, zonder dat 
de ouders er hun veto over kunnen uitspreken. 
Bij een normaal vorloop Avordt aan 'do familie
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: ook moeten alle schulden van den overledene te 
voren zijn voldaan. Was de overledone een 
regeerend hoofd dan wordt een opvolger 
gewezen. Omdat tal van personen bij de be
grafenis moeten tegenwoordig zijn en om opge
noemde reden blijft het lijk dan lang boven 
aarde. Is alles gereed, dan wordt de overledene 
in een beurtzang in hoogdravende taal opge
hemeld en vervolgens wordt het lijk met het 
hoofd naar voren naar buiten gedragen, terwijl 
men onder weg naar het graf veel rumoer maakt 
en den schijn aanneemt het lijk te willen terug
houden en dergelijke verrichtingen om de zielen 
der huisgenooten op een dwaalspoor te brengen. 
Het lijk wordt bij zijn voorvaderen begraven met 
een pot gekookte rijst en een hond, in de rich
ting van het zielen- of stamland; op het graf wordt 
een ovale of rechthoekige verhevenheid van 
steenen opgericht, waarvan de hoogte wordt 
geregeld naar gelang van den stand van den 
overledene. Bij terugkeer wordt een begrafenis
maal gehouden, waar het onmatig toegaat. Als 
rouw draagt men zwarte kleeren en knipt het 
haar af, doch slechts tot op het tijdstip der 
begrafenis. In Z.-Béloe heeft men afwijkende 
gewoonten. (Vgl. Grijzen; zie lit-fc.).

Taal. Wat de taal der bewoners van Timor aan
gaat, zoo wordt in West- en een deel van Midden- 
Timor (Dawang) Timoreesch gesproken (zie op 
dit woord), in de onderafdelingen Noord- en 
Zuid-Béloe, grenslandschappen van Portugeesch- 
Timor en de omgeving van Dilly Tétoen (Tettum), 
terwijl in een ander gedeelte van de grcnsland- 
schappcn Marai gesproken wordt. In het. Por- 
tugeesch gebied komt nog een groot aantal andere 
talen voor. Een afzonderlijk letterschrift be
staat niet.

Te Koepang spreken de Inlanders vnj alge
meen Maleisch; een Maleisch vermengd met veel 
vreemde, vooral Portugeesche termen; ook te 
Atapoepoe voor een deel, terwijl enkele vor
sten, die nabij beide plaatsen wonen, die taal 
verstaan. In Portugecsch-Timor bedienen de 
Portugeezen zich uitsluitend van Tétoen. Zij 
noch de radja’s kennen Maleisch. Zoowel in 
Ned.- als in Port.-Timor wordt thans meer zorg 
besteed aan do opleiding van de vorstentelgen, 
zoodat in de naaste toekomst de voornaamste 
hoofden allen de Maleischo taal machtig zullen 
zijn.

van het meisje een verlovingsgeschenlc gegeven 
en is omgang met haar daardoor voor anderen ver
boden. Ook met haar verloofde mag zij tot op het 
tijdstip der huwelijksvoltrekking geen omgang 
hebben. Bij verbreking der verloving, ook van een 
kinderverloving (verbreking hiervan is geen zeld
zaamheid) ontstaat recht op schadevergoeding, 
welke hooger is als het meisje blijkt zwanger te 
zijn. Na publiciteit der verloving gaat men den 
bruidsdag en den koopprijs (belies) bepalen. 
Deze wordt bedongen naar eene niet nauwkeu
rig bepaalde waarde in goud nl. de omas. Ter 
vaststelling van dien maatstaf wordt meermalen 
onderhandeld, waarbij verboden is daarop af te 
dingen. Het huwelijk kan echter gesloten wor
den, zonder dat de koopprijs betaald is, mits 
de bruigom een aantal geschenken geeft (de 
sirihpinang) aan de familie' van het meisje, 
waarbij deze niet nalaat hem op allerlei wijze 
af te zetten. Ten bewijze der sluiting van het 
huwelijk krijgt de bruigom van zijn schoonvader 
een rotting. Dan wordt er feestgevierd zonder 
bepaalde plechtigheden. Deze dag is de laatste 
waarop de vrouw versierselen draagt; daarna 

. legt zij ze af. Zij is nu verder tot kuischheid 
verplicht; bij overspel kan het wraakrecht wor
den toegepast, wat niet verhindert de mogelijk
heid van geslachtelijken omgang met den bloed
vriend van den man. De koopprijs wordt door 
de familie van den man voldaan aan die der 
vrouw en gereciproceerd door een contrageschenk 
van minder waarde als een soort geschenk aan 
het jonge huishouden. Zoolang de prijs niet is 
voldaan, blijft de vrouw eigendom harer familie, 
en woont de man bij deze in, doch dit behoeft 
niet te zijn tot op het tijdstip van afbetaling. 
De man moet zijn kinderen en gewin aan de 
schoonouders afstaan. Sterft de vrouw dan kan 
afbetaling worden afgedwongen, eventueel de 
kinderen als gijzelaars worden gehouden; ook kan 
bij overlijden van den man de schuld van diens 
familie worden afgedwongen. Kinderen vóór het 
huwelijk verwekt, behooren aan de vrouw; bij de 
armeren komt dit veelvuldig voor; door opvol
gend ^huwelijk komen zij aan de familie van den 
many Polygamie is geoorloofd, maar wordt vaak 

' wegéns de kostbaarheid nagelaten, tenzij de 
eerste vrouw kinderloos blijft; zij is dan echter 

• steeds de hoofd vrouw. Ook heeft men in Béloe 
het gebruik dat de familie van de kindcrlooze 
vrouw het gezin een kind cadeau doet. Omge
keerd kan een gehuwd paar een kind afstaan aan 
de familie van de vrouw als deze dreigt uit te 
sterven. Het leviraatshuwelijk komt voor, maar 
wordt vaak afgekocht. Echtscheiding is onder 
vreemden invloed ingeslopen, doch komt weinig 
voor; zij is gemakkelijker voor den man, dan 
voor de vrouw; toch kan de vrouw hiertoe dwin
gen door van den man weg te loopen als wanneer 
hij haar moet verstooten. Afwijkende gewoonten 
vindt men in het matriarchale Zuid-B.éloe, waar
voor verwezen woedt naar H. J. Grijzen, Mede- 
jdeelingen.omtrent Béloe.

Bij 'overlijden is het uiten van jammerklachten 
verplicht. Het lijk wordt in een doek gewikkeld of 
in een eenvoudige doodkist of boomstam gekist; 
soms zijn de naden van de kist door middel 
van hars toegestopt. Dit is afhankelijk van 
den stand; bij eenvoudige inlanders wordt er 
weinig drukte van gemaakt. De begrafenis van 
een aanzienlijke brengt groote kosten mede;

;Ü
II aan-

■

;

IJ

11

y •

!i
‘;

i t

1:.
i ■

Muziek en zang zijn weinig ontwikkeld. Mu
ziekinstrumenten zijn kleine gongs, trommen en 
langwerpige tamboerijns uit een uitgohold stuk 
hout vervaardigd en met de hand geslagen; ook 
wel koperen klokjes of schelletjes. Bijzondere 
vermelding verdient een instrument, alleen op 
Koepang voorkomende en door de inlandsche 
Christenen aldaar bespeeld. Het heet „sesandó” 
(op Roti pösandon, zie II, bl. 833) en bestaat 
uit een gepolijsd stuk bamboe, waarop rondom 
in de lengte koperen snaren zijn bevestigd, die 
door kleine houten kammetjes worden opgehou
den en aan één kant door houten schroeven 
worden opgedraaid. Het is bevestigd aan een 
grooten bak van göbangbladercn gemaakt, die 
tot klankdoos»dient. Het geheel wordt met een 
band om den hals gedragen en de snaren met de 
vingers van beide handen getokkeld. Het ge
luid is zeer melodieus.

Zingen geschiedt bij den rondedans (tébé); het 
bestaat uit welluidende korte zangwijzen, pan-
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toens met zinnelijke boteekenis door een der 
deelnemers voorgedragen. Daarbij wiegen de 
mannen arm in arm rond, zachtjes voortschui
vend in een grooten kring, doch doen bij het 
refrein een soort stormaanval. Om de mannen 
een kring gearmde vrouwen, mot kleine schuif- 
passen heenzwevend, oogênschijnlijk kalm. Er 
wordt niet gelachen, geen maat geslagen, geen 
trom gehoord. Toch werken dans en zang op
windend; geen menschenhart acht men er tegen 
bestand: de ongehuwde vrouw kan ongestraft 
aan de door het tébé opgewekte neiging tot 
vereeniging botvieren, de gehuwde vrouw, die 
zich daartoe met een anderen dan haar eigen 
man afzondert, komt vrij met een geldboete. Het 
tébé geschiedt altijd ’s nachts, liefst bij heldere 
maan. Een andere dans. likoerai, geschiedt 
alleen over dag en slechts door de vrouwen, 
die op de maat van een tilsar (kleine trom) in 
2 of 3 rijen achter elkaar met korte hysterische 
bewegingen vooruitgaan. Aan haar hoofd stelt 
zich dan vaak een door hare bewegingen opge
wonden man met ontbloote sabel in de hand, 
waarbij hij het gcheele lichaam draait en wendt. 
Veel zediger is het dansen der meisjes bij feesten 
der Christenen. Zacht schuiven zij voort, bijna 
verplaatsen zij zich niet; de oogen neergeslagen, 
tusschen wijs- en middelvinger houden zij een 
bonten zakdoek.

Oorlogvoeren. De aanleiding tot de vroeger 
\ eelvuldig voorkomende onderlinge oorlogen was 
\ i-elul gelegen in bewuste of onbewuste schen
ding van gebied, een inbezitneming van gebied, 
n>of van vee of van personen, dan wel in een 
Lii'val van koppensnellen.

Gebruikelijk was het daarbij, dat na het 
mislukken der onderhandelingen, de staat van 
oorlog werd aangekondigd door herauten, die 
rijker uitgedost waren dan de meo’s (voor- 
\ i i liters). Deze handeling ging gepaard met 
andere, die ten doel hadden minachting voor 
di- tegenpartij uit te drukken, zooals het weg- 
ni-inen van verbodsaanw ij zingen enz. Vóór den 

t r ij tl, waaraan alle weerbare mannen moesten 
di-i-lnoiiion, werden de krijgers cn de wapenen 
door do meo’s gewijd. De strijd zelf bopaalde 
zu-h meestal tot strooptochten, diefstal van vee 
• n personen en kenmerkte zich meer door 
owirvallcn en overrompelingen, dan door een 
gevecht met de wapenen in het open veld. 
Koppensnellen was daarbij een geliefkoosd ge
bruik; de slachtoffers werden bij voorkeur be
lopen. Lij het verzet tegen onze troepen maakte 

de Timorees een uitnemend gebruik van het 
terrein, waarin hij zich goed wist te verdedi
gen, zoolang zijn aftocht verzekerd was. Het 
bedreigen daarvan noopte hem vaak een overi
gens sterke stolling te verlaten; aanvallen op 
onze troepen mot het blanke wapen zijn slechts 
bij uitzondering ondernomen.

Grensgeschillen en veediefstallen zijn ook 
thans nog aan do orde van den dag. De berech
ting er van wordt echter niet meer door de be
langhebbenden zelf ter hand genomen. Gevallen 
van koppensnellen komen alleen nog voor op 
de grens van Port.-Timor, doch zij zijn ook hier 
zeldzaam geworden.

Bestuur. Onder rechtstreeksch bestuur 
staan op Nederlandsch-Timor alleen de hoofd
plaats Koepang en de kleine vallei van Atapoe- 
poe, omvattende de gelijknamige kustplaats (zie

aldaar) met haar naasten omtrek. Overigens is 
hot gebied verdeeld in een groot aantal rijkjes, 
die thans echter tot oen 13-tal landschappen 
zijn samengevat. Voor de administratieve indec- 
ling zie TIMOR en ONDERHOORIGHEDEN. .

Do verschillende rijkjes zijn grootendcels door 
verbrokkeling ontstaan uit de twee vroegere 
groote rijken Sonnebait en Waiwikoe-Waihalé 
(zie aldaar), van welke het eerste bijna geheel 
Zuid-West-Timor en het andere Midden-Timor 
besloeg. Sonnebait heeft zich later opgelost 
in de landschappen Miomaffo, Fatoe Leo 
en Mollo. De laatste „keizer” of Lio Rai 
Sonnebait is al ccrvlOtal jaren geleden overleden, 
nadat zijn rechtstreeksch gezag beperkt was ge
worden tot één kampoeng, Neffo genaamd, in 
het Mollo’sche gelegen aan den voet van het 
Kaoeniki-gebergte.

Het rijkje Waiwikoe-Waihalé verloor lang
zamerhand veel van zijn groote uitgestrektheid, 
beteelcenis en invloed en werd sedert, met de 
overige tot de onderafdeeling Béloe ressorteeren- - 
de landschapjes, samengevoegd tot twee groote 
landschappen (Ind. Stb. 1916 no. 372). Over 
den „keizer” zie v. Rietschoten (lit. lijst hier
achter).

De verschillende landschappen op het eiland 
Timor staan vermeld in het meergenoemde Ind. 
Stb. 1916 no. 331. Vgl. ook Ind. Stbl. 1917 
no. 726.

In Nederlandsch-Timor ligt thans aan de 
N.W.kust nog ingesloten het Portugeesche land- 
schap Oeikoessi, waarvan de begrenzing met ons 
gebied geregeld werd bij het met Portugal op 
1 October 1904 te ’s-Gravenhage gesloten trac- 
taat, afgekondigd in het Ind. Stb. 1909 no. 214.

De betrekking der landschapshoofden tot het 
Nederlandsch-Indische Gouvernement is bepaald 
door met hen gesloten contracten (de zg. korte 
verklaringen).

In Portugcesch Timor, dat bestuurd wordt 
door een Gouverneur, die te Dilly verblijf houdt 
en in zijn bestuur wordt bijgestaan door post- 
kommandanten (met militairen rang), die aan 
de kust en in de binnenlanden residceren in 
min of meer belangrijke versterkingen, komt 
een niet minder groot aantal inlandsehc staatjes 
voor, waarvan hier genoemd worden de grens- 
staatjes (van Noord naar Zuid): Kowa, bijna 
geheel ontvolkt, als een gevolg van een tuch
tiging door do Portugeezen gegeven, nadat 
het fort te Batoegadé een tiental jaren geleden 
was afgoloopen on het garnizoen grootendeels 
was uitgemoord; Batoegadé met de hoofdkam- 
poeng van dien naam waar aan het strand een 
nieuw steenen fort voorkomt, dat tot verblijf
plaats strekt van den postkommandant, een 
kapitein; Balibo mot uitgestrekte koffieplan
tages; liet landschap Lamakhitoe uit een aantal 
rijkjes bestaande; het landschap Koba Lima, 
mede bevattende vele rijkjes, waarvan do voor
naamste zijn Tahakai, Folofaik en Fatoemea, 
in welke laatste rijkjes op groote schaal lcoffio 
wordt geplant; Soeay met de hoofdplaats 
dien naam aan de Zuidkust, een ruime groote 
kampoeng met flinke inlandsche woningen en 
goed beplante erven. De radja acht zich nog 
schatplichtig aan Waiwikoe-Waihalé.

Oostwaarts van Batoogadé ligt het staatje * 
Maubara, dat vroeger aan Nederland behoorde, 
doch bij het traktaat van 1S59 aan Portugal is
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I afgestaan. Oostwaarts daarvan do landschappen 
Dilly en Manatoetoe. Höt eerste bevat aan de 
kust de hoofdplaats van Portugeesch-Timor. 

dien naara, gelegen aan een baai, die dooi

den. Die rijkssieraden zijn trouwens aan hot 
vorstelijk ambt onafscheidbaar verbonden on 
zonder dio sieraden is dat ambt ondenkbaar. 
Alleen op grond van dit feit bleven de datoo’s 
radja en losten zich hun landschapjes niet op. 
De onderdanen zijn. verdeeld in eunna renoe 
of vrijen en ata of. on vrijen. Van dezen moeten 
de hoofden leven, en wol zoo mogelijk beter 
dan een gewone inlander. Nu leeft de hoofd vorst 
(en dit kan men in het klein bij do lagere hoof
den vcrvolgon) van de opbrengst van hot gebied, 
waarin zijn woonplaats is gelegen en v.z.v. 
die binnenkomt, van de schatting der hoofden 
in de andere gebieden. De bevolking van eerst
genoemd gebied bebouwt voor hem kosteloos 
de velden, kapt voor hem sandelhout, staat 
een deel van de ingezamelde was af en verricht 
allerlei heerendiensten. Doch dit brengt niet 
genoeg op. Naast geschenken bij trouw- en be
grafenisfeesten, waaraan ieder onderdaan moet 
meedoen, eventuecle bezoeken aan liet naburige 
bevriende landschap, waarvan de bevolking den 
aanzienlijken gast moet onthalen en deze kapen 
mag wat hij wil, vormen rechtszaken en geschil
len een welkome bron van inkomsten. Vóór de 
meer intensieve inmenging van ons bestuur 
was de rechtspraak geheel in handen van de 
hoofden. De straffen bestonden nagenoeg uit
sluitend uit boeten.

Welgestelden,'die niet behoorden tot de aan
zienlijken, of geen bijzondere bescherming ge
noten, werden vaak aangeklaagd wegens dik
wijls verzonnen misdrijven of adatovertredin- 
gen, door hemzelf of wellicht door zijn voorouders 
begaan. Zelfs werden slaven gebezigd om hen 
te beschuldigen. Waren zij kaalgeplukt, dan 
kwamen gezin en verwanten aan de beurt. 
Werd het te bar, dan werd do euveldader dooi
de bevolking uit den weg geruimd. Na hot krach
tiger optreden van het Ned.-Indisch (Gouverne
ment ging dit minder gemakkelijk; toch wisten 
de hoofden vaak zoo handig te manoouvrecren 
of de klagers tijdig'to intimideeren, dat misstan
den wel vermoed, doch niet bewezen konden 
worden. Daar komt bij dat de Timorees, mits 
het volgens de adat geschiedt, veel onbillijk 
heden van zijn hoofden verdraagt. Zijn onder 
worpenheid is meer een gevolg van traagheid 
dan van slaafsehheid. Was voorheen niemand 
zeker van zijn bezit, evenmin als van zijn loven 
— een mcnschcnleven wordt nog weinig getold 
geleidelijk brengt do invloed van hel Eur. 
bestuur in dit opzicht merkbare verbetering. 
Het solidariteitsgevoel is in het rn eer en deel der 
landschappen sterk ontwikkeld.

Geschied e n i s. De Portugeezen waren 
de eerste blanken, die zich op het eiland 
Timor vertoonden. Wanneer dit plaats vond 
is niet met juistheid bekend (Zie: PORTI - 
GEEZEN IN DEN MALEI,SCHEN ARCHI
PEL). Hunne eerste nederzettingen dateeren 
van omstreeks 1520 en kwamen voor te Lifao of 
Lipliao in de. buurt van Ooikoessi. Vandaar uit 
zochten en kregen zij aanrakingen o.a. met den 
radja van Koepang en vestigden Dominicaner 
monniken zich in 1501 op het eiland Solor (be
noorden Timor). Op dit eiland bouwden zij het 
fort „Henricus”. De eerste aanrakingen van de 
Hollanders met deze stroken vonden in 1013 
plaats toen Apol(l)onius Schot of Scotte het Por- 
tugeesehe fort „Henricus” veroverde. Van daar

van
riffen beschermd wordt en daardoor een veilige 
reede voor schepen aanbiedt. Het plaatsje is 
hoofdzakelijk gelegen aan de baai en bevat 
eenige steenen gebouwen, zooals het Gouver
nementsgebouw (secretarie) met ontvang- tevens 
raadzaal, een gerechtszaal, een museum, douane- 
gebouw, postkantoor, het fort met vrij groote 
kazerne en eenige particuliere woningen. Het 
wordt door flinke, breede rijwegen doorsneden, 
waarvan één leidt naar de op 41/., K.M. afstand 
gelegen vestiging te Lahane, alwaar de Gouver
neur en de moeste Europeanen wonen.

Omtrent P. Kambing zie men op dien ïiaarn.
InlandscJi Bestuur. De Timoreesche landschap

pen bestaan meestal uit een federatie van een 
min of meer groot aantal zelfstandige land
schappen onder het opperbestuur van een hoofd- 

- vorst. Hun saamhoorigkeid, onderlinge verhou
ding en verhouding tot den hoofdvorst berusten 
op in hoofdzaak gelijksoortige legendarische en 

• historische gronden. Bijzonder eensgezind zijn de 
leden der federatie niet: als het Europeesche 
bestuur zulks niet belette zouden zij vaak onder
ling twist hebben. Slechts het gezag van den 
hoofdvorst legde vroeger eenig gewicht in de 
schaal, terwijl het sluiten van bloedvriendschap 
onderlinge benadeeling geheel uitsluit. De dage- 
lijksche zaken worden afgedaan door den radja 
moedah, den in rang op den hoofdvorst volgenden 
bestuurder, de moeder van het gezin; de hoofd
vorst, de vader, beslist slechts in gewichtige aan
gelegenheden en is meer ornament. De vorst van 
het volkrijkste,dus krachtigste landschap is de le
gerbevelhebber van den vorst. Volmaakt dezelfde 
verhoudingen treft men op kleiner schaal aan 
in de kleinere gebieden. In ieder dorp of gehucht 
\\*aar de lieden van één afstamming bijeenwonen 
vindt men aan het hoofd den temoekoeng (het 
eigenlijke familiehoofd). Tusschen deze en de 
radja’s heeft men hoofdtemoekoengs, met een 
uithcemschen titel fetor of kapitein genoemd 
en die dikwijls meer macht hebben dan hun ge
bieder. Alle genoemde hoofden, waarbij men 
nog kan voegen de wefofo’s of voorsprekers, 
zijn de officieelc machthebbers in het landscliap; 
maar vaak valt het moeilijk uit te maken wie 

i n een landschap de machthebber is. De aan
zienlijken zijn over het geheel even arm als 
de gewone inlander; zij zijn onontwikkeld, on
rein, hebben weinig overwicht over hun onder - 
hoorigen en maken een hulpeloozen indruk; de 
positie der hoofden is in hooge mate afhankelijk 
van de persoonlijkheid, de afkomst, den roep 
van dapperheid, en de mate van slimheid, 
schreeuwerigheid en vooral van brutaliteit. Do 
radja’s behooren van vaders en moederszijde 
dasi (Béloe), d.i. van vorstelijken bloede, te 
zijn. Is er binnen de federatie geen dasi te vinden, 
die dan zeker zou worden aangewezen, dan 
koopt men daarbuiten een dasi, waarvan de 
prijs na overleg met zijn familie en met de hoof
den der a.s. onderdanen wordt bepaald. Doch 
dit is duur, vandaar dat men zich veelvuldig 
behelpt met gewone datoe’s, aanzienlijken niet 
van vorstelijken bloede, wier bestuur dan slechts 
als eene waarneming wordt beschouwd en die 
hun gezag ontieenen aan het bezit der rijkssiera-
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uit zond hij Willem Jacobsz naar het eiland Ti- 
mor, waar o. m. met. den „Coninck” van Koe
pang een verdrag gesloten werd, waarbij denHol- 
landors vergund werd om er een fort te bouwen 

er conig krijgsvolk te legeren. Van veel belang 
de eerste, aanrakingen met die streken in

„expresse” commissaris naar Koepang om haar 
gezag, o.a. door liet sluiten van nieuwe en het 
vernieuwen van oude contracten, krachtiger 
te bevestigen. Met 15 „Koningen, keizers en 
regenten” van het „Groot Eyland Timor”, zoo
mede die van hot eiland Roti, met de regenten 
van Solor ’cn Soeraba sloot Paravicini den Oden 
Juni 175G een contract, hetwelk den lsten April 
1757 door den Gouverneur-Generaal Mossel werd 
bekrachtigd en sinds — doch wellicht ten on
rechte waar do persoonlijke onderteekening van 
alle in dat contract opgenoemde radja’s abso
luut niet vaststaat en zelfs aan gerechten twijfel 

' onderhevig is — als het groot charter is aange
merkt. waarop de O.-I. C. en na deze de Neder- 
landsche regéoring hare aanspraken en rech
ten in die stroken heeft doen gelden tot aan den 
tijd n.1. dat do verhouding der Inlandsche Zelf
besturen in Timor tot het Ned. Indische Gouver
nement geregeld werd door de z.g. Korte Ver
klaring. Paravicini’s rapport leert ons niet veel 
goeds over Timor en speciaal.over Koepang uit 
die dagen. Hij trof er een Opperhoofd of Resident 
aan, die voor zijne betrekking geheel ongeschikt 
was. Knevelen der bevolking was schering en 
inslag. Het garnizoen was bandeloos, de com
mandant zwierf met zijne soldaten in de kroegen 
rond. Menschenroof en .slavenhandel waren aan 
de orde van den dag. Timor was en bleef een eta
blissement van weinig beteekenis; hoofden en 
bevolking werden aan hun lot overgelaten, men 
bemoeide zich zoo weinig mogelijk met die 
streken, zelfs een verraderlijke moord op den Re
sident vanPluskow (November 1761) in Oeikoessi 
door de zwarte Portugeezon in het bijzijn van 
den P'ortugeosohen Gouverneur werd ongewroken 
gelaten. Zoo bleef de toestand, tot in 1797 twee . 
Engclsche oorlogsschepen voor Koepang kwa
men om het etablissement in naam van den Prins 
van Oranje op te eischen. Toen de Engelschen 
aan wal stapten om Koepang in bezit te nemen 
werden zij door den secundus Greeving met eenon 
troop Mardijkers aangevallen en verjaagd. De 
verbitterde Engelschen beproefden eene nieuwe 
landing en verwoestten toen Koepang zoo goed 
als geheel, waarna zij aftrokken. Dertien jaren 
later, in IS 10 dus, toen S. A. Hazaart drost te 
Koepang was, ontscheepte een Engelsch oor
logsschip ’s nachts eene landingsdivisie en ver
overde het fortConcordia. Hazaart haalde in aller
ijl hulptroopen uit het naburige Amabi en ver
joeg de Engelschen weer. In 1811 — toen Java 
reeds in handen der Engelschen was — capitu
leerde Timor ook, om in 1816 wederom aan Ne
derland te worden teruggegeven. Het werd 
toen vereenigd mot de Moluksche eilanden, doch ’ 
in 1819 daarvan afgescheiden en als rccht- 
streekscho onclerhoorigheid van Java aangemerkt. 
Tijdens het Engolscho tusschenbestuur on on- 
middcllijk daarna profiteerde het Portugec- 
sche koloniale bestuur van de verwarde omstan
digheden o i kroeg invloed in tot toen onder Ne- 
dcrlandseh gezag staande streken, o. a. Fialarang, 
waar do havenplaats Atapoepoe de begeerte van 
dat bestuur had opgewekt. Hazaart, na het her
stel van het Nederlandscho gezag wederom als 
Resident opgotreden, trad dadelijk flink op en 
nam wederom van die plaats bezit. Op 
klacht van den Portugecschon Gouverneur hij 
de Indische rogooring werd hij zonder vooraf
gaand onderzoek als Resident ontslagon on tor

en
waren
deze tijden niet, het fort Henricus wérd meerdere 
malen verlaten en dan verder handel gedreven 
met gaande en komende schepen. Na liet bekend 
worden in Indic van de vrede van den Haag (met 
Portugal in 1641), toon het gold overal de rech
ten der O. I. C. vast te stellen, werd het fort Hen
ricus in 1646 daadwerkeiijk in bezit genomen. 
Wel trachtten de z.g. zwarte Porlugeczen of Toe
passen de Hollanders bij herhaling van Timor te 
verdrijven, doch zonder succes.

Die zwarte Portugcczen waren gevestigd te 
Oeikoessi en hadden, zooal niet hun ontstaan, dan 
toch hunnen invloed te danken aan een zekeren 
D'Ornay, volgens sommigen de zoon van een 
Hollandsch Opperhoofd op Solor, die verraad had 
willen plegen, doch tijdig ontmaskerd werd en 
daarom naar de Portugcczen te Larantoeka 
vluchtte. Volgens eene andere lezing was hij een 
Portugceschc handelaar afkomstig van Macao,die 
zich te Larantoeka had gevestigd. Hoe het ook 
zij, zeker is het dat deze Antonius D’Ornay zijne 
woonplaats naar Oeikoessi verlegde, werwaarts 
hij door vele kleurlingen, afstammelingen van te 
Larantoeka gevestigde Portugcczen, gevolgd 
werd. Hij trouwde er met eene dochter van den 
radja van Ambenoe, da Costa genaamd, kreeg 
i r , cel invloed en ontving van het Portugeesche 
bestuur te Goa den titel van Toninti-Generaal 
in welke waardigheid hij door zijnen zoon, oenen 
kleurling, werd opgevolgd. De na hem optreden
de radja’s van Oeikoessi waren beurtelings afkom
stig uit de geslachten D’Ornay en da Costa en 
hebben zich tot op den huidigen dag ondorschei- 
den door eenen grooten haat tegen het Neder- 
landsche gezag op het eiland Timor. In de 1'ftle 
< n 18de eeuw gevoelden de zwarte Portugeezon 

h machtig genoeg om herhaalde pogingen in 
hei werk te stellen om do Hollanders van Timor 
11 verdrijven, pogingen welke wel is waar op niets 
mi liepen, doch die den Hollanders heel wat on- 
naiigemuimhedcn bezorgden. Zoo verconigden 
zij zich in 1749 met de te Liphao govestigde 
blanke Portygeezen en trokken in vereeniging 
met Inlandsche hulptroepen uit Ambenoe en 
Amurassi ogen Koepang op. Gebrek aan waak
zaamheid was oorzaak, dat zij ’s nachts door eene 
HoJIandscho minderheid (do bezetting van het 
in de eerste helft der 17de eeuw te Koepang ge
bouwde fort „Cuncordia” bedroeg toen slechts 
20 man, deze waren met Inlandsche hulptroe
pen en z.g. Mardijkers aangevuld) overvallen, 
bij Penfoeïk verslagen werden en in wanorde 
vluchtten. Na dien strekten hunne expedities 
ziel) niet meer zoo ver uit, doch verontrustten 
zij bij voortduring do hen omringende op Ncder- 
landsch gebied wonende Timoreczen. Mot do 
blanke Portugeezen werd de verstandhouding 
ook hoe langpr zoo slechter.on laatstgenoemden 
zagen zich in 1769 verplicht Liphao te verlaten 
en zich te Dilly te vestigen, waar sedert dien de 
hoofdzetel van het Portugeesche bestuur in 
Timor gevestigd is.

Do O.-I. C. vond hot in 1755 gewonscht zich 
wat meer met Timor in te laten en zond in dat 
jaaf den opperkoopman J. A. Paravicini als

i

;

I

1

S
;

z1•

I

eene aan-

1



-- »
. •

TI MOR (101 LAND).350

verantwoording naar Batavia opgeroepen. De 
Timor gezonden ^ iegeeringscommissaris 

Taets van Amerongcn bracht echter een zooda
nig gunstig rapport uit, dat Hazaart weder tot 
Resident benoemd werd en naar Timor mocht 
terugkeeren, waar bij tot 1S33 die betrekking 
met eere vervulde.

In 1857 was een tuclitigings-èxpeditie noodig 
do landschappen Takaip en Lidak, die her

haaldelijk vijandelijkheden tegen ons gepleegd 
hadden. Die tuchtiging geschiedde door troepen 
onder Kol. Kroll.

Kwesties met don Portugeeschen buurman 
kwamen herhaaldelijk voor en het is geen wonder, ' 
dat men daaraan een eind trachtte te maken 
door aan de Portugeesche regeering voor te stel
len afstand van hare bezittingen in den Timor 
Archipel te doen. Doch te Lissabon wilde men 
daar niets van weten. Toen in 1848 bij de Indi
sche regeering berichten binnenkwamen, dat de 
radja van Oeikoessi gewapend tusschen beide 
was gekomen in twisten tusschen lnlandsche po
tentaat j es op het tot Nederlandsch gebied gere
kende eiland Alor, werd besloten tot het zenden 
van den regeeringscommissaris Steyn Parvé. 
Diens besprekingen en voorstellen leidden tot 
geen voldoend resultaat, waarom op voorstel der 
Nederlandsche regeering overgegaan werd tot 
benoeming van een gemengde grensregelingscom- 
missie, welke hare werkzaamheden in 1851 
aanving en beëindigde. Het naar aanleiding 
daarvan op den 6den October 1854 te Lissabon 
gesloten verdrag werd door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal niet goedgekeurd, voornamelijk 
niet, wijl wel ongestoorde uitoefening van den 
Roomsch-Katholieken godsdienst was bedon
gen, doch geen tegenbeding gemaakt was voor 
de vrije uitoefening van den Hervormden gods
dienst. Een nieuw tractaat, gesloten 20 April
1859 (Ind. Stb. 1860 n°. 101), was hiervan het 
gevolg; de ratificatie daarvan had 23 Augustus
1860 plaats. Tegen betaling van ƒ 200.000 door 
Nederland zag Portugal daarbij af van allo aan
spraken op de bpnoorden Timor gelegen eilanden 
behalve Kambing, hetwelk vlak bij Dilly ligt. 
De enclaven Oeikoessi-Ambenoe en Noemoeti 
bleven Portugeesch, het landschap Maubara 
werd aan Portugal afgestaan, terwijl erkend 
werden de rechten, welke Nederland bezat op de 
toen als enclave beschouwde landstreek Maoeka- 
tar (Maucatar). De grensomschrijving in het trac
taat tart alle nauwkeurigheid, zoodat kwesties in 
de toekomst niet voorkomen werden.

Heette de verhouding tot den Portugeeschen 
buurman nu behoorlijk geregeld, ten opzichte van 
de lnlandsche hoofden liet zij nog zeer veel te 
wenschen over. Deze stoorden zich niet aan het 
Europeesch bestuur, dat het werkwoord „zich 
onthouden” in alle tijden moest vervoegen. Wel 
vond eenige bestuursuitbreiding plaats: te Ata- 
poepoe, Babauw, Pariti en Oimatan-Mollo (later 
te Baoen-Amarassi) werden ingevolge het be
paalde bij Ind. Stb. 1879 n°. 21 posthouders ge
plaatst. Baoen werd later als stand, laats van 
den posthouder-onderafdeelingschef 'opgeheven 
en de afdeeling Timor onder een civiel-gezagheb- 
ber te Koepang gesteld (Ind. Stb. 1885 n°. 39); 
ingevolge het bepaalde bij Ind. Stb. 1893 n°. 122 
werd deze civiel-gezaghebber als zoodanig ver
vangen door een controleur bij het Binnen- 
landsch Bestuur (voor de tegenwoordige admi

nistratieve indefcling zie onder Bestu u r). 
Doch deze bestuursuitbreiding bracht gcone 
machtsuitbreiding mede. Bescherming van per
soon en goed was onbekend. Van vele hoofden 
wist de Resident, dat zij aan eone oproeping geen 
gevolg zouden geven; zij werden dan ook maar 
met rust gelaten. Beleedigingen door lnlandsche 
hoofden kon de Resident eiken dag ondervinden, 
hij leerde ze te voorkomen door zoo min mogolijk 
notitie te nemen van hetgeen in zijn gebied voor
viel. Ons prestige leed natuurlijk ten zeerste 
onder deze politiek van gedwongen onthouding; 
daar komt nog bij,dat de opTimor geplaatste amb
tenaren lang niet allen tot de besten behoorden. 
Over den posthouder, die in 1864 het eiland Sa- 
voe „bestuurde”, leest men, dat hij een achter
gelaten Duitschc matroos van een walvischvaar- 
der was. Timor was en bleef een lastpost vooral 
ook wegens de hooge uitgaven voor de locale 
behoeften van onderwijs en eeredienst. Particu
lieren beproefden op bescheiden wijze resultaten 
te bereiken met thee- en suikercultuur, doch 
zij trokken zich zeer spoedig uit het ongastvrije 
land terug. Berichten dat Portugal ééne. van 
zijne bezittingen in Afrika of elders wilde ver- 
koopen en de naar aanleiding daarvan aange
knoopte doch afgesprongen onderhandelingen 
tot oprichting van eene Portugeesch-Ncder- 
landsche geoctrooieerde Compagnie, leidden tot 
het sluiten van eene nieuwe conventie tusschen 
Nederland en Portugal, waarbij zoogenaamd de 
bedoeling voorzat om de wederzijdsche enclaves 
te doen vervallen, doch waaraan als diepere oor
zaak ten grondslag lag het verlangen om een we- 
derzijdsch voorkeurrecht te vestigen, in dien zin 
dat afstand van grondgebied noch souvereini- 
teitsrechten in den Timor- en Solor Archipel door 
een der Contracteerende Mogendheden mogclij): 
was, zonder voorkennis van de andere partij, 
liet verdrag werd 10 Juni 1^)3 te Lissabon ge
sleten (Ind. Stb. 1894 n°. 81). De daarbij in het 
■leven geroepen gemengde grensregelingscommis
sie werd van eene gemeenschappelijk vastge
stelde instructie voorzien, voldeed in 1898/99 
zoo goed mogelijk aan hare opdracht, doch kon 
wegens den onzekeren politieken toestand oen 
gedeelte van de Oeikoessi-grens niet opmeten. 
Het verkregen resultaat werd neergelegd in het 
tractaat, hetwelk 1 October 1904 J;e ’s Graven- 
hagc werd geteekend (Ind. Stb. 1906 no. 194). 
De enclave Oeikoessi wilde Portugal onder geen<■ 
voorwaarde afstaan, wel werd Noemöeti afge
staan evenals Tahakay en Tamiroc-Ailala (beide 
aan de z.g. „groote” grens in het midden van 
het eiland) en de aan die grens gelegen „betwis
te” gebieden Maoe Besi, Maoe-Boesa en Lak- 
maras. Nederland stond Maucatar af.

Door politieke verwikkelingen in Portugal 
duurde het tot 29 October 1908 alvorens het ver-
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drug geratificeerd werd. De gemengde commissie 
belast met het opmeten en in kaart brengen van 
het nog ongemeten deel der Oeikoessi-grens 
kwam echter tot geen resultaat (Juni 1909), 
wegens eene onnauwkeurigheid iu het verdrag 
ontstaan door eene minder juiste opname door de 
grenscommissie van 1898/99. Nieuwe onderhan- 
delingen in Europa waren hiervan het gevolg. 
Waar Portugal zich niet kon vereenigen met de 
Nederlandsche opvatting over het verloop van 
het nog ongemeten deel der Oeikoessi-grens werd 
deze kwestie door een arbiter

;
■

; i

r

: den gezant Van

::



TIMOR (EILAND) - Tl MO RE ESC H. 351

Zwitserland te Parijs — uitgemaakt en do Nodor- 
landscho opvatting als de juiste orkond. Aan de 
hand van het gewezen vonnis werd dat grens- 
gcdeolte daarop opgemeten on in kaart gebracht 
en werd 1 November 1916 het vordrag van 1904 
ten uitvoer gebracht. * Intusschon was door de 
houding der Portugeesche koloniale autoriteiten 
nog al wat beroering verwekt tengevolge van 

• hot oogluikend toestaan, althans niet verhinde
ring van het plunderen en moorden in do z.g. 
betwiste gebieden Ailala in 1900 en Lakmaras 
in 1910. Als gevolg hiervan werden al die be
twiste gebieden in 1911 tot onbetwist Neder - 
landsch gebied geproclameerd (geheel vólgens 
hot traetaat van 1904) en had eeno belangrijke 
troepenvermeerdering plaats. Behalve een on
beduidend incident in Lakmaras op IS Juli 1911 
kwam het echter tot geene vijandelijkheden van 
Nederlandschen kant.

Literatuur : 8. Müller, Reizen en Onderz. in 
den Ind. Arch., (Amst. 1857), Dl. II, bl. 82 — 
351; Aardrijkskundig en Statistisch Woor
denboek van N.-I., dorde deel en de al
daar bij het artikel Ti mor aangehaalde werken; 
P. J. Veth, Beschrijving van het eiland Timor, 
Gids, Jaargang 1855, dl. I, bl. 546 — 611 en 
695 — 737, dl. II, bl. 55—100; Wallace, Insu- 
linde, dl. I, bl. 324; J. S. G. Gramberg, Een 
maand in de binnenlanden van Timor (1870), 
Verhand, v. h. Bat. Gen. dl. XXXVI, bl. 161; 
Alfonso de Gastro, Résumé historique de 1’éta
blissement Portugais a Timor, Tijdschr. Bat. 
Gen. dl. XI, bl. 465; Timor et les Timoricns, Ilev. 
Mar. Col. Mai 1872; J. E. Teysmann, Verslag 
eener botanische reis over Timor, Nat. Tijdschr. 
v. N.-l. XXXIV, 1874, bl. 375; Ecoma Vorstego, 
Verslag eener reis naar de Noi-Mina in Juli 
1877, T. B. G. XXV, bl. 121; J. Dos Santos 
Vaquinhas, Timor, Bol. Soc. Geogr. Lisboa III 
(1882) no. 1; 1V*(1SS3) no. 6 en 7; Forbes, A 
naturalist’s wanderings in the Eastern Archi- 
pelago, London IS85, bl. 434; J. H. P. E. Knip- 
horst, Terugblik op Timor en Onderhoorig- 
heden, Tijdschr. v. N.-L, Mei-November 18S5; 
Arthur Wichmann, Reise nach dem Indischen 
Areliipel, Tijdschr. Aardr. Gen. 2o serie, deel V 
(1888); Henri Zondervan, Timor on de Ti- 
moroezen, T'jjdschr. Aardr. Gen. 2e serie, deel 
V, bl. 339. (1888); Dr. Herman ton Kate, 
Verslag eener reis in de Timorgroep en Poly- 
IK"ie, Tijdschr. v. h. Aardr. Gen. 1894; A. Hey- 
rnan, De Timortraktaten in 1859 en 1S93, Aead. 
proefschrift Leiden 1895 en Indische Gids 1894 
dl. II en 1895 dl. I en II; A. Jacobsen, Reise in 
Niederl. Indien, Globus LV, 1889; Dr..R. D. M. 
Verbeek, Molukkenverslag; Jaarb. Mijnw. 1908, 
Wet. Ged.; J. A. Locber Jr., Tinioreeseh snij
werk en ornament, Üitg. Kon. lnst. v. d. T., 
L. en Vk. van N.-l. 1903; A. Mafchijsen, Een 
tochtje nuftir Lamaknen op Timor, Berichten St. 
Clavorbond 1897; Galestin, Huwelijksrecht en 
Huwelijksgebruiken in den Timorceschen Ar
chipel, Ind. Gids 1908 p. 594; H. J. Grijzen, 
Modedoelingon omtrent Beloe, Vorh.’Bat. Gen. 
Dl. 54, 3e stuk; Verslag van een tocht over 
Timor door C. H. van Riotschoton, Mededce- 
lingon Encyclopaedisch Bureau, afl. 3 (1914); 
Riedel, Prohibitieve teekens en tatuagovormen 

^..up Timor, T. Bat. Gen., dl. 49, bl. 181; Molen
graaf!, Timor-expeditie, Tijdschr. Kon. Aardr. 
Gen. J9.II, bl. 470, 839; 1913, bl. 273; Dez...

De beteckenis van Ned. Timor als kolonie, 
Verh. Ind. Gen. 1911—12, p. 201; Dez.. Ned. 
Timor, voorheen en thans, Ind. Merc. 1912, 
179; V. Affclen v. Saemsfoort, Plet nachtelijk 
tébé der Timorcezen, Weekbl. v.
III, 180; Tiele, Bouwstoffen I; Heor 
Diplomaticum- V. d. Chijs, Koepang omstreeks 
rrSÜTn'r.Xï.ï, Vk. 1872; Haga, De Mardij
kers m T. I. T. L. Vk. 1882; Heijmenng, Timor 
T. v. N.-I. VII t/m IX; Ten Kate, De 
spreiding van den schedel- en neusindex in 
de Timor-groep en Polynesië, in T. A. G. 1915. 
bl. 205; Wanner, Geologie van West-Timor, 
Geologische Rundschau, Bd. 4 (1913), bl. 136 
(vgl. 287); V. d. Kemp, Hazaarts ontslag en 
herstel als resident van Timor 1S18—1S19, 
Kol. Tijdschr. 1917; F. Fokkens, De nieuwe 
regeling der grenzen tusschen Nederlandsch 
en Portugeesch Timor (’s-Grav., z. j.); Ezer- 
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Soemba-Floresonderwijsregeling, Kol. Tijdschr. v* '
1916; Idem, Timor en onze politieke verhouding 
tot Portugal sedert het herstel v. h. Ned. gezag 
in Oost-Indië, Kol. Tijdschr. 1917; H. J. Vos- ? 
kuil, Iets over de bevolking van Midden-Timor,■■*■■■--yv 
Ned.-Indië Oud en Nieuw, 2e Jg., Febr. 191S;
Wanner, Ethnologische Notizen iiber Timor und ' " '
Misol, Archiv. f. Anthrop. 1913, bl. 147.
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TIMOR-LAOET. Zie TANIMBAR-EILAN

DEN.
TIMORDAJA. District van de contróle-afdee- 

ling, het regentschap en de afdeeling Soemënép, 
residentie Madoera; met een oppervlakte van 
ruim 352 K.M-. ou bevattende 3 onderdistricten 
en 49 desa’s. Do standplaats van den wedono is 
de desa Batang batang daja. {-v fC

TIMORLAOET. District van de ‘ contróle- 
afdeeling Soemönëp, regentschap en afdeeling 
Soemënëp, residentie Madoera; met een op
pervlakte van ruim 205 K.M2., en bevattende 
4 onderdistricten en 62 desa’s. De standplaats 
van den wedono is de desa Boengboengan nabij 
Baloeto (zie aldaar).

TIMOREESCH. Het Timoreesch is de taal, 
welke gesproken wordt door de bevolking van 
het Zuid-Westelijk gedeelte van het eiland Timor, 
met uitzondering der vreemde kolonisten en van 
een klein gedeelte, dat zich van het Koepangsch 
bedient. De taal is na verwant aan het Rotti- 
nceseh, eonigszins vorder af staan het Tettumsch, 
Koepangsch, enz. Het Tim. wordt gesproken in 
vcrscheideno tongvallen, welke, voor zooverre be
kend, zich vooral daardoor onderscheiden, dat zij 
óf eeno l óf eeno r bezitten, doch nooit beide 
te zamen, (do l komt dan in de plaats van eeno 
oorspronkelijk r, d, enz. in ’t algemeen staat zij 
niet voor ecu M. P. I). Het klankstelsel van het 
Tim. is veel vorweordor dan dat van het Rotti- 
necsch; het bezit slechts de medeklinkers k, t, p, b, 
m, n, l (of r), s, /, h; eon Mal. d a g a n g moeten 
zij door l a k a n (r a k a u) weergeven. Eonc oor
spronkelijke slot-rt (of ah) valt, althans in de vor- 
balo woorden, regelmatig af, bijv. s a n, (met den 
voor het Tim. regolmatigen overgang van l en 7j), 
Mal. salah: do overige oorspronkelijke sluitende 
klinkers worden in hetzelfde geval nauwelijks 
hoorbaar gearticuleerd, (doch wel duidolijk. zoo 
het woord een naamwoord is). In niot geaccen
tueerde lettergrepen valt de vocaal dikwijls weg, 
bijv. t n a n a, Rott. t a 1 a d a, midden; 
m a t k i, mijn oog, van m a t a(f). Daartegen-
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Augustus en is liet krachtigst en staat, met 
Z.O. en O.Z.O.-winden, liet meest geregeld 
door in Juni en Juli om in September met Z.-lijke 
winden af te gaan. October en November zijn 
kenterings-maanden met veelvuldige stilte, de 
Westmoesson duurt van "December tot en met 
Februari en staat alleen in Januari krachtig en 
geregeld u t het W.N.W. door, Maart is weder
om kentering. Zee- en landwind van Australië ■ 
doen zich ver in zee gevoelen en maken dat in den 
Z.O. moesson de wind des nachts, in den West
moesson deze overdag het krachtigst is. Zeer har
de wind is uitzondering, de harde buien komen 
meestal in April, November en December voor, 
in de laatste maand vergezeld van onweer; in den 
Z.O. moesson is buiig weer zeldzaam. De lucht 
is over het algemeen helder en onbewolkt, maar 
met O. en Z. winden is het buitengewoon heiig, 
meer dan elders, voornamelijk in Juli, Augustus 
en September. In zee valt weinig regen, nog het 
meest in December en Januari, terwijl het van 
Mei tot en met October bijna constant droog is. 
Aan den wal valt ineer neerslag, te Serwaroe 
(eiland Lèti) het meest in April .en Mei, terwijl 
Augustus en September daar geheel droog zijn. 
D toestand der zee is over liet algemeen niet 
gunstig, deining en zee worden veelvuldig aan
getroffen, de eerste van September tot en met 
Januari, de tweede in December en Januari, 
Juni en Juli; zware zee en hooge deining zijn even
wel uitzondering. De stroom is in den regel niet 
sterk en loopt in beide moessons oin de Z.W. 
Zie Zeemansg ds deel V.

TIN ; TINERTS. I. Tinmetaal. Tin komt als 
gedegen metaal slechts als zeldzaamheid in de 
natuur voor; men verkrijgt het uitsluitend door 
smelting uit de tinertsen, waarvan het gewone 
oxyde, het tinsleen (cassiteriet) verreweg liet mee i 
voorkomende is. Die uitsmelting (reductie, b.v. 
door middel van houtskool) geschiedt betrekkelijk 
gemakkelijk, en het is dan ook niet te verwonde
ren, dat reeds in de grijze oudheid het tin bekend 
was en, met koper tot een alliage verwerkt, voor 
wapens en voor munten werdgebruikt;gewoonlijk 
vindt men daarin 8 — 13 % tin. Het schijnt dat 
voornamelijk Cornwall de plaats is geweest, van 
waar dat tin afkomstig was.

Het tinmetaal bezit de volgende hoofdoigen- 
schappen: kleur zilverwit; soortelijk gewicht van 
gegoten tin 7,291, gewalst tin 7,299, elcctroly- 
tisch neergeslagen tin 7.143- 7.178; de hardheid 
ligt tusschen die van lood en goud; Dij gewone 
temp. is het zeer plotbaar (tinfoelie, bladtin), bij 
hoogere temp. wordt het bros; smeltpunt bij 
228 — 232.° C.; reeds kleine verontreinigingen met 
andere metalen (arsenik, antimoon, bismut, ijzer, 
wolfram, molybdeen) werken nadeelig op de 
eigenschappen; een toevoeging van 1 2 % ko
per of lood maakt het tin harder; Dij gewone 
temp. oxydeert het niet, en hef roestofi van ijzer 
wordt tegengehouden, als dit door een dun huidje 
tin beschermd is (blik). Onder bepaalde om
standigheden gaat het gewone tin in een andere 
modificatie over (grauw tin), waarbij het tot een 
poeder uiteenvalt (tinpest) ; men neemt aan dat 
dit de stabiele toestand van het tin is, en dat liet 
gewone tin in een labielen (of beter metasta- 
bielen) toestand verkeert; do overgangstemp. 
ligt bij 18° C. Soortgelijke verschijnselen worden 
bij meer andere metalen waargenomen; zie do 
onderzoekingen van Prof. Cohen daarover

over staat, dat een sluitende medeklinker, voor
al bij de subst.., meermalen beter bewaard is 
gebleven dan in liet Rott., zij zijn evenwel 

onwezenlijk van aard als de Rott. sluiters 
(zie bij ROTTINEESCH). De algemeen M. P. 
woordvormende suffixen zijn, evenals in de 
naaste verwanten verdwenen, doch in nieuw
vormingen hebben sommige consonanten gram
maticale beteekenis, bijv. namaeb, hij maakt 
beschaamd, van mae, Rott. idem, beschaamd 
zijn; namofu t, hij laat vallen, van m o f u, val
len; asanat, dim verkeerd handelt, van san, 

Lj/) Mal. salali, enz. 'Ook de uit het Rott. bekende 
' k (soms ook onvolkomen uitgesproken), en s aan 

het slot van subst. komen voor. daarnevens eene 
f, bijv. m a t a f. Mal. m a t a. Evenals in het Rott. 
komen in de taal nog vele prefixen voor, van wel
ke de meeste echter thans geen levende kracht 
meer hebben. In onderscheiding van het Rott. 
komen deze prefixen ook voor bij de met de ver
bale vormen parallel loopende subst., bijv. a lu
nair a s, hongersnood, naast n a m rt a h, hij heeft 
honger: doch Rott. laas naast namalaa. 
Vele werkwoorden worden vervoegd, dóch bij een 
aantal is de vervoeging verloren gegaan. In tegen
stelling tot het Rott. kunnen de genitief-vormen 
der pers. voornw. niet achter alle subst. gevoegd 
worden. Tusschen eene genitiefbepaling, welke 
evenals in alle talen der groep, aan het bepaalde 
woord voorafgaat, wordt st eeds het pers. voornw. 
van den 3den pers. in, meerv. sin, geplaatst, 
ook al kan het bepaalde subst. met het pronom. 
suffix verbonden worden, bijv. atoni in mata-n, 
het oog (mataf) van den man, atoni in ume(l), 
het huis van den man (zonder pron. suffix na 
umel). Ook bij samenstelling staat eene echte geni
tiefbepaling vóór het bepaalde woord. Enkel- en 
meervoud kan bij de naamwoorden onderschei
den worden.

Literatuur Lijst van woorden in het .Mal., 
HolL, Rott. en Tim. door E. F. Kleian, Tijdschr. 

x voor Ind. T. L. en Vlk. dl. XXXVII; Bijdrage 
tot de kennis der dial. op het eiland Timor door 

„Dr. J. G. F. Riedel, Bijdr. Kon. Inst. T. L. en Vlk. 
N.-I. dl. XXXVIII; benevens enkele onbeteeke- 
nende woordenlijsten, zie voorts nog J. C. G. Jon
ker, Over de eind-medeklinkers in het Rotti- 
neesch en Timoreesch, Bijdr. T. L. en Vlk., 7e 
Volgr., V. alsook een Tim. verhaaltje in „Eenige 
verhalen in talen gesproken op Sumbawa, Timor 
en omliggende eilanden”,' door denz., Bijdr.

J. C. O. J.
, TIMORZEE, tusschen de N.W.-kust van Aus-

;• ’■ ' ... 'tralie en Roti, Timor en de O.N.O. daarvan
j .. y gelegen eilanden tot de Aroe-eilanden toe, heeft
i 'r‘ Z.O. van en beZ. langs deze eilanden, een betrek-

,;>• * ■■■ ' kelijk smalle, zeer diepe geul buiten de zeer brec-
iƒ !-v de, van Australië uitstekende kustbank, die beZ.

Timor de Sahoelbank heet. Aan don zeer steilen, 
zeer ongelijk verhoogden rand van die bank 
vindt men koraalgrond en verscheidene ondiepe 
plekken, van welke de droogvallende koraal- en 
zandbank Hibernia en het Ashmorerif rond een 
drietal kleine, lage eilandjes, beide beZ. Roti 
gelegen, de droogste zijn. Ook beZ. de Babar- 
eilanden liggen op dien rand gevaarlijke riffen. 
Tusschen dien rand en de Australische kust liggen 
nog enkele eilandjes en gevaren en zijn de diepten 
zeer ongelijk; de grond bestaat er Jioofdzakelijk 
uit modder.

De Z.O. moesson duurt van April tot en met
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in „de Ingenieur” 1910, p. 349 en 1914, p. 487; 
ook Wol ff, ibid. 1913, p. 45.

De wereldproductie van tin kan thans op 
120.000 long-tons, of nagenoeg 2 millioen pi koels 
gesteld worden (Ned. Ii dië ± l/o), waarvan ten 
minste 20 % gebruikt wordt bij de vervaardiging 
van blik.

II. Tin-ste.cn. a) Eigenschappen. Boven 
is reeds opgemerkt dat het voornaamste erts, 
waaruit het tin wordt bereid, het tinsteen is. 
Dit mineraal is gewoonlijk donker, blauwzwart, 
ofschoon ook andere, lichtere kleuren gevonden 
worden; de kleur is een gevolg van verontreini
ging; chemisch zuiver tinsteen is wit, doch dit 
komt hoogst zelden voor. Het S.G. is hoog, bijna 
7, de hardheid groot: het kan gewoon glas kras
sen. Het mineraal schijnt altijd in verband te 
staan tot een zeer zuur gesteente (meest graniet), 
en komt daarin, of aan de grens er van met de 
sedimenten, niet al te zelden in-de natuur voor; 
doch er zijn slechts betrekkelijk weinige streken 
op aarde, waar de hoeveelheid voldoende is voor 
een behoorlijke ontginning..

b) Het natuurlijk voorkomen is 
van velerlei aard.

Ie. vindt men het in vrij breede aderen (ader- 
of bergtin); het maakt dan altijd slechts een ge
ring percentage uit (zelden meer dan 5%) van den 
aderinhoud, die overigens bestaat uit verschil
lende mineralen, w.o. voornamelijk kwarts en py
riet (met de omzettingsproducten daarvan); zie 
hierover o.a. Groothof!', De primaire tinertsafzet- 
tingen van Billiton, Proefschrift, 1910. In Corn- 
wail, de Straits, Australië en vooral in Bolivia 
worden zulke voorkomens ontgonnen; in Ned.- 
Jndië is er alleen op Billiton een aanvang mede 
gemaakt.

2e. De adertjes kunnen echter ook zeer dun 
zijn; in den regel liggen ze dan in groepen onge
veer evenwijdig aan^lkaar(Billiton’sche sedimen- 
ten) of in alle richtingen dooreen; in het laatste 
geval, dat gewoonlijk in graniet voorkomt, 
spreekt men van een stokwerk of adernetwerlc 
(Ertsgebergte); de aderinhoud is hier meest veel 
eenvoudiger dan sub. Ie.

3o. J>e uit liet afkoelende magma opstijgende 
metaalhoudende dampen zagon dikwijls kans van 
«le spleetjes uit een eind in den graniet door te 
«1 ringen, en dezen eveneens min of meer tinerts- 
houdervl te maken; dergelijke veranderde ge
steenten noemt men greisen; zij hebben b.v. in 
•Saksen vroeger tot mijnbouw aanleiding gegeven, 
en komen ook op Banka en Billiton veelvuldig 
voor. Een deel der veldspaat werd daarbij soms 
in topaas veranderd (topaasgreisen).

te. Op Billiton zijn eigenaardige, zeer on
regelmatig gevormde kwartslichamon midden in 
den graniet bekend geworden, waarin een vrij 
aanzienlijke hoeveelheid tin- (on wolfram-) erts 
aanwezig is,*on waarop ontginning plaats heeft 
(Tikoes); over de wijze van vorming dier licha
men is het laatste woord nog niet gesproken. 
Mogelijk zijn ze ook op Singkóp aanwezig;

. d. Broek op p. 213 v. h. Jaarb. 1916/7 der 
Mijnbk. Vereen.

5e. In de bergstreken van Cornwall, Bolivia, 
Saksen-Bohemc, en ook in do Straits, had in den 
loop der tijden accumulatie van erts plaats dooi
de rivieren, welke de sub. le bedeelde aderen, als
mede de fijnere snoertjes sub 2e sneden; de op 
daartoe geschikte plaatsen gevormde grint- en

zandlagen kunnen zeer rijk zijn, doch worden ge
woonlijk spoedig uitgewerkt; zij komen in ont
staan overeen met de goudplacers.

6e. Wanneer de sub. le en 2e bedoelde erts- 
snoeren door verweering of andere oorzaken uit
eengevallen zijn, en do losse producten niet door 
ander materiaal bedekt werden, kan door regen 
val e. d. een natuurlijk verrijkingsproces plaats 
hebben, en de bovengrond tot op zekeren afstand 
voldoende ertsrijk worden om loonende ontgin
ning ervan mogelijk te maken; dergelijke (elu- 
viale) terreinen worden op Banka en Billiton 
Jcoclit-velden genoemd (koelit = huid, schors). 
Een uitgebreide mijnbouw op zulke voorkomens 
geschiedt aan de Westkust van Tasmanië door 
de Mount Bisehoff Tin Mining Co.

7e. Het grootste gedeelte der wereldproductie 
(tusschen en a/3) is afkomstig van ertshouden- 
de losse zandige lagen (kaksa), die door afwisse
lend dikke steriele, of ten minste zeer ertsarme, 
lagen zijn bedekt geworden, en niet zelden den 
ondergrond vormen van breede dalen. Dit zijn de 
kollongs van Banka, Billiton en de Straits, voor 
welker ontginning dus een min of meer diépe in- 
graving en afdekking noodig is.

Toch is deze werkwijze zeer eenvoudig, en het 
is dan ook niet tc verwonderen: eensdeels dat dit 
voorkomen steeds in sterke mate de aandacht der 
practici heeft getrokken, anderdeels dat de theo
retici zich over het ontstaan dier afzettingen wei
nig druk gemaakt hebben. Men beschouwde ze 
als „alluviaal” (= van zeer jongen datum), ver
eenzelvigde ze met de sub 5e beschrevene, en 
sprak gewoonlijk van „stroomtinbeddingen”, daar
mede aannemende, dat de in die dalen stroo- 
mende rivieren het t.nerts van elders aange
voerd en de beddingen gevormd hadden. Deze ■> 
opvatting werd ook gehuldigd door den steller 
van dit artikel in den eersten druk van dit 
werk. Voor een deel kan zij — en vooral voor de 
Straits — waarheid bevatten, doch had reeds C. 
de Groot in zijn „Herinneringen aan Blitong” op 
p. 227 uitdrukkelijk gezegd dat de kaksa van 
dit eiland hem voorkwam ter plaatse ontstaan 
en dus onvervoerd te zijn.

Tegen deze stroomtheorie werden door Rueb 
(de Ingenieur, 1915, p. 90 en Jaarb. 1914/15 der 
Mijnbk. Vereen, p. 287) eenige gegronde beden
kingen ingébracht; deze schrijver wil het ont
staan der verschillende tinertsvoorkomens ver
klaren door de werking van de branding in een 
tijd, dat de zee ten opzichte van het land hooger 
stond dan thans, nadat hij reeds 1913 in Stelling 
XI zijner dissertatie „Over hot verwerken van 
tinertsen” de oude mcening van C. dc Groot (zie 
boven) herhaald had. Eerstbedoeld geschrift lok
te verscheidene andero uit: van der Veen in de 
Ingenieur 1919, p. 170; Doorman en Easton ibid. 
p. 208, 209; Lotli ibid. p. 660; Ruob ibid. 1920, 
p. 21; waarbij verschillende opvattingen tob 
uiting kwamen, die onderling nogal uiteenloo- 
pen, doch waarin (behalve door v. d. Veen) do 
stroomtheorie pur et simple niet wordt gehand
haafd. Do mogelijkheid is trouwens niet buiten
gesloten dat Banka en Billiton, wat dc tinvorming 
betreft, niet zóó volkomen gelijkwaardig zijn als 
men tot nog toe heeft verondersteld. Yerdero 
publicaties zijn: Hövig, Dc. geologie en de tinert
sen van Banka; A. C. do Jongh. Het ontstaan 
van waschortsafzettingen op hooge kanten en in 
valleien van Banka; beide als Medcdeelingen
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1 den geoloog Dr. J. J. Pannekoek van Rh eden in 
1910/11 werd de zaak evenmin tot oplossing ge
bracht (Jaarb. Mijnw. 1910. Verh. 132). Vermaes 
(de Ingenieur, 1917, p. 584) trachtte aan te too- 
nen, dat het voorkomen van het erts aldaar toch 
niet onwaarschijnlijk is; zijn stellingen worden 
echter door Wichmann aan een scherpe kritiek 
onderworpen (Versl. gew. verg. Iv. Ak. v. Wet. 
Amsterdam; Wis- en Natuurk. afd. 1918, 60, in 
verband met Ibid. 1914, 215). .

Op de kleinere eilanden met vrij sterke bodem
verheffingen, waaruit de Riouw-archipel bestaat, 
vonden vroegere onderzoekers (ziehierna)slechts 
betrekkelijk weinig tinerts; zij zijn dan ook mot 
uitzondering van Singkèp (en gedurende korten 
tijd ook Karimon) niet in exploitatie genomen. 
Een nieuw systematisch onderzoek over dien gc- 
heelen archipel wordt thans ui.gev* erd.

Verbeek gaf in Jaarb. Mijnw. 1S97 een geolo
gisch overzicht .van Banka en Billiton.

IIT. Tinv'irining. a) Geschiedenis en 
Statistiek. Het schijnt, dat het voorkomen 
van tinerts in de Straits vroeger bekend is ge
weest dan dat op Banka, waar heb ongeveer 1710 
is ontdekt en waarover in 1717 voor het eerst in 
officieele stukken melding wordt gemaakt 
(Schuurman in Jaarb. Mijnw. 1898). De immigra
tie van Chineezen op Banka, met liet doel aldaar 
tin te winnen, moet reeds spoedig daarop zijn 
aangevangen, en de Sultans van Palembang, tot 
wier gebied het eiland behoorde, verzekerden 
zich daarbij van de noodige voordeelen en in
komsten. Over 1783 wordt een jaarlijksche op
brengst van bijna 57.000 pik. tin opgegeven 
(wat wel overdreven zal zijn). Jóe V.O.C. kocht 
reeds in 1718 het tin op, en de ontginning nam 
blijkbaar zulk een liooge vlucht, dat in 1727 
geklaagd werd over te overvloedige leverinp; 

v doch in 1755 werd een contract met den Sultan 
gesloten, waarbij deze zich verb> nd al hei im 
van Banka en Billiton uitsluitend aan de ( 
pagnie te zullen verknopen, een contract, dat in 
1763 door een nieuw werd vervangen, waarbij 
een leveringsmaximum van30.000 pik. werd vasi - 
gesteld tegen 13£ of 15 rijksdaalders jut pikoel, al 
naarmate het op Palembang of Batavia werd af; 1 
leverd. Toen na 1787 do tinaanvoeren, door sluik 
handel en zeerooverijen, vrij sterk verminderden, 
werd in 1791 een derde contract gesloten, waarbij 
bepaald werd, dat al het van Banka en do ander*', 
eilanden komende tin zou worden geaccepteerd 
tegen den vorigen prijs voor de eerste 20.000 
pik., voor 15 resp. 17 rijksd. voor de volgciyio 
10.000 pik., terwijl over de geheele levering deze 
laatste prijs zou worden betaald indien de hoe
veelheid 35.000 pik. of meer bedroeg, daaren
tegen 1 rijksd. minder dan was afgesproken, in
dien het quantum beneden 20.000 pik. bleef. 
Door de ongunstige tijdsomstandigheden sor
teerde dit contract echter weinig effect; slechts in 
J794 was do hoeveelheid boven 15.000 pik., doch 
do andere jaren ver daarbeneden. In Sopt. 1811 
word do bezetting van Palembang uitgemoord 
kwam het landschep onder Engelse hen invloed, 
waarbij de Sultan do eilanden Banka en Billiton 
aan Engeland afstond.

De tinlovering gedurende den monopolietijd 
der V. O. C. kan vrij nauwkeurig op ruim 1 milli- 
oen pik. worden geschat. Verbeek (Jaarb. Mijnw. 
1897) neemt aan dat door sluikhandel

der 5e Sectie op het Algemeen Ingenieurseongres 
van__ Mei 1920 te Batavia.

De tot voor enkele jaren overal gevolgde wijze 
van exploitatie der kollongterrcinen, in handar
beid (zie hierna), bracht mede, dat alleen do rijke 

den bodem liggende laag voor ontginning in

!

!•
if aan

aanmerking kwam. Naar )iet ertsgelialto van de 
dikwijls vele meters dikke dekkende lagen werd 
zoo goed als nooit een speciaal onderzoek ingc- 
s£eld. Mollema (de Ingenieur, 1919 p. 72) vestigde 

. er de aandacht op, dat op deze wijze grond, welke 
£ a 1 K.G. erts per M3 bevatte, weggeworpen 
werd. Men kan dan ook wel aannemen, dat do

1
;

dekkende laag, die op grond der boorproeven 
voor ertsvrij werd verklaard (of ten minste on- 
ontginbaar), veelal nog een vrij aanzienlijke hoe
veelheid erts had kunnen leveren, indien een 
andere werkwijze gevolgd ware.

Groote klompen, zelfs van meerdere K.G. ge
wicht, werden en worden, v* oral op Billiton, zoo
wel in aders en kollongs als op koelitterreinen 
menigmaal aangetroffen; eenmaal vond men een 
stuk van 920 Iv.G.

c) Geografisch voorkomen. In in- 
dië zijn het de eilanden Banka cn Billiton, welke 
met die van de Riouw-groep het (ten minste tot 
nog toe bekende) Zuidelijke uiteinde vormen van 
een langgestrekte Z.Z.O.-N.N.W., later meer 
Z.-N., loopende tinertsrijke strook, die zich over 
het schiereiland Malaka, voornamelijk langs de 
Westkust ervan, door Siam tot in Zuid-Birma 
.uitstrekt. Niet overal echter is het terrein ont- 
ginbaar; tusschen het eiland Singkèp en do stad 
Malaka is slechts weinig tinerts aangetroffen; 
ten Noorden daarvan, in de staten Nëgri Sëm- 
bilan, Sëlangor en Pérak, zijn verreweg de meeste 
en beste mijnen gelegen; daarna schijnt de hoe
veelheid tinerts weer af te nemen, en zijn nog 
maar enkele gedeelten rijk genoeg gebleken. 
Langs de Oostkust vindt men alleen tinmijnen in 
het rijkje Pahang en het district Kemaman van 
Trëngganoe. Al die vindplaatsen zijn dus juist 
op het breedste gedeelte van liet schiereiland 
gelegen.

Dat verder in JHdden-Sumatra (Siak, de Ro- 
kan- en Kamparstreken, Lima Kota) tinerts 
voorkomt, is bewezen; reeds in 1858 bezocht C. 
de Groot de Siaksche Bovenlanden (Kota Rënah) 
en in 1866 werd ook door R. Everwijn een reis 
daarheen gemaakt (Jaarb. Mijnw. 1874. I), doch 
de resultaten waren niet bemoedigend. Latere 
detail nderzoekingen toonden o.a. ruim 21000 
pikoel tin aan op 673000 M2 arm terrein in de 
buurt van Bangkinang. (Hövig, De ertsafzettin
gen van Ned.-Indië; Meded. Alg. lng. Congr. 
1920. p. 54, en C. A. de Jongh in Jaarb. 
Mijnw. 1917. Verh. I 332). Er is beweerd, dat 
ook op de Karimata-eilanden en in Z. W.-Borneo 
(Kandawangan, Soekadana, Simpang) tinsteen 
zou voorkomen, maar een ingesteld onderzoek 
bevestigde dit vermoeden niet (Jaarb. Mijnw. 
1879.1). Er zal thans van Gouvernementswege 
nagegaan worden * f op de Anambas- en Natoena 
eilande , alsmede langs de Oostkust van Palem- 
ban_, Djambi en Noordelijker, nog iinerts in vol- 
d< e:> de hoeveelheid aanwezig is. Eveneens werden 
herhaaldelijk berichten ontvangen, dat op Mores 
tinerts te vinden zou zijn, en zelfs werden in 1889 
en 1890 expedities van Gouvernementswege uit
gezonden om dit punt tot klaarheid te brengen, 
wat echter niet gelukte. Door een zending van
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Onder het Britschc bestuur werd do grondslag zekere voorwaarden o.a. van eventueele naasting 
gelegd voor de later gevolgde wijze van tinox- door den Staat na bovengenoemden datum,
ploitatic en tinbetaling; gedurende dien tijd (tot Dit wetsontwerp werd in November 1917 door de
Dec. 1816) steeg de productie aanzienlijk en werd Tweede Kamer verworpen. Tot en met 1919 zul* 
81 è 82.000 pik. af geleverd. Van 1817 — 1820 

. schijnen geen juiste gegevens aanwezig te zijn; 
men kan de jaarproductie echter zeker op 20.000 
pik. ramen. In 10-jarige perioden gesplitst was do 
tinleverantie van Banka:
1717-1720 ±2.500 pik. 1811-1820 ±160.000 pik.
1721-1730 20.030 „ 1821-1830 262.817 „
1731-1740 29.723 „ 1831-1840 487.065 „
1741-1750 75,810 „ 1841-1850 642.165 „
1751-1760 108.790 „ 1851-1860 S45.543 „
1761-1770 206.248 „ 1861-1S70 758.728 „
1771-1780 202.246 „ 1871-1880 677.227 „
1781-1790 229.903 „ 1881-1890 779.599 „•
1791-1800 69.488 „ 1891-1900 1.527.198 „
1801-1810±70.000 „ 1901-1910 1.S73.0Ö0 „

Verder werden van 1910/11't/m. 1917/18 ge- 
produceerd 1.937.466 pikoels, met het maximum 
in 1910 ad 270.170 en het minimum in 1915 met 
218.538 pikoels (het cijfer voor 1917 is voorloopig).
De totaal productie van .Banka is dus tot heden 
ongeveer 1H millioon pikoels geweest.

Het kan als zeker worden aangenomen, dat 
ook het voorkomen van tinerts op do overige 
eilanden: Billiton, Singkèp, Karimon e.a. reeds 
voor langen tijd aan de inlanders en chineezen be
kend geweest is, doch dat de resp. vorsten de ont
ginning niet aanmoedigden en zelfs tegenhielden, 
omdat zij zich bewust waren den smokkelhandel 
niet te kunnen verhinderen. In 1755 komt in 
officieele stukken het eerst een bericht voor over 
de aanwezigheid van tin op Billiton en werd (zie 
boven) een contract ook ten aanzien van dit tin 
gesloten. Het schijnt echter, dat de Indische 
Regeering toen en ook later geen aandacht aan* 
dat eiland schonk, en men vrij algemeen van de 
armoede aan tinerts aldaar overtuigd was; ook 
l)r. Croockewit, die in 1850 een officieel onder
zoek- instelde, kwam tot dit resultaat, lntusschen

len in een rond cijfer 4 millioen pikoels & 61,76 
K.G. tin uit Billiton zijn verkregen. Voor jaarpro
ducties en andore interessante statistische mede- 
declingen, zie de Bijlagen van: J. C. Mollerna, 
De ontwikkoling van het eiland Billiton en van de 
Billiton Maatschappij, den Haag, 1918. *

Niet lang rm de vorige, in 1856, werd aan A. N. 
van den Berg*een concessie verleend voor de win
ning van tin op do Karimon-eilanden, die ingé
bracht werd in de N.V. Karimon Maatschappij 
(zie Tijdschr. v. N. I. 17e jg. dl. I. 1855, en Berg- 
und Hiittcnm. Ztg. 1863. 337 door Dach). Deze 
begon ook met de werkzaamheden, doch staakte 
ze reeds spoedig na een ongunstig oordeel van den 
ing. Everwijn, die in 1863/64 het eiland Groot- 
Karimon onderzocht. In het Kol. Verslag van 
1906 wordt medegedeeld, dat aan het zeestrand 
van Karimon door maleiers ruim 55 pik. erts was 
verzameld; trouwens reeds tusschen 1820 en 1840 
bestond hier een inlandsehe ontginning op kleine 
schaal, gedreven door den Tocmênggoeng van 
Djohoi*. Dat ook de andere eilanden van dien ar
chipel tinerts bevatten wordt o.a. daardoor bewe
zen, dat in Sept. 190b op het eiland Koendoer een 
inlandsehe ontginning werd geopend, die tot be
gin 1905 in werking bleef, en gedurende dien tijd 
bijna 1400 pik. erts opleverdo. In 1889 liet de In
dische Regeering een onderzoek instellen naar het 
voorkomen van tinerts op het tusschen Banka 
en Billiton gelegen eiland Lëpar, waarbij de 
aanwezigheid ervan (voornamelijk aan de Oost
zijde) buiten twijfel werd gesteld. Tot ontgin
ning word nog niet overgegaan.

Van de andere eilanden van den Riouw-Lingga 
archipel had reeds geruimeu tijd — misschien 
vanaf het midden der 18c eeuw — Singkèp de 
aandacht der tinzookers getrokken en zeker is dat 
de Sultans van Lingga reeds lang een uitvoer
recht op tin hadden geheven, dat omstreeks 1830 
vervangen werd door een verplichte levering aan 
den Sultan. Volgens de berichten heeft deze ech
ter niet meer dan 600 a 700 pik. per jaar be
dragen. In 1S63/64 liet de Indische Regeering 
door do ingenieurs Akkeringa en Everwijn een 
onderzoek instellen op de voornaamste eilanden 
van dien archipel, waarbij de laatsto tot het resul
taat kwam, dat op het grootste eiland Bintang, 
zoomin als op Lingga, Galang hn Soegi tinsteen 
voorkomt; wel werd het zeer ongelijk verdeeld 
aangetroffen op Koendoer en Groot-Karimon, 
doch zou alleen het eiland Singkèp voor expioi- 
tatio op oenigszins grooto schaal in aanmerking 
kunnen komen. In 1874/5 werd het ondorzoek, 
speciaal op Singkèp, op uitvoeriger wijze voort- • 
gezet door den ing. Menten, wiens opinie minder 
gunstig luidde dan die van Everwijn. Een conces
sie voor de winning van tin op hot geheele eiland 
word in 188.7 verleend aan F. Alting du Cloux, en 
in 1889 op de Singkèp Tin Maatschappij overge- 
dragen. Enkele goede plekken uitgezonderd, viel 
de tinrijkdom niet mede. In do 29 exploitaticja- 
ren t/m. 1917/S zijn slechts ongeveer 260.000 
pik. tin verkregen. In 1907' werd aan de Mij. 
tevens concessie vorlccnd voor do tiuwinning 
langs een gedeelte der Z.O.-kust (Singkèp Zee- 
tinconcessie); mot behulp van baggermolens word 
daaruit in 8 jaron ongeveer 42.000 pik. tin
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vond de Groot in het volgende jaar reeds op 
vele plaatsen rijke tinertsafzettingen en ten 
gevolge daarvan werd op 23 Maart 1852 de con
cessie tol ontginning van tin op Billiton voor 40 

verleend aan Z. K. H. Prins Hendrik derjaar
Nederlanden /?n V. G. Baron van Tuyll van Se- 
rooskerk en, doch eerst, nadut in 1860 de Billiton-
Maatschappij was opgericht, cn vooral sedert het 
optreden \an C. de Groot als vertegenwoordiger 
dier maatschappij (1866), werd de ontginning 
nfc-t voordeel, spoedig zelfs met zeer groote winst 
gedreven. Was oorspronkelijk de cijns (pacht
schat) op Kt % der netto opbrengst bepaald, in 
1864 werd dezo veranderd in 3 % van do bruto 
opbrengst. De groote winsten, door de maat
schappij behaald (tot 1892 word ruim ƒ 54 mil
lioen netto verdiend op oen kapitaal, dat van 
/ 5 millioen geleidelijk tot / 1 millioen was terug
gebracht) waren oorzaak, dat de Nederlandsohe 
Regeering slechts tegen zeer bezwarende voor
waarden in een nieuwe concessie wilde toestem
men; deze werd ten slotte bij de Wet van 18 
.Juni 1892 (Stb. No. 139) verleend voor 35 jaar en 
togen betaling aan den Staat van °/8van het voor- 
doelig saldo, waarmede do winst- en verliesreke
ning wordt afgesloten. De concessie loopt 30 
April J 927 af. In Mei 1915 werd bij de Staten- 
Generaal een wetsontwerp ingediend, strekkende 
ter verlenging der concessie met 40 jaron onder
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beschrijving in „The Banka Prospecting Drill” by 
E. Middelbcrg M. E. en Hoofdstuk IV van de 
Geologische en Technische aantcekeningen over 
de goudindustrie in Suriname, door denzelfdcn; 
de beschrijving is overgonomen in C. G. Longrid- 
gc, Hydraulic Mining). Een diepte van 10—15 M. 
kan met deze boor steeds zonder bezwaar be
reikt worden, on in gunstige gevallen 20 — 30 M. 
Men verkrijgt door een systematisch gerang
schikte rij boorgaten die, afhankelijk van de uil-' 
komsten van cenige voorloopige boringen, meer 
of minder ver van elkaar worden geplaatst, alle 
noodige gegevens tegelijkertijd, die op een topo
grafische kaart van het onderzochte terrein door 
speciale teekens worden aangegeven, waarna door 
een eenvoudigo berekening het bovengestelde 
vraagstuk wordt opgelost. Uitvoeriger hierover 
bij Mollema, l.c. 46. o.v. voor Billiton. en in 
Jaarb? 1914/5 der Mijnbk. Vereen, p. 200 
voor Banka (door B. von Faber).

Koelittetreinen worden óf op dezelfde wijze ais 
de kollongs door bori g-n onderzocht, *óf door 
proefverwerking van systematisch uitgezóchte 
gedeelten (krikelterrein-.n op Billiton).

c) De ontginning der kollong- 
terreinei’. Tot voor niet zeer langen tijd 
geschiedde deze nog op een vrij primitieve 
wijze, die echter verschillende voordeelen bezit. 
In de vorige uitgaaf van dit werk wordt zij voor 
Banka als volgt treffend beschreven:

De mijnen zijn open groeven. Het te bewer
ken terrein bestaat oorspronkelijk uit een woeste 
wildernis, die eerst van boomen en struiken moet 
gezuiverd worden. In hooger gelegen vallcideelen 
wordt het afslroomende rivierwater door meestal 
niet hooge dammen opgevangen en gekeerd in 
aanvoerkanalen, langs de randen van dc valleien 
gegraven. Dit water dient voor het wegspoelen 
van de waardelooze grondmassa’s die boven de 
ertslaag gelegen zijn, verder voor de bemaling der 
groeven, het wasschen van de ertslaag en het 
drijven van waterraderen in de smclthuizen, waar 
mede de ventilatoren bewogen worden.

In de groeve wordt de boven de ertslaag voor
komende grondmassa verwijderd, daarna de en - 
laag uitgegraven en gedragen naar wasehkanalen. 
waarin met behulp van stroornend water het tin 
erts gereinigd wordt van de zand- en andere mas
sa’s.

kregen. Over de ontginning op dit eiland zie 
vooral B. Bos in de Ind. Mcrcuur 1915, p. 21.

Boven is reeds vermeld dat ook in Midden-Su- 
matra tinerts gevonden wordt en het schijnt, dat 
inlandsche verhalen in omloop waren van grooten 
tinrijkdom in Siak, vooral in de bovenstreken van 
dat landschep. De eerste concessie aldaar word in 
1874 verleend aan F. W. H. von Hedemann en 
cenige andere heeren, die zich voornamelijk over 
de*Rokan-staatjes uitstrekte. Veel werk werd niet 
gepresteerd, en in 1885 werd de concessie inge
trokken. In 1S87 werd aan den obkcnden tin- 
groothandelaar I. O. Freiwald een tinconcessie in 
Siak verleend, gelegen in de Tapoeng-landschap- 
pan, die op de Siak Tin- en Landbouw Maatschap
pij werd overgedragen. Dc armoede der terreinen, 
gepaard aan moeilijkheden van transport enz. 
deden ook deze onderneming op niets uitloopen. 
Reeds in 1895 had de intrekking der concessie 
plaats. Over dit voorkomen verscheen een artikel 
van C. M. Rolkei* in de Transactions of the Ame
rican Inst. of M. E. XX. p. 50. (1S91/2).

De Indische Regeering liet nogmaals in 1900/01 
door een harer ingenieurs een onderzoek naar het 
voorkomen van dit tinerts instellen, voorname
lijk in de V Kota, III Kota Kampar en de Rokan- 
streek; ook dit viel niet gunstig uit. Er bleek tus- 
schen 1891 en 1901 hoogstens 46 pik. erts te zijn 
uitgevoerd; ter aanmoediging van de inlandsche 
tinwinning aldaar en tevens om nadere gegevens 
te verkrijgen omtrent het voorkomen van het erts 
werd bij G. B. van 26 Febr. 1903 No. 2 bepaald 
dat dit door het Gouvt. voor ƒ 35 de pikoel zou 
worden opgekocht, terwijl de hoofden daaren
boven ƒ 24 p.p. zouden ontvangen; deze bedra
gen werden in 1904 verhopgd tot / 40 en / 3. Het 
resultaat was niet ongunstig: er werd opgeleverd 
van 1903 t/m. 1909 resp. 24, 47, 50, 81, 97, 72, 90 
pikoel,daarna echter kwam een plotselinge daling 
tot 18 pik. in 1910.

Al het erts was afkomstig uit het landschap III 
Kota Si Bêlimbing (Boven Kampar). Dat men 
evenwel van de onontginbaarheid der terreinen 
op Europeesche wijze nog niet overtuigd is, blijkt 
wel daaruit, dat in 1911 dc vermoedclijk tinerts- 
voerende streek van Midden-Sumatra voor gou- 
vernementsonderzock gereserveerd en in hetzelf
de jaar daarmede een aan vang gemaakt werd: de 
resultaten werden gepubliceerd door C. A. de 
Jongh in Jaarb. Mijnw. 1917. Verh. I. 312.

b) De exploratie van de k o e 111- 
cn kollongt'errei n en. De kollongter- 
reinen zijn door een, gewoonlijk vele meters 
dikke deklaag van klei, zand, grint enz. van 
de oppervlakte gescheiden, waarvan een voor
afgaand detailonderzoek, dat vrij algemeen 
door boringen geschiedt, steeds noodig is. 
Hierbij moeten drie dingen tot klaarheid ge
bracht worden n.I. Ie. het beloop en dc uitge
strektheid der ertslaag; 2e. de rijkdom ervan, en 
3e. de diepte onder de oppervlakte en dc aard 
van het dek. Alleen met behulp van deze gege
vens is het mogelijk te bepalen of, en zoo ja binnen 
welke grenzen, de laag economisch ontginbaar is, 
en om tevens de afmetingen der te openen mijn 
(kollong) vast te leggen.

Het werktuig, dat in Indië bij dit onderzoek 
wordt gebruikt, is de z.g. Banka-boor, uitge
vonden door den ing. Akkeringa (Jaarb. Mijnw. 
1874. II) en later (o.a. door Van Dijk) in enkele 
opzichten gewijzigd en verbeterd (zie de goede
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Voor zoover dit raogcJijk is worden de boven 
liggende gronden weggespoeld naar de lag 
valleidcelen. waar tengevolge van vroegere ont
ginning nog min of meer leege ruimten zijn aefi 
tergelaten, die gelegenheid leveren de wegge
spoelde grondmassa te bergen. Dit spoelen ge
schiedt door stroornend water te leiden over de te 
verwijderen grondmassa’s, die losgewerkt wor- 
don door arbeiders (Chineezen) en door het water 
meegesleurd worden naar de groeve van het vo
rig jaar. Gowoonlijk nl. worden de groeven afge
werkt tegen Ohineesch Nieuwjaar. Na dit nieuw
jaar worden dan weer nieuwe groeven.in bewer
king genomen. Is op de aangegeven wijze de bo
vengrond tot een min of moer grootc diepte ver
wijderd, welke wisselt lusschen 0 en 1 M,, zelden 
meer, al naar den stand van het water in de reeds 
uitgewerkte groeven, de beschikbare speelruimte, 
de helling der vallei enz., dan plaatst men hou
ten goten waardoor water stroomt, welk water de 
in de goten geworpen uitgegraven grondmassa’s 
vervoert naar de leege ruimten in do reeds be-
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werkte terreinen. Op dio wijze gelukt het reeds 
tot een diopto van 2 a 3 M., soms iets dieper, 
den bovengrond te verwijdoren. De grond 
wordt nu verder door do arbeiders verwijderd 
in mandjes van rotan, die aan een stok,, bij 
wijze van juk, over den schouder gedragen 
worden. De uitgedragen grond wordt in den 
aanvang gestort rondom de groeve, ten einde 
deze tegen het frater in de vallei te bescher
men. Daarna wordt de grond, liefst klei, ge
stort op do plaats waar het waschkanaal zal wor
den aangebracht, terwijl de rest van den uit te 
dragen grond op hoopen uitgestort wordt, daar 
waar zij de volgende ontginning niet in den weg 
zullen staan.

Het uitdragen van do gronden geschiedt in de 
groeven terrasg*ewijze; de arbeiders bewegen zich 
daarbij langs boomstammen, waarin treden ge
kapt zijn, die met een flauwe helling van hfft ccno 
terras naar het andere en zoo buiten de groeve 
voeren. In het diepste gedeelte van de groeve 
stroomt,het grondwater samen en wordt van daar 
opgepompt in het afvoerkanaal, dat het overtol
lige water dikwerf kilometers ver beneden do 
groeven voert naar de omgelegde en afgedamde 
rivierbedding. De bovengrond wordt op deze 
wijze dieper en di< per uitgegraven, totdat 
men in het diepste gedeelte op de ertslaag 
komt, die dan ter wassching buiten de groeve 
wordt gedragen. Is het diepste gedeelte ont
bloot tot op het onderliggende verweerde vaste 
gesteente (Kong genaamd), meestal in een 
laaie klei massa veranderd, waarin tot geringe 
diepte veel tinerts blijft kleven, dan wordt van 
een vak daarnaast de nog achtergebleven dunne 
laag bovengrond gestort in het gedeelte waarvan 
de ertslaag verwijderd is, behalve bij het uiteinde 
van de pompen en zooveel mogelijk onder deze# 
"in ze te steunen. Zoo gaat men vaksgewijze ver
der tot de geheele groeve gelicht is, d.w.z. totdat 
uit de geheele groeve de ertslaag uitgedragen is. 
Men verwijdert alsdan de pompen en begint de, 
meestal aangrenzende, nieuwe groeve.

J-lel wassohen geschiedt in met hout bcklcedo 
kanalen, eenige tientallen Meters lang bij een 
breedte van 3/4 tot l1/2 M., alwaar de ertslaag 
wordt blootgesteld aan do inwerking van stroo- 
mend water. Door de ertsmassa’s regelmatig tegen 
den stroom op te balen worden de lichtere zand
en klcidcclen meer en meer naar het beneden-

maling door stoom of motoren worden overge
gaan (op Banka het eerst in 1882/83).

Maar niet alleen dc wateropvoer verbeterde, 
ook het dure transport van de dekkende grond- 
massa’s door menschen werd vervangen door 
machinale inrichtin verschillenden aard:gen
meer of minder continu vervoer in wagens over 
een hellend vlak of door een luchtkabcl, ook wel 
op transportbanden, indien het vervoer naar 
boven-, of in wagons over gemakkelijk verplaats
baar spoor,‘indien dit naar beneden moes ge
schieden. Op Banka begon men met dit machi
naal transport reeds in 1S82/3, intensiever in 
1S98/9 (Jaarb. Mijnw. 1903); Singkèp volgde in 
190-1, Billiton in 1905. (Mollen a p. 84 e.v. on 
v. d. Broek in Jaarb. 1916/7 der Mijnbk. Vereen, 
p. 195).

Vervolgens kwam in 1908/9 op laatstgenoemd 
eiland de eerste spuitbagger (suction dredge) in 
gebruik, later door nog twee (waarvan één elec- 
trisch gedreven) gevolgd; ook op Banka werden 
deze ingevoerd. Verder bezit de Billiton Mij. 
nog eon aantal pomp-baggerinstallaties, waarvan 
verscheidene electrisch, die uitstekend voldoen. 
Voor bijzonderheden dezer werktuigen, zie V. d. 
Ham in de Ingenieur 1918, 789, Mollema ibid. 
1919, 71, en v. d. Broek l.c.

Hoeveel erts er bij den vroegeren handarbeid 
verloren ging blijkt wel daaruit, datdetailings van 
menig terrein op Billiton later nogmaals op 
mechaniscl e wijze met voordeel verwerkt werden.

Het eiland Singkèp bezit uit het oogpunt van 
binwinning cenigc eigenaardigheden, dio met ecu 
enkel woord vermeld mogen worden. In het alge
meen ligt dc ertslaag hier vrij diep (10 M. en meer) 
en op verscheidene plaatsen hadden dcinland- 
sche ontginners het dek niet afgegraven, doch 
waren zij van uit putten naar alle zijden met 
tunnels in dc ertslaag doorgedrongen en hadden 
die voor een goed deel weggenomen. Vooral daar, 
waar de uitgestrektheid van den crtsloop niet 
groot, de hoeveelheid erts echter voldoende was, 
werd die methode (tunnelontginning) later ook 
door de Singkèp Mij. toegepast. Over dc machinale 
ontwikkeling der alluviale tinwinning, zie B. Bos, 
Ind. Merc. 1905. 21 voor Singkèp; R. J. Boers 
(Jaarb. Mijnw. 1903, 190 en de Ingenieur 1906 
No. 8) en C4. J. G. Brandt (Jaarb. Mijnw. 1910. 
Verh. 30) voor Banka: J. C. Mollema (1. c. 7S —94 
en de Ingenieur 1919, 6S met uitvoerige kosten
opgaven) voor Billiton; de meeste dezer arti
kelen met platen.

Zoowel bij Mörawang (aan de Oostkust van 
Banka) als aan do Z.O.-kustvan Singkèp loopen 
de ertsbeddingen onder den zeebodem door en in 
1907 werd aan de Singkèp Tin Mij. een concessie 
verleend voor de winning van dat tin, welke se
dert ter hand is genomen met behulp van bagger
molens (zie onder „Geschiedenis”).

cl) Ontginning van k o e 1 i t- on 
koelitkollon g-t erreinen. Tegen do 
kooge kanten der valleien aan gaat dc kaksalaag 
niet zelden nog zóóver door, dat zij boven hot hy
drostatisch niveau der vallei komt te liggen (zie 
A. C. de Jongh, Het ontstaan van wascherts- 
afzcttingeii op hoogo kanten en in valle cn van 
Banka*. Meded. Alg. Ing. Congr. 1920). Men 
spreekt dan op Banka van koclitkollong-terrei- 
nen; zij hangen samen met-, en gaan over in echte 
kollongs, doch zijn meest niet verbonden mot 
koelits, zijn daarvan gewoonlijk integendeol

van

einde van het kanaal verplaatst, het zwaardere 
tinerts, met enkele zware mineralen, zooals mag- 
netiet, naar liet boveneinde. Ten slotte houdt men 
liet tinerts, vermengd met meer of minder 
magnetiet, pyriet, wolframiet enz. cn slechts zeer 
weinig verontreinigd met kwarts, klcideoltjes 
enz. terug en is het alsdan gereed voor de smel
ting. ' ' ■ >

Do kollongontginning, zooals dio op Billiton 
plaats had, beschreef Mollema (1. c. p. 63 — 77, 
met uitstekende foto’s en schetsen).

De bemaling van zulk cén groeve geschiedde 
vroeger, toon nog alleen minder diep golegen af
zettingen in bewerking werden genomen, door 
chincescho kcttingpoinpon, gedreven door boven- 
slags-waterrad er on met een gering nuttig effect 
en verschillende andere nadoelen o.a. weinig capa
citeit, in gunstige gevallen 300 L. p. m. (teekc- 
ning in Jaarb. Mijnw. 1S79. II, zie ook 1880. I, 
1882. T. en 1884 T. - Foto bij M- llcma p. 70). 
Toen dc groeven dieper werden, moest tot bc»
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dan dus niet bestaan; zie hierover o.a. Bijdendijk in Jaarb. 
Mijnw. 1910. Verh. 113, - v. d. Ploeg, ibid. 1911. 
Yerh. 245, — v. Lohuizen, ibid. 1917. Vcrli. I. 
192. Nadere bijzonderheden over de adors bij 
Rucb: Exploratie naar gangtinerts op Billiton, 
in Jaarb. 1914/5 der Mijnbk. Vereen., p. 147; — 
Groothoff, Proefschrift, 191G; — Mollema: Ont
wikkeling van liet eiland Billiton, 1918, p. 95 — 
112.

scherp gescheiden en mogen 
beschouwd worden als „swhakels” tusschen 
koelit- en kollong-terreinen (Rucb in do In
genieur No. 2 
wassching) heeft 
soorten plaats door. middel van uit hoogerc stre
ken aangevoerd, of ten minste onder druk staand, 
water. Aan dio der koclits is vooral in do latere 
jarcn op Billiton en Singkèp, waar dc rijke kol
longs zeldzamer werden, veel aandacht gewijd; 
zij stonden dikwijls bekend als „hëuvel-ontgin- 
ningen”, waarbij de gewone hydraulische metho
de met. monitors werd toegepast, op een paar 
plaatsen verbonden met elevatoren.

c) Tinaderontginningen. Reeds in 
de allereerste jal*en van de Billiton Mij. wordt 
gewag gemaakt van een ader-ontginning aan 
den berg Tadjau. die echter geen succes was 
(zie de beschrijving in Jaarb. Mijnw. 1873 II). 
Ook op Banka waren tinaders reeds lang bekend, 
getuige een uitvoerig onderzoek van die in den 
heuvel Sambong Giri (Mërawang) en aan den 
heuvel Salinta (Pangkal Pinang) in 1S62. terwijl 
er toen reeds eenige in dc districten Soengeiliat 
en Blinjoo bekend waren, en ze ook in Iv ba en 
Toboali schijnen voor te komen. Een overzicht 
van de in 18S3 bekende tinertsaders op Banka 
vindt men in dc Jaarb. Mijnw. 18S4. II. 306 en 
1885 II. 176; een ontginning dier aders vindt 
echter ook thans nog niet plaats.

Anders is het op Billiton, waar de Chineezcn 
eigenlijk voortdurend aderontginning hebben ge
dreven, zij het ook minder door ondcrgrondsche 
werken, dan door open bouwen, als continueering 
der op den bodem van kollongs of koclits aange
troffen rijke snoeren of snoerbundels. Soms gin
gen zij met die smalle, doch niet zelden eenige 
honderde meters lange groeven tot 40 M. diepte 
toe, gewoonlijk echter werd het werk reeds op 
veel geringer diepte door te groolcn wateraan- 
drang gestaakt. Vooral in de 60er juren zijn op 
deze wijze de meest belangrijke aders ontdekt en 

. ten deelc bewerkt, doch de in den loop der ja- 
ren bekend geworden aders telt men bij' tiental
len. Aan alle aders schijnt een vrij groote grillig
heid eigen te zijn, zoowel in beloop en afmetingen, 
als in rijkdom aan tinerts. Sedert 1908/9 deed de 
wetenschappelijke mijnbouw zijn intrede op het 
eiland, doch door verschillende omstandigheden 
zijn de werkzaamheden nog niet zoover gevorderd 
als men met het oog op ucn verloopcn tijd zou mo
gen verwachten. De aders, die thans in ontgin
ning zijn genomen, zijn, behalve eenige van min
der belang, die van Këlapa Kaïnpit, Garoemë- 
dang, Antoe,' Coen en Sëloemar-Mëranti, welke 
alle in het Oostelijksle derde deel van het eiland 
zijn gelegen, en (tot nog toe) alle tusschen de se
dimenten voorkomen. De Sëloemar-ader is aan de

lij; van 1920). De ontginning (ver- 
voor beide hier bcdoelcfc terrein-

Ü:
! ISi In het N. W.-gedeelte van Billiton wordt in de 

mijn Tikoes een zeer grillig gevormd kwartsli- 
chaam (zie boven. sub. II. b. 4c) afgebouwd, dat 
reeds tot ruim 100 M. beneden het maaiveld is 
vervolgd, en in onregelmatig verspreide, doch 
soms zeer rijke nesten, tinsteen en wolframict be
vat. Groothof! (Proefschrift, p. 3—56) gaf van 
het toenmaals bekende voorkomen een uitvoerige 
en duidelijke beschrijvingen veronderstelde (m. i. 
volkoflaen terecht) dat deze kwarts van magmati- 
schen oorsprong zou zijn, zoodat deze vindplaats 
niet met de hooger genoemde aders op één lijn 
mag worden gesteld, doch een afzonderlijke 
plaats inneemt..

Niettegenstaande het bewezen zeer veelvuldig 
voorkomen van echte, tinerts voerende, sulfidi- 
sche aders op Billiton, en de in vele opzichten op
merkelijke overeenkomst van dit eiland met 
Banka, schijnt men hier van adermijnbouw niet 
veel verwachting te hebben, te oordeelcn naar de 
uitlating van A. C. de Jongh (Het ontstaan van 
wascherts-afzettingen op hooge kanten en in val
leien van het eiland Banka; Modedecling Alg. 
Ing. Congres, Mei 1920, p. 4),dicgeruimpn tijd al
daar leider van het mijnboawkundig onderzoek 
was: „het kan v/el als zeker worden aangenomen, 
dat dc belangrijke hoeveelheden alluviaal tinerts, 
welke het eiland reeds geleverd heeft en nog leve
ren zal, niet zijn af te leiden van de in ieder geval 
zeer sporadische tinaderen, welke op Banka voor
komen.”

/) Tinertszui vering 
d u c t o n. Reeds is boven medegedeeld, dat tin
erts veelal begeleid is door andere mineralen, 
waarvan de meeste schadelijk zijn, omdat er bij 
het versmelten stoffen in het tin worden opge
nomen (zie sub. I). Het eiland Banka verkeert 
wat dit betreft in een gunstigen toestand: het 
erts is er in den regel bijzonder zuiver (/]<■ onder 
III. f/). Vooral bij de heuvolontginningen en 
die van aders echter worden de bedoelde 
ertsen aangetroffen, en deze zijn er door hef 
gewone waschproccs niet of slechts ten deelc uit 
te verwijderen. Onder die ertsen zijn er enkele 
die, hetzij direct .hetzij na voorafgaande roos- 
ting, volledig kunnen worden afgescheiden door 
een magnetischen separator, die dan ook op Bil
liton en op Singkèp in gebruik is; dat zijn dezulke, 
die ijzer bevatten en daarvan is wolframict (ijzer
en mangaauwolframaat) wel de belangrijkste, 
daar deze stof in zuiveren toestand een hooge 
marktwaarde bezit, die soms weinig van die van 
het tinerts verschilt. Op Billiton verzamelt men 
wolframict reeds sedert 1897, op Singkèp sedert 
1902; dc verkochte hoeveelheden waren echter 
betrekkelijk gering. Op Billiton wordt ook 
monaciel (een fosfaat van thorium en andere 
zeldzame elementen) gevonden, dat gedurende 
eenige jarcn in een der kollongs werd verzameld, 
doch waarvan de gemaakte prijs, door het geringe 
thoriumgehalte, niet loonend bleek. Er zijn 
aanwijzingen dat do monaciet niet in de tin-
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oppervlakte tot 4 a 5 M. breed, en bezit een 
fraaien „ijzeren hoed”, die gewoonlijk vrij sterk 
magnetisch is. Er zijn aanwijzingen, dat deze 
ader naar de diepte evengoed pyriotisch wordt 
als die van Garoeinëdang, waarboven echter geen 
ijzeren hoed werd aangetroffen, zoomin als boven 
die van Antoe, terwijl dagzoom-restanten in de 
buurt Van Këlapa Kampit weer 1/et bestaan 
daarvan aantoonen, en ook vele „ijzerertsgan
gen” ten Vj. van Sëlocmar voorkomen welke niet 
nader onderzocht zijn, doch wel alle tinertshou- 
dend zullen blijken. Over den pneumatolytischen 
oorsprong van al die aders kan nauwelijks twijfel
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aders, doch onregelmatig verspreid in den graniet 
(of greisen) voorkomt. Gedegen 'goud wordt 

'hier en daar met het tinerts aangetroffen, en 
kan daaruit door zorgvuldige wasseking wor
den afgezonderd. Op Banka is het reeds lang uit 
Mërawang bekend; op Singkèp is het op sommige 
plaatsen vrij overvloedig, en wordt daar gewon
nen; vanaf 1903 is de productie echter slechts 
ruim 11 K.G. geweest. Voor Billiton zie Mollcma. 
Om wikkeling van Billiton p. 108.

g) Ertssmelting en tinraffinage. 
Tot voor betrekkelijk korten tijd geschiedde het 
uitsmcltcn van het tin in Indië uitsluitend in een 
soort schachtoven (Spurofen mit offenem Aug'e) 
met vóórliggende gietkom, waarbij houtskool als 
verhitting»- en reductiemiddel werd gebruikt. Op 
Banka noemt men ze „Vlaanderen ovens”, 
naar den scheikundige Dr. C‘. L. Vlaanderen, die 
zich verdienstelijk maakte met het verbeteren der 
oude chinecsche smeltovens. Smolt men vroeger 
in zulk een oven 35 — 40 pikoels erts per nacht1), 
de Vlaanderen-oveti leverde 55 — 60 pik. p. * 
nacht. Op Billiton zijn 3 modellen ovens in ge
bruik, die resp. op 15, 42 en 66 pik. p. nacht 
berekend zijn. Elke mijn bezat in den regel haar 
eigen oven of ovens. In 1889 werd als verbetering 
een tweede gietkom aangebracht, waaruit het 
erts in de vormen wordt geschept. In de eerste 
kom bezinkt het onzuivere (meest ijzerhoudende) 
tin, dat na eiken smeltnacht verzameld, in blok
ken gegoten, en later geraffineerd wordt.

Ten aanzien van het gieten zelf worde nog op- 
•.rcmerkt dat daarbij niet zelden ’z.g. gietgallen 
optraden, toen men nog de gewoonte had de vor
men onmiddellijk vol te gieten: door uiterst fijne 
barstjes, bij de afkoeling ontstaan, vulden zich 
die gallen met water. Sedert een tiental’jaren ge- 
geschiedt hot gieten op Banka in 4 lagen, terwijl 
telkens met de volgende laag wordt gewacht tot 
de vorige een weinig is afgekoeld; voor de boven
st i- laag wordt zeer heet tin gebruikt. Op deze 
w ij /.e is men er in geslaagd de vorming der gietgal- 
Jen zoo goed als geheel te voorkomen.

De zich bij de smelting steeds vormende slak
ken. dii- niet zelden een groot gehalte aan mecha- 
ni eli medegenomen tin bevatten, worden ver- 

I, door wasschen van het metaal ontdaan,

smolten met houtskool (omdat er ook altijd wat 
ongosmoltcn erts bijis) en het product op 
geraffineerd. Op zulk een raffineoroven kunnen 
per 24 uur ongeveer 500 blokken (285 pikoel) 
worden verwerkt, tegen 25 è, 30 cents onkosten p. 
pikoel.

De groote hoeveelheid houtskool, bij het smel
ten benoodigd, en de steeds meer klemmende 
moeilijkheid om dit te verkrijgen, heeft er de 
Billiton Mij. in den laatsten tijd toe gebracht'een 
deel van het erts naar Singapore te verkoopen, en 
vooreen ander deel het smelten in vlamovens te * 
gaan uitvoeren; daarbij heeft elke oven een gene
rator, waarin steenkolen worden vergast, voor 
de verhitting der ovens, terwijl de verbrandings
lucht wordt vóórgewarmd. De genomen proeven 
hebben zeer goed voldaan. Het spreekt van zelf, 
bij de duurte dier installatie, dat het erts van 
een zoo groot mogelijk complex mijnen naar een 
centraal punt moet worden vervoerd, waar de 
vlamovens zijn opgesteld (te Lipat Kadiang bij 
Manggar). Ook op Banka schijnt men tot de in
voering dezer ovens over tc willen gaan (Jaarb. 
Mijnw. 1912); het jaarv. over 1916 (het laatste, 
dal h. 1.1. is aangekomen) vermeldt echter slechts, 
dat met de proeven nog geen definitieve resul
taten warén verkregen. Voor Billiton is het 
verwerkingsproces uitvoerig beschreven door 
Rueb in Jaarb. 1914/15 der Mijnbk. Vereen, p. 
168 en door Mollema, l.c. 113.

h) Mjjnbeheer, M ij nb uishou din g,
T i n a f r e k o n i n g. Voor de beide particuliere 
maatschappijen is een hoofdadministrateur met 
het opperbeheer der ontginningen belast, daarin 
bijgestaan door administrateurs en — op Billiton 
— door een teehnischen staf. Voor de regeling op 
Banka, zie bij MIJNWEZEN, sub. C. 4.

De tinertsgroeven in Indië worden overal be
werkt door Chineezen, die in genootschappen 
(kongsi) verdeeld zijn, welke onder hun eigen 
hoofden onder toezicht van Europeesch personeel 
werken en waarbij zij door een zeker aantal jaar- 
looners, op vast traktement, worden bijgestaan. 
Overigens voeren de kongsi’s hun eigen gezamen
lijke huishouding en na elke campagne wordt de 
gemaakte winst gelijkelijk onder de deelhebbers 
verdeeld. Zij ontvangen van den werkgever voe
dingsmiddelen-in natura tegen vasten prijs en ver
schillende andere voorschotten op rekening; het 
opgeloverde tin wordt tegen oen vooraf bepaal
den, of door berekening te vinden, prijs ingeno
men, en daarvan de verstrekkingen in aftrek 
gebracht. Een uitvoerige en duidelijke beschrij
ving en geschiedenis van de wijze van betaling op 
Banka, van de hand van den ing. D. de Jongh 
Hzn., is te vinden in Jaarb. Mijnw. 1900. Zoo een
voudig deze methode er uit ziet, zoo mociolijk is 
hare praktische toepassing, waarbij in de aller
voornaamste plaats het bedrag, dat per pikoel tin / 
zal worden betaald, do meeste last veroorzaakt/ 
Zoolang de terreinen rijk waren, do ertslaag niét 
diep lag, de wateromstandigheden gunstig waren,

• en de ontginning op do gewone primitieve chin.ee- 
sche manier plaats had, waren do moeilijkheden 
gering; zij vermeerderden echter naarmate de 
terreinen armer werden, de ertslaag dieper lag on 
mechanischo hulpmiddelen bij do ontginning 
moesten worden aangowend.

Op Banka worden de vele bestaande partieele 
bepalingen ton slotte vercenigd in een Regle
ment voor de betaling van don arbeid (lnd. ‘Stb.

nieuw

grui:
en voor zoover noodig nog omgesmolten in klcino 
oventjes, waarna het verkregen tin naar de raf
finage gaat.

Deze laatste heeft plaats in een raffineeroven, 
bestaande uit 6 dakpansgewijze over elkaar lig
gende gietijzeren platen, waarvan de onderste 
5°, de bovenste 9° helt en waarvan de bovenste 3 
sterker verwarmd kunnen worden dan de onder
ste. Do verhitting geschiedt door hout op een 
rooster. Het onzuivere tin wordt op de 2e en 3o 
plaat (van beneden af gerekend) opgegeven en 
langzaam tot smelten gebracht. Hierbij vloeit het 
zuivere tin uit, terwijl het alliage, dat de onzui
verheden bevat en moeilijk er smelt, achterblijft 
en achtereenvolgens op de 4e, 5e en 6c plaat wordt 
geschoven, waardoor nog meer tin uitdruipt. De 
afvallen worden in een Vlaanderen-oven omge-

*) Daar het tinsmelten om de groote hitte 
steeds uitsluitend des nachts plaats heeft, 
spreekt men in Indië van „smoltnachten” en 
wordt gewoonlijk ook do ertsvoorraad in 
„nachten erts” opgegeven. Op Billiton 
rekent men met „nachten” il 28| pik. erts.

j
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Europa ; spoedig echter ging zij er toe over
waar

1891 No. 135) on het daarbij behoorende tarief 
verstrekkingen, voorschoten en tegemoetko

mingen; men kan daarbij tot een vaste toezegging 
/ 21 per pikoel tin gaaix. Op Billiton, waar de 

ontginningskosten over het algemeen hooger 
dan op Banka, werd omstreeks 18S5 dooi

den toenmaligcn vertegenwoordiger der Mij., 
J. P. Ermeling, het z.g. quantum-stelsel inge
voerd. Hij ging daarbij.uit van £e onderstelling 
dat een mijnwerker voldoende beloond is, indien 
hij p. jaar ƒ 2-10 in geld ontvangt, waarvoor hij in 

• normaal terrein 12 pikocls tin kan oplcveren, 
dus berekend op ƒ 20 de pikoel. Kan die produc
tie, door den aard van het terrein, bij vlijtigen 
arbeid niet worden bereikt, dan wordt hem een

naar
al het erts naar Singapore te brengen, 
tevens het tin verkocht werd. natuurlijk ook als ‘ 
Straits-tin.

Het tin is berucht geworden om do zeer sterke 
en plotselinge schommelingen in don marktprijs, 
zoodat de jaarlijksche gemiddelden gewoonlijk 
geen beeld geven van het werkelijke verloop der 
markt. Uit de voorhanden gegevens is echter af 
te leiden dat in de 19e eeuw een prijs van ƒ 40 p. 
pikoel (circa £ 50 p. ton) een minimum was, dat 
tweemaal, in 187S/9 en in 1896/7 bereikt werd, ter 
wijl het maximum van / 92.50 in 1872/3 voor
kwam, in 1S99/1900 door een van ruim / 91 ge
volgd. Vanaf J 903/4, toen de prijs gemiddeld 
f S6.77 was tot 1905/6 toen ƒ 132.34 bereikt werd, 
ging de prijs gestadig omhoog, daalde toen weer 
tot / 93.29 om nogmaals tot / 153.60 in 1912/13 te 
stijgfti, de hoogste prijs die ooit voor tin was be
taald geworden. In 1914 en 1915 was door den 
oorlog de prijs zeer ongelijk en gemiddeld slechts 

.ƒ 113.51 en / 111.75, om daarna weer op te loo- 
pen zelfs tot gemiddeld / 186 in 1918 met maxi
mum ƒ242.50 in Augustus (Verslag Billiton Mij. 
o eer 1918). (Zie ook Hooze, Graphische voorstel
ling der productie, veilingsprijzen en geldswaar
den van Bankalin 1836—1S80 in Jaarb. Mijnw. 
1882. ï, verder de jaarlijksche Banka-verslagen 
en voor Billiton in Mollema l.e. Bijlage 3.

IV. Literatuur : Behalve de gewone jaarlijksche 
overzichten van Banka in de Koloniale Verslagen

van:
I-! . van

waren
!

r

!
:

toeslag gegeven, afhankelijk van het te behalen 
quantum tin; die toeslag werd vastgesteld op 
ƒ 20 bij 11 pikoels hoofdelijke productie en werd, 
verder voor eiken pikoel tin minder met / 15 ver
hoogd. zoodat door do Mij. werd betaald: 

11 X 20 -f 20

i

! ;
U

= / 21,82; bijbij 11 pikoels: 11
10 X 20 + (20 -f 15) = ƒ 23,50; 

9 x 20 -f (20 + 15 -f_15)
10 pikoels: 10

bij 9 pikoels:

= ƒ25,56; enz.
Men noemt dit dan: betaling onder quantum 11, 

10, 9 enz. De steeds grooter wordende schaarsch- 
te aan gunstig gelegen terreinen was oorzaak, 
dat het percentage der geheele productie, dat on
der quantum gewonnen werd, van 13 % in 1S85 
opliep tot 98.6 % in 1913 en dat de gemiddelde 
quantumtoeslag p. pik. in 1913/14 ƒ 20.60 beliep 
en in 1908/9 het maximum van ƒ 25,28 bereikte. 
Over deze betalingswijze zie vooral: J. Groothoff, 
Overzicht van de tinexploitatie op het eiland Bil
liton, 1893 en (J. P. Ermeling), de Tinmijnbouw- 
onderneming op Billiton; verder Mollema l.e. 126.

Hét is duidelijk dat de marktprijs van het tin 
zeer grootan invloed beeft op het minimum qu?n- 
tum, waarmede een terrein nog in ontginning kan 
worden genomen, en dat mechanische ontginning 
kan geschieden bij vrij laag quantum.

Natuurlijk gelden de hier beschreven tinbe- 
talingen alleen voorde z.g.stroom tin ontginningen; 
die van aders en ook zulke, waarbij kostbare in
stallaties gebruikt worden, blijven gewoonlijk 
in eigen beheer.

i) y erkoop en p r ij z e n. De verkoop van 
het Banka-tin had tot in den allerlaatsten tijd uit
sluitend plaats in Nederland, door bemiddeling 
van de Ned. Handelmaatschappij. De door den 
oorlog van 1914 geschapen toestand had echter 
ook verkoop te Batavia tengevolge.

De Billiton Mij. was in den eersten tijd con
tractueel verplicht het tin in Ned. Indië publiek 
te doen verkoopen; ofschoon dit beding bij de 
nieuwe concessieakte in 1892 werd weggelaten, 
bleef de verkoop te Batavia tot 1898. Toen werd 
voor het eerst een deel van het erts naar Singa
pore .gebracht (zie boven), en daar in de Pulu - 
Brani Smelting Works versmolten; geleidelijk 
werd die hoeveelheid tot ongeveer de helft van 
het erts opgevoerd; het uitgesmolten tin werd 
natuurlijk ook te Singapore, maar dan als Straits- 
tin verkocht. Het overige werd sedert 1898 wel 
te Batavia, doch bij onderhandsche inschrijving, 
van de hand geaaan. De Singkep Mij. verscheepte 

& in de eerste jaren haar zelf uitgesmolten product

i 9

F
en in de Jaarboeken van liet Mijnwezen, en de 
meer technische (tot 1910) in tic Kwartaalver
slagen van liet Mijnwezen, verschijnt van af 
1910/11 een officieel en uitvoerig jaarverslag over 
de tinwinning op Banka. Daarnevens is echter 
nog een vrij omvangrijke literatuur over tin in 
Ned.-Indië aanwezig, waarvan eenige voornamo 
werken reeds in den tekst zijn genoemd, en die 
verder in extenso is bewerkt door Dr. R. I). M.Vi-r- 
beek, en opgenomen in de Verhandelingen van 
het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 
voor Nederland en Koloniën, Geologische .Sec
tie, onder het hoofd Banka, Billiton enz. Do 
gegevens over de Billiton en Singkep Mij on 
zijn voornamelijk te vinden in de Jaarverslagen 
welke meer of minder verkort in do Kol. Verd.

| *
i

!

!!
en in de Jaarb. Mijnw. zijn overgenomen. Voor 
oen algemeen overzicht van het voorkomen van 
tinerts op aarde, on de wijzen van ontginning, 
kan worden aanbevolen Sydney Fawns, Tin 
Dcposits of the World, Edited by The Mining 
Journal, London. Speciaal ever Zuid-Amerika 
(vooral Bolivia) handelt uitvoerig het in 1919 ver
schenen werk: „The minera! dcposits of South 
America” door Mi Hor and Singe wald 

Afgesloten Mei 1920.

;

I*
■

N. W. K.
TINGANG (daj.). Zie ANGGANG en BANG

KOK.
TINGGI. Javaanschc naam voor Wandluizen; 

Koetoc boesock bij de Maleiers; Koetoo is de Ma- 
leisohe naam voor Luis. De Maleiers noemen de 
Vloo (Pulez) of Hondenluis Koetoc-andjing, 
Javaansch Képindjal.

TINGI (jav.). Zie CERJOPS.
TINGLOER (jav.). Zie CAESALPINIA BON- 

DUCELLA.
TINOMBO’SCH. Zie TOMINISCHE TALEN.
TINOSPORA CRISPA Diels. Fara. Menisper- 

maceae. Andawali, Pantjasono (soend.), Anta- 
wali, Bratawali, Gadël, Poetrawali, Tajocngan,

!
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om men bijv. bij de Dajaks, Heidense he bewo
ners der Molukken en Minangkabau-Maleiers een 
vrij beperkte titulatuur aantreft.

Hoe belangrijk do vraag van rang en titula- 
latuur in ceno Oostersche maatschappij ook ft, 
merkwaardigerwijze werd dit onderwerp in do li
teratuur over Indië toch zelden opzettelijk be
handeld. Het meeste er over vindt men verspreid 
in geschriften over de volkeren of landstreken, 
en zoo is er <Jbk reeds veel in deze Encyclopaedie 
over gezegd, waarnaar in dit artikel dus slechts 
verwezen behoeft te worden. Alleen voor Jav^. 
en Madoera vindt men eene uitgebreide opzette
lijke behandeling van het onderwerp in het op 
last der Regcering uitgegeven geschrift van Mr. 
L. W. C. van den Berg, „De Inlandsche rangen 
en titels op Java en Madoera” (2e dr.- 1902), 
waarin men tevens de oudere literatuur verwerkt

Oolan oelanan (jav.). Windende heester, tcfb 5 
M. hoog, in bosschen en kreupelhout beneden 
300 M. Do stengels treft men altijd bij de in
landsche mcdicijuhandolaren aan. Zo zijn ken
baar aan hun wratachtigc verhevenheden on 
smaken zeer bitter door de aanwezigheid van een 
bitterstof. Alkaloïden zijn echter niet aangetrof
fen. Een aftreksel is eon zeer veel toegepast mid
del tegen koorts. De buitengewoon bittere smaak 
is echter een groot bezwaar. Uitwendig wordt een 
afkooksel tegen schurft gebruikt.

TIOENG. Naam op West-Sumatra voor eene 
Beo-soort, Gracula javanensis, de alom geliefde 
en in kooien gehouden vogel, die men van aller
lei leert napraten, de Beo bij uitnemendheid. Zie 
SPREEUW.

TIÖENG AJËR (mal.). Zie BANGO.
TIOROSTRAAT, tusschen de Zuidkust van het# 

Z.O.lijke schiereiland van Celebes en de-Noord
kust van Moena, is vrij breed en heeft matige 
diepten. De oevers zijn aan weerszijden laag en 
met rizophoren begroeid, alleen de hoeken in de 
buurt der Toeroeboeloebaai, in het Oostgedeelte 
der straat aan den Celebes wal, zijn rotsig. O.p 
dezen oever loopen vele niet onbelangrijke ri
vieren met delta’s en zeer ondiepe monden in de 
straat uit, meer naar binnen loopt het land op 
naar heuvelachtig terrein, dat bij den Westin- 
loop der straat de kust dicht nadert. In dien 
Westinloop liggen meerdere, gedeeltelijke hou- 
velachtige, door droogvallende riffen omgeven 
eilanden; de Oostuitloop is nagenoeg afgesloten 
door het groote droogvallende rif rond het met 
lage heuvels bezette eiland Tobca, dat slechts 
nauwe doorgangen aan de Noord- en Zuidzijden 
overlaat. In het midden steekt, in N.W.lijke 
richting, van den N.W.hoek van Moena dwars 
over do straat, eon reeks lage, gedeeltelijk met 
klapperboom en begroeide eilandjes af, welke tot 
den Celebes wal wordt voortgezet door verspreid 
liggende, droogvallende gevaren en de straat in 
een Z.W.lijke en een O.lijke ruime, sehoone kom 
verdoelen. Er bestaat een levendige handel met 
Inlandsche vaartuigen, schepen konden vroeger 
de straat moeilijk bevaren wegens onbekendheid 
met de doorgangen tusschen de in het midden 
gi-logen eilanden en riffen. Zie Zeemansgids deelV.

TIRAM. Is do Maleische naam voor Oester 
(Oslmi parasiLica); men onderscheidt nog de 
lira») bés ar (groote oester) en tiram akar (stok- 
OO-I.T); zie KRANG-TAMBAK en SCHELP
DIEREN.

TIRIL (jav.). Zie TRINLL en PLEVIER- 
VOG ELS.

TIRTASARI. Kina-etablissement, zie KINA.
TITELS (INLANDSCHE RANGEN EN). Een 

schrijver over do inlandsche rangen on titels 
op Java en Madoera heeft gezegd, dat men op 
die eilanden „te doen heeft met een bij uitne
mendheid hoofsch volk”, eene omstandigheid die 
de zeer uilgebreido titulatuur, bij dat volk in ge
bruik, verklaart. Al moge die verklarende om
standigheid niet overal elders in Indië aanwezig 
zijn. toch vindt men dien trek om zeer aan rang 
en titulatuur to hechten en daarmee gepaard 
gaando een zeer uitgebreid en verscheiden aantal 
titels ook bij andere volken van don Archipel. 
Vooral daar, waar, ovenals op Java en Madoera, 
staatsrechtelijke verhoudingen zijn, die hot ont
staan van een vorsten- en adelstand hebben in 
do hand geworkt. Dit verklaart dus tovens waar-

i
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vindt. Voor Indië in het algemeen verdient hier
naast vermolding: C. W. Walbeehm. „Lijst van 
de voornaamste Inlandsche ambtsbenamingen” 
(T. B. G. XVI, bl. 477) en speciaal voor Celebes: 
„Lijst der op Celebes gebruikelijke titels” (Ind. 
Arch. 1850, bl. 48S). Waar overigens zelfs Mr. 
Van den Berg in zijne uitgebreide verhandeling 
herhaaldelijk opmerkt, dat hij voor hare geheele 
volledigheid niet kan instaan, aangezien het aan
tal titels en hunne plaatselijke verschillen en nu- 
anceeringen enorm zijn, behoeft het geen betoog 
dat ook dit artikel geen aanspraak op compleet
heid maakt, nog daargelaten dat een droge op
somming van eene groote menigte woorden, die 
meestal in gemakkelijk toegankelijke bronnen 
ook te vindon zijn, hier niet op hare plaats 
schijnt. Ter wille van het overzicht verdeelen 
wij do inlandsche titels in de volgende zeven ru
brieken, waarin de voornaamste en meest voor
komende der daartoe bohoorendc zullen worden 
opgesomd.* Die rubrieken zijn:

A. vorstel ij ke titels, de zoodanige die 
door heerschers over een eenigszins uitgestrekt 
gebied gedragen worden. Oorspronkelijk erfelijk 
of door vorsten uit dc volheid hunner macht zelf 
aangenomen, worden zij tegenwoordig meest, 
krachtens de met do inlandsche potentaten ge
sloten tractaten, door de Nederlandsch-Indiscke 
Regeering toegekend. Overigens worden bij die 
toekenning wel steeds zooveel mogelijk de regels 
van het inlandsch gewoonterecht gevolgd.

B. a d o 11 ij k e titels, die hoofdzakelijk al
leen door geboorte verkregen worden, al werden 
zo ook als gunstbewijs door Inlandsche vorsten 
verleend en al heeft dit nu in, krachtens de con
tracten, beperkte mate nog plaats, terwijl ook dc 
Gouv.-Gen. tegenwoordig het recht tot die toe
kenning heeft. Dozo toegokende titels zijn, be
houdens weinige uitzonderingen, niet erfelijk en 
soms geven ze ook niet op geheel dezelfde rech
ten aanspraak als do door geboorte verkregene. 
Vele van deze titels vindt men opgesomd in het 
artikel ADEL. Waar zo nog door geboorte al
leen verkregen worden, d. i. overal behalve op 
.Java en Madoera, heerseht in het aannemen ervan 
de grootste willekeur. Eensdeels moet men dit 
verklaren uit het feit dat do rechten op die titels 
op ongeschreven gewoonterecht berusten, ander
deels daaruit, dat aan hot bezit van titels voel 
gehecht wordt, terwijl bovendien onze Regeering 
zich op do Buitenbezittingen met het geheele 
onderwerp weinig of niet inlaat.

Zooals gezegd, is dit anders op Java on Madoe-

::
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de Categorie, die voornamelijk op Java en Ma- 
doera gezocht moet worden en dikwijls met do 
adellijke titels samenvalt, is althans voor Java 
cenigermate aan regelin,< ondcrworpgi (men 
zio de boven aangehaalde reglomenten en beslui
ten).

ra. Het „Reglement op de verpligtingen, titels en 
rangen der regenten op het eiland Java” (Ind. 
Stb. 1820 n°. 22) geeft aan, welke titels de Gouv.- 
Gen. aan regenten verleenen mag, aan welke offi
cieren van het leger de dragers dezer titels in 
rang worden geassimileerd en op welk gevolg 
en welke onderscheidingsteekenen iedere titel 
aanspraak geeft. Daarnaast wordt op Java en 
Madoera ook eenige, zij het in de praktijk niet 
altijd voldoende controle geoefend ter voorko
ming van onrechtmatig aannemen van titels. Bij 
benoemingen tot ambten en daarmee gepaard 
gaande toekenning van titels (krachtens art. 3 
van het „Reglement op de titels, rangen, de 
staatsie en het gevolg der Inlandsche ambtena
ren op het eiland Java aan de Regenten onderge
schikt zijnde” in Ind. Stb. 1824. n°. 13 en krach
tens art. 3 van bovenvermeld Reglement) wordt 
telkens een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar 
de titels, die de benoemde eventueel reeds mag 
dragen. Verder w;orden door de regenten vijfjaar- 
lijksche registers gehouden van de titels, die de 
inlandsche ambtenaren voeren mogen (art. 10 
hunner Instructie in Ind. Stb. 1867 n°. 114 Litt. 
B) terwijl ook de verandering van titulatuur, die 
in hoogste instantie door den Gouv.-Gen. wordt 
vergund, aan zekere waarborgen is onderworpen 
(art. 3 van het Reglement van 1824 en § V van 
het Besluit in Ind. Stb. 1867 n°. 16S. Vergel. ook 
het Besluit in Bijbl. 1854 n°. 66).

Over de Vorstenlanden strekt zich dit toezicht

::
;!;
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D. geestelijke titels. Deze treft men 
bijna uitsluitend in de Mohammedaansche lan
den aan, en veelal zijn zij aan Arabische woorden 
ontleend. Het schijnt hier ook de plaats om op te 
merken dat de Isl&m op Java zeer vele adellijke 
titels, die voor een groot deel uit den vóór-isla- 
mietischen tijd dateeren, moet hebben gewijzigd 
en vervormd.

I

i .
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E. praedicaten. Dit zijn titels, die 
steeds als complement bij een ambtelijken of 
adellijken titel gevoegd voorkomen en op zekeren 
jrang wijzen. De eerste soort zijn die, welke het 
hoogste gezag aan bepaalde categorieën van 
ambtenaren toekent, de tweede die, waarop ze
kere adellijke titels recht geven en die meestal 
alleen door geboorte verkregen zijn. Eenige rege
ling voor het voeren der praedicaten werd gege
ven in het reeds vermelde Ind. Stb. 1820 n°. 22. 
Doch ook deze titels worden veelvuldig geheel 
ten onrechte aangenomen, zoodat telkens eene 
controlecring ervan noodig blijkt.

F. e e r e t i t e 1 s. Een %oort bijvoegsels tol 
de eigenlijke titels, die meestal alleen gebruikt 
worden als een mindere tot of over een meerdere 
spreekt, hoewel ze soms ook wel in het algemeen 
als titel gevoerd worden.

G. bcleefdheidstitels, die in den 
omgang jegens ieder persoon van eenig aanzien 
worden gebezigd.

Wat de laatste drie categorieën betreft, zijn 
het vooral Java en Madoera, waar men deze het 
meest uitgebreid vertegenwoordigd vindt. Tot 
rechte waardeering van onder.',taande opsom
ming merken wij nog op, in de eerste plaats dat 
de ter wille van een overzicht gegeven indeeling 
niet altijd aan volkomen scherpe grenzen der 
werkelijkheid beantwoordt, terwijl zelfs dik
wijls door plaatselijke afwijkingen dezelfde titel 
in verschillende streken tot verschillende catego
rieën behooren zal. En in de tweede plaats boude 
men in het oog dat de invloed der Europeanen 
hier en daar de scherpe nuanteeringen heeft doen 
verloren gaan. Als voorbeelden vermelden wij 
dat b.v. op geheel Java R a d è n A j o e bur
gerrecht heeft verkregen als titel voor regents- 
vrouwen, al hebben zij soms volgens de inland
sche opvattingen in een streek op dien titel vol
strekt geen recht, of al luidt hun eigenlijke titel 
geheel anders, zooals D a 1 <■ m I s t r i in de 
Preanger. Iets dergelijks vinden wc ook in 
Atjèh, waar in het algemeen alle hoofden rnet den 
titel ïeukoe worden aangeduid, hoewel vele 
van hen, die ook geestelijk gezag hebben, eigen
lijk dien van T e u n g k o e voeren.

A. Hoewel de vorstelijke titels voor het mee- 
rcndeel reeds verspreid in de Encyelopaedie te 
vinden zijn (o. a. vergel. men de artikelen: BA- 
LIERS, BARROE, BA TAK 8, BOEG INEEZEN 
BONI, LOEWOE, RIOUW) geven wij hier, ter 
wille van een overzicht, de voornaamste nog 
op:

I
■
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niet uit, zoodat men daar ook veel willekeurige 
aanneming van titels vindt, zooals die, niettegen
staande herhaalde bevelen van liooger hand, ook 
in geheel Midden-Java nog vrij veel voorkomt. 
Tegen aanmatiging van titels leverde art. 191 
van het thans niet meer van kracht zijnde Straf
wetboek voor Inlanders geen voldoenden waar
borg, daar blijkens de woorden en de geschiedenis 
dit artikel alleen sloeg op die titels, welker toeken
ning een recht is van het openbaar gezag, terwijl 
de artt. 228 en 229 van het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht strafbaar stellen het opzettelijk dragen 
van onderscheidingsteekenen, behoorendetot een 
ambt, dat de drager niet bekleedt of waarin hij 
geschorst is en het opzettelijk voeren van eene 
staatsie, welk aan een den betrokkene niet toe
komende rang of titel verbonden is. Onder de 
streken in de Buitenbezittingen waar met adel
lijke titels het meest willekeurig te werk wordt 
gegaan noemt men vooral de Lampongsche dis
tricten. Na het ophouden der Bantamsche over- 
heersehing hielden de hoofden hier een bijzondere 
voorliefde voor weidsche titulatuur, tengevolge 
waarvan eenvoudige kamponghoofden daar nu 
soms titels als die van sultan of soesoehoenan 
voeren!

C. ambtelijke titels. Hieronder vallen:
le de titels, die een ambt aanduiden, die dus 

de namen van ambten zijn; ,
2e titels, die ambtenaren, krachtens het beklee- 

den van hun ambt, bovendien nog voeren, en 
die hun, alleen voor hun eigen persoon en met 
het oog op het speciale ambt worden verleend.

Wat de eerste soort betreft, deze zijn natuur
lijk in het onder ons rechtstreekseh gezag staande 
deel van Indië wettelijk geregeld en vormen dus 
een vast systeem.

Hoewel van zeer ingewikkeld en aard vindt men 
een dergelijk vast systeem ook voor de ambte
naarswereld van de Vorstenlanden. Ook de twee-
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i radja: zie op dat woord. Behalve het daar 
gezegde zij opgemerkt, dat deze titel door Euro
peanen in het algemeen aan alle inlandsche vor
sten, en zelfs aan lagere hoofden, gegeven wordt

i
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sooltan: zeer algemeen voorkomende titel. 
Gevoerd wordt hij o. a.:
. op Java', door den vorst van Djokja en door 
de vorstig uit twee der drie takken van het Chc- 
ribonsche huis;

op Sumatra: door sommige hoofden in de 
Lampongs (die er wel eens den titel dalem 
achter voegen), de vorsten op do Oostkust van 
Sumatra van Atjèh tot aan Palembang, en die 
van Maleischen oorsprong in het Riouwsche;

op Jiorneo: door den pretendent van het vroe
gere rijk van Bandjermasin:

soesoehoonan (in afkorting s o e- 
n a n»): titel van den vorst van Soerakarta, die 
ook hier en daar door hoofden in de Lampongs 
gevoerd wordt;

panëmbalian en pangéran: titels 
die in rang op elkaar volgen en in samenstelling 
met andere, ook Adellijke titels, op Java door vor
stelijke personen van verschillenden rang gedra
gen worden;

ratoe: op Java de titel voor vrouwen van 
vorstelijken bloede, dochters van een vorstin;

a n o m of m o e d a: titels die, beide „de jon
gere” beteekenend, op Javay Sumatra en Borneo 
veelvuldig door vorstelijke personen bij andere 
titels gevoerd worden, in het bijzonder door de 
zoogen. rijksbestuurders der inlandsche staatjes;

Soesoehoenan Pakoe boewana, 
sénapati, ingalaga, ngabdoerrah- 
m .1n, s a j i d i n, panatagama: de vol
ledige titulatuur van don Soesoehoenan van Solo* 

( Sooltan Amangkoe boewana, s é- 
n a p a t i, ingalaga, ngabdoerrah- 
m a n, s a j i d i n, p a n a t a g a m a, k a 1 i- 
patoellah: de volledige titulatuur van den 
Sultan van Djokja (vergol. voor sommige dezer 
titels het art. PANISLAMÏSME);

Pangéran a d i p a t i, a r i a, p. r a b o c 
Prang wadana: do titulatuur van den 
vorst van Mangkoe Ne ara;

P angéran a d i p a t i, aria, S a s r a- 
ningrat: de titulatuur van den vorst van 
Pakoe Alam;

a n a k r a dj a: op Sumatra, speciaal op de 
Oostkust en in het Riouwsche, de titel van alle 
personen van vorstelijken bloede, terwijl voor 
kinderen van vorsten daar de titel tongkoe 
is. Vermelding verdient, dat de afstammelingen 
\ ;m den Soeilban van Lingga-Riouw het praedi- 
caat Têagkoe., de afstammelingen van den on
derkoning van Riouw (.lang di PërtoewanMoeda) 
het praedicaat Radja en de afstammelingen van 
den Suetan, Sootan iloeda en Radja-Mocda 
vim Indragiri hot praedicaat (Jngkoe voeren. Eeno 
der vrouwen van adellijke geboorte van den Socl- 
than kon tot Tènglcoc Empoean, die van den Soo- 
tan tot Onglcoe limpoean verheven worden.

a r o e of aroen g, d a t o e, p a o 11 a 
m a n g k a o e: de titel van de. Boegineesche 
vorsten op Celebes, meestal vergezeld van den 
naam van hun rijk;

d a n o of d a n o e: algemeeno titel van man
nelijke vorstentelgen in het gewest Ternate;

anak a g o e n g en b a t a r a zijn Balische 
v orstentitols.

Behalve de hier genoemde vindt men, vooral 
in de Vorstelanden van Java, nog een zeer groot 
aantal andere titels voor vorstelijke personen, 
waarbij verschil is gemaakt ten opzichte van 
sekse, nadere 6f verdere verwantschapsbetrek

king tot den vorst, of de kinderen en echtge- 
nooten geboortig zijn uit een eerste- of een bij
vrouw, enz.

Door do vorstenfamilie van het vroegere rijlj 
van Bandjermasin en door die van Palembang 
werden vroeger voornamelijk Javaansche titels 
gevoerd.

B. Voor de a d e 11 ij k e titels vergelijke men
in do eerste plaats het artikel ADEL. Verder zie 
men ook de aïtikelen: ATJÈHERS, BALIËRS, 
BOEGINEEZEN, MINANGKABAUERS en 
SOENDANEEZEN. - #

De eenige der Javaansche adellijke titels, die in 
alle tijden alleen tot deze categorie behoord 
heeft, is die van r a d è n. In de laatste veertig 
jaren wordt deze titel zonder uitzondering door 
alle regenten op Java gevoerd, daar de Regeering 
dien ook steeds, als. een tot dit ambt benoemde 
persoon reeds geen recht er op had,bij de aanstel
ling aan hem verleend heeft.

Buiten de in boven aangehaaldc artikelen ge
noemde adellijke titels noemen wij nog als eenige 
der voornaamste:

op Java: 0
radèn adjeng voor de (ongehuwde) 

dochter van een regent;
pémbajoen voor den lageren Bantam- 

schen adel;
aten g en endéng, Bataviasche titels 

van onbekenden oorsprong;
mas ngabèhi (voor minderjarigen: d j a- 

k a) voor de leden van eenige zeer oude families 
in Soerabaja; 

op Celebes:
djemna tongang: adellijke titel in de 

Boegineesche staatjes;
kabosenja is in de rijkjes Parigi en To- 

djo de titel van de leden van een soort adelstand 
boven de gewone vrije mannen, die elders in 
Middcn-Celebes ter onderscheiding van de slaven 
dezen naam dragen Zeer verschillende Javaan
sche adellijke titels worden verder, op geheel 
willekeurige wijze, aangenomen door hoofden 
in de Lampongs, Palembang (hier worden derge
lijke titels ook wel door het Gouvernement ver
leend) en Benkoclen. Hiertoe bohooren vooral de 
titels: radin, dëpati, pangéra-n, mas 
g ë d é e.d.

C. Voor de ambtelijko titels van de 
eerste categorie vergelijke men de artikelen: 
BESTUUR, DESABESTUUR, PATIH, 
VREEMDE OOSTERLINGEN (voor de be
stuurders dor in Indië gevestigde Arabieren, 
Chineezen, enz.) en het over do bestuursinrichting 
handelende gedeelte van de verschillende arti- « 
kelen over de volkoren en landstroken van den 
Archipel. Aan do daar opgesomdo ambtelijke 
titels zullen wij niet vele toevoegen. Wel is waar
is er overal in Indië, vooral in de gemeentelijke 
örganisatiën, in de min of meer zelfstandige staat
jes en last not least in de Vorstenlanden op Java, 
een heirleger van personen, die een of ander 
ambt beklceden en dus een bepaalden titel voe
ren, maar die alle'op te sommen is ten eenen- 
male ondoenlijk en schijnt ook onn odig.

Op Java noemen wij nog do volgende titels 
van tot het desa-bestuur behoorendo beambten: 

p o e o e n voor het desa-hoofd bij de Badoej’s; 
mandor idem op do particuliere landen 

in Batavia;
kapila idem in Bag.Tèn en Këdiri;
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amir voor districtshoofd;
wakil-amir, dato. dato kaja voor onderdis- 

trictshoofd;
pengoeloc batin en kapala -voor kampong

hoofden.
Op Romeo schijnen weinig eigenlijke ambte- 

ljjkc titels voor te komen. Slechts vindt men 
mantri vermeld als benaming der oude, aan
zienlijke mannen, die met de hoofden liet bestuur 
over de Kajandorpen voeren en k i a i voor 
districtshoofd in de Z. en O. afdeeling van Tiornco.

Op Celcbes treffen wij nog, behalve do reeds 
in deze Encyclopaedie vermelde titels van amb
tenaren in de Boegincesche rijkjes o. a. de vol
gende aan:

p a b i t j a r a voor ’s vorsten raadsman (een 
titel,die in'het gchcele Oostelijk deel van den Ar
chipel inheemsch is);

s o e r o voor de zendelingen Van den vorst: 
sa bandhara voor den met belasting

heffing belasten ambtenaar;
eompo, p o c a n 1 o 1 o en opoe voor de 

hoofden van districten, en
g a 11 a en g 1 a r a n g voor die van kleinere 

territoriale afdeclingen;
s o e 11 é-d a t o c is de titel van den rijksbe

stuurder van Mandhar;
m a k o 1 é js de titel van den stadhouder van 

den vorst van Loewoc in het land der Toradja. 
Bij de Toradja van Middcn-Cclebcs is k a b o- 
senj a of k a b o s o n j a ba n g k 6 de titel 
van dorpshoofden; t o m a k a k a en torna- 
Ussa zijn titels van Toradja-hoofden in de tot # 
de afdeclingen Mandar en Loewoc behoorende 
Toradjalanden, m a k o 1 é die van Toradja 
hoofden in de onderafdeelingcn Boengkoe en 
Mori, Poso en Mengkoka, m a g a o <■. <lie 
van zelf bestuurders in de Kajélische landschap
pen Paloe, Tawaelie, Besoemasoe en M a d i !•: a, 
adellijke titel bij Toradja’s on de Kajéliers,.

Eigenaardig is dat men op de Sangi-eilanden 
en overal in de Molukken verscheidene titels m<-i 
Hollandsche samenstellingen vindt, als : k a p i- 
t ei n 1 a u t, k a j) i t e i n ■ i t j a r a , h <> <• 
koe m m a j o r e.d.

Op Mali vindt men nog:
mantj a’s: «adjuncten der districts-p o e n j 

gaw a’s;
p a n g 1 i m a u’s en d j o c r o o-a r a h’s: ad

juncten der p e m b ë k <'■ I’s;
p ë n j a r i k a n: titel voor den overal eldci 

in den Archipel d j o c r o e t o e 1 i s of t j a - 
rik geheeten dorpssehrijver;

p 6 k a s ë lï en p e n g 1 o e r a h voor 
hoofden der sawahvercenigingcn:

p c r w a j a h, p ê g ë n ë m, p >' n g a b i n, 
k o e b a j a n, s i n g o o k a n en b a o c voor 
de leden van het desa-bestuur.

De tweede categorie van ambtelijke titels, die 
welke vele inlandscho ambtenaren bij hun eigen 
«ambtstitel nog voeren, of waarmee ze go oemd 
worden, vindt men het meest op «Java. Zeer alge
meen, in alle doelen van den Archipel buiten Java 
is, zelfs voor ambtenaren van niet hoogeron rang 
dan dorpshoofden, in dezen zin het gebruik van 
radja .

D. Voor de geestelijke titels raadplege 
men wat den Islam betreft het artikel GEES
TELIJKEN.

Wat de heidenscho godsdiensten aangaat noe
men wij den datoe of goeroe der Bataks,

kléboen of kliwon idem in Oost-Java
5 en Madoera

Voor de leden van den dorpsraad in het algemeen 
treft men zeer verschillende titels aan als:

djang Irawat, prabot désa,

!
d j o e n

r i k a t désa, kontj a in het Javaansch, 
p a n g k a t- in het Soendaneesch, en a p è 1 op 
Madoera. De titels der verschillende leden «af
zonderlijk, alsook die der met de politie of het 
toezicht op irrigatie werk en, veestapel, enz. be
laste personen bieden een enorme verscheiden- 

* heid aan, niet alleen in verschillende gewesten, 
maar zelfs binnen do grenzen daarvan. Eene zeer 
uitgebreide opsomming dier titels vindt men in 

✓<L. W. C..van den Berg, „Het inlandsch gemeen
tewezen op Java en Madoera” (Bïjdr. T. L. en 
V.kunde v. N.-L 1901).

De titels van regent, wadana, enz. zijn lang
zamerhand overal inheemsch geworden. Alleen 
vormen nog een afwijking: t j a m a t, dat het 
volk in de Preanger nog steeds voor den assistent- 
wad&na' gebruikt en: d ë m a n g en mantr i- 
distrikt, welke titels de Bantammers resp. 
nog geven aan den wadanüt en assistent-wadana. 
Zeer ingewikkeld is de ambtelijke titulatuur 
in de Javaansche Vorstenlanden. De titels zijn er 
samengesteld uit het woord dat den hiërarchi- 
schen rang des ambtenaars aanduidt (titels, die 
in de tweede categorie van deze rubriek tehuis 
behooren) en het woord of de woorden, die do 
speciale functie van den betrokkene aangeven. 
De hoofden der „golongan” (als ’t ware de depar
tementen van algemeen bestuur) dragen de ti
tels van:
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p a t i h S a s r a n ë g a r a, de ri^esbestuur- 
dcr, tevens hoofd der burgerlijke ambtenaren in 
Solo;

p a t i h D a n o e r ë d j a, dezelfde, titularis 
in Djokja;

wadana k a o e m, wadana m o e t i- 
h a n of pangoeloc g ë d 6, hoofd van de 
geestelijke beambten;

wadana k a d i p a t è n. hoofd van de 
echte leden der vorstelijke familie;

wadana k a m i s e poeh a n, hoofd van 
de onechte leden;

n i a h-i m a s a d i p a t i en n i a h i toe- 
mëuggoeng, de hoofden van de vrouwelijke 
hofhouding, resp. te Solo. en te Djokja.

Op Sumatra vindt men in Tapanoeli, naast de 
gewone benamingen van kapala kocria 
en k a p a 1 a kampong dien van radja- 
pa moesoek in Mandailing. De ripc-hoofden 
heeten radja si o b o n r i p é, a n g g i n i 

• radja, n a t o r a of natobang. Verdere 
titels in die residentie zijn s o o t a n en toe
an g k o e resp. voor de koeriahoofden in Sibo- 
ga en Natal en radja, n a m o r a, orang- 
kaja en pènghoeloe voor de hoofden 
van dorpen. K a 1 i p p a h is een titel voor 
marga-hoofden in Benkoelen.

Tot de ambtelijke titels kan men in Atjèh ook 
rekenen p a n g 1 i m a pol c m, daar dit al 
sedert langen tijd de vaste titel is van de hoofden 
der XXII Moekims. Als eene historische rariteit 
vermelden wij hier nog den door de Indische 
Regeering in 1893 aan ToekoeOemar verleenden 
titel: p a n g 1 i m a prang b ës ar toekoc 
Dj ohan Pahalawan.

In Jiiouw zijn onder de ambtelijke titels te 
noemen:

:
;
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angkoe, baliau of datoea*- voor 
hoofden der Minangkabau-Maleiers.

O. De beloofdlieidstitcls zijn voor
al op Java haast ontelbaar, terwijl de' verschil
lende stroken allerlei fijne onderscheidingen en 
nuanooeringen doen zien. L. W. C'. van den Berg 
somt er ruim 40 op on verklaart desniettegen
staande volstrekt niet voor volledigheid te dur
ven instaan.

Van de Javaansche

de b a s i r’s en b a 1 i a n’s van Borneo, do 
bissoe’s van het Bocgineesch gedeelte van 
Celebes, den tadoenja en woorakc 

de l*ewoners van Poso, den pas ë k en 
van het eiland Bali, den

van
p amangkoo
g i r a n g p o e-o e n der Badooj’s.

E. De praedicate n, adellijke zoowel als 
ambtelijke, vindt men voornamelijk op Java en 
Ma do era, en eenc volledige opsomming van de 
daar gebruikelijke in do bovengenoemde verhan
deling van L. W. C. van den Berg (op bl. 17 on 
vlg.). Wij geven hier slechts eenigc van de voor
naamste, en meest voorkomende als voor-

t

noemen wij: t o e w a n, 
a b a n g, adjéng, i s t r i, k ë n t o 1, k i a- 
hi, bëndara, raas, bagoes.

Op Sumatra vindt men bij de Malciers: toe
wan, d a t o e afr, oedó; bij do Atjèhers: 
teungkoe of t e u k o e, soms met toevoe
ging van a m p ö n.

Op Celebes bij de Boegineezcn: daëng; bij 
de Heidenscke stammen op Midden-Celebes 
kabosenja.

Op Bali: d a n é.
Literatuur: behalve de in dit artikel reeds ver

beeld.
Het Ind. Stb. van 1S20 n°. 22 noemt als prae- 

dieaten voor regenten: a d i p a t i.toemëng- 
g o c n g en n g a b è h i (cle beide eerste adel
lijke, het derde een ambtelijk) welker rang dooi
de volgorde wordt aangegeven. Verder vindt 
men als adellijke praedicaten (de rang naar de 
volgorde): a r i a, p a n d j i op Java en a r- 
d j euh en rangge u h op ‘Madoera. Ambte
lijke praedicaten zijn nog: d ë m ang, r a n g- 
g a, kandoe roea n (in de residenties Ba
tavia en de Proanger-Regentschappen) en r i a 
(in Djokja).

Buiten Java kan men eenigszins tot deze cate
gorie brengen:

pënj imbang: titel van hen die in do 
kampongs recht hebben op een speciale zitplaats 
in de vergaderzaal en andere privilegie’s;

w a n of o e a n, een eigenaardig op de West- 
6 kust van Borneo voorkomend praedicaat voor 

vorsten van Maleische afkomst en hunne afstam
melingen.

/•'. Wat dc e e r e t i t o 1 s betreft, die ook als 
titel in dc benaming van een vorst of hoogge
plaatst persoon gevoerd worden, ze zijn even 

lrijk en vers hei en als dc zucht naar praal en 
-chittwing bij Oosterschc volken groot is. Hier- 
toe behooren b.v. de vele titels, die de v.orsten 
van Solo en Djokja voeren en die alle een of 

ndcrc verheerlijking van den drager betcekenen. 
Zoo ook het woord b ë s a r, dat in alle deelen 
van den Archipel in vorstentitels voorkomt, zoo 
jams ad-dïn en qamr ad-din, gevoerd 

door de ('hcribonschc sultans, zoo de titel da- 
t o e j-i ia na van den vorst van Mori, zoo 
Ij i n t é n en m a s, waar deze woorden in vor- 
lentitols op Sumatra voorkomen, en zoo vele 

andere.
Tot dc eejctif els, die gebruikt worden als een 

mindere tot of over een meerdere spreekt, beboe
ren :

melde: L. W. C. van den Berg, De Mohamme- /- 
daanschc geestelijkheid en de geestelijke goe
deren op Java en Madoera, Batavia 18S2; J. 
Knobel, Voordeelen van het desa-hoofd en de 
leden van het desa-bestuur in de res. Tegal, T. B. 
G. dl. 38, bl. 436; Mac Gillavry, De Javaansche 
adel, Verh. B. G. 1836, bl. 29; Rademacher, In- 
landsche titels in Jacatra, T. v. N.-I. 1856, II, bl. 
178; Winter, Titels in Soerakarta, Tijds. I. T. 
L. en V.kunde, 1854, bl. 559; S. van Deventer, 
Reglement op de titels en rangen der .lavaansche 
regenten, T. v. N.-I. 18G5, bl. 120: D. L. Mou- 
nicr, Mededeeling over de rangen in Soerakarta, 
T. v. N.-I. 1S44; A. L. van Hasselt, Midden-Su- 
matra, Volks beschrijving, bl. ISO vlg. en 256; 
Hoyting, Beschrijving der onderafdeeling Groot- 
Mandheling en Batang Natal, T. Aardr. Gen. 
1897, bl . 246 vlg.; Snouck Hurgronjc, De Atjch- 
ers I, dl. 46 vl!g.; AecUcrlin, De „pangkafc 
papadon’’ in de Lampongsche Districten, I. G. 
1894, II, bl. 1532; E. Netsehcr, De titel Anom 
of Moeda van Inlandscho Vorsten, T. I. T. L. 
en V.kunde, 1855, Berigten XI; Couperus, Op
gave van de Inlandsche titels in Tapanoeli, T. 
ï. T. L. en V.-kunde, 1S55, bl. 299; Praetoirus, 
Benamingen van hoofden in Palembang, Ind. 
Bij, 1843, bl. 408; Dubois, Titels van de Lam- 
pongers, T. v. N.-I. 1852,1, bl. 250; Van der Ven, 
Staat van dc inlandsche Grootcn in Bandjerma- 
sin, T. I. T. L. en V.kunde, IS60, bl. 119; Mou, 
nier, Rangen en titels op de Sahggir-Eilandcn- 
Ind. Mag. 1844, nos. 7, 8 en 9; Bakkers, De Ha- 
dats van Tanetto, Barroc, Sandjai, Bonerato en 
Kalao, T. I. T. L. On V.kunde, 1S62, bl. 254 vlg., 
351; A. C. Itruyfc, Politieke verhoudingen en 
standen bij de Posso-Alfoeren, Med. Ned. Zend. 
Gen. 1895, bl. 106; Aanteokeningen omtrent het 
landschap Gianjar, T. B. B. XIX; Liefrinck, Bij
drage tot do kennis van het eiland Bali, T. 1. T. L. - 
en V.kunde, 1890, bl. 265.

TITEUË. De II Moekim Titeuë (Titouë en 
Tong Poedéng) vormen een landschap van do 
onderafdeeling Sigli, afdeeling Noordkust 
Atjèli, begrensd ton W. door Keumala, ten N. en 
ten O.door Tjoombö6, terwijl in hot Z. oen heuvel- 

het scheidt van

ta.

Java:
ing> k a ng

voor de vorsten van Solo enDjokja;
k a n g d j c o g g o o s I i voor de Cheribon- 

^•'•he sultans en % • • 1«• andere hooggeplaatste por
tonen ;

goesti, dalëm, kangdjëng, sri pa- 
doe k a k a n g d j i u g,
r a g ft n. in verschillende streken aan ondor- 
.-i lieidene-categorieën van personen gegeven; 

op Sumatra:
r a d j a als zeer veelvuldig tot hoofden ge

bezigde titel:
t o e a n k o o in Atjèh voor afstammelingen 

van den sultan, in liiouw voor hemzelf;
t o n g k o e voor kinderen van de Riouwsche 

sultans;

"P
sin*» e h o e n k a n g d j ë n g

l> ë n d ii r a. d j o e-

van

Ivoumala Dalam. Van ga m-muur
pöng Titeuë in het N. van het landschap gaat een 
eolonnowcg X. Ü. naar Laiu Mculo, Z.W. naar 
Keumala Raja, en Z.Z.W. door hot oigen land
schap over Poeló Meuseudjit naar Poelö Ië on ver-
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dc dans zolve zijn hoogtepunt vindt in woeste 
sprongen en wilde kreten, worden de meest zeer 
antieke kleederen die tot den dos der „ceremonic- 
veckters” behooren, na afloop plechtig eenige da
gen en nachten bewaakt, en plechtig opgeborgen. 
Lichte geelkoperen helmen, dito harnassen, en 
dito lange schilden (salawako' s) worden hierbij 
vaak gedragen, wier eigenlijke herkomst nog een 
raadsel is; zie de studie daarover van Drs. A. B. 
Meyer en O. Richter, „Die Helme aus Messing- 
bleck von Cclébes und den Molukkon”, Abh. u.
Ber. K. Zool. u. Antr.-Etlin. Mus. z. Drcsden, IX,
6, 1901, bl. 32 —SS, met plaat ; dc vormen dier 
helmen zijn zestiend-eeuwsch; Vergelijk „Nog 
iets over Messing- helmen,- schilden en -pantsers, 
door G. W. W. C. baron van Hoëvell, Int. Archiv 
für Ethn. Band XVIII 190G.

Als een der oudste beschrijvingen van dat 
tjakalélé mag gelden die, welke in het journaal s*' 
van Van Neek (le uitg. Amst. 1600) voorkomt, 
uit 1599, en van Têrnate: „Sy” — nl. deTernata- 
nen — „hebben móde seeckere Schermers/ in haer 
tale Bakde.ye.rs ghenaemt/ op ’t hoofdt hebbende 
een storm-hoedt met een Paradijs-voghel ver- 
ciert/ in stede van een pluymagie. Als deze teghen 
malkandcren vechten/ so staense altijdt op een 
been/ hebbende alsoo een sprongh te bate/ ende 
soo haest den eenen tot den anderen in springht/ 
springht den anderen weder een groot stuck ach- 
terwaerts uyt/ blijvende altijdt staende op eenen 
voet: Deze spronghen gaen soo licht ende veer- 
digh te wereke/ dat het een lust om (te) sien is”. 
(Begin ende Voortgang enz., 16-15,1, n°. 3, bl. 32). *

Hier heeft men dus het bcrkalahi1) (Mal.), alias 
tjakalélé als dans- en krijgsspel op Ternate van 
1599, waarbij de vechtersbazen — zie de b ij - 
behoorendc plaat — precies zulke (geelkoperen) 
helmen dragen als tegenwoordig nog; terwijl 
even te voren, in hetzelfde reisverhaal, bl. 23, 
van dc Banduncozen wordt gezegd: „Sy houden 
veel van haer stormhoeden/ gemaoekt als hane- 
kamtnen/ daer sy gcmeynlijk een Parad ijs-vogel 
op hebben steeckende/ in stede van een plumagie/ 
meenonde dat sy dan wel bewaort zijn. Sómmige 
Edelluyden hebben oock wel een Corcelct ofte 
harnas acn/”. De groote waarschijnlijkheid is er 
dus vóór, dat do nog steeds raadselachtige geel
koperen helmen enz. bij het tjakalélé inland 
scho (oud-Gresik’scho?) namaaksels zijn uit do 
16e eeuw naar Port.-Spaansehe ijzeren storm - 
hoeden.

Voor verschillende jongere plaatsen, waar over 
tjakalélé gesproken wordt, zie de opsomming bij 
Meyer & Richter, l.c. bl. 85 — 88; en Dr. G. J. 
Nieuwenhuis in intern. Archiev f. Etbnogr.,

G. P. R.
TJAKRA NEGARA. Vroeger de verblijfplaats 

vari den Vorst van Lombok; zie LOMBOK. Ook 
de naain van het Balische district in de onder
af deeling VVcst-Lombok. . *

TJAKRABOEWANA. Deze, aan de grens van J- 
Cheribon en dc Preanger gelegen, onwerkzame 
vulkaan bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: de 
Tj. zelf, 1720 M. hoog, met goed ontwikkelde 
N.-, O.- en W.-hellingen, en do Bingoeng, 1.425 
M. die er naar het Z. tegenaan sluit, en door oen

) Verg. hot onbeduidende artikeltje „ Bak
keleien” in Votli’s „Oost en West, Verkla
ring van eenige uitheemsche woorden”, 
Arnhem 1889, bl. 35.

der de heuvels over naar ICeumala Dalam. De 
bevolking, teilendo o.m. 5S1 geregistreerde man- 

vindt haar bestaan in rijstbouw op sawahs.:: ven,
.V Zie: Bijdr. T. L. eaXlk. v. N Dl.55 (1903), bl. 5S.

TITIHAN (jav.). Zie FUUT'.
TITIP-UCENTIES. Zie OPIUM.
TITIR. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
TIWAL. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
TJABAI, TJABAI DJAWA (mal.). Zie PIPER 

RETROFRACTUM.
TJABAK (.tav.). Zie GEITENMELKER en 

TJABAK WAnA.
TJABAK-WANA. Naam op Java voor eenc 

Geitenmelker-soort, Batrackostomus javanensis. 
Aldaar heet Caprimulgus af f inis, Tjabak; op 
Billiton, Kolong; op Sumatra, Birik-birik of 
Bëbèrèk. Op Celebes heet Lyncornis macropterus, 
Toelio. Fodargu-s papziensis en ocellatus en liham- 
phomantis mcgarhynchus worden op de Aroe- 
eilanden Gonggaboel genoemd. De op de Aroe- 
oilanden levende Aegotheles Wallacei heet aldaar 
Toetarwaroe. Caprimulgus concretus is op Billi
ton, evenals affinis, bekend onder den naarn 
Kolong.

TJABANGBOENGIN. Nggenoeg aan den mond 
van dc Tji Taroem, n.1. aan het begin der delta 
liggen twee plaatsen Tjabangboengin, een aan 
den linkeroever in de af deeling Meester-Cornelis 
en een aan den rechteroever in de afdeeling 
Krawang... Vóórdat de voormalige residentie 
Krawang bij Batavia gevoegd was, waren beide 
de lioófdplaatsen van gelijknamige districten in 
die twee gewesten. Thans heeft men iai de afdee- 
Jing Meester-Cornelis alleen nog een onder-dis- 
trict van dien naam in het district Tjikarang.

TJABÉ (jav.), tjabè (soexd.). Zie CAPS1- 
CUM ANNUUM.

TJABÉ ALAS, TJABÉ SOELAH (jav.). Zie 
PIPER RETROFRACTUM.

TJABÈ RAWIT (soend.). Zie CAPSICUM 
FRUTESCENS.

TJABÉ SÈTAN (batav. mal.). Zie CAPSI
CUM FRUTESCENS.

fjj

f j

|i

TJAHJANA. District van de contröle-afdee- 
ling, het. regentschap en de afdeeling Poerbo- 
linggo, residentie Banjoeraas. Het district telt 
80 desa’s met + 93.500 inwoners, waaronder 
± 140 Chineezen (1905). De hoofdplaats is 
Boekatédja.

TJAJOER (soend.).- Zie PTEROSPERMUM 
JAVANICUM.

TJAKALÉLÉ. Door Valentijn (II, 1724. fol.
* 1G2) reeds verklaard met „dansen als een wilde,

verwoede”, of ook (I, 1724, Moluccos, fol. 21) 
met „schermen, en schermutseren, bij een spiegel- 
gevegt twee en twee tegen een”; en vooral op 
Ambon, Ternate, Halmahéra, Menado, en Banda, 
dan o.ok op de Zuidwester- eri~ZuidGOster-eilan- 
den gebruikelijk. Het is het TANDAK (zie dit 
woord) der bewoners van genoemde streken, in 
zijn karakter van „krijgsdans”; Het woord 
„Tjakalélé” isMoluksch Maleisch. Uit welke taal 
het daarin is overgenomen weet men nog niet. 
De Halmahera-talen, Ternataanseh en Tido- 
reesch kennen het niet, en ook in het Ambonsch 
en het Boeroesch komt het niet voor (pers. 
meded. Dr. Adriani).

Het tjakalélé. bezit religieuse wijding, en komt 
alleeen bij hooge feestelijkheden te pas. Terwijl

t

*
•' :

XXIII. 1916, p. 229.
;
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fcen slotte: raonu-verplaatsiug van hot eruptiepunt van don Ij. is 
ontstaan. Ongeveer in het midden van den 2,9 
K.M. in doorsnede metenden ring wal van den Tj. 
verheft zich een nog jonger eruptiepunt, de 
Tjakrawati, een vlakke kegel, waarvan de kleine 
ring wal 1310 — 1370 M. hoog is (Verbeek, Java, 
457, 713). /i / $?

TJALADI (soend.). Zie SPECHT.
TJALADI LOEMOET (soend.). Zie GLATIK 

MOENGOEK.
TJA LANG. Standplaats van den civielgczag- 

hebber der gelijknamige onderafdeeling van de 
afdeeling Westkust van Atjèh. In Juni 1908 werd 
de bestuurszetel van Poelö Raja hierheen overge
bracht. J)e plaats ligt aan de Tjalang-baai in het 
landschap Kroeëng Sabé (zie aldaar). Do onder
af deeling Tjalang omvat een tiental landschap
pen: Kloeang; Koeala Daja; (Koeala) Lambeu- 
söë; (Koeala) Oenga; Lhöt Kroeët, Babah Awé, 
Djinampröng en No; Paté*-; Lageuën: Rigaïh; 
Kroeëng Sabé; en Teunöm. Het ressort telt to
taal slechts 5006 geregistreerde mannen 
(1915). f

TJALIMPOEËNG. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.
, TJALOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEK- 
INSTRUMENTEN.

TJAMARA GOENOENG (soend.). Zie CASUA- 
RINA MONTANA.

TJAMBA. Een der districten van de onder af
deeling Maros .(zie aldaar en onder BERG-RE
GENTSCHAPPEN), gouv. Celebes en Onder- 

» hoorigheden.
TJAMPAKA. Groote kampoong aan don groo- 

: en weg van Martapoera naar Pleihari in hot dis- 
i riet Martapoera der gelijknamige onderaf deeling, 
10,5 K.M. van de hoofdplaats verwijderd, bekend 
om de zoctwaterbronnen, die gebruikt zullen 
worden voor de a.s. drinkwatervoorziening van 
Bandjj'rmasin door middel eener waterleiding.

TJAMPËDAK (jav., soend.), TJÉPJPÉDAK 
(mal.). Zie AllTOCARPUS POLYPHEMA.

TJAMPËRLING (mal.). Zie SPREEUW.
TJAMPOERDARAT. District van de contrölc- 

afdeeling, liet regentschap en de afdeeling Toe
dor residentie Kediri. Het district 

tolt 1 onderdistricten met 78 desa’s en had ulto. 
1905 bijna 08.000 zielen, waaronder een enkelen 
Europfaan en een 10 tal Chineezen.

TJAMTJAOEH. Jnlandsche lekkernij, zijnde 
géleiachtige massa, bereid door uitkneden 

met water der verscho bladeren van Cyclea pcl- 
tata 11. /. (L Th., slingerplant uit de familie der 
Menwpermaceae. De lnttoro wortels dcrzelfdo 
plant zijn als inl. geneesmiddel togen buik- en 
maagpijn en tegen koorts vooral bij do Chineezen 
op Java gezocht. Zij bevatten een buxine-aehtig 
alkaloïd. Als Tjanitjaoeh hitam komt liet ge
droogde kruid eener nog ongedeterminoorde 
l.nbiata in den inl. drogorijhandel voor.

TJANANG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TJANDI. Desa in het district Boender, on- 
derdistriet Galis, regentschap en afdeeling Pa- 
mëkasan, residentie Madoera, met wijd vermaar
den tempel (klëntèng), alwaar talrijke Chi- 
ncezen gewoon zijn te komen offeren.

TJANDI. J)o naarn, waarmede verschillende 
monumenten uit den Hindoe-tijd worden aango- 
duid, doorgaans gelijkwaardig met „tempel”. 
Oorspronkelijk beteekenl liet: bijzetplaats, ver

volgens: grafmonument, en 
ment in hot algomcon.

TJANDIROXO. District met gelijknamige 
hoofdplaats van'do afdeeling en het regentschap 
Tömanggocng, residentio Këdoe. Het heeft eene 
oppervlakte van 240 K.M2. en bestaat uit 4 
onderdistricten met in totaal 70 desa’s. Op het 
einde van 1905 bestond de bevolking uit-oen 
tiental Europeanen en evenveel Chineezen en 
ruim 54.000 inlanders.

TJANDOE. Zie OPIUM.
TJANDRA NËGARA (PANGÉRAN ARJA). 

Laatstelijk regent van Brëbës en aldaar 6 Mei 
18S5 overleden, was een zeer ontwikkeld Javaan, 
die een Europeeschc opvoeding had genoten. Hij 
verwierf zich een grooten naam met de beschrij
ving zijner reizen over Java (in 1866 ter lands
drukkerij onder het pseudoniem Radèn Mas Ar- 
ja Poerwa Lëlana verschenen), terwijl zijn veel
omvattende kennis duidelijk in het oog springt bij 
verschillende in het Nederlandsch geschreven op
stellen in de Bijdragen van het Kon. Inst. en het 
Tijdschr. van het Bat. Genootschap. Verder 
verschenen van zijn hand o.a. nog Aanteekenin- 
gen op Deel I var^VeiJTs^Jayjt,_uitgegeven als 
bijblail bij het Tijdschr. van het Aardr. Gen.

Zie Tijdschr. Kon. JSled. Aardr. Gen. Ile Serie, - 
Dl. XII (1895), bl. 500, met Verbetering op bl.656.

TJANGAK. Collectief woord op Java voor 
. groote Reigers: Tjangak-awoe, Ardea cinerea; 
Tjangak-oeloe, Ardea maniUensis.Viocndoéi is een 
'Javaansch collectief woord voor Egrct-reigers; 
Blèkok is op Java een collectiefnaam van Ral
reigers: Blèkok ireng, Ardeola speciosa. Op Su- 
matra heet Hutorides javanica Boeroeng poe- 
tjoeng.

TJANGKOEDOE (soend.). Zie MORINDA CI- 
TRIFOL1A.

TJANGKOERAWOK (soend.). Zie TJOE- 
TJAK RAWA.

TJANGKOK (soend.). Zie SCHIMA NORON- 
HAE.

TJANGKORÈ (soend.). Zie BAMBOE.
TJANGKRËP. District van de contröle-afdee- 

ling, het regentschap en de afdeeling Poerwo- 
redjo, residentie Këdoe; met eeno o pervlakte 
van '151 K.M2. Het district telt 63 desa’s, ver
doold over 4 onderdistricten. Op het einde van 
1905 bestond de bevolking uit bijna 7S.OOO 
zielen, waaronder een enkelen Europeaan.

TJANGKRING (jav., soend.). Zie ERYTHRI- 
MA OVALIFOLIA.

TJANGOE. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TJANGTJARANG (volgensE.Jacobson soend.). 
Zie BAARD VOGEL.

TJANONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

TJANTIGI (soend.). Zie GAULTHERIA.
TJANTIGI WANGI (soend.). Zie GAULTHE

RIA LEUCOCARPA.
TJANTIGI WOENGOE (soend.). Zie VACCI- 

NIUM VARINGIFOLIUM.
TJANTOEI’IG. Riviertje aan Borneo’s Zuid

oostkust, uitmondende in de Kloempang-baai, 
onderaf deeling Tanah Boomboe. Het stroomge
bied vormde \r9pr 1905 een zelfbesturend land
schap. ' 7

TJAPA (mal.). Zie BLUMEA.
TJAPAGA (jav.). Zie DYSOXYLUM DEN- 

SIF LORUM.
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Ü-!■ TJAPAK. Complex van zoutdepötpakliuizen 
(établissement) in het zoutland Boender, nabij 
de hoofdplaats Pamëkasan, afdecling en re
gentschap van dien naarn, residentie Madoera. 
Het gedeelte van het zoutland, waar zich dit 
établissement bevindt, wordt gewoonlijk ook 
met den naam Tjapak aangeduid. Het vormt 
administratief één geheel met Mangoenan (zie 
aldaar) en is eveneens door een zijlijntje van 
de Madoera stoomtram met de hoofdlijn Parnë- 
kasan — Soemönëp—-Ivaliangët verbonden, ter
wijl het zout mede in de fabriek te Kaliangët (zie 
aldaar) verpakt wordt.

TJAPALALOESTRAAT, tusschen Taliaboe en 
Mangoli,Soela-eilanden in den Molukschen Archi
pel, is smal en kort, maar heeft een slechten naam 
wegens den feilen stroom. Loopt deze tegen den 
wind in, dan wordt het water zeer onstuimig en 
veroorzaakt hevige rafelingen en draaikolken, 
lange, schuimende kammen vormende alsof dei
ning over een zandbank breekt. De kust van 
Taliaboe is rotsig, hoog en hier en daar steil met 
voorliggend smal zandstrand, in het Noordelijk 
gedeelte der straat is de oever laag en zelfs moe
rasgig; die van Mangoli is afwisselend zandig en 
rotsig, bij hoek Menjangi, in het middeTi der 
straat, nadert het heuvelland de kust. BeZ. dien 
hoek ligt, langs den Oostoever, een groot koraal
rif, terwijl vermoedelijk in het Zuidgedeelte der 
straat, langs den Westoever, een ondiepe bank 
wordt aangetroffen; in den Noorduitloop der 
straat steken aan weerszijden riffen en eilandjes 

■- uit. Zie Zeemansgids deel V. - U -*\<~
TJARËMÈ (soend.). Zie PHYLLANTHUS 

DISTICHUS.
TJARETJH (soend.). Zie LOEWAK.
TJAREUH BOELAN (soend.). Zie LOEWAIv.
TJARIMÉLA (mal., amb.). Zie ELAEOCAR- 

PUS EDÜLIS.
TJARINGIN. Vroeger eene afzonderlijke af- 

deeling en regentschap der residentie Bantam, 
groot 2254,31 K.M2., uitmakende het Zuidwes
telijke deel van het gewest en begrensd ten N. 
door de afdeeling Anjer, ten 0. door de afdee- 
Jingen Pandéglang en Lëbak, ten Z. door den 
Indischen Oceaan en ten W. door Straat Soenda. 
Bij Ind. Stb. 1900 no. 507 zijn de‘afdeeling en 
het regentschap opgeheven en gevoegd bij de 
afdeeling en het regentschap Pandéglang, met 
een patih en een controleur van Tjaringin te 
Mënès (zie aldaar). De contröle-afdeeling be
staat uit de districten Mënès, Tjaringin en Tji- 
balioeng.

Het Noordelijk gedeelte der contröle-afdee- 
ling wordt ingenomen door vulkanisch terrein, 
nl. door de Zuidwestelijke hellingen van den 
G. Aseupan en Poelosari. Dit terrein strekt .zich 
Zuidwaarts uit tot de hoofdplaats Mënès, die 
mede op vulkanischen bddem is gelegen. Langs 
de zee looj>t eene smalle strook alluvium, waarop 
de voormalige afdeelingshoofd plaats Tjaringin 
gelegen was, die in Augustus 1883 door de vloed
golf, die volgde op de uitbarsting van Krakatau, 
werd verzwolgen. Bij deze geweldige ramp kwa
men 15.000 menschen in deze afdeeling orn het 
leven, bijna uitsluitend bewoners der strand- 
desa’s van welke Tjarita, Tjaringin en Laboehan. 
de voornaamste zijn. De vernielde kokostuinen 
werden opnieuw beplant; op de plaats der ver
zwolgen .desa’s vestigde zich langzamerhand 
weder eene nieuwe bevolking, maar de bestuurs

zetel der afdeeling werd verlegd naar Mënès, 
een meer laudwaarts-in en gezonder gelegen 
plaats.

Ten Z. van Mënès grenst aan hét vulkanisch 
terrein een strook kwartaire grond, die Oost
waarts samenhangt met de groote kwartaire 
vlakte van Rangkasbitoeng en Westwaarts 
overgaat in de breede strook alluvium, die 
de Pcperbaai omzoomt. Overigens bestaat de 
heuvelachtige bodem uit tertiaire mergelgronden 
en brecciën, uit welk laatste gesteente de G. 
Hondjè, ten Z. van de Pcperbaai en de G. Pa- 
joeng op het Zuidwestelijke schiereiland gelegen, 
zijn samengesteld. Dit schiereiland is door eene 
smalle alluviale landengte aan het vaste land 
verbonden. Tijdens de vloedgolf van Krakatau 
de kuststrook verwoestte, liep de landengte 
onder water.

Tot deze controle afdeeling behooren. het Prin
seneiland of P. Panaitan en de in den Indischen 
Oceaan gelegen eilanden Deli en Tindjil (Klap
per- en Trouwerseiland). De voornaamste ri
vieren, die deze contröle-afdeeling besproeien, 
zijn: de Tji Boengoer, de Tji Liman — beide in 
de Pcperbaai uitwaterende — en de Tji Bi- 
noeangoen, die de grens uitmaakt tusschen dez* 
afdeeling en de afdeeling Lëbak.

In de districten Tjaringin en Mënès liggen 
uitgestrekte sawahvelden; in het district Tji- 
balioeng daarentegen verbouwt de bevolking 
de rijst op hoema’s, nl. boschgronden, die voor 
dat doel worden gekapt en schoongemaakt. Een 
volgend jaar wordt het ontgonnen terrein ver- • 
laten en een ander stuk bosehgrond ontgonnen. 
Eei’st na G jaar wordt de reeds eenmaal bewerkte 
grond, na met jong hout te zijn begroeid, op
nieuw gekapt en beplant, een roofbouw, die 
door het bestuur zooveel mogelijk wordt te
gengegaan. Nevens dezen primitieven landbouw 
legt de bevolking dezer streek zich toe op veeteelt 
en vooral op de buffelfokkerij, zoodat jaarlijks 
een aantal karbouwen kan worden uitgevoerd. 
Het grootste gedeelte van dit district, zoomede 
het Prinseneiland, is met zware bosschen bedekt, 
waarin vele tijgers verblijf houden, die de streel; 
onveilig maken en oorzaak zijn, dat soms ge- 
heelc desa’s verlaten worden.

In de laatste jaren zijn in deze contrólc-af- 
dccling verschillende perceelen in erfpacht uit
gegeven; op eenige hiervan wordt hevea (lub
ber) en robust'a-koffic geplant; de bevoaeultuur 
is in deze streken prachtig geslaagd. Op de plaats 
der in 1887 verwoeste desa’s Tjarita, Tjaringin 
en Laboehan zijn op aansporing van het bestuur 
thans weer eenige nederzettingen gevestigd, 
waarvan de bevolking evenals de vroeger om
gekomene, een middel van bestaan vindt in do 
vischvangst, den handel met Batavia en de Lam- 
pongsche districten en vooral de klappercultuur.

District van de eontrólc-af- 
deebng van dien naam. regentschap en afdeeling 
Pandéglang, residentie Bantam, met eene op
pervlakte van 208,91 K.M2. Jfet district telt 
63 desa’s.

TJARINGIN (soend.). Zie FICUS BENJA
MIN A.

TJARIOE (soend.). Zie ENTADA.
TJAROEBAN. District van de eontröle-afdee- 

Jing, bet regentschap, de afdeeling en .de resi
dentie Madioen. Het district telt 3 onderdis- 

tricten en 79 desa’s en had ulto. 1905 rui ra 57.000

1
IN
III■
i;

=!'ir

k
}
i

:
i

i

»

•:
■

,
•;

i TJARINGIN.

i



TJAROEBAN -TJENDANA. 369

TJÉGOEK (jav.). Zie QUISQUALIS INDICA. #
TJËKLI. Zie COCCINIA.
TJËKLOEK (jav.). Zie QUISQUALIS IN- 

Dl CA.
TJËKOP MANIS (mal.). Zie SAUROPUS 

ANDROGYNUS.
TJËLAK (batav. mal.). Een mengsel van 

galnoten, antimonium en henna (Lawsonia), dat 
dient om de oogharen en wenkbrauwen zwart te 
kleuren.

TJÉLÉMÈNDÉ. Jav. naam voor Motten, Ti-

bewoners, waarvan 25 Europeanen en 400 
Chineezen.

De standplaats van het districtshoofd is de 
desa Medjajan, gelegen aan den grooton post
weg van Maclioen naar Kediri, alwaar ook tevens 

Chincesche wijk is gevestigd. De halte Tja- 
roeban van den Staatsspoorweg . Soerabaja — 
Madioen —Weltevreden ligt Zuid-Westelijk op 
korten afstand van de districtshoofdplaats.. Het 
Noordelijk, Oostelijk en Zuid-Oostelijk deel van 
het district is bergachtig, het Westelijk deel is 
vlak. Het geheel is zeer rijk aan djatibosch, 
dat voor een groot deel door het Ned.-Ind. 
Gouv. in eigen beheer wordt geëxploiteerd.

TJATJABÈAN (sound.). Zie EUCIiRESTA.
TJATJING-SONDARI (soend.). Zie RING

WORMEN.
TJAWA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU

MENTEN.
TJAWAT (mal.), tjawet (jav.). De „gordel- of 

heup-doek” der mannen, de „schaamgordel”, die 
het tweede stadium van bekleeding vertegen
woordigt in een tropisch land, na het „lapje voor 
de schaamdeelen” aan. een koord om de lenden 
vastgehouden, dat het eerste stadium vormt; 
ógk: de „stondendoek” voor vrouwen. De tjtnvat 
wordt eerst om de heupen aangelegd, de uitein
den van voren tusschen de boenen doorgehaald, 
en van achteren ingestoken. Men krijgt aldus een 
primitieve broek, gelijk de Siameezen een meer 
omvangrijke op diergelijke wijze vormen, de be
kende panoeng voor mannen èn vrouwen, waarbij 
,eerst het midden van het doek tegen de billen 
wordt aangelegd, de beide helften naar boven ge
houden en daar op den buik samengeknoopt, ter
wijl dan de nog vrije uiteinden ineengerold wor
den, tusschen de boenen naar achteren gehaald, en 
daar op den rug in de nu gesloten broek gestoken. 
Inderdaad hoeft men hier óók den overgang tot 
de oud-Jav. lantjiïHjan of „korte broek”, gelijk 
men die op Hindoe-Jav. beelden waarneemt, en 
welke talrijke malen in oud-Jav. teksten genoemd 
wordt, vooral zoodra men ten strijde gaat. Men 
..-' hort zijn kleed op tot een broek” in zoo’n 
geval, om de beweging der boenen niet te belem
meren Nog tegenwoordig is dan ook, b.v. in Ba- 
njoemas. tja wét en Javtjingan van gelijke beteeke- 

, zie De Does in Tydschr. Bat. Gen. XXXVI, 
1893, hl. 1, noot 3. Vgl. voorts TJI DAKO.

Oorspronkelijk is de tjawat algemeen van boom
bast geweest, zooals thans nog bij de Biadjoes in 
Zuid-Bornco, waar zij awak heet, en in andere 
streken van Borneo, b.v. in West- en Centraal- 
Bornco, waar zij bit, genoemt wordt. Het woord 
tjawat betoekende wel „wat tusschen de boenen 
geknepen wordt”; verg. Soend. tjiwit en 
Mal. tjoebit — knijpen. De oudere Jav. Icato/c of 
„korte werkbroek”, zeer algemeen bij arbeid op 
het veld gebruikelijk, is oen tjaioët, die door sa- 

■ mennaaien een vasten vorm kreeg. Heeft de man 
geen afzonderlijke korte broek, dan schort hij bij 
alle vuile werk desgelijks een lap tot een tjawat op.

G. P. R.
TJA WËNI (jav.), in ouder-Jav. tjawëli, in 

17e en 18e eeuwscho Holl. bronnen „Chiavony”. 
Oorspronkelijk „witte (?) zijdestof van Tjaoel 
(Chaul)”, een eindje beZ. Bombay; dan reeds in 
de 17e eeuw „ijl wit katoenweefsel, mousseline”. 
Verg. Prof. Kern in Bijdragen Kon. Inst. 7, I, 
1903, bl. 442 — 443; Jav. (als zijde) cok t j a m 1 i, 
t j n n g 1 i; en zi.e TJIN DAL

een

neae.
TJËLÈMPOENG. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
TJÈLÈNG (jav.). Zie ZWIJNEN.
TJÈLÈNGAN. Javaansche naam voor land- 

Pissebedden, Oniscidae, ook Oerang-oerangan. 
De Pissebedden behooren tot de orde der Isopoda 
(zie SCHAALDIEREN), die gekenmerkt is door 
een afgeplatte gedaante, vrije segmenten van het 
borststuk en voor de ademhaling dienende ach- 
terlijfspootcn. In tegenstelling met verwante vor
men, die zoet en zout water bewonen, leven de 
Oniscidae op het land; hun achterlijfspooten zijn 
van luchtbuizen voorzien.

TJËLËPOEK (jav.). Zie UIL.
TJËLÈTJÈR (jav.). Zie VITIS PAPILLOSA.

' TJËLIK (jav.). Zie SEMECARPUS HETE- 
ROPHYLLA.

TJËLOERING. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TJËLOEROET (batav. mal.). Zie SPITS
MUIZEN.

TJËLORING (jav.). Zie LANSIUM.
TJËMARA GOENOENG (jav.). Zie CASUARI- 

NA MO NT A NA,
TJËMARA LAOET (mal.). ZieCASUARINA 

EQUISETIFOLIA.
TJËMARA PAPOEA (mag.). Zie JUNIPERUS.
TJËMARA TIKOENG, TJËMARA TOE- 

KOENG (jav.). Zie PODOCARPUS CUPRES- 
SINA.

TJËMBANG (jav.). Zie EMBELIA RIBES.
TJËMPAGA (jav.). Zie DYSOXYLON DEN- 

SIFLORUM.
TJËMPAKA (mal.), Tjëmpaka (jav.). Zie 

MICHELIA CHAMPACA.
TJËMPAKA DJAÉ (jav.). Zie MICHELIA 

MONTANA en MICHELIA VELUTINA.
TJËMPAKA GOENOENG (mal. amb.). Zie 

TALAUMA RUMPHII.
TJËMPAKA KOENING (jav.). Zie MICHELIA 

CHAMPACA.
TJËMPAKA OETAN ALOES (menado). Zie 

MICHELIA CELEBICA.
TJËMPAKA OETAN KASAR (menado). Zie 

TALAUMA OVALIS.
TJEMPAOESAN (Saleier). Zie KOESKOE

ZEN. • -
TJËNDANA (mal.). Tjandan&(jAV.), Tjandana 

(soend. en MAK.),Tjinrana(MAK.). Santalum album 
L., fam. Santalaceae. Kleine altijd groene boom, 
die zoowel in Britsch- als in Nedcrl.-Indië op dorre 
heuvels wordt aangetroffen. Het santal- of san
delhout is als reukwerk, als hout voor snijwork,e n 
ook als geneesmiddel, zeer gezocht. Dit is het 
gele sandelhout; het roode sandelhout (ka j o o 
tjöndana d j a n g g i, mal.) komt van 
l'terocarpus santalinus L. fil. Santalhout is een 
belangrijk oostersch handelsartikol, vooral als 
reukhout naar China uitgevoerd, on wordt tegen-

11;

G. P, 11.
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TJËPOKA (jav.). Zie SOLANUM TORVUM.
TJËRAKÈN (jav.). Kamanre (mak.). Croton 

Tiglium L., fam. Eurphobiaccac. In geheel Jndië 
gekweekt. De scherp giftige zaden worden door 
inlanders wel als purgeermiddel gebruikt. Veel
vuldig ook voor misdadige doeleinden aange
wend; zie „Ind. Vergiftrapporten”, 2de uitg. 
(1002). Zij leveren het drastisch geneesmiddel 
croton-olie.

TJÈRÈK DJANTAN (mal.). Zie BRUCEA.
TJÈRÈK HITAM (mal.). Zie CLAUSENA.
TJERIBON (of TJIRËBON). Zie CHERIBON.
TJËRIMAI (ook Tjirëmai of Tjërmé). Een der 

hoogste (307S Al.) en tevens regelmatigste vul- 
kaankegels van Java, nabij Cheribon, met vier 
toppen op een kleinen elliptisch eii kraterrand van 
850 AI. lengte (O-W)en 550 Al. breedte. Deze om
sluit twee kleinere cirkel vormige kraters, geschei
den door een lagen rug van losse uitwerpselen. 
Werd reeds in 1824 door Blumc van uit Lingcr- 
djati inliet N.O., door Junghuhn (JavaII. 180) 
in 1S37 van het W. uit bestegen. Zie ook Ver
beek, Java, 457, Uitbarstingen worden door 
Junghuhn vermeld van 1J/12 Aug. 1772 (tegelijk 
met den Papanda jan) en van begin 1805. De 
vull«anische werking heeft dan ook nog niet on
gehouden; u t de door J. AI. van Gils in lmt 
Jaarv. Top. Dienst 1917 gegeven beschrijving, 
met platen en fotos, volgt dat in den 223 AI. 
diepen kleinste i Westelijken krater nog altijd 
solfataren voorkomen, en bij een tocht door J. A. 
Deknatel in het laatst van 1905 naar den*top ge
maakt (Tijdschr. Aardr. Gen. 1900, 332) werd 
voortdurend gerommel gehoord, en zwavellucht 
waargenomen.

TJËRLANG (soend.). .Zie PTEROSPERAIUM 
ACERIFOLIUAI.

TJËRLANG LAOET (sound.). Zie HEJU- 
TIERA.

TJËRMÉ (jav.). Zie PHYLLANTHUS J>1S 
TICHUS.

TJÉROELING. Naam op Sumatra voor eene 
Ral-soort, Rallina fasciala. Op de Aroe-cilanden 
heet Rallina tricolor Toekar.

TJËROEROET (bat. mal.). Zie SPITSMUI
ZEN.

TJËROETJAH. Zie VAARTUIGEN.
TJÈS of MANOEK TJÈS. Javaansche

woordig ook veel in Europa aangevoerd ter wille 
de vluchtige olie, die in de geneeskunst ge

bruikt wordt ter vervanging van copaiva-balsem. 
Oudtijds w&s het santalhout der Kleine Soenda- 
eilandcn, dat over Alakasser.in den handel kwam, 
beroemd. Thans wordt het hout voornamelijk 
geleverd door Mysore, waar uitgestrekte vlakten 
met dezen boom bedekt zijn en hij door het bosch- 
wezen bijzonder goed verzorgd wordt. De sandel
boom is aanbevolen voor gouvernementscultuur 
in N.-Ind. en deze is, aanvankelijk met succes, 
reeds in het groot begonnen in het boschdistrict 
Probolinggo-Bësoeki. Van Tiinor komt nog gere
geld hout in den handel. Op Java is wildgroeiend 
Santalum zeldzaam en wordt deze boom vaak ver
wisseld met een soort onecht sandelhout \iit het 
geslacht Exocarpus.

TJËNDONO. District van de contröle-afdee- 
jing, liet regentschap en de afdeeling Koedoes, 
residentie Sëmarang; met eene oppervlakte van 
143 K.A12. en eene bevolking op ulto. 1905 van 
bijna 00.000 zielen, waarvan ± 70 Europeanen 
en een 30-tal Chineezen. In dit district is gelegen 
de suikeronderneming Besito. De hoofdplaats 
is Baé (zie aldaar). Te Kajocapoe vindt men een 
zendingstation. Het district is verdeeld in drie 
onderdistricten./l f' ■

T JEN GAL. Riviertje aan de Zuidoostkust vjfn 
Borneo, welks stroomgebied vroeger een zelfbe- 
sturend landschap vormde, thans behoorende 
tot het district Sampanahan der onderafdeeling 
Tanah Boemboe, rcs. Zuid er- en Oostcrafd. van 
Borneo././• r-

TJÈNGGÈK (jav.). Zie COCCULUS LAURI- 
FOLIUS.

TJËNGKARANG (jav.). Zie GNETUAI.
TJËNGKÈH (MAL.-, JAV., SOEND.). Zie EUGE- 

NIA AROAIATICA.
TJËNGKOERAI (mal.). Zie TJINDAI.
TJENI. District in de onderafdeeling Zuid- 

Boné. afdeeling Boni, gouvt. Celebes en Onder- 
hoorigheden.

TJÈNONG. Zie A1UZIEK EN ^ÏUZJEKIN- 
STRü A1ENTEN.

TJÈNRANA. Zelfbesturend landschap, gelegen 
aan de W.-kust van Celebes, behoorende tot de 
onderafdeeling Aladjéné der afdeeling Alandar 
(zie aldaar), heeft een bevolking van ± lo-OOO 
zielen, welker economische toestand als gevolg 
van de jaren hier geheersclft hebbende anarchie in 
1908 ongunstig wordt genoemd, doch sedert veel 
is verbeterd. (Bijdr. voor T. L. en V. van N.-I. 7e 
Volgr. VIII b!. G76).

TJrÈNRANA. Een der districten van de onder
afdeeling Alaros (zie aldaar en onder BERG-RE
GENTSCHAPPEN), gouv. Celebes en Ond.

TJÈNRANA. Rivier op Celebes (zie aldaar 
der c. de zuidarm).

TJENTJENG. Zie A1UZIEK EN MUZIEKIN- 
STRUAIENTEN.

TJËNTONGAN (jav.). Zie LIAINOCHARIS. 
TJËPAGA (jav.). Zie DYSOXYLUM DENSI- 

FLORUAI.
TJËPAKA (jav.). Zie AIICHELIA CHAM- 

PACA.
TJËPIT. District met gelijknamige hoofd

plaats van het tot Sultansgebicd behoorend re
gentschap Bantoel, rësidentie Djokjakarta. Het 
heeft drie onder-districten, t.w. Padjangan, Dja- 
rakan en Bakoelan. Het vroegere district Sèwon 
van liet regentschap is bij dit district ingelijfd.
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voor eene Honingvogelsoort ,Arachnothera af f in is, 
op Sumatra Sintar; andere soorten zijn A. longi- 
roslris, Prit andon, op Sumatra Siap (wellicht 
juister: sëpah) djantoeng en Pidjantoeng; An- 
threptc8 malacccnsis heet op Java Prit-gantil; 
Cyrt. pectorulis, Sri-ganti, op Sumatra Bocrocng 
koembang; Aethopyga eximia, Tjitjikëmbang.

TJÈTÈK (jav.). Zie STRYCHNOS TIEUTE.
TJËTJAK of TJITJAK. Alaleische naam voor 

soorten van hot geslacht IIcmidaclylus, de kleine 
huisgekko (zie onder GEKKO’S). Oeclco viliatus 
Houttuyn, een boomgekko uit de Oostelijke helft • 
van den archipel wordt in het Maleisch tjitjak 
tërbang genoemd.

TJËTJAP (mal.). Zie MANOEK AIANJEU- 
SEUP.

TJËTJADOT (BATAV. mal.). Zie VLEERMUI- ■ 
ZEN (VRUCHTENETENDE).

TJEUREUN (mad.). Zie PAARD.
TJI. Alle riviernamen, voorafgegaan door dit 

woord (Soendan. = rivier), zoelce men op den 
eigen naam.

TJIAMIS. District van gelijknamige contróle-
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afdccling cn regentschap, afdccling Tasikmalaja, 
residentie Prcangcr-Regentschappen, met eene 
oppervlakte van 
55 desa’s met ± 92.000 inwoners, waaronder 
-j- 40 Europeanen en d: ‘100 Chineezen (einde 
1905). De hoofdplaats Tjiamis. telt ± 5000 in
woners, waaronder ^ 40 Europeanen en + 400 
Chineezen (einde 1905) en is gelegen aan *den 
spoorweg van Batavia over Djokjakarta 
Socrabaja. ./^

TJIANDJOER. Afdccling cn regentschap der 
residentie Preangér-Regentschappen. De af- 
deeling is groot 3907 IC.M2. en begrensd ten N. 
door de residentie Batavia, ten O. door dc af- 
dcelingen Bandocng cn Garoet, ten Z. door den 
Indischcn Oceaan en ten W. door de afdeeling 
Soekaboerai. Tot het regentschap Tjiandjoer 
behooren ook de districten, die de afdeeling Soe- 
kaboemi uit maken. De afdeeling Tjiandjoer 
bevat de districten Tjiandjoer, Tjirandjang, 
Patjèt, Tjikalongkoelon, Soekanegara, Tji- 
bëbër cn Sindangbarang. De bevolking telde 

• in 1917 ± 365.000 zielen, waaronder ruim 400. 
Europeanen en ± 1800 Vreemde Oosterlingen.

Het Noordelijke gedeelte der afdeeling, dat 
vtyor een groot gedeelte ingenomen wordt door 
de hellingen van den G. Gëdé, die op de West
grens ligt, is bijna geheel vulkanisch; de berg- 
voct vormt het vruchtbare dichtbevolkte hoog
land van Tjiandjoer, waarop de gelijknamige 
hoofd plaats is gelegen ; het grootcre Zuiderdeel 
behoort tot het Zuidergebcrgte en is schaars 
bevolkt. Langs dc kust strekt zich een zoom 
zeezand uit van 200 & 300 M. breedte. Bij de 
ondcrdisl rietshoofdplaats Tjidaoen en bij de 
monding van de Tji Oedjoeng 
lengte van bijna een uur gaans -- komen duinen 
voor van ruim J0 meter hoogte. Veelal ligt ach- 
I er den zandzoom eene strook moeras, die voor 
den natten rijstbouw wordt benut.

Dc rivieren in deze afdeeling behooren deels 
lol het gebied van de Java-zee, deels tot dat 
van den indischcn Oceaan. De waterscheiding 
tiisscln'i) deze beide gebieden loopt van den G. 
Kéndéng (1851 M.) bij de Oostergrens naar den 

.Malang (1310 M.) op de Westergrens. Zij is 
gemiddeld 900 Motor boven zee gelegen. Tot 
eerstgenoemd gebied behooren dc Tji Sokan (de 
grootste nevenrivier van de Tji Taroem) met hare 
zijrivieren dc Tji Kondang en de Tji Andjoer. 
Noordelijk van deze en evenwijdig daarmee 
stroomt de Tji Koendoel, die, evenals de Tji 
Andjoer op het Gödë-gcbcrgte ontspringt; zij 
mondt uit in de Tji Taroem. Naar den Indischcn 
Oceaan stroomen: de Tji Laki 
grensrivier — de Tji Daoen, de Tji Pandak, de 
Tji Oedjoeng, de Tji Sadéa, dc Tji Sokan en de 
Tji Bocni, die de afdeeling in het Zuidwesten 
begrenst. Deze laatste rivier ontspringt op den 

' G. Patoeha, neemt de Tji Djampang en de Tji 
Balapoelang met de Tji Bëbër op en stroomt 
met diep ingesneden bedding zeewaarts. Aan 
haar linkeroever stroomt de Tji Boeni over 
eene lengte van bijna 38 IC.M. langs den stellen 
Bèngbrèngwand.

In deze afdeeling waren einde 1916: 78 land
bouwondernemingen gevestigd op in erfpacht 
uitgegeven perceelen, waarvan 62 in exploitatie 
ón waarop voornamelijk rubber, thee, koffie, 
kina, cacao en Europeesche groenten en vruch
ten (o. a. aardbeziën) verbouwd worden.

In het district Sindangbarang wordt veel 
arènsuiker gewonnen, waarvan een aanzienlijk 
gedeelte wordt uitgevoerd. De cultuur van Java- 
koffie is grootcndcels door die van Liberia ver
vangen, welke vrijwillig door de bevolking wordt 
aangeplant.

TJIANDJOER. District met. gelijknamige 
hoofdplaats van de afdeeling cn het regentschap 
Tjiandjoer, residentie Preanger-regentschappen. 
Het heeft eene oppervlakte van 98 K.M2. en telt 
twee onderdistricten met 33 desa’s.

TJIANDJOER. Hoofdplaats der afdeeling en 
tot 1S64 de hoofdplaats der residentie Preanger- 
Regentschappen; 460 M. boven zee gelegen, 
heeft het een minder koel klimaat dan Socka- 
boemi en Bandoeng. Op het eind van 1905 had 
Tjiandjoer 16.500 inwoners, waaronder 170 
Europeanen, 1200 Chineezen en ± 30 Ara
bieren. De plaats levert een overvloed van 
vruchten en vooral kokosnooten, die veel naar 
Bandoeng worden uitgevoerd. Zij wordt door
sneden door lommerrijke wegen, o. a. door den 
grooten postweg, die over den Mégamëndoeng 
naar Buitenzorg voert en door den spoorweg, 
die haar mét Batavia en Bandoeng verbindt. 
In 1879 is Tjiandjoer door eene aardbeving gb- 
teisterd-.-—- - -

‘TJIASËMLANDEN. Zie ook bij PAMANOE- 
KAN.

De Pamanoekan- en Tjiasëmlanden zijn in 
1813 onder het Engelsch tusschenbestuur ver
kocht als twee afzonderlijke landen en, na her
haaldelijk van eigenaar te zijn verwisseld, in 1858 
in ééne hand gekomen en sedert gezamenlijk ge
ëxploiteerd. Zij beslaan het ganschc Oostelijk 
doel van het gewest Batavia en strekken zich van 
de Javazee in het Noorden, Zuidwaarts uit tot 
aan de toppen van het Midden-scheidingsgeberg- 
te. In de hoogste streken liggen, behalve ocr- 
bossehen, eultuurondernemingen voor de Euro- 
pcesche markt (thee en kina) en nederzettingen 
der bevolking; in het midden-gebied liggen kof
fie- en hovea-ondernemingen tusschen de bouw- 
velden en voorts djati- en wildhoutbosschen; het 
laagland wordt ingonomen door uitgestrekte 
sawah’s, onderbroken door groote stukken woes
te gronden, aan de kust eindigend in strandbosch. 
De oppervlakte van dit zeer uitgestrekte particu
liere land was ruim 300.000 baoe’s of 212.900 
hectare; het zielental bedroeg op 1 Januari 1917 
250.600, waarin begrepen 100 Europeanen en 
750 Vreemde Oosterlingen. Het aantal werkbare 
mannen bedroeg toen bij na 48.000. Door hetGouv. 
zijn in 1919 van de „Maatschappij ter exploi
tatie der Pamanoekan- en Tjiasëmlanden” voor 
zeventien millioen gulden teruggekocht de door 
do Inlandsche opgezotenen in erfpacht bezeten 
gronden, benevens de woeste gronden, benoodigd 
tot uitbreiding dier gronden en die, welke om kli
matologische en hydrologische redenen behouden 
moesten blijven. Do aanwijzing dier gronden ge
schiedde bij Ind. Stb. 1918 No. 236, waarbij to- 
vens verklaard werd, dat het algemeen belang 
den terugkoop vorderde. Er werden totaal 
203.000 baoe’s teruggekocht, waaronder 55.000 
baoe’s sawah en 46.000 baoo’s drogo gronden. 
De opgezetenen werden na den terugkoop land- 
renteplichtig en moeten hoofdgeld betalen, te be
ginnen in 1920. Het niet-teruggekoehte gedeelte, 
dat dus hoofdzakelijk uit eultuurondernemingen 
bestaat, blijft in exploitatie bij bovengenoemde

!
244 K.M2. Het district telt
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op de Koi-eilandcn .Woalkwal, een collectie"- 
naam tevens voor alle kleine Strandloopcrs.

TJIDAKO. Oorspronkelijk een Ternataansch 
woord (Tid. dilao), dat aanduidt een schaam
lap, die tüsschcn de beenen en de billen loopt 
en van voren en van achteren wordt vast
gehouden door een gordel (van koord of touw, 
vaalt met kralen eraan geregen om het schrijnen 
te voorkomen). Gordel en schaamlap zijn hierbij 
afzonderlijk. In het Moluksch Maloisch heeft 
echter tjidako de beteekenis van schaamgordel; 
dc lange lap, die om het lichaam is gewonden en 
tusschen de beenen wordt doorgehaald, tegelijk 
dus gordel en schaamlap, hetzelfde als bij Ma
lei ers en Javanen de Tj awat (zie dit woord). 
In het Ternataansch heet die schaamgordel 
sabeba.

TJIDJOELANG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de contróle-afdccling Bandjar, 
regentschap en afdeeling Tasikmalaja, resi
dentie Preanger-Regentschappen, met eene 
oppervlakte van 544 K.M2. Het district telt 4 
onderdistricten met 29 desa’s en is genoemd naar 
de rivier, die in den Indischen Oceaan uit
mondt. i-i ; .

TtJIHÉA-VLAKTE. Zie TJIRANDJANG. .
TJIJOENG (soend.), sigoeng (jav.). Lijster

achtige vogel, Myiophoneus flavirostris, op Su- 
matra Tioeng ajer. Hij bewoont bergwouden en 
leeft van vruchten.

TJIKADJANG. Contröle-afdeeling en dis
trict van het regentschap en de afdeeling Ga- 
roet, residentie Preanger-Regentschappen. De 
contröle-afdeeling telt 3 districten, n.1. Tjika- 
djang, Boengboelan en Pameungpeuk. Het dis
trict met gelijknamige hoofdplaats heeft eene 
oppervlakte van 396 K.M2. en telt 3 onderdis
tricten met 13 desa’s. Tjikadjang ligt op onge
veer 1273 M. en is de hoogstgelegen controlcurs- 
standplaats van Java. Het is met een zeer goe
den rijweg met Garoet verbonden. Vóór 1913 
heette het district- Batoewangi.

TJIKALONG KOELON. District met gelijk
namige hoofdplaats van het regentschap en 
de afdeeling Tjiandjoer, residentie Preanger-Re
gentschappen, met eene oppervlakte van 292 
K.M2. Het district heeft 2 onderdistricten en 
telt 18 desa’s. Vroeger was dit Tjikalong een 
regentschap, evenals Tjiblagoeng (1680), 
ontstaan door kolonisatie van uit Cheribon. 
Later zijn deze twee regentschappen in het re
gentschap Tjiandjoer opgelost.

TJIKALONG WÈTA'N. District met gelijk
namige hoofdplaats van de contröle-afdeeling,. 
het regentschap en de afdeeling Bandocng, resi
dentie Preanger-Regentschappen. Het district 
heeft eene oppervlakte van 341 K.M2., heeft drie 
onderdistricten en telt 15 desa’s; het heette vóór 
1913 Radjaméndala.

TJIKAMPÈK. Tegenwoordige naain voor het 
vroeger Adiarsa geheeten district van de af
deeling en het regentschap Krawang der resi
dentie Batavia. Zie ADIARSA.

TJIKANDI. District van de contróle-afdee- 
ling, het regentschap en de afdeeling Sérang, 
residentie Bantam, met eene oppervlakte van 
302 K.M2. Het district bestaat uit de twee par
ticuliere landerijen Tjikandi-Oedik en Tjikandi- 
Hilir en telt 84 desa’s. /$. < /. •

TJIKARANG. District van de afdeeling Mees
ter Cornelis, residentie Batavia met* twee onder-

Maatschappij, waarvan de aandcclen sinds 1910 
in handen zijn van „the Anglo-Dutch Plantation 
of Java Limited”.

TJIAWI. District met gelijknamige hoofd- 
de contröle-afdeeling, het regent-

S;
i:
i: plaats van

schap en de afdeeling Tasikmalaja, residentie 
Preanger-Regentschappen; met eene opper
vlakte van 175 K.M2. Het district telt 4 onder
districten met 57 desa’s.

TJIAWIGËBANG. District van de contröle- 
afdeeling en het regentschap Ivoeningan, afdee
ling en residentie Cheribon. Het district telt 56 
desa’s met 66.000 inwoners, waaronder 20 Eu- 

jl f •( £■ ropeanen en 1270 Chineezcn (einde 1905).
/ TJIBADAK. District met gelijknamige hoofd

plaats van de contröle-afdeeling Tjitjoeroeg, 
regentschap Tjiandjoer, afdeeling Soekaboemi 
der residentie Preanger Regentschappen, met 
eene oppervlakte van ruim 200 Iv.M2.; het telt 
3 onderdistricten met 17 desa’s; vóór 1913 
heette dit district Tjiheulang.

TJIBALIOENG. District van de contröle- 
afdeeling Tjaringin, regentschap en afdeeling 
Pandéglang, residentie Bantam; met eene opper
vlakte van 1545 K.M2. Het district telt 46 
desa’s. De hoofdplaats heet Batochideung 
Lor. Zie ook HONDJÉ-GEBERGTE.

TJIBAROESA. District van de afdeeling Bui
tenzorg, residentie Batavia, met eene opper
vlakte van 1134 K.M2. Dit district telt 145 
desa’s en kampongs en bestaat uit dc vier groote 
particuliere landerijen van de N. V „Maatschap
pij tot exploitatie van rijstlanden op Java, 
Michiel Arnold”, n.1. Tjibaroesa, Tjileungsi, 
Klapa Noenggal en Tjipamingkis.

TJIBATOE. District van het regentschap en 
de afdeeling Garoet,- residentie Preanger-Re
gentschappen; de gelijknamige standplaats van 
het districtshoofd ligt aan de spoorlijn Bandoeng 
— Djokjakarta en aan het begin der zijlijn naar 
Garoet. Het district heeft eene oppervlakte 
van 230 K.M2. en heeft 4 onderdistricten met 
45 desa’s. Vroeger (vóór 1913) heette dit dis
trict Wanakërta.

TJIBËBËR. .District met gelijknamige hoofd
plaats'van de contröle-afdeeling Soekanegara, 
regentschap en afdeeling Tjiandjoer, residentie 
Preanger-Regentschappen, met eene oppervlakte 
van 371 K.M2. Het telt 3 onderdistricten met 12 
desa’s. Vroeger heette de contröle-afdeeling 
Tjibëbër en het district Tjikondang. De hoofd
plaats Tjibëbër ligt aan den spoorweg.

TJIBINONG. District van de afdeeling Buiten
zorg, residentie Batavia; met eene oppervlakte 
van ruim 400 K.M2.

TJIBLAGOENG. Vroeger een district van de 
toenmalige contröle-afdeeling Tjipoetri, regent
schap en afdeeling Tjiandjoer, residentie Prean
ger-Regentschappen. In den Compagniestijd 
(i 1680) ontstonden de kleine regentschappen 
Tjiblagoeng en Tjikalong door kolonisatie van 
uit Cheribon. Later zijn zij in het regentschap 

' Tjiandjoer opgelost.
TJIBODAS. Plaats in de Preanger Regent

schappen, bekend door den „bergtuin”, die be
hoort bij den PLANTENTUIN (zie ald., Dl. 
III, hl 424).

TJIBOEGAN. Javaansche (?) naam voor een 
Plevier-vogel, Squatarola squatarola; eene andere 
soort Charadrius fulvus heet Troelèk (Jav.), 
troelëk (soexd.) en Tjërocling (batav. mal.) en

i:
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noemen deze plaats"Tëlatjap, hetgeen landtong 
fcetcekent, zoodat Tjilatjap wel een Europcesche 
misvorming zal zijn.

TJILATJAP. District mot gelijknamige hoofd
plaats van de contróle-afdeeling, het regentschap 
en do afdccling Tjilatjap, residentie Banjocinas, 
met cene oppervlakte van 571 K.M2. Hot dis
trict heeft vier ondcrdistrictcn met 5G desa’s en 
telde in 1915 ± 98.000 inwoners, waaronder dz 
600 Europeanen, en i 1060 Chineczen en andere 
Vreemde Oosterlingen.

TJILATJAP. De hoofdplaats, gelegen tegen
over Noesa Kambangan, is de belangrijksto plaats 
van Java’s Zuidkust en neemt als haven in be- 
teekenis toe. Op het eind van 1905 telde de plaats 
ruim 16.000 inwoners, w. o. 300 Europeanen en 
900 Chineczen en andere Vreemde Ooster-

districten en 213 desa’s, in' deze streken „kam
pongs” genoemd.

TJIKATOMAS. District, met gelijknamige 
hoofdplaats van do contróle-afdeeling Mangocn- 
redja, afdeeling en regentschap Tasikmalaja, 
residentie Prcanger-Regentschappen. Het heeft 
drie onderdistricten en telt 27, desa’s. Vóór 
1913 heette het Mandala. <T/

TJIKOENROE. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TJIKOER (soend.). Zie KAMPFERIA GA- 
LANGA.

TJIKOERAI. Van dezen, geen sporen van 
werkzaamheid meer vertoonenden, fraaien, slan
ken, 2820 M. hoogen vulkaankegel in de Prea- 
nger, bevat het Jaarv. Top. Dienst 1911 PI. X een 
kaart van den top. De elliptische krater is ruim 
1200 M. lang, en ruim 1000 M. breed, met zeer 
steile binnenwanden; de diepte is ± 600 M.; de 
kraterwal is voor § bewaard gebleven. Aan do 
Z.O.-zijde ontspringt de Tjikoerai. De berg werd 
reeds in 1844 door Junghuhn bestegen (Java III. 
571), die echter geen beschrijving van den top 
geeft (Verbeek, Java, 678).

TJIKOK (daj.).. Zie SLANKAPEN.
TJILANGKAHAN. District van de controlc- 

afdeeling Lëbak Kidool, regentschap en afdeeling 
Lëbak, residentie Bantam, met eene oppervlakte 
van 1465 K.M2. en verdeeld in 4 onderdistricten 
met 37 desa’s. De hoofdplaats is Malingping.

TJILATJAP (TËLATJAP). Afdeeling en re
gentschap der residentie Banjoemas, groot 
2413 K.M2. met een bevolking van ± 397 500 
zielen, w. o. ruim 800 Europeanen, ± 2150 Chi
neczen en andere Vreemde Oosterlingon (1917). 
De grens met de Preanger-Regentschappen 
wordt gevormd door de Tji Tandoej. De af
dccling heeft één contróle-afdeeling n.1. Tji
latjap, beheerd door den assistent-resident, bijge
staan door een aspirant-controleur. Zij omvat 5 
districten, nl. Tjilatjap (hpl. Sidakaja of Tjila
tjap). Adirëdjo (hpl. Adipala), Madjënang (hpl. 
Djënang), Pëgadingan (hpl. Sidarëdja) en Da- 
jcuhloehoer (hpl. YVanarëdja).

De afdeeling bestaat in liet Noorden uit berg
land, waarin het vruchtbare bekken van Ma
djënang (zie aldaar) gelegen is, in het Z. uit de 
kustvlakte, in het W. een moeras (vgl. Banjoc
inas), waarvoor Noesa Kambangan (zie KAM
BANGAN) ligt. Het laagste deel van het moeras 
is de Sega ra nnakan (eigenlijk niet „kinderzoo”, 
maar „kiridzcetje”, klein in verhouding tot 
den Oceaan). Omtrent hetgeen op Sëgara anakan 
vermeld is. dient opgemerkt dat de daarin ge
legen dorpjes niet vier, maar acht in getal zyn 
en samen ! 2500 inwoners tellen. Ook zijn zo 
niet gebouwd op droogvallende plekken, maar 
staan als echte paaldorpen in het water, althans 
in den regel.
•Do landbouwondernemingen op in erfpacht 

uitgegeven percoelen zijn een dertigtal. In het 
genoemde bekken van Madjënang ligt de suiker
fabriek van dien naam.

De bevolking, bestaat in het Westen uit Soon- 
dancczon, zooals ook hieruit blijkt, dat de ri
vieren nog het woord Tji voor haar naam dra
gen. Do meening ligt dus voor de hand, dat ook 
het cersto lid van Tjilatjap niets anders is dan 
dit bekende Soondaneesche woord. Er is echter 
in den omtrok van bedoelde plaats geen spoor 

rivier Latjap te vinden; de Javanen

1

i
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lingen. Zij is fraai aangelegd en wordt door vele 
goed beschaduwde wegen doorsneden. Tenge
volge van hygiënische maatregelen is de plaats 
niet meer zoo ongezond als vroeger. Door spoor
wegen is zij verbonden met West- en Oost-Java, 
terwijl een kanaal, de Kali Jasa, van hier naar 
de Sërajoe loopt, omdat wegens de branding 
de mond van do Sërajoe niet toegankelijk is.

TJILËDOEG. Hoofdplaats van het district 
Losari, in de afdeeling en residentieCheribon. Ook 
halte van de Semarang-Cheribon stoomtram 
bij de rivier Losari, op de grens van Cheribon en 
TëgaU? ) ■ C, 9 

O'- TJILËGON. District ,van de gelijknamige 
contróle-afdeeling, het regentschap en de afdeeling 
Sérang, residentie Bantam, met eene opper
vlakte van 207 K.M2. Het district telt vier on
derdistricten met 118 desa’s. Do gelijknamige 
hoofdplaats, tevens hoofdplaats der vroegere 
afdeeling Anjer, heeft cenige bekendheid gekre
gen door een oproer in 1887, waarbij de assistent- 
resident on andere Europeanen vermoord werden. &

TJILËRING. Dit, slechts 717 M. hoogc onwerk
zame vulkaantopjc verheft zich ten N. van den 
Moeria in de residentie Semarang. en bestaat 
uit lcucietgestcenton. Het eiland Mandalika is 
een deel van don vroegeren ringwal van dezen 
berg.

TJILILIN. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contróle-afdeeling Soréang, re
gentschap en . afdeeling Bandoeng, residentie 
Preanger-Regentschappen. Het heeft eene opper- A~ f 
vlakte van 590 K.M2. en telt 4 onderdistricten 
met 36 desa’s. Vóór 1913 heette het Rongga.

TJIMAHI. District met gelijknamige hoofd- . 
plaats van de contróle-afdeeling, het rcgentsclra'p 
en de afdeeling Bandoeng, residentie Preanger- 
Rcgontsehappen, met eene oppervlakte van 337 
K.M2; hot telt 4 onderdistricten met 47 desa’s.
Vóór 1913 hccto hot district Tjilokolot.

TJIMAHI. Hoofdplaats van het gelijknamig 
district (zie boven), van botcekenis als militair 
garnizoen van grooten oinvang, dat bijna allo 
troepensoorten van het Indische Leger omvat 
en ’ook een groot militair hospitaal bezit.

District met gelijknamige 
hoofd plaats van de contróle-afdeeling, het re
gentschap en de afdeeling Soemëdang, resi
dentie Preanger-Regentschappen, met eene op
pervlakte van 306 K.M2.; het telt 4 ondordis- 
tricten met 36 desa’s. In dit district liggen 2 
fabrieken van söró-olic, de olio die in Europa als 
grondstof voor alle welriekendo oliën gebruikt 
wordt. Tot 1913 heotte het district Tjibeurcum.

*
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Ook in onzen Archipel wordt, waarschijnlijk 
pas sinds do 18o eeuw, tjindai vervaardigd; voor
namelijk zijden „inslag-ikat”. Palembang en 
aansluitend Zuid-Sumatra, en evenzeer Bangka 
is er voor bekend; voorts Bali, en Grësik op Java; 
en dan in katoen :Limboto bij Gorontalo. Vroeger, 
in cle 17e en ook nog de 18e eeuw worden echter 
heelc partijen „zyde pathoolen” en „zyde 
chindics” op Java en Suniatia, deels ook in do 
Molukkcn en op de Kleine Socnda-cilandcn, 
ingevoerd van Voor-Indic. Terwijl de pëtola 
echter liet streng-gcometrischc schuino-ruit- 
of lirnar-patroon bezat — waaraan do oelar 
pëlola, Python rcticulatus, in de Minahasa haar 
naani dankt; verg. SLANGEN —, was de 
Ijindai de rijkgebloe m d c variëteit.

De ccnige streek waar men zijden ketting
en-inslag- ikat’s vervaardigt in onzen Archipel, 
dus werkelijk prima-tjindai’s, is hier en daar 
op Zuid-Sumatra, vooral ter kota Palembang; 
de eenige plek waar men dit doet in katoen — 
dus als een veredeld Limboto-proccdé —, is de 
desa Tënganan in Karangasem (Z.O. Bali). Het 
daarbij gebruikelijke patroon, geheeten „koeta 
Mêsir” of Egypte-burcht, zijnde een ruit-patroon, 
geeft door zijn naarn alleen reeds aan, dat hier 
navolging plaats vond van uitheemsche (zijden) 
stof; verg. V. d. Tuuk’s, plaat 2—3 in Juyn- 
boll, Catal. R. E. M., VII, 1912, en Wdb. IV 
(1912), p. 576 bij IK ATT EN. Desgelijks werd in 
de Kleine Soenda-eilanden, met name Roti, het 
tjindai- patroon „djëlamprang” in katoen na- 
geweven met ketting-ikat-procédé.

Alras legde zich de batik-nij verheid loc op het 
namaken met was-bewerking der sprekende 
kleuren van de zijden, echte tjindai's; zoo ont
stonden aan de Kust van Koromandcl reeds 
tegen het eind der 16e eeuw de tapih tjindai, als 
een vai’ieteit van mooie „chitsen”, zie TAPIJl: 
en kent de Jav. batilcster nog tegenwoordig 
een patroon tjinden, letterlijk „tjinde-achtig”, 
als Jav. namaak der rijke ornamentatie van de 
echte Voor-Indische zijdeweefsels; en een patroon 
limaran, als nadoen der echte patola’s(zie boven); 
een patroon djëlamprang; enz.

Zie ook mijne brochure „Over Jkat’s, Tjinde’s, 
Patola’s en Chiné’s”, ’s Grav. 1902; de gekleurde 
afbeeldingen bij Jasper, Weefkunst (1912), plaat 
20 — 21, Jasper, Batikkunst (1916), plaat 18, en 
Juynboll o. c. (1912), plaat 4; de zwarte platen 
48 — 49 en 57 in Rouffacr en Juynboll, Batik
kunst (1914); en de zwarte platen lil, fig. 3, 
XVIII, fig. 2, XTX, fig. 1-2, en XX, fig. I in 
Loebèr’s Weven in N.l. (1903).

TJINDOEL (jav.). Zie STELECHOCARPUS.
TJINGKOEK (mi na nuk. mal.). Zie SLANK- 

APEN.
TJINTA MADOE (IKAN) (mal.?). Zie KüJl- 

TUS.
TJINTAOE (mal.). Naam van den, wortel vlfn 

Cyclca pcltata Micj. (= C. barbata Miers), een 
liaan uit de fam. der Mtnispermaceeën. De plant 
komt voor tot 800 M. boven zee, groeit in heggen 
en kreupelhout en wordt ook wel aangeplant. 
De wortel is meestal vrij groot, doch komt in 
kleinere stukken gedroogd bij de inlandschc han
delaren in geneesmiddelen voor. Hij smaakt zeer

N.-I. enz.” (1914), bl. XVI. Voor Oud jav.-
Voorindisch „pata” zie V. d. Tuuk’s Kawi*
Wdb., IV (1912), p. 172.

TJIMANOEK. District van de contrölo-afdcc- 
ling, het regentschap en do afdcoling Pandéglang, 
residentie Bantam; met eeno oppervlakte van 
229 K.M2. Het district telt vijf ondcrdistricten 
met 80 desa’s. De hoofdplaats heet Batoebantar. 

TJINA OETAN (KAJOE) (mal. mol.). Zie 
r SMILAX.

TJINAKO. Eene kleine nederzetting aan de 
samenvloeiing van de Tjinako en de Batang- 

X/ ... Koeantan of Indragiri-rivier, hoofdzakelijk be- 
v/nT? ■' staande uit eenige Chineesche këdci’s (winkels). 

, -y . ' \ ;C De aldaar gevestigde Chineezcn koopen de van 
het stroomgebied der Tjinako afkomstige en 
door de Inlandschc bevolking aangevoerde 
boschproducten op en leveren aan die bevolking 
allerlei benoodigdheden voor huishoudelijk ge
bruik. De rivierstoomers kunnen bij hen ook van 
het noodige brandhout voorzien worden. Stoo- 
mers met een diepgang van niet meer dan 10 
voet kunnen te allen tijde tot Tjinako op
varen.

TJINDAI (mal.), TJINDÉ (jav.). Een woord 
van zeker Voor-Indischcn, waarschijnlijk Kana- 
reeschen oorsprong; evenals liet ongeveer het
zelfde beteekenende Mal. pëtola (zie dit woord),

' Jav. patola, komt van het Kanareesche pattuda — 
„zijden stof”. Ook de tjindai is steeds z ij d e- 
weefsel met sterk sprekende trillende 
kleuren, verkregen door het procédé van „i k a t- 
t e n” (zie dit woord), of vooraf gedeeltelijk 
ombinden en aldus verven der later te verweven 
draden. De meeste tjindai's zijn „inslag-ikat’s”, 
terwijl de mooiste soorten ook geïkat zijn in de 
kettingdraden, welker vooraf dus op de losse 
draden aangebracktc patronen bij het weven 
wonderwel bij elkaar dienen aan te sluiten.

De eigenlijke tjindai komt van de belangrijke 
zijde weef-cent ra in het Presidentschap Bombay, 
thans vooral het District Thana, met tegenwoor
dig Bombay als uitvoerhaven, vroeger S u r a t te 
(17e—* 18e eeuw), nog vroeger (16e eeuw) Cambay, 
T j a o e 1 (of Chaul), en B h a r o c h. Vandaar 
dat Mal. bërotji (Jav. bërtji), socrati, en ouder-Jav. 
tjawëli, d. i. letterlijk resp. „stof van Bharoch, 
Soeratte, Tjaoel”, alle oorspronkelijk variëteiten 
van ragfijn katoenweefsel of van tjindai, maar 
vooral veelkleurige Guzerat’sehe en Konkhan’schc 
zijdeweefsels waren, welker vervaardiging zich 
uitstrekte van Ahmadabad tot Goa.

Wel zeker onder invloed van Voor-Indische 
emigranten, ontstond spoedig, reeds in de 16e 
eeuw, een tweede centrum van tjindai-weverij op 
Malaka’s Oostkust, dat tusschenstation voor den 
handel op China, en den Mal. Archipel; in plaat
sen dus als Lakhon (= Ligor), Sënggora, Patani, 
Kelantan, Trëngganau; voorts op Anambas. Het 
Mal. tjêngkoerai beteekent wellicht niets an
ders dan: tjindai-weefsel te Sënggora ver
vaardigd. In Verhaal 33 der Sadjarah Mëlajoe 
(tusschen 1612 en 1614 geschreven) worden 3 
soorten tjindai’s vermeld, resp. van groene, 
roode en gele grondkleur (natar), in ca. 1500 ge
dragen te Malaka (ed. Shellabear, 1898, p. 156), 
die zeker nog wel Voorindisch werk alleen wa
ren. Doch in 1603 werden te Patani reeds 2 
soorten halfzijden en 1 soort zijden weefsels 
(pata soetëra) gemaakt, deels van Chin. zijde, 
en veel naar Banda en de Molukkcn uitge
voerd. *)

;

}
x

v4 • ■

- -•

!',
1;
: . I
<■

j!

I . :

i!

:
;
P:

i

;>

j

• .
G. P- R-

i

! I
-

i
m

l
s
i

J) Zie Bijlage III in „De Batik-Kunst in
«

■

.i



TJINTAOE - TJOELIK. 375

• bitter ten gevolge van liet gehalte van liet alka
loïde Cycleine. Vermoedelijk ontleent de wortel 
aan dat alkaloïde de hem toegcschrcvcn koorts- 
wcronde eigenschappen. De schildvormige blade
ren vormen stukgekneed met water troebele gclei- 
achtige ballen, die met stroop gemengd een ge
liefde lekkernij zijn en onder den naam tjintjaoc 
idjo (jav.) verkocht worden. Het preparaat staat 
ook bekend als middel tegen buikziekten.

TJINTJAOE. Zie TJINTAOE.
TJIOEDJOENG WERKEN. Zie BEVLOEI IN- 

GEN.
TJIOMAS. District van de contrölc-afdccling, 

het regentschap en de afdeeling Pandéglang, 
residentie Bantam, met de hoofd plaats Socka- 
barès. Het district telt vier onderdistricten met 
61 desa’s.

TJIOMAS. Een der belangrijkste particu
liere landerijen in de afdeeling Buitenzorg, re
sidentie Batavia, gelegen vlak bij de hoofdplaats. 
Er worden vooral rijst en thee geteeld. Het 
heeft bekendheid gekregen door het opstootje 
cler opgezetenen in 1886, die weigerden aan 
hun verplichtingen tegenover den landheer te 
voldoen, (zie bij REES, QTTO VAN).

TJIPANAS. Zie SINDANGLAJA en TANG- 
KOE BAN PRAHOE.

TJIPARAJ. District met gelijknamige hoofd
plaats van de controle-afdeeling Tjitjalèngka, 
regentschap en afdeeling Bandoeng, residentie 
Preanger-Regentschappen, met een oppervlakte 
van 483 K.M2.: het telt 5 onderdistricten met 37

meeno Maleische naam voor D. cornulus Gün- 
thor tarang boeroong, terwijl deze soort in Sëra- 
wak (Borneo) pindau genoemd wordt. Voor D. 
linccdus Daud. is onder do Toradja’s op Celebes 
de naam longkcbila gebruikelijk.

TJITJALÈNGKA. Contröle-afdeoling in re
gentschap en afdeeling Bandoeng, residentie 
Preanger-Regentschappen, bevattende de drie 
districten Tjitjalèngka, Tjiparaj en Oedjoeng- 
broeng. Zie op die'namen.

TJITJALÈNGKA. District met gelijknamig 
hoofdplaats van de gelijknamige contröle-afdec- 
ling, regentschap en afdeeling Bandoeng, resi
dentie Preanger-Regentschappen, met ccne 
oppervlakte van 185 K.M2. Het district telt drie 
onderdistricten met 27 desa’s. •-* ;

TJITJI. Javaansche naam voor eeno Snijder- 
vogelsóo’rt, Orlkotomus sepium, op West-Sumatra 
Pipit-dantjing; cene andere soort, O. cinzrace.ua 
heet op Sumatra bij de Maleiers Soriti (?). Zij 
maken hun nest tusschen boomblader n, die zij 
mot draden van planten wol aanéénnaaien. 
De snijdervogcls zijn kleine v.ogels met een lan
gen, dunnen, rechten snavel. De bovenkop is 
roestkleurig, de bovenzijde vaal grauwgroen en 
de onderzijde geel of wit.

TJITJI OERANG (?). Javaansche naam van 
een Rietzangcr, Megalurus palusiris, ook tjë- 
loetjoek sawah (bat. mal.), genoemd.

TJITJIAP (sound.). Zie FICUS LEUCANTA- 
TOMA.

TJITJOEROEG. District met gelijknamige 
hoofdplaats van de gelijknamige contróle-afdce- 
ling, regentschap Tjiandjocr, afdeeling Soeka- 
boomi, residentie Preanger-Regentschapen, met 
cene oppervlakte van 307 K.M2. Het district 
telt 4 onderdistricten met 23 desa’s. De hoofd
plaats ligt aan den spoorweg van Buitenzorg 
naar Soekaboemi.

TJITO. (jav.). Zie DJANTOENG.
TJITRAP. Een particulier land, groot 30.205 

bouws, met eene bevolking van 36.600 zielen 
(1 Jan. 1917) in de afdeoling Buitenzorg, waar 
v.n.1. thee, koffie, kina, rubber en rijst geteeld 
worden.

TJIWIDEJ. District met gelijknamige hoofd- 
plaats van de controlc-afdceling Soréang, regent
schap on afdeeling Bandoeng, residentie Prcan-- 
gev-Regentschappen, mot eene oppervlakte van 
ruim 400 K.M2.; het heeft 3 onderdistricten mot 
17 desa’s. Vroeger (vóór 1913) heette dit dis
trict Tjisondari.

TJOANG (minangk. mal.). Zie AJAM — 
A JA MAN.

TJODOK( ?). Javaansche naam van een Baard- 
vogcl-soort, Chotorhea javensis. Ëngkoek is al
daar do naam van cene soort uit oen verwant ge
slacht, Xantholaema rosea. Eeno andere soort 
van Sumatra en Borneo, Galorhamphus fuligino- 
sus, hoet Ampis, op West-Sumatra Pije-pijö (?).

TJODOT (jav.). Zie VLEERMUIZEN, 
(V R UCHT E NETE NDE).

TJOEBADAK. Distiict der ondorafdecling 
Ophir (zie aldaar), Sum. Westkust.

TJOEHTJOER (sound.). Zie GEITENMEL
KER.

TJOEKANGKANG (sound.). Zie URCEOLA 
BRACHYSEPALA.

TJOELAN (sound.). Zie AGLAIA O DO RATA.
TJOELIK. Javaansche naam voor het wijfje 

van een Koekoek, Eudynamis orientalis, het man.

!
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desa’s. Vroeger (vóór 1913) heette dit district 
Tjipeudjeuh.

TJIPIR (jav.). Zie PSOPHOC'ARPUS.
TJ1RANDJANG. District met gelijknamige 

lioofilplaats van liet regentschap en de afdeeling 
Tjiandjoer, residentie Preanger-.Regentsehap- 
pen, met een oppervlakte van 722 K.M2. 'Pot 
1913 heette het Tjihéa. Het telt 2 onderdistricten 
met 22 desa’s. In dit district ligt de Tjihéa-vlakto, 
waarvan 8600 baoc’s met water uit de Tjihéa, een 
linker zijrivier van de Tjitaroem, bevloeid wor
den. Dit is het eerste groote irrigatiewerk, in do 
Preanger-Regentschappen tot stand gebracht; 
de aanleg heeft 12 jaren (1891 1903) geduurd.
Er is echter door de bevolking niet een zoo goed 
gebruik van gemaakt, als verwacht was. Thans 
41920) maakt de Regeering aanstalten hier oen 
si aatxland bouwbedrijf te vestigen, een zgn.
rijst hoeve.

TJIROEAS. District van de contrólc-afdeoling, 
liet regentschap en de afdeeling Sérang, resi
dentie Bantam, met eene oppervlakte van 136 
K.M2. Het district telt vier onderdistricttn met 
62 desa’s. De hoofd plaats heet Tjitcureup Lor.

TJITJA RA WA (jjatav. mal.). Zie TJOE- 
TJAK RA WA.

TJITJAK-TËRBANG (eig. - vliegende gekko). 
Algeiiieene Maleische naam voor de zoogen. vlie
gende draakjes, overal in den archipel voorko
mende boom-hagedissen, soorten van het ge
slacht Draco (zie onder AGAMI.DAE), hetwelk 
gekenmerkt is door do aanwezigheid van een val
scherm aan de zijden van het lichaam. In hot bij
zonder wordt deze naam gebruikt voor de meest 
verbreide soort, Draco volaas L., welke ook wel 
tjakibër (batav. mal.), in het Malcisch bidadari 
en op Simaloer bij Sumatra Apam apam genoemd 
wordt. Van enkele andere soorten zijn afzondor- 
lijko inlandsche namen bekend. Zoo is do algo-
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do Atjèhtrainbaan on do grooto colonnewcg het • 
landschap. Daarachter verheft zich een heuvel
reeks, die, 4 a 5 K.M. breed en begroeid met 
alang-alang, zich N.W.— Z. O. uitstrekt en do 
vier Boclök-landschappen scheidt van het ove
rige Tjocnda.

Do Boelöh-streek is een vlakke vallei, omvat
tend het stroomgebied van de Krocëng Boclöh, 
met gampöngs, sawahs en uitgestrekte moerassen.

In Tjocnda wonen o. m. 1559geregistreerde man - 
(1915). In eigenlijkTjocndaisdebevolking het

netje heet toehoe. To kennen aan den krachtigcn 
snavel en zeer uitgebreid naaktzijn rondom de 
oogen: zwartachtig gekleurd mot witte, later ros
se vlekken; oud geheel zwart. Het wijfje schijnt 
haar ei uitsluitend in het nest van kraaisoorten 
te leggen; de bleek-olijfkleurigo bruin en zwart 
govlekte eieren van dezen koekoek gelijken bijna 
geheel op die der bedoelde kraaien. Zie KOE
KOEK.

TJOEMBO*. De V Moekim Tjocmbö* (Langga, 
Seuriweuë*, Leupeuom, Lam Mculo, Tjót Moe- 
röng) zijn een zeer onregelmatig govormd land
schap van de onderafdeeling Sigli, afdecling 
Noordkust van Atjèh, en worden begrensd: ten 
W. door Titeuë, Keumala, Audeuö en Lala; 
ten N. door Sa ma Indra en Kcumangan, en ten 
Z.O. door Kcumangan en Troesée. Het N.W’ 
gedeelte wordt bevloeid door de Krocëng* Barö, 
het Z.O. door de Krocëng Tiró. Lam Meulo, in 
het centrum gelegen, heeft militaire bezetting 
en is door een tramlijn verbonden met de Atjèh
trambaan Sigli-Meurcudoe. Ook voeren er van 
Lam Meulo eolonnewegen, in Z.W. richting naar 
Titeuë en Keumala in N.W. richting naar Sigli, 
in N.O. richting naar Djcumpa en naar Bcureu- 

• noen, en in Z.O. richting gaat een weg die zich 
later naar het W. en N. ombuigt over Gcumoeröh, 
Amoct, en, kruisende de trambaan, naar Ndjöng. 
De bevolking, in 1915 tellende o. m. 1885 gere
gistreerde mannen, beoefent den rijstbouw op 
sawahs. Aan het hoofd staat Teukoe Radja Ab- 
dölah, sinds 1915. Zie: Bijdr. L. T. en Vlk. N.-I., 
Dl,_55. {190.3),.,bJ. 58

TJOEMI-TJOEMI. Soendancesche naain voor 
Inktvisschen, Loligo en Sepia-soorten. In Ta pa- 
noeli Mansi-mansi. Op de Kleine Molukken 
Kcnoes, op Billiton Soetoeng. De Javaanschc 
naam voor Loligo is Iwak noes. Zie INKTVIS
SCHEN.

TJOENDA. Een landschap van de onderaf- 
deeling Lhö* Seumawè, afdecling Noordkust 
van Atjèh, met onderhoorigheden: Blang Lan- 
tjang, Palch, en de vier Boelöh-landschappcn: 
Boelöh Beureugang (of Boelöh Baröh); Boelöh 
Blang Ara (of Boelöh Toenöng); Boelöh Gam- 
pöng Teungöh; Boelöh Mantjang en Boelöh Raja.

Het geheel wordt begrensd: ten W. door 
Nisam, ten N. door Straat Malaka en het land
schap Lhö* Seumawè, ten O. door Bajoe en Blang 
Mangat, en ten Z. ook door Blang Mangat.

Van Lhö* Seumawè wordt Tjoenda gescheiden 
• door een voor sampans goed bevaarbare lagune- 

arm, Krocëng Lhö*' Seumawè geheeten, die in Ijct 
N. als Koeala Maraplam in zee mondt, en in bet 
Z.O. een voorlnl. kustvaartuigen veilige, tegen alle 
winden beschutte ligplaats biedt, die zelfs bij eb 
kan worden binnengevaren. Van de Koeala 
Mamplam af loopt op slechts korten afstand van 
de kust een lagune-arm, W.waarts tot aan de 
Kroeëng Boengkaïh, zoodat sampans van af 
Lhö*-Seumawè tot daar binnen door kunnen va
ren, wat vooral in den O. moesson bij onstuimigo 
zee geschiedt. Nagenoeg die heele lagune-arm 
langs wordt één uitgestrekt rizophorenbosch 
aangetroffen, aan de zeezijde waarvan alleen lig
gen Lhö* Seumawè, dat vroeger ook tot Tjoenda 
behoord heeft, de onderhoorigheid Blang Lan- 
tjang, enTjoenda’s voornaamste keudè: Peukan 
Toeha. Langs de smalle strook vlakke grond ten 
Z. van dat bosch, waarop de onderhoorigheid 
Ptilöh en het eigenlijke Tjoenda liggen, kruisen

I
'i .

I!
3! nen

dichtst, in de onderhoorigheden is zij dunner. 
Behalve met de rijstcultuur op van den regen 
afhankelijke sawahs, onderhoudt zij zich met 
handel, vischvangst, het uitgraven van koraal
steen en hot kappen van moerashout. Dat hout 
en die steen en worden te Lhö* Seumawè als bouw-
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materialen verkocht. In de bovenstreken zamelt 
men boschproducten, maar vooral pinang wordt 
veel uitgevoerd, peper slechts weinig.

Oelèëbalang is Teukoe Tji* Djoehan, wiens 
korte verklaring dd. ISSept. 1899 is goedgekeurd 
en bekrachtigd bij Gouvts. besluit van 15 Juni 
1900. In het bestuur over eigenlijk Tjoenda wordt 
hij bijgestaan door een aantal peutoca’s, waar
van de acht uit de langst ontgonnen landsge
deelten „toeha lapan” heeten.

Behalve Blang Lantjang streefden de onder- 
hoorige landschappen er naar zich aan het 
gezag van den oelèëbalang te onttrekken, en de 
hoofden van Palöh en van Boclöh Beureugang 
slaagden er in van den soeltan Moehamat Dawöt 
sarakata’s te verkrijgen, waarbij zij tot vanTjoen- 
da onafhankelijke hoofden werden verklaard. 
Aan dat streven naar zelfstandigheid, waarvoor 
zij steun zochten bij Tjoenda’s vijand: Pcusa- 
ngan, moet ook worden toegeschreven, dat do 
hoofden der .vier Boelöh-landscbappen „toeha 
peuët” instelden, en den titel „kcudjroeën” aan
namen. Missive Gouv.ts Secretaris 27 Nov. 1907 
bepaalde, dat bij wijze van proef en tij del ij k cn 
maatregel de Boelöh-landschappcn van Tjocnda 
zouden worden afgescheiden; maar dat ontbin
dingsproces schijnt nadien niet te zijn voortge-
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gaan.
JMeraluur: Bijdr. 'J'. L. en Vlk. N.-J 

(1903) bl. 153.
TJOENDOENG (Oeloe Moesi). Zie MO ESI. 
TJOENEJA. Zie VAARTUIGEN.
TJOENG BËLOET (.tav.). Zie SOLANUM 

TORVUM.
TJOENGA. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN.

Deel 55

■

✓

i TJOENG KANGKANG (soknu.). Zie WJL- 
LUGHjBEIA FIRMA.

TJOEPANG (jav.). Zie TANDICARPERS.
TJOERITA. Zie MUZIEK EN MUZIEK

INSTRUMENTEN.
TJOERITJAH. Zie VAARTUIGEN.
TJOEROEP. Nagri op G30 M. hoogte aan doft 

bovenloop van de Moesi gelegen, in de residentie 
Bonkoelen nabij do grens met Palcmbang. Tjoc- 
roep bezit een afzonderlijke handelswijk, z. g. n. 
pasar Tjoerocp, die buiten de gewono inlandsche 
bestuursinrichting staat. Een groot deel Van deze 
handelswijk is door brand vernield, alleen enkele 
straten en toko’s zijn overgebleven. Een buiten
gewoon steile weg voert Oostwaarts door de Sin- 
dang naar «Sloeara Bliti aan de Klingi. Naar het 
Zuiden bestaat verbinding met het verkecrscen- 
trum Këpahiang, terwijl N.W.waarts door een

f
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zeer geaccidenteerd terrciij een nieuwe weg gaat 
naar het groudgebied bij Mocara Aman in Lö- 
bong (70 K.M.). Hier bevindt zich ook het immi
gratie terrein (zie KOLONISATIE), terwijl ont
slagen contractanten van de goudmijnen en van 
de nabijgelegen koffieonderneming Soobang Ajam 
zich verder hier gevestigd hebben.

TJOETAK. Socndascho naam voor een dis
trictshoofd in de Preanger-Rcgentsehappen 
(thans wedana genoemd); zijn ambtsgcbied.cn 
zijn ambtswoning heetten katjoctakan (thans 
kawëdanan).

TJOETJAK-OER ANG. Javaansch woord voor 
Ceyx innöminala, een Ijsvogel, op Sumatra Bin- 
ti-abang.

TJOETJAK RAWA. Javaanschc naam voor 
een vogelsoort, Trachycomus ocliroccphalus, be- 
hoorende tot de Pycnonotidac, die op Java, Su
matra en Borneo voorkomt. In het Soendaneescli 
heet de vogel tjangkocrawok en bij Batavia tjitja 
rawa. Hij is bruingrijs met groenachtigc vleugels 
en staart, witte keel, zwarte teugels en okergele 
bovenkop. Hij heeft een fraaien zang cn is als 
kooivogel zeer geschat.

TJOETJOEN-GOEK (soesd.). Zie TJORO. 
TJOETJOER ATAP (banka). Zie BAECKEA 

FRUTESCENS.
TJOETJOERAN OEDJAN (mal.). Zie P1PIT- 

LOERÉAN.
TJOETJOET (IKAN) (mal.). Zie HAAI. 
TJOLO. Desa in het district Koedoes, afdeo 

ling Koedoes, residentie Semarang, alwaar liet 
graf van Soenan Moerio, een der bondgenooten 
van Raden Patah in den strijd voor den Islam, 
op een voorsprong van het Moeria-gebergte ge
legen is. JTet graf is van gehouwen steen ver
vaardigd, heeft den vorm van een bakoven en 
is met een houten deur gesloten. Over het graf 
is een, met sirappen gedekt, houten huisje ge
bouwd.

TJOMAL. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contróle-afdceling, het regentschap 
en '!<• afdccling Pëmalang, residentie Pëkalo- 
ngan, met I onderdistricten en 73 desa’s. Op het 
einde van J905 had dit district eenc bevolking 
van bijna 87.000 zielen, waaronder 50 Europe
anen en 700 Chineezcn.

TJOMAL. Rivier in de residentie PÖkalongan, 
ontspringt op den Slamët,loopt eorstNoordwaarts, 
dan voorbij Ranjoomoedal met een scherpen hoek 
naar hel ()., door een vruchtbaar dalgebied, dat 
met uitwerpselen van den Slamët overgoten 
is, evenals de dalen van een paar Noordelijke 
parallelbeken. Randöedongkal is het centrum. 
Men hoeft hier een groot irrigatiewerk geftiaakt, 
waardoor het water der Tjomal voor de bcvloei- 
ing der vlakto van Pëmalang wordt gebruikt. 
Bij den hoek van Pëmalang bouwt de rivier .eene 
delta in zee. Aan deze rivier ligt de suikerfabriek 
Tjomal.

TJOMBOL. Eiland behoorende tot do afdccling 
Karimon der residentie Riouw en Onderh. Zie 
KA KIMDEN.

TJOMBRANG (jav.). Zie NJCOLA1A. 
TJOMPONG, t. r. djompong (jav.). Roodo 

kleurstof uit jonge djatibladcron bereid, die op 
Java gebruikt wordt voor het vlechtwerk uit de 
bladrccpcn van gehang vervaardigd..

TJONGGÉANG. Vroeger contróle-afdceling en 
district van het regentschap en do afdccling 

__4- f'7 Soomëdang,residentie Preanger-Rcgentsehappen.
__ C/.A V

De hoofd plaats Tjonggóang lag eertijds aan 
den grooten postweg van Bandoeng over SoomÖ- 
dang naar Chcribon. Toen deze weg echter voorbij 
Soomëdang van Pasèh over ï'omo verlegd werd, 
werd Pasèh de standplaats van don controleur cn 
Tomo do hoofdplaats van het district cn ging 
het plaatsje Tjonggóang sterk achteruit.

In 1901 is do contróle-afdceling opgeheven en 
gevoegd bij die van Soemëdang. In 1913 heeft 
het district naar zijn hoofdplaats den naam 
Tomo gekregen. Tjonggóang is thans do naam / 
van een onderdistrict van het district Tomo./

TJORO. Javaansch woord voor Kakkerlak, 
Periplaneta orientalis en andere soorten, in het 
Socndanecseh Tjoetjoengoek, in het Malcisch 
Li pas.

TJRA* MON. Zie LHÖfr KROEËT.
TLÈTJÈR (jav.). Zie VITIS PAPILLOSA.
TLOGORËDJO. Hoofdplaats 

trict Tlogowoengoe, afde.eling en regentschap 
Pati der residentie Semarang. Men vindt er een 
fabriek voor de bereiding van tapiocameel en 
niet ver er vandaan de pasanggrahan Djloe- 
bang op ± 1000 M. boven zee gelegen. fir

TLOGOWOENGOE. District van de contróle- 
afdceling, afdeeling en het regentschap Patï der 
residentie Semarang, met eene oppervlakte van 
220 K.M2. en eene bevolking op ultimo 1905 
van 77.100 zielen, waarvan een 50 tal Europea
nen en een 25 tal Chineezon. De districtshoofd- 
plaats is TlogorTdjo (zie aldaar). Het district 
is verdeeld in vier onderdistricten. Men vindt 
er 2 cultuurondernemingen, gedreven op 5 erf- 
pachtsporceelen, waarop koffie, kapok, padi, 
rubber cn specerijen worden geteeld.^

TOALA. Ten behoeve van een onderzoek naar 
de Toala of boschmcnschcn van Zuid-Celebcs 
hebben de reizigers Sarasin in het laatst van 1902 
het Westolijko bergcomplex van Maros (in de 
Noorderdistricten) naar Lamontjong (in het Zui
den van Boné, op 119° 58' O.L. en -1° 59' Z.B.) 
bereisd cn zestien dagen te Lamontjong, op do 
Oostolijke berghelling, vertoefd.

De Toala zijn een van de Boegineezen afwij
kende, primitieve mcnschenstam, klein, zonder 
daarom pygmeeën of dwergen te mogen heeten, 
ongeveer 1,57 M. hoog. Hun haar is gegolfd, bij 
verscheidene individuen naar den kroezigen 
kant; maar kroesharig zijn zij niet, veeleer be
paald gogolfd-harig. Hun huidkleur is iets don
kerder dan die van de Boegineezen; de schedel
bouw is, blijkens metingen aan levendeporsonen, 
iets langer cn smaller dan dio van de meer bra- 
chycephale Boegineezen; aparte schedels waren 
ondanks alle mocito niet to krijgen, zoodat van 
de capaciteit niets valt mede to declen. Do 
lichaamsbouw is slank, de neus is breed met 
oen diepen wortel, do lippen zijn matig dik, 
bovonlip cn kin behaard. *

Al do Toala, dio gonoeindo reizigers to zion 
kregen, hebben min of meor do Boeginecschc cul
tuur aangenomen; zij gaan gekleed als deze cn 
oenigen hebben afgesneden of geknipt haar. Do 
grooto meerderheid huist in kleine paalwoningen, 
dio overal in do dalen on op de hoogten van het 
Lamontjongsclio woudgebied verspreid liggon 
doen aan landbouw, hoofdzakelijk maïs plantend 
en andere cultuurgewassen, ook klappers; zij be
werken den grond met grooto stokken. In de 
nabijheid van olk Toala-huis vindt men een hol, 
dat duidelijke sporen van oon vroeger bewoond-
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•| gebruik, waarvan het* dikke, spiraalvormig ge
draaide eind met scherpe ijzeren punten is bezet; 
men slaat er mede, maar slingert zo ook, naar 
dieven. Boog en pijl kennen zij niet, herinneren 
zich ook niet ooit zoo iets bezeten te hebben. 
Maar de Sarasin’s zijn zoo gelukkig geweest in 
ecu dikke aschlaag van een kalksteengrot een o 
grootc menigte vuursteenen pijlpunten, messen 
en schrappers te vindon, benevens een aantal 
beenderen' van op de jacht gedoode dieren. Do 
onderstelling ligt dus voor de hand dat de Toala 
de autochthonen van Celcbes zijn, de oorspron
kelijke bewoners des cilands, levende van do 
jacht met boog en pijl en wonende in holen. 
Hun jachtgerci en ander gereedschap behoorden 
tot den palacolithischcn steentijd; van neolithi- 
sche of gepolijst stcenon werktuigen is in de on
derzochte holen geen onkel stuk gevonden; van. 
het palaeolithischc kwamen zij on middellijk in 
het ijzertijdperk, met behulp van de Boegineczcn 
van de kust. Waarschijnlijk zijn de ijzeren splin
ters, die nu in de knotsen zitten, vroeger steenen 
punten geweest.

De eerste laag van Celcbes’ bevolking vormen, 
naar de Sarasin’s beweren, de Twala; dan vol
gen de Toradja-stammen, en daarop de Boe- 
gineezen; daarbij wordt in het midden gela
ten of de Boegineczcn (en Makassaren) voor 
een deel uit Toradja-stammen voortkwamen. 
Tot zoover hetgeen de Sarasin’s hebben mee
gedeeld. Tegenwoordig is het volgende uit bc- 
stuursberichten omtrent hen bekend.

De Toala bewonen het hooggebergte van West- 
Lamoeroe. Ze zijn gegroepeerd in drie stammen, 
nl. dievanOerocpaE, Tcte on Tclangkere,tezamen 
de Teloo LimpoE gchceten. Ze beschouwen zich 
af te stammen van de aloude; inhcemsche bevol
king, terwijl volgens hen de Boegineczcn van do 
kust naar het binnenland zijn gedrongen. Ze zijn 
vrijheidlievend en wenschen onverkort den eigen 
ouden hcidenschen godsdienst-zeden en gewoon
ten te handhaven; ze spreken een eigen dialect.

De Islamietische bevolking der vlakten van La- • 
mocroe ontleent haar afkomst aan die der To- 
loc LimpoE, doch beschouwt de laatstbedoelde 
als aan haar onderworpen en heeft zich steeds 
daarnaar gedragen.

De invloed der Boegineosehe cultuur is bij do 
Toala in alles merkbaar. Ze voorzien door roof
bouw in hun onderhoud, ze leven in verspreid 
liggende ladangs, om deze tegen diefstal en 
wilde zwijnen te beschermen; het gevolg dezer 
levenswijze is dat zij steeds verblijven in lijdelijke 
ladanghuisjcs van minimale afmetingen en ver
vaardigd van licht materiaal.

Bewoning van holen komt niet (meer) voor; in 
het gebergte worden geen door de natuur ge
vormde noch kunstmatig aangelegde holen aan
getroffen.

Zie verder Globus, dl. 83, 1903, hl. 277. P. u. F. 
Sarasin. Jteisen in Celcbes, . Zwoitcr Band 1905.

TOBA. Onderafdeeling van de afdceling Ba- 
taklanden (zie aldaar)..

TOBA, PLATEAU VAN TOBA. Zoo wordt 
gewoonlijk genoemd de uitgestrekte hoogvlakte 
ten Zuiden van het. Toba-meer gelegen, die onder 
den naam Hoogvlakte van Toba, administratief 
een onderafdeeling uitmaakt van de afd. Batak- 
landen (zie aldaar). De Bataksehe benaming van 
dat plateau, dat geheel en al met tuf is bedekt, is 
Hoe mbang (waarsehijnlij k

zijn toont, en dat als do voorganger van het huis 
kan beschouwd worden. In oen mot de buiten
wereld alleen door middel van een nauwe rots
spleet verbonden „Folsonzirkus”, niet ver van 
Lamontjong, vonden do reizigers twee nog bc- 
woondo holen, een grooter, waarin van palen een 
stellage was gebouwd, de woning eener talrijke 
familie; en een kleiner (hola towa = oud huis) 
waarvóór een op palen staand uitbouwsel was 
aangebracht; gebukt moet men hier doorkruipen 
en zoo bereikt men de nauwe, door vijf mcnschcn 
bewoonde ruimte.

Tot in de hoogte was de rots door don rook 
van het keukenvuur zwart geworden. Men zeide, 
dat vijf jaar te voren nog vele van deze holen 
bewoond waren; maar de mcnschcn zijn er 
nu .uitgetrokken om huizen te bouwen: cenc 
epidemie heeft er velen weggenomen, en an
deren zijn naar de bergen van Malawa, in 
het Noordwesten van Lamontjong, getrokken, 
wijkende voor de afpersingen van den radja. 
Geen Toala leeft thans meer uitsluitend van de 
jacht, wat’ook ónmogelijk is, omdat dc Boeginec- 
zen het wild bijna geheel uitgeroeid hebben. In 
het gebied van Lamontjong leven nu alleen nog 
maar cultuur-Toala; zuivere natuur-Toala zijn 
daar niet meer. Er heeft eene vermenging plaats 
gehad met Bocginecsche misdadigers, die in 

. Lamontjong een toevluchtsoord zoeken en vin
den; niettemin zijn er nog verscheidene Toala 
aanwezig, die wat hun doen en laten betreft — 
wanneer1 men den landbouw uitzondert — nog 
maar zeer weinig door vreemden invloed gewij
zigd zijn. De Toala hebben een opperhoofd, dat 
hen bij den Bocgineeschen radja van Lamon
tjong vertegenwoordigt; Balisao, zoo heet Iiij, 
moet kleine geschillen beslechten en over huwe
lijks- en eigendomsrechten waken; zijn ambt is 
erfelijk, ook indevrouwelijkclijn, maarin hetlaat- 
ste geval treedt de man op voor zijne vrouw. Hij 
bewoont een heel klein, smerig huis in een berg- 
spleet; een hol in de nabijheid dient hem af en 
toe tot pied-a-terre. Hij was in tegenwoordigheid 
der reizigers zeer bedeesd, keek aldoor naar den 
grond en scharrelde verlegen met een stokje in 
het zand; intelligent scheen hij niet erg. Hij ver
telde het volgende: De Toala leven van oudsher 
in het gebergte, en misdadigers uit Boné komen 
tot hen, zoekende naar een schuilplaats. Vroeger 
hadden zij indirect gemeenschap met dc Boegi- 
neezen, heimelijk ruilhandel drijvend met hen, 
door de ruilwaar neder te leggen aan den weg, en 
later te gaan halen wat de handelsvriend had 
goedgevonden er achter te laten. Zij handelden 
aldus om niet opgepakt en tot slaven gemaakt 
te worden. Maar nu gebeurt dat niet meer. Ba
lisao kon tellen, maar moeilijk en ook de waarde 
van het geld kent hij; men mag maar óéne vrouw 
hebben; heeft iemaild er twee, dan wordt hom 
er ééne afgenomen. Liegen doen de 'J’oala niet en 
diefstal kwam vroeger nooit voor, maar thans 
wel, nu er vreemden hier komen. Oorlog voeren 
is geen gewoonte; maar de koning van Boné 
kon hen tot den krijgsdienst oproepen. Bij echt
breuk wordt de misdadiger door den belcedigden 
echtgenoot gedood; moord kent men niet. Van 
maanden en dagen wist Balisao niets, maar bij 
het planten van mals en bij andere gelegenheden 
vraagt hij den Boegineczcn naar gelukkige en on
gelukkige dagen. Geneeskundigen bezit hunne 
maatschappij niet. Als wapen is een knots in
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iigcn vorm gegroepeerd en die evenals de gehnclc 
omgeving uit los tuf zand bestaan. Diepe, vaak 
loodrechte ravijnen doorsnijden de vlakte, vaak 
tot een diepte van 30 — .70 en mepr meters, waar
van de wanden bestaan uit los kwartszand met 
weinig wit of grijs klciaohtig cement. Op den 
bodem van die meest smalle ravijnen stroomen de 
rivieren, die de wanden op eigenaardige wijze 
hebben geërodeerd, zoodat pyramiden govormd 
zijn, die als .orgelpijpen in rijen achter elkander 
staan. Met uitzondering van het Noordclijkste 
gedeelte vormt de hoogvlakte van Toba en Silin
doeng, uit een hydrografisch oogpunt beschouwd, 
een cnormen trechter,waarvan de nagenoeg hori
zontale vallei van Silindoeng het verzamelpunt is. 
Zij vormt het brongebied van de Batang Toroc, 
die bezuiden Taroctoeng dien naam verkrijgt, na 
de samenvloeiing van de Si Geaon en de Si Toe- 
mandi. L)e hoofdwatersehoiding tusschcn Suma- 
tra’s Oost- en Westkust ligt op min of meer korten 
afstand van de Westkust van het meer, loopt van 
daar bijna vlak ten Zuiden er van, om dan in 
Zuidelijke richting over den D. Djandji Marija 
het gebergte Oostclijk van Sipahoctar te berei
ken, waaruit zich de D. Borotan, D. Paoeng 
(17S5 M.), D. Si Landi Landi(1462 N.), D. Pang- 
oeloebalang (1490 M.), D. Si Alogo (1625 M.) en 
andere toppen verheffen. Met een Zuidwestelijke 
bocht loopt zij dan naar den met den D. Saoet 
samenhangenden rug, over dien bergreus zelf en 
dan Noordoostwaarts naar de grens van, Sipirok 
en Padang La was .

De hoogvlakte is, voorzoover zij niet in cultuur 
is gebracht in do nabijheid der hocta’s, waaj- uit
gestrekte akkers worden aangetroffen, met gras 
begroeid, dat meer dan manslengte hoog wordt. 
Alleen in hot Noorden bevinden zich nabij den 
rand twoft bosch-complexcn: het Djaba-woud en 
het Si Bamba-woud. Overigens is de vlakte boom
loos, behalve binnen de wallen der hoeta’s, waar 
een zeer enkele vruchtboom staat en die zelf be
plant zijn met ondoordringbare, meters hooge 
heggen van bamboe doori.

Op den bodem der ravijnen en sedert de laatste 
jaren, tengevolge van den ijver en de groote be
kwaamheid in het bevloeien, ook op het niveau 
der vlakte, bijv. bij Si Borong-Borong, treft men 
sawah’s aan. De rivier, welker boven- en midden- 
stroomgebied nagenoeg do geheele afdeeling om
vat, is de Batang Toroc. Hare twee hoofdtakken 
zijn de reeds genoemdo Si Geaon en de Si Toe- 
mandi, waarvan do laatste de belangrijkste is. 
Deze ontstaat uit do samenvloeiing van een 
groot aantal bergstroomen, zooals de A. Ambar 
Hoda, die op do Noordelijke hellingen van den 
ten Noorden van den Saoet liggenden rug ont
springt en de A. Mok Mok en Si Gaocng, die van den 
Noordelijken rand Van do hoogvlakte kornon en 
in diepe kloven die vlakte tloorstroomen. De Si 
Geaon heeft hare bronnen even Westelijk van dio 
van do A. Mok Mok en ontvangt het water van 
het Westelijk grensgebergte. Beide hoofdtakken 
breken in het Noorden zich baan naar- do vallei 
van Silindoeng, die met het benedenstrooms gele
gen Toroc-dal voorheen een tango, smalle water
vlakte is geweest, welke door de van het Noor
den komende tufachtige stoffen is opgevuld en 
waarin later do rivieren hun bed hebben uitge
graven. Niet lang geleden vormde cïS Si Tooman- 
di nog een meertje, Laoet- djoeloe geheeten, dat 
echter verdwenen is doordat dc rivier haren loop

uitgebreid); de Noordelijk grens is het Zuidelijk 
randgebergte van het Toba-meer; naar liet'Zui
den verloopt het plateau in de hoogvlakte van Si 
Lantom. Het eigenlijk Toba, namelijk het land, 
«lat door de eigen bevolking zoo genoemd wordt 
en die zich ook zelve „halak Toba”, men- 
schcn van Toba, noemt, is do kuststrook langs 
dc Zuidelijke boorden van het meer, tusschcn dit 
en het randgebergte. Opmerkelijk is, dat wanneer 
men van het Zuiden naar de Noordejijker Batalc- 
landen komt, Toba steeds meer terugwijkt. In 
Angkola heet Toba alles wat ten Noorden van 
dc Ack Poeli ligt (zie SIPIROK), dus van dc 
Batang Toroc-vallci Noordwaarts. Komt men 
over de Aek Poeli, dan begint Toba met de vallei 
van Silindoeng en in Silindoeng wordt Toba ge
noemd alles wat achter het Noordelijk randge
bergte van'de vallei ligt. Eerst Noordelijk van (lat 
randgebergte heet Toba, wat, als boven gezegd, 
ook door de bewoners zelf Toba wordt genoemd. 
(Zie BATAKLANDEN, BATAKS, SILIN
DOENG. TAPANOELI. TOBAMEER, TOBA 
EN SILINDOENG).

TOBA EN SILINDOENG. Oorspronkelijk een 
afdeeling van *10 residentie Tapanoeli, verdeeld 
in twee onderafdeelingen. maakt deze streek thans 
deel uit van de afd. Bataklanden. Dit gebied is als 
kern van het door Toba Bataks bewoonde gebied 
te beschouwen en verdient als zoodanig *vel een 
afzonderlijk hoofd (zie echter ook op SILIN
DOENG, TAPANOELI en BATAKS). Deze 
streek bestaat uit een groot aantal landschap
pen, in welker indceling echter nog al eens 
wijzigingen worden aangebracht. Zie daarom de 
Regeer ingsal ma nak.

Elk landschep is gevormd uit een aantal dorpen 
(hoet a’s), die geheel afgescheiden liggen en meestal 
op geruimen afstand van dc dorpen van het aan
grenzend landschep.

Dit gebied omvat de vrij breede terrasvormige 
strook in het Ziudoosten tusschcn het meeren 
het steil oprijzend randgebergte, waarin dc hoog
vlakte ui het Noorden eindigt, zoomede de veel 
kleinen- oeverlanden, meer Westelijk gelegen cn 
de in het artikel Tobamecr genoemde eilanden, 
liet grootste gedeelte echter wordt ingenomen 
door do zich als een steppe voordoende hoogvlak
te. die met zwakke helling naar het Zuiden af
daalt. Zij wordt in het Zuiden begrensd dooi
den langen rug, Noordelijk van den D. Saoet, ten 
Westen door den I). .Martinibang en het gebergte, 
dat de waterscheiding vormt tusschcn hetstroom- 
gebied van de hronrivieren dt-r Batang Toroe en 
de rivieren, die Noordelijk van Siboga in zee 
vallen. De eigenlijke hoogvlakte van Toba strekt 
zich uit van Pangariboean tot Lintong ni hoeta 
hom hing en van Poerba si nomba tot Pagar ba- 
toe. Het hoogste gedeelte ligt bij Hoeta Gin- 
djang, vanwaar zij langzaam naar het Westen 
<-n Zuiden, steil naar het No'ordon en Oosten af
loopt, om benoorden Boeter vrijwel horizontaal 
te blijven en daarna weer in alle richtingen te da- 
len. In het Noordoosten is de hoogvlakte tegen 
liet gebergte ongelijk, daalt langzaam naar het 
Zuiden en Zuidwesten en eindigt bij do vallei van 
Silindoeng. Op de hoogvlakte verheffen zich 
eenige geïsoleerde bergtoppen: de Batoc Harang, 
D. Imoen (1450 M.), D. Sibadak, D. Na godang, 
D. Sitarindak en men vindt 
kleinere verheffingen in den vorm van bulten, 
soms in rijen of in een kromme lijn van rcgclma-

groot aantaler een



TOBA EN SILINDOENG.380

(Bakara), Si Hite. Singa Mangaradja behoort tot 
Si Nanibela. In Mocara en vorder Oostolijk- Lon- 
toeng, waartoe Siregar en Aritonang behooren. 
In Hoeta Gindjang heet de hcerschende marga 
Radja Goekgoek. In Tarabocnga en Goergocr 
hcerscht de marga Simandjocntak. Meer Oost
waarts treffen wij de marga Si Ahaün en Pordedc 
aan en Napitoepoeloe, terwijl togen de helling van 
het randgebergte de marga Hoeta Gaol woont. In 
het landschaj) Si Bola Hotang de marga Tam poe 
kolon en Oostwaarts daarvan de marga Tamboe- 
nan, en Zuidelijk van deze, aan den voet van het 
randgebergte de marga Baroeara, die beide tot 
het complex Si ïambocn Moelia behooren. Bij 
Lagoeboti woont de marga Hoeta pea, waarvan 
Radja Deang een onderdeel is. Westelijk van La
goeboti in Locmban bagasan hcerscht de marga 
Hoeta djoeloc en nog Westelijker aah het meer 
woont de marga Arocan. Oostelijk van Lagoeboti 
vindt men de marga Si Barani en in Bonan dolok 
een gedeelte van de marga Simandjocntak. 
Noordoostelijk daarvan liggen een paar dorpen 
van de marga’s Si Boeëa en Sian-ipar. In het 
landschap Locmban balian, dat tot Si Goempar 
behoort, is weder een gedeelte *ran de marga 
Hoeta Pea gevestigd en Oostelijker de marga 
Simatoepang, tot het complex Lontoeng behoo- 
rende; ook vindt men er nog gedeelten van de 
marga’* Napitoepoeloe en Si Ahaan. In Por- 
sambilan wonen de marga’s Si Lacn en Si To- 
roes en Zuidelijk van de laatste tegen het randge
bergte een deel van Napitoepoeloe. In Si Antar 
eindelijk hcerscht de marga Morpaoeng.

Bevolking. Do bevolking vindt haar voor
naamste middel van bestaan in den landbouw. 
Rijst, hoofdzakelijk verbouwd op natte velden, is 
het voedingsmiddel bij uitnemendheid, maar 
vooral op de hoogvlakte, waar gelegenheid tot sa- 
wah-aanleg schaarsch is en de rijstcultuur op dro
ge velden niet loont, voedt zich een overgroot 
deel der bewoners met gadong,^;en zoete aardap
pel, de knol van een tot do convolvulaccac beboe
rende plant, die door stekken wordt vermenig
vuldigd. Aan de grondbewerking wordt veel zorg 
besteed en op de hoogvlakte* wordt geregeld ge
mest. In Silindoeng en op enkele plaatsen in 
Toba wordt het zaad op de sawah uitgezaaid en 
dus niet vooruf op kweekbeddingen uitgelegd. 
Mals wordt overal' aangeplant, evenals këladi 
(soebat), maar niet in grootc hoeveelheid, zoo ook 
suikerriet en tabak. Vruchtboomen zijn er weinig, 
vooral in Toba op do hoogvlakte. Als toespijs bij 
de rijst worden moeskruiden, sommige bladeren 
en bloemen, Spaanscho peper en altijd zout ge
bruikt, zoomede vlccsch en visch, de laatste voor
al aan de oevers van het meer. In Silindoeng en 
aan het Toba meer wordt eiken marktdag verseh 
buffel- en varkensvlecsch verkocht, maar overi
gens slacht men een gezond stuk vee: buffel, var
ken of paard; alleen‘bij feesten. Ziet men, dat een 
of ander dier ziek is en sterven zal, dan wordt het 
gauw geslacht, ja zelfs het vleesch van gestorven 
dieren wordt gegeten. Dit» was dc oorzaak van 
een hevige epidemie, die uitbrak na het algemeen 
gebruik van aan veepest gestorven buffels. Men 
eet honden, katten, muizen, ratten, dc larven van 
sommige insecten, enz.

Behalve water wordt veel palmwijn gedronken, 
uit het sap - van den arènpalm bereid. Sedert 
jaren is de koffiebpom in Toba en Silindoeng 
aangeplant. Aanvankelijk

verlegde. Do horizontalo dalvlakte is in den 
loop der jaren reeds zeer dikwijls van gedaanto 
veranderd. Vóór do inlijving bij het Golivcrne- 
mentsgebied gold in de valloi dc regel dat dc 
rivier mocht stroomen, waar zij zelve haar bed 
koos. In het laatst van* 1884 en het begin van 
1S85, toen dc Si Tocmandi zich in vier takken 
had verdeeld, heeft het veel moeite gekost om 
dc hoofden, die door dc loopvcrandering aan
winst in land zouden verkregen hebben, met den 
ouden regel te doen breken. Thans zijn de rivieren 
waar noodig ingedijkt en is daardoor de vallei, 
die van de plaats waar het ravijn van dc Si 
Geaon zich in het Noordwesten verbreedt, tot aan 
de Batoe Hopit, waar dc Batang Toroe dc vallei 
verlaat, 15 K.M. lang is en 3 a 4 K.M. breedte 
heeft, zooveel mogclijk voor overstroomingen ge
vrijwaard. Van Batoe Hopit tot aan dc Ack' Poeli 
is dc dalbodem smal en vallen slechts korte berg
stroompjes links en rechts in de rivier. Dit ge
deelte staat bekend onder den naam van Pahne, 
van Noord naar Zuid onderscheiden in Si Gom- 
poelan, Pangaloan, Djandji Angkola en Si 
Mangoemban. In dit gedeelte van Sipoholon 
aan het Noordelijk uiteinde der vallei tot voorbij 
Pangaloan, komen langs den linker rivieroever 
veel warme bronnen voor. Zij zijn te onderschei
den in: a. gewone warme bronnen, die alleen 
kokend water opleveren, dat naar het schijnt kie- 
zelzuurhoudend is; b. bronnen, die koolzure kalk 
afzetten en al of niet tevens zwavelwaterstof be
vatten. De eerste soort komt alleen bij en bezui
den Pangaloan voor, waar vooral des morgens 
een gantal kolossale dampkolommen opstijgen; 
de andere bij Sipoholon en tegenover Taroetoeng 
bij den weg naar Sipahoetar.

De berghellingen inPahac zijn meerendeels met 
bosch bedekt en ook in Silindoeng is teel meer 
bosch dan in Toba.

Het gedeelte, dat tusschen de vallei en de Aek 
Raisan, de grens met Siboga, gelegen is, omvat 
een woest bergland, nagenoeg geheel met oer
woud bedekt; de schaarsche bevolking woont er 
in armelijke dorpen, die aan of nabij den weg zijn 
gelegen, welke Taroetoeng met Siboga verbindt. 
Waar deze weg naar de vallei afdaalt bevindt 
zich een prachtige waterval, de Pantjocr Batoe, 
gevormd door een bergstroom, die in de vallei 
zich met de A. Si Geaon vereenigt.

Het klimaat is over het geheel gezond, behalve 
in het Zuidelijk gedeelte van Pahae, met name 
in Djandji Angkola, waar uitgestrekte moerassen 
zijn en veel malaria voorkomt. Op de hoogvlakte 
is de weersgesteldheid vaak ruw en het .kan er, 
als hevige winden, gepaard met stortregens, over 
het plateau gieren, zeer guur zijn. Valt er over 
het geheel veel regen, liet bekken van het Toba- 
meer heeft een opvallend droge weersgesteldheid 
en eer te weinig dan te veel regen. Over het ge
heel is. vooral in Toba de afwisseling van het 
weder plotseling en aanzienlijk.

Op dc hoogvlakte woont Oostelijk van den weg, 
die Silindoeng met Toba verbindt, de grootc mar
ga Pohan of meer volledig Si Mogot di Pohan en 
wel meer bepaald de daartoe behoorende hoofd- 
marga’s Silitonga en Simandjocntak. Naar het 
Westen behoort het land aan de hoofd marga Si 
Hombing en verder Westelijk aan Simamora. 
Langs de Z.W.zijde van het meer wonen de tot 
het margacomplex Si Radja Oloan behoorende 
marga’s: Si Nanibela, Si Manoellang, Bangkara
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werd later, toen do productie toenam, koffie naar 
Siboga uitgevoerd, waar ze door Chinoozon word 
opgelfocht. Toen daarop art. 1 van de ordonnan
tie van Jnd. Stb. 18G4 no. 8 werd toegepast en 
de koffie aan het Gouvernement eerst voor / 14, 
later voor / lö de pikoel moest worden gehwerd. 
liet men de tuinen verwilderen, waardoof veel 
verloren ging. De opbrengst daalde dan ook zeer 
en de in eenig jaar ingelevcrde koffie bedroeg niet 
meer dan 75 pikoel. In 1892 (Ind. Stb. no. 249) 
werd de bevolking van de verplichting tot lcve- 
ring aan het Gouv. ontheven, waarop de lust voor 
do cultuur aanstonds toenam, zoodat elk jaar de 
productie vermeerderde: in 1893 werd 38G, in 
1899 reeds 700 pikoel naar Siboga verkocht. 
Onder de zoogenaamde boschproducten, die van 
beteekenis zijn voor den uitvoer, verdienen ben
zoë, kamfer, rotan, gom en hars genoemd te 
worden. De handel heeft hoofdzakelijk plaats met 
Siboga; alle vervoer geschiedde tot voor kort met 
dragers of met lastpaarden. Thans, na voltooiing 
van den auto-weg Si Bolga-Toba. ook met 
vrachtauto’s en met buffelkarren. Zout is een 
hoofdartikel van invoer; zoolang er noggeen goede 
verkeersweg was, gingen wekelijks 300 tot 500 
en meer mannen naar Siboga om ieder een 
vracht zout te halen.

De handel over het meer was vroeger zeer 
onbeduidend, doordat de vaart tengevolge van 
voortdurende oorlogen tusschen de omwonende 
stammen te gevaarlijk was. Sedert rustiger toe
standen zijn ingetreden is het marktbezoek van 
de aan het meer gelegen plaatsen zeer toegeno
men.

rong, Baligé en Bah al Batoe. In het belang van 
dörï veestapel werden in 1889 schapen van Aus
tralisch ras, van de Palosbaai op Cclcbes en later 
in 1891 uit andere streken van Sumatra’s West
kust ingevoerd. Het aantal sch*apen is dienten
gevolge zeer toegenomen, zoodat in 1899 reeds 
uitvoer naar andere afdeelingen kon plaats heb
ben. Uit China werden«muilezcls, ezels en ezelin
nen naar de hoogvlakte overgebracht. Kruising 
van ezels met Batak-merries had sedert 1893 
plaats en leverde aanvankelijke goede resultaten. 
Thans echter hoort men van de zaak niet meer.

Wat de nijverheid betreft, staat wel'het weven 
van kleedjes: abit (de sjaal, die om de lenden 
wordt geslagen), oelos (de sjaal, die tot bedek
king van het bovenlijf dient), hohop hohop (de 
lange doek, dien de vrouwen bij het rijststampen 
om de heupen dragen) en tali tali (de hoofd
doek der mannen) bovenaan. De Silindoengsche 
vrouwen vooral munten daarin uit en hare sjaals 
worden in Toba met goede winst verkocht. De 
kleedingstukken worden, althans de beste, van 
inlandsch garen, hori, geweven. Zij zijn vaak 
uiterst fraai van teekening en kleur en dragen 
naar gelang van het patroon meer dan twintig 
verschillende namen.- De prijs- varieert van / 2 tot 
ƒ 40, een zeer geringe, als men in aanmerking 
neemt, dat maanden noodig zijn om een fraai 
exemplaar gereed te krijgen. Met het weven 
houdt verband het verven der garens met eigen
gemaakte verfstoffen. De houtsnijkunst werd 
vroeger meer beoefend dan thans; toch zijn er 
nog mannen, die 'daarin zeer bedreven zijn, even
als in het snijden in hoorn, been en ivoor, waar
van heften voor sabels worden gemaakt. IJz’er- en 
goudsmeden zijn er slechts enkele, die goed werk 
leveren. Vermelding verdient, dat de industrie
school te Lagoe Boti enkele handige ambachts
lieden als smeden en timmerlieden heeft geleverd. 
In Sipoholon levert de pottenbakkerij aan velen 
een goed bestaan; ook wordt daar fraai vaatwerk 
uit bamboe vervaardigd. Zie verder bij: BA- 
TAKS, SAMOSIR, SIBOGA, SUMATRA, TA- 
PANOELI, TOBAMEER.

Geschiedenis. Wat er sedert de vesti
ging van ons bestuur (15 Maart 1878 werden 
Silindoeng en Bahalbatoe tot Gouvcrnemcntsge- 
bied verklaard) is tot stand gebracht op econo
misch gebied, is hoofdzakolijk te danken aan den 
resident van Tapanoeli L. C. Welsink, die in 18S0 
als controleur te Taroetocng geplaatst, 18 jaar 
in de afdeeling met onverdroten toewijding en 
geestkracht (van 1895 — 1896 was hij met verlof 
in Europa) is werkzaam geweest tot hij in 1898 
tot resident van het gewest werd benoemd, welk 
ambt hij tot 1908 bekleede, toon hij eervol werd 
ontslagen. Do inlijving in 1878 was het onmid
dellijk gevolg van een inval door huurlingen van 
Singa Mangaradja, die ten doel had de zendelin- 
lingon te vordrijvemen verder gericht was tegen 
de tot hot Christendom bekeerde bevolking. In 
1883 had een nieuwe inval van Singa Manga
radja plaats in het Gouvernomentsgebied in 
Noord Toba; hij word toen door den controleur 
Welsink verdreven. Singa Mangaradja, naar het 
onafhankelijk gebied, Westelijk van het meer ge
vlucht, gaf zijn plannen niet op. Andermaal 
hij een bende Atjèhers en andere avonturiers 
de Noordwestkust van Sumatra in dienst, die 
eerst op do onafhankelijke hoogvlakte Westelijk 
en Zuidwestelijk van het meer maandenlang

De veeteelt omvat voornamelijk buffels, run
deren, varkens en paarden. Vroeger was de vee
stapel buitengewoon groot, maar. herhaalde vee
ziekte heeft het aantal buffels van ettelijke tien 
duizenden teruggebracht tot ruim 3000 in Silin-. 
doeng en ongeveer 600 in Toba. Algemeen bekend 
zijn de paarden (de zoogenaamde Batakpaarden), 
waaronder dieren van zeldzaam sclioonen li- 
ehaamsbouw voorkomen. Het aantal paarden 
bedraagt ruim 11.000. Uitvoer heeft voorname
lijk plaats naar Sumatra’s Oostkust. De zorg 
voor de paarden is uiterst gering. Daags# loopen 
zij vrij rond op de velden; alleen dititr waar, 
nabij eene grens, vrees voor diefstal bestaat, wor
den zij bewaakt, ’s Nachts drijft men ze naar de 
hoeta, waar ze in modderpoelen onder de huizen 
verblijf houden. Door het Gouv. zijn vele pogin
gen gedaan tot verbetering van het ras. In 1891 
kwam een station van dekhengsten niet ver van 
Taroetocng, aan den weg van do vallei naar 
Siboga, gereed en in Mei van dat jaar werd tor 
verkrijging van de daarvoor benoodigdo paarden 
tc Taroetocng een tentoonstelling gehouden. 
Eerst einde 1892 waren 3 hengsten en 12 merries 
op het station aanwezig en een klein getal veulens 
gewonnen. Ook werd aan het station een stoe
terij verbonden, maar daarvoor bleek het door 
gebrek aan weidegrond ongeschikt. Over ’t geheel 
had de zaak geen succes en in 189G werd hot 
station, waaraan ruim / 30.000 was ton koste 
gelegd, opgeheven. Castratie van hengsten wordt 
sedert 1891 door het Gouvernement aangemoe- 
digd, maar ook zonder veel resultaat, omdat de 
bevolking een ruin als minderwaardig dan een 
hengst beschouwt. Verder werden drie sandel- 
houtdekhengsten aan de hoofden van Toba ten 
geschenke gegeven en gestald te Si Borong Bo-
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rondzwierven, brandschattende en geweld ple
gende. In 1887 overschreden zij ons gebied en 
toen werden zij door onze troepen verdreven, die 
ook de landschappen Westelijk van Lintoeng ni 
Hoetfl Si Hombing tuchtigden, welko de benden 
hadden gehuisvest en ondersteund. In Mei 1889 
kwamen berichten bij het bestuur in omtrent een 
nieuwe bende, door Sing* Mangaradja in dienst 
genomen om de afdeeling binnen te rukken en het 
Gouvernement te verdrijven. Eerst met de aan
wezige militaire middelen en in Augustus met 
van Padang_ gezonden troepen, werd tegen de 
bende^opgerukt, die naar het gebergte werd 
teruggejaagd, waarna de expeditie verder Noord
waarts rukte, Westelijk van het meer, tot Lin- 
tong toe, dat Zuidwestelijk van den Poesoek 
Boekit. op de hoogvlakte in het bosch, ruim 12 
K.M. van liet meer is gelegen en waar Singa 
Mangaradja zijn hoofdverblijf had. De 5 hocta’s, 
waaruit Lintong bestond, werden vernield; Singa 
Mangaradja vluchtte en hield sedert zijn verblijf 
meestal te Pea Radja in liet Daïrische.

Zijn aanwezigheid aldaar vormde bij voortdu
ring een bedreiging voor de rust van geheel Toba 
en Silindoeng. De onderwerping der Pakpak- 
landen, na den tocht-Van Daalen (1904) maakte 
krachtiger optreden van onze troepen mogelijk. 
Nadat herhaalde pogingen tot gevangenneming 
van Singa Mangaradja waren mislukt, gelukte 
het eindelijk kapitein Christoffel den overal op
gejaagde in het nauw te brengen. Hij sneuvelde 
17 Juni 1907 in de buurt van hetzelfde Pea 
Radja.

Literatuur: N. Wing Easton, I. Eene geolo
gische verkenning in de Toba-landen [Samosir, 
en Toba en Silindoeng]; II. Eenige nadere op
merkingen aangaande de geologie van het Toba- 
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Kannibalen Sumatras, Würzburg, 1894, 4°. Mit 
Karten, Tafeln, etc.; E. Modigliani, Fra i Batac- 
chi indipendenti, Viaggio, Roma, 1892, picc. 4°. 
Con tavole, illustrazioni e carta; J. F. Hoekstra, 
Die Oro- und hydrographie Sumatra’s nach dem

Standpunkte unscrcr heutigen Kenntnisse, Gro
ningen, 1893 (bl. 64 vgg.); S. Coolsma, De 
dingsceuw voor Ned. Oost-lndiü, Utrecht, 1901, 
gr.-8°. [Toba en Silindoeng, als zendingsvold, tel
kens besproken, o. a. bl. 396 t/m. 427]; A. L. 
van Jlasselt, Tapanoeli’s Hoogland, 
bun (ft; 1 .... enz. aan Dr. P. J. Veth a 
Leiden, 1894; Dr. B. Hagen, Rapport über 
einein Dez. 1883 unternommene wisscnsch. Reisc 
an den’ Toba-Sec (met pl. en krtn.), Tijdschr. 
Bat. Gen. Dl. 31 (1S86);‘ C. M. Plcyte Wzn., 
Een bijdrage tot do gesel), der ontdekking van 
het Toba-meer, Tijdschr. Aardr. Gen. Serie II, 
Dl. 12 (1895), bl. 71, 727; vcrgl. bl. 163-166 
en de Nota van toelichting daarop van P. A. L. 
E. van Dijk, bl. 491; P. A. L. E. van Dijk, De 
excursie naar de westelijke onafhankelijke land
schappen en de Tobalanden van het jaar 1889, 
ibid. bl. 464 e. y.; Dr. W. Volz, Beitrage zur 
geologischen Kenntnis von Nord-Sumatra, Habi- 
litationsschrift, Berlin, J. F. Starcke, 1899, 8°. 
[= Zeitschrift d. D. geol. Ges. LI, 1 ]; D. Dietz, 
Krijgsverrichtingen in Toba (Juli—Sept. 1883), 
Indisch Militair Tijdschr. 1885 I, bl. 413, 525; 
II, bl. 625. Met schetskaart van het Tobaland 
ten zuiden van het Tobameer. Schaal
I : 100.000. En nog een kaartje: „Een gedeelte 
van het landsehap Lagoe Boti”; J. Doijcr, Het 
Bataksche paardenras, Veeartsen ij kundige bla
den, IV, bl. 280; P. J. Veth, Het paard onder de 
volken van het Maleische ras, Leiden 1894; De 
paarden in Nederlandsch Indië, De Militaire 
Spectator, n°. 10, 1901; Hippofiel, De verbete
ring der paardenrassen op Sumatra, Ind. Gids 
1890, bl. 2468; De Batakspiegel, (1910), 1c en 2e 
supplem. o/d Batakspiegel; M. Joustra, van 
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TOBA WEG. De groote verkeersweg in het 
, Noorden van Sumatra, die het gouvernement 
Oostkust van Sumatra, met name Tébing Tinggi, 
zal verbinden met Siboiga, de hoofd plaats van 
Tapanocli, en meewerkt tot ontsluiting van de 
Toba hoogvlakte. 0

TOBAKOE. Zelf besturend landsehap in de 
onderafdeeling Paloe der residentie Menado. 
[Tijds. B. G. deel LIV afl. I 2, Med. Ene. Bur.
II bl. 8*ir=205. Tijds. A. G. 2e serie deel XXXI 
bl. 626].

TOBAMEER. Het grootste bekende meer van 
Sumatra, gelegen in het Noorden van de resi
dentie Tapanocli, 906 M. boven zee. Het strekt 
zich uit in de richting van de lengte-as van Su
matra, en heeft een oppervlakte van ongeveer 
1265 K.M.2 (zonder Samosir). 'Ter vergelijking 
moge dienen, dat het meer van Singkarak slechts 
J/i2 deel groot is, de Doode zee een oppervlakte 
heeft van 915 K.M.2 het meer vart Genève 5Ö3 
K.M.2, het Lago Maggiore 212 K.M.2 Het is in 
twee ongelijke deelen verdeeld door het eiland 
Samosir (zie aldaar). Het Noordelijk gedeelte heet 
Tao Silalahi of Ta o na bolak (het breedo meer), 
waarvan de grootste lengte nagenoeg gelijk is aan 
de grootste breedte. Het Zuidelijk gedeelte, dat 
zeer lang gestrekt is, hoofdzakelijk in de richting 
van het Westen naar het Oosten, heeft in zijn ge
heel geen naam, maar wordt bij gedeelten ge
noemd naar de aangrenzende landschappen. Zoo 
spreekt men van een Tao Bakara, Tao Moeara, 
Tao Baligé, terwijl het Oostelijk gedeelte Porsea 
wordt genoemd. Door een lange en betrekkelijk 
smalle geul staan de beide mecrholften aan de
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Oostzijde met elkanderin verbinding. Ook aan de 
Westzijde is zulks thans het geval, sedert de daar 
aanwezige strook lands van ± 200 M. breedte, 
niet ver van do Zuidoostelijk aan den voet van 
den vulkaan Poesoek Bookit (2005 M.) gelegen 
hoeta Tandjong Boenga, die vroeger liet Nix'-de- 
lijk en het Zuidelijk bekken scheidde, is d'Vrgc- 

Dc landengte, waarop twee tot het ïand-

dcn. Vijf jaar te voren, in 1868, bereikte de con
troleur Oats baron de Raet het Noordelijk gedeel
te van het meer, op een tocht van de Oostkust 
van Sumatra ondernomen, in 1888 werd het 
meer voor het eerst in zijn gehcclc lengte*door 
Europeanen (Frciherr von Brenner en von Me
dici) overgestoken, van het Noorden uit. Tien 
jaar later door Joustra,in omgekeerde richting. 
Van toen af gebeurde het herhaaldelijk en thans 
wordt het meer vrij druk bevaren. Er zijn thans 
drie motorbooten, een van de zending, gesta- 
tionneerd te Si Piak, een van het landschap Si 
Antar, gestationneerd bij Tiga Ras, en een regce- 
rings-motorboot (vroeger stoombootje, maar in 
1913 omgebouwd), de „Wilhelmina”, gestation
neerd te Baligé.

Het verkeer, ook het handelsverkeer op het 
Tobameer, is in de laatste jaren zeer toegenomen. 
Behalve de uit een uitgcholden boomstam be
staande soloe’s doen thans ook verscheidene zeil- 
booten dienst. >4- / ' 7

TOBA'SCH. Zie BATAKSCII.
TOBÉLO. Onderafdeeling van de afdeeling 

Haimahéra, residentie Ternate en Onderhoorig- 
heden onder een gezaghebber bij het B.B. met 
standplaats Tobélo.

TOBÉLO. District van de onderafdeeling van 
gelijken naam, afdeeling Haimahéra, residentie 
Ternate en Onderhoorigheden, op de Oostkust 
van het Noordelijk schiereiland van Halmaliéra, 
ten Noorden door den bovenloop der rivier Mede 
van liet district Galéla en ten Zuiden door het 
riviertje Gonga van het district Kaoe. geschei
den. Ten Westen is het centraaïgebergte de grens 
met Gamkonorrah. Het bezit tal van riviertjes, 
waarvnn de Mede de grootste is, doch die geen 
van alle bevaarbaar zijn. Enkele hebben in den 
drogen moesson zelfs geen water. Nabij de grens 
met Kaoe ligt het meertje Sango of Sano.

liet gebergte van Tobélo is niet hoog. De Togohi • 
en de Moedanga zijn de hoogste toppen (1000 M). 
Daarvoor strekt zich een kustvlakte uit. Tot 
dit district behoort een aantal dicht bij de kust 
liggende koraaleilandjes. De dunne laag teel
aarde, die ze bedekt, voedt eene menigte van 
klapperboomen. Deze eilandjes hebben op den 
vasten wal voor, dat er geen voor den lai\dbouw 
schadelijk wild als zwijnen en herten leven. Ge
brek aan zoet water is geen bezwaar, daar de in
lander dat artikel alleen behoeft ora te drinken 
en de vaste wal vlak bij ligt. De kust heeft een. 
breeden zoom van koraalriffen, waarop de be
volking bij laag water schelpdieren verzamelt.

Het district wordt bewoond door een 4000 tal 
heidenen, ongeveer 2000 Christonon en een 
400 tal Mohammedanen, die voor een deel ook 
op do vermolde eilandjes gevestigd zijn. De 
hoofdkampoeng is Gam Soengi, aan den zoom 
van een grootc vlakte aan het strand gelegen, be- 
staando uit eon Christen-, een heidenseh- on een • 
Mohammedaansch-gedcelte. Gam Soengi is 
tegenwoordig do standplaats van den bestuurs» 
ambtenaar. Ook woont hier een zendelingleeraar 
van do Utreehtscho Zendingverconiging. De 
bewoners zijn landbouwers en visschers. Men 
vindt er echter ook handigo timmerlieden onder, 
die mot de eenvoudigste werktuigen goede, 
dikwijls met snijwerk versierde woningen bou
wen en goede prauwen maken. De vrouwen, 
vervaardigen van pandanbladeren aardige 
worpen van vlechtwerk in verschillende klouren.

-V V • j v . v '

graven.
schap Pangoeroeran behoorende dorpen gelegen 
zijn, heet Si Ogoeng Ogoeng. Ten onrechte schrijft 
von Brenner en evenzoo Hoekstra, dat de land
engte slechts bij laag water droog valt. Zij is deels 
moerassig, deels steenachtig, maar altijd boven 
het waterpeil. Voor de prauwvaart leverde deze 
landengte weinig bezwaren op; de soloe’s (prau
wen) werden over het land getrokken. Maar voor 
het Gouvernementsbootjc was sinds de annexatie 
van Samosir deze landengte een grootc hinder
paal. De grootste bekende diepte van het meer is 
450 M. in het Zuidelijk gedeelte. Het Toba-meer 
is geen reusachtige ingestorte krater, zooals vroe
ger gemeend werd, doch is ontstaan ten gevolge 
van tektonische inzinkingen (N. Wing Easton en 
Volz). De afwatering van het meer is gelegen in 
het Zuidoosten; zij heeft plaats door een rivier, 
die aanvankelijk Pasir di babana wordt genoemd, 
dan Pargaloan of Sabatali en verder beneden
strooms Asahan (zie ASAHAN-RI VIER).

Nagenoeg overal is het meer door steile wan
den ingesloten, waarboven zich meer nabij of 
verder hooge toppen verheffen, tot 2377 M. (de 
Si Manock Manoek in het Oosten) en 2172 M. 
(de Oeloe Darat in het Westen). De steile oevers 
bestaan voor een groot gedeelte uit kwartstra- 
chiet, gedekt door tuf. Op het eiland Samosir 
is de grootste hoogte volgens de jongste verken- 

• ningskaart 1689 M. (D. Ambarita). Samosir 
heeft voor een deel glooiende oevers, evenals 
Si Gaol; de Zuidoostelijke en Zuidelijke oevers 
zijn vlak, hier en daar moerassig, elders zandig. 
Daar achter ligt een flauw oploopcndc landstreek 
met dorpen bezaaid, waaromheen uitgestrekte 
.".1 wah’s. Er liggen nabij de oevers ccnige cilaAdjcs 
in het meer, waarvan Pardapoer hot grootste is; 
het ligl in het Zuiden van dcTaoMoeara. IndeTao 
l»a ka ra liggen de veel kleinere eilandjes Si Mamo- 
ra en Si Roekoengan. Het meer is over het.'geheel 
niet zeer visehrijk, van de visscherij wordt door 
<b- omwonende bevolking niet veel werk gemaakt, 
behalve in het Zuidoostelijk bekken (eigenlijk 
Toba), waar (ie visclirijkdom ook vrij groot is. In 
het Zuidoostelijk gedeelte, waar zeer moerassige 
oevers zijn, leeft een grootc menigte wilde eenden, 
waarop echter weinig jacht wordt gemaakt. He
vige valwinden komen op het meer veelvuldig 
voor; de golven gaan dan hoog en de vaart is dan 
zeer gevaarlijk. De eerste Europeaan, die het 
meer bereikte, was Dr. A. Neubronncr van der 
Tuuk, die de reis van Baros uit maakte en over 
Hoela Paoeng, Polloeng en l’arsinggoran naar do 
vallei van Bakaru afdaalde, alwaar hij drie dagen 
bij Ompoc Sohahoeron (de Singa Mangaradja) 
verbleef en over Dolok Sanggoel en Si Manoellang 
naar Baros terugkeordo. Toen duurde het tot 
J873 eer het Zuidelijk gedeelte van hot Tobameer 
weder door Europeanen werd aanschouwd, name
lijk door de zendelingen Jolmnsen, Hcine en 
Mohri, die van Silindoeng kwamen en het tot Pa* 
ranginan brachten, waar zjj zeer kort vertoefden 

toen overhaast de vlucht moesten nemen naar 
Boctar, vanwaar zij naar Silindoeng terugkeer-
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I ook kleederen van geklopte geiten; karbouwen on paarden komen weinig 
voor. Het landschap wordt bestuurd door een 
Radja, op het oogenblik cene vrouw, met den ti
tel Makolé-wèa, bijgestaan door 3 Witi-makoló’s. 
Vroeger had het zelfbestuur ook gezag over de 
Toekan eil., doch in December 190G heeft het to-; 
gel:^i met het teekenen der korte verklaring van 
zijne aanspraken op die eilanden afstand ge
daan.

Literatuur: G. W. W. C. Baron van Hoêvcll, 
Todjo, Posso en Saoesoc, Tijdschr. Bat. Gen. 1)1. 
35 (1893), bl. 1; en Tijdschr. Aardr. Gen. 2e 
Serie, Dl. X (1893), bl. (54 (met kaart). En zie: 
Dr. N. Adriani en Alb. C. Kruijt, Van Posso 
naar Todjo, Medcd. Ned. Zendel. gen. Dl. 43 
(1899) bl. 1. Tijdschr. Aard. Gen. 2e Serie, Dl. 
XXVII, bl. 993. Med. Ene. Bur. Dl. II, bl. 1G2, 

v‘Dc Barée sprekende Toradja, deel I, bl. G9.
TODO.. Het oj) Florcs gelegen gebied van het 

landschap Bima, behoorende tot de ondoraf- 
deeling Midden- en Zuid-Manggarai, afdeeling 
Florcs, residentie Timor en Onderhoorighc- 
den.

Vroeger werden
boomschors (foeja) door hen gemaakt. Dat is 
echter door den invoer van goedkoop lijnwaad 
in onbruik geraakt. Het district staat onder een 

^ christen Scngadji. Zie verder HALMAHERA.
Iji //ƒ' J , • TOBÉLOREESCH. Zie GALÉLA REESCH.
Ij //0 ' TOBIR. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU-
8' : ivJVIEXTEN.

Cl C «--TOBOALI. District van de afdeeling Zuid-
jBaiika der residentie BankaenOndcrhoorigheden, 

{Itj '/* ' ' " tevens do naam van een ondordistrict.
f c,tyc,. £! f Xoboali is ook een der 9 districten, waarin het 

eiland voor de tinwinning is verdeeld.
TOBOALI. Hoofdplaats der afdeeling Zuid- 

Banka van de residentie Banka, is gelegen aan 
. de Baai van Toboali aan de W.kust van het

eiland, op een eenigszins in zee uitstekenden heu
vel van 12 M. hoogte. Zij heeft een bevolking 
van ongeveer 600 zielen, Chincezen en Maleiers, 
is de zetel van een controleur en van een ad
ministrateur der tinmijnen. Zij wordt beschermd 
door een fort (aan den Zuidoever van een kleine 
hier uitmondende rivier), waarbinnen zich de 
militaire gebouwen en het hospitaal bevinden. 
In de nabijheid liggen de Gouvernementspak- 
huizen. Er zijn een Gouvts. inlandsche lagere 
school, een particuliere Chineescho school en 
een particuliere Hollandsche school voor Clii- 
neezen en Inlanders. ••

TÖBOENGKOE. Landschap aan de Oostkust 
van Celebes. Zie BOENGKOE.

TOCHTEN. Zie supplement.
TODDY. Engelsche naam voor palmwijn, ook 

wel gegeven aan brandewijn- en cognacgrog.
TODJO. Zelfbesturend landschap langs het Z. 

gedeelte der Tominibocht, behoorende tot de 
onderafdeeling Poso (zie aldaar). Het strekt 
zich uit over eene kustlengte van ± 13 g. m. en 
wordt begrensd ten W. door de Malei rivier, ten 
Z. door den hoogen bergketen van Centraal- 
Celebes, terwijl in het O. het riviertje Balinggara 
de grens met het tot het gouv. Celebes en ond. 
behoorend landschap Banggai vormt. Het aan
tal inwoners bedraagt 11.387. De bewoonde 
plaatsen, waarvan Matako, Mawomba, Oëkoeli, 
Todjo, Tongkoe, Marowo en Rato Ampana de 
voornaamste zijn, en die twee maal ’s maands 
door schepen der K. P. M. kunnen worden aan
gedaan, liggen alle aan den grooten weg, welke 
van uit Poso langs de kust O. waarts voert. Tot 
aan Tongkoe worden langs dezen weg bijna door- 
loopend huizen en tuinen aangetroffen; deze 
streek is wel een der welvarendste aan de Tomini
bocht. Deze plaatsen zijn meest oorspronkelijk 
Boegineesche nederzettingen, daartusschen heb
ben zich gevestigd de vroeger in het binnenland 
woonachtige Toradja-stammen Toampana, To- 
lalajoc, Tolage en Toraoe; het binnenland is nu 
onbewoond. Het voornaamste middel van be
staan der Todjoërs is de inzameling van boseh- 
producten: damar, was en vooral rotan. Het 
hoofdvoedsel vormt djagoeng, dan rijst, de cul
tuur hiervan op sawahs wordt door het bestuur 
bijzonder aangemoedigd; vooral in de vlakte 
van Rato, ten Z. van Tandjoeng Api, heeft men in 
dit opzicht groote verwachtingen. In de omstre
ken van Bongka wordt wat tabak verbouwd, ter
wijl langs het geheelestrand uitgestrekte klapper- 
aanplantingen worden aangetroffen en de berei
ding van copra aan vele handen werk verschaft. 
De veestapel bepaalt zich vnl tot schapen en

Hl 81 
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TOEA (OEDJOENG). Kaap aan de Westzijde 
van Sumatra, op de grens van de residenties 
Tapanoeli en Sumatra’s Westkust. Door de da
ling van het land, waaraan de Westzijde in den 
diluvialen tijd sterk bloot stond, is deze kaap lan
gen tijd als eiland afgescheiden geweest. De op
heffing, die op de daling van de kust is gevolgd, 
veroorzaaktc^de heroeniging. met het overig Su
matra. AfC' '■

TOEAL. Hoofdplaats van de afdeeling ICei- 
cilanden, residentie Amboina, gelegen in een 
dal aan eene kleine baai aan de Zuidwestkust van 
het eiland Noehoe tawoen, tevens standplaats 
van den controleur. Zie KEI-EILANDEN.

:
!

TOEBA (mal., bat., balin.). toeba (jav.), toe- 
wa, (boeg., mak., soend.), toefa (mal. tim.), bori 
(tern.). Algemeene naam voor sommige giftige 
plant en deel en. die in het water geworpen worden 
om daarmede visschen te bedwelmen, ten einde 
ze gemakkelijk te kunnen vangen. Het meest 
wordt gebruik gemaakt van Derrie elliptica J th., 
fam. Lcguminosac, onderfum. Papilionaemv, 
Verder o. a. van Barringtonia epeciosa Lam., fam. 
Myrtuccae en van Anamirla cocculus II'. el A., 
fam. Menispermaccae, alsmede van eenige soor
ten van Bizaccae uit de groep der Pangieae, als 
Pangium en Hydnocarpus. Nog vele andere be
dwelmende planten worden als toeba aangewend, 
in den Indischcn archipel zoowel als elders; eene 
in 1893 uitgegeven monographic der vischbedwel- 
mondc planten, van Dr. M. Grcshoff, beschrijft 
233 soorten, een supplement op dat werk (1900) 
nog een 112-tal meer. Voor de pharmacologie en 
vergiftleer is de kennis dezer planten van veel 
waarde, daar het gebruik als toeba wijst op do 
aanwezigheid van sterk werkende plantenstoffen. 
Derrie- wortel (on Pachyrhizu8-7.a.a.d) danken 
het vischbedwelmend vermogen aan de aan
wezigheid van derrid en het daaraan verwant 
pachyrhizid (giftige stof uit de zaden van Pachyr- 
hizus angulétis, C\,nIL,0O1()), stoffen die nog in 
vijf millioen-voudigo verdunning voor visschen 
doodelijk zijn. In Darringlonia is saponinc, in 
Anamirla picrotoxine, in de Pangieatfh 1 auwzuur 
het vischbedwelmend beginsel,

TOEBAN. Afdeeling en regentschap der resi
dentie Rëmbang, groot 1957 K.M2. De afdeeling 
wordt ten N. begrensd door de Java-zec, ten O.

ö
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door de residentie Soerabaja, ten Z. door de 
afd. Bodjonëgoro en ten W. door de afdeelingon 
Blora en Rembang. J)e Zuidergrens wordt ge
vormd door de Solo-rivier. De' afdeeling is ver
deeld in twee contröle-afde.elingcn, nl. Toeban 

' met tic districten Rem bes (hpl. Toeban), Diïnoc 
on Rèngël en Djatirogo met de districten l*ati- 
rögo (dipl. Wotsogo), Buntjar (hpl. Bantjarledok) 
en Singgahan (hpl. Djodjogan), tezamen dus G 
districten.

JDe geologische gesteldheid van de afdeeling 
komt, evenals die van de gehcclo residentie 
Rembang, overeen met die van Noordelijk Soc- 
rabaja en van Madocra; de bodem bestaat nl. 
grootendccls uit kalksteen. Do kalksteen is 
meestal zacht en mcrgelachtig, soms ook hard 
en dicht of fijnkristallijn, en bevat slechts weinig 
fossielen. Op talrijke plaatsen wordt deze for
matie afgewisseld door dikke banken van mergels 
en kleisteenen, b.v. tusschen Boeloe en Djati
rogo in liet N.W. van de afdeeling. Op verschei
dene plaatsen vormen de kalklagen zadels en 
bekkens, welke laatste met kwartaire rivieraf- 
zettingen opgevuld zijn, b.v. de vlakten van 
Djatirogo en Singgahan. Het kwartair in het 
Zuiden en midden der afdeeling bestaat uit 
nagenoeg horizontale banken van rolsteenen, 
gele klei en zand. Daar de tegenwoordige bed
ding der rivieren belangrijk lager ligt dan het 
omliggende terrein, moeten die banken bij een 
vroegeren hoogeren waterstand zijn afgezet. Al
luviaal komt voor in het Noorden langs de zee 
en in het Oosten langs de Solo-rivier.

Merk waardig zijn een aantal zoetwaterbron- 
nen, die bij de afdeelingshoofdplaats Toebau 
aan de kust le Voorschijn komen, sommige zelfs 
in zee; vooral bij eb ziet men het water in het 
slib opborrclen. Een van deze bronnen was 
reeds in oude tijden bekend; toen was het een 
klein meertje, nu is er een gemetselde put; men 
vindt er o.a. melding van gemaakt in een G'lii- 
neosrh bericht van het jaar 1416 n. Chr., mede- 

deeld door W. 1*. Groeneveldt in zijn Notes 
nu flie .Malav Arehipolago etc. compiled from 
('lnne.se Nuurces (Verh. Bat. Genootsch. deel 
XXXIX, 1880, bl. 17).

Het heuvelland der afdeeling is voor hetgróot- 
sie deel met djalibosch bedekt. De meeste bos- 
Kclieu worden door den dienst van het boschwe- 
ze11 in eigen beheer geëxploiteerd. Behalve in den 
arbeid in de bosschen vindt de bevolking een 
middel van bestaan in den landbouw, de viseh- 
vangst en de vischteolt.

TOEBAN. Hoofdplaats der gelijknamige af
deeling, in de middeleeuwen een grooto handels
plaats, met een Chinceschc kolonie, ook in don 
Compagniestyd een plaats van betcokenis, sedert 
achteruitgegaan, vooral toen ten slotte ook de 
smokkelhandel in opium, die veel geld aan
bracht, een einde nemen moest. Sedert is ook 
de groote Chinceschc kolonie sterk verarmd. De 
stad telde in 1005 25.000 inwoners, waarvan een 
00 tal Europeanen, 3500 Chineczon’en een 500 
Ai'abioren en andoro Vreemde Oosterlingen. Uit- 
gevoei'd worden katjang, hout, copra, viseh, 
kalk enz. Een 1000 M. lange strekdain biedt 
menigmaal te weinig ruimte voor de ladende 
en lossende schepen. Er zijn hoogvereerde oud
heden, op de astana, een der oudste begraaf
plaatsen op Java; o.a. het graf van Soesoehoe- 
nan Bonang, een «Ier voi-sproiders van den

Islam. De groote misigit is een nabootsing 
van die te Atjèh. *

TOEBAN (DA.J.). Zie GARANGAN.
TOEDJOEH (GOENOENG) = de zeven bergen. 

Vulkaan op de grens van.de residentie Suma- 
tra’s Westkust niet Djambi en aldus genoemd 
naar de veeltoppigheid. Door een rug van J600 
M. hoogte is hij verbonden met den bekenden 
hoeksteen Piek van Indrapoera. De top heeft een 
kratermeer, Danau Gocnoeng Toedjoeh, waaruit 
de Sangir komt, eon zijrivier van de Batang 
Hari.

TOEDJOEH BOEAH BANDAR (VII B. B.), de 
„Zeven Havens”. District der onderafdeeling 
Balai Salasa (zie aldaar), Sum. Westkust.

TOEFA (mal. tim.). Zie TOEBA.
TOEGÉRI. Hoewel deze benaming in Ncder- 

landsch Nieuw-Guinea niet bekend is, werden de 
inboorlingen van Zuid-Nieuw-Guinea steeds aldus 
aangeduid, wanneer door het bestuur van En- 
gelsch Nieuw-Guinea bij de Ned. Indische regee- 
ring geklaagd werd over roof- en moordtochten 
dier bevolking op Engelsch grondgebied. De be- 
teekenis ervan schijnt te zijn: mesdragers.

TOEGOE. Desa van het district Bëkasi, afd.
Mr. Cornelis, ongeveer 24 K.M. ten O. van Bata-__
via. In menig opzicht zijn aan den naam van Hit 
dorp historische en andere bijzonderheden ver
bonden. De naam Toegoe, in Socnd. en Jav. 
„grenspaal, grenssteen”, laat zich verklaren, se
dert in 1878, in de onmiddellijke buurt van de 
desa, een thans naar het Museum te Batavia 
overgebraehtc groote beschreven steen werd ont
dekt, welke door do Mohamm. bevolking werd 
vereerd, en volgens het door Prof. Kern vertaalde 
Sanskritopschrift (zie Bijdr. Kon. Irtst. 4e Reeks, 
dl. X, bl. 522; Verspr. Gcsclir. VII bl. 129), da
teert uit de 4de, of ’t begin der 5de eeuw onzer 
jaartelling; een dor oudste gedenktcekcnen dus 
van liet Hindoeïsme op Java. In de onmiddellijke 
nabijheid van Toegoe werd voorts de Ambonee- 
sehc Kapitein Jonker — zie Dl. II, bl. 222, Van 
der Gilijs in Tijdschr. Bat. Gen. dl. 28 en 30 en 
Do Haan, Prmngan 1 bl. 228 —, aan wien de 
O.-L C. groote verplichtingen had, onder voor
wendsel dat hij een aanslag tegen Batavia in den 
zin had, in 1689 door toedoen van den Raad van 
Indic De St. Martin, om het leven gebracht. Ka
pitein Jonker, die de laatste jaren zijns levens op 

1 zijn landgoed Maroenda (dicht bij Toegoe) door
bracht, had zich zeer bemind weten te maken bij 
de omringende bewoners. In kampong Mangga, 
vlak in do buurt, bevinden zich nog steenen over
blijfselen van liet woonhuis van Jonker en oen 
gemetselde put, „Soemoer Jonkeran” geheeten, 
die in reuk van heiligheid staat. De bewoners 
van Toegoe — ook sommigen der Christen-bevol
king — kennen Ttan Kapitein Jonker, die volgons 
hen niet gestorven, maar op geheimzinnige wijze 
verdwenen is, cvenals*aan het water van genoem
den put, nog altijd bijzondere krachten toe.
Do bevolking van Toegoe bestaat uit een Chris
telijk en een Moh. gedeelte, waarvan alleen het 
eerste nadere beschouwing eisc«ht. Na de verove
ring van Malaka in 1641, begaven zich vele af
stammelingen van Portugeezen en inlandsche 
Christenen van daar naar Batavia en kwamen de 
aldaar bestaande Portugeescho gemeente niet 
weinig versterken, Uit deze nu nam de Port. 
Christengemeente te Toegoe allengs haar oor
sprong. Volgens Beukhof (zie beneden) ontstond

,
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1 TOEGOE. Onderdistrict van het tót Sultans- 
gebied beboerende gedeelte vnn de hoofdplaats 
Djokjaknrta. residentie van dien naam. Het on- 
derdistviet is genoemd naar een hoogen paal 
(= toegoe) of naald van gebakken steen, op last 

een der eerste Sultans opgerieht, ongeveer'

zij waarschijnlijk in 1678 door evangelisatie van 
Leydckker, predikant te Batavia van 1678 — 

1701, en eigenaar van het land Toegoe; doch het 
begon zeker reeds vóór dien tijd, aangezien bij 
resolutie van 3 Nov. 1676 besloten werd tot de 
aanstelling te Toegoe van een inlandsehcn lecraar, 
nadat 40 i\ 50 Christen-huisgczinnen aldaar „ern- 
stigh” om een leermeester hadden verzocht (zie 
Ncd. Ind. plakkaatboek door Mr. J. A. Van der 
Chijs, Dl. II, 1886, bl. 579). Schijnt in Lcydek- 
ker’s tijd het aantal Christenen in Toegoe zeer 
te zijn toegenomen en zelfs 800 te hebben bedra
gen, dit aantal is sedert afgenomen en bedroeg 
volgens Beukhcf in 1890 141: en het Verslag over 
1905 van de Prot. Kerken in N.-I. (verschenen in 
1910) vermeldt nog slechts 58 op een zielental 
van 134. De huizen dier Toegoeschc Christenen 
onderscheiden zich uitwendig in niets van de 
Moh. rondom en tusschcn hen. Maar de be-

i.
:! ' van»

3 K.M. ten N. van den Kraton, van waaruit 
hij gezien kan worden, niettegenstaande de 
uitgebreide Chinecsche wijk tusschenbeicfe ligt.

TOEGOEAN. (Noordwachter). Eiland aan den 
N. W.-hoek van Celebes, waarop een kustlicht (zie 
CELEBES, a. de Nookdarm)/*

TOEKALA GEBERGTE. Zie CELEBES, c. de,

■:

■

i

!;!
OOSTARM.

TOEKANG BISI EILANDEN. Eilandengroep 
Z.O.-lijk van Boeton, gouvt. Celebes en Onderh. 
Het Noordelijkste eiland Wangi-Wangi of Wandji 
heeft op de N. W.-kust een vuurtoren. Het groot
ste eiland heet Binongko (zie aldaar); de vogel
wereld der eilanden wijst duidelijk naar Boeton.

TOEKANG GÉNDING. Zie MUZIEK EN 
M UZI EKINSTR UMENTE N.

TOEKIK. Maleische naam op Sumatra voor 
een Specht. Toekik bawang is Oecinus vittatus, 
Toekik bajoekarap of Bëlatoek is Gcsinus puni- 
ceus, Toekik kalaboe is Micropternus brachyurus, 
Toekik barch is Miglyptes grammithorax, Toekik 
lilit is Iyngipicus axiritus, Toekik bêsar is Tiga 
javanensis. De laatste wordt op West-Sumatra 
toekik-koerik-kocrik genoemd. Siontong is op 
West-Sumatra een eollectief-naam voor Spech
ten uit de geslachten Iyngipicus, Xylolepes, IIe- 
micercus, Leptocestes, Chrysophlcgma, Tiga, Mi
glyptes en Micropternus. Platoek is een Javaan- 
sche naam voor Specht in het algemeen: Platoek- 
ajam, Thripoifax javensis; Platöek-bawang, Era- 
chypternus aurantius; Platoek-lalar, Iyngipicus 
auritus; Platoek-watoe, Miglyptes tristis. Op Bil- 
liton heet Miglyptes tukki Platok-badok en Mi
cropternus brachyurus Platok-kidjang. Balatik is 
een naam op Sumatra voor Lepocestes porphyro- 
melas. Op Celebes heet Microsticlus fulvxis Widi- 
widoea. Zie SPECHT.

TOELANGBAWANG. De onderafdeling'Toe- 
langbawang, deel uitmakende van de afdeeling 
Sëpoetih-Toelangbawang, is het Noordelijkste 
bestuursressort van de residentie Lampongsehe 
Districten, grenzende ten N. en ten W. aan de 
residentie Palembang, ten Z. aan do ondcrafdee- 
ling Sëpoetih en ten O. aan de Java zee, met een 
oppervlakte van 10526 K.M*. Zij omvat het ge- 
heele stroomgebied van de Toelangbawang 
rivier en der rivieren waaruit deze ontstaat.

De Toelangbawang rivier ontstaat nabij de 
Kampoeng Pagër Déwa uit de samenvloeiing van 
de Wai Kanan en Wai Kiri; de Wai Kanan ont
staat nabij de kampoeng Pakoean Ratoe uit de 
samenstrooming van de Wai Bësai en Wai Om- 
poc; de Wai Kiri nabij Nëgari Oedjoeng Karang 
uit de samenvloeiing van de Wai Soengkai en 
Wai Rarëm. De Wai Bësai ontvangt haar water 
uit verschillende riviertjes, die in Benkoelen op 
het grensgebergte met de Lampongsehe Distric
ten ontspringen n.1. op den Takit Tëbak en Pë- 
matang Loentau; de Wai Om poe ontspringt, 
evenals haar voornaamste linker zijrivier, de 
Wai Giham, in Benkoelen. De Wai Rarëm neemt 
haar oorsprong op den Takit Tëbak, terwijl haar 
linker bijstroom do Wai Aboeng op de hellingen 
van den Oeloe Saboek ontstaat; bij Kota Bocmi 
vloeien deze samen en de rivier draagt dan verder

*>
woners zelve vertoonen een gansch ander type 
dan dat der gewone inlanders. Ofschoon door 
aanhuwelijking met Maleische Christenvrouwen 
eenigszins verbasterd, verschillen zij in gelaats
trekken nog veel van de inheemschc bevolking; 
hun gelaatskleur is veel donkerder, de neus 
minder plat, en de lippen zijn dunner dan die 
der Javanen en Maleiers. Hun oogopslag is fier, 
hun karakter oprecht en openhartig, doch door 
sommigen verkeerdelijk als hooghartig be
schouwd. Behalve in taal (zie hieronder) ver
schillen zij ook in zeden en gewoonten van de 
overige bevolking. Dobbel- en kaartspelen 
worden door hen geminacht; met zekere voor
liefde beoefenen allen het bespelen eener soort 
guitaar, gewoonlijk krontjong geheeten, die in 
het dagelijk'sch leven telkens te pas komt. 
Het groote onderscheid in kleederdracht is 
thans zoo goed als verdwenen, maar een zestig 
jaar geleden ongeveer droegen enkelen van hen 
nog korte broeken, met gespen aan de knieën, 
op de wijze van ouderwctsche Geldersche boeren, 
en vesten met blinkende knoopen. Vroeger harts
tochtelijke jagers, die soms weken op de jacht 
bleven, zijn bijna allen thans landbouwers. In 
de laatste jaren is meer en meer gemeenschap 
tusschcn hen en de inlandsche Christenen te 
Dèpok ontslaan, waarvan onderlinge huwelijken 
Veelal het gevolg werden. Uit een maatschappe
lijk oogpunt moge dit zijn toe te juichen (de ont
wikkeling der Christenen te Dèpok staat hooger 
dan die te Toegoe), aan den anderen kant moet 
hierdoor een eigenaardig soort mcnschen ver
dwijnen, die zich door isolatie eeuwen lang 
wisten te handhaven en trots gering aantal, 
eigen taal behielden, een verbasterd Portugeesch, 
zooah zelfs te Batavia niet meer gesproken 
wordt; te merkwaardiger, waar zij leven te 
midden van een Maleische bevolking, en zoo 
vele jaren steeds onderricht genoten in de 
Maleische taal in school en kerk. Zuiver Portu
geesch wordt echter niet meer door hen verstaan 

. of gelezen. Zie de uitvoerige speciale studie van 
H. Schuchardt: „Ueber das Malaioportugiesische 
von Batavia undTugu”, in „Sitzungsberichte der 
Kais. Akad. der Wissenschaften” te Ween en 
(Phil hist. Classe. *XXCII. Band, 1890), welke 
voorafgegaan wordt door een historisch over
zicht, ontleend aan Valentijn e. a. Voor al het 
overige omtrent Toegoe zie J. Beukhof’s door
werkt opstel in „De Macedoniër. Algem. Zen- 
dingstijdschrift”. 8e jaarg. (1890), bl. 81 — 142.
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den naam van'Wai Raröm. Al deze rivieren, die sa- TOELOENGAGOENG. Afdecling van het ge
inen de Toelangbawang rivier vormen, z^jn tot west Ködiri. Deze afdecling, die altijd belangrijR
diep in het binnenland voor kleine prauwen be- • is geweest, is door de aanhechting daaraan van 
vaarbaar, en zijn daardoor do voornaamste ver- de thans als zoodanig opgeheven afdecling
keerswegen voor de bevolking dezer-streek, die Trönggalèk, zeer toegenomen in uitgestrektheid,
zich hoofdzakelijk langs hare oevers gevestigd Zij grenst thans ten Westen en ten Noord- Wes-
heeft en wier kampoengs tevens door binTicn- ten aan de residentie Madioen, ten Noord-Oosten
wegen met elkaar verbonden zijn; de bevaarbaar- aan de afdecling Ködiri qn ten Oosten aan de

. heid van de Wai Ompoc begint bij de kampoeng afdecling Bïitar. Langs haar gcheele Zuidgrens
Nögari Batin, van de Wai Besai in den regentijd wordt zij bespoeld door den indischen Oceaan,
bij de kampoeng Bandjarmasin, van de Wai De afdecling omvat thans het regentschap Toe-
Soengkai bij Nögari Toelangbawang, van de loengagoeng, bestaande uit de districten Toe-
Wai Harem bij Hadji Kagoengan. Deze plaatsen loengagoeng, Ngoenoet, Tjampocrdarat en
hebben zich ontwikkeld tot kleine centra van op- Kalangbrót, het regentschap Trönggalèk, be
koop- en tussckenhandel. staande uit do districten Trönggalèk, Kampak,

De hoofdader van het verkeer is de Toelang- Panggoel, Karangan en Poelee. Vrijwel het
bawang rivier, waaraan op 94 K.M. van de raon- geheele regentschap Toeloengagoeng* het Zuid-
ding de hoofdplaats der onderafdeeling met name westen der Brantas-vlakte vormend, is uiterst
Mënggala (zie aldaar), met een bevolking van vruchtbaar; de landbouw staat er op hoogen
± 1Ó.000 zielen, is gelegen, centrum van handel trap en de welvaart der bevolking is daaraan
en verkeer, waar door kleine zecstoombooten ge- evenredig. Van het regentschap Trönggalèk kan
regelde communicatie met Palembang, Muntok, dit niet gezegd worden. Het is het achterlijkste
Batavia en andere kustplaatsen bestaat; Palem- en minst bevolkte regentschap van het gewest
bangsche handelsprauwen bevaren deze en hare en lijdt vooral aan watergebrek. Het Oostelijk
bovenstroomsche rivieren, beladen met allerlei gedeelte, grenzende aan het regentschap Toc-
invoergoederen, waarmede handel in de verschil- loengagoeng behoort nog tot de Brantas-vlakte,
lende kampoengs wordt gedreven, terwijl peper bestaat uit vruchtbaren grond en kan thans
en boschproducten door de Palembangers dan vrij goed geirrigeerd worden. De rest van het
worden opgekocht. regentschap bestaat voor het grootste deel

Niet ver van hare uitmonding in de Javazee uit zeer zwaar bergterrein, waaiwan de huraus-
ncemt de Toelangbawang rivier nog als linker- laag weggespoeld is en waarop de alang-alang
zijrivier de Wai Pédada op. De Noordelijkste ri- welig tiert. Toch kan in dit regentschap veel
vier tevens grensrivier met de residentie Palem- verbeterd worden, o.a. opheffing van het na-
bang is de Masoedji-rivier (zie aldaar). Van de deel der geïsoleerde ligging door middel van
hoofdplaats Mënggala gaat in W.-richting een tramaanleg, aanvankelijk op bescheiden schaal,
landweg langs Panaragan tot Gedong Ratoe, Een paar koffielanden lijden er een kwijnend
van waar een weg leidt langs de Wai Kanan en een bestaan. De bevolking is er over het geheel
langs do Wai Kiri; van af Pakocan Ratoe voert weinig Welvarend, do politioneele toestand 011-
eon weg langs de Wai Ompoc en een langs de gunstig; vooral vele veodicfstallon komen er
Wai Bësai. _ voor. De Zuidkust heeft een grillig beloop en

vormt diepe baaien; die van Gömah is de grootste, 
die van Prigi de fraaiste, die van Panggoel de 

‘meest afgelegene. Het regentschap Toeloeng- 
agoeng is in ieder opzicht een tegenhanger van 
het regentschap Trönggalèk. Het is dicht be
volkt, heeft goede wegen en wordt door een 
spoorlijn doorsneden. Er hecrscht dan ook groote 
welvaart. Padi — ook op droge velden — en na
genoeg alle tweede gewassen worden er in groote 
hoeveelheden en mot succes geteeld, alsmede 
suikerriet door do bevolking (het inlandsche 
suikerproduct vindt veel aftrek). Ook ligt hier 
de bloeiende suikerfabriek Modjopanggoeng. De 
erven zijn er beter beplant dan in de andere 
afdeelingen van het gewest, er is veel vruchten
teelt en het is do klapperstreek bij uitnemend
heid van de residentie Kediri. Er wordt dan 
ook veel copra bereid en Javaansche suiker, die 
tot bedragen van verscheidene millioenen ’s jaars 
uitgevoerd wordt. Er is eeno marmer-conccssio 
(zie MARMER), waarin mooi gekleurd engeaderd 
marmer voorkomt. Bozuidon Toelocngagoeng 
liggen de groote en zeevischrijke moerassen 
Böning en Glapan. Het regentschap bevat ver
schillende Hindoc-oudheden; vermelding 
dient dc tempelgrot in het bergje Boedek. 

TOELOENGAGOENG. District van contröle- 
. afdecling, regentschap on afdecling van den 

zelfden naam der residentie Këdiri met hoofd
plaats (kota) Toeloengagoeng. Het district telt 
vier onderdistricten met 7C> desa’s en had uit0.

Wordt door de bevolking in hoofdzaak rijst op 
droge velden geplant, langs de oevers van de 
Wai Kanan, Wai Kiri en Toelangbawang rivier,* 
die bij hoog water onderloopen, worden rijstvel
den aangelegd (njapak ladangs), die wegens groo- 
1c vruchtbaarheid van den bodem door den slib- 
aanvoer goede oogsten leveren. In het Z.W. deel 
dezer onderaidoelingen de „Rëbang” geheeten en 
hoofdzakclijk bewoond door de Rëbangèrs, lieden 
van uit Boven Benkoolen en Palembang naar 
deze streek verhuisd, worden sawah-complexen 
aangetroffen; deze Rëbangèrs vinden voorts in 
hel verbouwen van tabak en in de pepercultuur 
een hoofd middel van bestaan.

Een groot gedeelte der onderafdeeling is bedekt 
met prachtige bosschen, die rijk zijn aan goed 
timmerhout, waarvan in dc benedenstreken ge
regeld uitvoer naar Java plaats vindt. Inkomsten 
verkrijgt dc inl. bevolking behalve uit peper- en 
klappercultuur, uit de inzameling van boschpro
ducten, w. o. rubber, damar, rotan en djöloe- 
toeng. Dit laatste product wordt verkregen uit 
hoornen, die in de moerassige terreinen beneden
strooms van Mënggala hoofdzakclijk voorkomen.

Literatuur: M. C. E. Stak man, dc afd. Toelang 
Bawang in Ind. Gids 1885 1, hl.,020, 748 II 840, 
955; W. G. Leembruggen, Ecnige aanteekenin- 
gen omtrent dc afd. Toelangbawang, Ind. Mer- 

1894, bl. 4U3; J. H. Hisssink, Het pëpadon- 
in de afd. T. Bawang, Tijdschr. Ind. 

T. L. en V. deel 47 afl, 1 en 2.
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plaats diendo van den controleur der tijdel. af- 
deeling Tocngkal). De vloed is nog merkbaar bij 
doesoen Pëtja Blango, boven doesoen Merlocng. 
De oevers der Tocngkal, beneden de Loemahan- 
monding, zijn laag en moerassig, begroeid met 
nipah en weinig bewoond; van af den rechter
oever dezer rivier tot aan de Batang Hari strekt 
zich de Paja lèbar uit, die aan do W.-zijde be
grensd wordt door een lijn, getrokken van Ka. 
Loemahan naar de hoofdpi. Djambi. Het stroom
gebied dezer rivier beslaat nagenoeg het gchccle 
gelijknamige district, dat bestaat uit de landschap
pen Tocngkal en Pëngaboean, en waarin de voor
naamste plaatsen zijn het hierbovengenoemde 
Pëkan, Pelaboean Dagang, Merlocng en Moeara 
Toengkal, de plaats waar het haven- en tol-kan- 
toor en een kleine Chin. vestiging zich bevinden, 
op den rechteroever bij de uitmonding in zee; 
tijdens het Sultansbestuur reeds als Gouvts.-ge
bied afgestaan (polit. contract 1882). Te Ma. 
Toengkal werd reeds in 1809 een recherchepost 
gevestigd, onder een inl. opziener. Het district is 
in de benedenstreken zeer geschikt voor de cul
tuur van klappers en pinang (door Bandjareezen 
zijn er reeds uitgestrekte ldappcraanplantingen 
aangelegd; in de. bovenstreken gaven degeno
men katoenproeven goede resultaten).Landwegen 
(voor rijwielen geschikt) vindt men van: Pekan 
via Mërloeng naar Loeboek Kambing (+ 4S K.M), 
Pëkan naar Soeban (i 18i K.M.) en van Tëloek 
Bodjo naar Dn. Tengah (± 30 K.M.), en verder 
vele voetpaden.

Literatuur. Tijdsehr. B. B., 1912, blz. 240.
II. Rivier in Palembang. Zie bij KOEBOE- 

STREKEN.
III. Doesocn, standplaats van het margahoofd 

. van Tandjoeng Raja, aan , de Pinorivier, afd
Manna, rcs. Benkoelen. -

TOENGKALI. Riviertje in het Noorden van de 
residentie Djambi. Het ontspringt, evenals zijn 
zijrivier, de Soepat, op het heuvelland aan de 
grens van Djambi en Jndragiri en mondt uit in 

“Straat Bërhala. Het is voor kleine stoomers be-

1905 eenc bevolking van bijna 95.000 zielen, 
waaronder bijna 250 Europeanen en 2200 Chi- 
neczen.

TOELOENGAGOENG. Hoofdplaats der ge
lijknamige afdceling met een gezond en tame
lijk koel klimaat, ligt aan de rivier Ngrowo en 

de spoorlijn Këdiri — Blitar — Malang. De 
bevolking bedroeg in 1905 ± 15.800 zielen, 
waarvan 230 Europeanen en 2200 Chineczen.

(SOESD.).

aan

ZieTOELOENGTOEMPOEK
BAARDVOGEL.

TOEMAN (IKAN) (mal.). Zie SLANGEN- 
r u.-KOPVISSCHEN.

r TOEMOE (mal.). Zie BRUG 1 ERA GYM- 
NORRH1ZA.

TOEMPANG. Contróle-afdeeling met gelijk- 
namige Ji^ofdplaats van de afdeeling en het re
gentschap Malang, residentie Pasoeroenn, be
staande uit de districten Paleis, en Karanglo. 
Vroeger, tijdens de Gouverncmonts koffiecul
tuur, bestond deze contróle-afdeeling alleen uit, 
het district Pakis en was het de gewichtigste 
koffieafdeeling van Java. De hoofdplaats ligt 
600 M. boven de zee. Op de hoofdplaats bevindt 
zich de Tjandi Djago, ook Tjandi-Toempang 
genaamd, wel is waar ingestort, doch op de zij
wanden van het hoogc „voetstuk komen nog 
fraaie haut-reliefs voor./-1'

TOEMPANG. Zie DJAGO.
TOENA. Zie onder WA WANT.
TOENDJOENG (mal., jav., soend.). Zie 

r. • NYMPHAEA.
TOENGGEUREUH (soend.). Zie CASTANEA 

TUNGURRUT.

.6

I

TOENGGOEL. Deze op de grens van Batavia 
en de Preanger gelegen onwerkzame vulkanische 
berg behoort met den Boerangrang (zie aldaar) en 
den Tangkoeban Prahoe (zie aldaar) tot eenzelfde 
groep,’ die'doór een gemecnschappel ij ken, .slechts 
ten deelenog duidelijlcen ringwal omsloten wordt. 
In den zeer grooten ringwal met 3 K.M. straal 
van den Toenggoel ligt een kleinere met 1.3 K.M. 
straal, en hierin verheft zich het jongste eruptie 
punt tot 2209 M. (Verbeek, Java, 469 en 732). 
Aan de Z.-zijde bezit hij een aantal hooge voor
toppen: de Tjanggah (1628 M.) in Batavia, de 
Pangparang (Tjidjamboe), de Palasari en de 
Manglajang, alle IS a 1900 M. hoog, in de Prean
ger.

vaarbaar tot Pangkalan Toengkali, tot waar bij 
vloed het zeewater de rivier oploopt. De vorst 
van Boven Toengkali was het Gouvernement 
vijandig gezind en heeft herhaaldelijk veel last 
veroorzaakt November 1904 sneuvelde hij bij 
eenc overvallirtg van zijn schuilplaats door 
militaire patrouille. Bij den Djambi opstand in 
October 1906 stond een pretendent naar de vor
stelijke waardigheid, die zich uitgaf voor den 
zoon van den gesneuvelden Pangéran Poespa, 
aan het hoofd van het verzet in bovcn-Tocngkali.

TOENGKÖB. Een ook wel als Wójla Toenong 
(Boven- Wöjlajaangeduid Jandschap van de ondcr- 
afdeeling Meulaböh.afdeelingWestkust vanAtjèh. 
Er wonen o.m. 178 geregistreerde mannen (1905). 
Vroeger rnaabie het deel uit van de toenmalige 
federatie Kawaj XII. In 1911 werd het vergroot 
met het op den rechter Wöjlaoever gelegen stuk 
van het mede tot die federatie gerekende verla
ten Ara. Aan het hoofd staat Pötjoet Barón, 
dochter van den in April 1905 overleden Kcu- 
djroeën Doclö*. Haar Korte Verklaring dd. 15 
Dee. 1913 is goedgekeurd en bekrachtigd bij 
Gouvts. besluit van 26 Januari 1915. Door den 
oorlogstoestand van vroeger jaren heeft het land 
vpel geleden. De bevolking week uit, en voerde de 
karbouwen weg naar Geumpang, waar zij cre
peerden aan veepest. Zoo waren, toen

eenc
TOENGKAL. I. Rivier in N. O. Djambi, in ha

ren bovenloop S. Pengaboean geheeten, ont
springt op de O.-helling van de Boekit Pën- 
dëm (grcnsboekpuntIndragiri-Djambi-Ma.Tëbo), 
stroomt in Z.-lijke richting tot ongeveer bij doe
soen Loeboek Kambing (in Z. W. Toengkal), van
daar in O.-lijke tot doesoen Merloeng, vervolgens 
in N.-lijke tot de monding der Loemahan, om van 
daar zich om te buigen naar hJb O. en van doe
soen Tëloek Këtapang af een bijna zuiver O.-lijke 
richting aan te nemen. Hare voornaamste zijri
vieren zijn de Asem en de Loemahan, beide van 
links, het aantal onbelangrijke zijriviertjes is zéér 
groot. Zij is bevaarbaar voor zeeschepen tot de 
monding der Loemahan, ongeveer 50 K.M, van 
zee, tot waar zij eenc breedte heeft van minstens 
100 M. en een diepte van 5 tot 12 M.; door stoo
mers van 6 a 7 vt. diepgang kan zij worden opge
varen tot Pëkan (zetel van het districtshoofd),. 
dikwijls ook tot Pëlaboean Dagang (waar in 1906 
een tijdel. milit. post was gevestigd, en dat ge
durende de militaire actie in Toengkal tot stand-

:
men terug-



TOENGKÖB-TOGIAN-EILANDEN of SCHÏLDPADDENEILANDEN. 339

kwam,de sawahs niet meer te bewerken, en moest 
men rijst planten op ladangs langs de Wojla. Mot 
den vroeger zoo lovendigen handel in boschpro- 
ducten en het goudwasschon was het ook zoo 
goed als gedaan. Tal van paden doorkruisen het 
landscliap, veelal uitkomend op het pad naar 
Si Ganta of naar Geumpang.

TOENGOEROET (sound.). Zie CASTANEA 
TUNGURRUT.

TOENTANG. Bekende halte van den spoorweg 
Kedocngdjati-Ambarawa, geiegen aan de Tocn- 
tangrivicr en ruim 13 K.M. yan Salatiga van 
den grooten weg Semarang — Ba wen —Salatiga. 
In de buurt vindt men de erfpachtsonderneming 
Tlogo, waar koffie, cacao, rubber en specerijen 
worden geteeld.

TOENTANG. Rivier in Midden-Java, do af
vloeiing uitmakend van de Rawa Pëning (zie 
PËNING (RAWA). Zij breekt daarna door de 
heuvels, die het bekken van Ambarawa in hot 
Noordwesten afsluiten, een fraaien waterval 
vormend. Waar zij de kustvlakte bereikt, is zij 
door de stuw van Glapan dienstbaar gemaakt 
aan de bevloeiing der afdccling De mak. Verder 
zeewaarts splitst zij zich in de Kali Dëmalc, don 
hoofdarm, en de Kali Bocjaran.

TOENTJAR (soend.). Zie CORIANDRUM.
TOEPAI (mal.) Zie BOOMSPITSMUIZEN en 

EEKHOORNS.
TOEPAI AKAR (mal.). Zie BOOMSPITS- 

M UIZEN.
TOEPAI DJANDJANG, T. KÉLAPA (mal.).

• Zie EEKHOORNS.
TOEPAI POEAR, T. TANAH, T. TJITJIT. Zie

BOOMSPITS M UIZEN.
TOEPAS TOEPASSEN. Zie PORTUGEEZEN 

(ZWARTE)
TOEREAN (Celcbes). Zie MUIZEN.
TOERÉN. Contróle-afdeeling van de afdccling 

en liet regentschap Malang, residentie Pasoeroean. 
De afdccling bestaat uit 2 districten: Toeren en 
Gondanglcgi. In deze contróle-afdeeling komen 
de meeste erfpachtsperceelen van de afdccling 
Malang voor. Do standplaats van den controleur 

eveneens Toeren, 390 M. boven zee. 
TOERÉN. District met gelijknamige hoofd- 

, plaats \ an liet regentschap en de afdccling Ma
lang, residentie Pasoeroean, met vijf onderdis- 
t rieten en I I desa’s ; eind 1905 telde het ' 10.500 
inwoners, waaronder 340 Europeanen, en T 
90 <■ *11 meezeil. 'Poeren is het district, dat van 
geheel da va de meeste erfpachtsporoeolen heeft.

TOERI (mal., jav., soknd.). Zie SESBANIA 
GRANDI FLORA.

TOEREAN IN PATÉ (Cclebes). Zie MUIZEN.
TOERIKALE-LANDEN. Een der districten van 

de ondorafdeeling Milros (zio aldaar), gouv. Cele- 
bes en Ond.

TOEROEN TOEROEN (bat.). *55 ie BINTOE- 
RONG.

TOEROENAN OEDJAN (mal.). Zie PIPIT- 
LOER ÉAN.

TOEROENG (da.l). Zio BÖOMSPITSMUI 
Z E X.

TOESAM (bat.). Zie PINUS MERKUSII.
TOETALO. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN

STRUMENTEN. .
TOETOEP, TOETOEP ANTJOER (jav.). Zie 

MACARANGA TANARIUS.
TOETOEP LAKEK (mad.). Zie HOMALAN- 

THUS.

TOETOEROEGA. Tn Timor gebruikelijke naam 
voor schildpad (zie aldaar en onder CARET).

TOEWA (mak.). Zio TOEBA.
TOEWA-AGAMA noemt men in de residentie 

Amboina de helpers van dc Inlandschc Christen- 
lceraars of goeroe’s djamaat; zij gaan bij afwezen 
of ontstentenis van dezen bij de godsdienstoefe
ning voor en zijn overigens belast met het dage- 
lijkschc onderhoud van de kerk, de collecte tij
dens den dienst en derg. Zij behooren met de 
kapala-soa’s en de kassisi’s tot do kiesgerechtig
den bij de Rcgentskouzc.

TOEWAK (mal., jav.). Zie PALMWIJN.
TOEWI (MAL.). Zie RADERMACHERA GI- 

GANTEA.
TOGIAN (TOGEAN). Zelfbcsturcnd landsehap 

in de onderafdeeling Poso der residentie Menado, 
omvat een deel der Togian-eiland  en (zie aldaar); 
bevolkingsstcrkte ± 1600 zielen.

TOGIAN-EILANDEN of SCHILDPADDEN- 
. EILANDEN. Groep van dertig groote en kleine 
eilanden in de Bocht van Tomini tusschen 121° 
46' cn 122° 50' O.L. en 0° 16' en 0° 48' Z.B. gele
gen, behoorende tot de ondorafdeeling Poso der 
residentie Menado. De voornaamste zijn: Oena 
Oena of Binang Oenang (480 M. hoog) en Togian, 
deze beide voortdurend bewoond, Batoedaka, 
Malenge, Walca besar en Walea këtjil; alle zijn 
laag en heuvelachtig. Oena Oena ligt afgezonderd 
en ten N.W. van de samenhangende Z.W. naar 
N.O. loopende rij eilanden cn is een werkende 
vulkaan; nog in 1898 had er cenc uitbarsting 
plaats. De blijvende bevolking bedraagt ^ 7000 
zielen, over meerdere kampoengs verspreid, zij 
houdt zich bezig met de vervaardiging van copra 
cn het inzamelen van moleo-eieren. De eilanden 
zijn het ressort van de zelf bestuurders v'an Oena 
Oena, Togean, Walea en Batoedaka, die door 
de Korte Verklaring aan het Gouv. gebonden
zijn.

De meerderheid der Togian-cilandcrs spreekt 
.een dialect van het Ampana’sch, dat weder een 
tongval is van het Bare’e (zie het artikel BARL’E) 
en naar het ontkenningswoord de Taa-t-aal 
wordt genoemd.. Oorspronkelijk zijn de Togian- 
eilanden taalgebied van het Bobongko’sch (zie 
Loinansche talen), maar dit is zoo goed als uitge
storven. Verder zijn er op de Togian-eilandcn van 
ouds vestigingen der Badjoreczen, die altijd op 
zee zwerven en maar weinig vaste woonplaatsen 
op den wal hebben. Op de Z.-kust der Tomini- 
boeht, on op dc O.-kust van het Z. 0,-1 ijk schier
eiland van Cclebes, vooral op het eiland Wawoni, 
zijn ook Badjoreescho vestigingen, maar hunne 
taal is toch eigenlijk niet te localiseeren. Daarom 
is zij hier behandeld.

Do Badjoreczen, die hier‘en daar verspreid 
' langs do kusten van Cclebes dobberen, sproken 

dezelfde taal, mot eenigo dialectische verschillen.
Zoo wordt in ’t Badjoreeseh der Minahassa de a 
vaak tot e, b.v. inclc (oog), boeeje (krokodil), Mi- 
nehese (Minahasa); in het dialect dor Togian- * 
eilanden zegt men mata, boeaja, Minahasa. Het 
Minahassisch dialect kan de meeste medeklin-

i s

/

kers als eindsluiters gebruiken, bet Togiansch 
dialect is een weinig dichter bij den vocalischen 
toestand. Ook worden in den Minahassischcn 
tongval de eindlettergrepen -ang, -ong, -oeng, 
-ing, gerekt tot -eang. -oeong, -iong, b.v. piseang, 
agoeong, goenoeong, pèriong, uit pisang (banaan), 
gong (slagbekken), goenoeng (berg), përeng (ham-
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wordenbezoldiging van den Lande genieten, 
benoemd en ontslagen door den Directeur van 
Justitie (Ind. Stb. 1894 No. 109). Bij ontsten- 
tenis van een beëedigd translatcur worden als 
wettig beschouwd de vertalingen, vervaardigd 
door een te goeder naam en faam bekend staand 
persoon, omtrent wiens ervarenheid voldoende 
zekerheid bestaat, mits de vertalingen voor liet 
Plaatselijk Bestuur zijn beëedigd (Ind. Stb. 1837 
No. 59).

Te Soerakarta is een translatcursbureau voor 
de Javaanschc taal gevestigd (Ind. Stb. 1905 No. 
448, 1863 No. 33 en 1872 No. 72); zie omtrent 
translateurs te Djokjakarta, Ind. Stb. 1863 No. 
103 en 1905 Nó. 407.

De tolleen genieten als regel geen vaste bezol
diging, maar mogen voor alle schriftelijke en 
mondelinge vertalingen het salaris in rekening 
brengen, vastgesteld bij Ind. Stb. 1819 No. 79 j'. 
1S66 No. 107 en 1902 No. 272. voor zoover die 
vertalingen niet zijn geschied ten behoeve van 
den Lande door een translatcur, reeds uit ’sLands

boe); ook voor andere eindmedeklinkers vindt 
daar dezelfde rekking, b.v.v baniër, semoeët,men

anea' uit banir (wortclblad), scmoel (mier), anale 
(kind).

Zoowel in woordvorm als in spraakkunst is het 
Badjoreeseh cenc echt Indonesische taal. Even
als het Javaansch en ’t Socndaasch, laat het bij 
de intensieve deelwoorden het voorvoegsel weg, 
dus: nginoem, vgeked, moegai, mono', naman, 
njaol, van inoem (drinken), keked (bijten), poegai 
(maken), bono' (dooden), tanam (planten), snol 
(antwoorden). De voorvoegsels zijn dezelfde als 
die der W.lijko Indonesische talen. Als causaal- 
prefix is pa- nog bekend, b.v. polidor (doen sla
pen), palaina' (doen zeilen). Als passief-vormer is 
di-, dc-, ndi- in gebruik, b.v. dibono’ (gedood), 
ndigendo (op den rug gedragen) oeda dipendang 
(reeds besneden). Het achtervoegsel -on is in ’t 
Badjoreeseh nog geheel levend. Met welke taal 
het Badjoreeseh van Celebes meer onmiddellijk 
verwant is, kan thans nog niet worden uitgc-* 
maakt.

f
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• Literatuur-. N. Adriani, De talen der Togian- 
^eilandcn, Tijdschr. Bat. Gen. XL11 (1900), bl. 

460-490.
TOHASIK (mixah. landstaal). Zie HOMA- 

LIUM.
TOHON OEWAN (?daj.). Zie LOEWAK.
TOJA PAKËH (eiland Noesa). District 

de onderafdeeling Kloengkoeng, afdecling Zuid- 
Bali, residentie Bali en Lombok.

TOJANG. Javaanschc naam voor de Dwerg- • 
Zeezwaluw Sterna sinensis; cene andere soort, 
Slerna anglica, heet Tojang-katjer, op Sumatra 
Samar-laoet; Hydrochelidon hybrida heet in het 
Soendancesch Poetër-laoet. Sterna pclecanoides 
en Sterna poliocerca worden op de Aroe-cilanden 
Gaat genoemd.

TOKÈ. Soendancesch en in het Bat. Maleisch

kas bezoldigd.
Wanneer ten behoeve van het Gouvernement 

werkzaamheden worden verricht als translatcur 
of tolk door personen, die niet als zoodanig zijn 
aangesteld en van J^andswege bezoldigd, maar 
uit anderen hoofde van OouvernementsMfege vast 
bezoldigd worden, wordt voor die werkzaamhe
den genoten de helft van het salaris, vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1819 No. 79.

Voor de tolken voor de G'hincesche taal zie 
onder CHINEESCHE ZAKEN (AMBTENAAR 
VOOR).

Tot tolk voor het Japanseh zijn alleen be
noembaar zij, die daartoe zijn opgeleid volgens 
de regeling in ind. Stb. 1918 No. 71. Hunne op
leiding vangt aan in Europa en wordt voltooid 
in Japan (zie ook Ind. Stb. 1918 No. 72). Ook 
officieren van het Ncd. Ind. leger kunnen tot 
Japanseh tolk worden opgeleid; daarover hande
len Ind. Stb. 1918 No. 117 en 1919 No. 560.

TOLOFOEO. District op dc Westkust van het 
Noordelijk schiereiland van het eiland Halma- 
hora, ten N. van het district Gamkonorah, waar 
tusschen Kaap Ligoea dc grens vormt, en behoo- 
rende tot het sultanaat Ternate. Er zijn slechts 
twee heidcnsche kampoengs, bestuurd door een 
Sangadji, welker bewoners hun bestaan vinden 
in het kloppen van sagoe. Van wege den Sultan 
is er een Oetoesan geplaatst.

TOM (jav.). Zie JNDIGOFEBA.
TOMAAT. Zie LYCOPERSICUM.
TOMBAK (mal.). Zie AGERATUM.
TOMBAK. Naam eener goudkleurige lcgeering, 

bestaande uit 5—12 d. koper, 1 tl. zink (Euro- 
peesch tombak), soms met wat tin (Amerikaansoh 
tombak); met meer zink krijgt men wit tombak. 
De naam is afgeleid van het Skr.-Maleischc Tëm- 
baga, d.i. koper.

TOMBARIRI, District van de onderafdeeling 
en afdeeling M^nado der residentie Menado, 
staande onder een Ie districtshoofd, met den 
titel van Majoor. De voornaamste plaatsen 
zijn: Tanawangko districtshoofdplaats, Lola, 
Tara-tara en Woloan. Het district is rijk aan 
klapperaanplantingcn en rijstvelden. De bevol
king van Tombariri behoort tot dc Tomboeloe 
(l/et. volk van de boeloe of bamboe), en spreekt 
het Tomboeloesch dialect 
Minahasa.

1
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overgegaan woord, waarmede soorten van het 
hagedissen-geslacht Cecko, de groote huisgekk’o, 
worden aangeduid (zie onder GEKKO’S). In het 
Mal. komen de vormen tëkèk en tokèk, in het 
Jav. komt alleen tëkèk voor.

TOKKEL-INSTRUMENT. Zie MUZIEK EN 
MUZIEKINSTRUMENTEN.

TOKO (mal.). Zie BOEROENG-K1KIE-RJM-

:
3

BO.
TOLGEBIED. Zie BELASTINGEN, deel I, 

blz. 255, en VRIJHAVENS.
TOLI TOLI. Zie TONTOLI.
TOLITOLI (TONTOLI) BAAI, aan de N.W.- 

punt van Celebes, is een kleine baai met matige 
diepten, aan de Westzijde grootendeels afgesloten 
door het dichtbegroeide, rotsige eiland Latoe- 
ngan. De baai ontleent haar beteekenis aan het 
plaatsje Kampoeng Baroe, het jniddelpunt van 
den handel op dit kustgedcelte. De Noordpunt * 
der baai wordt gevormd door den steilen rotshoek 
Laboean Dédéh, overigens bestaat dc glooiende 

m kust uit zandstrand, waartusschcn eenige rivier
tjes aan hun mond modderbanken vormen. BcO. 
Laboean Dédéh vindt men de nu verlaten kolen- 
loodsen. Zie Zeemansgids deel IV.

TOLI-TOLISCH. Zie TOMINISCHE TALEN.
TOLKEN EN TRANSLATEURS. Daar

!
■

i;

waar
zulks in het algemeen belang noodig wordt ge
oordeeld, worden vaste tolken of beëedigd e 
translateurs in vreemde talen benoemd (Ind. 
Stb. 1819 No. 79, gewijzigd bij Ind. Stb. 1859 
No. 69). Translateurs in vreemde talen, die geen

i
de landstaal der I.van
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TOMBATOE. Districtshoofdplaats. Zie TON- 
8 A WANG!

TOMBOEKOE. Landschap aan clc Oostkust 
Celebcs. Zie BOENGKOE.

TOMBOELOE’SCH. Zie MINAHASSISCHE 
TALEN.

TOMBOLO. District van de ondcrafdceling 
Goa der afdeeling Soenggoe Minasa, gouvt. Celc- 
bes en Onderhoorigheden.

TOMBOLONGANG. Eiland gelegen ten Z.W. 
vanSaleieren daaronder resstfi'teerend.Het wordt 
bestuurd door een glarang, die tevens het bestmir 
voert over dc eilandjes Poelassi, Bahoeloeang en 
Nambolaki. Het eiland heeft een lengte van d; 
6.1 K.M. bij een breedte van i H K.M; De N.- 
helft van het eiland is bijna geheel ingenomen 
door een kalkgobergte.dat in den B. Koekoesan 
zijn grootste hoogte bereikt (737 voet, zeekaart). 
Dit gebergte wordt door een moeras, dat vanuit 
de Z.O.-kust diep in het land binnendringt, ge
scheiden van het minder hoogc Z,-gebergte, dat 
zich met eenigc onderbrekingen langs dc Z.-kust 
voortzet. De belangrijkste kampoeng is Tengah 
Tengahin het miUden van het eiland aan deO.-kust 
met een goede, diepe havenplaats. Een weg loopt 
door het midden van het eiland van de W. naar de 
O. kust. De bevolking is in hoofdzaak afkomstig 
van Salcier, dc sterkte was in 1912 842 zielen. 
De gezondheid is vooral door malaria slecht, de 
kindersterfte groot. De voornaamste cultuur is 
die van klappers. Slechts een weinig djagoeng 
wordt er geteeld,zoodat veel levensmiddelen in
gevoerd moeten worden. De vischvangst is ge
ring. De pisangcultuur, vroeger van eenigc betee- 
kenis, is te niet gegaan door ziekte in het gewas. 
Het bovengenoemde moeras wordt langzamer
hand geheel benut voor den aanleg van visch- 
v ij vers.

TOM EO (Celebes). Zie BANGO.
TOMI TOMI (mal. mol.). Zie FLACOURTÏA 

IN E R M18.
TOMINI. Kustplaats in de afdeeling Midden 

('elcbcs, der «residentie Menado, waaraan do golf 
of bocht zijn naam ontleent. Reeds in de dagen 
der Compagnie stond er een bèntèng en was er 
veel verkeer met Gorontalo, evenals thans. De 
plaats teil ' 1500 zielen. Op 300 M. uit den wal 
kan in 25 vadem worden geankerd.

TOMINI (GOLF VAN). Grootc en zeer diepe, 
Oost-West loopendo golf, welke tot bijna aan de 
Westkust In t land indringt tusschen het Noor
delijke en N.O.-lijke schiereiland van Celebes. 
De Zuidkust heeft een zeer onregelmatig beloop. 
BeW. den op het midden dier kust gelegen hoek 
Api, loopt tot bij 1’oso een breede golf diep om de 
Zuid het land in, beO. dien hoek ligt dc om de 
Oost scherp toeloopendo golf van Poh. Dc Noord
en West-kusten der golf van Tomini worden om
zoomd door barrièreriffen, welke het breedst zijn 
en het meeste eilandjes en gevaren hebben, zoo
wel langs den steilen verhoogden buitenrand als 
daarbinnen, op het W.-lijk gedeelte van dc 
Noordkust. Deze riffen loopen door tot in een 
diepte van ongeveer 200 M., in grootcr diepten 
worden slechts enkele zeer steile,losliggende riffen 
aangetroffen o.a. het atol vormige Lalangarif in 
het Z.W.-gedeelte. Tusschen hoek Flesko en 
Limba, een eiland op het midden der Noordkust, 
van Tomini tot Sidoa, in den N.W.-hock. van 

/ Ampibabo tot Parigi, op het midden dor West
kust en langs dc Zuidkust ontbreekt het barrière-

rif en vindt Yncn slechts een zeer smal koraal- 
kustrif, dat steil naar zee afloopt. Bij hoek 
Batoo Ilitam, in het Z.O. gedeelte der golf, 
beginnen dc om dc Noord en ver om dc West 
uitstekende plaatriffen, welke do Togianeilandcn 
dragen.

Naar allo kanten is dc golf door hoog berg
land omgeven. Het gedeelte tusschen Todjo en 
hoek Api, in den Z.W.hoek, behoort tot dc steil
ste, dat tusschen Menelili en Kasimbar, op de 
Westkust, dat uit niet meer dan heuvelland be
staat, tot dc laagste. Waar geen barrièrerif 
wezig is, wordt de bergvoet meestal door dc 
bespoeld, behalve bij Tenombo, in den N W.hoek, 
en bij den mond van de Posorivier in den Z. W.- 
hock, welke in een vlakte liggen; ook een gedeelte 
beW. Pagimana, aan den mond van de golf van 
Poh,is laag maar niet vlak. Achter het barrièrerif 
vindt men langs de Noordkust een smalle, lage, 
meestal moerassige kuststrook, afgcwisseld met 
vast strand aan den voet van het heuvel- en 
bergland; aan de Westkust, tusschen Toeroe- 
boeloe en Ampibabo en beZ. Tamboo, is de 
kuststrook vrij breed, maar alleen de laatste is 
moerassig.

De grillig gevormde Togianeilanden zijn steen
achtig en hebben zwaar begroeide heuvels met 
een kenbaren, scherpen piek op het gelijknamige 
eiland. De Westpunt van het W.-lijke eiland, Ba- 
toe Daka met rotsige kust, ligt 25 K.M beN. 
hoek Api, zoodat tusschen de eilanden en den Ce- 
lebeswal een groote, O.-W.-loopende baai wordt 
gevormd, van welke dc golf van Poh dc Oostpunt 
uitmaakt. Het aan alle zijden steile krraalpla- 
t eau, waarop de gchcclc groep ligt, is door de zeer 
korte, smalle en diepe straat Walea gescheiden 
van de met de kust verbonden plaatriffen, waar
op verscheidene eilanden liggen, van welke het 
steile Poeah het grootste is. Het hooge, steil uit 
zeo oprijzende Ocna Ocna, beN. de Togian- 
eilanden, is een werkzame vulkaan, de lagere ge
deelten van de zacht oploopende hellingen ver- 
toonen belangrijke klapperaanplantingen. Spo
ren van vulkanischen aard komen ook voor bij 
hoek Api, waar brandbare gassen uit den bodem 
en zelfs uit het water opstijgen.

Van dc rivieren, welke in de golf uitmonden, is 
alleen de Posorivier in den Z.W.-lijken hoek, de 
afwatering van het gelijknamige meer, van be
lang. De drempel aan den mond is ondiep en bij 
zware regens stroomen de oevers gedeeltelijk on
der; de hoeveelheid der afgevoerde vaste stoffen 
is zóó groot, dat ter rcede van Poso de bodem, bij 
uitzondering, bestaat uit zware modder. Overal 
elders vindt men zand, koraal en steengrond en 
alleen in zeer grooto diepten zachtcn grond; deze 
diepten bedragen reeds op een G K.M. van den 
Westoever 1500 M. en nemen naar buiten toe tot 
•1000 M. en meer.

BeO. Oena Ocna en de Togianeilanden, waait 
van Mei t/met Oetober een Zuidmoesson met 
overhecrschend Z.Z.W. tot Z.Z.O.-winden, hoe
wel andere richtingen evengoed voorkomen o.a. 
veelvuldig in September. De wind, die langs den 
Z.O.-hoek der golf recht op Gorontalo aanwaait, 
en grootc hoiigheid medebrengt,maakt do zoo van 
Tg. Flesko tot Limba ruw, zoodat de ontwikke
ling van barrièrerif onmogelijk is, terwijl het ge
deelte beW. do Togianeilanden meer in do luwte 
blijft. Vooral te Gorontalo, dat in con kloof ligt, 
waarachter de vlakte van Liinboto zich
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rontalccsch, verder ook nog hier en «laar aan do 
kust der Dondo-baai (straat Makassar). Langs dc 
geheelc kust, aan beide zijden, is het Paloe sch 
(zie: TORADJA’SCHE TALEN) dc verkeerstaal 
tusschcn hen die eikaars talen niet spreken. In 
liet gebied van hctTinombo’sch zijn'een paar ko
loniën van het Mattdar’sc/i- (andian) en het Boegi- 
neesch (dc'). Ten YV. van ’t Kasimbar’sch, in ’t 
bimienland en ook aan den W.oever der Dondo- 
baai. het Oemalasa’ sch, (ndaoe), ook nog gespro
ken op het eiland ST: ma tang, aan den ingang der 
Dondo-baai. Verder aan straat Makassar: lialai- 
sang'sch of Ealacsm'sch (pajo), op ’t schiereiland 
Balaisang; N.lijk daarvan, aan de kust, 'Dampe- 
la’sch (dian). Ten Ö. vanSodjol: Toli-Tolïsch of 
TontoU'$ch\gega),in welks gebied ook eenige Boe- 
ginceschc koloniën zijn; deze taal loopt aan de 
N.kust tot aan dc grens met het Bocol’ seh (zie: 
Gorontaleeschc talen). Ten slotte in dc landstreek 
rondom het Bolano-meer: het I'oano'sch "f I’ola- 
no'sch (djidja), eene zeer kleine enclave in liet To- 
miniseh taalgebied.

De Tominische talen kunnen eindmedeklin
kers tot eindsluiters hebben; niet-cïndlcttcrgre- 
pen zijn steeds open. Het Petapa’sch, dat het 
dichtst bij dc Toradja’sche talen ligt, sluit alleen 
nog maar op enkele medeklinkers, maar het aan
tal sluiters vermeerdert gaandeweg in de talen 
die verder N.lijk en O.lijk liggen. Het Boano'sch 
heeft de meeste sluiters. De R. G. H. klank is in ’t 
Petapa’sch nog verdwenen, evenals in de Tora
dja’sche talen,maar is in het Boano’sch reeds over
wegend wat een Filippijnsche trek is. Ook ziet 
men het suffix -an weder meer optreden, hoe ver
der men van het Petapa'sch naar het Boano’sch 
trekt. Een Filippijnsch verschijnsel is ook nog 
het vormen van werktuignamen met reduplicatie, 
wat in ’t Petapa’sch nog niet, maar in het 
Boano’sch reeds regelmatig plaats heeft. Even
eens merkt men, in dezelfde richting gaande, in 
den woordenschat en in de voorvoegsels een zeer 
duidelijk voortgaande toenadering tot de Filip 
pijnschc talen. Geheel op dezelfde nvijze als de 
West-Toradja’scho talen, onderscheiden deTomi- 
nischc talen twee hoofdtijden in hot actief en in 
het passief. Dit kenmerk hebben zij flus gemeen 
met de W. Toradja’sche en de Filippijnsche talen.

Literatuur t/A<\riaifi & Kruyt, J)e Bare’e-spiv- 
kende 'J'oradja’s, dl. IJ1, 166 183 en 348 350
ën de aldaar aangchaaldo bronnen.

TOMO. District met gelijknamige hoofdplaals 
van de contróle-afdeeling, het regentschap cn (!<■ 
afdecling Soemëdang, residentie Preanger-Re
gentschappen. Het heeft eene oppervlakte 
377 K.M2., en telt 4 onderdistrieten met 38 
desa’s. Vóór 1913 heette het Tjonggcang.

TOMOHON.(bet. menschcn, die bij de bron: 
moeoeng wonen; Tomoeöeng). Hoofdplaats van 
het district Tomohon Sarongsong, onderafdecling 
en afdeeling Menado der residentie Menad o, be
staande uit een achttal kampoengs, 779 M. hoog 
gelegen met een koel klimaat, en een pasanggra- 
lmn. Het is tevens de standplaats van een hulp
prediker en eenige pastoors. Het kan beschouwd 
worden als het brandpunt der zending in de Mina- 
hasa. Men vindt er een fraaie Katholieke kerk ep 
kloosterschool, met pastorie en klooster; verder 
een kweekschool voorin!. Christenleeraars( Prol.), 
gesticht door den Duitsclien zendeling Nicolaus 
Philip Wilkcn, die in 1842 in de Minahasa kwam 
en erin 1878 overleed, een kost-en dagschool voor

breedt-, heeft men in dc maanden Juli cn Augus
tus op de warmste uren van den dag veel van den 
wind te lijden cn staat aan den West wal der baai 
nog al zee; ’s nachts gaat de wind gewoonlijk 
liggen. BcW. Gorontalo neemt dc moesson spoe
dig afin kracht. Bij Oena Oena is er niet meer van 
tc bespeuren dan con lango deining; langs den 
Zuid wal is ’s nachts dc landwind het krachtigst, 
maar ondervindt men overdag toch nog dikwijls 
krachtigen wind uit O.-lijke cn Z.-lijke richtin
gen; op de andere kustgedccltcn heeft men in 
dezen tijd slechts land- cn zeewind en is de zee 
kalm. De lieerschendc wind vindt een weg tus- 
schcn de hoogc bergen door, o.a. tusschcn hoek 
Api en het daar beO. gelegen Tabclombang, waai
de harde wind op den voormiddag spoedig een 
korte, woelige zee veroorzaakt.

Eerst in December krijgt de Noordewind de 
overhand, in Januari, Februari en Maart staat 
een weinig krachtige Noord moesson met N.N.W.- 
wind vrij regelmatig door. Te Gorontalo heeft 
men dan zwakken land- en zeewind, in de bergen 
valt, gedurende dien tijd, veel neerslag en de 
rivier loopt steeds af. Doorstaande harde wind 
komt in de golf zelden voor, en harde buien zijn 
uitzondering. BeW. de Togianeilanden heeft 
men het geheele jaar door fraai weer en kalm 
water met geregelden land- en zeewind, wier in
vloed zich evenwel niet zeer ver van de kust doet 
gevoelen. Somtijds waaien in het W.-lijk gedeelte 
de Westelijke winden van straat Makasser krach
tig over en veroorzaken dan in korten tijd 
zee. Regenbuien komen het geheele jaar door 
voor, te Gorontalo valt nog wat minder re
gen dan te Kenia, betrekkelijk droge cn natte 
tijden zijn evenwel minder afgescheiden; onweer 
komt weinig voor, aardbevingen zijn niet zeld
zaam.

In den Zuidmoesson loopt de stroom om de 
N*W. uit de Moluksche zee langs den Zuidoever 
de golf in, trekt dan rond langs den Westoever 
en verlaat de golf langs den Noordoever, deze 
stroom is vrij zwak. De vertikale waterbeweging 
is niet groot en loopt uiteen van 1,5 M. tot enkele 
•d.M. Zie Zeemansgids deel V.

TOMINISCHE TALEN. Op het Noordelijk 
schiereiland van Celebes ligt, tusschcn de West
kust van af het schiereiland Balaisang tol een 
weinig ten W. van kaap Kandi en aan de Oost
kust van -Towera tot Molosipat, dus tusschcn 
twee lijnen, de eene getrokken van 0° 10' Z.B. 
naar 0° 35' Z.B. en de andere langs 121° 30' O. L., 
het gebied der Tominische talen, die den over- 
gang vormen tussehen de Toradjaseho talen ten 
Z. en de Gorontaleesche ten O., op welke weder 
N.lijk de Filippijnsche talen volgen. De Tomini
sche talen zijn, met de namen hunner ontken- 
ningswoorden, naar welke zij op Midden-Celcbes 
worden genoemd,de volgende: J'ctapa’sch (tadje), 
ten Z. van de taalgrens, in het gebied van liet Pa- 
rigisck gelegen, eene zeer kleine, uitstervende 
taal, slechts door enkele familiën gesproken. Ver
der N.lijk: Tinombo'sch (laoedje), N.lijk op langs 
de kust der Tominibocht, telkens afwisselend met 
Kasimbar'sch (tadjio), dat zijn hoofdgebied nog 
verder N.lijk uitstrekt. Het Kasimbar’,sch blijft 

de kust der Tominibocht, het Tinombo’sch 
wordt ook gesproken aan de kust van straat Ma-
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kassar.ln het landsehap Sodjol. Ten N. van ’t Ti- 
nombo’seh ligt het Tomini,sch(tiadje),aan de kust 
der Tominibocht, tot aan dc grens met liet Go-
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inl. meisjes on te Kocranga, nabij Tomohon, een 
kweekschool voor inl. Gcnootschapsondcrwijzcrs. 
Be beide laatste geniéten Gouvernemonts subsi
die. Het aantal inwoners bedraagt ruim 5000.

TOMOHON SARONGSONG. District van de • 
onderafdecling en afdecling Mcnado der gelijk
namige residentie (ontstaan uit de vroegere di
stricten Tomohon, Sarongsong en Kakaskasen), 
staande onder een 1ste districtshoofd of hoe- 
koem-besar. Diens standplaats is to Tomohon (zie 
aldaar). Voornaamste plaatsen zijn verder: Ka
kaskasen (zie aldaar), Sarongsong (bet. water
straal), 775 M. hoog gelegen met zwavelbronnen 
in de nabijheid, Lotta (bet. modder) voormalige 
distrïctshoofdplaats met veel groentcntcelt en 
kippenfokkerijen, Lahèndong (zie aldaar), Ta- 
taaran (bet. marktplaats, van taar, verkoopen of 
toonen), Rocrockan, 900 M. hoog, hoogstgelegen 
negorij en Kcmbes. Tomohon-Sarongsong is een 
belangrijk en welvarend district. De bevolking in 
dit district behoort tot dc TomboeloC.

de standplaats van een hulpprediker, met pa- 
sanggrahan, Pontak 250 M. hoog, het eindpunt 
van den grooton weg van Amocrang via Motoling, 
(,n ?9Jë?D -flan grens der ondcratdecling en 
Bolaang Mongondo, met groote klappcraanplan- 
tingen. Tompaso omvat do brongebieden der 
Poigar rivier en van dc Ranoiapo. Dc bevolking 
behoort tot de Tompakówa of Tontemboean.

TONDA. Zie VAARTUIGEN.
TONDANO. Onderafdecling van do afdecling 

Menado, residentie Mcnado, bestaande, volgens 
de reorganisatie van 1920, uit de districten 
Maoembi, Tonsea, Tondano-Toelian, Tondano- 
Toclimambot en Kakas-Rëmbokën, onder het 
bestuur van een controleur, aan wien toege
voegd is een asp.-controleur, standplaats Tonda- 
no. De bevolking telde in 1915 ± 85.000 zielen, 
waaronder d: 170 Europeanen, 000 Chineezen en
30 Arabieren. De onderafdecling Tondano is 
bergachtig en strekt zich hoofdzakelijk in een 
breede strook uit langs de Oostkust. Bijna alle 
riviertjes stroomen in Z. — O. richting in de Mo- 
luksche zee. Het Lèmbéangebergte ten O. van het 
meer van Tondano vormt de waterscheiding 
(lèmbéan bet. dan ook waterscheiding). De kern 
der onderafdecling wordt gevormd door het groo
te meer van Tondano (zie aldaar) en dc hoogvlak
ten van Tondano en Kakas, die dicht bevolkt 
zijn. Het is do rijstschuur der Minahasa. Aan de 
Westzijde van het meer verheffen zich weder ver
schillende berggroepen, z.a. dc Tampoesoe (zie 
aldaar) en de Empoeng (zie aldaar), waar tus- 
schen de hoogvlakte van Tomohon ligt. In het Z. 
deel der onderafdecling ligt het Woeloer Maha- 
tocs (bet. honderdtoppig) gebergte en dc Sopoe- 
tan groep (zie aldaar).

Door breede, verharde wegen zijn de groote 
negorijen met elkander verbonden. De voor
naamste wegen zijn: van Tondano langs beide 
oevers van het meer van Tondano via Ivakas 
naar Langowan (langs den O.kant van het meer 
geheel vlak qn 30 K.M. lang; langs den*W.kant 
met enkele hellingen, 27 K.M.) van Langowan 
naar Ratahan en Belang, van Langowan via 
Sondër naar Tomohon (28 K.M.) en de beide 
verbindingswegen van Tondano naar Menado via 
Tomohon (35 K.M.), via Aicrmadidi (ongeveer
31 K.M.). De districtshoofcfplaatsën zijn, behalve 
Toelian en Toelimambot, Maoembi (zie al
daar), Aicrmadidi (zie aldaar) en Kakas (zie 
aldaar).

Dc Tondancescho taal, die met het Tomboe- 
loe’-sch en het Tondca’-sch te zamen dc grootste 
der beide groepen uitmaakt, waarin de Minahas- 
sische talen zijn te verdoelen, wordt alleen in dc 
drie laatstgonoomde districten gesrpoken; Ton
dano-Toelian en T. Toelimambot sproken het 
hoofddialect, Kakas Römbokën heeft een afzon
derlijk dialect van het Tondaneesch. Het grond
gebied der taal is dus zeer klein,maar het behoort 
tot de best bevolkte streken der Minahasa. Be-

TOMORI. Heidensche bevolking van het land- 
schap Mori (zie aldaar).

TOMORIBAAlf. Belangrijke, vrij ver om de
N.W. hot land indringende baai op het midden 
van de Oostkust van C'elebes. De voornaamste
plaats is Kolonedale, aan den Z.W. oever der 
Lambolobaai. In den mond der niet zeer wijde 
baai liggen cenige Z.O. — N.W. strekkende riffen, 
meer naar binnen vindt men,0.-W. over de baai, 
de steile, heuvelachtige Tomori-eilanden, omge
ven door losse stcenen en enkele riffen en in het 
N.O.lijk gedeelte der baai treft men het hooge, 
steile, dichtbegroeide eiland Tokobae aan. Dc 
oevers der baai zijn aan den mond laag, de Noord
oever zelfs moerassig en met rizophoren begroeid, 
met achterliggend hoog bergland ;mccr naar bin
nen nadert het gebergte dc kust en wordt deze 
hoogcr. Er worden daar twee groote baaien ge
vormd, dc Tambajolibaai in denN.W.hock achter 
Tokobae en, aan den Z.W.oever, de om de Zuid 
loopendc Laml»olobaai. Ook in den binnenhoek 
der Tambajolibaai wordt een laag, moerassig, met 
nipah en rizophoren begroeid gedeelte aangetrof- 
fen, dc uitlooper van een kloof tusschen dc zeer 
hooge Peleroe- en Tcmboesisigebergtcn. Dc voor
naamste rivier «Ier baai is de La, welke met een 
delta,
heuvel Baton Pon ligt, op den Zuidoever bij don 
mond in zee loopt en daar rond de hoeken een 
breede modderbank heeft gevormd. Overigens 
\ indt men langs den wal een smalle koraalkust-

dien dc armen van welke dc kenbareIJSSf

bank, nagenoeg zonder droogvalling. alleen langs 
het lage buitengcdcclto van den Noordoever en 
langs den waRbeN. de baai heeft deze cenige 
breedte. Aan weerszijden van dc baai is dc kust 
laag en ligt daarvóór een breed barrièrerif, dat om 
deZuid aanmerkelijk versmalt.Binnen dc barrière 
liggen, langs den Zuidoever, meerdere droogval
lende plekken on gevaren, aan weerszijden van 
welke men een vaarwater aantreft. Het water in 
de baai is zoor troebel door dc uitstroomendo ri
vieren. l)o diepten zijn vrij groot, dc vcrtikale wa
terbeweging loopt er uiteen van 1,8 tot 0,5 M.
Zie Zeemansgids, doel V.

TOMPASO. District van dc onderafdecling 
Amocrang, afdecling Menado der residentie Mc
nado, staande onder een Hoofd, met den titel van 
Majoor. De districtshoofd plaats is Motoling, (505 
M. hoog gelegen. De voornaamste negorijen zijn 
verder:-Koemëlëmboeai (bet. opborrelend water), nahassa, door Dr. J. Brandcs, uitgegeven door

'• U.—(.<• /

halve het Tonsawang’sch, is geen Minahassischc 
taal zoo weinig beoefend als het Tondaneesch.

literatuur: Vergelijkende Woordenlijst van ta
len en dialektcn in dc residentie Menado, door A. 
J. F. Jansen, Tydschr. Bat. Gen., dl. IV (1855), 
bl. 524, vlgg.; Mededoelingen omtrent dc Alfoer- 
sche taal van N.O. Celebcs, 1. Vergelijkende 
Woordenlijst, Bijdr. K. L 3, IV, 203 — 25 f. 400 — 
445, 3, V, 69- 120 (1809-70); Taalkaart der Mi-

.i' T«r., r
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du Hindoe’», kan geen sprake zijn. Hun schim
menspel (vgi. L. H. Gray, The Dütangada of Sub- 
hata in J. A. 0. S. xxxn, bl. 58—77) is waar
schijnlijk integendeel aan de Javanen ontleend. 
De Chineczcn hebben wel is waar een schimmen
spel, maar dit was toch nooit populair. Dr. Hazcu 
noemt het dan ook al zeer onwaarschijnlijk, zóo 
niet onmogelijk, dat de wayang van de Chineozon 
zou overgenomen zijn (O. c. bl. 28). Wat de Sia- 
mceschc wayang betreft, deze is waarschijnlijk of 
direct aan dc Javanen* óf aan de Maleiers van 
Malaka ontleend.

Oorspronkelijk karakter der wayang poerwa. 
Evenals bij de Indiërs en Grieken schijnt zich 
ook bij de Javanen het tooncel ontwikkeld te 
hebben uit religieuse ceremonieën ter cere van 
de góden of als góden voorgestelde voorvaderen. 
Zelfs nu nog vertoonen de wayangspelen sporen 
ervan, dat zij oorspronkelijk eene godsdienstige 
strekking hadden. Wij zagen boven reeds, hoe 
vóór de vértooning een offer (s a j e n) gebracht 
wordt, hoe wierook gebrand wordt enz. Verder 
wijst daarop de omstandigheid, dat eene toonccl- 
voorstelling dikwijls gegeven wordt ter afwering 
van onheilen, ziekten enz.

Oorspronkelijk wilde men waarschijnlijk de 
schimmen der voorvaderen oproepen, om deze te 
raadplegen in moeielijkc omstandigheden. De 
zonderlinge vormen fier wayang-poppen zijn ver
moedelijk daaraan toe te schrijven, dat zij geen 
menschen, doch schimmen moesten voorstellen.

Waarschijnlijk was het aanvankelijk het hoofd 
der familie, dat de schimmen der voorvaderen op
riep. Later werd dit het werk van priesters en wel 
van sjamanen, die men bij bijna alle volken van 
den Indischcn Archipel vindt. Een overblijfsel 
van sjamanisme vindt dr. Hazen in de mededee- 
ling van Raden Mas Ootaja, dat enkele dalang’s, 
vóórdat zij de voorstelling beginnen, met wierook . 
bij zich in een overdekte kooi kruipen, waar zij 
eene ingeving van de geesten zouden ontvangen. 
Deze priesters zouden 
d oeng (liedjeszingende widoc) of w a I v a n 
geheeten hebben. Deze namen komen reeds in 
de Kawi-oorkonden voor.

Langzamerhand zou do godsdienstige plechtig
heid in eene vermakelijkheid overgegaan zijn, 
evenals men voorbeelden hiervan bij de Bulalcs 
en Oio Ngadjoe vindt. Kortom de schimmenvcr- 
tooning was, volgens eene zeer aannemelijke hy
pothese van dr. Hazen, een der bcstanddcelen 
van den voorvaderlijken eeredienst en de verton, 
nor de priester van dien eeredienst. De wayang 
zou dus datceren uit den tijd vóór de invoering 
van het Brahmanisme en Boeddhisme, dus uit de 
eerste eeuwen onzer tijdrekening (vóór 400 n, 
Chr.). Daarentegen meent dr. Hoescin Djajadi- 
ningrat, flat de wajang poerwa ontstond in Sji 
waïtische omgeving en dateert uit den tijfl, toen 
het Sjiwaïsme op Java de hoofdgodsdienst was 
(Acad. proefschrift, st. XXVI IJ).

Technische houw der loon echt ukken. De Javaun- 
sclic naam voor „tooneclopvoering” is 1 a k o n, 
afgeleid van den stam Iako e, die zoowel 
„gaan”* als „handelen” beteekent en dus volko
men overeenkomt met het Gricksche woord 
„drama”.

Alle lakon’s zijn volgens vaste regelen inge
richt. Men vindt deze vermeld in de O c g ë r 
p ë (.1 a 1 a n g a n óf Grondregelen voor het (.la- 
lang-schap. Alle onderdeden hebben vaste lech-

hunne schaduwen zien, terwijl de vrouwen aan 
den tegenoyergestcldon kant van het scherm zit
ten, dus alleen dc schaduwen zien. Vroeger ech
ter, en zelfs nu nog op Bali, Lombok en W6st- 
Java zaten (zitten) zoowel de mannen als dc 

vóór het scherm en zagen (zien) alleen

li'
.

I
■P: vrouwen

de schaduwen, terwijl dc palang er achter zit. 
(Raffles, History of Java, 1817,1, bl. 337 of 2c ed. 
1830,1, bl. 376. Verh. Bat. Gen. VIII, 1816, bl. 47 
en Serrurier, De wajang poerwa, 1896, bl. 201 
der 4°. uitgave of bl. 93 der 8°. editie). Aan den 
heer G. P. Rouffaer komt dc eer toe, het eerst 

„ hierop gewezen te hebben (Bijdr. Kon. Inst. 1902, 
bl. 41 en bl. 102 — 104). Overigens vergelijke men 
Scrruricr’s werk, o. a. wat den vorm der poppen 
betreft.

Ouderdom der wayang poerwa. Uit verschillende 
plaatsen der Oudjavaanschc letterkunde blijkt, 
dat de wayang reeds in de eerste helft der 
11e eeuw na Chr. opgevoerd werd op Java, nl. 
uit A r j o e n a w i w a h a, strophe 59, W r t t a- 
sancaya, strophe 93 (dagteekenende onge
veer uit ’t midden der 12e eeuw). Bharat a- 
y o e d d h a, strophe 664 (in 1157 na Chr. ge

schreven). T a n t o e p a n g g ë 1 a r a n, fol.
/ 34a van cod. 2212 Warn. Leg. (waarschijnlijk da 

teerende uit de le helft der 11e eeuw na Chr.), 
R a maya n a, sarga XXIV, vers 112 (vermoe
delijk uit ’t begin der 13e eeuw), Brak m a ij- 
tl a p o e r a n a, Socmanasantaka, XXVII, 
I en R a m a w ij a y a, VII, 12. Ook in een 
oorkonde op koper, gevonden op Bali, van 1058 
na Chr. is reeds sprake van aringgit = 
a wayang (het schimmenspel opvoeren) en 
zelfs in eene oorkonde van £aka 782 wordt reeds 
van j o e r o e b a r a t a, d. i. „tooneelspeler” 
gesproken, zonder dat echter blijkt, wat voor 
tooneelspeler hier bedoeld is, een vertooner vari 
het klassieke schimmenspel of een potsenmaker.

Uit bovengenoemde plaatsen blijkt, dat reeds 
in de le helft der 11e eeuw in Kediri schimmen
spelen werden vertoond, waarbij men de scha
duwen van uitgesneden lederen poppen (w a 1 o e- 
lang inoekir) projecteerde op een scherm 
(k ë 1 i r), dat zij toen reeds zoo populair waren, 
dat dichters er vergelijkingen aan konden ontlce- 
nen en dat reeds in dc 12e eeuw na Chr. die ver-
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tooningen begeleid werden door een orkest, be
staande uit fluiten (toedoen g), kleine bek
kens (k a m a n a k) enz.

Als toen reeds geregelde toonecLspelen werden 
opgevoerd, moet het schimmenspel reeds lang 
vóór 950 £aka op Java inheemse!) zijn geweest. 
Volgens dr. Brand es zou dc wayang reeds om
streeks 700 Qaka aan de Javanen bekend zijn 
geweest. Een argument hiervoor is het feit, dat 
de technische termen der wayang zeer oud en 
daardoor zeer moeielijk te verklaren zijn. Dr. 
Hazeu komt tot de conclusie, dat het schimmen
spel minstens omstreeks 800 Qaka (waarschijnlijk 

. zelfs nog vroeger) op Java bekend was en dat de 
vertooningen toen reeds technisch in hoofdzaak 
met de tegenwoordige overeenkwamen, dat men 
toen reeds lederen poppen, een scherm, een lamp 
enz. daarbij gebruikte (Bijdrage tot de kennis 
van het Javaansche tooncel, bl. 18).

Herkomst der wayang poerwa. Na dc onderzoe
kingen van dr. Hazeu staat het tegenwoordig 
vrij wel vast, dat de wayang op Java zelf door 
Javanen uitgedacht is. Alle technische termen 
toch zijn zuiver Javaansch. Van ontlccning

Y
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nische namen. Zoo onderscheidt men b.v. de 
j a n t o c r a n (verhalende voordracht van den 
(.lalang), soeloek (recitatief), pocapan 
(samenspraak), 
pröncsan 
(klucht). Deze kluchten worden reeds vermeld in 
de oorkonden. Hierin treden steeds dezelfde per
sonen op, nl. S ë m a r mot Petroek en N a- 
lagarcng of met B a g o n g. Waarschijnlijk 
zijn deze steeds als gedrochten voorgestelde per
sonen oorspronkelijk de vertegenwoordigers der 
oude echt Javaansche voorouders, die later door 
de Indische helden (de P a n (.1 a w a’s e. s.) ver
drongen zijn. Hoe een god tot den rang van clown 
kan afdalen, ziet men ook aan N a r a d a, die 
door de Javanen stecd.^als potsierlijk wordt voor
gesteld, terwijl hij bij de Hindoe’s oorspronkelijk 
een god is.

Verder bestaan er vaste voorschriften omtrent 
hetgeen de palang moet doen of kennen en het
geen hem verboden is (dr. Hazeu, o. c.* hl. 11G —
119).

Uit dit alles blijkt* dat zoowel de tooneelsluk- 
ken als het tooneel technisch zuiver Javaansch 
zijn. ,

Men onderscheidt de lakon’s in 1 a.k on j ë- 
j ë r (ook 1 a j Ö r of 1 o e g o e genaamd), wier 
onderwerp direct ontleend is aan de traditie en 
lakon carangan, waarvan ’t onderwerp 
door fantasie is afgeleid van de traditie, terwijl 
onder lakon s ë m p a 1 a n verstaan worden frag
menten uit grootcre tooneelstukken, tot een af
zonderlijk stuk omgewerkt, om in één avond ver
toond te worden.

3997 (2) en ccnc derde van 56, behoorende aan 
het Ned. Bijbelgenootschap (eod. 18). Veel uit
voeriger zijn de p a k ë m g a ficaran, die een 
résumé der tooneelstukken geven. Hiertoe behoo- 
ren de door Te Mcchelcn uitgegeven 23 Schetsen 
(s ö r a t p a k ë m gancaranipoen la m- 
p a h a n ringgit w a y a n g poerwa). 
Nog uitvoeriger zijn de door Te Mcchelcn en 
Vroede uitgegeven Teksten van tooneelstukken 
uit de wayang poerwa (Verin Bat. Cicn. deel 
XL1II en XLIV). Deze bevatten tal van techni
sche aanwijzingen voor den d*dang.

De verhalen van de tooneelstukken behoorende 
tot de wayang poerwa. Volgens de Javanen be
schrijven de verhalen der wayang poerwa het 
oudste tijdperk der Jav. geschiedenis. Men kan 
ze in twee hoofdrubrieken splitsen: 1°. de oude 
Javaansche of echt Maleisch-Polynesische my
then. Als voorbeelden hiervan noemen wij de la
kon’s W a t o e G o e n o e n g (n°. 1 van cod. 
1979 Leg. Wam.), Ja moer D i p a (no. 146 
derzelfde verzameling en n°. 2 of bl. 23 — 31 van 
cod. 3999(2) uit het legaat Van der Tuuk). De 
laatstgenoemde lakon is ontleend aan de M a- 
n i k May a. Aan hetzelfde geschrift is ook 
ontleend de lakon Mëngoekoehan, die 
zich onmiddellijk aan de vorige aansluit (n°. 3 of 
bl. 31—39 van cod. 3999(2). Vooral echter be
hoort hiertoe de lakon Moerwakala of 
Poerwakala, die gebruikt wordt bij het 
n g r o ew a t, d. w. z. wayang-vertooningen, 
die worden gegeven met het doel, om onheil'af te 
wenden en do personen, die daardoor bedreigd 
worden, te verlossen. Een schets van deze lakon 
en van de wijze, waarop zij voorgesteld wordt, is 
te vinden in het Eecstalbum, aangeboden aan 
Prof. Kern, bl. 325 — 332, van de hand van dr. 
Hazeu. De inlioud hiervan is ontleend aan de 
Tantoe Panggëlaran. Ook de Ka n- 
d a n g-K a 1 a dient hiertoe. Bij gelegenheid van 
een huwelijk voert men bij voorkeur op de lakon 
M inta r a g a, waarvan het huwelijk van 
Arjoena en Socbadra het onderwerp uitmaakt; 
bij geboorten de Lahirc Gatotkaca (ge
boorte van Ghatotkaca); bij landbouw- 
feesten de lakon Boetjoegbasoc of Srisë* 
d a n a. De beide eerstgenoemde lakon’s belmoren 
tof de: 2'1. Indische sagen, ontleend aan de Sans- 
krit-literatuur, vooral het M a h a b h a r a t a 
en R a maya n a. Verreweg het grootste aantal 
tooneelstukken dezer wayangsoort behandolen 
een episode uit de geschiedenis der P a p d a- 
w a’s en K a u r a w a’s. De verhouding van 
sommige dezer tooneelstukken tot den Indischen 
tekst is reeds aangetoond; Prof. Kern vergeleek 
de lakon o b o n g-o bongan balo si 
g a 1 a-g a 1 a met het J atoegrhapar- 
w a n van het Adiparwa n (Eene Indische 1 
sage in Javaansch gewaad) J), dr. Hazeu het 
tooneelstuk P a 1 a a a r a met de overeenkom
stige gedeelten van het Adiparwan (Bijdrage tot 
de kennis van het Javaansche tooneel, bl. 156 — 
190) on do lakon A r i m b a met het H i <j i m- 
b lx a w a d h a p a r w a n van het Adiparwan 
en het II a r i w a m ? a (Bijdr. T. L. Vk.. 6e 
volgr. V, bl. 333 —38S). Verder is de lakon Pan
doe meer algemeen bekend geworden door de 
uitgave van Roorda (De Wayangverhalen

l) Uitgegeven door de Kon. Akad. v. Wo- 
tensch. te 'Amsterdam, 1870.

p ënairtang (uitdaging), 
((Verliefde taal) en b a fi o 1 a n

I

De tooneelliteraluur. Men kan de tegenwoor
dige Javaansche tooneclliteratuur tot 2 rubrieken 
brengen: 1 . wayangverhalen in poëzie, 
of soms in proza, die uitvoerig den inhoud van 
tooneelst ukken beschrijven. Zij worden gereci
teerd bij sommige feesten, als het t i n g k ë b- 
fee.st en het p o e p a k-p o e s ë r-feest (gevierd 

•sp. bij zwangefhehap van 7 maanden en bij ’t 
afsnijden der navelstreng) en hceten tegenwoor
dig s ë r a t w a w a e a n of w a o s a n, vroe
ger h ë r a t k a n d a ringgit (of w a- 
y a n g). Dergelijke sërat k a n (,l a’s vindt 
men o.a. in de handschriftenverzamelingen te 
Batavia, te Leiden en te Londen. Een er van is 
onder den titel B a ndoeng beschreven in 
Prof. Vrecdo’s Catalogus der Jav. en Mad. HSS. 
der Leidsehe Universiteitsbibliotheek en een an
dere bevat zeer uitvoerig de geschiedenis van 
R h m a. De laatste behoort tot het legaat Van 
der Tuuk. Tot de nieuwere wayang-verhalcn be
lmoren o. a. de Bale-Galagala, waarover 
men de medcdeelingen van Prof. Kern in zijne 
verhandeling „Eene Indische sage in Javaansch 
gewaad” en van Prof. Vrecde in het Fccstalbum, 
aangeboden aan Prof. Kern, vergelijken kan; 
2°. De eigenlijke h a n d boe k e n v a n d c n 
d a 1 a n g* of p a k ë m’s (de volledige titel luidt 
8 ë r a t p a k ö m lakon in g w a y a n g). 
Deze paköm’s zijn niet zeer oud. Op Bali kent 
men zo niet, doch ontleent men het onderwerp 
rechtstreeks aan de gedichten. Men onderscheidt 
deze weder in p a k ë m baloeng a n, die 
slechts het geraamte van een stuk aangeven. 
Hiertoe belmoren o. a. een bundel van 158, be
schreven in Prof. Vreedo’s bovengenoemden (Jat. 
(cod. 1979, bl. 258 — 261) en eene andere van 39, 
behoorende tot het legaat Van der Tuuk (cod.
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•1 TOONEEL.398II meestal bijnamen draagt, waarvan een woord, 
dat „paard” beteekent, deel uitmaakt (b.v. 
Kocda Wanengpati, I n o e 
in ’t Jav. en Ocndaka n W a 
in ’t Balin.). Nog cene andcre'vcrklaring is die, 
volgens welke gedog met het Westjav. woord 
k ë (.1 o k (smeersel, grime, masker) zou saraon- 
hangen, doch deze is de minst waarschijnlijke, 
daar bij deze wayang-soort geen maskers ge
bruikt worden. De naani schijnt in elk geval be
trekking te hebben op den aard of den held der 
opgevoerde tooneelstukken en niet aan tech
nische eigenaardigheden ontleend te zijn, hoewel 
er in bijzonderheden wel eenig verschil 'met de 
wayang poerwa waar te nemen valt.

Zoowel bij de wayang pgerwa als bij de wayang 
gedog gebruikt men lederen poppen, wier scha
duwen op een scherm geprojecteerd worden. Ter
wijl echter bij de wayang poerwa de gamêla n 
salèndro gespeeld wordt, gebruikt men bij 
de wayang gedog de gamelan p é ! o g. De 
laatste wayang-soort is veel minder populair dan 
de eerste. De held ervan is, zooals wij boven reeds 
zeiden, R a d e n Pa n j i, de prins van 
Djënggala. De liefdesavonturen van dezen 
prins met d e w i Angreni, Candra 
Kirana (-S e k a r t a j i) en andere prinses
sen en zijn strijd met allerlei vorsten, vooral met 
den K e 1 a n a of vorst van den overwal, maken 
het hoofdonderwerp dezer verhalen uit. Dikwijls 
beginnen zij met de schaking der heldin of met 
de verdwijning van den held, die elkaar eerst 
na allerlei avonturen terugvinden. Terwijl het 
repertoire van de wayang poerwa voorname
lijk aan de Indische literatuur ontleend is, is dat 
der wayang gedog oorspronkelijk Javaansch. 
P a n j i is het type van mannelijke schoonheid, 
onkwetsbaarheid en onoverwinnelijkheid (d i g- 
d a j a), de lieveling der góden en der vrouwen. 
Hij wordt beschouwd als de incarnatie van A r- 
j o e n a, zijne geliefde 8 e k a r t a j i als die 
van S o e b a d r a. Evenals iif de wayang poer
wa, treden hier ook Sé mar en zijne zonen als 
clowns op. Reuzen treden hier op in het gevolg 
van den Rëlana, doch de apen der wayang poer
wa ontbreken hier natuurlijk. De haardracht der 
gödog-poppen wijkt af van die der poerwa 
poppen: de s a t r i y a’s dragen hier het haar 
niet in een wrong, doch naar achteren opgekamd. 
De haartooi s o e p i t oerang der wayang 
poerwa wordt hier weggelaten. De kris komt het 
eerst inde wayang g ë <1 o g voor, nog niet 
in de wayang poerwa. De lansen, die deze 
helden gebruiken, zijn soms zonder ijzerstuk 
(1 a w o e n g). De Rëlana heeft een leger van 
Boegineezen met cylindervormige hoofddeksels. 
De technische afwijkingen van de wayang poer
wa-poppen zijn echter gering. Het hoofdonder
scheid tusschen beide wayang-soorten is het 
repertoire, dat bij de wayang poerwa voorna
melijk aan de p a r w a’s van liet Maliabharata, 
doch bij de wayang gëdog aan de Panji-verhalcn 
ontleend is. Van deze verhalen is het meest be
kende het door Roorda in 1800 uitgegeven 
Pafiji-verhaal (in de bovengenoemde „Drie Wa
jang verhalen Palasara, Pandoe en Raden Pan- 
dji”), waarvan hij eene 
opgave in de Bijdr. T. L. en Vk. (Nieuwe Serie, 
7e deel, bl. 1 — (35) gaf. Van 
haal, het gedicht Jaya langkara, gaf dr. 
Cohen Stuart eene analyse in de twee eerste jaar-

Pala-sara, Pandoe en Raden Pandji, bl. 111 — 
201) en de vertaling van Van der Vliet (in Bijdr. 
T. L. Vk. 4e volgr. III, bl. 273 — 329). Ook de 

P r ë g i w a is niet alleen uitgegeven, 
ook vertaald door Wilkens in het Tijdschr.

!
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J a r a n1 engsariI wayang 
maar l
v. Ned.-Indië (jaarg. 1846). Prof. Vreede gaf eene 
inhoudsopgave van tooneelstukken in zijn Cat. 
der Jav. en Mad. HSS. bl. 224 — 261 en dr. Juyn- 
boll een vervolg hierop in zijn Suppl. Cat. Jav. en 
Mad. H»SS. II, bl. 407 — 430. Wat de aan het 
Ramaya p a ontleende lakons betreft ver
gelijke men dr. H. H. Juynboll, Indonesische en 
Achtcrindische tooncelvoorstellingen uit het. 
Ramayana (Bijdr. T. L. Vk. 6e volgr. X, bl. 501 
— 565), waar de Javaansche tekst en de vertaling 
van de lakon R a m a s a w e g won t ë n 
Mantilidirja. medegedeeld zijn. Ook vindt 
men daar de namen van eenigc andere lakon’s, 
die tot dezen cyclus behooren. Uit de vergelij
king der bovengenoemde lakon met de andere 
Javaansche en Maleische teksten blijkt, dat de 
Rama Reling de bron is.

Literatuur van de Wayang poerwa. Behalve 
de bovengenoemde werken en verhandelingen 
zie men nog: C. Poensen, De wajang, in Med. 
Ned. Zend. XVI (1872), bl. 59-115, 204-222, 
233-280 en 353-367, XVII (1873), bl. 138- 
164; Ch. te Mechelen, Een en ander over de Wa
jang, in Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XXV, bl. 72- 
107; Mr. L. Serruricr, De Wajang Poerwa, eene 
ethnologische studie, Leiden, Brill, 1896: Ra
den Mas Oetoyo, Beantwoording der vragen, 
gesteld door Mr. L. Serrurier, over de verschil
lende soorten wajangs in de afdeeling Batang, 
res. Pekalongan (Tijdschr. v. Binnenl. Bestuur, 
deel X, afl. 6, bl. 361 -406);, Veth, Java, IV, bl. 
212 — 219; :.yan der Lith, Ned. Oost-Indië, bl. 
325 — 327; Raffles ,The History of Java, bl. 336 — 
338 (le ed.); Willeen, Handleiding voor de ver
gelijkende volkenkunde van Ned. Oost-Indië, bl, 
101 — 104; Dr. G. tA. J. Hazeu, Bijdrage tot de 
kennis van het Javaansche tooneel, Leiden 1897 
en Feestbundel, aangeboden aan Prof. Rcrn, 
Een Ngruwat-voorstelling, bl. 325 — 332; Dr. 
H. H. Juynboll, Cat. van ’s Rijks Ethn. Museum, 
XIII (1918), bl. 61-149; dr. II. H. Juynboll, 
Het Jav. tooneel (Onze Roloniën, II, 2), bl. 1 — 
12. Verder vergelijke men de werken aangehaald 
in Prof. Vreede’s Cat. der Jav. en Mad. HSS. bl.
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224 — 226 en de Catalogi der Jav. HSS. te Bata
via, Londen, Leiden en van het Ned. Bijbelge
nootschap.

II. Wayang gètog. Naast de waj'ang poerwa 
ontwikkelde zich in later tijd, volgens Serrurier 
onder de regeering der vorsten van Majapahit, 
een andere wajrang-soort, g ë $ o g genaamd. De 
beteekenis van dit woord staat niet vast. Volgens 
sommigen zou gëdog ongeveer hetzelfde be- 
teekenen als g ë d o e g (uiterste grens) of g ë- 
<1 e g (wand, beschot). In dat geval zou deze 
wayang-soort zoo genoemd zijn, omdat zij de 
grens of den scheidsmuur vormt tusschen de ver
halen der wayang poerwa en die der wayang gë
dog. De laatste worden beschouwd als een uit
spruitsel (t a 1 o e t o e ij) van de eerste: van
daar de naam wayang takoel, die ook wel 
aan deze wayang-soort gegeven wordt (takoel 
is.in ’t Bal. „verlengstuk”, vgl. Jav. t o e k o e 1 
„uitspruiten”). Volgens anderen echter beteekent 
g ë d 0 g „paard” en zou deze wayang zoo ge
noemd zijn, omdat de held ervan (P a n i i)

!

!

zeer uitvoerige inhouds-

ander Panjiver-ccn
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gangen der zelfde Bijdragen (I, bl. 44 —G9 en 
11, bl. 151 — 188), terwijl overigens inhoudsopga
ven van Javaanschc Panji-verhalen te vinden 
zijn in Prof. Vreede’s Cat. der Jav. en Mud. 
HSS, van Middöljavaanseho Paiiji-Verhalcn in 
dr. H. H. Juynboll’s Suppl. Cat. Jav. en Mad. 
HSS. I, bl. 182 — 218, en inhoudsopgaven van 
Maleisehe Panji-verhalen in dr. H. H. Juynboll’s 
Cat. der Mal. en Soend. HSS.

Literatuur van de wayang gèdog: Poensen, in 
Med. Zend. Gen. 1. c.; Te Mechelcn, in T. I. T. 
L. Vk. 1. c.; Serrurier, o. c. bl. 47, 52, 121, 124, 
126, 219 der 8°. uitgave of bl. 101., 105, 229, 
231, 234 en 322 der 4°. editie; Hazeu, o. e. bl. 
82 — 85, 89, 98 en 137; Raden Mas Oetaja, 1. c. 
bl. 387 — 390; Willeen* 1. e. bl. 104; Van der 
Lith, o, c. bl. 292 (2e editie); Veth, Java, IV, 219; 
R,adèn Mas Noto Soeroto, Over den oorsprong 
vap het woord Gè(jog in de Wayang (Bijdr. T. L.

- Vk. LXV (1911), p. 132-134); Dr. H. H. Juyn- 
boll, Cat. van ’s Rijks Ethn. Museum, XIII 
(1918), bl. 149—151; Dr. H. H. Juynboll, Het 
Jav. tooneel (Onze Koloniën, II, 2), bl. 12 — 14.

III. Wayang këlitik of këroecil. Het ken
merkende onderscheid tussehen deze soort wa
yang en de beide vorige is daarin gelegen, dat 
men hier werkelijk de poppen te zien krijgt en 
niet hunne schaduwen. In zooverre kan men bij 
deze en de volgende soorten van tooneelvoor- 
stellingen eigenlijk niet meer spreken van wa
yang, daar dit woord oorspronkelijk „schaduw” 
beteekent. Later kreeg het echter ook de betee- 
kenis van „pop” en „tooneelvoorstelling”.

Beteekenis en oorsprong van den naarn. De 
woorden këlitik en këroecil zijn door 
middel van de infixen ë 1 en ë r afgeleid van de 
stammen k i t i k en k o e c i 1, van de primaire 
wortels tik en c i 1, die „klein, gering, mager” 
beteckcnen; van dezelfde wortels zijn ook de 
Jav. woorden sëtitik (een weinig) en nga 
1 i t i k (vermageren) en k 1 i t i k a n (kramc- 
rijen) en het Mal. këcil (klein) gevormd. De 
poppen zijn zoo genoemd, omdat men in plaats 
van de groote schaduwen hier slechts de kleine 
porpen ziet. Hier is dus de naam ontleend 
aan het materiaal (de poppen) en niet aan 
het repertoire, zooals bij de vorige wayang- 
soorten, die men naar het materiaal wayang 
wëloelang zou kunnen noemen. Deze wa- 
vang-soort is jonger dan de beide vorige en heeft 
zich daaruit ontwikkeld. In plaats van lederen 
begon men later platte houten (maar nog niet 
aangekleede) poppen te maken en in plaats van 
de schaduwen vertoonde men de poppen zelf 
door in het midden van het scherm eene vierkante' 
o peiling te maken. Dit geïmproviseerd scherm 
heet k ë 1 i r dadakft n. Later gebruikte 
men in ’t geheel geen scherm meer. Dat deze 
poppen nog lederen armen hebben, is een bewijs 
van hun ontstaan uit de geheel lederen poppen. 
Volgens een conjectuur van Serrurier zou deze 
wayang-soort eerst in het tijdperk van M a j a- 
p a h i t ontstaan zijn l). Zeker is het, dat deze 
tooneelvoorstellingen geen sporen meer dragon 
van godsdienstige strekking, zooals de wayang 
poerwa. Zy zijn geheel wereldsch en de opvoe
ringen geschieden niet alleen ’s nachts doch ook 
over dag. Volgens eene mededeeling uit Wana-

giri, te vinden bij Serrurier (o. c. bl. 50), zou 
Brawijaya V in Anno 1315 de wayang 
këroecil uitgevonden hebben, doch de wayang- 
kroniek, waarin dit staat, heeft geen historische 
waarde. In de oudere Jav. literatuur wordt soms 
van deze wayangsoort gesproken, b, v. in het 
prozawerk Nawarocci (cod. 4342 uit het 
Leg. V. d. Tuuk, bl. 57), waar sprake is van 
wayang c i h n a, c'a rita en koeroe- 
c i 1, waarin met wayang carita mis
schien de wayang b è b è r bedoeld is. Ook 
in het Banji-gcdieht M a 1 a t, dat eehter niet 
veel jonger kan zijn dan -± 1500, wordt van de 
wayang këroecil gesproken. In den R a m a 
Sasak (I, 4) vindt men eene plaats, waaruit 
blijkt, dat op Lombok deze wayang-soort ook 
gebruikt wordt of werd, wanneer men verhalen 
uit het Ramayapa op voert. Eindelijk 
wordt nog in een Maleischen Panji-roman (cod. 
3238) van deze wayang gesproken. Poensen deelt 
eene overlevering mede, volgens welke de wa- 
yang-këroccil-poppen P a n j i S ë p o e h en 
Nyai Gandroeng in boomstammen zou
den gevonden zijn (Méd. Zend. Gen. XVII, bl. 139 
— 141). Hieruit zou men opmaken, dat volgens de 
Javanen oorspronkelijk met deze poppen alleen 
verhalen uit den Panji-cyclus zouden opgevoerd 
zijn.

f
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Repertoire van de wayang këlitik. De voor
naamste helden zijn die uit het tijdperk van 
P a j a pa ja n en Majapahi t, nl. in de 
eerste .'plaats Siyoeng Wan ara. Een 
Maleisehe tekst met Duitsche vertaling, 
van een stuk waarin deze optreedt is medegedeeld 
in dr. Juynboll’s verhandeling over deze wayang 
in Intern. Arch. f. Ethnogr. XIII, bl, 8 — 9. De 
geschiedenis van D a m a r Woe.lan, den 
hoofdheld dezer wayang, is in 1 a k o nv o r m 
medegedeeld door dr. Brandes in het Tijdschr. 
Ind. T. L. Vk. XXXVIII, bl. 457-486 (Jav 
tekst en Ned. vertaling), terwijl Mal. teksten met 
Duitsche vertaling te vinden zijn in de bovenge
noemde monographie van dr. Juynboll, bl. 10 —
15. Da m a r W o e 1 a n is als de tegenhanger • 
van Panji te beschouwen. Beiden zijn beroemd 
door hunne liefdesavonturen en hunne helden-
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daden. Damar Woelan klimt van stalknecht op 
tot vorst van Majapahit. Uitvoerig wordt zijne 
liefde voor Anjasmara en de d e w i 
k ë iï a (maagdclijke vorstin) van Majapahit 
beschreven. Zijn hoofd vijand is Menak J i n g 
g a, de vorst van Blambangan, de pendant van 
den K ë 1 a n a der Panji-verhalen. Overigens 
treedt ook Panji in deze wayang op.

Beschrijving der poppen en van het tooneel. De 
poppen zijn gewoonlijk + I c.M. dik en worden 
van zacht (r a n d o e of k ë n a r i) hout ge
maakt, Enkele poppen eeliter zijn dikker en vor
men den overgang tot de g o 1 e k-poppen. Na
dat ze uitgesneden zijn worden de poppen met 
p o e 1 a s geverfd of verguld. De armen zijn ge
woonlijk van leder. De steel, die de palang vast
houdt (g a p i t), reikt niet, zooals bij de vorige 
wayangsoorten tot het haar, maar slechts tot de 
knie en is dus veel korter. De haardracht en klee- 
ding komen overeen met die der wayang gë<,log. 
De fijnere poppen dragen het haar naar achteren 
opgekamd en overigens los neerhangend, terwijl 
zij een kris in den gordel hebben. De vorsten dra
gen kronen (makoet a) evenals dio der s a- 
t r i y a’s in de wayang poerwa, d.w.z. van bovenl) O. c. bl. 219 der 8°. uitgave.
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wayang-soort geschieden de voorstellingen 
der scherm. Terwijl echter de wayang këlitik ge
woonlijk des nachts vertoond wordt, geschieden 
deze vertooningen meestal over dag, gewoonlijk 
onder begeleiding van de gamelan laras miring.

De w ayang g o 1 c k is zeker van nog jon
ger datum dan de wayang këlitik. Beide soorten 
zijn genoemd naar den vorm of het onderschei
dend kenmerk der poppen (g o 1 e k beteekent 
„pop” en „zoeken”. In beide beteekenissen ligt 
het hoofdbegrip .•„rond, rondom, in ’t rond”), ter
wijl de wayang poerwa en gëcjog hun naam aan ’t 
repertoire ontleenden. Het is niet onmogelijk, dat 
de golek-poppen een navolging zijn der p o-t c e- 
h i (linnenzak-tooncel) van de Chineezen van 
Zuid-Foch-kjen. De wayang golek heeft langza
merhand de wayang këlitik verdrongen. Volgens 
Raden Mas Oetaja zou deze wayang-soort in 
Wcst-Java ontstaan zijn, omdat zij daar het 
meest populair is, terwijl zij in de Vorstenlanden 
nog weinig bekend is en omdat de dalang zijn 
voordracht altijd in pego-javaanseh houdt (het 
dialect van ’t Javaanseh, waarin de a-klank als 
een zuivere n wordt uitgesproken).

De poppen bestaan uit ee.n houten kopstuk, 
waaraan een lange bamboezen pen wordt beves
tigd, die dient om de pop in den pisangstam 
vast te steken; een houten rompstuk, dat tot 
beneden het middel reikt en waardoor de pen 
van het kopstuk loopt en een paar houten armen, 
die met een stukje touw aan elkander en aan de 
schouders bevestigd worden. De boenen ontbre
ken en worden bedekt door de saroeng. Gewoon- 
lijk is het hoofd te groot en zijn hals en armen 
te lang. De armen eindigen in een plat stukje 
hout, dat de vuist voorstclt en waaraan een bam
boestokje vastgebonden wordt. De dalang be
weegt met zijn duim en wijsvinger de stokjes der 
armen en houdt met zijne drie andere vingers de 
lange pen van het kopstuk vast. De hoofden zijn 
meestal rond, met uitstekende jukbeenderen. 
Sómmige poppen dragen de staatsienuds (k 
1 o e k), andere een hoofddoek. O e m a. r M a y ;i 
de nar uit den A m i r-H a m z a-eyclus, draagt 
een arabisehen tulband, doch de. andere urabi 
sehe helden zijn als Javanen gekleed. De prinee 
sen dragen aan het bovenlijf de 1< ë m b é n. Dr 
saroeng wordt door een gordel (s a b o e k) om 
het middel vastgebonden. Men gebruikt bij dcz<- 
voorstellingen, evenals bij de wayang poerwa pi 
sangstammen en lederen wapens, g o e n o <■ 
ngan en rampogan. Daar waar de wayang 
golek populair is, heeft zij soms zelfs de wayang 
poerwa verdrongen. Deze populariteit is volgens. 
Raden Mas Oetaja toe te schrijven aan de vele 
grappen, die er in voorkomen.

Repertoire. Men heeft tot nu toe aangenomen, 
dat met deze wayang-soort vooral tooneelcn uit 
den A m ï r-H a m z a-eyclutf voorgesteld 
den. Een feit is het echter, dat bijna alle poppen, 
die ’s Rijks Ethuographisch Museum bezit 
sonen uit den M a h a b h a r a t a- en R a >n a- 
yay a-eyclus, slechts enkele personen uit do 
D a m a r -W o e 1 a naverhalen en geen uit de 
Amir-Ha^iza-cyolus voorstellen.

Literatuur der wayang golek: Radon Mas Oetaja, 
398; Dr. Hazeu, o.c. hl. 89 —87, 

91; Serrurier, o. c. bl. 53, 135 srp bl. 141 der 
8°. editie of bl. 107, 240, 243, 245 en 248-250 
der 4°. uitgave; Vcth, Java, IV, bl. 220 — 221; 
Dr. H. H. Juynboll, Indonesische en Achterindi-

zon -achteren met den g a r o e d a 
De dandies dragen bloemen 

(rofice of o n e e n-o h c c n)
j open en van 

moengkoer. 
aan de ooren 
en eenige halfreuzen hebben een pruim in den 
mond. Volgens Raden Mas Oetaja huppelen 
(m i ü cc k-m i n c e k) • deze poppen in tegen
stelling tot de wayang poerwa-poppen, die zwe- 

Bij deze voorstellingen wordt een 1 a r a-
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H?ï ven.
pan of ga w a n g a fl, p anggoeng a n of 
plangkan gebruikt. Dit zijn een paar balken 
van d j a t i-hout met een aantal gaten, om de 
steelcn (g a p i t) dor poppen in te steken, waar
voor men bij de wayang poerwa en gë<jog p i- 
s a n g-stammen gebruikt. De helden van lageren 
rang worden eerbiedshalve in de kortste en laag
ste dezer balken gestoken. De twee of drie poo- 
ten, waarop zij rusten, heeten t a p a k d a r a 
(letterlijk „duivensporen”). Behalve deze balken 
worden nog andere voorwerpen bij deze voorstel
ling gebruikt, nl. een hartvormig stuk leder met 
de voorstelling van een woud op een berg met 
wild, dat in ’t midden van den balk gezet wordt 
(Jav. goenoengan, Mal. pohonan); 
een breed stuk buiïelleder, waarin wayang-figu- 
ren met payocng’s én lansen in de hand en voor
stellingen van kanonnen uitgesneden zijn (pra m- 
pogan); verder eenige dieren: een tijger, een 
banteng, een paard, twee geiten, drie vogels; ten 
slotte: twee lansen, twee geweren, twee zwaar
den, twee knotsen, twee krissen, twee bogen, drie 
grasmessen, een vorstelijke p a y o e n g, een 
brief in* een omslag, een tooverdoos (c o e p o e 
m a n i k), een soort waterkruik (k öndi pr a- 
t o 1 a), twee bamboemanden; de k ë p r a k en 
twee cêmpal a’s worden hier evenals in de 
wayang poerwa gebruikt.

Bij de voorstelling gebruikt men 40, 44 of 57 
poppen. Hieronder zijn vooral karakteristiek: 
Oeroc Besma of M e n a k J i n g g a 
door zijn horrelvoet; Mcnak Ivlocng- 
k o e n g, Men a4k 'Precet en Gending 
Cloering door hunne dikte, waardoor zij den 
overgang vormen tot de wayang golek; en de 

c a j a r Pamënggér, die door zijne priester- 
kleeding geheel van de overige poppen afwijkt. 
Men zie overigens de platen achter dr. JuynboH’s 
bovengenoemde verhandeling. De rol van S ë- 

• m a r en zijne zonen wordt hier vervuld door de 
beide dienaren van Damar Woelan: Sa-bda
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palon en Naya Genggong, die tevens 
als clowns fungeeren.

Terwijl bij de wayang poerwa de game
lan salindro en bij de w. g ëd o g de g. 
p é 1 o g gespeeld wordt, behoort bij deze too- 
neel voorstellingen de gamëlan laras mi
ring.

Literatuur over de wayang këlitik of këroecil. 
Dr. H. H. Juynboll, Wajang këlitik oder kërutjil 
in Int. Arch. f. Ethnogr. XIII (1900) bl. 4 — 17 
en bl. 9,7 — 119 en de daar op bl. 119 aangehaalde 

. bronnen; Dr. H. H. Juynboll, Gat. van ’s Rijks 
Etn. Museum, XIII (1918), bl. 151 -177; dr. H. 
H. Juynboll, Het Jav. tooneol (Onze Koloniën, 
II, 2), bl. 14-16.

IV. Wayang golek. Deze wayang-soort onder
scheidt zich daarin van de vorige, dat men hier
voor ronde, dikke houten poppen gebruikt, wier 
onderlijf en beenen met doek bekleed zijn. Het 
bovenlijf is meestal bloot, behalve bij sommige 
potsenmakers en mindere helden, die de k 1 a m- 
b i sikëpan dragen. «Evenals bij de vorige
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sche tooneelvoorstellingen uit liet Ramayapa 
(Bijdr. T. L. Vk. 6e volgr. X, bl. 527-532); Dr. 
H. H. Juynboll, Cat. van ’s Rijks Ethnogr. Mus. 
XIII (1918), bl. 177 — 203; Dr. H. H. Juynboll, 
Het Jav. tooneel (Onze Koloniën, II, 2), bl. 16 
-iS.

V. De maskerspelen (topèng). Alle tot nu toe. 
opgenoemde wayang-soorten hebben dit met el
kander gemeen, dat zij geschieden hetzij door de 
schaduwen van poppen (wayang poerwa en gëijog) 
hetzij door de poppen zelf (wayang këlitik en 
golek) te vertoonen. Van het schimmen- en pop
penspel gaan wij thans over tot vertooningen, 
waarbij menschen optreden. Oorspronkelijk tra
den slechts gemaskerde personen op, die zelf niet 
spraken, doch wier rollen de palang opzegde, 
alsof het poppen waren.

Naam. cn oorsprong der topèng. Het woord t o- 
p e n g is gevormd van een wortel peng, die even
als ping, en p o e n g beteekent „vast tegen 
iet5 aansluitend, er tegen aan gedrukt”. In den 
zin van „maskerspel” komt het reeds voor in den 
Middeljavaanschen Panji-roman M a 1 a t (II, 
15). In de O.-Jav. literatuur worden ook de woor
den raket cn 11 a p ë 1 voor „masker” ge
bruikt-, het eerste o.a. in het Adiparwan en 
in het door dr. Brandcs uitgegeven gedicht N a- 
garakrtagama (LXVI, 5), terwijl p a ta
pe 1 a n in de Betëë'kenis van „maskerspel” 
naast pawayangan „schimmenspel” voor
komt in ’t O.-Jav. prozawerk Brahmapda- 
p o e r a ij a. Het opvoeren van maskerspelen 
wordt in ’t O.-Jav. aangeduid door menmen, b.v. 
in eene oorkonde van 980 Qaka (1058 n. C.) en in 
de T a n t o e p a n g g ë 1 a r a n (ongeveer uit 
denzelfden tijd dagteekenende). Uit al deze plaat
sen blijkt, dat de maskerspelen even oud zijn als 
het schimmenspel (de wayang poerwa).

Er is geen reden om aan te nemen, dat de to- 
peng van elders ingevoerd zou zijn. Masker
spelen maakten, evenals de wayang, een bestand- 
dcel uit van godsdienstige, bepaaldelijk shama- 
nistische plechtigheden. Uit de Kidoeng 
S o e n d a blijkt, dat men bij vorstelijke lijk- 
fecsten (O.-J. t i w a) maskers droeg, evenals de 
Duyaks der Z. en O. afdeeling van Borneo dit 
thans nog bij hun t i w a h-feest plegen te doen.

Beschrijving cn geschiedenis van het maskerspel. 
Oorspronkelijk had men slechts negen maskers, 
van m ö n t a o s-hout gemaakt, evenals de wa
yang kelitik-poppen. Later gebruikte men ook 
ander" houtsoorten, b.v. k w c n i, p ë 1 ë m, 
g n y a m, s ë n t o c 1 en k ë m i r i. Uit dit 
hout worden de maskers gesneden, eerst met een 
beitel de omtrekken van oogen, voorhoofd, neus 
en mond, later met een krom mes. Het diadeem, 
dts baard en de haren worden eerst na het gelaat 
uitgesneden. Nadat het masker klaar is, wordt het 
nog met r ë m p ë 1 a s -bladeren of. b a m boe 
w o e 1 o e h glad gewreven, geverfd en verguld. 
Aan den binnenkant maakt men een boogje van 
rotan of hout, waarmede do drager het masker 
tusschen de tanden houdt. Soms gebruikt men in 
plaats daarvan een lederen riempje. Als accessoi
res dienen een’ muts van gekruld paardenhaar 
(t e k ö s), waarvan reeds sprake is in de Tantu 
Panggëlaran en in de Nagarakrtagama, een asce
tenmuts (k ë t o e), een ringvormige hoofddoek, 
oorsieraden en houten krissen. Bij de voorstellin
gen wordt de* g a m ë 1 a n s a 1 è n d r o be
speeld. Nadat het aantal maskers tot 27 vermeer

derd was, begon men hiermede de geschiedenis 
van Jaka Sëmawoeng op te voeren, die 
in Jav. tekst en vertaling medegedeeld is in dr. 
Juynboll’s verhandeling over de topèng in 
het Intern. Arch. f. Ethn. XIV, bl. 50-53. Vol
gens de topeng-kroniek zou tijdens de stichting 
,van bet rijk Mataram het aantal maskers .ver
meerderd zijn tot 40. Men begon de maskers te 
vergulden, voegde de gun der bij den gamelan 

In dien tijd ontstond een tweede topengstuk, 
Jaka Bloewo genaamd, waarvan men den 
Mal. tekst en eene Duitsche vertaling op bl. 63 — 
65 der boven aangehaalde monographie kan vin
den. Sedert de stichting van Kartasoera (16S0) 
werd een derde stuk hieraan toegevoegd ge
naamd Jaka Pënjaring (zie l.c. bl. 67 — 
68) en eindelijk onder de regecring van Pakoe 
Boewana III (sedert 1749) een vierde tooneel- 
stuk, de Koeda Narawangsa. Een zeer 
uitvoerig gedicht van dezen’ titel (cod. 1816 leg. 
Warn.) is beschreven in Prof. Vreede’s Cat. der 
Jav. en Mad. HSS. bl. 161 — 163 en in lakon-vorm

enz.

is het in ’t Jav. en Mal. door dr. Juynboll mede
gedeeld, l.c. bl. 82 — 86.

Beschrijving der topeng-opvoering. De voorstel
ling begint, evenals de wayang, met een voorspel 
(t a 1 o e). Dan speelt de gamëlan een allegro 
crescendo, gevolgd door de melodie 1 i w o e n g. 
Het eerst treedt de topèng raton (konings- 
masker) op, dan Goenoeng Sari. Na de 
melodie heran g-h e r a n g treedt de nar A n- 
d a g a op, terwijl de danawa’s (reuzen) verschij
nen onder de melodie b ë d r o e k. Na een s o c- 
1 o e k van den palang, begint deze te verhalen. 
Dan volgt de melodie 1 a r a-1 a r a, waarop de 
beido potsenmakers ‘Bënco en Toeras op
treden. Eerst daarna begint de ij a 1 a n g zijn 
voordracht. Meer bijzonderheden vindt men in 
dr. H. H. Juynboll’s verhandeling, bl. 89 — 92. 
Het geheel is eene afwisseling van samenspraken, 
dansen en gamëla n-muzick.

Repertoire. Evenals bij de wayang g ë <J o g 
is P a n j i de hoofdpersoon. De maskers doen bij 
deze voorstellingen goed dienst, daar P a ii j i 
met zijne broeders enz. telkens van namen veran
deren en zich vermommen. Ook d e w i S a r a g, 
de leelijke gemalin van Panji, die jaloersch is op 
de sehoono Candra K i r a n a, treedt steeds 
in de topèng op. Uit een Maleischen Panji-roman 
(cod. 3238 leg. Warn.) blijkt, dat men vroeger ook 
tafereelen uit 'den Damar-Wocla n-cvclus 
opvoerde.

Topèng babakan of barangan. Naast de klas
sieke topèng (jalang bestaan ook maskervoor- 
stellingen, die op straat vertoond worden door 
rondreizende kunstenaars (Jav. w o n g baba- 
r a n g), die hiernaar of naar de afdeelingen of 
stukken (Jav. baba k) genoemd worden. Dit 
zijn voornamelijk kluchten, waarin zelfs Europea
nen en Chineezen belachelijk voorgesteld worden. 
Over deze voorstellingen zie men Hardouin en, 
Ritter, Java’s Bewoners in hun eigenaardig ka
rakter cn kleederdracht, bl. 108 — 115.

Topèng barongan. Nog een soort van masker
spelen is die, waarbij dierenmaskers, meestal tij- . 
gers, paarden, krokodillen of vogels vertoond 
worden. Het gebruik van deze maskers hangt sa
men met den dierencultus in Ned. Indië. De naam 
barongan is afgeleid van b a r o n g. Oud- 
jav. bar w a n g, een soort beer. Eene beschrij
ving van een dergelijjce topèng barongan vindt

26IV
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§ den Damar Woelan, maar aan den Men a'k- 
ontleend is. Zie Serrurier, bl. 156—157 

(Sü.) of bl. 263 (4°.) en Veth, Java, IV, bl. 225.
VIL Wayang bèbèr. Dit is een wayang-soort 

die geheel afwijkt van alle tot nu toe genoemde 
soorten, want terwijl daarbij hetzij schimmen 

. (w a y a n g poer w a en g ë d o g), hetzij 
poppen (w a y a n g këlitik en g o 1 e k), 
hetzij levende menschen (t o p e n g, w a y a n g 
wo n g enz.) optreden, bestaat hier de voor
stelling in het vertoonen van plalep. Hierop 
duidt ook de naarn, want bèbèr beteekent in 
’t'Javaansck „uitgerold, uitgespreid’’. De ouder
dom van deze wayang-soort staat nog niet vast. 
Volgens Radèn Mas Oetaya en Serrurier zou de 
wayang bèbèr de oorspronkelijke vorm van 
wayang geweest zijn. Dr. Hazeu echter meent 
dat men eerst lang, nadat de schimmen- en mas
kerspelen reeds bestonden, er toe overging,^ de 
afbeeldingen der voorouders op doek te toeken en 
en te kleuren. Het cenige vaste punt, dat wij* tot 
nu toe hebben, is het bericht van den heer W. P. 
Groenevèldt in zijne Notes on the Malay Archi- 
pelago and Malaca, compiled from Chinese sour- 
ces (Verh. Bat Gen. XXXIX, bl. 53). Uit deze 
Cliineesche bron van 1416 blijkt, dat men toen 
voorstellingen van menschen en dieren, op pa
pier geteekend, liet afrollen tusschen twee 
houten van drie voet hoog.

Uit den laatsten tijd bezitten wij drie mede- 
deelingen omtrent de wayang bèbèr, een van 
Radèn Mas Toemënggoeng Oetaya, uitgegeven 
in het Intern. Arch. f. Ethn. XV (1902), bl. 208, 
een van dr. Hazeu (Not. Bat. Gen. deel XL, 
afl. 4 (1902), bijlage XVI, bl. cliv —clxiii), ver
taald in I. A. f. E. XVI (1903), bl. 128-135 en 
een van R. A. Kern, De Wajang Bèbèr van 
Patjitan in Tijdschr. fnd. T. L. Vk. LI (1909), ' 
pag. 338-356.

Volgens Radèn Mas Toemënggoeng Oetaya, 
die deze wayang slechts van hooren zeggen kent, 
komt zij voor in het district Pringkoe k o c 
van het regentschap Patjitan. De rjalang 
is er zoo aan gehecht, dat hij zijn wayang-stel 
zelfs niet aan prins Mangkoenëgara wil verkno
pen. De 5 platen worden panorama’s gewijzo 
afgerold. Op elke plaat zijn drie tooneelen ge
schilderd. In de k o t a k (een uitgeholden boom
stam', waarop een houten deksel rust, dat van 
boven eenigszins gebogen is) zijn cenige gaten, 
waarin de stokken der platen worden gestoken. 
De platen worden uitgerold met de voorzijde 
naar het publiek, terwijl de dalang er achter zit 
en dus alleen de omtrekken der figuren ziet. 
De lamp (blèneon g) hangt aan de voorzijd 
Volgens Serrurier komt de wayang bèbèr nog 
voor in Sëmarang, Soerakarta, Madioen en Isë- 
diri, terwijl zij in Soerabaja tot een kinderspel 
ontaard is. De mededeelingen van dr. Hazeu heb
ben betrekking op de desa Gèlaran in Djokja- 
karta. Deze wayang bèbèr is vertoond bij do 
besnijdenis van den kroonprins (1889), tijdens do 
kroningsfeesten (1898) en in September 1902 op 
verzoek van dr. Hazeu, die zelf de voorstelling 
bijwoondfc.

Do afmetingen van de kotak zijn volgens Oe
taya en Hazeu: lengte ^ 1 M., breedte i 30 cM. 
(Oe.) of Az 15'cM. (J:L), hoogte ± 20 oM. (Oe.) 
of 25 c.M. (H.), lengte der platen + 2,40 (Oe.) 
of 21 a 3 M. (H.).

Volgens dr. Hazeu is op de voorzijde een k ;i 1 a

in het Tijdschrift van Ned.-Indië, XXI, 1859
f men 

I, bl. 471-472.
Literatuur over de topeng. Dr. H. H. Juynboll, 

Das javonischc Alaskenspiel (topeng) in Int. 
Arch. f. Ethn. XIV (1901), bl. 41 — 70 en bl. 
Si — 111 en de daar aangchaalde bronnen. Dr. 
H. H. Juynboll, Cat. van ’s Rijks Ethn. Museum,, 
XIII (1918), bl. 21.0 —22S; Dr. H. H. Juynboll, 
Het Jav. toonecl (Onze Koloniën, 11, 2), bl. 18 —

roman

i!i;
:m 22.

VI. Wayang wong. Kaast de maskerspelen 
ontstonden in ’t midden der lSe eeuw onder lei
ding van Mangkoe Negara I tooneelvoorstellin- 
gen, waarin ongemaskerde personen optraden. 
Deze wayang wong, die dus ons tooneel het meest 
nabij komt, is echter nog niet zeer populair bij de 
Javanen. Men vreest zelfs, dat het optreden van 
menschen in plaats van poppen ongeluk en ziekte 
moet veroorzaken, omdat het een schennis van 
den ouden adat is. Zelfs in den tijd van Winter 
was de wayang wong wel in Djokjakarta, maar 
nog niet in Soerakarta bekend. Eerst sedert 1881 
is zij door Mangkoe Negara V meer in zwang ge
komen, doch voornamelijk in de Vorstenlanden. 
De wayang wong dankt waarschijnlijk haar ont
staan aan een streven van Javaansche vorstelijke 
personen, om het oude tooneel te hervormen, 
waarbij men hier misschien aan Hollandschen in
vloed moet denken. Het repertoire is voorname
lijk aan de wayang poerwa ontleend, volgens Ra
dèn Mas Oetaya echter ook wel eens aan de wa
yang gëdog of këlitik. Bij deze wayang spreken 
de menschen meestal zelf, terwijl bij de topeng de 
dalang hunne rollen opzegt. De vertooningen ge
schieden meestal ’s nachts. De personen grimee
ren zich.

Literatuur van de wayang wong: Serrurier, 
o. c. bl. 72, 152, 154, 156 der 8°. editie of bl. 125 
en bl. 261 — 262 der 4°. uitgave; Hazeu, o. o. 
bl. 94 — 96 en 139; Raden Mas Oetaya, 1. c. bl. 
39S sq. Willeen, o. c. bl. 105; Veth, Java, IV, bl. 
223 — 225; Van der Litli, o. c. II, bl. 296; Juyn
boll, Cat. ’s Rijks Ethn. Mus. 1. c. bl. 228 — 238; 
idem, het Jav. tooneel, 1. c. bl. 22- 23.

Langen driya. Deze tooneelsoort onderscheidt 
zich daardoor van de vorige, dat de acteurs bij 
de wayang wong in proza spreken, doch hierbij 
in kleine dichtmaten (t ë m b a.n g m a e a p a t) 
zingen, terwijl hierbij geen dalang optreedt,'doch 
wel de gamelan salendro. Deze langën driya is 
van nog jonger .dagteekening dan do wayang 
wong. Zij is uitgedacht door Pangéran Arya 
Mangkoe Negara IV. De naam beteekent: „spe
len om het hart er door in eene aangename stem
ming te brengen”. Het repertoire is evenals dat 
van de wayang këlitik ontleend aan den D a- 
m a r W o e 1 a n-roman. I)e personen zijn even
als bij de wayang wong ongemaskerd. Terwijl 
echter, bij de wayang wong mannen optreden, 
wordt de langën driya door vrouwen voorgesteld.

• Als zij mannen voorstellen, dragen de vrouwen 
een vest je, p a m ë k a k of m ë k a h genaamd. 
Zie hierover Serrurier, o. c. bl. 155 — 150 der 8°. 
editie of bh 262 — 263 der 4°. uitgave;/Veth, Java, 

• IV, bl. 225, Raden Mas Oetaya, 1. e. bl. 405 — 
406; Juynboll, Het Jav. tooneel, 1. c. bh 23 
-24.

Langën asmara. Pangéran Praboe Widaya, een 
zoon van Pakoe Boewana IX, is de samensteller 
van een wayang-soort, die overeenkomt met de 
vorige, behalve dat het repertoire hier niet aan
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komen clan do Javaansohe, zooals men o. a.
van Bal in. wayang- 

poppon in Seri;uricr’s werk (de drie bovenste 
figuren van de plaat tegenover bl. 209 der 4Ö. 
uitgave). De Bal. poppen, behoorendc tot den 
Ramayapa-cyclus zijn beschreven in dj’. Juyn- 
boll’s verhandeling over Tooncclvoorstcllingcn 
uit het Ramayapa enz. in Bijdr. T. L. Vk. 1902, 
terwijl men ccne vrij volledige beschrijving der 
Balin. wajangpoppen vindt in Dr. Juynboll’s 
Catal. van Bali en Lombok, pag. 91—99. Ook in 
de Balincescho wayang ontbreken de gedrochten 
echter niet. Als vertegenwoordigers van Sëmar, 
Nala Gareng, Petroek enz. treden hierop Boe
ngo e t S w a h, Mrë d a h, S c n g o e t, Gé- 
<;! c Bahag, Twalen, Togog, Brëta 
A b a n g d i s i n setra, Pëngakan-no- 
man en B a b a cl o e d a n of Babangoe- 
d a n. Drie van hen zijn afgebeeld bij Serrurier 
o. c. (de drie onderste figuren).

Tegenover de wayang parwa staat op Bali de 
wayang s a s a k, die oorspronkelijk van 
Lombok kwam. Hierbij hebben de poppen lan
gere halzen, waardoor zij meer gelijken op de 
tegenwoordige Javaansche. Deze wayang sasak 
wordt vooral in Karang a s ë m vertoond, 
waar zich verscheidene bewoners van Lombok 
gevestigd hebben, en is Mohammedaansch, daar 
de personen, die erin optreden ontleend zijn aan 
den A m i r, de op Bali gangbare redactie van 
den Menak. De Balineescke wayang is lieidensch; 
de personen, die hierin optreden, behooren tot 
den A r j oenawiwah a, het Raraaya- 
p a, het Bharatayoeddlia en B h a u- 
m a k a w y a. Wat de Balineesche tooneelvoor- 
stellingen uit het Ramayapa betreft, kan ver
wezen worden naar dr. Juynboll’s verhandeling 
over Indonesische en Achterindische tooneel- 
voorstcllingen uit het Ramayapa in BijdrL T. L. 
Vk. 1902, bl. 537 — 541. De Balineesche dalang 
ontleent zijn onderwerp direct aan de gedichten 
en niet aan een p a k ë m of proza-uittreksel, 
zooals zijn Javaansche collega. Zie VanclerTuuk, 
Notcs on the Kawi language ancl litcrature (J. 
A. S. XIII, bl. 49).

Ook m askerspelc n zijn op Bali bekend. 
In Karang Asem wordt de topèng uitgevoerd 
door een man, die verschillende maskers aandoet; 
de stof is ontleend aan het Middeljavaansche ge
dicht Rangga Lawe en niet aan de Pafiji- 
verhalen, zooals op Java: de personen, die dit 
spel uitvoeren, zijn vol practical jokes (zie Van 
der Tuuk, Ivawi-Balineesch woordenboek, s.v. 
topeng).

HET MALEIS CHE TOONEEL. Uit Java is 
de wayang, het sckimmentoonecl,. overgebracht 
naar Malaka, Sumatra en Riouw (volgens medc- 
decling van den heer Klinkert). De dalang heet 
hier p aw a n g, hetgeen waarschijnlijk cene 
verbastering is van p a h y a n g, d.i. vertooner 
van schimmen. Ook hier gaat een offer aan de 
voorstelling vooraf. De poppen zijn van herte- 
huid en slechts de armen kunnen bewogen 
den. De heer Skeat noemt in zijn „Malay Magie” 
niet minder dan 9 soorten van toonecl (bl. 517 — 
521). Behalve de namen der tooneelsoorten 
worden ook de muziekinstrumenten, de kleeding, 
het aantal tooneelspelers, de plaats on wijze van 
vertooning en het repertoire opgenoemd. Hier
uit blijkt, dat het aantal tooneelspelers varieert 
van 8 tot 200, dat nu eens alleen vrouwen, dan

of banaspat i-kop ingesneden. Tegen de 
achterzijde zijn op ± 70 c.M. van elkaar twee zien kan uit de afbeeldingen 
paar houten kokertjes (c ë b 1 o k a n) aange
bracht. De kist is van binnen in twee afdcclingcn 
verdeeld. In de eene wordt m ö fi a n k ë m-
bang borcli gelegd, in de andere een doek 
en de 7 platen, die door pauweveeren tegen in- • 
sectcn beveiligd worclon. De platen zijn van 
boombast-papier. Aan hunne uiteinden zijn 
twee clunnc ronde stokken (s ë 1 i g i genaamd). 
In dezelfde afdeeling als de platen is een kokertje 
met boreh, waarmede de uiteinden der sëügi’s 
bestreken worden en de c ë m p a 1 a, een rond 
houten stokje met een platrond plaatje aan 
het uiteinde. Deze wayang bèbèr wordt zonder 
begeleiding van muziekinstrumenten vertoond 1).

Voordat de voorstelling begint brandt de (pa
lang wierook, prevelt een gebed en slaat met de 
cëmpala tegen de kist. Hij spreekt in proza en wel 
in Ngoko, terwijl hij zijn gelaat verborgen houdt. 
Dr. Hazeu zag een Panji-verhaal opvoeren. 
Volgens Serrurier (Wayang poerwa, bl. 240 der 
4°. uitgave) wordt in Soerakarta, Klatèn, Sragèn, 
Wanagiri het onderwerp dezer wayang.aan de 
poerwa-verhalen (dus aan het Mahabharata en 
Ramayana), in Sëmarang zoowel aan de poerwa- 
als aan de gëcjog- (Panji)- verhalen, in Patjitan 
en Panagara uitsluitend aan de Panji-verhalen, 
in Këdiri aan de këlitik- (Damar-Woclan)-ver- • 
halen ontleend.

De wayang bèbèr' wordt tegenwoordig zelden 
meer vertoond, alleen ten gevolge van eene ge
lofte, doch niet bij huwelijken, feesten, n g r o e- 
w a t of regen vragen. De dalang ontvangt / 3 of 
/ 5 met het offer, dat hij soms zelf moet koopen. 
De vertooning kan ’s nachts of overdag geschie- 
d en.

\

Literatuur over de wayang bèbèr. Raffles, I, 
bl. 340: Veth, Java. IV, bl. 225 —22G: Poensen 
in Merk Zend. Gen. XVI. bl. 241 - 242: Oetaya 
in Tijdsein-. Binnen!. Best. X, afl. 0, bl. 398;

ïTin jcr, de wayang poerwa, lil. 100 en 237 — 240 
der 4 . uitgave of I>1. 130— 132 der S°. uitgave: 
Hazeu, Bijdrage tot de kennis van het Javaan- 
-idie tooned bl. (57 -73; Groenovcldt, Notes ón 
the .Malay Arehipolago and Malaca, compiled 
from Chinese soiwces (Verh. Bat. Gen. XXXIX 
14. 53); Inlichtingen omtrent de wayang bèbèr, 
uitgegeven door Sehmeltz in Int. Arch. f. Ethh. 
X’V (1902), bJ. 208: Hazen, Een wayang bèbèr- 
vooi-Iclling te Jogjnkarta (Not. Bat. Gen. XL, 
afl. I (1902). bijlage XVI, bl. cliv —CLxm) en 
Int. Aichiv. f. Ethn. XVI (1903), p. 128 -135; 
lf. A. Kern, De Wajang Bèbèr van Patjitan 
(Tijdsein-. Ind. T. L. Vk. LI (1909), p. 338 -350;. 
Willeen, o. c. bl. 104 — 105; Juynboll, Gat. van 
’s Rijks Ethn. Mus. XITT (1898), bl. 205-209; 
Juynboll, Het Jav. toonecl (1. c.), bl. 24 — 20.

HET BALINEESCHE TOONEEL. Van Java 
werd het tooncel overgeplant naar Bali. De wa
yang poerwa heet hier nog w a y a n g p a r w a. 
De poppen hebben een meer menschelijk voor-

wor-
#x) Volg(jns Poensen echter wordt een rëbab 

bij de wayang bèbèr bespeeld (Med. Zond. 
Gen. XVI, bl. 242). Soenan Bonang zou de 
w a yang b è b è r g ë d o g ingevoerd heb
ben, waarbij verschillende muziekinstrumen
ten : rëba b, k ë i} rl a n g, t 5 r b n n g, 
a ngkloeng, k ëm o n g en k 5 p r a k 
speelden (Serrurier, o.c. bl. 100 der 4°.uitgave).
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gende stuk van Fabricius, „Do rechte lijn”, heeft, 
hoewel het injlndië speelt, niets specifiek in- 
disch. Een klucht „Totok on Indo”, waarin con 
paar buitengewoon, grappige Indo’s van slecht 
allooi zijn geplaatst tegenover een totok van bui
tengewoon flink gehalte, joeg nogal stof op. 
Daarna verscheen „Dolle Hans”, waarin het con
flict ligt’ tusschen een Tndo~als edele driftkop en 
een volbloed-Europeaan als Indo-hater. Ten slot
te noemen we „Sonna”, waarin een inlandsche 
vrouw de hoofdpersoon is. Zij wordt het slacht
offer van haar goed vertrouwen en haar onkunde 
bij het opmaken van een puthentieke acte van 
erkenning, waardoor zij haar moederrecht op 
haar kind, bij haar verwekt door den met haar 
samenlevenden Europeaan, ziet verloren gaan.

Tegenwoordig zijn Batavia, Soerabaja en Sc- 
marang elk een schouwburg rijk. In Soerabaja 
vindt men behalve den schouwburg nog twee 
goede tooneelzalon. Voorts treft men in tal van 
plaatsen, zooals Bandoeng, Djokjakarta, Soera- 
karta, Magêlang, Médan e. a., bruikbare tooneel- 
zalen aan in sociëteiten en militaire car.tines, 
waarvan in denlaatsten tijd meeren meer gebruik 
gemaakt wordt door reizende tooneel-, operette- 
en operagezelschappen. Veel meer invloed dan 
het tooneel, oefent de bioscoop uit op de groote 
massa in Indië. Tot in de diepste binnenlanden 
worden de films afgedraaid, die den inlander „in
wijden” in het leven der groote wereld buiten 
zijn desa. Deze invloed werkt uiteraard ten 
kwade zoowel als ten goede en de overheid, dit 
erkennende, houdt geregeld toezicht op de te 
vertoonen films.

TOONKUNST. Voor inlandsche muziek, schep
ping en uitvoering uitsluitend door inlanders, zie 
het art. MUZIEK EN MUZIEKINSTRUMEN
TEN Dl. II. In aansluiting met dit hoofdstuk zij 
nog eens gewezen op de eensgezinde uitspraken 
van bekende autoriteiten omtrent den hoogen trap 
van ontwikkeling, diende Javaansche muziek on
der de Oostersche volkeren heeft bereikt. Het ge
volg hiervan is, dat zij ook in de Westersche mu
ziekwereld het meest in aanzien staat. Niet dat 
het begrijpen van Javaansche muziek (wij kun
nen de muziek van het overige deel van den Ar
chipel, als zijnde nog van te primitieven aard, 
hier gerust buiten beschouwing laten) zoo een
voudig is, daarvoor is zij, trots betrekkelijke ar
moede aan harmonieën, vaak te gecompliceerd 
van rj'thmus en organische structuur; maar het 
ontbreken der chromatiek, het vasthouden aan 
oer-oude toonstelsels, do zachte, oor en gemoed 
streelende klanken der metalen instrumenten en 
het onvermogen derzelve om zulk een helsch for
tissimo voort te brengen, gelijk dit door een Eu- 
ropeesch orkest maar al te vaak wordt voortge
bracht, houden haar binnen de perken van onge- 
kunstelden eenvoud, die schoonheid is, zoodat 
het aanhooren van gamëlan-muziek den moder
nen Westerling, gewend aan raffiniteit en „disso- 
nant-spielerei”, niet anders dan weldadig moet 
aandoen.

Komt het al zelden voor dat een Europeaan de 
psyche der Javaansche muziek volkomen be
grijpt, met haar meeleeft en meevoelt, zij boe
zemt hem toch een soort van eerbied in, zij dwingt 
althans tot luisteren en kwijt zich van haar taak 
om legendarische vertooningen te begeleiden, 
even serieus ais een curopeeseh orkest dat doet bij 
dramatische tooneelvoorstellingen. De gamölan-

alleon mannen, soms ook beiden tegelijkweer
optreden. Wat het repertoire betreft, schijnt 
vooral Sri R a m a, de Maleische omwerking 
van het Ramayaopa, liet onderwerp te leveren, 
doch daarnaast ook eclit-Maleische geschriften, 
als de Ken T amboehan, de !A b d o e 1 
moeloek, do Bid as ar i, de Cekel 
waneng pati enz. Bij sommige voorstel
lingen zijn de acteurs gemaskerd.

De maskerspelen heeten m a’}7- o n g, de 
schimmenspelen w a y a n g. Behalve naar 
Bali en de Maleische landen zijn de maskerspelen 
ook ingevoerd naar Timor. Zie Pleyte, Indo
nesische Masken in Globus, deel LXI, bl. 346. 
Men vergelijke overigens Skeat, o. c. bl. 503 — 
521; Dr. H. H. Juynholl, Indonesische en Achter
in dische tooneelvoorstellingen uit het'Ramayapa 
in B. T. L. Vk. 1902, bl. 541-544:\Ch. E. P. 
van Kerkhoff, Het Maleische tooneel‘ter\West- 

' .. kust van Sumatra (Tijdschr. T. L. Vk. XXXI, 
bl. 303 vtg.). ... / .?*!£>

TOONEEL. Wanneer : men Onno Zwier van 
Haren’s „Agon, Sultan van Bantam” (1769) legt 
naast Vondel’s „Zungchin” (1667), dan zal men, 
ondanks allen achteruitgang in dichterlijke 
schoonheid, vooruitgang in dichterlijke waarheid 
moeten constateeren. De Aziaten in Vondel’s 
treurspel, dat den „Ondergang der Sineesche 
Heerschappij e” behandelt, schijnen geschapen, 
om zich „De dorre ziel, die schier verstickte, En, 
diep in blinde afgodery Gesmoort” was, „Door 
troost der kruisgena” te doen verkwikken. Do 
Aziaten uit van Haren’s treurspel hebben iets, 
wat op eigen leven gelijkt, en éen trek uit hun 
gemoedsleven doet ongetwijfeld als echt aan: hun 
haat tegeii al wat Europeaan is. Deze haat, bij 
de inlandsche grooten uit van Haren’s stuk in 
het bizonder tegen de Hollanders gericht, is 
zelfs zoo groot, dat men niet kan nalaten zich 
af te vragen, in hoeverre daaronder des dichteys 
eigen gevoelens jegens zijn vijanden in den Haag 
gewoeld hebben.

Zes jaren vóór het verschijnen van van Ha
ren’s drama werd „Jan Pietersz. Coen” een „bly 
eyndend oorlog-spel” van Joh. Kamphuis en P. 
de Vries te Batavia opgovoerd. In dezelfde stad 
zijn in het laatst der 18e en het begin der 19o 
eeuw nog pogingen gedaan, een schouwburgje te 
exploiteeren.

Eerst in den laatsten tijd zijn de „indische too- 
neelstukken” iets talrijker geworden. Wij herin- 

. neren aan „Moeder Maalnest”, een typisch in- 
disch stuk, en Brooshooft’s „Zijn meisje komt 
uit’’, dat nog op het repertoire van liefhebberij
gezelschappen voorkomt. Henri van Wermes- 
kerken schreef een paar kluchten, waarvan „Tro- 
penadel” en „Suikerfreule” het meeste succes 
hadden. Van Victor Ido (Hans van de Wall) 
noemen wij „Parto, een Tropen-drama” en „Ka- 
rina Adinda, Oost-Indiseh zedenspel” van welke 
het laatstgenoemde in Indië met succes op de 
planken is gebracht.

De bekendste der schrijvers van indische too- 
neelstukken is Jan Fabricius. In „Met den hand
schoen getrouwd” wordt de vergroving getee- 
kend, waartoe sommige Europeanen in de tro
pen vervallen. Daarna verscheen „Eenzaam”., 
volgens velen Fabricius’ beste stuk. In dit too- 
neelspel wordt de inwerking aanschouwelijk ge
maakt van het aHeen-zjjn in de tropen op een 
ietwat sensitieve hollandsche natuur. Het vol-
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muziek zou natuurlijk geheel anders klinken, in
dien zij zou worden verklankt op Westorscko mu
ziekinstrumenten. De soepele tonen van do kope
ren gongs, bonangs, enz. zouden plaats moeten 
maken voor vioolgeluid, clarinetgeblaas en trom
petgeschal; dartele gèndër-passages zouden in 
een Europeesch orkest moeilijk weer te geven 
zijn, terwijl — wat wel als het voornaamste mag 
gelden — 'het. verschil in absolute toonhoogte tus- 
schcn beide orkesten een nauwkeurige overzet
ting van een gamelanstuk in het Europeescli or
kest het tot een onaantrekkelijk surrogaat zou 
maken.

Iets anders is het als de componist — waarme
de in het vervolg de Westersche toonkunstenaar 
bedoeld wordt — geïnspireerd door het aanhoo- 
ren van gamelan-muziek, een of meer motieven 
daaruit neemt (die trouwens ook van hem zelf 
kunnen zijn) en deze bewerkt op Westersche ma
nier, d. i. met de middelen, welke hem in de mo
derne compositie- en instrumentatiekunst ten 
dienste staan. Zulk een toonstuk kan, juist door 
dien rijkdom aan muzikale effecten, — een tech
niek den Javanen zoo goed als onbekend, — een 
groote kunstwaarde bezitten. Wel ligt er gevaar 
in een te ruime aanwending dier middelen; im
mers de duidelijkheid zou tc wenschen kunnen 
overlaten en de karakteristiek van het Ooster- 
sehe zou daardoor lichtelijk in de verdrukking 
komen. Anderzijds, omdat het toonstuk zich 
richt tot een groep toehoorders, die aan een be
paalden smaak gewend zijn, waarmede de com
ponist, krachtens Westersche kunstbegrippen, 
rekening heeft te houden, dient het gamelan-mo
tief in de compositie, ontdaan van elke kunst
greep, dus in zijn primitieve gedaante, slechts 
spaarzaam te worden aangewend, daar dergelijke 
herhalingen in een compositie een indruk van 
matheid geven en het werk onbelangrijk maken. 
Er is een eeuwen-oude kloof tusschen het Oosten 
en het Westen en zoo er in de laatste tijden een 
strooming valt waar te nemen om deze kloof te 
pogen te overbruggen, in de muziek diene zulk 
een toenadering niet dan met groote omzichtig
heid te worden aangemoedigd en een verbroede
ring tusschen de beide soorten van muziek, de 
Oostersche en de Westersche, behoort voorshands 
tot do onmogelijkheden. Geen verbroedering 
dus, maar misschien tocli wel een vennootschap. 
Het gemis van de absolute toonhoogte (Pélog- en 
Salindro-stcmming) wordt eenigermate vergoed 
door aanwending van andere oude toonstelsels 
(o.a. de Grieksche, dc latcro-middeleeuwsche 
kerk toonaarden). Mede door het gebruik van oc
tavengangen, open quinten, quarten, van den 
tritonus, een opeenvolging van drie hcclo tonen of 
intervallen, enz. kan aan con moderne cornpositio 
een bevredigend Javaansch cachet gegeven wor
den. Zelfs is de Pélog-toonschaal bijna geheel ge
lijk aan don Europeesehen diatonischen toonlad
der. Toch zijn deze toonaarden en intervallen 
slechts hulpmiddelen en komt het bij don compo
nist voornamelijk op hot temperament aan. Een 
gamölan-motief of melodie in een compositie te 
gebruiken is op zich zelf uiteraard niet zoo moei
lijk, daar toch do melodie in het algemeen, hoo 
vreemd zo ook moge zijn, altijd behoort tot de 
uitingen van het algemeen menschelijko, terwijl 
dc harmonie, die aan deze melodie haar karakter 
verleent, met het rythme, den polsslag dor mu
ziek, als het ware uit den schoot van dat deel dor

aarde ontspringen, waartoe een bepaalde volks
stam bohbort.

Indien nu het standpunt van de absolute toon
hoogte, hetwelk voorloopig en wellicht voor al
tijd toch onoverkomelijk is, buiten het geding 
staat, is een vennootschap of associatie van Ja- 
vaansche met Europeesche muziok dus zeer wel 
mogelijk. Bij zulk een associatie, natuurlijk tot 
dusver alleen nog maar van Westersche zijde gea
nimeerd, zal vooral in groote, dramatische toon
werken de Westersche idee van componeeren 
sterk naar voren moeten treden. In werken als 
Verdi’s „Aïda” of Puccini’s „Butterfly”, 

in meerdere of mindere mate exotische 
ziek is ingelasclit of verwerkt, zijn .daarom ook de 
Westersche muzikale techniek en zeggingswijze 
de machtige draagsters en leidsters der Ooster
sche psyche.

Het Oosten, het naburige zoowel als „1’extrême 
Oriënt”, heeft reeds sinds de geboorte der roman
tiek en nog vroeger, een belangrijke plaats in de 
fantasie van den Westerschen kunstenaar ingeno
men. Het zoogenaamd Oostersche in de muziek is 
echter langen tijd niet veel meer geweest dan een 
notatie van folkloristische melodiëen met nuch
tere (meest piano-) begeleidingen. Of wel de com
ponist dacht zich een eigen, gefantaiseerd Oosten, 
een wonderland dus, dat slechts in zijn verbeel
ding bestaat, waardoor een „inheemsch exoti
sche” compositie ontstond, waaraan uiteraard 
een bepaald coloriet ontbrak.

Zoo is dit — hier is alleen sprake van Toon
kunst en niet van ethnologische muzikale copieën 
— ook het geval geweest met de inlandsche mu
ziek in Nederlandsch-Indië. Groot is haar invloed 
op de Nedcrlandsche musici niet geweest. De oor
zaken van dit gemis aan invloed moeten gezocht 
worden in:

I. de strenge, maar eenzijdige Duitsche 
school waarin zij waren opgegroeid. Gelegen 
in het centrum van Europa met (muzikaal) 
hoogst onbelangrijke koloniën, heeft Duitsch- 
land weinig voeling met exotische (Aziatische) 
muziek kunnen houden. Engeland'en Frankrijk 
b.v. verkeeren door hunne grootere overzeesche 
bezittingen, vooral het laatste rijk, door zijn lig
ging aan de Middellandscho Zee, in dat opzicht in 
veel betere conditiën;

II. de geringe populariteit der muzikale Indi
sche muziekliteratuur;

III. do verre ligging onzer koloniën.
Toch wordt er in de laatste jaren, zoowel van 

de zijde der toonkunstenaren als van die van het 
publiek, meer belangstelling getoond in de mu
ziek van den Indischen Archipel. „Het begint te 
daghon.... in het Westen”. De evolutie in de 
toonkunst, do vrijmaking van den muzikalen 
geest bij de modernen, do vereenvoudigde en snel
lere roisgologenheid van den tegenwoordigen tijd, 
maar vooral de toenemende vloed van weten
schappelijke literatuur over Oostersche muziek, 
maken het den componist mogelijk aan zijn werk 
een suggestief Oostersch karakter te geven.

Tot do componisten, op wie de Indonesische 
muziek in het algemeen, do Javaanscho muziek in 
het bijzonder, den meesten invloed heeft uitge
oefend, behooren Paul Seelig (geb. te Bandoeng), 
B. v. d. Sigtenhorst Mcyer, Dirk Schafer, 
Cornelic van Oosterzce en Constant van de 
Wall (geb. te Soerabaja). Vooral de laatste 
heeft daarin veel werk geleverd. Van do Wall

enz.,
mu-waar
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TOPEDJAWA. District der onderafdeeling 
Takalar (zie aldaar), gouv. Cel eb es en onder- 
hoorighedcn.

TOPÈNG. Zie TOONEEL.
TOPOGRAPHISCHE DIENST. Evenals van 

de meeste Europcesche landen is ook de geschie
denis der cartographie van Ncderlandsch-Indië 
een voorbeeld van langzamo, maar veelal gesta
dige ontwikkeling, tred houdende met de geleide
lijke economische ontwikkeling van den Indi- 
scheii Archipel en met de vorderingen der weten
schap.

Hoewel reeds sedert het begin bcr 16e eeuw, 
eerst door de Spanjaarden en Portugeezen en 
daarna door Italiaansche cartographen, belang
rijke aardrijkskundige gegevens van den Indi- 
schcn Archipel werden bijeengebracht, en na 
de vestiging der Nederlanders in Indië de zoo
genaamde „Bazen-kaartenmakers” der O I. 
Compagnie het'kaartbeeld van dien archipel ge 
stadig verbeterden, terwijl van af het midden der 
lSe eeuw, dank zij de werkzaamheid van het En- 
gelsche Hydrographic Office, groote vooruit
gang in de Indische zeekaarten tot stand kwam, 
en eindelijk van af 1790 door dc Marine-school te 
Semarang vooral van Java’s Zuidkust betere 
kaarten werden vervaardigd, bleef het Indische 
kaartbeeld tot aan het einde dier eeuw hoogst 
onvolledig. De kennis der binnenlanden van Java 
was nog alleen zeer oppervlakkig en van de overi
ge groote Soenda-cilanden wist men nagenoeg in 
het geheel niets.

Eerst onder het bestuur van den Maarschalk 
Daendcls werd een hechtere grondslag gelegd 
voor een meer deugdelijke topographische kennis 
van het eiland Java. Daartoe werden in 1809 ge
zworen landmeters aangesteld, een zoogenaamd 
„bureau der genie, artillerie en militaire mouve
menten” werd in het leven geroepen, alle civiele 
en militaire autoriteiten werden van instrue- 
tiën tot opneming en carteering voorzien en aan 
de officieren der genie werd nog in het Inzender 
de opneming en waterpassing opgedragen van 
de departementen, waarin zij te werk waren 
gesteld, waarbij de beste zeekaarten als grond
slag moesten worden gebezigd. Door samen
voeging van de verschillende, op dezelfde schaal 
vervaardigde depurtements-kaarten 
driehoeksmeting was toen ter tijd natuurlijk nog 
geen sprake — stelde Daendcls zich voor tot een 
nauwkeurige kaart van het geheele eiland Java 
te geraken.

Het resultaat van al die maatregelen, aange
vuld met dat van enkele natuurwetenschappe
lijke reizen en door andere gegevens uit het In
disch archief, stelde, tijdens het Engelsche tus- 
sehenbestuur, Raffles in staat tot samenstelling 
der kaart van Java (1 : 966.000), voorkomende in 
diens werk „History of Java”, 1817. Ondanks de 
groote gebreken dien arbeid aanklevendc, en de 
vele bemoeiingen van den Gouv.-Generaal Van 
der Capellen om van 1816 1820 door officieren
van'den Gen. Staf en der Genie vollediger carto- 
graphisch materiaal van Java te doen vervaar
digen, was de kaart van Raffles bij het uitbreken 
van den Java-oorlog in 1820 eigenlijk de eenige, 
waarvan tijdens dc krijgsoperatie)! met eenige 
vrucht gebruik kon worden gemaakt. De intus- 
schen in 1818 verschenen Atlas van een deel van 
Ned. Indië van den lateren Gouv.-Generaal Van 
den Bosch, bevatte toch, wat Java betreft, ook

is de eerste geweest, die dc Maleisclie Pantoen 
tot Kunstlied heeft herschapen, Malcische en 
Arabische liederen in de Europeeschc concert
zaal bracht, waar ze in de oorspronkelijke talen 
(o.a. door bekende zangeressen als Tilly Koenen, 
Madame Sorga, Marie Blitar, enz.) gezongen wor
den, terwijl hij met zijn opera „Attima”, episode 
uit het Javaanschc volksleven, (opvoeringen door 
de Kon. Fransche Opera tc ’s Gravenhage) de mo
gelijkheid heeft aangetoond, dat Javaansche 
zang- en danskunst door Westerlingen geappre
cieerd kunnen worden, ook als zij door een mo
dem Europecsch orkest worden begeleid. (Zie 
Ned. Dagbladen Jan. 1917, tijdschriften „Het 
Muziek college”, „Het Tooneel” en „Hindia Poe- 
tra”).

TOONLADDER. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TOONMETING. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TOONSTELSEL. Zie MUZIEK EN MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TOORN (JOHANNESLUDOVICUS VAN DER).
Geboren te Scheveningen (1846) en reeds op zijn 
1 le jaar bij het onderwijs aldaar werkzaam, begon 
zijn Indische loopbaan als onderwijzer aan de 
Europeesche school te Bandoeng in 1873. Werd in 
hetzelfde jaar gedetacheerd aan de kweekschool 
voor inl. onderwijzers aldaar en in 1S74 geplaatst 
als waarnemend 2e onderwijzer aan de kweek
school te Fort de Koek, op welke plaats hij ge
durende zijn geheclen Indischen diensttijd, nl. tot 
1S96 werkzaam bleef (van 1877 — 1889 en 1895 — 
1896 als directeur van de Kweekschool aldaar).

In Maart 1S96 verliet hij den Indischen dienst 
en vestigde zich te Scheveningen, waar hij zich, 
als lid van den Haagschen gemeenteraad, vooral 
aan onderwijsbelangen wijdde. Hij overleed 10 
Januari 1909 te Scheveningen. Zie over hem: 
Weekblad van Nederl. Indië, 5e jaarg. 884.

Behalve door het schrijven van eenige Malei- 
sche schoolboekjes en tal van bijdragen tot de 
kennis van de taal en het volk van Sumatra’z 

\ - Westkust, in het Tijdschrift van het Bataviaasch 
^Gen. v. K. en W. (deel XXV en^ied-XXVI), in 

De Indische Gids (1881, 1SS2 en 1885) en In liet 
Tijdschrift van het Binncnlandsch Bestuur (eer
ste deel), heeft Van der Toorn zich vooral zeer 
verdienstelijk gemaakt door de samenstelling van 
zijn „M inanglcabausc h-M a 1 e i s c h-N e- 
derlandsch Woordenboe k” en zijn 
„M inangkabausch e S p r a a k k u n s t”, 
beide uitgegeven door het Kon. Inst. voor de T.L. 
en Volkenkunde vanN.-I. resp. in 1891 en 1899.

Andere bijdragen lot de kennis van de Minang- 
kabausehe taal- en letterkunde, van zijne hand, 
komen voor in: Deel XLV van de Verhandelin
gen van het Bat. Gen. v. K. en W. (M a n d j a u 
a r i, Minangkabausche vertelling en T j i n- 
doer m a t o, Min.-Mal. legende), in deel 

- XXIV7 (4, X) van de Bijdragen v. h. ICon. Inst. 
v. d. T. L. en Volkenkunde v. N.-I. (De ge
schiedenis van S o e t a n Manang- 
k e r a n g, een Maleiscl.ie logende) en in deel 

--- XXXIX (5, V7) van die Bijdragen (Het a n i- 
m i s m e bij den Minangkab a u er de r 
Padangsche Bovenlande n).

. Door Van der Toorn zijn in het Maleisch van 
Sumatra’s Westkust vertaald: het S t r a f w e t- 
b o e k en het Algemeen Po 
ment voor inlanders.
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hoofdzakolijk allee»gegevens, welko ondor Daon- 
dels waren bijeengebracht.

Na afloop van den Java-oorlog ontstond oen 
toenemende aandrang tot meer volledige geo- 
graphische en topographische kennis van Ncd.- 
Indie, waarbij intussehen hoofdzakclijk het ont
werpen van een verdëdigingsstelsel voor Java 
op den voorgrond stond.

Dank ,zij de resultaten van militaire verken
ningen, onderzoekings-en ontdekkingsreizen en 
lcrijgsoperatiën, kon daaraan in de eci’ste helft 
der 19e eeuw eenigszins worden tegemoet ge
komen, en gaven de vele bijeengebrachte topo
graphische gegevens in die periode de gelegen
heid tal van min of meer uitvoerige en belang
rijke kaartwerken het licht te doen zien (zie 
KAARTBESCHRIJVING).

Al verbeterde hiermede geleidelijk het gehalte 
van het kaartmateriaal, de kaarten misten de 
nauwkeurigheid, die alleen door een goeden wis- 
kunstigen grondslag kon worden verkregen, 
terwijl bovendien de schaal veel te klein was tot 
het geven van een alleszins juiste voorstelling 
van de configuratie, dc bodemgesteldheid, de 
begroeiing en bebouwing van het terrein, cischen 
die noodwendig aan zoogenaamde „topographi
sche” kaarten moeten worden gesteld, aan welke 
reeds toen ter tijd, vooral wegens het militair be
lang, groote behoefte was ontstaan.

Hoewel reeds in 1840 tot de vervaardiging van 
zulk een meer uitvoerige kaart van een gedeelte 
der toenmalige residentie Batavia was besloten, 
duurde het tot 1849 vóór dat aan dat plan uit
voering kon worden gegeven door het beschik
baar komen van eenig tot den dienst der Genie 
b< hoorond personeel, dat onder leiding van den 
majoor Beyerinck met opnemingswerkzaamho- 
den ter Sumatra’s Westkust was belast geweest.

Lag aanvankelijk, met liet oog op verdedigings- 
ontwerpen, alleen in de bedoeling een gedetail
leerde opneming en carteering van het terrein 
tusschen Batavia en Buitenzorg met den omtrek 
Oost- en Westwaarts van laatstgenoemde plaats, 
ton einde een werk van meer algemeen nut te ver
richten werd el spoedig besloten tot dc opneming 
van de gehoele toenmalige residentie Batavia. 
Deze opneming had van 
leiding van den luitenant-kolonel E. Steinmetz 
plaats: de carteering geschiedde grootcndeels 
op J : 10.000, terwijl de verzamelkaart op 
1 : 50.000 word vervaardigd. De grondslag van 
deze eerste topographische opneming van een 
geheel gewest van Java berustte op dc opne
mingen der Marino; men onthield zich echter 
van aanvullende trigonometrische werkzaam
heden.

De met deze opneming verkregen uitkomsten 
hadden hot groote nut van gedetailleerde topo
graphische opnemingen zoo duidelijk in het 
licht gesteld, dat dadelijk na afloop der werk
zaamheden in Batavia, bij beschikking van 25 
December 1853 N°. 10, werd bepaald, dat de 
opname van Java, op den voet zooals voor 
Batavia en Buitenzorg was geschied, verder zou 
worden uitgebreid tot de residentie Chcribon, 
niet alleen met hot oog op dc militaire belangen, 
maar tevens ten behoeve van het civiele departe
ment, en wol in verband mot cenc statistieke 
opneming, die als proef in dit gewest was bevolen. 
Alvorens echter daartoe over te gaan, behoorden 
tot controle der opnemers (!) en om de wiskun

stige waarde van hot werk te verzekeren, de vaste 
punten in Ckeribon door do geographische inge
nieurs S. IC. en G. A. dc Lange te worden be
paald (Zio TRIANGULATIE).

Het Gouv. besluit van 1853, waarbij tot de top. 
opneming van Chcribon werd besloten, kan ge- 
rekend

!
worden de grondslag te zijn van het ont

staan der zoogenaamde „Militaire verkenningen” 
waaruit later de „Topographische dienst” werd 
geboren. Tevens deed hiermede ook de geodesie 
haar intrede bij het opnemingswerk in Ned.- 
Indië. Dat echter dc opvatting vap het nut, dat 
uit een driehoeksmeting voor de top. opneming 
van een land kan getrokken worden, toenmaals 
een geheel andere was dan thans, moge blijken 
uit de in 1S53 ter zake gegeven voorschriften, 
o.m. bevattende dat de top. opneming die der 
geographische ingenieurs eenigen tijd vooruit 
zou moeten zijn. Men spande dus in dien tijd op 
geodesisch en topographiseh gebied de paarden 
nog achter den wagen, en het behoeft wel geen 
betoog dat de triangulatie van Cheribon voor 
de top. opneming van dat gewest van geen nut 
is geweest. Omstreeks dienzclfden tijd (1847 — 
56) hadden nog vluchtige opnemingen plaats in 
Benkoelen, Palembang en de Lampongs; die op 
Banka (1S52 en 1S59 — 61) werden later door per
soneel van het Mijnwezen voltooid.

Bestond het opnemerspersoneel aanvankelijk 
slechts uit één brigade, in 1857 werd dit perso
neel door toevoeging van nieuwe krachten tot 
twee brigades uitgebreid, waardoor na afloop 
van het werk in Cheribon met de opneming van 
de res. Banjoemas en Bagëlèn kon worden be
gonnen, waar intussehen de driehoeksmeting ten 
einde was gebracht. Daar dit lioofddriehoeksnet 
voor een gedetailleerde opneming echter geheel 
onvoldoende was, en door gemis aan een goede 
verzekering van de driehockspunten der 2de orde 
op het terrein van die punten veelal geen ge
bruik kou worden gemaakt voor aansluiting der 
top. meetlijnen, is ook de triangulatie in de ge
noemde gewesten voor de opneming van onbe- 
teekenend nut geweest. Men beschouwde trou
wens toenmaals de driehockspunten meer als 
merkwaardige punten, die na afloop der me
tingen op de kaart werden uitgezet, en waarvan 
dus geen gebruik werd gemaakt als grondslag 
van of controle op die metingen. Bovendien 
werd zelfs dc meting vaii het hoofdwegennet — 
het hoofdverband der kaart — met zakinstru-
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1819 1853 onder

menton uitgevoerd en geschiedde die van het 
detailwerk geheel op het oog en den pas. Een 
bepaald stolsel voor het opnemingswerk bestond 
nog niet; een ieder trachtte eenvoudig langs 
einpirischen weg dc beste resultaten to verkrijgen. 
Trouwens meer word toenmaals niet verlangd, 
en het bezigen van meer nauwkeurige instru
menten werd zelfs onraadzaam geacht, opdat 
liet karakter van „verkenningen” niet verloren 
zou gaan on het werk niet meer tijd zou vorderen.

Ook de in 1861 onderhanden genomen top. 
opneming van dc ros. Somarang en dio van Djok- 
jakarta, Scerakarta, Tögal, Pëkalonga'n en Ivra- 
wang (1S61 — 66) hadden plaats zonder dat van 
de triangulatie kon worden partij getrokken. De 
samenstelling der top. kaarten dior gowesten 
heeft eenvoudig bestaan uit het aaneenvoegen • 
der veelhoeken; men heeft dus ook daar van het 
kleine in het groote gewerkt in plaats van omge
keerd.

'
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hoeksraeting, werd voor het’vervolg een derge
lijke groote schaal onnoodig geacht en die van

Tevens

Op Borneo hadden in dien tijd vluchtige op
nemingen plaats tijdens de onlusten in dc Wester- 
fdeeling (1S53 —55) en in Bandjërmasin (1S59 — 

62), terwijl in 1S57 —62 in de Gouw landen van 
Celebes en Onderh. metingen werden verricht, 
die later (1S7S) door het Binnenl. bestuur werden 
voortgezet. Makasser en Ambon en omstreken 
worden voorts in 186S voor defensiebelangen in 
kaart gebracht, terwijl eindelijk tijdens dc ver
schillende militaire expeditiën op Bali (1846 — 49, 
1S58 en 1S68) belangrijke topographischc gege
vens werden •bijeengebracht.

De opneming had tot nu toe gestaan onder de 
Directie der Genie, vormende daarbij het 3de of 
Topographisch bureau; een algemeene organi
satie ontbrak echter en men maakte voor het 
terreinw'erk gebruik van veelvuldig wisselend 
en niet zelden onvoldoend opgeleid personeel, 
hetgeen uit den aard der zaak ook een minder 
gunstigen invloed op de hoedanigheid van het 
werk moest uitoefenen. Hierin werd bij Gouv. 
besluit van 25 Februari 1864 N°. 12 voorzien 
door eene organisatie, waarbij de topographische 
opnemingen onder leiding werden gesteld van 
een eigen chef, die den titel voerde van „Chef van 
het Topographisch bureau 
kenningen”; deze bleef echter ondergeschikt 
aan den Directeur der Genie, die het algemeen 
toezicht en de administratieve leiding behield. 
Als eerste chef fungeerde de hoogst bekwame 
majoor-ingenieur W. F. Versteeg van 1864 —1S6G. 
Bij hetzelfde besluit werd ter bespoediging der 
opneming van Java het opnemersporsoneel uit
gebreid tot 4 brigades, ieder van lOEur.opnemers, 
waartoe hot noodige personeel grootcndeels 
werd gerecruteerd uit de opnomers, die van 1857 
tot 1S62 aan de opneming van een deel van 
Celebes hadden deelgenomen. Het Topogra
phisch bureau onderging tegelijkertijd een aan
zienlijke uitbreiding, terwijl ook in de werkwijze 
der opneming en carteering geleidelijk veel ver
betering werd gebracht. Zoo kon voor de op
neming van de res. Madioen (1864—1871) en 
Japara (186G—1869) en van alle daarna in be
werking genomen gewesten van Java van een 
geheel afgewerkt triangulatie-net der le en 2e 
orde worden partij getrokken, en van 1864 af 
werd voor de carteering een bepaalde projectie 
methode

m
1 : 20.000 als normaal aangenomen, 
werden maatregelen getroffen voor een behoor
lijke reproductie der detailbladen, waarvan tot 
dien tijd nog geen sprake was geweest en waar
door het nut der opneming vrij beperkt was ge
bleven. Tot bespoediging van het werk werd 
voorts in 1S70 nogmaals besloten het aantal 
opnemingsbrigades met twee uit te breiden, zoo- 
dat in 1872 op Java 6 brigades, ieder van 12 
Europ. opnemers te werk konden worden ge
steld. Voor de verdere topographische opneming 
der res. Rembang, Kediri, Batavia, Soerabaja, 
Preanger-Regentschappen, Pasoeroean, Probo- 
linggo, Bësoeki, Madoera, Bantam en Banjoe- 
wangi, heeft men, ter verkrijging van een vol
doend aantal vaste punten ten behoeve der 
detailractingen, een uitgebreid secundair trian- 
gulatienet tusschen de driehoekspunten van 
hoogere orde ingeschakeld en wérd voor de 
carteering dc zoogenaamde Bonne-projectie 
toegepast. De uitvoering van dit kaartwerk 
beantwoordde reeds aan hooge eischen en be
houdens eene veroudering der details, verdienen 
de kaarten van de laatstgenoemde gewesten 
nog het noodige vertrouwen.

De algemeene leiding van den dienst bleef tot 
1S74 bij de Directie der Genie en wel achtereen
volgend onder de majoor der Genie J. van Sta
veren 1866 —1S67, A. W. van Egter van Wissen- 
kerkc 1867 — 1869, en K. L. Pfeiffer 1869 — 1874; 
toen echter in laatstgenoemd jaar bij het Ned.- 
Indisch Leger een Generale Staf werd opgericht, 
werden tevens bij Gouv. besluit van 7 April 1874 
N°. 2 het Topographisch bureau en de Militaire 
Verkenningen onder den naam van ..Topogra
phische Dienst” bij dien Staf overgebracht en 
werd de luit.kolonel W. J. Havinga, die reeds 
sedert tal van jaren in lagere rangen als brigade- 
chef bij de opneming was tewerk gesteld geweest, 
met de leiding van den nieuwen dienst belast. 
Zoowel onder dezen bekwamen dienstchef als
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en der Militaire Ver-

onder zijn kundigen opvolger luit. kolonel F. ('. 
E. Meyer 1881 —1888, werden tal van maatre
gelen getroffen ter bevordering van de zoo noo- 
digc eenheid in de werkwijze der opnemingsbri
gades, terwijl tevens het reproductiewcrk bij het 
Topographisch bureau te Batavia groote tech
nische verbetering onderging.

Behalve het geregelde opnemingswork had 
in dien tijd (1877 — 82) de vluchtige opneming 
plaats van de res. Oostkust van Sumatra, terwijl 
in 1878 en volgende jaren tijdens do militaire 
expeditiën in de Bataklanden liet terrein der 
krijgsoperatiën vluchtig in kaart werd gebracht. 
Billiton werd in 1877 — 78 vluchtig opgenomen 
en gecarteerd( J : 200.000) en ook op Nias had
den partieële opnemingen plaats, welke later 
door personeel van het Mijnwezen en door zende
lingen werden vervolledigd.

in 1882, na afloop der hoofddriehoeksmeting 
van Java, werd de onder het Departement van 
Marine ressorteerende „GeographischeDienst” 
(zie TRIANGULATIE) opgeheven, nadat reeds 
te voren besloten was tot de topographische 
opneming voorafgegaan door eene driehoeks
meting van het eiland Sumatra, met welke 
laatste in 1883 door liet personeel van den Topo- 
graphischen dienst een aan vang werd gemaakt; 
zoodoende werden triangulatie en topographie

j

die van Flamsteed — toegepast,- 
terwijl gaandeweg ook de kleine instrumenten 
door meer nauwkeurige werden vervangen. In 
het algemeen kan gezegd worden dat de opne
ming van Madioen en Japara in het overgangs
tijdperk verkeerde tusschen de oude en de 
latere, betere wijze van werken op Java.

In 1870 werd ook verandering gebracht in de 
• schaal der carteering. Meende men aanvankelijk 

door de tot dien tijd gebezigde groote schaal van 
1 : 10.000 voor de oorspronkelijke teekeningen 
het opnemerspersoneel tot de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid te dwingen, en voorts den in
vloed der meetfouten door overbrenging op 
1 :100.000— de aangenomen schaal der over
zichtskaart — veel geringer te doen worden, ter
wijl men door toepassing van de schaal 1 : 10.000 
de kaarten ook geschikt dacht te maken voor 
een hierop te baseeren statistieke en kadastrale 

* opneming, toen gaandeweg gebleken was, dat 
dit laatste geenszins het geval was en dat de 
nauwkeurigheid meer afdoende verzekerd kon 
worden door een voorafgaande secundaire drie-
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onder éénhoofdigo leiding gobraoht en werd een 
samenwerking verkregen welke vrooger, toen zo' 
tot verschillende departementen behoorden, 
vaak ontbrak. Daar echter met de uitvoering der 
driehoeksmeting van Sumatra geen verhooging 
van uitgaven ten behoeve van den Top. dionst 

t mocht gepaard gaan, moest het opnemersper- 
soneel geleidelijk van G toj 4 brigades worden 
ingekrompen ter bestrijding der kosten van de 
triangulatie-brigade, welke in 1889 definitief 
in de formatie van den Top. dienst werd opge
nomen.

De topographische opneming van Java was 
intusschen in 1886 geheel ten einde gebracht. 
Een der reeds in 1883 op Java gereed gekomen 
brigades, die door den te laten aanvang der trian
gulatie van Sumatra nog niet op dat eiland te
werk kon worden gesteld, werd aanvankelijk be
last met een herziening van de residentie-kaarten 
van Java, voor zoover betreft de administratieve 
indeeling, welke in den loop der jaren tal van wij
zigingen had ondergaan, en na afloop daarvan 
met een hermeting van het terrein tusschen de 
toenmalige postenlinie op Atjèh: nadat ook dit 
werk ten einde was gebracht kon in Juni 1885 
met de topographische opneming van Sumatra’s 
Westkust een aanvang worden gemaakt. De in 
1885 in Bantam gereed gekomen brigade voerde 
tot 1887 een herziening uit van eenige terreinen 
in de res. Batavia en ging daarna naar Sumatra 
om aan de opneming aldaar deel te nemen. De 
beide brigades, die in 1S86 met de opneming der 
res. Preanger Regentschappen gereed kwamen, 
gingen in Mei van dat jaar over naar de Westor- 
afdeeling van Borneo, alwaar een opneming en 
carteering op de schaal 1 : 200.000 werd uitge
voerd, steunende op een lOOtal met groote nauw
keurigheid astronomisch bepaalde punten. Dit 
omvangrijke werk, dat onder de leiding van den 
toenmaligen kapitein J. J. K. Enthoven werd uit
gevoerd, kwam in 1895 gereed en had tot resul
taat dat A an een nagenoeg onbekend land, dat 
Java in grootte overtreft, in betrekkelijk korten 
tijd een betrouwbareoverzichtskaartop 1:200.000 
weg- en rivierkaarten op l : 50.000 on detail
kaarten op 1 :5000 en 1:20.000 van de voor
naamste nederzettingen worden verkregen. *) 

Het beheer van den Topographischen dionst 
was intusschen in 1888 overgegaan op den luit. 
kolonel 11. Helb, in 1894 opgevolgd door den 
luit. kolonel H. I). II. Bosboom, onder wier des
kundige leiding zeer belangrijke verbeteringen 
in de techniek der opneming en carteering tot 
stand kwamen.

Met het oog op een betere opleiding der jonge 
opnemers werd in 1889 het personeel der twee 
brigades tor Sumatra’s Westkust over 3 brigades 
verdeeld en dat der 2 Borneo-brigades tot één 
brigade samengevoegd. Toen later do opneming 
van Sumatra’s Westkust zich geleidelijk moest 
uitstrekken over landstreken, welko zich minder 
goed voor tewerkstelling en vorming van het 
jongo personeel eigenden, werd besloten tot do

!) Do topogr. beschrijving van een deel van 
Borneo’s Westkust werd in‘1903 onder don 

/titel van „Bijdragen tot__de_gcographio 
Borneo’s Westerafdeoïing” door J. J. K. 
Enthoven als afzonderlijk werk in 2 dln. door 
het Kon. Ncd. Aardrijkskundig Genootschap 
uitgegeven.

oprichting oener op Java te werk to stellen Op- 
leidings-brigado, aan Avolko nevens de vorming 
en opleiding van het jonge personeel voor don 
geheclen dienst tevens de herziening der reeds 
geheel verouderde kaarten van Midden-Java 
zou worden opgedragen. Deze plannen kAvamen 
in 189(5 tot uitvoering, toen de Borneo-brigade 
met haar taak was gereed gekomen; die brigade 
werd toen in een Opleidings-brigade hervorrnd, 
welke in dat jaar een aanvang maakte met de 
herziening van de res. Banjoemas, in 1899 ge
volgd door die van het vroegere Bagëlèn, in 
1901 A’an Këdoe, in 1904 van Semarang en de 
voormalige res. Japara en in 1911 — 1917 van 
Pekalongan. Het arbeidsveld der opleidingsbri- 
gade Averd voorts in 1913 nog uitgebreid over de 
residentiën Madioen, Këdiri, Soerakarta en Djok- 
jakarta. Dat tot het verkrijgen van betrouwbare 
topographische kaarten van Midden-Java niét 
zou kunnen Avorden volstaan met een eenvoudige 
bijAverking der geheel verouderde, niet gerepro
duceerde manuscriptbladcn op 1:10.000, die 
vroeger tot de samenstelling der in den handel 
gebrachte residentie-kaarten op 1 : 100.000 had
den gediend, Avas bij den aanvang der herziening 
reeds bekend; al spoedig bleek echter overtuigend 
dat om in het bezit van goed kaartenmateriaal te 
geraken, zelfs tot een algeheele hermeting van 
Midden-Java na voorafgaande secundaire drie
hoeksmeting moest worden overgegaan. Voor 
die nieuAve carteering Averd toen, rekening hou
dende met de uit eon economisch oogpunt meer
dere of mindere belangrijkheid der te hermeten 
terreinen, het schalenstelsel 1 : 25000, 1 : 50000,
1 : 100.000 aangenomen, en voor de samenstel
ling der kaart Averd de polyeder-projectie geko
zen, AA'aardoor tevens de vervaardiging eener 
aaneengesloten kaart van Midden-Java mogelijk 
werd.

Ten einde de gedeeltelijk verouderde, maar op 
deugdclijkcn grondslag berustende detailbladen 
der res. Batavia en Preanger Regentschappen op 
1 : 20000 zoo spoedig mogelijk te kunnen herzien,
Averd voorts einde 1897 een der Sumatra-brigades, 
Avelke mot haar taak in de Padangscho Roven*, 
landen Avas gereed gekomen, in West-Java te 
Avérk gesteld; van eerstgenoemd gewest en1?de 
A'oormalige res. KraAvang Averden alle detailbla
den herzien en nieuAV uitgegeven, terAvijl zulks 
ten aanzien van de Preanger Regentschappen 
alleen met de economisch meest belangrijke 
Noordelijke gedeelten plaats, had. Na vooraf
gaande secundaire triangulatie Avordt door dezelf
de te Bandoeng gevestigde brigade ook een alge- 
heelo hermeting uitgeAroerd van do res. Cheribon, 
op gelijke Avijze als dit in Midden-Java geschiedt.
Een gedetacheerd gedeelte van dezelfde brigade 
Averd in 1915 nog in hot bijzonder belast mot de 
voorziening in do behoefte aan opmotingen van 
uitsluitend militairen aard. Dit to Buitenzorg 
gevestigd en zelfstandig Averkzaam personëël7~ 
tor sterkte eener gehcele opnomingsbrigade, nog 
aangevuld door tijdelijk personeel, Averd groo- 
tendcels gerecruteerd uit dat van de tor Sumatra 
to werkgestelde brigades. Do geregelde voortgang 
A'an de opneming en carteering der Buitenbe
zittingen is helaas door vorenbedoelde opmotin
gen van geheel militairen aard op gevoelige wijze ’ . 
vertraagd gCAVorden.

Eenige opnemers van do brigade to Bandoeng 
Avorden voorts tooge\roegd aan verschillende mili-

van
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toegepast. Door militaire verkenners, veelal 
toegevoegcl aan officieren van den Gen. Staf, 
hadden voorts vluchtige opnemingen plaats bij 
de exploratie van Niouw-Guinea, van welk ge
bied een schetskaart op 1 : 1.000.000 wordt uit
gegeven; in Midden-Celebes en op verscheidene 
kleine eilanden in het Oostelijk deel van den 
Archipel (Ceram, Soembawa, Flor es, Timor, 
Halmahera); van de resultaten dezer~vërkennin- 
gen wördfT'gebruik gemaakt voor de samenstel
ling van schetskaarten, waarmede getracht 
wordt yoorloopig zooveel mogelijk in do behoefte 
aan cartographisch materiaal dezer tot nu toe 
weinig bekende landstreken te voorzien.

Do leiding van den dienst was van 1897 tot 1909 
in handen van den kolonel J. J. K. Enthoven en 
ging daarna over op den kolonel C. C. Musch,diein 
1920 werd opgevolgd door denLt. Kol. A. v. Lith.

Zeer ingrijpende wijzigingen hadden in dat 
tijdsverloop in de tewerkstelling en de organisatie 
van den dienst plaats. Vervulde de Top. dienst 
reeds sedert lange jaren een hoogst belangrijke 
rol in de cartographic van Ned.-Indië, hetspeciaal 
militair karakter van dien dienst had er toe bij
gedragen om bij de werkzaamheden de militaire 
belangen veelal te doen overheerschen. Een alge
meen leidende gedachte bij het opnemingswerk 
in Ned.-Indië had steeds ontbroken, ten gevolge 
waarvan de verschillende takken van den Indi- 
schen Staatsdienst veelal onafhankelijk van 
elkaar driehoeksmetingen on terreinopnemingen 
uitvoerden* zonder altijd voldoende rekening te 
houden met de eischen door andere diensttakken 
aan het werk gesteld. De resultaten waren zoo
doende dikwijls voor anderen niet bruikbaar. 
Eenheid in de opnemingsmethoden der verschil
lende diensttakken, een goede verdeeling van 
het werk bestond niet; voldoende samenwer
king ontbrak, hetgeen tot noodelooze herme- 
tingen van éénzelfde terrein en geheel noodelooze 
uitgaven aanleiding gaf.

Was reeds in 1892 door den Minister van Kolo
niën bij de Indische Regeering aangedrongen oen 
deskundig onderzoek te doen instellen naar de 
wenschclijkheid en mogelijkheid om tot centra
lisatie van alle opnemings- en earteeringswerk- 
zaamheden in Ned.-Indië te geraken, zonder dat 
zulks tot eenig resultaat mocht leiden, nadat 
in 1900 het centralisatie-vraagstuk door het Op
perbestuur opnieuw aanhangig was gemaakt, 
werd bij Gouv. besluit van 2 Nov. van dat jaar 
N°. 28 een Commissie benoemd, waarin do Chef 
van den Top. dienst als voorzitter en do Chefs 
van den dienst van liet Bosehwczon, van het 
Mijnwezen, van het Kadaster, alsmede ingenieurs 
van den Dienst der Irrigatie en van den aanleg 
van Staatsspoorwegen als leden zitting namen om 
bedoeld vraagstuk nader te bestudoeren. Het 
verslag dior Commissie, dat in 1902 gereed kwam, 
bevatte de conclusie dat eene centralisatie van 
alle opnemings- en carteOrings werkzaam heden 
vooral om geldelijke redenen niet gewenscht 
werd geacht. Voor een rationeele splitsing en 
indeeling van de verrichtingen der verschillende 
diensttakken, die me,t opnemingen zijn belast, 
werd echter de 'volgonde regeling aanbevolen: 
De tot dusverre door den Kadastralen dienst 
uitgevoerde metingen en verrichtingen, noodig 
voor do landrente-regeling, zouden naar den Top. 
dienst worden overgebracht; aan dien dienst 
zouden voorts worden opgedragen alle metingen

taire expeditiën, aan wetenschappelijke tochten, 
als die naar Centraal-Borneo onder Dr. A. W. 
Niouwenkuis, aan de grcnsregelingscommissic op 
Timor, enz", terwijl nog doorloopend enkele op- 

in Groot-Atjèh werkzaam waren. Het

:

1 nemers
daar tewerk gesteld personeel kon in 1900 door 
tijdelijke uitbreiding van den dienst cenigszins 
worden vermeerderd en werd onder leiding van 
eéii officier gesteld, waardoor het raogelijk 
werd geleidelijk meer betrouwbare top. kaarten 
van Atjèh en Onderhoorigheden het licht te doen 
zien.

I!11 :
I In het gouv. Sumatra’s Westkust werden in- 

tusschen de werkzaamheden door twee opne- 
mings-brigades geregeld voortgezet: de opne
ming en carteering op 1 : 20.000, 1 : 40.000 en 
1 : S0.000 van dat belangrijk gewest zoomede 
van de res. Tapanoeli kwam in 1907 gereed. 
Daarna werd door die brigades een aanvang ge
maakt met de opneming van Zuid-Sumatra (res. 
Lampongsche districten, Palembang en Ben- 
koelen); alleen voor het Noordelijk deel van Ben- 
koelen beschikte men tot dien tijd over een ver- 
kenningskaart (1 : 1G0.000), resultaat cener van 
1S91 —94 door den le luit. A.A. A. Gay mans uit
gevoerde verkenning. De carteering van Zuid- 
Sumatra geschiedt met toepassing van het scha- 
lenstelsel 1 : 25.000, 1 : 50.000 en 1 : 100.000; 
de werkzaamheden in de Lampongs waren in 
1913 geheel ten einde gebracht, die in Palembang 
en Benkoelen worden nog voortgezet.

Door opnemers, toegevoegd aan verschillende 
mil. en wetenschappelijke expeditiën, werden 
voorts topograpkische gegevens bijeengebracht, 
waarvan voor de samenstelling van tal van 
schetskaarten partij kon worden getrokken. 
Afzonderlijke vermelding verdient liet verken- 
ningswerk in Gowa (1S91—97), waaraan de door 
den le luit V. J. van Marle samengestelde over
zichtskaart van dat toenmalige rijk op 1 : 100000 
en een topograpkische beschrijving —gepubli
ceerd in het Tijds. v/h Kon. Ned. Aard. Genoot
schap, jaargang 1901 - het aanzijn danken.

Omtrent de laatste jaren valt nog te vermel
den, dat de in 1907 onderhanden genomen trian
gulatie van Sumatra’s Oostkust (zie TRIANGU
LATIE) in 1911 voldoende gevorderd was om in 
dat jaar met de topographische opneming van 
dat gewest een aanvang te maken, waartoe het 
reeds sedert 1 Januari 1908 aldaar tot het uit-
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voeren van grensmetingen tijdelijk te werk ge
steld personeel tot een nieuwe opnemingsbrigade 
(de 4de) werd uitgebreid. Voor de carteering 
van dit zeer omvangrijk gewest, welks opper
vlakte driemaal die van Nederland bedraagt, 
wordt het schalenstelsel 1 : 50.000, 1 : 100.000 
en 1 : 200.000 toegepast; men rekent dat voor 
die opneming een lötal jaren zullen noodig zijn. 
De uitbreiding onzer bestuursbemoeienis op de 
Buitenbezittingen had voorts een spoedige voor
ziening in de behoefte aan betrouwbare kaarten 
van het gouv. Celebes en Onderh. noodzakelijk 
gemaakt; daartoe werd een 5de • opnemingsbri
gade in het leven geroepen, welke in September 
1912, nadat de hoofdtriangulatie op Celebes een 
voldoenden voorsprong had verkregen, met de 
secundaire driehoeksmeting en topographische 
opneming van het Z.W. schiereiland een aan- 

f /,{ yevang maakte. Naar het bestaande werkplan zal 
Pe* voor Celebes het schalenstelsel 1 : 25.000, 

1 : 50.000, 1 : 100.000 en 1 : 200.000 worden-
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,(w.o. do driehoeksmetingen) en caxtcoringswcrk- 
zaamheden van eonigen omvang, welko een alge- 
meon
zonder nadeel van den tak van dienst, to wiens 
behoeve ze moeten worden verricht, daarvan 
kunnen worden .gescheiden, terwijl allo speciaal 
technische metingen zouden blijven uitgovoord 
door het daartoe aangewezen personeel van de 
verschillende diensttakken; do lithographischo 
reproductie van alle ten behoeve van eenigen tak 
van dienst vervaardigde kaarten zou geschieden 
bij de Tophographische inrichting te Batavia, ter
wijl voorts bij den Instrumentmakerswinkel van 
den Top. dienst kosteloos alle meetinstrumenten 
bij de verschillende diensttakken in gebruik zou
den worden hersteld. De no'odige eenheid en sa
menwerking zou voorts worden verkregen door 
het in het leven roepen van eene Permanente 
Commissie voor de metingen, die de belangen 
van de verschillende diensttakken zou hebben to 
behartigen en cr zorg voor dragen, dat een her
haald opmeten van éénzelfde terreingedeeltc uit
gesloten zou blijven.

Hoewel de voorstellen der Commissie reeds 
aanstonds de goedkeuring mochten wegdragen 
van de Indische llegecring en van het Opperbe
stuur, duurde het eenige jaren alvorens de ge- 
heele reorganisatie tot uitvoering was gekomen.

Vooral de opleiding en geregelde aanvulling 
van het voor de landrenteopnemingen benoodigd 
personeel, thans (1919) bestaande uit 4 officieren 
-■< Eur. opnemers en 228 Inl. topografen en tee- 
ki-naars, verdeeld over 4 brigades, ieder van 2 
meetsceties, vereischto buitengewone inspanning 
en niet dan zeer geleidelijk konden die brigades 
in het leven geroepen worden. Niettemin werden 
sedert 1.903 achtereenvolgend de vroeger reeds 
door den Kadastralen dienst vervaardigde kaar
ten der Preanger-regentschappen, welke voor 
periodieke herziening in aanmerking kwamen, 
geheel herzien en werden geheel nieuwe land- 
nmto-kaarten vervaardigd van de res. Kédoe, 
!>;.mjx nia<. Batavia (ufd. Krawang), Bantam, 
s. Hiarang, Pasoeroean (gedeeltelijke herziening), 

ki, K ' diri, Pékalongan, Cheribon (gedeolte- 
!>;!.<• herziening), Këmlmng, Soerabaja, .Madoera 
en Aladioon. Voor zooverre, thans hier bekend, 
zijn de kaarten van Cheribon en Soerabaja nog 
<."-d< eh''olijk in bewerkingen is reeds met de perio
dieke 10 jaarlijksche herziening der kaarten van 
Kédoe en Banjoemas begonnen, terwijl sedert 
I September 1917 de landrente-eartecring op het 
eiland Bali onder handen werd genomen. Behou
dens geheel onvoorziene omstandigheden zal 
reeds over enkele jaren de geheele landrente* 
carteering van .lava een voldongen feit zijn ge
worden en hiermede door den Top. dienst een 
reuzenwerk zijn tot stand gebracht, dat niet 
alleen aan de zoo lange lijdensgeschiedenis van 
het landrente-onderzoek op Java een einde zal 
hebben gemaakt, maar dat tevens tenvolle zal 
beantwoorden aan de eischcn, die uit een land- 
rente-kundig on technisch oogpunt aan zulk een 
werk moeten worden gesteld, terwijl ten slotte 
do door genoemden dienst bij de landrcnto-me- 
tingen gevolgde rationoclc c’n vooral economische 
werkwijze van onberekenbaar geldelijk voordeel 
VQor don Lande is geworden.

Nadat eene in 1899 bij de Opleidingsbrigadc 
genomen proef om eonigszins ontwikkelde in- 
Jandsche jongelieden tot topograaf te vormen tot

vrij gunstige resultaten had geleid, wordt behalve 
voor de landrentc-opnemingen ook voor de ove
rige opnomings-werkzaamheden gedeeltelijk van 
inlandsch personeel gebruik gemaakt; hierdoor 
werd het mogelijk in de steeds grootcro behoefte 
aan opnemers, waarvan do geregelde aanvulling 
uitsluitend door Europecsche werkkrachten uit 
het Leger veel te wcnschen overlict, op meer af
doende en goedkoope wijze te voorzien. Sinds 
1902 ontvingen verder eenige inl. jongelieden 
eene afzonderlijke opleiding tot topograaf-ver- 
kenner, ten einde gebezigd te worden voor ver
kenningen en vluchtige opnemingen op de Buiten
bezittingen. Een 12tal dezer verkenners — w.o. 2 
leerlingen — is reeds in dienst gesteld en bewijst 
goede diensten bij de exploitatie van nog weinig 
bekende streken van den Archipel.

Geleidelijk kwamen ook tal van verbeteringen 
in de wijze van opneming en carteering tot stand 
en werden de technische voorschriften van den 
dienst daarmede in overeenstemming gebracht. 
Hetzelfde had plaats met de reproductie, waartoe 
de Topographische inrichting te Batavia door ver
bouwing en aanschaffing van snelpersen en ande
re moderne technische hulpmiddelen als het ware 
een geheele verjongingskuur onderging; bedoelde 
inrichting is daardoor thans in staat tot de ver
vaardiging van de grootste en moeilijkste kaart
werken, die op rcproductiegebied den toets eener 
vergelijking met hetgeen in Europa op dit gebied 
tot stand komt, met glans kunlien doorstaan, 
zoodat ook niet meer, zooals vroeger, voor zeer 
belangrijke cartographische uitgaven (de residen- 
tiekaarten van Java, de Atlas van Nod.-Indië) de 
medewerking behoeft te worden ingeroepen van 
de Top. Inrichting van het Dop. v. Oorlog te 
’s-Gravenhage. Tor bevordoring eener deugdelijke 
reproductie'werd eindelijk in 1916 do algeraeene 
leiding der daarmede verband houdende tech
nische werkzaamheden bij de Topograhische in
richting toevertrouwd aan den toenmaligen, 
hoogst bekwamen Chef der lithographische werk» 
plaats, den Heer J. W. Teillers, die sedert dien 
als hoofd der reproductie bij het Hoofdkantoor 
van den dienst is ingcdeeld geworden.

Ten einde aan do verrichtingen van den Top. 
dienst, welke door do centralisatie der metingen 
zeer belangrijk is toegenomen, do noodige publici
teit te geven, word voorts in 1905 besloten tot de 
uitgifte van een jaarboek, waarin naast een ver
slag van alles wat in don loop van hot jaar op 
topographisch gebied verricht wordt, ook tech
nische en administratieve medcdceling*en een 
plaats zouden vinden. Deze uitgave hoeft ook in 
wetenschappelijke kringen een zeer gunstig ont
haal gevonden en wordt geregeld voortgozet.

Aan allo reeds sedert 1900 in voorberoiding en* 
bij wijze van tijdolijkon maatregel gedeeltelijk 
in uitvoering geweest zijnde reorganisatievoor
stellen, verband houdondo met de centralisatie 
der opnemings- en carteeringswerkzaamheden 
in Ned.-Indië, werd bij besluit van 24 Februari 
1907 N°. 25 (Ind. Stb. N°. 242) de Koninklijke 
sanctie verleend en 1 Juni d. a. v. trad de nieuwe 
organisatie van den Top. dienst in werking. Doze 
organisatie ging bovendien gepaard met een af
scheiding van den dienst van den Gen. Staf, 
waardoor het tevens mogelijk werd den Chef van 
dien Staf to ontlasten van zijn bemoeienis mot 
tal van zakon, die op zijn eigenlijken werkkring 
meestal geen betrekking hadden en die door de

karakter dragen en in verband daarmede
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topogr., topogr. lo 2e of 3o UI. of leerl.-topogr., 
SS Inl. opz.-teekenaar, teokenaars le, 2o of 3e ld. 
of leerl.-toekenaar.

F. Opleidingsbrigade: 1 majoor of 
kapt. (hoofd), 2 kapts. of le luits., 2 topogr. burg. 
ambt., 12 Eur. onderoff. en korporaals, 4 Eur. 
leerl.-opn. (soldaten), S Inl. opz. topogr., topogr. 
le, 2o of 3e kh of leerl.-topogr., 12 Inl. opz.-ver- 
kenncr, verkenners le, 2e of 3c kl. of leerl.-ver
kenner.

6'. Opleidingscursus: voor leerl. tee- 
kenaar en- opnemer: 1 topogr. burg. ambt., 1 
adj. onderoff. of militair van lageren rang, op
nemer, 1 adj. onderoff.-teekenaar en 24 Eur. 
leerlingen.

Bij de Triangulatie-, Opnemings- en Oplei- 
dingsbrigades zijn voorts ingedeeld 17 Inl. opz.- 
teekenaar, teekcnaars der le, 2e of 3e kl. of leerl. - 
teelcenaar.

Naast dit vaste personeel wordt nog bijna 
doorloopcnd eenig officiers- en ondergeschikt 
personeel tijdelijk boven de formatie gevoerd, 
zooals bijv. thans (1919) 7 kapiteins (ritmeesters), 
2 luits.. 1 burg. ambt. en verscheidene onderoff. 
ten dienste eener bespoediging van de triangu
latie op Celebes, voor de secundaire driehoeks
meting, voor de opneming van Atjèh, enz., ter
wijl nog bij de verschillende werkplaatsen te 
jJVeltevreden de noodige Inl. handlangers zijn te 
werk gesteldï Ondanks dit reeds zeer omvangrijk 
personeel, welks geregelde aanvulling voortdu
rend groote inspanning vereischt, blijft het toch 
slechts mogelijk op betrekkelijk bescheiden voet 
voort te gaan met de herziening der kaarten van 
Java en de opneming en carteering van de nog 
zoo talrijke, weinig bekende doelen van den zoo 
uitgestrekten Indischen Archipel.

Recruteering en opleiding van 
het personeel. Officieren van de verschillende 
wapens, die bij den Top. dienst wenschen te 
worden geplaatst waartoe jaarlijks gelegenheid 
bestaat —.worden na een examen in de lagere 
wiskunde, landmeten en waterpassen, topogra- 
phisch teekenen en Maleisch, gedurend'.- 0 maan
den aan eenc practische beproeving bij de oj>- 
leidings-brigade onderworpen: voldoen zij, dan 
wor 'en zij bij die brigade verder tot opnemer 
opgeleid, waarna zij voor vaste plaat sing bij dmi 
dienst in aanmerking komen. Voor latere pl t- 
sing bij de triangulatie-brigade moet nog een 
meer uitgobreid examen in de beginselen der 
hoogere wiskunde en de geodesie worden afge
legd, waarna zij bij die brigade theoretisch en 
practisch in de driehoeksmeting en astronomische 
plaatsbepaling worden opgeleid. Het onderge
schikt Eur. opnemerspersoneel wordt di-ds gere- 
cruteerd uit de leerlingen van den Top. cursus 
te Magêlang, waarbij, sedert de opheffing van de 
Pupillenschool te Gombong (1911), voor 24 
jongelieden van Eur. afkomst gelegenheid be
staat tot leorling-opnemer of teekenaar te worden 
opgeleid, en overigens uit het Leger*door op
roeping van onderoff. en mindere militairen, die 
na een aanvankelijke beproeving van 0 maanden 
bij de Opleidings-brigade om van den noodigen 
aanleg te doen blijken, verder bij die brigade tot 
opnemer worden gevormd. Bij dezelfde brigade 
heeft ook de practische opleiding van inlandsctoe 
jongelieden tot topograaf plaats; de vorming 
het voor de landrente-opnemingen benoodigd 
Inl. opnemers- en teekonaarspersoneel heeft bij

centralisatie der metingen nog in belangrijke 
mate zouden toenemen. Sedert dien maakt de 
Top. dienst een zelfstandig onderdeel van hot 
Leger uit, vormt het zoogenaamde Hoofdkan- 
toor de IXe Afd. van het Dep. van Oorlog, en 
heeft de dienstchef een betrekkelijke zelfstandig
heid verkregen, welke aan een spoedige afwikke
ling van zaken zeer bevorderlijk kan zijn.

Wanneer wij ten slotte nog vermelden, dat do 
Top. dienst zich sedert dien moet beijveren om 
steeds ten spoedigste te voldoen aan de zeer ver
schillende eischen op algemeen opnemings- -en 
carteeringsgebied, welke door de verschillende 
takken van den Indischen Staatsdienst worden 
gesteld, en dat een voldoening aan de op repro- 
ductie-gebied door de verschillende Departe
menten van Algemeen Bestuur gestelde eischen 
voordurend tot buitengewone krachtsinspanning 
bij de Topographisclie inrichting aanleiding 
heeft gegeven, dan blijkt wel overtuigend dat de 
Top. dienst geleidelijk een organisatie ten bate 
der algemeene belangen is geworden en ontegen- 
zeggelijk van een niet te miskennen centrale be- 
teekenis voor geheel Ned.-Indië zal kunnen zijn.

De Formatie van den Top. dienst is vast
gesteld bij K.B. van G Maart 1915 N°. 55 (Ind. 
Stb. N°. 404) en sedert herbaalde malen gewijzigd 
Zij bestaat thans (1919) uit:

A. Hoofd kantoor: 1 kolonel, luitc- 
nant-kolonel of majoor (Hoofd), 1 luit.-kolonel 
of kapitein (oncier-hoofd), 1 kapitein, 2 luitenants, 
1 hoofd der reproductie en 1 aardrijkskundige, 
beiden burg. ambt. r

Ji. Topographisclie Inrichting, 
waartoe behooren: a. ■ T e e k e n z a a 1: 5 burg. 
ambt. (waarvan 1 hoofd), 1G Eur. onderoff. en 
korporaals of militairen van lageren rang, 2 Eur.

* leerl.-teekenaar (soldaten) en 46 Inl. Opz.- 
teekenaar, teekenaars le, 2e of 3e kl. of leerl.- 
teekenaar. b. Fotografische werk
plaats: 2 burg. ambt. (waarvan 1 hoofd), 5 
Eur. onderoff. of militairen van lageren rang en 
17 Inl. opz.-retoucbeur, retoucheurs le, 2e of 3e 
kl. of leerl.-retoucheur. c. Lithografische 
werkplaats:4 lithograf en( waarvan 1 hoofd) 
en 4 steendrukkers, allen burg. ambt.; 1 burg. 
ambt. (hoofd) boekdrukker, 19 Eur. onderoff. of 
mil. van lageren rang (10 steendrukkers, G litho
grafen, 1 bankwerker, 1 steenslijper en 1 boek
drukker) en 21 Inl. opz. lithog., ütkogr. le, 2e of 
3e kl. of leerl.-lithogr. d. Instrumen t m a- 
kers winkel: 2 burg. ambt. (waarvan 1 
hoofd), G Eur. onderoff. of mil. van lageren rang, 
instrumentmakers, 6 Inl. opz.-instrument
maker, instrumentmakers le, 2e of 3e klasse of 
leerl.-instrumentmakers, e. Boekbinder ij:
1 sergt. majoor of militair van lageren rang boek
binder en 5 Inl. boekbinders.

C. Triangulati e-b r i g a d e. 4 burg. 
ambt. (1 brigadeboofd en 3 onder-brigadehoof- 
den), 1 aspirant-onder-brigadehoofd, kapt. of 
leluit. of burg. ambt., dan wel officier der Kon. 
Marine, 2 topogr. burg. ambt., G Eur. onderoff.

D. 5 Opnemings brigades: 5 kapts 
(hoofden), 5 kapts. of le luits., 7 topog. burg. 
ambt., 35 Eur. onderoff. opnemers, 35 Inl. opz.- 
topogr. of topogr. le, 2e. of 3e kl.

h. 4 Landrent e-o pnemingsbriga- 
des: 4 kapts. of luits. (hoofden), 14 topogr. 
burg. ambt. of adj. onderoff. opnemers, sectie
hoofden, 11 sergt.maj. opnemers, 140 Inl. opz.
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dc landrentc-opliomingsbrigades plaats. Do duur 
dor gohcele opleiding tot opnemer bedraagt onge- 

3 jaar (voor inlanders van 3 tot 34 jnar); 
slechts zeer onkelen zijn binnon dien tijd geschikt 
voor do opneming en cartecring van allo torroin- 
soorten; de theoretische en practiSche vorming 
bij de triangulatie-brigade veroischt ongeveer 
2 jaren.

Het Eur. teekenaarspersoneel der Topogra- 
phischo inrichting wordt hoofdzakelijk gerecru- 
teerd uit de leerlingen van den Top. cursus; het 
inlandsch personeel, zoomede de inl. handlangers 
uit jongelieden, die zich daartoe beschikbaar 
stellen. Het Eur. technisch personeel der ver
schillende werkplaatsen der Top. inrichting 
(photografen, lithografen, steendrukkers en in
strumentmakers) wordt deels aangevuld uit hot 
Leger en overigens door uitzending uit Nederland; 
over het algemeen komen voor plaatsing bij die 
ateliers slechts personen in aanmerking, die reeds 
over de noodige vakkennis beschikken. Ter hetero 
voorziening der geregelde aanvulling van het per
soneel van den dienst werd in 1916 nog bepaald, 
dat indien het volgens dd formatie vastgesteld 
militair personeel der verschillende werkplaatsen 
niet naar behooren kan worden aangevuld uit 
het Leger, in de plaats daarvan burgorpersonen 
tewerkgesteld kunnen worden.

De opnemingen. Aan elke door den 
Top. dienst uitgevoerde geregelde opneming 
strekt tegenwoordig een driehoeksmeting of waar 
(Ir/.o door de gesteldheid van het terrein niet 
mogelijk is, een astronomische plaatsbepaling tot 
grondslag. Vluchtige opnemingen of verkennin
gen in nog weinig bekende streken worden steeds 
zooveel mogelijk op vaste punten der Marine 
aangesloten; waar geen aansluiting mogelijk is 
(bijv. bij mil. expeditiën) wordt hetgemetene een
voudig volgens de lijn van het geographische 
Noorden gecarteerd, waartoe de opnemer vooraf 
d«- afwijking der magneetnaald van zijn instru
ment door azimuthbepaling op de zon bepaalt 
(zie de „Handleiding voor de correctie eener 
imn -olc en van den tijd”). De wijze van opne
ming en cartecring (driehoeksmetingen, topo- 
graphisehe opnemingen cn voorstelling van het 
relicf door hoogtelijnen, landronte-opnemingen) 
i aangegeven in verschillende instructiën, hand
leidingen, technische voorschriften met tabellen 
en legenda’s, welke mcerendeels tegen geringen 
prijs bij het Hoofdkantoor van den Top. dienst 
dan wel bij het Depót van Leermiddelen te Welte
vreden verkrijgbaar zijn.

G e b r u i k c 1 ij k o schalen. Zooals reeds 
hiervoren bleek, werd van 1870 af voor de detail- 
opneming van Java do schaal 1 : 20.000 loego- 
past en die van 1 : 100.000 voor dc overzichts
kaarten, terwijl in 1886 voor de cartecring van 
Sumatra’s Westkust het schalenstelsel 1 : 20.000, 
‘10.000, 80.000 werd aangenomen. Sedert in 1896 
met de hermeting van Middcn-Java word begon
nen, bezigt men daarvoor het schalenstelsel:
1 : 25.000 voor de detail bladen, 1 : 50.000 voor 
de militaire kaarten (zie Ind. Mil. tijdschrift 
1905 Jo dl. „ De mil. cartographic van Ned.-Indië 
door .1. J. K. Enthovon) en 1 : 100.000 voor do 
overzichtskaarten (graadafdcelingen). Met uit
zondering van enkele bergterreinen zonder econo
mische betockenis, worden bijna alle bladen van 
Java op 1 : 25.000 gecarteerd en worden daarna 
de bladen op 1 : 50.000. en 100.000 door phota-

grahische vorkleining verkregen. Op de Buiten
bezittingen, waar de behoefte aan betrouwbare 
overzichtskaarten grooter is dan die aan detail- 
bladen, welker vervaardiging vcol meer tijd en 
kosten veroischt, worden, zooals in Zuid-Suma- 
tra, do meeste terreinen direct op 1 : 100.000 in 
kaart gebracht cn slechts 
zeer belangrijke terreinen kaarten op grooter 
schaal (1 : 25.000 of 1 : 50.000) vervaardigd. Bij 
de opneming van Sumatra’s Oostkust en van 
Celcbes wordt grootóndcels direct op de schaal 
1 : 200.000 in kaart gebracht, en worden alleen 
de economisch belangrijke gedeelten afzonder
lijk op 1 : 100.000 of 1 : 50.000 gecarteerd. 
Voor schetskaarten van nog weinig bekende 
landstreken bezigt men veelal de schalen 
1 : 250.000, 1 : 500.000 of 1 : 1.000.000 (Nieuw- 
Guinea). Bij de landrente-metingen bezigt men de 
schaal 1 : 5.000 voor de desakaarten en 1 : 20000 
voor de overzichtskaarten der districten.

Hoeveelheid werk. Een geoefend op
nemer kan in gedetailleerde terreinen, naarmate 
de schaal der kaart bedraagt : 1 op 20, 25, 50, 
100 of 200 duizend, gemiddeld 6,74, 12, 50 of 
100 K.M2 per maand opnemen en carteeïen, en 
in zeer vlakke terreinen met weinig details veelal 
nog meer; voor het inlandsche personeel zijn deze 
cijfers in den regel iets kleiner.

Dank zij de deugdelijke wijze van opneming 
en de geregelde en strenge controle, welke op het 
terrein- en teekenwerk wordt uitgeoefend, vol
doen de nieuwere topograhisehe kaarten alles
zins aan de eischen van nauwkeurigheid, die 
tegenwoordig gesteld moeten worden.

Bij do landrente-opnemingen wordt door één 
Inl. topograaf bij nieuwe metingen per maand 
gemiddeld 550 bouws landrente-plichtigen grond 
in kaart gebracht ad. ongeveer 29 cents per bouw, 
bij herzioningon (Preanger, Pasoerocan) ongeveer 
600 bouws tegen een zelfden prijs.

Proj ectie-methoden. Zooals reeds 
hiervoren bleek, is voor de alleroudste kaarten 
van Java geen bepaalde proj ectie-methode toe
gepast; de uitkomsten der metingen werden toen 
eenvoudig volgens de aangenomen schaal in 
teekening gebracht cn de gecarteerde veelhoeken 
daarna zoo goed raogelijk ingepast in de drie
hoeken, welke op primitieve wijze uit de gege
vens dor hoofddriehocksmeting werden gecon
strueerd. Eerst in 1864 paste men de projectie- 
methodo van Flamsteed toe, welke in 1870 werd 
vervangen door do Bonne-projectie (de zg. ge
wijzigde projectie van Flamsteed): voor elk ge
west werd toon een afzonderlijk stel coördinaten
assen aangenomen en do coördinaton van de 
driolioekspuntcn ten opzichte van die asson be
rekend, waardoor echter geen behoorlijke aan
sluiting tusschen de verschillende kaarten der 
residontiën kon worden verkregen en dus ook het 
vervaardigen van oen aaneengesloten topogra- 
phische kaart van Java niet mogelijk was.

Om aan dit bezwaar tc gemoet te komen en 
ook in andero opzichten om grootcre nauwkeu
righeid te verkrijgen, werd in 1886 voor de op
neming van Sumatra’s Westkust de polyeder- 
projcctio toegepast, volgens welke het torrein 
door parallellen en meridianen op onderlinge 
afstanden van 20’ in tra'peziumvormige stukken 
(graadafdcelingen) wordt verdeeld, die elk vol
gens do conforme kegclvormigo projectie naar het 
platto vlak worden overgebracht. Zoodoondo
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een volledige opgave van de bij dó Top. inrichting 
ook voor het publiek tegen betaling verkrijgbaar 
gestelde kaarten en bladwijzers met vermelding 

den prijs; tegen denzelfden prijs zijn die 
kaarten ook verkrijgbaar bij do firma J. Smulders 
en Co. te ’s-Gravenhage.

Literatuur: Tijdschr. v/h Kon. Ned. Aard. 
Genootschap, 1876 „De Residentiekaarten van 
Java en Madoera” door F. de Bas; „Overzicht 
van de organisatie en de werkwijze v/d Top. 
dienst in Ned. Indië” (1901); de Jaarverslagen 
v/d Top. dienst sedert 1905; „De Top. dienst in 
Ned.-Indië” (Eenige gegevens omtrent geschie
denis, organisatie en werkwijze, uitgegeven ter 
gelegenheid 'v/d tentoonstelling v/h Kon. Ned. 
Aard. Genootschap te Amsterdam in 1913). 
Voor verdere literatuur zij verwezen naar Hart- 
mann’s Repertorium.

TOR RIVIER. Ook wel genaamd Kinamowi 
of Mafin. Zij valt in zee op Noord Nieuw-Guinea 
ten W. van het eiland Wakdé. Het meerendcel 
der Papoea’s aan den boven- en middenloop noe
men haar ,”Tor”; „Mafin” wordt zij genoemd 
door den Maf instam, die aan haar benedenloop 
gevestigd is. De mond der Tor is 350 M. breed; al 
spoedig vermindert de breedte der rivier tot 200 
a 300 M. om over grooten afstand zoo te blijven. 
In den benedenloop worden de hutten en tuinen 
der Mafin aangetroffen: met deze half-nomaden 
werd tot nu toe geen verbinding gekregen. De 
Tor kan ± 10 dagen met prauwen stroomop
waarts gevaren worden. Een breede rechter zij
rivier is de Foein. Boven de samenvloeiing ver
takt zich de Tor in tal van kleine armen, welke 
een uitgestrekt moeras vormen; bovenstrooms 
hiervan verbreedt zij zich tot 000 a 700 M.; het 
rivierbed bestaat daar ter plaatse uit rolsteenen, 
de oevers zijn echter nog vlak en met dicht boseh 
begroeid. Hoogerop wordt de Tor zeer smal en 
breekt door een slechts 20 M. breed ravijn; de 
oevers bestaan hier uit heuvels van koraalkallc 
en dalen bijna loodrecht in de rivier. De 
stammen.aan den bovenloop noemen deze rivi 
Tessari..- > '

TORADJA. Do naam Toradja beteekent „bo
venlander”. Hij werd oorspronkelijk gegeven 
door de Boegineezen van Loowoe aan de bergbe
woners, die ten W. van Loewoe’s hoofdplaats JJa- 
loppo wonen, in het stroomgebied dor Sa’dan 
(Sadang) rivier. Deheidensche stammen aan de 
Kalaena-rivicr noemen deLoewoeërsTolampoe <>f 
„wilden”, die in het Merengebied van Malili To- 
bela „de veraf wonenden”. De benaming Toradja 
is langzamerhand door de Europeanen ook toege
past op de overige bergbewoners, die mpn in Mid- 
den-Celebes aantreft, omdat men tot nog toe voor 
hen geen verzamelnaam had. Van taalkundig 
standpunt gezien, zou men de Moh. bewoners van 
Parigi tot Moöcton en van Paloe tot Tontdli tot 
de Toradja’s kunnen rekenen, maar zij zijn zoo
zeer vermengd met Boegine.esche. Gorontalee- 
sche'en Mandarsche. elementen, dat zij anthropo- 
Jogiscli moeilijk meer Toradja’s zijn te noemen 
Bovendien zijn zij geen „bovenlanders” meer. Zij 
moeten dus worden, aangeduid als de „«trandbe
volking” van TominibocK en Straat Makasser. 
De naam To pantoenoe asoe (Hondenvleeschko
kers), die volgens sommige schrijvers door do 
Noordelijk wonende volken aan de Toradja’s 
wordt gegeven, komt in werkelijkheid niet 
'Het gebied der Toradja’s wordt dus begrensd: in

worden de vervormingen, die aan elke kaartpro
jectie eigen zijn, tot onmerkbare bedragen terug
gebracht, terwijl een practisch aaneensluitende 
kaart wordt verkregen, wijl de theoretische 
gaping tusschen de in hetplatto vlakovcrgebrach- 
te graadafdeelingen door de vormveranderingen 
van het papier door rekken en krimpen, verre 
overtroffen wordt.

Van dezelfde projectie wordt thans gebruik 
gemaakt bij de carteering van Zuid- en Oost- 
Sumatra en van Celebes, zoomede bij dc nieuwe 
carteering van Java. Alleen voor Nieuw-Guinea 
(ook voor schetskaarten van andere kleine ei
landen) past men thans de Mercator-projectie 
toe, welke vroeger (18S6— 95) ook gebezigd is bij 
de opneming der Westerafdoeling van Borneo, in 
verband met de ligging van dat gewest ten op
zichte van den evenaar.

De Topographisc li-e inrichting. 
Moge deze inrichting in de eerste plaats strekken 
tot verveelvuldiging van alle kaartwerken van 
den Top. dienst, sedert de inwerkingtreding der 
centralisatie op opnemings- en carteeringsgebied 
heeft zij ook kosteloos te voorzien in de behoefte 
op reproductiegebied van alle Indische Departe
menten van Algemeen bestuur. Daartoe is de 
Top. inrichting thans volledig uitgerust. Zoo 
beschikt bijv. het photographisch atelier over 
2 zeer ruime, ingebouwde camera-toestellen met 
in den voorwand aangebrachte objectieven, 
waarin het personeel zich bewegen kan bij het 
projecteeren der te photografeeren teekeningen 
en hetstellen der bijna uitsluitend gebezigde natte 
collodium-platen van afmetingen tot 90 x90 cM. 
en zoo noodig zelfs nog grooter; eene electrische 
verlichting door krachtige booglampen verschaft 
in dit atelier de gelegenheid om ook bij onvoor- 
deelig invallen van het zonlicht of bij ongunstige 
weersgesteldheid goede opnamen te verrichten. 
In de drukkerij wordt reeds beschikt over ver
scheidene door een krachtigen motor voortbe
wogen groote steendruksnelpcrsen» boekdruk- 
persen en hulpmachines en over een groot aantal 
handpersen, terwijl, in verband met de buiten
gewone toeneming der eischen door allerlei tak
ken van dienst aan het voortbrengingsvermogen 
der inrichting gesteld, onvermijdelijk nog tot de 
aanschaffing van meerdere drukpersen zal moe
ten worden overgegaan.

Voor de reproductie van het meeste kaartwerk 
wordt de photolithografische methode toegepast; 
de gravure-druk bezigt men hoofdzakelijk alleen 
voor fijn te bewerken overzichtskaarten. Voor 
meerdere bijzonderheden betreffende dc wijze 
van reproductie bij de Top. inrichting te Welte
vreden zij verwezen naar liet belangwekkend 
artikel in het Ind. Mil. tijdschrift, 1904, le deel, 
blz. 115 e. v. „Kort overzicht betreffende de 
samenstelling en verveelvuldiging van topo- 
graphische kaarten in Ned.-Indië” door J. II. 
Snepvangers, zoomede naar het tijdschrift „Onze 
Eeuw”, 1909, afl. December „Hoe een groote 
kaart tot stand komt” door W.B. Oort.

De kostelooze verstrekking van kaarten aan 
autoriteiten, colleges, enz. (zoo wel in Indië als 
in Nederland) is geregeld bij verschillende Bij
bladen op het Ind. Staatsblad; die aan het Leger 
bij Alg. order N°. 137 van 1903, gewijzigd bij N°. 
43 van 1912.

De Regeeringsalmanak, deel I, zoomede het 
Jaarverslag van den Top. dienst bevatten steeds
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hot Zuiden door do Doerischo staten on Loewoe, aan het feit, dat de Christelijke zending reeds
waarvan het gescheiden wordt door het Tak oio- eenigen tijd onder hen gewerkt had. Toen het
kadjoe-gebergte; in het Oosten door het rijk der Gouv. zich met hen kwam bemoeien, vond dit de
To Mori en derToLoindang bij Tandjoeng Api; in Toradja’sop bergtoppen wonende, waar zij hunne
het Noorden door de strandbevolking van Todjo, versterkte dorpen met succes tegen een binnen-
Poso, Saocsoe, door Parigi en Paloej ten Westen landsclien vijand konden verdedigen. Verschillen-
door de Mandarsche staten. . de stellingen zooals de Bonto batoo bij de Sadang-

De talrijke Tjoradja-stammen die Midden-Celc- toradja’s, hebben ook aan de soldaten moeilijke
bes bewonen zijn in drie groote groepen te verdee- oogenblikken bezorgd. Sedert het Gouv. het be
ien: 1. De Sadang-toradja’s; 2. De Poso-loradja’s stuur in handen heeft, zijn vele bergtoppen ver
en 3. de Sigi-toradja’s. Deze verdeeling is voorna- laten en zijn de dorpen op vlakker terrein aange-
mclijk op taalkundige gronden gemaakt. Daar legd. De Sadang-toradja’s en een gedeelte der
men de talen op Celebes dikwijls noemt naar het Poso-toradja’s behooren thans tot het gouv. Ce-
woord, dat voor de ontkenning in gebruik is, kan lebes en Onderh.; de Sigi-toradja’s en het gros der * 
men liet gebied der eerstgenoemde Toradja’s het Poso-toradja’s wonen in de residentie Menado. 
tae’-gebied, dat der Poso-toradja’s het barée-ge- De verschillende Toradja-stammen hebben 
bied noemen, terwijl voor de Sigi-toradja’s geen steeds neiging getoond om uit te zwermen naar
algemeen gelijkluidende ontkenning bestaat, andere streken van Celebes. Zoo vindt men vooral
maar nagenoeg iedere stam zijn eigen ontken- aan de Tominibocht, aan de Golf van Boné, die 
ningswoord heelt terwijl die talen toch onder- van Tolo en aan Straat Malcasser nederzettingen 
lincr zeer aan elkaar verwant zijn (zie TORA- van Sigi-toradja’s (vooral To Bada en To Koela- 
DJA’SCUE TALEN). wi). Aan de Noordkust van de Golf van Tolo

Iet beeld hunrer talen geeft eenigszins weer vindt men eene reeks van dorpen die hun ont
liet terrein waar de verschillende Toradja groepen staan voornamelijk te danken hebben aan daar-
wonen. De Sadang-toradja’s wonen over het ge- heen getrokken Poso-toradja’s. Sadang-toradja’s
heel dicht bij elkaar; zij zijn althans voor elkaar zwermen gaarne uit naar het Merengebied in het
geraakkelijk te bereiken. Dit geldt ook van de Malilische. Hun voornaamste werk daar is damar
Posogroep. Zij hebben dus steeds met elkaar ge- zoeken. Aangelokt door de groote voordeelen van
meensehap kunnen houden. Anders is het gesteld het damar zoekon, begaf men zich daartoe naar de
met de verschillende stammen der Sigi-toradja’s; omgeving der centra van den damar-handel in het
deze zijn door dikwijls steile bergen en zware bos- Malilische en het Morische. Behalve damar wor-
-..;hen van elkaar gescheiden, zoodat een geregeld den er nog uit het Toradjagebied rotan en copra
onderling verkeer niet kon plaats hebben. Ook uitgevoerd.
heeft iedere Toradjagroep haar eigen stroomge- De Poso-toradja’s beweren af te stammen van 
bied, waar zij zich heeft gevestigd. Zoo wonen de een man en eene vrouw, door een god (lamoa) uit
Sadang-toradja’s in liet stroomgebied van de Sa- steen gehouwen en daarna bezield door den wind.
dang en de Balease; de Sigigroep woont aan de De sterfelijkheid der menschen zoeken zij in het
Lariang- en aan de Goembasa-rivier of de rivier feit, dat deze eerste menschen, toen liun de keus
van Paloe, terwijl de Poso-toradja’s het boven- gelaten werd tussclien een steen en een tros pi-
stroomgebied van de Poso-, de Laa- en de Ka- sang, zij dezen laatstcn namen, waarna ook hun
laenn-rivicren bewonen. Midden-Celebes is be- leven sterfelijk werd als dat van de pisang. Vol

gens de legenden leefden de voorouders der Poso- 
toradja’s in een dorp Pamona,aan de Noordpunt 
van het Poso-meer. Toen er gebrek kwam aan 
bouwgrond, verspreidden zij zich naar de ver
schillende deelen van Midden-Celebes, onder aan
voering van 7 broeders. Bij de scheiding plantte 
ieder dezer broeders een steen. Bij tijden worden 
aan deze steenen nog offers gebracht, vooral in 
den tijd van den landbouw.

De Sigischo afdeeling (To Koelawi, To Napoe,
To Bada, To Besoa) beweert af te stammen van 
een mcnschenpaar, dat langs een liaan uit don he
mel op aarde nccrdaalde. De plaats, waar zij n«jer- 
kwamen, zou zijn gelegen in het landschap Rampi 
aan den oorsprong van een zijrivier der Lariang. 
Van hier uit zouden deze Toradja’s zich naar het 
Noorden hebben v'erspreid.

De Sadang-toradja’s (To Sa’dau, To Rong- 
kong) zoeken hunne voorouders eveneens in een 
paar op aarde neorgedaaldc hemelingen.

Voorts hebben alle Toradjastammcn hunne le
genden omtrent een op aarde neergedaalden en 
menschgewordcn hcmelling (bij de Poso-groep 
Lasaeo geheet en), die hun al do adat voorschriften 
en onderwijs in den landbouw zou hebben gege
ven.

/

kond voor zijne talrijke inzinkingen tussclien de 
bergen in, waardoor groote vlakten ontstaan zijn. 
Deze inzinkingen zijn liet, die de Toradjagroepen 
lot hunne woonplaatsen hebben gekozen.

Van de oudste tijden af waren de Sadang- 
toradja’s en <le Poso-toradja’s aan de. oppermacht 
van den Datoe van Loewoe,die tc Paloppo woont, 
onderworpen. Wat de Sigi-toradja’s betreft, wel 

verhalen, dat de Loewoescho sageheldgaan er
Sawerigading zijne veroveringen tot hun gebied 
hoeft uitgestrekt, inaar sedert rnensehonheugenis 
is het de vorst van Sigi, die suprematie over de 
stammen van deze groep uitoefende. De bezwa
ren, die aan het bezoeken van hunne woonplaat
sen verbonden waren, hebben deze stammen 
steeds eene zekere mate van onafhankelijkheid 
gewaarborgd.

Niettegenstaande het geregelde verkeer met 
Mahomedanen, hebben deze stammen zich allen 
aan hun oude heidendom gehouden. Zij werden 
daarom steeds met verachting door hunne Mo
lmt» medaanscho hoeren behandeld, en op alle 
mogelijke wijzen door dezen afgezet. Alleen in het 
Paloo-dal en aan de kusten van de Tominibocht 
zijn velen tot het Mohammedanisme overgegaan.

Toen liet N.-I. Gouv. in 1905 do Toradja’s aan 
zich onderwierp, was het verzet bij de Sigigroep, 

ral hij de Sadanggroep nogal hevig. Dat het 
verzet bij de Poso-toradja’s spoedig gebroken was, 
moet voor een groot deel#worden toogesehreven

Vóór dat het Gouvernement ingreep, woonden 
de Toradja’s samen in dorpen van 2 — 20 huizen. 
Alleen do dorpen der Sadanggroep waren grooter; 
de leden van deze groep verlegden hunne dorpen

on voo
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kaart van Celebes, bohoorende bij dl. III van 
„Do Bare’e-sprekendo Toradja’s van Middcn- 
Celebes” door N. Adriani en Alb. C. Kruyfc 
zijn verdeeld in de groepen: Wcst-Toradja’scho 
en Oost-Toradja’scho talon (rcsp. Groep D 
en E).

De Toradja’schó talen beslaan een zoo uit
gestrekt gebied, dat de grenzen moeilijk met 
volkomen nauwkeurigheid zijn aan te geven.
Ten ruwe gesproken, nemen deze talen geheel 
Midden-Celëbes in, van de Tomini-bocht tot de 
Bone-golf en van Tandj. Api tot Straat Mak as* 
ser. Drie der vier groote schiereilanden van 
Celebes vallen grootendeels buiten dit taalge
bied; alleen van het N.lijk schiereiland ligt 
een deel binnen het gebied der Toradja’sche 
talen.

De N.grens van het Toradja’sche taalgebied 
loopt van Laboja, aan Straat Makasser, op 
0° 10' Z.B. (ten Z. dus van ’t schiereiland Ba- 
laisang) in Z.O.richting naar de W.kust der 
Tomini-bocht, die zij op 0° 35' Z.B. snijdt, nabij 
Towera. Verder gaat de N.grens langs de Z.kust 
der Tomini-bocht, tot Tandj. Api. Van hier 
loopt de O.grens over land Z.O. tot dichtbij de 
O.kust van Celebes, tusschen Ondolian en Man- 
tawa, op 122° O.L. Verder volgt de grcn.s do , 
kust der Solo-baai tot aan de N.punt der To
rn origolf, loopt daarna W.. vervolgens Z., tot
dat zij op 2° 30' de rivier Kalaena snijdt. Hier 
begint de Z.grens, die N.W. loopt, tusschen 
Masamba en Loboni, tot waar zij op 1° 20' 
Z.B. de W.kust van Celebes bereikt. De W.grens 
is de O.oever van Straat Makasser.

De Toradja’sche talen grenzen dus ten N. 
aan de Tominische taalgroep, ten Z. aan de 
Mandarsche talen, de Sa’dansche talen en het 
Boegineesch, ten O. aan de Boengkoesch-Mo- 
rische en aan de Loinansche talen. De binnen 
dit gebied gelegen talen worden door de I " 
radja’s aangeduid met het ontkenningswoord, 
dat aan elke taal eigen is. Zie het artikel BA- 
RE’E-TAAL. Hier zijn echter, waar het kan, 
de geografische benamingen gebruikt en de 
ontkenningswoorden tusschen haken bijge
voegd.

West-Toradja'sche talen. Van af de bovenaan
geduide N.grens aan Straat Makasser, naaf het 
Z. toe: Tawailïsch, een N. dialect (raii) en een 
Z. dialect (torai) in Tawaili zelf en evenzoo in 
Toboli, aan de T.ominiböcht en vandaar N.lijk 
tot aan Sinioe. In dit gebied liggen, aan de O.kust 
der Paloe-baui de Boeginees'che dorpen Wani, 
Pantaloa en Laboean. *

Verder Z.lijk vanaf Mamboro; 1‘aloc'sch, oen 
N.lijk dialect (doi), aan den O.oever der Paloe- 
baai, en het hoofddialect (ledo), in de stad 
Paloe zelf, rondom de kust der Paloe-baai en 
aan den benedenloop der Paloe-rivier. Koloniën 
van Paloesch-sprekers N.lijk van het Tawai- 
li’s'ch in de Bocht van Tamboc en op het schier
eiland Labca. in de geheelc Paloe-baai, over 
een groot deel der W.kust van Celebes, ten N. 
en ten Z. der Paloe-baai, in het geheelc stroom
gebied der Paloe-rivier, in Koelawi en Gimpoe, . 
tot in Bada toe, kan men met Paloc’sch terecht.
Ook aan de W. en Z.kust der Tomini-bocht, van 
Mocton tot Saoesoe wordt Paloe’sch verstaan. 
Zonder twijfel is het Paloe’sch de meest bekende 
der W.-Toradja’sche talen, hoewel zijn gebied 
niet groot is.

ook zonder eenige plechtigheid,vrouw, soms 
wordt het huwelijk gerekend voltrokken te zijn. 
De bruidschat wordt meestal eerst na de voltrek
king van liet huwelijk voldaan, en bestaat uit een 

iederen stam verschillend, bepaald aantal 
stukken katoen, kommen, koperen schalen, ter
wijl een buffel of varken steeds daarbij wordt ge
geven als „hoofd van den bruidschat”. Echtschei
ding komt menigvuldig voor. Polygamie is alge
meen onder de hoofden.

8
voor

! ïi
ff . , > .De JToradja’s zijn animisten (zie ANIMISME 

V v" V en HEIDENDOM). Hun heidendom concentreert 
ff; 1 • : ■. ' ' zich om de vereering der döoden. Het lijk wordt
FBï i < V * .< y * ^ in een uit een boomstam gehouwen kist gelegd, en •

op eenigen afstand van het dorp op eene stelling 
geplaatst, totdat de vleeschdeelen van het lijk 
zijn verteerd. Daarna worden de beenderen bij
eenverzameld en in een klein kistje gedaan, dat 
men in de eene of andere rotsspleet of spelonk bij - 
zet. DeSadang-toradja’s beitelen daartoe kamer
tjes rit in de rotsen. Dit is waarschijnlijk eene vei
ligheidsmaatregel om de graven te beschermen 
tegen roof van de aan den doode meegegeven kost
baarheden. Het bijeenverzamelen der doodsbeen
deren gaat gepaard met een groot doodenfeest, 
dat dagen achtereen duurt, en waarop tientallen 

ff, \\, buffels worden geslacht. Uit economisch en bygi- 
,* enisch oogpunt heeft de regeering aan deze doo- 

• denfeesten bij de Poso- en de Sigi-toradjas paal 
r ■* en perk gesteld.

Vrees voor weerwolven en andere geheime in
vloeden van menschen is groot. Bovendien zijn 
rivieren, bergen en groote boomen voor den To- 

: radja bewoond doorgeesten, die bij de minste be-
leediging hun aangedaan zich wreken door den 
beleediger ziek te maken. De góden en halfgoden 
zijn talrijk. Het voornaamste werk der priesters 
en priesteressen, onder wie ook een aantal man
nen, die zich als vrouwen kleeden en gedragen, is, 
om de verloren gewaande zielestof van zieken aan 

. v\c den eigenaar terug te brengen.
. fr .Sedert 1802 werkt de zending onder de Poso-

/?. : . ;• >. en een gedeelte der Sigi-toradja’s. Sedert korten 
\ fi/- /. tijd doet ook het Heilsleger pogingen om de Sigi- 
' toradja’s uit het stroomgebied van de Paloe-ri

vier tot het Christendom te brengen. Ook onder 
de Sadang-toradja’s is de zendingsarbeid in 1914 
begonnen.

•• De rechtspraak was vroeger geheel gegrond op 
den adat, de eenige straffen waren boeten en 
dood; het laatste in geval van overspel of grooten 
diefstal wanneer de dader op heeterdaad werd 

; betrapt en’ van hekserij. De boeten bestonden 
voornamelijk uit slaven, buffels en stukken ka
toen. Door het Gouv. is in de rechtspraak reeds 
veel wijziging gebracht, maar zij berust toch nog 

. . /.steeds op den adat.
Literatuur: Paul und Fritz Sarasin, Reisen in 

* * - • Celebes, 2 Th., Wiesbaden 1905; A. Grubauer,
^ f Unter Kopfjiigern in Central Celebes, Leipzig 

’ .••>■'/ 4913,^N. Adriani en Alb. C. Kruyt, De Baréespre-
A C kendeM’oradja’s van Midden-Celebes, 3 dln., met 

f kaarten en platen, Batavia 1912 — 14; A'b. C. 
Kruyt, De berg'andschappen Napoe en Besoa in 
Midden Celebes; Idem, Het landschap Bada in 

4 • Midden-Celebes.. Tijdschrift Aardr. Gen., 2e serie, 
deel 25 en deel 26; Monographie van liet Gouver 
nement Celebes en Onderhoorigheden bewerkt 
door het Encyclupuedisch Bureau. A. C. K.

O T O R A D J A/S C HET AL E N. Onder dezen naam 
kan men samenvatten de talen die op de taal-
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Aan dc W.kust der Paloe-baai heb Lole'sch 
(oende), ook hier en daar gesproken aan de 
kust van Straat Makasser, op dezelfde breedte 
gelegen. N.lijk loopt het gebied dezer taal tot 
Donggala. Ten W. van het Lole’sch, het Gan- 
ti'scli (ndepoeoe), nauw daarmede verwant. Ten 
Z. dezer talen, aan de kust van Straat Makasser, 
ligt de grens met het Mandar’sch, dat niet meer 
tot do Toradja’scbe talen behoort. Donggala, 
aan de N.W.punt der Paloe-baai, spreekt Boe- 
gineesch.

Vanaf de Z.grens van liet Paloe’sch ligt het 
gebied der W.-Toradja’sche talen in het stroom- 
dal der Paloe-rivier. De W.oever is nog gebied 
van het Paloe’sch, tot op 1° 10' Z.B. Op den 
O.oever begint bij de zijrivier Woeno» op 1° 
Z.B. het Sigïsch (idja), met een klein gebied en 
ongeveer 2000 sprekers. Sidondo, eenige uren 
verder Z.lijk gelegen, spreekt de edo-taal, met 
ongveeer 1000 sprekers; nog verder Z.lijk, in 
Sibalaja, Pakocli en Bangga (het laatste op den 
W.oever der Paloerivier) de ado-taal, met een 
3000 sprekers. Nog verder Z.lijk, aan het Lin- 
doe-meer, het lAndoe'scli (tado), met een 600 
sprekers. In het stroomgebied der Mioe, die 
den bovenloop der Paloe-rivier vormt, het 
Koelawïsch (moma), met een 3000 sprekers en 
aan den middelloop der Koro, de grootste rivier 
van Celebes, het 1 ipikoro'sch (oema), de taal 
der To Pipikoro (bewoners van den Koro- 
oever), een verzamelnaam voor dc To Gimpoe, 
To 'J’olee. To Kantewoe en To Banasoe. Ook 
dc To Tobakoe spreken de ocma-taal. die zeker 
wel een 45000 sprekers heeft. Hier en daar 
vindt men nog andere ontkenningswoorden op
gegeven, ter aanduiding van de talen der To 
Pipikoro, bv. dagia, indigo, omba, tadahia, be
namingen voor dc talen der landschappen Pa- 
kawa, Bandja, Tobakoe, Rio. De taal van 
Banasoe wordt veelal aria of aria liana genoemd. 
Jlet is echter zeer goed mogelijk, dat deze ont
kennende woorden niet alle dezelfde ontken- 
mngspartike.1 weergeven. Hot Pipikoro’sch grenst 
weder aan het Bada’sch, een O.-Toradja’sche 

, laai. H' i Nigi’seh, Koelawi’sch, Lindoe’sch en 
J’ipikoro’seh kan men do Wcst-Toradja’sche 
Bergtalen noemen.

tikje taalgebied van het Tawaili’sch, dat 
aan de W.kust van de Tomini-bocht ligt. tus- 
sehen Sinioe en Toboli, grenst ten Z. aan liet 
t arigi'sch (tara), dat van Pelawa tot Dolago 
(0 •15' O' 55' Z.B.) wordt gesproken. Nabij
Pcla\vaB ligt Pctapa, waar To Lolc wonen, die 
het ladjr of and je, eenc Tominischo taal spreken. 
Men verwarre deze To Lole niet met den gelijk- 
namigen volksstam, aan de W.kust der Paloe- 
baai die dc oende-taal spreken. (To Lole betec- 
kent waarschijnlijk „binnenlandors”, vgl. Bar. 
lorc „binnenland”). Het aantal sprekers van 
het Parigis’ch bedraagt een 6000, maar het Pari- 
gisch wordt langs de gehecle Z.kust der To- 
mini-bocht verstaan en ook gesproken in de vrij 
groote kolonies der Parigiers op do N.kust van 
het gebied der Bare’e-taal: Mapane, Poso en 
Tongko.

Van Dolago tot do O.grens van Saoesoe, het 
Saoesoe’seh (ta’a). een W.lijk dialect in Dolago, 
een O.lijk in Saoesoe. Het Saocsoe’sch heeft niet 
moer dan een 1000 sprekers en is aan het uit
sterven; de meeste Saoesocërs spreken ook Pa- 
rigi’sch of Bare’o.

Dc meest O.lijk gelegen W.-Toradja’sche taal 
is het Tawaelia'sch (baria), welks hoofddialect 
wordt gesproken ten N. van Napoe, in het 
landschapje Tawaclia. Aan den mond der Tam- 
barana-rivier, die aan do Z.kust der Tomini- 
bocht uitvloeit, woont ook nog een groepje 
Baria-sprckers. Hiermedo zijn de W.-Tora- 
dja’schc talen opgesomd.

Het grootste gebied en de meeste sprekers van 
allo Toradja’sche talen heeft het P.are'e, waar
over men het afzonderlijke artikel raadplege. 
Buiten het gebied dezer taal, in dat van het 
Bocngkocsch, zijn eenige koloniën van vroe- • 
gere Bare’e-sprekers, wier taal een weinig van 
haren oorspronkelijken vorm is afgeweken. Het 
zijn de To Kandidi, aan dc Z.kust der Golf van 
Tolo, juist buiten de Tomori-baai, die dorde. , 
spreken. Hun getal is ongeveer 400. Vlak bij 
de kustplaats Sakita, op ongeveer 2° 30' Z.B. 
wonen de To 1'elala, die de èuria-taal spreken, 
niet te verwarren met de taal van Tawaelia, 
die hetzelfde ontkenningswoord heeft. Zij zijn 
niet sterker dan een 500 zielen. Een weinig 
ten N. van dezelfde kustplaats wonen de To 
Pada, die nde’e of oende’e spreken en eveneens 
een 500-tal bedragen. Hun dialect komt overeen 
met dat der To Lalaeo, die aoende'e (dialect 
van ’t Bare’e) spreken.

Dc Togian eilanden,in de Tomini-bocht, be- 
hooren tot het gebied der Bare’e-taal, speciaal 
van het A mpana'sch dialect. Het eenigszins af
zonderlijk gelegen eiland Gena-Oena heeft geen 
oorspronkelijke bevolking, maar is thans be
woond door sprekers van het- Paloe’sch, Bare’e, 
Ampana’sch, Gorontaleesch en Parigi’sch. Aller
lei Toradjascho talen hoort men ook spreken 
in de handelsplaats Wata Bajoli, aan de To- 
mori-baai, dus in het gebied van het Boeng- 
koo’sch.

Hiermedo is het gansche gebied der Tora
djascho talen overzien.

Dc Toradjasche talen zijn onderling nauw 
verwant, hoewel do sprekers der verschillende 
talen elkaar dikwijls niet verstaan. Als geheel 
is de Toradjasche taalgroep het nauwst ver
want met hare Z.lijke buren: de Mandarsche, 
de Sa’dansche en de Makassaarsch-Boegincescke 
groepen. Ook met de Tominische groep, hare 
N.lijke buur. is de verwantschap zeer duidelijk, 
hoewel de Tominische talen zich reeds meer 
tot de Filippijnsche neigen. Met het Loinan’sck 
en zijne verwanten en met dc Bocngkoo’sch- 
Mori’scho talen, dc O.lijke buren van het Bare’e 
is de verwantschap minder eng.

De Toradja’schc talen zijn alle vocalisch: alle 
lettergrepen zijn open. Wel worden de mede
klinkers vaak geprcnasalcerd, ook waar zij be
ginners van ’t woord zijn. Zij deelen dan aan 
den klinker der voorafgaande lettergreep eeno 
half-gcslotcn uitspraak mede, maar sluiten die 
lettergreep nimmer af. Overigens loopt, bij do 
verschillende Toradjasche talen het klankstelsel 
nogal uiteen, al zijn de verschillen nimmer 
groot. Den klank Ij heeft geen enkele Tora
dja’schc taal; den klinker e heeft alleen het 
Leboni’sch. Ook is do geprenasaleerde n norgens 
ns, maar ntj, ndj of nj.

Dc woordvorming heeft voornamelijk plaats 
door prefixen, waarvan er soms 4 of 5 voor één 
stam worden gevoegd. De invocgsels komen nog 
alleen in oudorwetscho vormen voor, doch zijn

Het
«
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Togian-eilanden, Tijdsohr. Bat. Gen., dl. NL11 
(1900), bl. 428, vlgg. ;N. Adriani on Alb. C. 
Kruyt, De Bare’e-sprekende Toradja’s van Mid- 
den-Cclebes, dl. III, Batavia, Landsdrukkerij, 
1914.

TORASI of BENSBACHRIVIER. Gelegen op 
Zuid-Nieuw-Guinea. Het midden der monding 
ligt op 9° 7' 35" Z.B. en 141° 1' 48" O.L. en is 
het meest Zuidelijke punt van de grens tussclien 
het Nederlandsch gebied en Papua Territorv. 
De ligging van dit punt werd bepaald in Fe
bruari 1S93 door de grenscominissie onder lei
ding van den resident van Ternate J. Bens- 
bacli en ten overstaan van Sir W. Macgregor, 
Administrator van het toenmalige Britsch New- 
Guinea. De rivier is aan de monding niet broeder 
dan 90 M.: de oevers aan den benedenloop zijn 
bedekt met rizophoren, welke al spoedig ver 
vangen worden over een korten afstand door 
bosch, hetwelk weer plaats moet maken voor 
alang-alang. Deze streken zijn zeer waterarm. 
Aan den benedenloop worden geen nederzet 
tingen aangetroffen: de bovenloop is bewoond 
door een groot aantal stammen. De Torasi, die 
meer dan 100 E..M. opgevaren kan worden, 
loopt geheel op Australisch gebied.

TORDJOEN. District van de contröle-afdec- 
ling, het regentschap en de afdeeling Sampang, 
residentie Madoera; met een oppervlakte van 
ruim 238 K.M2. Het telt 3 onderdistricten met 
G3 desa’s. De wedono woont in de gelijknamige 
desa, een zeer belangrijk kruispunt voor de 
treinen der Madoera-stoomtram. Van Tordjoen 
uit voert een zijlijntje Zuidwaarts naar de zout
fabriek Krampon (zie aldaar)*

TOREAN (N.-Celebes). Zie MUIZEN.
TORIBOELOE. Landschapje met zelfbestuur, 

belioorende tot het bondgenootschap Moöeton 
(onderafdeeling Parigi, afdeeling Middcn-Cele- 
bes, residentie Menado). Tot voor korten tijd 
werd het als een onderhoorigheid van Moöeton 
beschouwd, doch toen dit onjuist bleek, sloot 
het Gouv. in 1898 (aangevuld in ’90) met den 
bestuurder een contract. (Zie Bijl. Hand. St. 
Gen. 1899-1900, no. 151 13 en 23). Thans 
dit vervangen door de Korte Verklaring. B< 
volkingsstc-rktc bedraagt 2037 zielen. (Med. Fm . 
Bur. deel IJ, bl. J08).

TORREN (Coleoptcra). Insecten met bijtend^ 
monddeolen, wier voorvleugels het voorkomen 
hebben van hoornachtige, ondoorschijnende dek
schilden, die met hun binnenrand over liet mid
den van den rug tegen elkaar aansluiten en 
zoowel de daaronder liggende achtervleugels als 
het weelce achterlijf beschutten; de achtervleu
gels alleen dienen voor de vlucht en worden 
in toestand van rust in dwarse en overlangschc 
richting opgevouwen. De torren doorloopen een 
volkomen gedaanteverwisseling. Hun larven, 
die meestal een verborgen leven leiden, missen 
de somtijds bonte kleuren van het volkomen 
insect en vertonnen dan een geelachtig witte 
tint, uitgenomen de kop en het bruine hals- 
schild; do pop is een zoogenaamde „vrije” pop, 
waaraan de uitwendige organen van den toe- 
komstigen kever duidelijk te herkennen zijn. 
De kever-fauna van tien Maleiseken Archipel 
is verbazend rijk aan soorten, zoodat het niet 
mogelijk is hier zelfs een 
dezer Orde te geven; wij zullen ons 
toe bepalen uit de voornaamste familiën eenige

feiteljjk dood. Van de achtervoegsels is -a (-an) 
aan het uitsterven.

Het onderscheid tusschen de W. en de O. - * 
Toradjasche talen openbaart zich vooral in 
twee kenmerken. In de W.-Toradjasche talen 
hebben de prefixen ma-, me-, mo-, nevens zich 
een vorm na-, ne-, no- : de m- vorm duidt het 
Futurum en den Optatief aan, de n-vorin het 
Praesens en het Praetcritum. De na-, ne-, no- 
vormen zijn afknottingen van mina-, mine-, 
mino-, in welke laatste vormen het infix in 
de tijdvormer is. De O.-Toradjasche talen heb- 

. ben deze tijdvormen niet en bezitten dus alleen 
maar m-vormen. De adjectieven hebben in do 
W.-Toradjasche talen het voorvoegsel na-, een 
geprocopeerde vorm van mina. Het zijn dus 
alle praeterita: na dj a's beteekent oorspronke
lijk „slecht geworden”, thans eenvoudig „slecht”. 
In de O.-Toradjasche talen is ma- het voorvoeg
sel der adjectieven, dus: madja'a.

Het tweede kenmerk is: het Passief met voor-

;
1
ü[ .

;;

ifi;f:

>

J :■

ij
gevoegd ni- en achtergevoegde pronomina per
sonalia, bv. niepekoe „door mij gehoord”. Deze 
vorm is eigen aan de W.-Toradjasche talen, 
maar in de O.-Tor. talen ontbreekt hij, behalve 
in het Ampanasch dialect van‘het Bare’e, waar 
.echter ni- tot i- is afgesleten. De O.-Toradjasche 
talen kennen .geen eigenlijken passieven vorm. 
Beide kenmerken komen dus hierop neer, dat 
de W.-Tor. talen bet prefix-infix ni-, -in- nog 
bezitten, doch dat de O.-Tor. talen dit niet meer 
hebben. De W.-Tor. talen staan hierdoor dus 
dichter bij de Tominische talen, aan welke zij 
trouwens ook grenzen, en naderen daarmede 
tevens meer tot de Filippijnsclie taalgroep.

De Toradjasche talen hebben eene zeer rijke 
letterkunde, in proza en poëzie. Vooral de nog 
Heidensche stammen zijn groote liefhebbers 
van zingen en dichten, vertellen, raadsels op
geven en redevoeringen houden. Bij de Moham- 
medaanseli geworden Toradja-staramen ge
raakt de oorspronkelijke letterkunde in verval, 
doordat zij als Heidensch wordt beschouwd; 
zij wordt dan verdrongen door producten van 
vreemden oorsprong, waarin het Mohamme- 
daanseke element den boventoon voert. Men zie 
het overzicht der letterkunde in het artikel 

' BARE’E.
Letterschrift is bij geen enkelen Toradja- 

stam bekend; kennis van het Boegineesche let
terschrift komt slechts bij uitzondering voor, 
en wel uitsluitend bij Toradja’s aan het strand, 
die Mohammedaan zijn geworden en zich eenige 
kennis van het Boegineesch hebben eigen ge
maakt. Thans wordt op de scholen het Latijn
se he schrift onderwezen.

Bronnen: Vergelijkende Woordenlijst van ta
len en dialecten in de residentie Menado, door 
A. J. F. Jansen (150 woorden, o.a. in het Pari- 
gisch, Togiansch en Paloesch), Tijdschr. Bat. 
Gen., dl. IV (1855), bl. 524-548; J. G. F. Riedel, 
Bijdrage tot de kennis der talen en dialecten op 
de eilanden Luzon, enz. en N. en Midden-Cele- 
bes (met taalkaart), Verhand. Bat. Gen. dl. 
XXXIII (18(58); K. F. Holle, Schetstaalkaart 
van Celebes, uitgegeven bij het Kon. Verslag 
van 1894; Dr. J. Brandes, Toelichting tot de 
Schetstaalkaart van Celebes, Notulen v. h. 
Bat. Gen., dl. XXXII, 1894, Bijlage 11; N. 
Adriani, Overzicht over de talen van Midden- 
Qelebes, Ibid., bl. 53G, vlgg.; Id., De talen der
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soorten te noemen, die hetzij door hun bouw, 
hetzij door hun levenswijze de aandacht 
trekken.

Ieder, die zich met de studio der Maleischo 
kever-fauna bezig houdt, zegt Monicke, wordt 
cr door getroffen, dat het aantal soorten, die van 
dierlijke zelfstandigheid leven, zooveel kleiner 
is dan het aantal diergenen, die zich voeden 
met producten uit het plantenrijk afkomstig. 
Tot de eerstgenoemde categorie behooren do 
loopkevers (Carabidae), waartoe de in Neder
land algemeen bekende „schallebijter” behoort; 
deze hebben in Indië over het algemeen slechts 
cene geringe, hoogstens gemiddelde lichaams- 
grootte. Een uitzondering daarop maakt Cata- 
dromus tenebrioides van Java, die 5A c.M. 
lang wordt; hij is zwart gekleurd met een smalle, 
groene zoom rondom halsschild en dekschilden. 
De merkwaardige Alormolyce phyllodcs (ga- 
moer ?), die in de bosschen bij Buitenzorg niet 
zeldzaam is, en het meest op den onderkant 
van groote paddestoelen gevonden wordt, on
derscheidt zich niet alleen door zijn in liet oog
vallend langen, smallen kop en borststuk, maar 
vooral door de dunne, 'perkamentachtige zijde- 
lingsche verbreeding van de dekschilden, die zich 
nog voorbij het achtereinde van het lichaam 
uitstrekken. Deze soort, die een lengte van 1 
d.M. bereikt, komt behalve op Java en Sumatra, 
ook op Borneo voor; laatstgenoemd eiland bezit 
bovendien twee soorten, Mormolyce borneënsis 
en M. quadraticollis, die een kleine afwijking in 
den vorm van het voorborststuk vertoonen. 
Verwante soorten zijn M. liaqcnbaclii en M. 
cnstelnaudi van Malaka. De zandkevers (Ci- 
cindelidac) van Europa zijn bekend door do 
eigenschap hunner larven, om zich te verbergen 
in gangen in den grond, ten einde van daar op 
hun prooi te loeren; met behulp van twee hoorn- 
aohtige haken aan den vijfden ringvan het achter
lijf houden zij zich in dien loodrechten gang vast. 
Koningsberger ontdekte op Java eenc soort 
(Collyris ernarginata), die een gang boort in 
jonge koffietakjes en door een vrij groote, ronde 
opening de voorbijloopende mieren en blad
luizen tracht te grijpen. De zoetwaterkevers 
(Dytiscidae, Hydrophilidae en (jyrinidae) zijn in 
verhouding tot do uit. andere werelddeelen be
kende slechts door een klein aantal soorten 
vertegenwoordigd, die zich noch door eigendom- 
melijken vorm, noch door opvallende grootte 
onderscheiden; ongetwijfeld zullen nauwkeurige 
naaporingen nog tal van soorten doen kennen. 
Zoo gelukte het aan de Sumatra-expcditie een 
zevental nieuwe soorten water-roofkovers te ont
dekken. Van de draaikevortjes (Oyrinidae) ver
melden wij het geslacht Porrorhynchus; do hier
toe behoorende soorten zijn veel grooter dan de 
Europeesche en hebben een verlengd driehoekig 
lichaam, met dorentjes aan het achtereinde. 
Van de doodgravers (Nccropliorus) komt op 
.Java en Sumatra N. insularia, op Celcbcs N. 
distinctus voor. Van do Silphiden (aaskovers) 
noemen wij voorts S. formosa, met glinsterend 
blauwe dckschildon en een bruin, met vier zwarte 
vlekken versierd, borststuk; deze soort heeft 
oen lengte van l£ c.M. Tot in do mierennesten 
lovende kevers (zoogenaamde mierengasten) be
hooren de Paussidcn ; deze kevertjes zijn op 
verschillende punten van het lichaam met haar- 
bundels, groefjes enz. voorzien, die een etherische

olie afscheiden, zoodat Wasmann er niet aan 
twijfelt, dat zij evenals de bladluizen door de 
mieren belikt en daarom in hun nesten gehuis- 

, vest worden. Zij worden vooral aangetroffen bij 
de mieren tot het geslacht Pheidole behoorende; 
maar het uit Ned.-Indië bekende aantal soorten 
is nog klein en zal bij een nauwgezette nasporing 
dezer merkwaardige diertjes ongetwijfeld be
langrijk vermeerderd worden. Voor Java ver
melden wij Paussus Jcannegieteri en P. ritse- 
mae, door Pasteur in do nesten van Pheidole 
plagiaria ontdekt. De groote groep van de 
Bladsprietigen (Lamellicornia), waarvan de mei
kever de meest bekende vertegenwoordiger is, 
hebben hun naam te danken aan den vorm der 
sprieten, waarvan de laatste 3 tot 7 leedjes plat 
zijn en als kleine blaadjes dicht naast elkaar 
liggen. Zij vormen een van de belangrijkste 
groepen der kevers, die niet alleen door getal
sterkte, maar ook door vormenrijkdom en kleu
renpracht bovenaan staan. Hiertoe behoort aller
eerst de familie der Meikevers (AIelolonthidae), 
die zoowel in volwassen toestand als in die van 
larven (de zoogenaamde engerlingen, oerèts, 
jav.), tot de scliadclijkstc insecten van Ned.- 
Indië moeten gerekend worden. Het zijn vooral 
de soorten van dc geslachten Lachnosterna (Jav. 
Katimoemoel ?), Apogonia, Exopholis e. a. die 
in sommige jaren in het begin van en West
moesson op Java bij millioenen‘verschijnen en 
de bladeren van allerlei boomen opvreten. ter
wijl hun larven de bij de cultuur van koffie, 
thee, cacao, enz., meest gevreesde soorten van 
engerlingen zijn; deze laatstep hebben evenals 
onze meikever-larven verscheidene maanden 
noodig voor hun ontwikkeling en verpoppen zich 
eerst na IA a 2£ jaar. Een afwijkende vorm 
dezer familie is de Eucliiris longimanus van Ara
bon, met zijn verbazend lange voorpooten bij 
het mannetje. Men vindt dezen kever dikwijls 
verdronken in dc bamboe-kokers, die de in
landers, ter bereiding van sagoeweer, ophangen 
aan dc bloemkolvcn van dc suikerpalm (Arenga 
saccharifera). Voorts vermelden wij de bloemen- 
kovers (Cetoniidae), die door hun schitterende 
kleurenpracht zich als echte kinderen van de 
Tropen doen kennen. De Dynastidae (reuzen
kevers) zijn veelal kenbaar aan de voorwaarts 
gerichte uitsteeksels op kop en borststuk bij. 
dc mannetjes; bij Xylotrupes gideon, die van 
Sumatra tot de Molukken verspreid is, vertoo
nen deze tweotandige hoornen, die als de beide 
helften van een tang verticaal boven elkaar 
staan, eene groote verscheidenheid van bouw, 
evenals do groote kaken van het „vliegend hert”. 
Door sommige entomologen worden evenwel deze 
op verschillende eilanden voorkomende verschei
denheden als echte soorten beschouwd. Xylo
trupes is schadelijk voor dc koffieboomen, wijl 
hij do toppen der jonge takjes af breekt, deels 
om er zich mede to voeden, deels uit verniel
zucht. Ook do verwante atlas-kever (Ghalco- 
soma atlas) moet als schadelijk beschouwd wor
den, wijl zijn larvo even onder den grond de 
dadap aanvreet en zich in het hout boort. Niet 
minder gevaarlijk voor den klapperboom is de 
neusboorn-kover (Oryctes rhinoceros); deze kever 
boort zich door het onderste deel van do blad- 
schcdcn en vreet aan de daarbinnen liggende, 
jonge bladeren. Komt hij in hot vogetatiepunt 
terecht, dan sterft de boom. Kenmorkeud voor
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den Ind. Archipel zijn do hertshoornkovers (Lu- 
canidae), die zich onderscheiden door de groote 
vertakte bovenkaken bij het mannetje; het „vlie
gend hert” (Lucanus ccrvus), dat lot deze familie 
behoort, is de grootste kever van Europa, maar 
vele Indische soorten overtreffen deze in grootte. 
Bij sommigen der laatstgenoemden wordt ook 
het zwart van de dekschilden meer of minder 
door geel vervangen, zooals bij Odontolabis vol- 
lenhovcni van Bornco en O. ludckingii van Su- 
matra. Vermelding verdienen ook Allolopus ro- 
senbergi van Java en jruhstorfcri van Sumatra, 
die zilverbronskleurig zijn. De prachtkevcrs (Bu- 
prestidaé), die met de Cetonidcn wedijveren in 
schoonheid en glans, zijn van deze dadelijk te 
onderscheiden, behalve door hun langgestrekt, 
aan het achtereinde toegespitst lichaam, door 
hun sprieten, die gezaagd of gekamd zijn; vooral 
in het Oostelijk deel van den Ind. Archipel vindt 
men de schitterendst gekleurde vormen. Een 
algemeen bekende praclitkever is de samber 
ilèn (jav.), (Chrysochroa julminaiis), die om zijn 
fraaie kleuren door vrouwen en kinderen wordt 
gebruikt om zich het haar te tooien; hij heeft 
een schitterende goud-groene kleur, aan het 
achtereinde der dekschilden met rooden gloed. 
Deze kever, die a 3£ c.M. lang wordt, 
behoort evenwel tot de schadelijke insecten, 
want hij legt zijn eieren bij voorkeur op en in 
de bast van dè’Albizzia, in den regel op geringe 
hoogte boven den grond; uit die eieren komen 
larven te voorschijn, die zich naar alle richtingen 
tusschen het hout en den bast verspreiden en 
rottende plekken ,doen ontstaan. Een reus onder 
de Buprestiden is Caloxantha bicolor, met de 
achterhoeken van het voorborststuk opgezwollen 
en wasgeel, op de dekschilden dwarse beenkleu- 
rige vlekken; volgens Zehntner is deze soort 
schadelijk voor de cacao. Vermelding verdienen 
ook de springkevers of kniptorren (Elateridae), 
die, dank zij eene eigenaardige inrichting aan de 
onderzijde van het borststuk, het vermogen be
zitten, als zij op den rug liggen, op te springen 
om dan weer op hun pooten terecht te komen, 
welke beweging van een eigenaardig knippend 
geluid gepaard gaat; het zijn vooral hun larven, 
de ritnaalden (oelër kawat, jav.), die groote 
schade in de plantenwereld kunnen veroorzaken. 
De op Java voorkomende Oxynoplcrus muerona- 
tus is een reus onder de Elateriden. Ook de 
Lampyriden (api-api, zie aldaar), die het ver
mogen bezitten uit den onderkant van een of 
meer achterlijfsringen licht uit te stralen en wier 
ongevleugelde wijfjes onder den naam van glim- 

. wormen bekend zijn, zijn in Indië door verschil
lende geslachten, Lüciola, Diaphanes, Ve-sta, 
Lamprophorus e. a. vertegenwoordigd. Tot de 
Anobiiden behoort Lasiorderma laeve, het ke
vertje, dat zeer schadelijk kan zijn door het 
aantasten van gedroogde tabak en sigaren; het 
komt ook in Europa voor. Van de Canlharidaey 
die bekend zijn door de blaartrekkende stof, het 
cantharidine, dat zij bevatten en tot welke fa-- 
milie de in Europa algemeen verspreide Spaan- 
sche -vlieg (Lylla vcsicatoria) behoort, vinden wij 
in den Ind. Archipel soorten van het geslacht 
Mylabris (zie aldaar). De tot deze familie

van Borneo zou 
strychnine bevatten en daarom door de* inlan
ders ter bereiding van een aphrodisiacum ge
bruikt worden. (Zie A. J. van Rossum, Strych

nine-vretende kevers. Entom. Berichten II, 
1907, p. 177). De snuitkevers (Curculionidae), 
die hun naam ontleenen aan den snuitvormig 
verlengden kop, komen in den Ind. Archipel in 
grooten getale voor; een zeer bekende vorm is 
Calandra oryzae, naverwant aan de Europeeschc 
Klandcr (C.. granaria), maar iets kleiner; evenals 
laatstgenoemde dc grootste vijand is der graan- 
magazijnen, dreigt eerstgenoemde een niet min
der geduchte plaag voor dc rijstpakhuizen te 
worden. Beide soorten leggen hare eieren op de 
graankorrels; nadat dc larven zijn voor den dag 
gekomen, dringen ze weldra in de korrels door, 
vreten den inhoud geheel weg, om zich vervol
gens binnen dc ledige schil te verpoppen. Een 
niet minder schadelijke soort voor de Palmen 
is Rhynchophorus ferrugineus (de palmenboorder), 
wijl haar larven gangen boren in verschillende 
soorten van palmen, vooral in den stam van 
klapperboomen.die dientengevolge sterven: Cryp- 
torhynclius mangiferae is zeer schadelijk voor de 
mangga’s, in welker vruchtvleesch de larven 
leven en later dikwijls ook de kevers worden 
aangetroffen. De tot het geslacht Arachnopus 
behoorende soorten, die op Nieuw-Cuinea en 
omliggende eilanden voorkomen, zijn merkwaar
dig, wijl zij zoowel door teekening als vorm spin
nen nabootsen. De boktorren (Cerambycidae) 
zijn vooral gekenmerkt door het bezit van ver
bazend lange sprieten bij hot mannetje; bij de 
Monohammus versleegii, door de Sumatra-Expe- 
ditie ontdekt, zijn deze ruim driemaal langer 
dan het lichaam. Een van de grootste vijanden 
van de schaduwboomcn op Java, vooral van de 
dadap, is dc groote dadapboktor (Balocera hcctor, 
Jav. ënggik), een bruingrijze kever, op het 
voorste gedeelte der dekschilden met talrijke 
bruin-zwarte korreltjes en aan weerszijden van 
het borststuk met een zwarten stekel. De kever 
legt de eieren bij het begin van den regentijd op 
en in de schors van de dadap on de daaruit voort
gekomen larven vertoeven eerst geruim en tijd 
tusschen het hout en den bast, later boren zij zich 
in hot hout en graven daarin gangen ter dikte 
van een vinger. Merkwaardig is dat van dc beide 
variëteiten der dadap, de dadap-sërëp en de -solo, 
de laatste slechts zelden kevcr-larven herbergen. 
Op Sumatra komt de zeer naverwante Balocera 
hélena voor. De Balocera alhofascialu niet een 
breede, witte streep ter weerszijden langs het 
lichaam, is in aanplantingen van karèt {Aroslig- 
ma elaslicum) schadelijk opgetreden. Van de 
door fraaie kleuren uitmuntende soorten noe
men wij de door de Sumatra-Expeditie ontdekte 
Culloplophora graafi, glanzend zwart, met don
ker metaalgroene dekschilden, waarom licht- 
blauwgroene dwarsbanden, die uit fijne schubjes 
bestaan, loopen. Sommige soorten leven als 
larven in den stam van Ficus olastica (zie Dam- 
merman, De hoorders in Ficus elastiea. Meded. 
Afd Plantenziekten Dep. van Landbouw, No. 
7, 1913). Een bekende familie van kevers zijn 
de goudhaantjes (Chrysoruélidae), die veel schade 
in de plantenwereld kunnen aanrichten en in 
Indië door verschillende geslachten (Aulaco- 
phora, Chrysomela, Sagra e. a.) vertegenwoordigd 
zijn, welke door schitterende kleuren in het oog 
vallen; het laatste geslacht is bovendien ge
kenmerkt door het bezit van dikke dijen aan de 
achterpooten. Ook de schildpadkevcrtjes (Cassi- 
dae), met hun schildvormig verbreede hals- en
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dekschilden, munten uit door een fraaie, schit
terende goudkleur, die na den dood evenwel 
spoedig verdwijnt. Ten slotte mogen do wolbe
kende lievenlieersbeestjes (Coccinellidae) ver
meld worden, die tot de nuttige insecten bohoo- 

wijl zij als kever en als larvo zich voeden

van 141 3VL, word door Abendanon ontdekt. Wel-, 
licht bestond het bekken van het Towoeti meer 
vroeger uit afzonderlijke meertjes, die door ver- 

, zakking óen werden; ongetwijfeld is het geheel 
door ceno opvolging van tectonische inzinkingen 
ontstaan; een tijd lang bestond het denkelijk uit 
twee bekkens, door*den Loëha-rug gescheiden. 
In het verlengdo van het Noordoostelijk deel 
ligt nog het kleine, ook door Abendanon ont
dekte meer Wawon Toa, slechts 3£ M. diep; ten 
Westen van het Zuidwestelijk deel bevindt zich 
het even ondiepe, 434 M. hoog gelegen, Masapi- 
rneer. Vooral de streek om het laatste is rijk aan 
damar-boomen. Aan de Zuidwestzijde heeft het 
Towoeti meer afvloeiing door een lange, tot 85 
M. diepe fjord, die overgaat in de rivier Larona, 
dichter bij zee Malili geheeten.

Literatuur: E. C. Abendanon, Onderzoek van 
Centraal Celebos, Beschrijving van het meerge
bied ten oosten van Malili, T.K.N. A. G. 1910, 
bl.-506 (met kaarten), en Geol. en Geogr. door
kruisingen van Middcn-Celebes, II, bl. 507 v. v.; 
Sarasins „Roisen in Celobes” I, bl. 2S9; A. 
Wichmann, Die Binnenseen von Celebes Pet. 
Mitt. 1893.

TRACTATEN. Zie VERDRAGEN.
TRADJOE. Zie TARADJOE.
TRAMWEGEN. Zie SPOOR- EN TRAM

WEGEN.
TRANG. Een landschap, behoorend tot Seu- 

nagan. Zie aldaar.
TRANSLATEURS. Zie TOLKEN en TRANS- 

LATEURS.
TRANSPORTWEZEN. Tot de gewichtige on

derwerpen van staatszorg behoort, vooral in 
een land als Nederlandsch-Indië, waar nog vele 
landstreken worden gevonden, welke goede com- 
inunicatiewegen missen, het vervoerwezen. Niet 
alleen uit een militair oogpunt, bij de voorberei
ding en de voering van den oorlog (waarvan 
reeds het een en ander op bl. 555 — 55G, deel II 
onder LEGER werd medegedeeld) maar vooral 
van een oeeonomisch standpunt bezien. Eerst na 
1S30 is daaraan, zoowel voor het transport te 
water als te land (zie daarover het een en ander 
onder PAKETVAART, REISGELEGENHE
DEN, SPOOR- EN TRAMWEGEN, STOOM
VAART en VAARTUIGEN) meer aandacht ge
schonken, tengevolge van de uitbreiding van ons 
gezag buiten Java en door de invoering van het 
cultuurstelsel, in hot belang van den afvoer van 
koffie en andere producten voor de Europeescho 
markt van de binnenlanden naar de stranden. 
Daendels was de opperlandvoogd, die op Java de 
grondslagen legdo van het verkeerswezen in het 
algemeen, terwijl do Generaal Van den Bosch, 
die ook buiten Java zooveel mogelijk „de cul
tures”, ten bate van ’s Rijks, financiën, wilde 
aanmoedigen, du gouverneur-generaal was, dio 
dat op Sumatra deed. Hij gelastte in 1S33 den 
aanleg van een weg van Padang over Priainan 
tot Mocdik Padang, van daar langs de rivier Anai 
tot Gocnoeng, en verder over Batipoeh naar Fort 
van der Capellon, welk centraalpunt de gelegen
heid aanbood, do goederen verder naar Agam, de 
L kotas, Rau en Semawang, en vandaar naar 
Singkarah te vervoeren. Dit ontwerp vorderdo do 
inrichting van een k o e 1 i e-e tablisso- 
m on* „waardoor zoowel do goederen der Ne- 
derlandscho Handelmaatschappij tegen een bil
lijk tarief naar do bovenlanden” konden „worden

ren,
met blad- en schildluizen; de larven zijn gemak - 
kelijk te herkennen aan de vrij lango pooten en 
de wratjes, dorentjes of stekeltjes, waarmede het 
lichaam is bedekt. Een bekende soort is de don
kerblauwe Orcus janlhiiius, dio vooral jacht 
maakt op de groene koffieluis (zie RHYNCHO- 
TA).

TOSARI. Zeer gunstig bekend sanatorium in 
de residentie Pasoeroean, gelegen op 1777 M. 
boven de oppervlakte der zee op het Tënggër- 
gebergte. Het sanatorium is gebouwd op een 
drogen, zandigen .aschgrond. De gemiddelde 
temperatuur der lucht is 17° C. en deze is bij
zonder gelijkmatig, daar de schommelingen in 
den warmtegraad gemiddeld 8° bedragen. Do 
gemiddelde regenval is 1780 m.M. Zoowel voor 
lijders en herstellenden aan malaria als voor 
die met aandoeningen van het darmkanaal, 
der lever en der longen is Tosari zeer aan te 
bevelen.

TOTARA (MAL. MOL.). Zie COMMERSONIA.
TOTOG (en KOELIT) KËPITING en T. (K.) 

MIMI (jav.). Inl. medicijnen: de scharen en de 
bovenschaal van Porlunua pelagicus L. en van 
Limulus moluccanus L.

TOTOK. In de laatste jaren bekend geworden 
door de daar werkende Maatschappij tot ex
ploitatie van goudmijnen „de Totokmaatschap- 
pij”. Het erts is hier niet zeer rijk aan goud
deeltjes; het goud wordt er hoofdzakelijk in 
stofvorm verkregen, (zie ook PASAN-RATA- 
HAN-PONOSAKAN en CELEBES, a. de 
Nookdarm).

TOTONGKOL (soend.). Zie MAKREELACH- 
TIGEN.

TOTOP (IKAN) (mal.). Zie FLUITBEK- ■ 
VJSCH.

TOURNEFORTIA ARGENTEA L. f. Fam.
liorruginaceae. Babakoan, Ki bako (soend.). 
Kleine boom, hoogstens 10 M. hoog met krom
men stam, aan de kusten van Z.O. Azië zeer vaak 
voorkomend, vooral aan koraalhoudcndo stran
den. Do naar peterselie smakende bladeren 
worden door de bevolking van Am bon rauw 
gegeten mot kanari en visch.

TOWAËLI of Tawaëli (zie aldaar).
TOWÈT of TOËD (soknjd.). Naam voor een 

Kraai-aohtigen vogel, Crypsirhina variana.
TOWOETIMEER. Dit meer, gelegen in de af- 

deeling Oost-Celcbes, gouvt. Celebes en Onderh., 
is volgens Abendanon van Zuidwest naar Noord
oost 45 K.M. lang en in het middelste deel tot 
34 K.M. breed; do oppervlakte bedraagt 572 
K.M2., dat is ongeveer gelijk aan die van het 
meer van Genève. Het werd 29 Februari 189(3 
door do Sarasins ontdekt. Dit meer bevat twee 
bekkens, aan weerszijden van het ruim 700 M. 
hoogo eiland Loëha (712 M); het Zuidwestelijk 
bekken is tot 180 M. diep, het Noordoostelijko 
tot 203 M. De kaart van Abendanon (blad VIII 
in don atlas) bevat niet minder dan 129 loodin- 
gen; in don tekst zegt schrijver, dat bewesten de 
looding van 203 M. nog een punt is, dat misschien ■ 
iets dieper gaat. Net Noordoostelijke zijbekken 
(hot Lingkona-bekken) met ceno grootste diepte
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■verlaten kon en „liet loon” gering was. Nadat 
Bondjol in 1837 in onze handen was gevallen, 
stelde de Generaal Cochius, gouvernements- 
commissaris voor Sumatra’s Westkust, eene reor
ganisatie voor van het t r a n s p o r t-c t a b lis
som c n t in dier voege, dat:

1°. tusschen Padang en Bondjol 12 trans- 
portparken, bestaande uit k arren, o s- 
sen, karbouwen, draagpaarden en 
koelies (koring i’s, pandelingen of banne
lingen) op de navolgende plaatsen: Padang, Doe
koe, Loeboek Along, Kiambang, Kajoe Tanam, 
Padang Pandjang, Fort de Koek, Matoea, Soe- 
ngei Poear, Bambang, Pisang en Koempoelan 
zouden worden gestationeerd;

2°. de parken respectievelijk onder het beheer 
van militaire postcommandantcn of daartoe be
noemde civiele opzieners zouden staan;

3°. de gehcclo inrichting, te beginnen met 
183S, onder militair beheer zou komen; de 
administratieve verantwoording door tusschen 
komst van het militair departement zou ge
schieden ;

4°. op elk station eenige mandoers zouden wor
den geplaatst, die voor de bepakking der lastdie
ren hadden zorg te dragen, terwijl een zeker getal 
pandelingen en bannelingen met de verzorging 
der trek- en lastdieren was belast; drijvers de 
transporten van het eene naar het volgende 
station moesten begeleiden en pandelingen 
tot het vervoer van zieken zouden worden ge
bruikt.

Deze voorstellen werden bij gouvernements be
sluit van 31 October 1837 n°. 10 goedgekeurd. 
De kosten van oprichting van dit transport-eta- 
blissement werden op minstens / 100.000 geschat; 
do inkomsten bedroegen /G9.8GJ, de uitgaven 
ƒ 74.220 per jaar, volgens de begrooting. Nauwe
lijks was Sumatra’s West-kust na den val van 
Bondjol cenigermate tot rust gekomen, toen het 
bleek dat dit etablissement te duur was. Over 
1839 had het ruim ƒ 136.000 aan het gouverne
ment gekost. Een voorstel tot reorganisatie van 
dit etablissement, van de hand van den toenma- 
ligen gouverneur van Sumatra’s Westkust, Kolo
nel Michiels, was daarvan het gevolg. Volgens 
Michiels was bij dat etablissement nog al veel 
gestolen! Hij gaf in overweging, het op kleiner 
schaal in te richten en wederom onder civiel be
heer te brengen, waaraan bij gouvernements be
sluit van 2i\April 1840 n°. 2 gevolg werd gegeven. 
Dit transport-etablissement werd eenige jaren 
daarna door eene particuliere onderneming (dio 
van den aannemer van het vervoer van gouverne- 
mentsreizigers en goederen, ook langs de andere 
sedert aangelegde groote wegen in dit gewest) 
vervangen.

Op Java, waar het transportwezen te dier tijde, 
door hot bestaan van meer en betere wegen, reeds 
doeltreffender ingericht was, werd sedert het be
stuur van den gouvorneur-gencraal Van den 
Bosch, met de invoering van het cultuurstelsel 
en.de oprichting allerwego van suikerfabrieken, 
de vraag naar transportmiddelen allengs grooter 
en grooter.. „Het transport” van de suikerfabrie
ken naar de havens — schreef hij den 25en Janu
ari 1834 aan zijn opvolger J. 0. Baud — moest 
„zoo veel maar immer mogelijk” — dus niet on- 
voorwaardelijk „door de lastbeesten en het voer
tuig” van „den fabriekant” geschieden, terwijl 
„het volk, daarbij vereischt”, behoorde te worden

opgevoerd, als de afvoer der producten naar be.- 
neden” kon „worden verzekerd”, terwijl het — 

immers in den vollen Padri-oorlog —men was
„dringend noodig” was, dat ook „in het transport 
van goederen” voor „het leger als anderszins’^ 
werd voorzien. De Nederlandsche Handelmaat
schappij moest in do L kotas'een depot oprichten 
omdat „daar nog de meeste invoer van de Oost
kust” plaats had. De koffie zou wel „het hoofd
product” zijn, dat „het Gouvernement” verlan
gen kon „hier te verkrijgen”; alle overige zouden 
„aan de Handelmaatschappij en de Chineezen 
moeten worden overgelaten”. Geheel vervuld van 
de belangrijkheid van dit ontwerp, schreef Van 
den Bosch verder aan den Raad van Indië, 
Mr. Van Sevcnhoven, gouvernements-cominis- 
saris voor Sumatra’s Westkust: „De lengte van 
het eiland (Sumatra) vordert, voor het gemak- 
kelijk transport, dat het in 4 of 5 afdeelingen 
worde gesplitst”. Behalve voor den dienst der 
gewone transporten van militaire behoeften, 
moest de inrichting van dat „etablissement” ook 
dienen tot vervoer van monopolie-zout naar de 
bovenlanden. Het „etablissement” bestond ech
ter niet alleen uit koelies (Niassche pande
lingen, Maleiers „uit het zuidelijk binnenland” 
en dwangarbeiders van Java) maar ook uit 
draagpaarden, karren (padati’s) met 
trekpaarden benevens „voorspannen” van 
ossen of karbouwen „bij eenige 'aan- 
hoogten”. Een koelie kon „een last van 50 
Amsterdamsche ponden” — zoo hij Maleier was 
„veelal op het hoofd” — „verscheidene dag- 
marschen ver” dragen. De eerste 25 paarden 
waren van het detachement cavalerie,dat in 1833 
naar Sumatra’s West-kust was gezonden; later 
voegde men daarbij paarden van Java, Celebes 
en Biina, ofschoon er op Sumatra genoeg te 
krijgen waren. De kar „belaadde” men op 
Sumatra’s Westkust „in het algemeen” met „8 tot 
10 pikols”; wilde men echter „de lastdieren 
dagelijks doen werken”, dan behoorde men „de 
vrachten matig te stelleü”. Het transport-etablis- 
sement, dat aanvankelijk onder civiel beheer 
kwam, telde 4 stations met 70 koelies op 
elk station en voorts in toto 100 karre n, 
waarvan 60 „voor den geheelen weg” en 40 „om 
de goederen, hetzij naar de L kota’s, hetzij naar 
elders te vervoeren”. De eerste uitgaven voor 
dit etablissement beliepen in 1834: voor de 
aanwerving van koelis f 24.000, voor de aan
koop van lastdieren ƒ 3.200, voor karren en pak
zadels / 10.000 en voor onderhoud van personeel 
en materieel ad / 5.000 ’s rnaands, ƒ 60.000, 
zoodat deze, volgens Generaal H. I. J. L. de 
Stuers, „gebrekkige inrigting” in het eerste jaar 
„reeds meer dan / S0.000 kostte, ongerekend het 
kapitaal, dat vooral door de groote sterfte der 
dieren spoedig werd verslonden”. En nog was 
men genoodzaakt de hulp der bevolking voor liet 
transport van militaire goederen in te roepen; 
want in 1836 was daarvoor „aan vrije dragers” 
ƒ 188.877 uitgegeven. In waarheid vervoerde het 
transport-etablissement „niet veel meer” dan 
„een gedeelte” der militaire goederen. Particu
lieren bedienden zich, „van de terugkeerende 
bovenlanders”, die „in rustige tijden' hunne pro- 
ducten met geheele troepen naar de streden” 
brachten en „waarvan altijd een groot gedeelte, 
althans voor retourvrachten” beschikbaar was; 
terwijl men zich op hunne trouw „volkomen”
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geleverd „tegen vrijstelling van landrente”. Een 
„suikeretablissement voor 0000 pikols aangelegd” 
had naar de raming van Van den Bosch „80 
buffels” (karbouwen) noodig, waarvan „jaarlijks 
30 stuks” stierven. Ook ossen zijn daartoe 
bruikbaar. Na de vracht aan de havenplaatsen 
te hebben afgelcverd, konden de terugkeeronde 
karren (p 6 d a t i’s, g r o b a k’s), waarvan Van 
den Bosch voor een suiker-etablissement van 
bovengenoemde capaciteit een 70-tal noodig 
achtte, met het vervoer „van het zout” worden 
„belast”. Het transport'van de gouvernoments 
koffie en andere landsproducten uit het gebergte 
naar het strand geschiedde bij aanneming in het 
groot, voor 2 of 3 jaren, grootendeels met 

« draag- of pikolpaardon. Dagelijks zag 
men in den bloeitijd van het cultuurstelsel te 
Semarang, toen eene voorname zeeplaats, ge- 
heele karavanen aankomen. De aannemer maakte 
overeenkomsten voor driften van 100 paarden, 
welke weder gesmaldeeld werden. De groote aan
nemer deed goede zaken, maar daar de inlandsche 
hoofden ook bij de transactiën van den aan
nemer met de bevolking de behulpzame hand 

. moesten bieden, was het zeker, dat de belangen 
der personen of desa’s, welke de transport
middelen of g 1 a d a k’s (zie GLADAG) moesten 
leveren, geheel verwaarloosd werden. De afvoer 
van gouvernements-producten werd het verderf 
van het draagpaardenras, zoo onontbeerlijk op 
Java. Men vreesde eerlang voor gebrek aan 
p ikol paarden; want deze vaak nog niet 
volwassen lastdieren hadden toen en nog vele 
jaren later eene moeilijke taak; terwijl de Javaan, 
ongenegen om ten nadeele van zijn geliefden 
buffel veel op zijne pëdati met schijfwiclen te 
laden, dit zich op do langs de groote wegen aan
gelegde, niet verharde karrenwegen bewegende 
voertuig, met 2, hoogstens 3 pikools padi belast, 
dikwijls door een vierspan karbouwen liet voor
trekken. Men moet getuige zijn geweest van den 
ellendigen toestand, waarin vele wegen en brug
gen verkeerden, waarlangs overbelaste pikoel- 
paarden en grobakpaarden voortgöjaagd werden, 
om zich goed te kunnen voorstellen hoe onbarm
hartig deze dieren soms werden gekweld. Tot 
het behoud van het onontbeerlijke draagdier op 
Java, werden van 1843-1845, met belangrijke 
kosten en vele teleurstellingen 801 ezels uit 
Nederland aangevoerd. Het hoofddenkbceld van • 
dezen maatregel schijnt fokking van m u i 1- 
d i e r o n te zijn geweest. De proef zou wellicht 
zijn gelukt, indien het ministerie van Koloniën 
die ezels
vaderlandsohen aanfok 
had gekocht; want volgens de zoölogen vertoont 
zich dit dier het krachtigst in hot Zuiden van 
Europa en zijn do exemplaren, die men in Neder
land aantreft, verbasterd. Het grootste gedeelte 
der uitgezonden ezels stierf op de zcoreis en do 
overgebleven exemplaren worden, onder toezicht 
van Europceschc landheeren en ondernemers be
nevens voorname inlandsche hoofden, over Wcst- 
Java verspreid. Laatstgenoemden droegen over 
het algemeen weinig zorg voor de hun toevor- 
trouwdo dieren, terwijl do ondernemers geen 
voordeel in don ezel zagen, omdat het Javaanscho 
paard, naar hunne meoning, meer draagt en min
der verzorging noodig heeft. Slechts één particu
lier had sympathie voor don ezel en hij alleen 

het dan ook, die door kruising met Javaan-

sche morriën cenigo flinke en sterke muildie
ren verkreeg. De meeste personen, aan wie de 
ezels gegeven waren, deelden als hunne ervaring 
mede, dat deze dicron weinig tegen het Indische 
klimaat bestand en spoediger dan de Indische 
paarden vermoeid waren. Op verre afstanden 
konden zij niet meer dan 1/4 pikoel dragen. Hunne 
verzorging eischto meer moeite dan die van het 
paard, omdat zij, ter voorkoming van huidziek
ten, altijd zeer schoon gehouden moesten wor
den. „Ook omtrent de voortteling van dit dier 
op Java is meerendeels ongunstig gerapporteerd” 
terwijl „de sterfte buitengewoon groot geweest” 
is, „als in een tijdvak van circa twéé jaren pl.m.
600 van de 801”, weshalve de Indische regeering 
„in Augustus 1845 verzocht met de uitzending 
van ezels niet voort te gaan”. Stieltjes, in 
commissie naar Indië gezonden voor de quaestie 
der verbeterde vervoermiddelen (spoorwegen) op 
Java, adviseerde in 1862 nogmaals eene proef te 
nemen met de uitzending van ezels, doch uit 
Zuid-Europa; maar aón dat advies werd geen ge
volg gegeven.

Van allo plannen, in het belang van het trans
portwezen op Java ontworpen, was de invoer van 
40 kameelen, in 1841 op last van den Minis
ter van Koloniën te Teneriffe aangekocht en naar 
Indië gezonden, wel het zonderlingste. De geno
men prooven met deze dieren deden zien, dat 
zij „voor het gebruik op Java niet bijzonder ge
schikt waren, aangezien zij op lange afstanden 
slechts betrekkelijk geringe lasten konden ver
voeren, terwijl zij niet konden worden gebezigd, 
wanneer de weg glibberig was, zoodat van hen 
in den regentijd weinig of geen nut kon worden 
getrokken”. Na verloop van 3 jaren waren 39 
van de 40 kameelen gestorvon. Men wenschte bij 
het ministerie van Koloniën te woten of de ka
meel op Java kon „aarden”. De eigenaardige 
eigenschappen van „het schip der woestijn” 
maken den kameel tot een onbetaalbaar kunst
stuk der schepping .... dc^h in de woestijn. Om
trent de belasting dezer dieren op Java wordt 
niets medegedeeld. „De groote kosten”, welke 
de overvoer, het onderhoud onz. veroorzaakten, 
„hebben eene nadere proefneming niet wensche- 
lijk doen toeschijnen”.

Overigens zijn voor het transport op Java ge
bruikt te land de dragers of koelies, met 
p i k o 1 a n’s (draagstokken) voor een of twee 
personen. Deze koelies worden onderscheiden in 
zoogenaamde v r ij e koelies of tegen be
taling ingehuurde dragers, h e e r e n dienst
plichtigen en dwangarbeider s.
Voor het tx’ansport op do rivieren maakt men ge
bruik van prauwen (prahoo’s) en andere 
vaartuigen. Zie VAARTUIGEN onder hunne 
verschillende benamingon. In 1SG7 kwam de 
eerste spoorweg op Java (zie SPOOR-
EN TRAMWEGEN), die hot transportwezen «
meer en meer verbeterde.

Naarmate de bezittingen buiten Java meer 
onder ons direct bestuur werden gebracht, werd 
ook daar aan het transportwezen meer aandacht 
gewijd. Do karren in den vorm van p ë d a- 
t i’s, zooals die op Sumatra’s Westkust worden 
gebrui kt tot den afvoer van producten on in 
187G, me# 2 paarden bespannen, in hot gouver
nement Atjèh on Onderhoorigheden voor militair 
gebruik worden ingevoerd, waren in eerstge
noemd gewest vóór de oprichting van het boven-

/

natuurlijk in het belang van den 
niet in Nederland
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M bovendien, dat men weinig aan die dieren had. 
Toen de derde olifant gedurende do proef 
ouderdomszwakte was overleden, werd het voor
stel gedaan om de proef te staken. De uitgaven 
voor 4 olifanten bedroegen evenveel als 
30 draagpaarden.

Meer satisfactie had de lieer Pruijs van der 
Hoeven van hetgeen hij voor het verkeerswezen 
in de residentie Palembang gedaan heeft. Toen 
hij als resident van dit gewest optrad, waren er 
de transport- of antaran (convooi) diensten 
vrij wel op dezelfde wijze geregeld als twintig 
jaren vroeger. Ter hoofdplaats Palembang be
vond zich in 1S73 een lc o e 1 i e-e t a b 1 i s s e- 
m ent, waar een aantal koelies uit Ogan en 
Komering, op ’s lands kosten gevoed, dagelijks 
beschikbaar waren voor transporten of convooien 
stroomopwaarts van de Moesi en voor de ver
schillende autoriteiten, die hen, tegen verstrek
king van voedsel, als roeiers op hun 
b i d a r’s, het gewone vervoermiddel, gebruik
ten. Paletnbang toch vormt een kolossaal stroom
gebied van de Moesi, de Komering en de Lalang. 
Van wijd en zijd dalen van het gebergte de wate
ren, die zich met de Moesi vereenigen en de min 
of meer bruikbare wegen vormen, die de boven
landen met-de hoofd plaats vereenigen. De groote 
massa, de kern der bevolking, woont langs den 
hoofdwaterweg. Bij ontstentenis van gebaande 
landwegen, vijftig jaren geleden, had het verkeer 
der bevolking dus in den regel langs de water
wegen plaats, waarvan behalve de reeds ge
noemde, de Ogan, de Lömatang, de Batang 
Lekok, de Rawas, de Bliti, de Lintang Kiri en 
de Lintang Kanon de voornaamste zijn. De 
landwegen, beginnende waar de prauwvaart 
moest eindigen, waren niet meer dan breede, in 
den regentijd slecht begaanbare paden. Daar er 
geene bruggen van eenige beteekenis waren, 
moesten de rivieren, die men ontmoette, met 
vlotten worden overgetrokken. Op de ver
schillende étappe-plaatsen moesten, voor de ver
wisseling van roeiers en dragers, per
sonen klaar staan, die als heerendienst plichtigen, 
tegen eene zeer matige vergoeding, waren opge
roepen om den antaran- of c o n v o o i- 
dienst te verrichten, terwijl de b i <1 a r’s en 
vlotten voor vastgestelde lage prijzen moes
ten geleverd worden. Tot dezen zwaren a n t u- 
randienst behoorde o.a. het vervoer der 
postpakketten. De heer Pruijs van der Hoeven 
heeft door den aanleg van een geheel wegennet in 
de residentie Palembang, geschikt voor het ver
voer per as, en door het bevaarbaar maken van 
de Lömatang tot Moeara Enim voor een stoom- 
scheepjc, om zoodoende het b i d a r tran
sport te kunnen opheffen, den grond gelegd 
voor do afschaffing van den gehaten a uta
ra n d i c n s t. Immers, na de opruiming van de 
hout- en steenversperringen in de Lömatang tot 
Moeara Enim, waar de diepte van het vaarwater 
daarna het in de vaart brengen van een stoom- 
scheepje uit Palembang toeliet, en na den aanleg 
van een goeden landweg van Moeara Enimr naar 
Lahat en verder over Boenga Mas (in Kikim) 
naar Töbing Tinggi konden die gewichtige punten 
in betere en snellere verbinding met de' hoofd
plaats van het gewest gebracht en het vervoer 
van gouvernements-reizigers en -goederen langs 
dien weg door een aannemer (het beste systeem 
van transport ook uit een administratief oogpunt)

besproken transport-etablissemout en den aanleg 
onzerzijds van den eersten gebaanden weg aldaar 
onbekend. Do Maleiers zijn daar eerst met het 
gebruik van voertuigen bekend geworden 
na de totstandkoming van het groote wegennet, 
door ons na 1833 aangelegd. Onder de plannen, 
welke bedacht zijn om het transport met midde
len uit het land zelf to doen plaats hebben, mag 
de in laatstgenoemd gewest en het aangrenzende 
Benkoelen genomen proef niet onvermeld worden 
gelaten, namelyk om olifanten als last
dieren te gebruiken.'In 1S44 verleende de Indi
sche regeering machtiging om gedurende twee 
jaren in de tegenwoordige residentie Benkoelen 
eenige olifanten en een 20-tal dwangarbeiders ter 
beschikking te stellen van een controleur bij het 
binnenlandsch bestuur. In lSöO bracht die amb
tenaar zijn rapport over de proef uit. Van 1S44 — 
1S50 waren van de 11 in beproeving genomen 
olifanten S gestorven, en toen in 1849 ook de 
temmer overleden was en de dwangarbeiders al
leen niet in de nabijheid dezer dieren durfden 
komen, moest de proef worden gestaakt. De gou
verneur van Sumatra’s Westkust, die tegelijker
tijd de proef had doen nemen, kwam tot dezelfde 
conclusie als de controleur uit Benkoelen, name
lijk dat de olifant nimmer als transportmiddel in 
Ned.-Indië zal te gebruiken zijn. De toenmalige 
Indische legercommandant, de Hertog van Saxen 
Weimar, was, de mislukking der proeven toe
schrijvende aan de ondoelmatige wijze, waarop 
zij genomen waren, eene tegenovergestelde mec- 
ning toegedaan. Zoo dacht ook vijf en twintig 
jaren later de heer A. Pruijs van der Hoeven, toen 
resident van Palembang, die met gunstig gevolg 
aan de Indische regeering voorstelde, die proeven 
wederom te doen nemen. Zij werden echter niet 
in Palembang, maar in 1880 en 1881 in Atjèh, 
waar de heer Pruijs van der Hoeven in 1881 
als gouverneur was opgetreden, genomen. Ook 
deze proeven mislukten. De olifanten waren, ten 
getale van 6, niet yaii Sumatra, doch van Siam 
afkomstig en voor ƒ 2854 te Pérak door onzen 
consul op Poeloe Pinang aangekocht. Een der 
olifanten stierf kort na den aankoop. Van de 
6 cornacs waren slechts 3 tegen hoog loon over 
te halen bij de olifanten te blijven. Eenige dwang
arbeiders werden onder toezicht van een onder
officier der cavalerie met de zorg dezer dieren 
belast. Een luitenant der militaire administratie 
had het oppertoezicht. Kort na aankomst inAjtèh 
stierf wederom een olifant. Daar geen draag- 
zadels waren medegenomen, werd er een in 

* Atjèh vervaardigd, die evenwel niet bijzonder 
voldeed. Later werden draagzadels van Poeloe 
Pinang ontvangen, van- draagmanden 
voorzien, zoodat daarmede alleen in zakken ver
pakte goederen en .... grint kon worden ver
voerd. Langzamerhand werd de last per olifant 
op 000 K.G. gebracht en werden 2 van de 4 
overgebleven dieren (de twee andere waren 
nog jonge) voor den transportdienst gebruikt; 
doch zij voldeden niet. Hunne handelbaarheid 
liet veel te wenschen over; alle waren zeer schrik
achtig en van eene zwakke gezondheid; drukkin- 
gen en wonden genazen uiterst langzaafa. De 
slechte toestand der wegen en de onvoldoende 
draagkracht van sommige bruggen in ^tjèh, ge
paard aan de omstandigheid, dat de wegen niet 
broed genoeg waren om olifanten en 
karren elkander te doen passeerén, maakten
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mogelijk gemaakt worden. De weg van «Moeara 
Enim over Lahat naar Tebing Tinggi gereed 
zijnde, werd die door karretjes (kahar 
veer, t j i lc a r veer, buggy) bereden over 
eene lengte van 70 palen. Intusschen was ook 
de weg van Lahat naar Bandar (in Pasoemah) ge
reed gekomen en aan het in orde brengen van de 
wegen van Tëbing Tinggi naar Talang Padang en 
vandaar naar Këpahiang (in Rëdjang) en naar 
Bandar (in Pasoemah) begonnen. Later werden 
nog wegen, geschikt voor het vervoer met karren, 
gemaakt van Moeara Enim naar Sëmindo en 
Batoe Radja (in Ogan) en van daar naar Moeara 
Docwa, terwijl ook door hot zware bergterrein 
een bruikbare weg tusschen Moeara Doewa en 
Ranau werd gemaakt, zoodat eindelijk het 
k o e 1 i c-e tablissement kon worden op
geheven en de daarbij behoorende vaartuigen aan 
den aannemer van hot transport van gouverne- 
mehts-reizigers en -goederen overgegeven konden 
worden. Later kwam de weg tusschen Benkoelen 
en Këpahiang tot stand en in 1894 waten in de 
residentie Palembang over de 800 palen goed be- 
grinte en onderhouden wegen, geschikt voor het 
vervoer per as, waarlangs ook het vervoer der 
postpakketten met bezoldigde postdragers 
geschiedt en waardoor de antarandien- 
s t e n tot de geschiedenis zijn gaan behooren. Op 
de verschillende étappe-plaatsen tusschen Palem
bang en Tebing Tinggi verrezen kleine loge
menten met kazernes voor doortrekkende mili
tairen.

Volledigheidshalve zou hier verder behooren 
te worden vermeld, wat op het gebied van het 
transportwezen in de overige gewesten van Ned.- 
Indiü is verricht. Dit is, met het oog op de 
schaarschheid van gedrukte bronnen over dit 
onderwerp, niet mogelijk. In de residentie Lam- 
pongsche districten waren onder het bestuur van 
den resident R. Wijnen (1857 — 1861) zeer goede 
en breedc graswegen, voor voetgangers en ruiters, 
aangelegd, doch het duurde nog tot 1870, onder 
het bestuur van den resident A. Pruys van der 
Hoeven, voordat de verbindingsweg tusschen 
'JV-lok Bëtong en Menggala, via Tarabangi en 
vandaar naar Sëkampong voor het gebruik van 

i'Ttiugcn werd geschikt gemaakt. Wat het 
gouvernement Atjèli en Onderhoorigheden bc- 
tn fi, alles wat daar op het gebied van het trans
portwezen is gedaan, gebeurde onder de controle 
van het departement van Oorlog, de in dat gewest 
aangelegde s p o o r w ogen niet uitgezonderd, 
waarvan destijds de kosten van aanleg en ex
ploitatie trouwens uit de tot do Indische oorlogs- 
begrooting behoorende fondsen werden bestre
den. Voor het transportwezen in dit gewest raad
plege men alles wat onder LEGER over het 
militair transportwezen is gozegd en voorts de 
Koloniale verslagen en verschillende jaargangen 
van het Indisch militair tijdschrift. Twee van de 
niet genoemde gewesten: de residentiën Wester- 
on Zuidcr- en Oostcrafdeelingen van Bornco 
hebben, wat rijkdom van waterwegen betreft, 
trouwens veel overeenkomst met de residentie 
Palembang en men vindt in beide eerstgenoemde 
residentiën onder eonigszins andere benamingen 
vrij wel «dezelfde transportmiddelen als in laatst- 

' genoemd gewest tot 1873 werden gevonden, 
waarbij niet vergeten mogen worden do s t o o m- 
schepen der Gouvernementsmarine (zie ZEE
MACHT) die zeer dikwijls tot overvoer van amb

tenaren cn officieren en nu en dan ook van kleine 
troepenafdeolingen dienen. Omtrent Cclobes en 
de Molukschen eilanden zijn do hierboven be
doelde bronnen oven weinig gevend. Omstreeks 
1845 werden in de residentie Menado karren 
„op rondscl-assen” uit Nederland ingevoerd. Dit 
voertuig, dat door menschcn getrokken werd, 
x’oldeed niet door de oneffenheid der wegen. Van 
liet weinige, dat ten aanzien van het transport
wezen in die en andere doelen van Ned.-Indië 
gepubliceerd is, zal zooveel mogelijk worden 
gebruik gemaakt in de ondervolgende 
teekeningen.

I. Dragers of koelies. Men onder
scheidt in Ned.-Indië naar den landaard: 1. 
inland sche en 2. Chineosche koelies.

1. Inlandse he koelies. Deze onder
scheidt men in a. v r ij o koelies en 6. 
dwangarbeiders.

a. V r ij c koelie s. .De hieronder volgende 
opgaven zijn officieele en de daarbij opgegeven 
cijfers moeten beschouwd worden als meer geba
seerd te zijn op normale, d.w.z. geene oorlogs
toestanden (waarvoor verwezen wordt naar de 
beschouwingen over het transportwezen bij 
LEGER). Omtrent de gebruikelijke wijze van 
dragen door de verschillende inlandsche land
aarden en het maximum gewicht der vrachten 
wordt het volgende opgetoekend. Op Java en 
Madoera draagt dc inboorling over het algemeen 
bij voorkeur alleen aan een pikoelan of 
veerkrtichtigen draagstok, die mot het midden 
over den schouder wordt gelegd en aan welks 
einden de last, zooveel mogelijk in tweo gelijke 
deelen verdeeld, door middel van rotting (rotan) 
of touw bevestigd of in daaraan hangende man
den geplaatst wordt. In sommige streken, zooals 
in de residentiën Semarang en Djokjakarta, 
worden kleine vrachten ook wel op het 
hoofd gedragen. Het maximum gewicht van 
éénmansvrachten wisselt op Java en Madoera 
van 20 tot 45 K.G. Voor zwaardere vrachten 
worden twee of meer koelies gebruikt. De last 
wordt dan aan bamboe draagstokken, mede 
p i k o e 1 a n’s genaamd, bevestigd, waaraan de 
dragers zich plaatsen. Het maximum gewicht van 
twcemansvrachten is doorgaans 50 K.G. Op 
Midden-Java rekent ment echter ook nog lasten 
van GO h 70 K.G. onder twcemansvrachten, ter
wijl in het gewest Banjoemas zelfs lasten van 
100 K.G. daaronder worden gerangschikt. Bij 
vrachten, door drie of meer koelies te vervoeren, 
mag men hoogstens op 25 K.G. per koelie reke
nen. Dc inboorlingen in het gouvernement 
Celebes dragon als op Java gebruikelijk is, b(j 
voorkeur alléén cn met behulp van een p i- 
k o e 1 a n. Volgens eene officieeele opgave is 
het maximum der vrachten voor een Boeginee- 
schen en Makassaarsclien koelie 22 K.G., doch 
volgens den lateren, sedert overleden gouverneur 
Bakkers niet meer dan 30 Amstcrdamsche pon
den. Op het eiland Ainboina draagt één Amboi- 
necs mot een pikoelan slechts vrachten tot 
een maximum van 15 K.G. Do Malciors en Dajaks 
ter Westkust van Borneo cn do inlanders in de 
overige gewesten van Ned.-Indië dragen bij voor
keur op den r u g, in lichte mandei^ (zooals in 
de Zuidcr- en Oosterafdeeling van Borneo) met 
bantien van boomschors over den schouder en 
over het voorhoofd, zooals de Koerintjiërs.on 
anderen, of wel op hot hoofd (zooals ter
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I Westkust van Sumatra en in Atjêh en Onder- 
hoorigkeden). Ook de Dajaksclie koelie in de 
residentie Wosterafdeeling van Borneo draagt, 
volgens Niclou, de vracht „aan een om het voor
hoofd gaandcn band bevestigd mandje”. Het 
maximum gewicht der éénmansvrachten be
draagt op Banka 40, in de residentie Suinatra’s 
Westkust ± 35, op Ternate 25, in de residentie 
Westerafdeeling van Borneo 20, op Cerarn 20, 
in de residentie Zuidcr- en Oosterafdccling van 
Borneo 20 en overal elders 15 K.G. Bij vrachten, 
door twee of meer koelies te*dragen, bedient men 
zich allerwege, als op Java, van p i k o e 1 a n’s. 
De inboorlingen op Amboina dragen bij voorkeur 
met tweeën aan één pikoelan, tot een maxi
mum van 27 K.G. Tweemansvrachten kunnen 
ter Westkust van Sumatra, op Banka, Celebes, 
Banda en Cerarn een maximum bereiken van 50 
K.G., maar overal elders minder, als op Soemba, 
de Solor-, de Kei-eilanden, Roti en Sawoe 40 — 
45 K.G. Op Timor en de Aroe-eilanden mag dat 
gewicht niet meer bedragen dan ± 20 K.G.

6. Dwangarbeiders (zie ook STRAF
RECHT). De waarde van hun arbeid, buiten het 
oorlogsterrein en (misschien ook buiten) de 
steenkolenmijnen, is zeer gering. Op grond van 
jaren lange ervaring werd gewoonlijk als vaste 
formule aangenomen, dat 4 dwangarbeiders 
evenveel werk verrichten als 1 vrije koelie. Ge
brek aan toezicht was daarvan een der redenen. 
Onder militair toezicht, d.i. op het oorlogsterrein, 
was dat geheel anders. Summa summarum mag 
men echter met den oud-Minister De Waal zeg
gen: „Er zou in lndië heel wat ongedaan zijn ge
bleven, indien de wereldorde niet had mede
gebracht, dat jaarlijks eenige duizenden inlanders 
vergrijpen pleegden, door de wet met strafarbeid 
bedreigd”!

2. Ckineesche koelies (zie ook 
KOELIE). Volgens eene officieelc opgave dragen 
de Chineezcn op Riouw en ter Westkust van Bor
neo, als op Java gebruikelijk is, bij voorkeur 
alléén en, zooals de klontong (zie aldaar), met 
behulp van een pikoelan; terwijl het 
maximum der vrachten op Riouw 50 en ter 
Westkust van Borneo 37 K.G. bedraagt. Dit 
laatste cijfer moge juist zijn wanneer het trans
port met militair geleide plaats vond, doch vol
gens Niclou kan de Chineeschc koelie in de West 
terafdeeling van Borneo, „mits zonder militair 
geleide”, 120 Amsterdamsche ponden, ja zelfs 
14SU, d.w.z. 48 flesschen wijn, de flesschen uit
gepakt, in 2 mandjes aan een pikoelan dragen, 
derhalve 73,168 K.G. Omstreeks 1869 moest in 
dit gewest de Ckintesche koelie, „bij het opvoeren 
van militaire goederen”, S0 kati’s, d. i. 48.99 
K.G. dragen. „Tegen het pikelen onder militair 
geleide bestond bij den Chinees aldaar groote 
tegenzin”. De Chineeschc koelie in de residentie 
Oostkust van Sumatra draagt met gemak 50 
K.G.

De voornaamste markten, waar deze dieren ver
handeld worden, vindt men in de landen aan de 
Middcllandsche zee' (waaronder het eiland Cy
prus) en de streken ten Zuiden van de Zwarte zee, 
in Perzië, Britsch-Indië (Pendjab), Noord-China, 
Zuid-Amerika (de Rio de la Plata-streken) en do 
Vcrccnigde Staten van Noord-Amerika. Een ze
keren tred hebbende, bewijzen zij bjjna in allo 
luchtstreken en op' vele — niet alle — terreinen 
uitstekende diensten, daar zij slechts worden op
gehouden door té steile hellingen, moerassige ter
reinen, dicht struikgewas en sneeuw. Egypte is de 
markt dezer ezels.

2. E z e 1 s. Dat de proef met de 801 uit Neder
land tot 1S45 ingevoerde ezels op Java mislukt 
is, behoeft geene reden te zijn, nimmermeer tot 
nieuwe proeven over te gaan. Men kan nieuwe 
proeven nemen met ezels uit Zuid-Europa, zooals 
Stieltjes in 1862 voorsteldc, of nog beter met 
ezels uit Nubië of Abessinië, zooals de Hertog 
van Saxen-Weimar in 1850 adviseerde, in Ned.- 
Indië te ftnporteeren, omdat deze soorten er min
der of niet zullen verbasteren. Ondanks zijne klei
ne taille, die slechts toelaat het dier met geringe 
lasten te beladen, d. w. z. van 50 tot 80 K.G., 
is de ezel tegen het 3c of 4e ja ar een sterk en zeer 
matig lastdier.

3. Ossen (sapi’s) te gebruiken als trek- en 
pikoel- of draagdieren. De os, die V/., maal zoo
veel draagt als het muildier, is een uitmuntend 
transportmiddel, doch de Bengaalscho ossen zijn 
beter voor trek- en lastdieren te gebruiken dan 
de Javansche en Madoerecsche. Als trek- en last
dier kan de os slechts in bepaalde terreinen ge
bruikt worden. Op grintwegen dringen de kleine 
kiezelsteenen spoedig tusschen de beide deelcn 
van den hoef en kunnen hot dier buiten dienst 
stellen. Toezicht op de drijvers is zéér ge- 
wenscht, want de os moet in alle opzichten 
goed verzorgd worden. Hij heeft o. m. langen 
tijd rust noodig om zijn voedsel behoorlijk te 
verteren.

4 Buffels of karbouwen. Hot last
dier, dat zich het liefst en ook het best door den 
inlander laat behandelen. Zeer sterk, trekt het 
evenwel zeer langzaam, waarmede alleen In t 
jobsgeduld van den inlander vrede kan hebben. 
Europeanen zijn bij dit schuwe dier mis
plaatst.

5. Iv a m e e 1 e n. Zijn in Ned.-Indië niet te ge
bruiken.

6. Olifanten. Deze dieren worden alleen op 
Sumatra (wat Ned.-indië betreft) gevonden en 
hebben een goed terrein noodig, terwijl hunne 
voeding bijzondere voorzorgen voreischt. Zij kun
nen met een gewicht van 600 tot 835 K.G. wor
den belast. De practisehe kennis omtrent deze 
dieren is in Ned.-Indië zeer gering. Cornacs, zoo
als in Hindostan en Achter-Indië, vindt men 
er niet.

7. D raag- of pikoel paar d e n. Hier is
natuurlijk alleen sprake van paarden, zooals do 
bevolking die voor pikoel- of pakpaarden ge
bruikt. Op alle terreinen, bergachtig of niet, 
moet men niet meer dan 1 pikoel op de paarden 
laden en den af te leggen afstand regelen naar 
het terrein. *

III. Voertuigc n. Nevens de rijtuigen en 
wagens van Europeesch maaksel vindt men in 
Ned.-Indië de voertuigen van inlandschon oor
sprong, die verschillende namen dragen. Zoo
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II. Lastdieren: 1. muildieren, 2. 
ezels, '3. ossen, 4. buffels of kar
bouwen, 5. kameelen, 0. olifanten, 
7. draag- of pikoelp aarden.

I. M u i 1 d i e r ë n. De muildieren in Ned.-In
dië zijn er geïmporteerd. Men vindt ze tot dusver 
in Ned.-Indië schier alleen bij het Leger (zie 
militair transportwezen dl. II, 555) waar zij met 
een'totaal gewicht van ± 170 K.G. kunnen wor
den belast, later verminderd tot 120 a 136 K.G.
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heeft men voor het vervoer van personen de twee- 
raclige dos a dos, buggy ’s, kaharveer 
(in West-Java), t jikarveer (in Oost-Java) 
en dejinriksja (in Atjèli en Deli); voor hot 
vervoer van producten de kar, g r o b a k of 
p e d a t i. In 1876 werden in Atjèh geïmporteerd 
karren in den vorm van pedati’s, zooals die op 
Sumatra’s 'Westkust dienen tot den af voer van 
producten, elk getrokken door 2 paarden. Stiel
tjes wilde in 1802 de kar op Java met 5 a 6 pikoels 
belasten. Voorts gebruikte men in 187S in Atjèh 
karren naar het model der Bataviasche 
transport ka r, die mot succes gebezigd wer
den tot aanvoer van grint op de wegen.

IV. Vaartuigen. Behalve de stoom- en 
Europeesch getuigde zeilschepen (zie SCHEEP
VAART, STOOMVAART en PAKETVAART 
MAATSCHAPPIJ (KONINKLIJKE)) vindt men 
in den lndischen archipel ettelijke inlandsche ri
vier- en zeevaartuigen, die, door roeiers of door 
zeilen als anderszins bewogen, allerlei namen 
dragen; zie daarvoor het artikel VAARTUIGEN.

Zooals ook in Europa werd in Indië de dierlijke 
trekkracht meer en meer vervangen door mecha
nische. De vrij goede wegen, vooral op Java, wa- 
rept als geschapen voor een uitgebreid en geregeld 
a utomobie 1-verkeer. Ook op de Buitenbe
zittingen, en wel meer speciaal in het Palembang- 
sche, werden de automobielen allengs meer in ge
bruik genomen. In 1905 deed de toenmalige resi
dent van Palembang, Van Rijn van Alkemade, 
aan de regeering het voorstel, een algeheelc ver
andering te brengen in de wijze van vervoer van 
gouvernementsreizigers, goederen en post van 
Palembang uit naar en door de Palembangsche 
Bovenlanden.

In 1900 liep het contract met den aannemer, 
die reizigers, enz. lot Moeara Enim per hekwiel- 
stoomer en verder met postpaarden en karren, 
vervoerde, af, zoodat men op 1 Juli 1907 dengou- 
vernementsautodienst in Palembang met eenige 
Kostelijkheid kon openen. Aan deze feestelijkhe
den nam ook de Inlandsche bevolking deel.

Do dienst werd geopend met 5 stoommotoren 
(Whitesteam v. 10 P.K.), daar men deze soort mo
toren boven don benzinemotor voorkeur verleen
de. als zijnde beter geschikt voor hot rijden in 
Merk geaccidenteerd terrein, en verder wegens de 
meer eenvoudige en daardoor voor Inlandsche 
chauffeurs beter begrijpelijke constructie der ma
chines.

De'stoommotoren voldeden echter niet op den 
duur: lo. doordat oen groot aantal fijn bewerkte 
roservcdeelen moesten worden medegenomen; 
het gemis soms van een enkel klein onderdeel kon 
tengevolge hébben, dat de gehecle exploitatie tot 
stilstand kwam; 2e. doordat de aanwezigheid van 
een stoomgenerator belemmerend werkte; 3e. 
doordat, afgescheiden van de onder Je en 2o ge
noemde bezwaren de vervoerscapaciteit (maxi- 

- belasting 700 K.G.) te gering bleek te zijn. 
Wel trachtte men door versterking van de ach- 
terveoren do capaciteit der wagens te 
doren, doch in de practijk bleek deze versterking 
onvoldoende.

De voortdurend defecte machines, de oneenig- 
heid tusschcn reizigers en dienstpersoneel en de 
reeks hierop volgende klachten in dagbladen 
maakten, dat do dienst de sympathie der reizi- 

verloor, terwijl doze juist zoo noodig was 
nieuwe zaak als de autodienst.

Inmiddels demonstreerde do firma Vcrwey en 
Lugard op Java op zeer afdoende wijze de groo- 
terc bruikbaarheid van de benzinemotoren, zoo
dat men, nadat in 1909 nogmaals twee nieuwe 
stoommotoren waren aangeschaft in 1910 defini
tief brak met hot bestaande systeem, en overging 
tot den* aankoop van een Albion-vrachtwagen 
van 16 P.K., met een draagvermogen van 1250 
K.G., later opgevoerd tot 2000 K.G.

■ Bovendien werden de transportdiensten over- 
gebracht van hot departement van Binnen- 
landsch Bestuur naV dat van Gouverncments 
Bedrijven, waardoor de exploitatie en het beheer 
in één hand werd gebracht. In 1916 word de 
dienst overgedragen aan den hoofdinspecteur der 
S. S. en Tramwegen.

Was tot voor 1910 de dienst feitelijk alleen be
stemd voor gouvernementsvervoer, dit werd nu 
gewijzigd en alle vervoer.op gelijke wijze behan
deld en betaald, waardoor vooral het inlanders- 
vervoer kon worden bevorderd.

In de eerste jaren werden slechts de volgende 
routes bereden:

Moeara-Enim —Batoe Radja — Moeara Doewa
Moeara Enim—Lahat — Tëbing Tinggi —Moe

ara Bliti
Moeara Enim —Lahat —Pagar Alam.
In 1910 werd de eerste lijn doorgetrokken tot 

Blimbing; in 1912 werden de volgende lijnen ge
opend :

Benkóelen—Tj ocroep — Moeara Aman
Bcnkoelcn — Tjoeroep — Moeara Klingi
Benkóelen — Kötakoen,

terwijl in 1913 do lijn Benkóelen — Padang-Goe- 
tji in exploitatie werd gebracht.

Allengs zijn de wegen zeer verbeterd, zoodat 
thans een geregeld verkeer mogelijk is. In den 
beginne echter had men, zoowel op de vlakke we
gen als in het gebergte, met enorme bandenslijta- 
ge en groot benzinc-verbruik te kampen, immers 
op de vlakke zonder grondlaag gebouwde wegen, 
werden de zware grindlagen, vboral in don regen
tijd, door de vrachtwagens weggedrukt, zoodat 
do wielen dol sloegen en de wagens soms geheel 
afgeladen moesten worden om weer op streek te 
komen. Dat dit in zoo schaars bevolkte streken 
als het binnenland van Sumatra aanleiding geeft 
tot veel oponthoud, behoeft geen betoog.

Vooral in verband met het groote aantal brug
gen (in Palembang meest houten „bevolkings- 
bruggen”), is men niet in staat gebruik te maken 
van wagens met grooter laadvermogen. In Ben- 
koclen is wel het grootste deel der bruggen reeds 
van permanenten aard, maar o.ok daar vindt men 
nog enkele kalielbruggen, terwijl in twee wegen 
langs do kust vele ponten voorkomen (in Zuide
lijke richting op 153 K.M. 6 overvaarten!)

In 1913 was de maximumbclasting opgevoerd 
tot 3000 K.G., buiten passagiers, daar doze im
mers bij brugovergangen, enz. kunnen afstappen.

Hoewel de toevoer van nieuw materiaal, als 
banden, vracht- en personenauto’s door hot uit
breken van den Europeesckon oorlog bijna geheel 
stilstond, is tocli gebleken dat de Gouverncments 
automobieldienst reden van bostaan heeft, het
geen aangetoond wordt door de (gezien de om
standigheden toch nog groote) uitbreiding 
het verkeer.

Zoo werden van Fort de Koek uit lijnen op 
Matoer en over Baso naar Fort v. d. Capollen — 
Ivoemanis gereden in 1916, terwijl van begin No-
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Ml' vember van dot jaar af een dienst Sibolga— 
Baligé.(Tapanoeli) werd ingesteld, in aansluiting 
op de lijn F. de Koek —Loeboeksikaping—Pa-
dang Sidimpoean—Sibolga.

Behalve niet de Arbenz- en Saurerwagcns 
wordt in den laatsten tijd veel met Amerikaan- 
sche auto’s gereden, die zeer goed voldoen, in 
het gebruik eenvoudig en naar verhouding billij- 
ker zyn.

Zooals uit den aanleg van het spoorwegnet in 
Zuid-Sumatra blijkt, is de ayto hier de voorlooper 
geweest van zijn anderen collega de locomotief. 
Binnen afzienbaren tijd zal wellicht de thans zoo 
uitgebreide autodienst tóruggebracht worden tot 
het rijden van de minder belangrijke trajecten, 
waar vervoer per spoor- of on mogelijk óf niet loo- 
nend geacht wordt, zooals dit thans op Java het 
geval -is.

Meer en meer verdringt de auto op Java vooral, 
en langzamerhand op de Buitenbezittingen even
eens, de verouderende wijzen van vervoer, als: 
pikoelpaard, postkar, c. d.

Het postvervoer, en daardoor dus ook het rei
zigersverkeer, vindt, waar dit maar cenigszins 
doenlijk blijkt, per auto plaats.

Minder belangrijk is de wijze van vervoer, in 
Duitschlapd bekend onder den naam van „Draht- 
seilbahn” (kabelbaan); dit vervoermiddel wordt 
o.a. gebezigd op de terreinen van de cultuurmaat
schappij „Panggoonredjo” bij Këpandjèn (Java). 
De kabel, waarover twee wagentjes (vice-versa) 
het verkeer onderhouden, is gespannen boven het 
Metro-ravijn, over een spanwijdte van 361 M. Per 
uur worden 20 suikerrietwagentjes heen en 20 
terug getransporteerd. Daar ieder wagentje S0 
pikoel (3G00K.G.) vervoert, heeft dus een en'orme 
arbeidsbesparing plaats, daar de afdaling van 
trekkarren aan de eene helling en het beklimmen 
van de andere zijde van het ravijn aanzienlijk 
minder nuttig effect oplevert.

In de laatste jaren is in gebruik genomen de 
z.g. „motorlorrie’* een vervoermiddel, dat door 
de Engel-schen tijdens den Eun. oorlog in zwang is 
gekomen'. Reeds bedienen zich verscheidene sui- 

, ■ ’ f j : kerfabrieken van deze wijze van transpprt.
: . y //(ei TRAPA. Plantengeslacht der OenolKcracceên

_ ' : met een paar soorten in den Archipel. Het zijn
j S K —"• drijvende planten met rosetten van bladeren en

* - -kn eigenaardige vruchten met twee of vier stekels.
. De soort met twee stekels aan de vrucht is waar-
/ rjfjüL schijnlijk T. bicornis: ze wordt bij Batavia in 
jpi' vischvijvers gekweekt en draagt den naam van

Lèngkat of Lèngkong. De andere soort met 4 
/ stekels aan de vrucht (waarsch. Trapa qvadri-
S /aC / spinosa) komt in het wild voor en heet Salókat 

i; \,f< yt'-\ i» '--y (batav. mal.). De vruchten zijn rijk aan zetmeel 
j p en worden wegens den eigenaardig en bijsmaak

j , wel gegeten, vooral Lèngkat door de Chineezen. 
Sc TRAS. Deze stof behoort tot dc hydraulische

toeslagen, d. w. z. zulke in de natuur voorko
mende gesteenten die, na eenvoudige vermaling, 
geschikt zijn om met kalk vermengd daaraan het

te verwonderen dat niet reeds lang geleden af
doende proeven zijn genomen ten aanzien van do 
bruikbaarheid van dit materiaal als bouwmate
riaal. Want niet alle vulkanische tuffen zijn in 
dezelfde mate voor hydraulischen toeslag ge
schikt. Eerst sedert de eerste jaren dezer eeuw is 
do exploitatio in het groot van tras op Java ter 
hand genomen en wel voornamelijk door de 
Mocria Tras Exploitatie Mij, die in 1901/02 voor 
30 jaren vergunhing kreeg tot winning van dit 
gesteente op een drietal terreinen, gelegen bij de 
desa Kloempit, district Sélowësi, afdeeling Pati, 
residentie Semarang, d. w. z. aan de Zuidoost- 
helling van den Moeria. Deze berg vormt met 
den Ringgit en den Loeroes in Bësoeki en met 
het eiland Bawean een uitzondering op don 
algemeenen regel, dat do vulkanen van Java uit 
andesiet- (en bazalt) gesteenten zijn opgebouwd; 
zij bestaan namelijk uit verschillende soorten van 
leucietgesteenten. Opvallend is in de Moeria- 
tras het-booge gehalte aan aluinaarde, dat on
geveer 30 % bedraagt, tegen nog geen 20 % bij * 
de Europcesche trassoorten (v. d. Kloes, Onze 
bouwmaterialen, 2c dr. III, 104 — 107); wellicht 9 
is het daaraan te danken dat Prof. Dr. W. Mi- 
chaelis, die ze in het proefstation voor bouwmate
rialen te Berlijn in 1901 onderzocht, ze een voor
treffelijk hydraulisch materiaal noemt, overeen
komende met de beste pouzzolaan-soorten. Het 
kiezelzuurgehalte echter bereikt niet de 50 % en 
is dus iets lager dan dat van andere bekende 
trassoorten, die tussclicn 50 en 00 % bevatten. 
Ook de N. V. Ned. Ind. fabrieken van bouwma-

iiir
Ki :
ürI!

;

;

terialen Gembong en Bentar te Soerabaja en de 
N. V. Marmerkalkbranderij Camping Wadjak, 
voorheen Apcar & C°. brengen tras in den han
del, die echter niet van leucietgesteenten afkom
stig is, doch waarover geen bijzonderheden wer
den aangetroffen. Tras heeft als bouwmateriaal 
In Europa veel oudere brieven dan portland- 
cement, daar liet reeds (als pouzzolaan) door dc 
Romeinen bij hun bouwwerken werd aangewend 
en ook de Eifcler tras reeds in overoude tijden 
in West-Europa zeer bekend was.

Literatuur: De Bruijn, Welirang-tras, Tijd- 
schr. v. Nijv. in N.-I. II, 1855. Oor.spr. bijdr. 
47-54; Croockewit in Nat. Tijdschr. v. N. I. 
VIII, 1855. 137 
den Tengger-agong (Krawang) geschikt voor 
cemcntberciding. Nat. Tijdsehr. v. N. 1. XXVII, 
1804, 454; Bleekrode. Scheuk. ond. van pouzzo- 
laanaarde van Tengger-agong, ibid. XXV, 1803, 
429 — 434; Mocria-tras, de Ingenieur 1901, 817 
819 en 836—839; Cl. L. Verver, Jets over Mocria- 
tras, Soerabaja 1902 en de Moeria Tras Exploi
tatie Mij, Soerabaja 1902; v. d. Kloes, Tras 
op Java, de Ingenieur 1903, 497 — 500 en 543. 
559; de Moeria-traswerkcn, Eigen Haard 1911, 
88 — 92; van der Kloes en van Ruijvcn. Het bou
wen in ovorzeesche gewesten, dl. I. Hfdst. IV; 
hierin worden verschillende proeven beschre
ven ook bij gebruik van tras in zeewater, terwijl

!

/ --

140; Maier, over tufsteen van

t

:

O > vermogen te verleenen hydraulisch te verharden. een kort, doch belangwekkend artikel over dit-
Het effectieve bestanddeel er van is kiczclzure zelfde onderwerp: Gewapend beton en zeewater,
aluinaarde. Tras is in hoofdzaak, zoo niet uitslui- door Dr. Ing. Anton Hambloch, verscheen in dc
tend, een product van vulkanischen aard en on- Ingenieur, 1914, 43 (n°. 3).
der den algemeenen naam „tuf” bekend. Jlaar 
tuf in Indië in zeer groote hoeveelheden wordt ge-

TRASI (jav.,ratav. mal.). Indisch condiment,
sterk „adellijk van geur,- dat onontbeerlijk ge
acht wordt bij de bereiding eener echte rijsttafelvonden, zoowel op Java als op Sumatra (zie de 

bekende werken van Dr. R. D. M. Verbeek) en (zie RIJSTTAFEL). Do belangrijkste soort is
de trasi oedang, die uit garnalen (oedang röbonvermoedelijk nog op andere eilanden, is het wel
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(batav. mal.) en, in mindere qualiteit, uit gar- 
nnlen-larvcn (van oedan£ djambret) gemaakt 
wordt op de in het artikel OEDANG beschrevene 
wijze; de trasi rëbon is bruinrood, de trasi 
djambret paars-grauw van kleur. Behalve deze 
vrij dure garnalen-trasi (die bijv. nooit in sambël 
gorèng kan ontbreken), worden er ook goedkoope 
trasi’s uit visch gemaakt. Dit is de trasi ikan, een 
deeg dat langs de Rëmbang’sche kust en in het 
Krawang'sche uit kleine vischjes (resp. uit selar 
gatël en ikan tëri) gemaakt wordt, alsmede de 
trasi mëlaka, welke meestal van Palembang 
wordt aangevoerd, en geelgrijs van kleur is. Eene 
plantaardige trasi, de t. poetjoeng (bëtong), 
wordt. o. a. in Patjitan, gemaakt uit zaad van 
Pangium (zie PANGEI) vermengd met verschil
lende specerijen.

Literatuur: A. G. Vorder man, Analecta op 
bromatologisch gebied III, in Gen. Tijdschr. v. 
N.-Ind. XXXIX (1899).

TRATAK BOELOEH. Zie TARATAK BOE- 
LOEII.

TRAWANGAN. Zie KRAWANGAN.
TRAWAS (jav.). Zie LITSEA ODORIFERA. 

‘ TREMA ORIENTALIS BI. Fam. Ulmaceae 
Këmirai, Mëngkirai (mal.); Anggroeng (jav.); 

Koeraj, Ki tamiang (soend.). Boom, soms zeer 
hoog, op Java boven 700 M., ook in de andere 
deelen van den Archipel verbreid. De boom heeft 
zeer kleine, groene bloemen; het hout is weinig 
duurzaam, doch wordt wel voor theekisten ge
bruikt. De bast gebruikt men voor touwwerk, 
terwijl een bruine kleurstof uit de schors van 
deze of een verwante soort gebruikt wordt om 
visch nett en te tanen.

TRÈMBOELOEN (jav.). Zie METROXYLON.
TRENDASAN. Javaanschc naam voor een Ple- 

vier-vogel, Charadrius sp. Op Sumat ra heet Cha- 
, radrius philippinus Bocroeng-boewih (?). Op 

Celebcs noemt men de Plevieren met een collcc- 
tiefnaam Tadoeidoei.

TRÉNGGALÈK. Regentschap der afdecling 
Toeloengagoeng van de residentie Kédiri, groot 
1400 K M'-. Zié onder TOELOENGAGOENG.

TRÉNGGALÈK. District van de contrólc-af- 
deeling en bet tot de afdceling Toelangagoong 
behoorende regentschap ’l’rënggalèk, residentie 
Kcdiri; niet «'ene oppervlakte van 190 K..M-. 
Het district telt vier onderdistrictcn mot 87 
desa’s.

TRÉNGGALÈK. Hoofd plaats van het gelijk
namig regentschap en district; heeft een belang
rijken pasar, waar altijd een groot aantal soorten 
aardewerk, maar vooral kendi’s of waterkaraffen 
worden verhandeld. De pottenbakkerij is hier 
zeer levendig en bij duizend-en tienduizendtallen 
worden de kendi’s, voornamelijk op bamboc- 

• vlotten, langs de rivieren naar het Noorden 
afgévoord. De plaats telde op het laatst van 
1905: 8200 inwoners, waaronder 20 Europeanen, 
en 300 Chincezen.

TRËNGGOELI (jav.). Zie CASSIA'FISTULA.
TRËNGGOELI WA WANG (jav.). Zie CASSIA 

JA VAN I CA.
TRÈNGGOELOEN (jav.). Zie PROTIUM JA

VA NI CUM.
TRÈTÈS. Plaatsjo, gelegen op den weg van 

Prigèn naar den top van don Wdlirang. Het is 
790 M. boven de zee gelegen on bekend om zijn 
fraaion waterval.

TREUB (MELCHIOR). Geboren te Voor

schoten 26 Doccmbcr 1851, bezocht do H. B. S. 
on do LJnivcrsiteit te Leiden, promoveerdo aldaar 
1873 op een dissertatie over „De natuur der 
Lichenen”, was vervolgens assistent aan het 
Botanisch Laboratorium aldaar tot 1880, ge
durende welken tijd hij verschillende weten- * 
schappelijke publicaties het licht deed zien. 
Daarna werd hij tot opvolger van Scheffer be
noemd als Directeur van ’s Lands Plantentuin 
te Buitenzorg, welke betrekking door hem aan
vaard werd op 13 November 1880. De instelling, 
waarvan Treub de chef werd, was op dat oogen- 
blik reeds zeer belangrijk, maar toch was ’s Lands 
Plantentuin in 18S0 zeer bescheiden van aard 
in vergelijking met hetgeen Treub er van wist 
te maken en wat hij aan zijn opvolger overgaf, 
toen hij op 4 October 1909 voorgoed naar Europa 
vertrok. Een opsomming van hetgeen Treub tot 
stand bracht, vindt men onder het artikel 
Plantentuin. Hier zij alleen op het belangrijkste 
gewezen. Daarbij trekt dan het eerst de aan
dacht de gelegenheid door hem geopend in het 
vreemdelingenlaboratorium en in het daarmee 
verbonden laboratorium te Tjibodas voor na
tuuronderzoekers uit alle landen om de tropische 
natuur ter plaatse te onderzoeken; de komst van 
die geleerden werd mogelijk gemaakt door het 
Buitenzorgfonds in Nederland en soortgelijke • 
fondsen in andere landen. Treub wist deze 
fondsen tot stand te brengen en daardoor mede 
te bewerken, dat Buitenzorg werd tot het cen
trum van de wetenschappelijke studie der 
tropen (ten minste tot 1914) en aan den anderen 
kant, dat vooral de ’ plantkundige wetenschap 
zich ontw'ikkelde tot een wereldwetenschap, 
terwijl zij tot dien tijd toe wat do levensomstan
digheden betreft, zich had beperkt tot de planten 
der gematigde luchtstreek. Het tweede hoofd
levenswerk van Treub was de uitbreiding, die 
de Plantentuin allengs onderging door het tot 
stand komen van meer en meer laboratoria, 
waar onderzoekingen verriclA werden ten be
hoeve van de praktijk, in de eerste plaats van den 
landbouw, maar daarnevens ook van dc vissche- 
rij, zelfs van de geneeskunde. Dat heeft er ten 
slotte toe gevoerd, dat op voorstel van Treub 
’s Lands Plantentuin den 1 Januari 1905 werd 
omgezet in het Departement van den Landbouw 
in Nedcrlandseh-Indië. Treub werd de eerste 
directeur. Dat door hem zooveel kon worden 
tot stand gebracht, had hij te danken aan zijn 
groot organiseerend talent en aan een groote 
mate van overredingskracht, aan wat men zou 
klinnen noemen diplomatiek talent. Toch was 
Treub in dc eerste plaats natuuronderzoeker 
en hij heeft dan ook in Indië, zooveel als zijn 
ambtelijko bezigheden dit toelieten, zich met 
botanische onderzoekingen beziggehouden. Het 
resultaat daarvan werd gepubliceerd in de An- 
nales du Jardin Botanique de Buitenzorg, wat 
het o.a. mede daaraan te danken had, dat 
het een van do belangrijke botanische tijd
schriften van de werold werd. Het waren onder
zoekingen over de ontwikkeling van Lyeopo- 
dium, ovor Casuarina, Balanophora, over do 
nieuwo flora van Krakatau, over de rol van hot 
cyaanwaterstofzuur bij do planten en tal van 
andere. In het begin van zijn verblijf in Indië 
was het aantal van dio publicaties uit den aard 

• der zaak veel grootor dan later.
Ook voor het algemcene natuuronderzoek
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dische zeekaarten”. Nadat door hem in dat jaar 
dc noodigo astronomische waarnemingen waren 
verricht ter bepaling van de geographische lig
ging van Batavia, begaf genoemde ingenieur zich 
in 1S52, vergezeld van zijn hem als assistent toe- 
gevoogden broeder, luit.-ter zee G. A. de Lange, 
naar Menado ‘ten einde die plaats gcographisch 
met dc hoofdplaats van Ncd. Indië te verbinden 
en tevens zoo mogelijk andere punten in de resi
dentie Menado trigonometrisch aan*elkaar te 
schakelen. Te Menado, Kéma, Boeton, Ternatc 
en Makasser werden toen door hen in 1852 — 53 *
astronomische plaatsbepalingen uitgevoerd, ter
wijl verder dc Minahasa van een volledig triangu- 
latienel werd voorzien, volgens het Kon. Verslag 
van 1S52 „een arbeid van hoog nut on grooten 
omvang, die in een kort tijdsbestek werd vol- 
voerd'. Daar in de Minahasa echter geen basis 
werd gemeten, zou zeker het tegenwoordig des
kundig oordeel over deze eerste Indische drie
hoeksmeting minder gunstig mbeten luiden. Van 
de resultaten dier triangulatie kon niettemin in 
1875 met vrucht worden gebruik gemaakt bij de 
samenstelling der kaart van de Minahassa,
1 : 100.000 (zie KAARTBESCHRIJVING).

Tri ngulatie van J a v a. De wenschelijkheid 
van verzekering der wiskunstige waarde van de 
bij G. B. van 23 Dec. 1853 No. 10 bevolen topo- 
graphische opneming van Cheribon (zie TOPO- 
GRAPHISCHE DIENST) leidde er toe onï in 
1854 — één jaar nadat met dc opneming van ge
noemd gewest was begonnen 
ders dc Lange met de triangulatie van Cheribon 
en hiermede van Java een aan vang te doen ma
ken. De basis dezer triangulatie, gelegen op een 
sawahveld langs het zeestrand van Cheribon, 
werd bij gebrek aan betere hulpmiddelen eenvou
dig m t don meetkelting gemeten; de daarvoor 
toen gevonden lengte van 7505,4 M. bleek echter 
in 1872 bij hermeting met stalen meetveeren, 
ruim 12 M. (-f- 1lr, 15) lane te zijn. De hoogten
der driehoekspunten werden deels afgeleid uit 
zenithsafstandenen overigens uit barometer-waar
nemingen; verschil tusschen primaire en secun
daire metingen werd niet gemaakt. Na den dood 
van den hr. S. H. de Lange (1855) zette diens tot 
geographiscli ingenieur benoemden broeder, na 
beëindiging van Jiet werk in Cheribon, de t riangu- 
latie voort in de residenties Banjoemas, Kfdoe en 
Bagëlèn (1855- 57). Jn laatstgenoemd gewest 
werd aan het Zuider-zeestrand, op gelijke wijze 
als in Cheribon was geschied, een tweede basis ge
meten tusschen de punten Djatimalang en Djë- 
tis-Koolon, waarvan de lengte aanvankelijk op 
10.400 M. werd bepaald, in welke echter reeds da
delijk een afwijking van ongeveer 9 M. ( - 
ten opzichte van de Cheribon-basis werd gecon
stateerd, zoodat ook deze tweede basismeting • 
niet aan de reeds toenmaals te stellen eischen van 
nauwkeurigheid kon voldoen.

Daar voorts de op de standplaatsen der waar
nemingen aanvankelijk geplaatste bamboezen 
merkteckenen niet steeds tijdig door steenen pila
ren werden vervangen en zoodoende gedeeltelijk 
verloren gingen, is ook tengevolge daarvan de 1 ri- 
angulatie van Cheribon, Banjoemas, Këdoe en 
Bagëlèn voor de topographisehe opneming dier 
gewesten van weinig nut geweest.

Toen einde 1857 aansluiting aan Semarang was 
verkregen, verliet G. A. dc Lange den dienst, 
waarna de triangulatie ruim 4 jaar gestaakt bleef.

Nedorlandsch-Indië had Treub buitengewoon 
grooto verdiensten. Tijdens zijn eerste verlof 
in Europa, in 1SS7, wist hij do oprichting te be
werken van een „Commissie ter bevordering 

het natuurkundig onderzoek der Neder- 
' landsclie koloniën” en toen hij in Indië terug 

was van het „Indisch Comité van wetenschap
pelijk onderzoek”. Uit de samenwerking van 
die twee is, vooral toen kort daarna ,dank zij 
het initiatief van Serrurier in Nederland, een 
Maatschappij van denzelfden naam als de Com
missie was opgericht, veel goeds tot stand geko
men. Treub was jaren lang dc ziel van het 
Indisch Comité en zoo heeft hij een zeer groot 
aandeel gehad in het tot stand brengen van de 
Borneo-expedities, de Siboga-expeditie en de 
verschillende Nieuw-Guinea-expedities, zoodat 
het begrijpelijk is, dat een van dc hooge geberg 
ten van Nieuw-Guinea naar hem genoemd is.

Treub heeft slechts driemaal zijn verblijf in 
Indië onderbroken voor een korte reis naar 
Europa. Telkens echter werd daarvan gebruik 
gemaakt, om het een of ander tot stand te bren
gen in het belang van Indië. Zoo werd boven reeds 
op de Commissie gewezen, zoo ging het met het 
Buitenzorgfonds, enz. De derde maal in 1902- 
1903 werd een bezoek gebracht aan Washington,.

• om de inrichting van het U. S. Department of 
Agriculture te bestudeeren met het oog op de 
Indische plannen.

Bij zijn definitieve terugkeer in het Noorden 
bleek de gezondheid van Treub geschokt te zijn; 
hij bracht eerst een winter door in Egypte, kwam 
toen in Europa, kocht té St. Raphael aan de 
Fransche Riviera een villa, ten einde daar verder 
wetenschappelijk te werken, maar stierf nog 
voordat hij die villa had kunnen betrekken op 
3 October 1910. Hij ligt daar ver van den 
Nederlandschen bodem begraven.

Na zijn dood is door particulieren in Indië een 
fonds bijeen gebracht, met behulp waarvan in 
1914 een nieuw \S:eemdelingen-laboratorium te 
Buitenzorg werd geopend, dat den naam Treub- 
laboratorium ontving. In de voorhal herinnert 
een buste, door Mevrouw J. Tollenaar-Ermeling 
geboetseerd, aan de gelaatstrekken van den man, 
aan wien Ncdcrlandsch-Indië zooveel te danken 
heeft.

TREVESIA SUNDAICA Miq. Fam. AraUaceae. 
Panggang (soend.). Boompje tot 8 M. hoog met 
gcstekelden stam en takken, op Java vrij alge
meen tot 1500 M. boven zee. Het wordt wel voor 
levende heggen gebruikt.

TREWIA NUDIFLORA L. Fam. Eitphorbia- 
ceae. Kajoe tanah (mal.), Gëmblok (jav.), Bi 
nong peutjang (soend.). Boom tot over de 30 

• Meter hoog, verbreid over het Westen van den 
Archipel. Het hout wordt in Zuid-Sumatra veel 
gebruikt. Het is zacht en goed bestand tegen het 
weer en tegen boeboek.

TRIANGEL. Zie MUZIEK EN M UZJ EK I N
STRUMENTEN.

TRIANGULATIE. Ten einde de geographische 
verrichtingen in den Ned. Indischcn Archipel op 
vasten voet te regelen en verder te doen uitvoeren 
naar de eischen van den toenmaligen stand der 
wetenschap, werd in 1850 de oud-zeeofiicier S. H. 
de Lange, na voorafgaande opleiding tot Geogra- 
phisch ingenieur door Prof. Kuiser, als buitenge
woon lid toegevoegd aan de sedert 1821 te Bata-. 
via bestaande „Commissie tot verbetering der Jn-
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Een nieuw en beter tijdperk voor de triangula
tie van Java trad in met de benoeming in 1858 

den liooglecraar J. A. 0. Oudemans tot hoofd-

Do voorgenomen graadmetings-werkzaamhe
den zijn slechts gedeeltelijk tot uitvoering geko
men, doordat successievelijk nagenoeg het gchce- 
lc personeel wegens ziekte met verlof ging of den 
dienst verliet; niettemin werd een voldoend aan- 
tal breedte- en azimuthbepalingen verkregen ten 
behoeve van het later meer op den voorgrond ge
treden onderzoek naar de afwijkingen verband 
houdende met de zg. „locale attractie”.

Dr. Oudemans keerde reeds in 1875 naar Ne
derland terug en werd in dc algemeene leiding der 
triangulatie vervangen door den ing. H. Th. Soc- 
ters.

van
ingenieur van den Geographischen dienst in Ned.- 
Indië; hoewel, in het belang der verbetering van 
do Indische zeekaarten, meer speciaal belast met 
de sterrenkundige waarnemingen* in den Indi- 
schon archipel, verkreeg Dr. Oudemans tevens de 
algemeene leiding der driehoeksmeting. Genoem
de dienst ^erd daartoe gereorganiseerd (Ind. Stb. 
1802 no. 44a) en gesplitst in 3 afdcelingcn: lc 
„Storrekundige plaatsbepalingen”, 2e „Triangu- 
latiün”, 3c „Magnetische en Meteorologische 
waarnemingen”, welke onder het Departement 
der Marine gesteld bleven.

De in 1861 in Scmarang hervatte triangulatie 
van Java had daarna niet meer alleen ten doel het

Bizonderheden omtrent de uitgevoerde werk
zaamheden en de verkregen resultaten, w. o. die 
van dc in 1882 op verzoek der Regeoring door Dr. 
Oudemans ondernomen herberekening, verband 
houdende met de latere aansluiting van het drie- 
hoeksnet aan de drie gemeten bases, zijn door 
Oudemans gepubliceerd in het werk „Die Trian- 
gulation von Java”. De „Erste Abtheilung” van 
dit werk verscheen in 1S75 bij de Landsdrukkerij 
te Batavia en bevat dc beschrijving van het Rep- 
soldsche basis-apparaat en het onderzoek naar de 
lengte en uitzetting der meetstaven. De 2e Abth., 
waarin do basismeting bij Simplak wordt behan
deld, werd in verband met het repatrieeren van 
Dr. Oudemans in Nederland uitgegeven bij Mar- 
tinus Nijhoff te ’s Gravcnhagc. bij wien van 1878 
— 90 achtereenvolgens ook de vier overige Abth. 
(3e. Basismetingen en basisnetten in Midden- en 
Oost-Jara, 4e. Primair driehoeksnet, 5e. Secun
dair driehoeksnet en Co. Sterrekundigo waarne
mingen en afwijkingen van het paslood) versche
nen.

leveren van vaste punten voor de topogr. opne
ming, maar zou op voorstel van Dr. Oudemans 
(1802), ondersteund door de Kon. Academie, van 
Wetenschappen te .Amsterdam, bovendien, als 
graadmeting, een zuiver wetenschappelijk doel 
beoogen, het leveren van gegevens voor de ge
daante der geoïde,' De uitvoering van astronomi
sche breedte- en azimuthbepalingen en de bepaling 
van een aantal lengteverschillen met don tele
graaf, werden daartoe in het werkprogramma 
voor Java opgenomen.

De triangulatie werd van af 1801 onafgebroken 
voortgezet tot 1804 in dc residenties Semarang, 
Socrakarta en Djokjakarta, in 1S05 —60 in Madi- 
oen en Japara, in 1865 — 70 in Pekalongan, Tögal, 
Krawang, Batavia, Bantam en de Preanger, en 
van 1866 — 73 in Rembang, Këdiri, Pasoeroean, 
Socrabaja, Madoera, Probolinggo, Bësoeki en 
Banjoewangi. De eigenlijke driehoeksmetingen 
van het Java-net waren in 1S73 geheel ten einde 
gebracht; tevens was in 1868 een mogelijkc voort
zetting van het werk op Sumatra voorbereid door 
Java te verbinden met het eiland Krakatau en

Als medewerkers aan deze terecht vermaard 
geworden uitgave kunnen worden genoemd: de . 
IIH. ing. J. C. A. van Asperen en diens broeder, 
kapitein ter zee M. L. J. van Asperen, de assistent 
W. G. Teunissen, de civ. ing. H. Ypes en E. Enge
lenburg, Dr. N. M. Kam, de cand. phil. A. A. Nij- 
land en C. Verloop,.amaiïuensiS*der Sterrenwacht 
te Utrecht.

Ln het laatst van 1881, nadat besloten.was om 
Voor een betere samenwerking tusschen triangula
tie on topographio (zie TOPOGRAPHISCHE 
DIENST) de toen voorgenomen triangulatie van 
Sumatra aan den onder het Dop. van Oorlog res- 
sortcorenden Top. dienst op te dragen, werd de 
Geographische dienst opgehoven. Do magneti
sche en meteorologische waarnemingen, die ook 
onder den Geographischen dienst behoorden, ble
ven onder het Departomcnt van Marine ressor- 
teeron. Dit onderdeel vormt sedert dien een afzon
derlijke afdeeling van dat Departement.

Triangulatie van S u m a tra. Hoewel reeds 
in 1882, na verkregen Koninklijke machtiging, in 
ïndiö allo voorbereidingen voor do triangulatie 
van Sumatra waren getroffen, terwijl bovendien, 
in het belang dier triangulatie, twee officieren, dc 
kapitein der inf. H. 1). II. Bosboom on de le luit. 
der genie J. J. A. Muller, uaar Nederland waren 
gedetacheerd, ten einde zich aldaar onder leiding 
van dc hoogleerarcn Schols te Delft en Dr. Oude
mans te Utrecht in dc hoogere geodesio on do ster
renkunde te bekwamen, kon in dat jaar met die 
driehoeksmeting geen aanvang worden gemaakt, 
omdat door de Indische Regeoring, uit 
politieke verwikkelingen en om redenen van be
zuiniging, bij besluit van 2 Juni 1S82 No. 10, 
der nadere Koninklijke goedkeuring word beslo-

con viertal bergtoppen in de res. Lampongsche 
districten (zie hieronder).

In afwachting dor op Java uit te voeren basis
met ingen was een der in Chcribon door de Lange 
berekende driehockszijden aangenomenalsgrond- 
slag voor alle voorloopigo berekeningen. Eerst in 
1873, nadat het reeds in 1867 bij Repsold te Ham
burg bestelde basis-apparaat, waarmede eerst een 
busismeting in Nederland was verricht, in Indië
was ontvangen, kon met de definitieve basisme- 
t ingen op Java worden begonnen. Met dit toestel 
werden achtereenvolgens drie bases gemeten, nl. 
in 1873 in West-Java bij Simplak (Buitenzorg) 
eerst onder leiding van Dr. Oudemans en daarna 
van ingenieur Metzger, in 1875 in Middon-Java 
bij Logantong (Dëniak) onder leiding van do ings. 
Weldring en Soetors on in 1877 in Oost-Java bij 
Tangsil (Bésoeki) onder leiding van den ing. Soe- 
ters. Behalve de reeds genoemde personen namen 
nog aan de basis- en driehoeksmetingen deel de 
ingenieurs van don Gcogr. dienst Van Asperen, 
Baud, Voswinkel Van Dorselon on J. A. Oude
mans, een jongere broeder van den hoofdingeni- 

|)e verschillende werkzaamheden zijn metour.
veel zorg on grooto nauwkeurigheid uitgevoerd en 
hebben tot uitnemende uitkomsten geleid.

Het door den Geogr. dienst op Java bepaalde 
hoofddrichoeksnot bevat 114 punten, terwijl ten 
behoeve der topographische opneming nog ruim 
SOI) punten der tweede orde door secundaire tri
angulatie zijn vastgelegd.

vrees voor

on-
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langrijk feit geconstateerd, nl. een horizontale 
verschuiving van een betrekkelijk uitgestrekt 
deel van het aardoppervlak ten gevolge ccncr he
vige aardbeving (zie „De verplaatsing van eonige 
triangulatie-pilaren in de res. Tapanoeli ten ge
volge van de aardbeving van 17 Mei 1892” door 
J. J. A. Muller? Verh. der Kon. Acad. v. Wetens., 
Deel 111, No. 2, 1895).

llecds in het laatst van 1895, bij liet ten einde 
loopen der werkzaamheden op SumatHi’s West
kust, werd een deel van het personeel der triangu- 
latie-brigadc tewerkgesteld in Zuid-Sumatra, ter 
uitbreiding der triangulatie over de residenties 
Lampongsche districten, Benkoelen en Palem- 
bang (Gouv. besl. van 15 Maart 1894 no. 5). Het 
driehocksnet werd aldaar aangesloten aan dat 
van Java en de lengte der zijden afgeleiil uit die 
der aansluitingszijvien van het Java-net, om zoo
doende grooter nauwkeurigheid te verkrijgen dan 
bij het meten van een nieuwe basis met den stalen 
meetband mogelijk was. Daarbij kon echter geen 
partij worden getrokken van de in 1SGS door den 
voormaligen Geographischen dienst in de Lam
pongsche districten vastgelegde punten, daar de 
pilaren vernield waren; een nieuwe verbinding 
over Straat Soenda bleek dus noodig te zijn wel
ke in 189G- 97 door de kapiteins A. R. van Dors- 
sen en A. K. Nolthcnius werd volbracht.

Ondanks de groote terreinmoeilijkheden, welke 
ook overigens bijna doorloopend moesten worden 
overwonnen, had de triangulatie van Zuid-Suma- 
tra een zeer geregeld verloop; de verbinding met 
het driehocksnet van Sumatra’s Westkust kwam 
in 1904 tot stand en in 1900 waren alle hoekme
tingen afgeloopen, waaraan behalve door de 
reeds genoemde twee officieren werd deelgeno
men door de kapiteins der genie L. H. 1''. Waekers 
en E. J. de Rochemont en den ambtenaar 13. M. V. 
Schleenstein.

Het uit een enkelen ketting bestaande hoofd- 
driehoeksnet bevat 41 punten; op een daarvan — 
het station Goenocng Dëmpoe - werden in 1897 
door den kapitein Waekers ter orientcering van 
het driehocksnet astronomische broedt' - en azi- 
mutiibepalingen uitgevoerd. Overigens bevat het 
net 01 punten dor tweede orde en 080 der dordu 
orde, terwijl het te Tëjok Bötong bepaalde peil 
als uitgangspunt voor de trigon metrische lim 
te bepaling heeft gediend. In de Oostolij laag
landen der Lampongsche districten en van Pel 
bang, waar de terreingesteldheid geen triangula
tie toeliet, zijn de noodige vaste punt<:n vooreen 
topographiselie opneming op kleine schaal door 
astronomische plaatsbepalingen verkregen op de
zelfde wijze als dit is geschied bij de lopograpin- 
sche opneming der ros. Wcsterafdecling van Bor- 
neo (zie'rijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap, 
tweede serie, doel XX
sche plaatsbepalingen” door J. J. K. Enthoven). 
De geographische lengten werden bópaald door 
het overbrengen van tijdmeters; alleen het lengte 
verschil Palcmbang-Lahat is telegraphiseh be
paald. Jn het geheel zijn op deze wijze 01 punten 
vaslgostcld. De uitkomsten der driehoeksmeting 
en astronomisr he plaatsbepalingen in Zuid-Suma
tra zijn in 191 I uitgegeven bij de Javascho Boek
handel en Drukkerij te Batavia.

De leiding der triangulatie berustte tot 1903 in 
handen van den majoor der genie .J J. A. Muller 
en ging toen over op den kapitein der genie, later 
ingenieur, 8. Blok, tot 1909, toen de kapitein der

ten van de triangulatie af te zien. Het Opperbe
stuur kon echter gelukkig die bezwaren niet doe
len, zoodat de Kon. goedkeuring op voormeld be
sluit niet werd verleend, in verband waarmede in 
Maart 1S83 met de werkzaamheden ter Sumatra’s 
Westkust kon worden begonnen.

De leiding der triangulatie werd ohgedragen 
aan den kapitein v. d. Top. dienst H. Helb, die. 
zich vooraf, tijdens cenc dctachccring bij het De- 
p*artement van Marine te Batavia, voor zijn taak 
had voorbereid, en wien einde 1884 de beide hicr- 
voren genoemde, uit Nederland teruggekeerde of
ficieren werden toegevoegd.

In do sawahvlakte ten Oosten van de hoofd-

m

plaats Padang werd in 1SS3 een basis gemeten ter 
lengte van 4850,7 M.; daartoe heeft men zich 
bediend van stalen meefcveeren, ter lengte van 20 
M., welke vóór en na afloop der basismeting wer
den gecompareerd ten opzichte eener op het Ko
ningsplein te Batavia uitgebakende lijn van 200 
M. lengte, waarvan de juiste lengte was bepaald 
door middel van den basistoestcl van Repsold. 
Men was tot het bezigen van stalen meetveeren in 
plaats van het nauwkeurige Repsold-apparaat ge
leid door liet zeer geringe verschil, dat op Java 
werd gevonden bij de meting der basis bij Sim- 
plak tusschen de resultaten met de meetveer en 
met den toestel van Repsold. Hoewel de eerste 
comparatie der meetveeren te Batavia en de ba
sismeting nabij ‘Padang zelve, de gunstige mee- 
ning welke men van de meetveeren had, volko
men schenen te wettigen, heeft de uitkomst der 
tweede comparatie — een verschil in lengte van 
0.0 mM. en een onzekerheid in de aangenomen 
lengte der basis van l/2 — overtuigend bewe
zen, dat zelfs voor eene triangulatie als die van 
Sumatra, welke uitsluitend zou strekken als 
grondslag voor eene topographiselie opneming, 
het bezigen van stalen meetveeren af te keuren 
valt.

n 11

Het hoofddrielioeksnet ter Sumatra’s West
kust bevat 59 punten; door secundaire triangula
tie zijn voorts 107 punten der tweede orde en 
14S4 punten der derde orde vastgelegd. Alle pun
ten zijn door pilaren van beton op afdoende wijze 
op het terrein verzekerd. Op twee stations zijn 
astronomische breedte- en azimuthbcpalingen uit
gevoerd, terwijl als vergelijkingsvlak voor de be
rekening der hoogten heeft gediend het in 1874 
door den ingenieur J. L. Cluysenaer bepaalde Pa- 
dangsche peil. Het getrianguleerde oppervlak be
draagt nagenoeg 55.000 K.M. of bijna 1000 r j 
Geogr. mijlen; gemiddeld heefy men dus een dric- 
hoekspunt op 34,4 K.M.2 of 1,0 driehoekspunt per 
[ ] Geogr. mijl.

De leiding der werkzaamheden ging in 1880 
over op den majoor H. D. H. Bosboom, die in 
1894 door den majoor J. J. A. Mu Ier als brigade- 
chef werd opgevolgd. De triangulatie van Suma
tra’s Westkust was in 1890 ten einde gebracht; de 
uitkomsten zijn door laatstgenoemden brigade- 
chef bewerkten in 1900 bij de Landsdrukkerij te 
Batavia in het licht verschenen (zie Literatuur
opgave).

De uitvoering der hoekmetingen en berekenin
gen heeft met de grootste nauwkeurigheid plaats 
gehad en kan den toets eener vergelijking met el
ders tot stand gekomen driehoeksmetingen met 
glans doorstaan.

Bij de uitvoering dezer triangulatie is nog een 
voor de seismologische wetenschap hoogst be-
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artillerie A. van Lith als brigaclechef optrad, dio 
in 1911 als waarnemend chef werd vervangen 
door don kapitein der infanterie V. E. Segov. Ten 
einde de wetenschappelijke leiding der werk
zaamheden ook voor den vervolge te verzekeren, 
was inmiddels besloten liet triangulatie-personeel 
geleidelijk met twee in Nederland speciaal voor 
de triangulatie opgeleide ingenieurs te verster
ken; de ingenieur J. H. G. Schepers, die daartoe 
in 1910 4) ij de brigade werd ingedeeld, werd in 
1913 definitief met de leiding der triangulatie- 
brigade belast.

In 1900, na afloop der werkzaamheden in Zuid- 
Sumatra werd door de bovenlanden van Djambi 
een nieuwe, rneer gunstige verbinding tusschen de 
driehoeksnetten van Midden- en Zuid-Sumatra 
tot stand gebracht, aan welke tevens de secun
daire triangulatie van Djambi zou worden aange
sloten. Nadat reeds op enkele stations hoekme
tingen waren uitgevoerd, werden deze in 1908 
voorloopig* gesta*akt, ten einde vooreerst het ge- 
heele personeel te kunnen tewerkstellen bij de 
meer dringende triangulatie der residentie Oost
kust van Sumatra, waarmede tevens in 1907 een 
aanvang was gemaakt.

Om bij de triangulatie van laatstgenoemd ge
west niet te moeten voortwerken op de niet vol
doend nauwkeurige en op te grooten afstand van 
het nieuwe arbeidsveld gelegen basis van Padang, 
werd tot de uitvoering van een nieuwe basisme- 
tïng ter Sumatra’s Oostkust besloten, met ge
bruikmaking van een basistoestcl van Carpenticr 
te Parijs volgens de door Benoil en Guillaumc 
aangegeven constructie met draden van invar, 
een alliage van ijzer en nikkel met zeer kleinen 
uitzettings-coëfïicient. In 1910 is met dezen toe
stel, onder leiding van den kapitein Van Lith, in 
19 dagen nabij Sampoen op de hoogvlakte ten 
Noorden van het Toba-mcer, op een gemiddelde 
hoogte van ongeveer 1280 M. boven zee, een basis 
gemeten ter lengte van ruim 66(35 M., welke wat 
de verkregen nauwkeurigheid betreft (m. f. in het 
eindresultaat 
de lengte der basis) aan de daaromtrent gekoes
terde verwachtingen heeft beantwoord. Een kort 
verslag dezer geheel moderne en voor de eerste 
maal in de tropen uitgevoerde basismeting komt 
voor in het Jaarverslag van den Top. dienst over 
1910. Als vergelijkingsvlak voor de trigonometri- 
sche hoogteberekeningen is uitgegaan van liet 
door de Deii-Spoorwogmaatschappij vroeger ter 
Sumatra’s Oostkust bepaaldez.g. „Deli-peil”, dat 
na onderzoek ook voldoende nauwkeurig bleek 
overeen te stemmen met het gemiddelde zecpcil 
in Straat Malaka.

De primaire triangulatie ter Sumatra’s Oost
kust is in 1915 beëindigd; die der secundaire en 
tertiaire punten is thans (1919) nog. gedeeltelijk 
onderhanden. Ter aansluiting aan het net van 
Tapanoeli is voorts een drichoeksketting ge
bracht over de tot laatstgenoemd gewest behoo- 
rendelandstreek ten Westen van hetToba--meer; 
in Boven-Asahan, Riouw en Djambi zijn de trian
gulatie-werkzaam heden tevens geleidelijk onder
handen genomen. Omtrent de voortzetting der 
triangulatie in het laagland van Sumatra’s Oost
kust is reeds gebleken, dat de kuststrook ten 
Oosten van Tandjoong Balei tot aan Laboean 
Bilik zich nog tot bepaling door driehoeksmeting 
leent, doch «lat in hot geheel vlakke land ten Oos
ten van deze laatste plaats de noodige vaste pun

ten door astronomische plaatsbepalingen zullen 
moeten worden verkregen; voor Djambi bleek 
uit het verkenningswerk dat de aldaar noodige 
vaste punten voor het groolste deel door drie
hoeksmeting zullen kunnen worden bepaald.

Triangulatie van Ce leb es. Nadat ingevol
ge het Gouv. besluit van 6 Januari 1910 No. 6 het 
arbeidsveld der triangulatie brigade was uitge
breid met het gouvernement van Celebes en On- 
derhoorigheden en de rcs. Menado, werd in deö 
aanvang van dat jaar door een deel van het per
soneel dier brigade met do werkzaamheden in 
Celebes een aan vang gemaakt. Het daartoe reeds 
in 190S ontworpen werkplan behelsde o. m.: dat 
de driehoeksmeting van Celebes, den grondslag 
vormende voor eene topogra'phische opneming, 
zou aanvangen met die van het Z.W. schierei
land; dat op genoemd schiereiland, in de residen
tie Menado en waarschijnlijk ook op het Z.O. 
schiereiland basismetingen zullen worden uitge
voerd, zoomede eenige astronomische azimuth- en 
brcedte-bepalingen, later gevolgd door tclegra- 
phische lengte-bepalingen, en eindelijk dat door 
de triangulatie-brigade uitsluitend zullen worden 
verricht de werkzaamheden voor het hoofddrie- 
hoeksnet en de overige punten van hooge orde, 
terwijl die voor de verkenning, den pilaarbouw en 
do vastlegging der punten van de derde orde in 
hoofdzaak zullen worden ovcrgelatcn aan de la
ter met de terreinopnemingen te belasten opne- 
mingsbrigade. Laatstbedoelde regeling, afwijken
de van die, welke op Sumatra was gevolgd, waar 
de triangulatie-brigade met do driehoeksmeting 
in haar gehcelen omvang is belast, had hoofdza- 

.kclijk ten doel om de hoofdtriangulatie van Cele- 
bes spoedig een voldoenden voorsprong op het 
eigenlijke opnemingswerk te verschaffen, en om 
bij de keuze van de punten der 3de orde oordeel
kundiger dan zulks bij de triangulatie van Suraa- 
tra was mogelijk gebleken, met de belangen van 
de terreinopnemingen rekening tc kunnen hou
den. Na vaststelling van den hoofddrichocksket- 
ting over het Z.W. schiereiland, had van 28 Juli 
tot 22 Augustus 1911 de eerste basismeting plaats 
te Djcneponto (Zuidkust van het Z.W. schierei
land) met hetzelfde Jadcrin-basistipparaat, waar
mede ook de basis te Sampoen ter Suma'tra’s 
Oostkust werd gemeten. De eerste Celebes-basis 
heeft eene lengte van ruim 10.470 M.; de bereikte 
nauwkeurigheid — middelbare fout in het eind
resultaat = rond 1/2.5fiS.„..n van de basis-lengte — 
voldeed aan de verwachtingen (zie Jaarboek v. d. 
Top. dienst 1911)* Een tweede basis werd in Oc- 
tober en November 1915 onder do persoonlijke 
leiding van den ing. Schepers te Tondano (Noor
delijk schiereiland) met hetzelfde apparaat geme
ten. Deze basis heeft eene lengte van ruim 7205 
M.; zooals uit het kort verslag dor meting, voor
komende in het Jaarboek v. d. Top. dienst over 
1915, kan blijken, voldoet ze zelfs aan zeer hooge 
eisehen van nauwkeurigheid, daar toch de mid
delbare fout in liet eindresultaat slechts één 6,3 
millioenste van de basislongto bedraagt. Do 
verkenningen, pilaarbouw en driehoeksmetingen 
worden in het Z.W. schiereiland geregeld voorfc- 

. gezet en zijn door Midden-Celobes on over do 
Tomini bocht via dé Togian-(Schildpad) eilan
den uitgebreid naar het schiereiland van Menado. 
Het primair meten geschiedt grootendeels des 
nachts met lampen, hetgeen tot groote bespoe
diging aanleiding geeft. Ter orientecring van het

=
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i ?! gevoerd in de residenties Banjoemas (1S96 —9S), 
Këdoo-Bagëlèn (1899 —1902), Semarang-Djapara 
(1902 — 1909) en Pekalongan-Tegal (1909 — 1913), 
terwijl zulks in de residentie Ckeribon van 1911 — 
1915 door een dor opnomingsbrigades geschiedde. 
De resultaten dezer driehoeksmetingen zijn reeds 
gepubliceerd voor de residenties Banjoemas en 
Këdoe in 1903 bij G. Kolfï & Co. te Batavia en 
voor Semarang in 1912 bij de Javasche Boekhan
del en Drukkerij te Batavia. %

Voorts werden sedert 1905 ton behoeve van 
den Dienst van het Bosfhwczen en deels ten 
dienste van de landrente-carteering van Java de- 
tailtriangulaties uitgevoerd in de residenties Ma- 
dioen, Rembang, Këdiri, Soerabaja (met het ei
land Bawcan), Pasoeroean, Soerakarta en Djok- 
jakarta, welke geleidelijk worden voortgezet; de 
resultaten dezer aanvullende triangulaties wor
den achtereenvolgens gepubliceerd in de jaarver
slagen van den Topographischen dienst.

Zooals reeds hiervoren werd aitngeteekend (zie 
TOPOGRAPHISCHE DIENST), worden sedert 
de inwerkingtreding der zg. centralisatie op op- 
nemings- en carteeringsgebied in Ncd. Indie alle 
driehoeksmetingen door den Top. dienst uitge
voerd, waardoor een herhaald en veelal volgens 
verschillende methodes trianguleeren van een 
zelfde terrein ten behoeve der technische werk
zaamheden van de verschillende diensttakken 
(Kadaster, Boschwezcn, Irrigatie) geheel uitge
sloten is geworden. Op triangulatie-gebied wordt 
ontegenzeggelijk in Nederlandsch Indie aan zeer 
hooge eischen voldaan.

Voor do werkwijze bij de triangulatie-brigade 
wordt verwezen naar de door den Top. dienst uit
gegeven instruefciën, handleidingen en techni
sche voorschriften, welke meerendeels bij het 
Hoofdkantoor van genoemden dienst te Batavia 
verkrijgbaar zijn; een volledige opgave daarvan 
komt voor in het Jaarverslag van den Top. dienst 
over 1905. Voor de formatie, recruteering en op
leiding van het personeel, zie TOPÖGRAPHl- 
SCHE DIENST.

Literatuur: Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aard. 
Genootschap, 1870, „De residentickaarten van 
Java en Madoera”, door F. de Bas; 1892, „De 
triangulatie van Sumatra,” door J. J. A. Muller ; 
1905, De aansluiting v. h. driehooksnet van Zuid- 
Sumatra aan het net van Sumatra’s Westkust”, 
door Dr. J. J. A. Muller,; Kon. Academie v. We
tenschappen te Amsterdam (1898) „Eenige me- 
dedeelingen betreffende de triangulatie van Su- 
matra”, door J. J. A. Muller; „Triangulatie van 
Sumatra, Driehooksnet van Sumatra’s West
kust” (Landsdrukkerij, Batavia, 1900); „Over
zicht v. d. organisatie en de werkwijze v. d. Top. 
dienst in Ned.-ïndië” (Landsdrukkerij, Batavia, 
1901); de Jaarverslagen v. d. Top. dienst sedert 
1905.

TRICHOSANTHES ANGUINA L. Fam. Cucur- 
bilaceae. Beloet, Lindoong, Pëtola oelar, Pari ja 
bëloct (mal.). Paré wéloet (jav.). Klimplant met 
ranken, hier en daar gekweekt om do vruchten, 
die rauw bitter en onaangenaam smaken, doch 
gekookt een smakelijk moes geven.

TRICHOSPERMUM JAVANICUM BI. Fam. 
Tiliaceae. Endilan nasi, Nilau nasi (mal.); Dolog 
(soEND.).Lage boom, meestal met krommen stam 
en hart vormige bladeren, alleen in W. Java 
voorkomend. Uit strooken van de bast, die men 
in elkaar draait, wordt een goed touw gemaakt.

net hadden in 1912 ten Oosten van Makasser op 
het driekoekspunt der le ordo Montjong Lowe do 
noodige astronomische werkzaamheden plaats.

Ten einde in de toekomst een behoorlijke aan
sluiting van
van Zuid-Celebes te kunnen bereiken, werd voorts 
gedurende de maanden Juni en Juli 1917 door 
den ingenieur Schepers en den kapitein Horsting 
een lelegraphischc bepaling van het lengteverschil 
Makasser—Menado (Astr. Station Wenanglieuvel 
P. 56 van het net van N. Celcbcs met het centrum 
van den vuurtoren te Makasser) uitgovoerd; do 
afstand dezer beide stations bedraagt langs den 
kabel gemeten ongeveer 1765 K.M. — Een uit
voerig verslag dezer zeer nauwkeurig uitgevoerde 
lengtebepaling komt voor in het Jaarboek v. d.

-> Top. dienst over 1917. Als gevolg dezer bepaling 
v ' is gebleken dat Menado op de zeekaarten onge

veer 160 Meter* na ar het Oosten zal moeten wor
den verplaatst.

Triangulatie van B a 1 i en Lombo k. Ter 
verzameling van de noodige gevens voor de invoe
ring van een nieuwe landrcnte-regeling op topo- 
graphischen grondslag (Gouv. besluit van 2 Juli 
1912 No. 11) werd in dat jaar ook met de drie
hoeksmeting in genoemd gewest een aanvang ge
maakt. Aansluitende aan het koofddrielioeksnet 
van Java werd al dadelijk een driehoeksketting 
ontworpen, die niet alleen in staat stelt op Bah en 
Lombok een voldoend aantal vaste punten voor 
de landrente-metingen te bepalen, maar die te
vens in de toekomst dienst zal kunnen doen als 
koofddriehoeksketting, welke zich verder in alge
meen Oostelijke richting over de kleine Soenda- 
cilanden zal uitstrekken. De werkzaamheden, die ^ 
voorloopig slechts een secundair karakter dragen, 
werden aanvankelijk door het personeel der Op- 
leidings-brigade uitgevoerd, doch zijn sedert 1917 
aan de triangulatie-brigade opgedragen.

Triangulatie van Banka. Ten behoeve van 
den dienst van het Mijnwezen werd nog in de 
tweede helft van 1917 een aanvang gemaakt mot 
de triangulatie van het eiland Banka. De formatie 
van dat eiland bleek echter voor de triangulatie 
niet gunstig te zijn, daar er geen hooger toppen 
dan 700 M. voorkomen, terwijl het terrein toch 
sterk geaccidenteerd is. Een groot aantal secun
daire punten en hulppunten zal er ongetwijfeld' 
voor de vastlegging van de tertiaire punten noo- 
dig zijn. Ten behoeve dezer geheel zelfstandige 
driehoeksmeting zal tevens op Banka een basis 
worden gemeten.

Hertriangulatie van J a v a.. Voor de in 1890 
onderhanden genomen hermeting van de geheel 
verouderde en onbruikbare topographischc kaar
ten van Midden-Java, die, zooals hiervoren aan- 
geteekend, meerendeels niet op een triangulatie 
berusten, was een detailtriangulatie noodig. 
Reeds dadelijk bleek daarbij, dat de gegevens be
treffende de punten der 2de orde, voorkomende 
in de 5e Abth. der „Triangulation von Java” niet 
bruikbaar waren, daar de pilaren, die indertijd 
soms eerst geruimen tijd na afloop der hoekme
tingen door de bevolking waren gebouwd, voor 
het meerendeel niet op de juiste plaatsen waren 
opgericht; dientengevolge moest een nieuwe be
paling der punten van de 2de orde worden uitge
voerd, aan welke de voor de detail metingen be 
noodigde punten der 3de orde konden worden 
vastgelegd. Achtereenvolgens werden door de Op- 
leidingsbrigade bedoelde driehoeksmetingen uit-
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TRIËNG GADÉNG. Een uit de mookims Pen* 
cloeo*’ (meest W.) Triëng Gadéng (midden) en 
Pangwa (meest O.) bestaand landschap van do 
onderafdeeling Meureudoe, afdccling Noordkust 
van Atjèh. Het wordt begrensd ton N. door 
Straat Malaka; ten O. door de Kroeëng Boura- 
tjan die het scheidt van Meureudoe; ten Z. door 
den Goenèng Lln'ö Sagöe” (grens met Geumpang) 
en ten W. door de Koeala Krandjóë en de water - 
scheidingslijn van het ten W. van de Kroeëng 
•Triëng Gadéng gelegen heuvelland, welke lijn 
het scheidt van Panté Radja en Ndjöng. Het 
landschap beslaat 1*S0 K.M2., waarvan slechts 
8.5K.M2. bewoond en bcbouwd.De bevolking telde 
(eind 1915) 7S34 zielen, w. o. 2670 geregistreerde 
mannen, over bovengezegde drie moekims ver
deeld in reden van 996: 1052: 622. Het met 
oerwoud bedekte gebergte in het Z. gaat ± 20 
K.M. van de kust over in met alang-alang, struik
gewas en schaarsch bosch begroeide heuvels, die, 
steeds afifemend in hoogte één uitlooper beoos
ten de Panté Radjarivier en één bewesten de 
Kroeëng Beuratjan vooruitschuiven, tot d: 500 
k 1000 M. van het strand, respectievelijk in 
Peudoeë* en Pangwa, waardoor aan de zeezijde 
de Peudoeö*'-, Triëng Gadéng- en een deel der 
Pangwa-gampöngs en rijstvelden als in een tang 
worden omvat. Slechts de aan de Kroeëng Beu
ratjan gelegen Pangwa-gampëngs vallen er bui
ten. Behalve die Pangwa-gampöngs, die hun 
irrigatie water krijgen uit de Kr. Beuratjan, is 
liet verdere gebied daarvoor aangewezen op on- 
beteekenendc riviertjes als Kr. Triëng Gadéng, 
Kr. Pangwa enz. Bevaarbaar is aiieen de beneden 

- Beuratjan bij vloed, voor groote prauwen en 
stoomsloepcn tot aan de trambaan en voor djalö’s 
tot omstreeks Meuseugit Beuratjan. De groote 
weg langs de N. kust kruist het landschap O.W. 
via Meuseugit Beuratjan en de N. Pangwa-gam- 
p'ngs gaande door het Triëng Gadéng-complcx, 
en passecrend Pendoeët in het meest N. en smal
ste gedeelte van die moekim. Noordelijker nog 
kruist de Atjëhtrambaan het land, met haltes te 
Pangwa en Pcndocë*-. Overigens volmaken van 
2 tot 5 M. breede eolonnewegen en tal van voet
paden liet zeer voldoende wegennet. Do bevol
king leeft van rijstbouw vooral op bewaterde, 
maar ook wel op droge velden, terwijl bijna allo 
gampönggrond wordt in beslag genomen door 
pinang- en klappertuinen. Op de hellingen der 
heuvels en hier en daar in de vlakte wordt ook 
de popereultuur beoefend. De veestapel bestaat 
uit T 1550 runderen, 200 karbouwen en eenige 
honderden geiten en schapen. Aan do kust wordt 
druk govischt nvt sleepnetten. Do uitvoer be
staal uit viseh, peper, pinang, copra, gevlochten 
matten (vrouwenarbeid), huiden en boschpro- 
dtieten (vooral rotan).

De drie moekims, die hot landschap samen - 
stellen, werden bij Ind. Stb. 1909, n°. 269 
voreenigd. Voordien worden Triëng Gadéng on 
Peudoeö* gerekend onder Ndjöng, on Pangwa 
onder Meureudoe tc ressorteeren. Oelèëbalang is 
ToukooMa*" E wiens Korte Verklaring del. 27 Maart 
1915 word goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouvts. 
besluit van 16 Oei. d. a. v. Zie: Mcdedeelingen 
Encyclopaedisch Bureau, Afl. 1 (1911) bl. 70.

TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM Linn. 
Eam. Lcguminosae-Papilionatae. Hoclbali (mal.), 
Klabët, Këlabët, (batav. mal., jav.); Ivoclabët 
(soend.), Fenegriek (ned.). Eenjarige kruidach

tige plant, thuisbehoorende in het gebied van de 
Middellandsche Zee en daar als veevoeder ge
kweekt, en ook om de aromatische zaden, die 
opwekkende eigenschappen bezitten. De plant 
kan blijkens proeven op Java wel groeien, doch 
de zaden voor den inlandschen drogerijenhandel 
worden thans algemeen uit Bombay aangevoerd. 
Men gebruikt het o.a. in haaroiie en ook wel als 
geneesmiddel of specerij.

TRILWORMEN. Zie WORMEN.
TRINIL of TIRIL. Javaansche naam voor 

kleine snipachtige en plevierachtige vogels; Tri- 
nil watoe heet de Oeverlooper,- Tringoides hypo- 
leucos; Trinil goeng een Strandloopcr, Tringa 
acuminata. Eene andere Ruiter-soort, Totanus 
stagnatilis, heet op Java kèjok; de Grocnpootige 
Ruiter, Glottis glottis, heetBenontjang( ?); Terckia 
cinereus wordt op Java Bëdaran( ?) of Tjoewijoen 
genoemd. Tringa subarquata wordt op Java Ma- 
jatan(?) genoemd. Halango is op Gelebes een col- 
lectief-naam voor Tringa-soorten.

TRINIL. Desa in de res. Madioen, in welker 
nabijheid in 1S92 overblijfselen van Pithecan- 
thropuserectus (zie aldaar) zijn ontdekt.

TRIOMMA MALACCENSIS Hook. f. Fam. 
Burseraceae. Tëta toendjoe lanang (mal.). Boom 
tot bijna 30 M. hoog uit Z.-Sumatra. Het helder - 
roode spint en het donkerbruine kernhout wor
den gebruikt voor planten onder dak. Sommige 
boomen zijn zeer rijk aanhars, die naar terpentijn 
riekt en moeilijk hard wordt. Deze damar asam 
wordt door de inlanders wel voor fakkels gebruikt.

TRIPA. Een nog jong landschap (oorspronke
lijk deel uitmakend van Sounagan) in de onderaf
deeling Meulaböh, afdeeling Westkust van 
Atjèh, omvattend een aantal in de nabijheid der 
Kroeëng tripa gelegen dorpen, met totaal 407 
geregistreerde mannen. Die dorpen zijn meestal 
ontstaan als gevolg van de vroeger hier beoefende 
popereultuur. In 18S0 beliep de pepcruitvoer nog 
4000 pik o cl; thans wordt jaarlijks nog maar ± 100 
pikoel uitgevoerd. De rijstcultuur is nu van meer 
belang en overigens houdt de bevolking zich be
zig met veeteelt, visscherij, de inzameling van 
bosch producten en handel. De Tripa-rivier, 
waarvan het bovenstroomgebied het landschap 
Gajö Locos omvat, is tot vrij ver stroomiop be
vaarbaar, maar aan do monding staat veel bran
ding, waardoor in den Westmoesson zelfs geen in- 
landschc vaartuigen kunnen binnenkomen. Oe
lèëbalang is Toekoe Mohamcd Ali, wiens Korte 
Verklaring dd. 2 Sept. 1911 is goedgekeurd en 
bekrachtigd bij Gouvts. besluit van 29 Dec. d.a.v.

Literatuur: K. F. TI. Van Langen in T. Aardr. 
Gen. 2e Serio VI, bl. 61.; Bijdragen T. L. en Vk. 
N.-L Deel 55, (1903) bl. 224; Mcdcd. Encycl. Bu
reau, Afl. I (1911) bl. 57.

TRIPANG. Tri pang is de Maleisehe naam voor 
de zeckomkommers (IIolothurioidca), een afdee
ling van de Stekelhuidigen (zie aldaar), die ge
kenmerkt zijn door een langgerekt, wormvormig, 
ei-, ton- of spoelvormig lichaam. De lengte is zeer 
afwisselend; er zijn soorten, die in volwassen 
toestand een lengte hebben van hoogstens 5c.M., 
sommige Synapta-soorten daarentegen worden 
tot 2 M. lang. Reusachtige slang vormige soorten, 
die bij een lengte van 1 M. een dikte hebben van 
20 c.M.,bohooren tot do zeldzaamheden. In plaats 
van de harde kalkschaal, die het lichaam der 
overige Stekelhuidigen bedekt, hebben de 
komkommers een wceke, lederachtige huid, waar.
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rol spelen, is betrekkelijk gering. Als zoodanig 
zijn in de eerste plaats te beschouwen de Mucl- 
Ima-soorten, in liet bijzonder de soorten macu- 
lala, ecliiniles, lecanora en miliaris; voorts Sti- 
chopus ananas als dure en de zeer nlgemceno 
Slichopus-soovtcn varicgalus en chloronolus als 
mindere soorten; eindelijk de Ilolothuria-soorten 
marmorala, viliensis, atra, vagabunda en scabra 
als soorten van verschillende handelswaarde.

Men vindt tripang op alle kusten van den In- 
dischcn archipel, van Nicuw-Guinea en Nieuw-’ 
Holland. De rijkste oogsten heeft men langs de 
kusten van Celcbes, van .do Tanimbar-eilandcn 
en den Spermunde-archipel, van Nicuw-Holland, 
van de Duizend-eilanden en de Anambas-groep, 
terwijl de guurste soorten bijna uitsluitend bij 
Nieuw-Holland en op enkele gedeelten van de 
kust van Celebcs worden aangetroffen.

Terwijl op elke kust de vangst meestal geheel 
geschiedt door daar tehuis behoorende inlanders, 
zijn het vooral de Makassaren. die reeds sedert 
overoude tijden naar Nieuw-Holland en Nieuw- 
Guinea varen om daar den oogst der zee te gaan 
binnenhalen, een bedrijf, dat nog tot dr 18(50 
groote gevaren medebracht door de vele zeeroo- 
vers, welke die streken onveilig maakten.

Vroeger rustte de vorst van Boné jaarlijks eenc 
vloot van ± 55 padocakan’s, prauwen met of 
zonder verdek en van één tot drie masten voor
zien, uit, welke in Januari vertrok naar Marègè 
en Kai Djawa, twee kustplaatsjes op de N.-kust 
van Nieuw-Holland,daar gedurende de kentering, 
die overal het gunstigste jaargetijde voor de tri - 
pangvangst is, visekte en den oogst na de berei
ding deels te Timor-Koepang, deels te Makasser 
ter markt bracht. Nog tot in het midden van de 
19e eeuw bouwden die visschers aan de kusten 
van Nieuw-Holland kleine versterkingen met en
kele lila’s bewapend, om zich en hunne vangst te
gen kwaadwilligheid der inboorlingen en tegen 
zeeroovers te kunnen verdedigen. Tegenwoordig 

‘gaan nog jaarlijks van Makasser prauwen uit, 
waartoe het noodige geld door Chineesche en 
andere handelaren wordt voorgeschoten, die 
dan daartegenover recht op den oogst krijgen, 
tegen een vooraf bepaalden, gewoonlijk uiterst 
geringen prijs.

Op dezelfde wijze als do Makassaren bij Nicuw- 
IJ.olland, gaan de Orang-Badjo van Celcbes jaar
lijks in vrij groolen getale op de tripangvangst uit 
langs de kusten van den Soeloe-archipcl, vanwaar 
zij dan telkens hunne vangst te Makasser aan
brengen.

De vangst kan plaats hebben hij laag of bij 
hoog water. In het eerste geval is het in den gehee- 
len archipel de gewoonte, dat de visschor zich te 
water begeeft, terwijl hij de kleine sampan achter 
zich aantrekt on telkens wanneer hij met den voet 
togen een tripang aanstoot hef dier met de hand 
opraapt en het in zijn vaartuigje werpt. Soms 
heeft de visschcrij bij nacht plaats, vooral op de 
Karimon-Djawa-eilandon, en dan gaat een van 
de visschers vóór i/i de sampan staan met een fak
kel in de eenc en een tweetandige ijzeren steek- 
pijl aan een bamboe bevestigd (tjrèngkéng) in do 
andere hand, waarmee hij de dieren, die hij ziet 
liggen, opprikt.

Bij hoog water wordt op twee geheel verschil
lende manieren gevischt, nl. door duiken of met 
vischtoestellcn. Daar deze laatste toah het dier 
altijd min of meer beschadigen, wordt naar de

in een groot aantal kalkiichaampjcs van verschil
lenden vorm verspreid liggen. Rondom de mond
opening is een krans van samentrekkende voe
lers geplaatst, die bij sommige soorten lang en 
vertakt, bij andcro kort en schildvormig zijn en 
bij do opneming van het voedsel dienst doen. 
De ambulacraalvoetjes, uitstulpbare organen, 
zyn gewoonlijk in vijf regelmatige rijen over de 
lengte van het lichaam gerangschikt; zij doen 
als bewegingsorgaan dienst. Dikwijls missen de 
voetjes aan één zijde van het lichaam de termi
nale zuigschijfjes, die aan die der andere naar den 
grond gekeerde zijde wel voorkomen, waardoor 
eeno tegenstelling tusschen buik- en rugvlak 
ontstaat. Bij de Synaptidae zijn de voetjes geheel 
afwezig.

De kleur der .tripang doorloopt alle nuances 
van geelwit tot zwart, terwijl ook een lichtroode, 
een blauwachtige en eenige wit- en zwartgevlekte 
soorten voorkomen.

Vele soorten ontlasten, bij aanraking, een 
aantal kleurlooze. slijmerige draden. In het alge
meen verdragen de Holothurieën abnormale om
standigheden zeer slecht. Sommige soorten zijn 
zóó gevoelig dat zij bij een niet cens zeer sterken 
prikkel een grooter of kleiner deel der ingewands- 
massa naar buiten stooten, zonder dat het dier 
daardoor sterft : zoo wordt b.v. het darmkanaal 
gemakkelijk geregenereerd. Bij anderesoorten ver
vloeit plotseling de huid en gaat in weinige minu
ten in een vormlooze slijmmassa over. Reeds 
aanraking met de lucht .brengt bij sommige soor
ten dat verschijnsel teweeg, waarom de visschers 
de pan, waarin de tripang gekookt wordt, onder 
water onder het dier brengen.

Het voedsel is van dierlijken aard; zoowel 
levende als doodc. zelfstandigheden worden opge- 
nomen. Zij zijn weinig bewegelijk; sommige soor
ten blijven maandenlang op dezelfde plaats; an
dere vermogen zich op hun verblijfplaats zoo ste
vig vast te houden, dat zelfs de branding ze niet 
vermag los te krijgen. Sommige komen alleen op 
modderigen grond voor; andere geven do voor
keur aan zand en steen, weer andere — en dit 
zijn vele — worden nagenoeg alleen op levende 
en doodc koraalbanken aangetroffen.

De tripang leverende soorten der Holothurieën 
behooren zoo goed als uitsluitend tot de familie 
der Aspidochirotae en v/el tot de geslachten Ho- 
lothuria, Muellcria en Stichopus. Van het eerste 
zijn in den Archipel thans 54 soorten bekend, van 
het tweede 7 en van het derde 9. De tripang-leve- 
rende soorten komen onmiddellijk onder de op
pervlakte van het water voor tot een diepte, die 
voor geoefende tripangvisschers bereikbaar is.

In de inlandsche namen he-erscht groote ver
warring; slechts zeer enkele soorten mogen zich 
in het bezit van een tamelijk vasten inlandsehen 
naam verheugen; zoo bijv. Stichopus ananas, de 

•tripang nanas, die echter ook onder den naam 
tripang djapoeng voorkomt.

De algemcene namen van het handelsartikel 
zijn in het Malcisch tripang of gainat (gamah, 
gamët), langs de Zuid- en de Westkust van Su- 
matra soewoela, in sommige streken der Zuide
lijke Molukkpn eb en waarschijnlijk nog vele 
andere. Voor de verschillende soorten, die de 
visschers onderscheiden, vindt men in de lijst bij 
Dr. J. 0. Koningsberger (zie «hierachter bij de 
literatuur-opgaaf) 250 namen genoemd. Het aan
tal soorten, die in den tripanghandel een groote
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kostbaarste soorten, voornl. die op de kusten van de bezig. Wel zijn de bewoners der Duizend-eilan-
Niouw-Holland, met duikers govischt. Dit wegens den tri pang-visschcrs, ook vindt men die, als
de talrijkheid van haaien in al de Indische watc- boven vermeld, op de Karimon-Djawa-eilanden 

zeer gevaarlijk en tevens uiterst vermoeiend en op de tot Madoera behoorende kleine eilanden
groepen.

Onmiddellijk na de vangst moet de bereiding 
plaats hebben, daar de tripang zeer spoedig aan 
bederf onderhevig is. Deze geschiedt op verschil
lende wijzen, waarvan hier eenige worden ver
meld. Het dier wordt door een snee in de lengte 
geopend zoodat de gehcele inhoud er uitloopt, 
soms na eerst nog gedurende -i uur boven een 
zacht vuur te zijn gedroogd. Vervolgens wordt 
het met zeewater, al of niet vermengd met papa- 
jabladeren of een of andere aromatische boom
schors, gedurende minstens 3 uur gekookt in 
groote ijzeren pannen, hetzij in de prauwen, hetzij 
aan land. Sommige kostbare soorten worden af
zonderlijk gekookt, zooals de trip. marègè door de 
Makassaren, vermengd met de schors van kajoe 
bëngkoedoe, waardoor een roode kleur verkegen 
wordt, of zooals de trip. gosso door de visschers 
van Halmahéra, met de bast van lolaro- of ban- 
kohout, waardoor de dieren een pikzwarte kleur 
krijgen.

Na het koken wordt de tripang veelal gedu
rende één dag in diepe kuilen, met aarde toege- 

poedi- en Kangean-eilanden en van vele andere dekt, gelegd, of zooals.op de Natocna-, Anarn- 
streken van den Archipel tot op eene diepte van bas- cn Tambelan-eilanden, met zeezand ge-
^ 20 vaam met de zoogen. ladocng-tripang, een schuurd. De Sckah ontdoen het dier van den bui-
aan een lijn bevestigd blok lood van ± 9 pond, 
waar onderaan 3 ijzeren punten zitten, die de vis- 
sehor, voorover liggend in den boeg van het vaar
tuig, neerlaat, waar hij door het heldere water 
hoen een tripang ziet liggen en eerst ophaalt 
wanneer aan elke punt een dier is vastgestoken.
Op dezelfde wijze heeft het visschcn (ma toclla) 
plaats op Halmahéra, waar het uitsluitend door 
Orang-Badjo geschiedt met de loot, een zwaar 
grijsachtig blok zandsteen in den vorm van een 
afgek netten kegel, waar bovenaan een houten 
steel met oog ter bevestiging van de lijn is vast
gemaakt, terwijl er onderin twee kruiselings loo- lederachtig voorwerp geworden.

Eene kleine afwijking der boven beschreven 
wijze van bereiding vindt men op Halmahéra, 
waar de duurste soorten met de minderwaardige 
worden opgestopt.

De inlandsche visschers brengen hun oogst,, 
nu, ongesorteerd, ter markt, voornl. te Makasser, 
Ternate, Dobo en Singapore, waar zij zé, tegen 
betrekkelijk zeer lage prijzen, aan Chineesche 
handelaren verkoopen.

Oj) bovengenoemde groote marktplaatsen nu 
wordt de tripang in ongeveer 30, alleen aan de 
Chincozcn precies bekende soorten gesorteerd en 
afzonderlijk verpakt, waarna ze gereed is voor 
den uitvoer naar China (waar de tripang haisom 
wordt genoemd).

De prijs, die voor dit artikel in China gemaakt 
wordt, varieert van / 50 tot / 275 de pikoel. (Een» 
pikoel van de grootste soorten bevat ± 1000, een 
van de kleinere ± 2000 stuks).

Vóór 1820 werd het recht van uitvoer uit Ma
kasser naar China verpacht, wat dan do bevoegd
heid gaf om jaarlijks met 1 jonk tot dit doel 
van Canton of Amoy te Makasser to komen 
(zoogen. Makassaarscho pas). Na dien tijd zijn 
eenvoudig in- cn uitgaande rechten in do ver
schillende havens geheven. Welk eene belang- 
rijko plaats dit artikel in den Indischen handel 
inneemt mag blijken uit dc volgendo cijfers: dc

ren,
handwerk wordt uitsluitend door Makassaren uit
geoefend. Zij laten zich dan, geheel ongekleed, 
met een mes gewapend en door een lang touw 
met hun schip verbonden, neerzakken naar den 
bodem van do zee, soms tot op eene diepte van

20 vaam. Daar rapen zij dan zooveel tripangs 
op als ze zien of met den voet voelen en in hunne 
armen dragen kunnen, om daarna naar de opper
vlakte te komen, hunnen buit in het vaartuig te 
werpen en weer onder te duiken.

De tweede wijze van visschen heeft plaats met 
een soort van lans of spies (tocinboek), een zeer 
langen bamboe aan het uiteinde van scherpe weer
haken voorzipn, waarin de tripangs blijven han
gen. Op de Karimon-Djawa-eilanden wordt ook 
bij.hoog water de gewone tweepuntige steckpijl 
(tjrèngkèng )gebezigd, doch op niet grootere diep
ten dan van dr 5 vaam. Soms, zooals in het Ri- 
ouwsche hebben die spiesen of steekpijlcn, die 
daar sëroebang of sërampang heeten, drie, vijf of 
zes ijzeren of houten punten.

Daarentegen visschen de Orang-Badjo en Ma
kassaren van Celebcs, ook de visschers van de Sa-
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tenhuid door wrijven met een brok koraalsteen. 
Vervolgens spreidt men do dieren uit op bamboe- 
horden of matten boven groote vuren, op sommi
ge plaatsen wel eenvoudig in de zon, totdat ze 
door en door droog zijn geworden, om ze daarna 
in manden of zakken te verpakken. Wanneer ze 
op deze wijze lang bewaard w.orden, moeten zij nu 
en dan nog, om bederf te voorkomen, worden 
uitgepakt cn gedurende een paar dagen in de zon 
g droogd. Door deze bewerking heeft de tripang 
ongeveer ij van haar gewicht verloren, en is 
ze een plat, bruinachtig, zwart of rood, droog en

!

• !
pende gleuven zijn aangebracht, waarin door ro- 

• lie om den steen loopen, twee houten latten 
worden v ist,gehouden, die aan elk uiteinde en op 
Ju t kruispunt zijn voorzien van een korte ijzeren 
punt met weerhaken, zoodat met dit instrument 
vijf tripangs tegelijk kunnen worden opgehaald. 
Nog eene andere wijze van visschen is in zwang 
bij de Orang-iSékah van Billiton, nl. door middel 
van een soort sleepnet. Dit is een netwerk van 
hout of bamboe, boeboe geheeten, in den vorm 
van een schcrphockigen gelijkbeenigen driehoek, 
1 voet langs do basis en 7 voet langs de zijde. Het 
vlechtwerk tussehen de zijden is ruim en vormt 
een soort zak, waarin de tripang blijven zitten, als 
het toestel, met ballast bezwaard, aan twee ro
tans door de prauw over den bodem der zee wordt 
gesleept.

In liet algemeen kan gezegd worden, dat in 
ongeveer al de wateren van den Archipel tripang 
govischt wordt, maar dat do visschers door do 
primitieve hulpmiddelen,waarvan zij zich bedie
nen, aangewezen zijn op de terreinen van tame
lijk ondiep water, terwijl, bovendien in de meeste 
streken slechts gedurende een paar maanden van 
hot jaar kan gevischt worden.

Op Java echter wordt niet aan tripang-vissche- 
rij gedaan^Vóór de uitbarsting in Krakatau hield 

deel der bevolking van Tjaringinzich daarrae-
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in Palembang. Het zeer zware en harde hout 
dient bij den bouw van huizen voor balken en 
stijlen; het is bijzonder duurzaam.

TRITONBAAI. Kleine baai met groote diepten 
op het N.lijk gedeelte der Z.W.kust van Guinea, 
beO. de Argoenibaai. Zoowel vóór als langs de 
beide wallen van de N.O. loopcnde baai liggen 
verscheidene eilanden; buiten de Westpunt van 
Aidoema, aan den Z.O.hoek der baai, vindt men 
nog eenige kleine eilandjes, steenen en een rif, ook 
dieper in treft men, in het midden der baai, een 
dergelijke groep aan. De oevers, waarachter hoog 
bergland oprijst, zijn steil, hoog en rotsig, alleen in 
den N.W.hoek, waar de onbelangrijke Tombona- 
rivier met een breeden. drogen drempel in zee 
loopt, vindt men een kloof tusschen het O.lijke 
bergland eA het beW. de rivier gelegen, steil op
rijzende, kringvormige Lamansieregebergte met 
hooge toppen. Hier stond, nabij de kampoeng 
Lobo, het in 1S28 gestichte fort Dubus, dat .we
gens zijn ongezondheid spoedig moest worden 
verlaten nadat de bezetting was gedecimeerd; 
overblijfselen van het fort zijn niet meer te vinden 
Zie Zeemansgids deel VI.

TRITONSCHELP. Zie MUZIEK EK MUZIEK
INSTRUMENTEN.

TRIUMFETTA RHOMBOIDEA Jacq. Fam.
Tiliaceae. Soekoepan (jav.), Poengpoeroetan 
(soend.). Opgcricht kruid, 1 - 1 ' M.hoog met gele 
bloemen, in alle tropen verspreid, in Ned. Indië 
vooral op bouwland. De vezel heeft men getracht 
in gebruik te brengen onder den naam Aramina, 
tot nu toe met weinig succes. Hij komt met jute 
overeen.

TROEMON. Een zelf besturend landschap, be- 
hoorend sinds 1874 tot het grondgebied van Ned - 
Indië. Aanvankelijk maakte hot deel uit van 
Atjèh, in 1881 deelde men het in bij Sumatra’s 
Westkust, maar sinds 1 Januari 1902 behoort liet 
met zijn onderhoorigheden Sileukat en Boeloe 
Sama weer tot Atjèh, waar het werd onderge
bracht, eerst bij de onderafdeeling Tapa6- Toean, 
doch sinds 1908 bij Singkel.

Troemon heeft in het Noorden wat vaster bo
dem dan in het Zuiden, waar deze al even moe
rassig is als in de nog Zuidelijker gelegen ondcr- 
hoorigheid Boeloe Sama. Geen wonder, waar 
het landschap in langgerekten vorm Noord- 
Zuid zich uitstrekt, tusschen de zee in het W. en 
de evenwijdig daaraan stroomendc Simpang 
Kiri in het O.

De geringe bevolking, - voor een goed deel 
herkomstig uit Meura*" sa (Oclèö Lheuö) - . is 
hoofdzakelijk gevestigd langs do Boeloe Sama- en 
Troemonrivieren en langs de kust.

Zo houdt zich in de kuststreek vooral bezig met 
pockat-visschcrij, export van gedroogde viseh 
(ikan toej Jen klapperleclt, en meer in het binnen
land met rijstbouw en rubbcrcultuur. Van de 

%tace.ae. Kingkit, Limaoe Koentji (mal.), Djeroek pepercultuur welke ± 11 eeuw geleden aanleiding 
kingkit, Djëroek kingkip (jav.). Heester tot 2.5 gaf tot de ontginning dezer landstreken, is niet 
M. hoog, waarschijnlijk uit China ingevoerd, voel meer over. Door de strandbossehen en vlak- 
thans vaak in pagars aangeplant en vooral zeer ten dwalen* kudden verwilderde karbouwen, 
algemeen bij Batavia, waar de vruchten geconfijt De landverbindingen zijn niet zeer belangrijk, 
gegeten worden. De jonge vruchten bevatten Te noemen vallen slechts : 1. de weg van Troe-

een goede gom. De bladeren zijn een inlandsch mon langs de Troomonrivier opwaarts over
geneesmiddel tegen buikziekten. Kroeëng Loea*- (of Loeaïh?), waar hij zich splitst

TRISTANIA SUMATRANA Miq. Fam. Myr- in een voetpad Oostwaarts naar Pasi Blö, en
taceae. Kajoe moeloe, Pelawan, Pëlawan koepoer vrij grooten weg Z.Z.O. naar Tocalang aan do
(mal.). Een tot 30 M. hooge boom met rechten Simpang Kiri; 2. het voetpad van Boeloe Sama
stam en lichtgrijze afschilferende bast, algemeen I (Koeta Padang) N.O.-waarts, divergeerend

jaarlijkschc uitroer van Makasscr bedroeg in de 
jaren 1915, 1910 en 1917 achtereenvolgens 
569.000,544.000en524.000K.G.; vanTandjoeng- 
rëdëlj (Borneo) 45.000, 86.000 en 31.000 K.G. 

Tandjoengpandan (Billiton) 21.000. 17000

i
II
\ en van

en 26.000 K.G., terwijl de geheelc officieel vast
staande uitvoer uit Ned.-Indië in die jaren 
665.000, 6S3.000 en 5§3.000 K.G. bedroeg.

De Chineezen, die de tripang als eene verster
kende en prikkelende lekkernij beschouwen, eten 
deze na ze gedurende twee dagen, met verschil
lende specerijen vermengd, te hebben gekookt.

In latere jaren hebben ook Europeanen zich 
in Indië op deze voordcclige visscherij toegelegd. 
Zoo werden over het jaar 1S99 van regeerings- 
wege IS vergunningen verleend tot het visschen 
naar tripang, gewoonlijk tevens naar parelen, op 
de kusten van Java, Cclebes en de Molukken. 
Veelal gaat met deze vergunningen gepaard het 
verbod om op eenige wijze de in diezelfde stre
ken uitgeoefende, inlandsche visscherij te hinde
ren of ie belemmeren, terwijl voor sommige kus
ten bij de vergunningen tot parel visscherij de tri- 
pangvangst nadrukkelijk wordt verboden.

Literatuur: Aardr. en Statist. Woordenb. voor

Ui
:•ifc‘ i'i m

i :, !

Ned.-Ind. Java (1875) I. bl. 173; H. J. Lion, 
De tripang-visscherij, Tijds. v. N.-I. 17e jrg. I, 
bl. 1; S. H. Koorders, Verslag van eene dienst
reis naar de Karimon-Djawa-eilanden, Nat. Tijd- 

’v. N.-I., Dl. 4S, 1SS9, bl. 125; Van der Cap- 
pellen, Journaal van eene reis door de Molukko’s 
Tijds. v. N.-I., 1855, II, bl. 375; P. G. Blceker, 
Reis door de Minahasa en den Molukschen Ar
chipel, bl. 152 (noot) ;!5. A. van der Lith, Nederl. 
Oost-Indië, bl. 542: J. N. Vosmaer, Korte be
schrijving van het Zuid-Oost. schiereiland van 
Celebes, Verh. Bat. Gen. Dl. 17, 1839, bl. 14S; 
Laboean, Sera wak, de Noord-Oostkust van Bor
neo en deSulthan van Soeloe, Tijds. v. N.-l. 1849 
I, bl. 106; Iets over de tripang-bereiding, Tijds. 
v. Nijv. in N.-l. 1S54, I. bl. 75: G. F. de Bruvn 
Kops, Schets van de Riouw-Lingga Archipel, 
Nat. Tijds. v. N.-I. Dl. 4, 1853, bl. 314; F. H. van 
Campen, De visscherij op Halmahéra, Tijds. v. 
Nijv. en Landb. Dl. 28, 1884, bl. 267; Zeevis- 
scherijen langs de kusten der eilanden van Ned.- 
Ind., Tijds. v. Nijv. en Landb. Dl. 20, bl. 295, 

J363; H. Ludwig, Die von Dr. J. Bloch im Indi- 
sehen Archipel gesammelten Holothurien, Zool. 
Jahrbücher, 1888, III, bl. 805; Statistiek van 
Handel en Scheepvaart in Ned.-Ind., samenge
steld bij het Depart. van Financiën; E. Verstege, 
Bijzonderheden omtrent de Sekah-bevolking, 

•Tijdschr. Bat. Gen. XXIV, bl. 201; Dr. J. C. 
Koningsberger, Tripang en tripang visscherij 
(Mededeelingen uit ’s Bands Plantentuin LXXI, 
1904) en P. A. Wintjes, Tripang en tripangvangst 

-- (Berichten St. CJaverbcnd, 1915, blz. 206).
TRIPHASIA AURANTIOLA Lour. Fam. Ru-
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1

Koeta Bringin on Dah aan do Simpang Kiri; 
3. het voetpad van Pocló Paja over Seulikat naar 
Baköngan.

Do betookonis van Troomon is vroeger zeer 
overschat. Ze is thans eigenlijk vooral eene histo
rische .Groot was er de opbloei van de pepercul- 
tuur in het laatst van de 18e, begin 19e eeuw, tij
dens Radja Hadji Lëbei Dapha, die het ook te 
Singkel had te zeggen, en wiens middelen hem 
in staat stelden met Atjèh te breken. De peper- 
uitvoer zou in die dagen wel 40.000 pikoel’s jaars 
hebben bedragen.

Groot was ook de voorspoed tijdens zijn 
zoon en opvolger — te Troomon, niet te Singkel,

. — Radja Boedjang, wiens schepen naar Singa
pore, Penang, Bengalen en Batavia voeren, 
maar die gezegd werd krijgsbehoeften te leveren 
aan de Padri’s en van zeeroof en slavenhandel 
zijn gewin te maken. Den 2östen Nov. 1830 
sloQt Resident Mac Gillavry van Padang met 
hem een contract, maar dit werd nimmer be
krachtigd, en Kolonel Michicls was slecht over 
hem te spreken. Ook in zijn eigen land had hij 
vijanden, in zijn geweldig fort met hooge stee
nen muren, ringgracht, en met 32 stukken ge
schut bewapende bastions, had hij een beleg te 
doorstaan van peperplanters en handelaren onder 
aanvoering van zijn zwager. In 1832 of 1833kwam 
hij - door vergif zoo het heet — aan zijn eind. 
Hij werd opgevolgd door den oudsten zoon: 
Radja Moeda, uit zijn huwelijk met Kaatje Stol- 
te’s dochter. Kaatje Stolte was eene Padangsche 
chirurgijnsdocbter, die in 1793, toen Padang door 
een Franschen kaper werd veroverd, met een 
Atjèher het binnenland in vluchtte. Radja Moeda 
was in 1833 nog slechts ±10 jaren oud, en stond 
dus aanvankelijk onder voogdij van een paar 
ooms. Maar toen in Mei 1S40 Singkel werd ver
overd door Kolonel Michicls, reisde hij zelfstan
dig op diens uitnoodiging derwaarts, en sloot op 
20 Mei 1840 een tractaat van vriendschap, dat 
door do Rcgeering ovenwcl nimmer werd be
krachtigd. Bij Indisch besluit van 24 Nov. 1849 
werd Radja Moeda een onderstand toegekend 
.ui / 200 ’smaands. In 1874 erkende hij Troemon 
te behooren tot het grondgebied van Ned.-Indië. 
In 1881 werd Troomon losgemaakt van Atjèh en 
toegevoegd aan het gouvernement Sumatra’s 
Westkust, waar de controleur van Singkel do aan
rakingen mei Troemon kroeg te onderhouden. In 
1883 kreeg Radja Moeda / 750 ’s maands schade
loosstelling voor zijn afstand van alle opiuinin- 
komsten ten bate van het Gouvernement; en 
den J7den Juli 1884 kwam hij te sterven. De 
peperopbrengst, die in 1837 al niet meer dan'10 è- 
12.000 pikoels bedroeg, ging tijdens zijn bestuur 
steeds vertier achteruit.

Radja Moeda werd opgevolgd door zijn zoon 
■Teukoo Eseukancla (Iskandar), om wien te 
steunen togen invallende Atjèhsoho benden, 
in 1887 troepen uit Padang moesten worden 
gezonden. Eseukanda werd den’Oden Nov. 
1893 vermoord. Zijn zoon Teukoo Bidjóh 
Lada galar Teukoe Moeda Nazaroedin nog 
slechts 4 jaren oud zijnde, werd het bestuur waar
genomen door Eseukanda’s halfbroeder Teukoo 
Daafar galar Toungkoo Hadji Rajeuft, in wiens 
dagen Troomon weer werd gevoegd bij Atjèh, en 
gestold onder don militairen civielgezaghobber 

Tapn*- Toean, met ingang van 1 Jan. 1902. 
Don 27stcn Febr. 1903 stierf Tng. H. Rajeu6'.

Bidjóh Lada, die te Koeta Radja wat had school 
gegaan, kwam 11 April 1904 aan het bewind,! 
doch in 1910 reeds trad hij af, en werd vervangen 
door zijn'broeder Teukoe Le.

TROESÉB. Dell MoekimsTroeséb vormen een 
landschap van de onclerafdecling Sigli, afdcoling 
Noordkust van Atjèh, grenzende ten W. aan 
Beungga, Keumala en Hjoembö6’; ten N. aan 
Keumangan; ten O. aan Keumangan en Arön; eii 
ten Z. aan Tangsé. Het zeer bergachtige land
schap wordt doorstroomd door dc Kroeëng Tiró, 
die hierin den bovenloop Kr. Simpang Meutjam- 
pli en later Kroeëng Inóng heet. Alleen het N. deel 
van Troeséb is vlak en laat zich rekenen tot do 
Pidie-iwZZeb Daar is de bevolking gevestigd, tel
lende o. m. 250 geregistreerde mannen. Zij houdt 
zich bezig met rijstbouw op sawahs.

Bestuurder is Teukoe Keudjroeën Lehman, 
wiens Korte Verklaring dd. 10 Oct. 1910 is 
goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv. besluit 
van 17 Mei 1911. Hjj is lang vijandig gebleven, 
naar men meende, daartoe genoopt door zijn 
huwelijk in 1S9S met do vrouw van rzijn collega 
van Sama Indra.

TROGONG. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contröle-afdeeling Garoet, regent
schap en afdeeling Garoet, residentie Preanger- 
Regentschappen. Het district heeft eene opper
vlakte van 214 K.M2. en telt 3 onderdistricten 
met 33 desa’s.

TROM. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

TROMMELSTOKKENBOOM. Zie CASSIA 
FISTyLA.

TROMPETTA (IKAN) (mal. mol.). Zie FLU1T- 
BEKVISCH.

TROMPONG. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN 
STRUMENTEN.

TROOSTENBURG DE BRUIJN (CASPAR 
ADAM LAURENS VAN). Geboren 24 Febr. 
1829 to Winterswijk, overleden 2S Juli 1902 te 
Utrecht,was aanvankelijk hulpprediker te Dordt, 
werd bij Ind. besl. van 0 Juni 1857 benoemd tot 
predikant te Rembang en verkreeg bij Kon. besl. 
van 2 Mei 1SS5, ingaande den len Juni.van dat 
jaar, op verzoek eervol ontslag uit ’s lands dienst. 
Na zijn terugkeer fungeerde hij nog als predikant 
te Erichem (cl. Tiel) en te Heeze.en Leende (N. m 
Br.). Hij heeft zich met botrekking tot Indië 
naam verworven als schrijver van twee boeken, 
nl. „ De hervormde kerk in Ncd. Oost-Indië onder' 
de Oost-Indischc Compagnie (1002 — 1795)”, 
Arnhem 1884 en „Biograpliisch woordenboek van 
Oost- Indische predikanten”, Nijmegen 1S93. .De- 
zo geschriften, en vooral liet eerste, geven veel 
meer dan de titel zou doen vermoeden; in „De 
herv. kerk” zijn naast korkclijke en zendingsza
ken, tal van geschiedkundige gegevens verwerkt, 
onmisbaar voor hen, die de historie van Indië be- 
studeeren. Blijkens de voorrede in het hier be- ■ 
doelde werk dienden tot dc samenstelling tal van 
boeken (vooral Prof. Millies’ studio in do Vcrsl. 
on Modod. der Kon. Akad. van Wetensch., Dl. 
VII (1863), 1)1. 12 vgg. en Valontijn’s Oud en 
Nieuw Oost-Indien) en eenige handschriften; de 
talrijke in don tekst geplaatste noten bevatten 
een schat van bibliogr. gegovons, die de groote 
belezenheid des schrijvers in een helder daglicht 
stellen. Even voo;- zijn dood gaf Van Tr. de 
Bruijn nog een ander werkje „Krankbezoekers in 
Ncd. Oost-lndië”, Amsterdam 1902, welk ge-
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Plantentuin, maar daarbuiten, en de aanleg van 
den tuin laat in vele opzichten te wcnschcn over. 
Eerst in Interen tijd is men er toe overgegaan om 
gazons van ccnig belang aan te leggen en perken 
van bloemen en heesters te vormen, die het oog 
aangenaam aandoen. Hier en daar wordt er 
thans het liefelijke aan liet nuttige of weten
schappelijke gepaard.

De aanleg van een werkelijk schooncn tuin 
heeft niet geringe bezwaren. Planten- en dieren
wereld beide leveren vijanden, die moeilijk to 
bestrijden zijn. Bij nagenoeg elke europeesche 
woning is gelegenheid om een tuin aanteleggen: 
toch ziet men alleen bij uitzondering goed ge
vormde gazons, perken met bloemen, enz. 
Daarentegen heeft de cultuur in potten en tob
ben een groote vlucht genomen. In deze be
perkte ruimten kan men met goede zorg de 
vijanden weren, en wordt men beloond met een 
rijken bloei, met welig blad, of wat men ver
langt voor de dikwijls zeer aanzienlijke moeite 
daarvoor gedaan.

Onmisbaar in de tropen is de tuinjongen (toe- 
kang kebon). Het klimaat maakt, vooral op de 
kustplaatsen, twee malen per dag begieten nood
zakelijk. „SemperviTens” zijn alle hoornen, maar 
juist deze laten niet op gezette tijden de bladeren 
vallen, zooals de loof hoornen in de gematigde 
luchtstreek. Eiken dag is de grond overdekt 
met bladeren; eiken morgen en eiken *middag 
moet de tuinjongen den tuin aanvegen, om het 
afgevallen blad te verwijderen. Voor dezen 
arbeid, gieten en vegen, is de inlandsche tuin
jongen geschikt. Hoewel steeds voorzien van een 
mes, heeft hij van snoeien geen flauw begrip. 
Eene kunstbewerking, die hij reeds als kind in 
den kampong geleerd heeft, past hij met graagte 
en met succes toe, dat is tjangkok, hetzelfde 
ongeveer als hot elders gebruikelijke marcol - 
teeren. Hij ringt een tak op eene bepaalde plaat -; 
en omwikkelt de wond met wat vochtige aarde 
en bindt daar klappervezels om. Ten einde nu 
wortelontwikkcling in dat beetje aarde te krijgen, 
moet ze steeds vochtig worden gehouden. Voor
dat doel zou de tuinjongen eenige malen per dag 
in den boom moeten klauteren en den tjan- 
kolcan nat maken. Hij past daarom liever 
eene andere methode toe. Boven den tjangkokan 
hangt hij een stuk bamboe, dat van onderen 
door een knoop gesloten is, waarin hij eene 
kleine opening heeft gemaakt. Dien bamboe vult 
hij ’s morgens met water, en druppel aan druppel 
valt het water op de aarde, die daardoor den 
gansehen dag vochtig blijft.

Om het uitdrogen te voorkomen bindt men wel 
om den tjangkokan een pisang-blad, of een stuk 
van de bladscheede van een pinang. Hij voor
keur neemt men voor liet tjangkok jonge houtige 
takken, die krachtig in groei zijn. Uitloopors, 
zoogenaamde siroengs, bewortelen gemakkelijk.

De regenmoesson is de beste tijd voor deze 
kunstbewerking. *

Ook andere kunstbewerkingen op tuinbouwge
bied worden wel toegepast. Stekken geschiedt 
voornamelijk bij die planten, welke geen goede 
zaden vóórtbrengen, maar ook bij andere. Zoo 
bijv. wordt witte kool, die in Europa uit zaad 
wordt gekweekt, in Jndië door stek voortgeplant. 
Als de kool is afgesneden, laat men de stronk 
staan, deze maakt dan eenige uitloopers, dio, 
afgesneden en geplant, spoedig nieuwe kool

IS schrift, in tegenstelling met het uitgewerkte woor
denboek slechts een naamlijst is en als eene aan
vulling van hoofdstuk VI van „De herv. kerk” 
moet worden beschouwd. Bij de samenstelling 
der laatste twee boeken was de schrijver beroofd 
van zijn gezichtsvermogen (zie de voorrede in het 
„Biogr. Wdb.”)

• , ' v- TUBEROOS. Zie .POLYANTHES TUBE-

!

gi /
. . ROSA.

TUINBOON. Zie V1C1A FABA.
TU1NBC UW EN SIEnPLAN‘1 EN. Wanneer men 

bij natuurvolken een onderzoek instclt naar den 
aard van hun Tuinbouw, dan zal men tot de 
wetenschap komen, dat het utiliteits-beginsel 
steeds op den voorgrond treedt. Men kweekt de 
planten om de wortels, bladeren, vruchten, zaden 
te kunnen nuttigen, of ook wel voor genees- of 
heelmiddelen. Van tuinbouwkunst is geen sprake 
en van liefhebberij, zooals men die in eene be
schaafde maatschappij opmerkt , is slechts wei
nig te ontdekken. Wat de inboorlingen in onzen 
Archipel betreft, wij mogen aannemen, dat de 
Tuinbouw het meest en het best beoefend wordt 
door de inlanders op Java. Hoog is de trap van 
ontwikkeling niet; het utiliteits-beginsel speelt 
er nog altijd een zeer groote rol bij, maar toch, 
en vooral onder de meer ontwikkelden, bespeurt 
men voorzeker liefhebberij in het kweeken van 
planten, die geen dadelijk nut aanbrengen, dus 
kweeken uit lust tot kweeken, tot zien opgroeien 
van de planten, die men zelf verzorgt. Dank zij 
deze zorgen krijgen de planten eene ontwikke
ling, welke het oog aangenaam aandoet en den 
verzorger een gevoel van zelfvoldaanheid ver
schaft. De Cliineezen .staan in dit opzicht zeer 
hoog; hoe zij overigens in het practische leven 
opgaan, in Tuinbouw uit zich hun kunst, zoowel 
in het aanleggen van tuinen als in het kweeken 
van specimen-exemplaron. Men vatte dit niet op, 
alsof wij kunnen instemmen met hunne opvat
ting van kunst, met hunne dwergboompjes- 
cultuur, enz., verre van daar, maar men moet 
een woord van waardecring hebben voor hunne 
beginselen op Tuinbouwgebied. Ook de Chi- 
neezen in onze kolonie, vooral de mcergegoe- 
den. geven daarvan overtuigende bewijzen.

De Europeaan heeft zijn zin voor Tuinbouw 
m medegebracht uit het Westen en in de tropen 

overgeplant. Van ware kunst is niet veel te be
speuren, maar daarentegen is er onder de Euro
peanen zeer veel liefhebberij in het kweeken van 
planten, en vooral zijn liet de vrouwen, die zich, 
naast de huiselijke bezigheden, hieraan wijden.

Van een eigen kunst op Tuinbouwgebied is in 
onze kolonie geen sprake. Aan hetgeen men elders 
onder landschapskunst of „Landscape garde- 
ning” verstaat, is geen behoefte. De natuur geeft 
zelve zooveel schoons, dat men geen parken, die 
liefelijke of woeste landschappen nabootsen, noo- 
dig heeft. Op vele plaatsen is de natuur zóó 
schoon, zóó overweldigend mooi, dat elke kunst
matige aanleg daarbij eene bespotting zou zijn, 
en al is men in een minder begunstigde streek 
gehuisvest, dan nog zijn de kampongboschjes, de 
palmengroepen, de bamboestoelen zoo aangrij
pend, dat geen kunstgewrocht het geheel nog 
schooner zou kunnen maken.

Waar voorzeker wèl gelegenheid voor fraaien 
tuinaanleg zou geweest zijn-is te Buitenzorg; 
toch heeft men zich daar weinig om bekommerd. 
Het natuurschoon bevindt zich niet in ’s Lands
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De Manihot utilissima, katóla pohoeng, erf, rondom de grasperken, langs het huis, op de 
trappen, die naar de voorgalerij on naar de 
aclitcrgnlerij leiden, op de voorgalerij en achter
galerij zelve, langs de gang naar de bijgebou
wen. voor de bijgobouwen, ja zelfs op de muur
tjes, welke het erf van de straat scheiden. Overal 
kan men bloempotten aantreffen. Schier zonder 
uitzondering zijn deze potten aan de buitenzijde 
wit of okergeel gekalkt. Enkele malen ziet 
ze blauwgrijs, en dan nog liefst met rood of wit 
gekleurde lijnen, wat op do inlandsche neiging 
tot het bonte wijst.'

Een tuin is in Indië geen aanleg met planten, 
maar met potten, waarin do planten moeten 
groeien: Natuurlijk zijn er uitzonderingen, waar, 
dank zij dikwijls ongelooflijke uitgaven, perken 
met bloemen en goede gazons worden onderhou
den. Wij zagen cens een rozenperk aanleggen, 
waar eerst de grond tot drie voet diepte was uit
gegraven, en daarin een steenen vloer gelegd, die 
gecementeerd werd; de wanden werden met een 
éénsteens muur in den grond opgetrokken, zoo- 
dat de aanraking met de aarde daarbuiten geheel 
was afgesloten. Dit bassin nu werd met goede 
aarde opgcvuld, en daarin werden rozen gekweekt 
Zeer lang heeft dit perk toch niet voldaan. Witte 
mioren en andere insecten lieten zich tóch niet

vormen.
(jav.) wordt altijd door stekken vermenigvuldigd. 
Stukken van den stengel van ± een voet lengte, 
worden tot een punt aangcslopen, en dan met een 
hamer in den grond geslagen; na een acht-tal 
maanden worden do wortels, die als voedsel 
dienen, geoogst. Het stekken is voor tal van sier
gewassen de meest geschikte wijze van vermenig
vuldiging; niet altijd gaat het even gemakkelijk. 
Bladeren laten zich ook wel eens gebruiken ter 
voortplanting, zoo van Begonia, Gesneris, Gloxi- 
nia, Melasloma, die op den grond vastgelegd, 
kleine plantjes ontwikkelen. De daoen boentiris 
(Bryophyllum) brengt zelfs jonge plantjes voort, 
wanneer men het blad aan een draad ophangt.

Dat er van cultuur in kassen geen sprake is, 
mag begrijpelijk hccten; toch vindt men hier en 
daar kleine serres, als men ze zoo noemen wil, 
waarin planten worden gecultiveerd. De grootste 
van dien aard zagen wij in ’s Lands Plantentuin. 
Dit gebouwtje bestaat geheel uit latten, ook het 
dak, en heeft den vorm van een chalet rustique; 
de breedte is 11 M., de lengte 25 M. en de hoogto 
01/2 M. in het midden, en 21/, M. aan de kanten. 
De latten zijn ^ 3 c.M. van elkaar verwijderd. 
In het inwendige zijn de kanten der vakken met 
koraalsteen afgezet, en hiertusschen zijn Selagi- 
nclla-soorten geplant, die door de goede ontwik
keling overeenkomen met grasranden. Als men 
de serre binnenkomt, stuit men dadelijk op een 
groot ovaal vak met verschillende soorten van 
varens, in het midden eenige boomvarens, daar
omheen andere soorten, in allerlei verscheidenhe
den van vorm en tint der bladeren. Aan beide
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men

<onbetuigd.
In het algemeen evenwel kan men aannemen, 

dat heesters en boomen in den vollen grond, wan
neer zij eenmaal aan het groeien zijn en dus in den 
strijd hebben overwonnen, niet meer worden 
aangetast, voordat zij door andere oorzaken ver- 
zwaktpzijn of ziek worden.

Boomen en heesters met sierlijke bloemen of 
die aangename geuren verspreiden, worden in 
grooten getale aangotroffen; ook lagere heesters 
met bonte bladeren zijn zeer gezocht. In het alge
meen zijn bladplanten, die dus om tic fraaie bla
deren worden gekweekt, zeer geliefd. Vooral op 
voorgalerijen, waar de zon niet altijd vrij spel 
heeft, voldoen ‘deze uitstekend.

Vruchtboomen vindt men, in do meest ver
schillende soorten, op nagenoeg alle erven. De 
kampongboschjes bestaan ook grootendeels uit 
vruchtboomen. Van boomgaarden, groote uitge
strektheden gronds, die met 6cne vruchtboom- 
soort zijn beplant, treft men’weinig voorbeelden *» 
aan

.

zijden zijn Dief jen bacliia' s langs den wand ge
schikt. Achter het varenvak staat een groep Ant- 
huriums, zooals Anl/t. crislallinum, magnificum, 
regale, Wurocqucanum enz. Vervolgens krijgen we 
het groote Maranta-vak, waarin wel een dertigtal 
vormen van dit geslacht zijn verccnigd. Het laat
ste vak is dat van de zoog. bontbladerigo Bego
nia's, de variëteiten van do Begonia Rex. Aan 
de kanton zijn nog kleinere groepen van Bromt- 
linccnr, Cyrlodeira's, Pellionia's, en een paar 

o i g< langde vakjes met chevelures. Aan het 
ii'-ui werk hangen hier en daar hangplanlcn als 
Mnlyceriums, Asplcniums, Lycopodiums enz. De 
pilaren, die tot steun van het dak dienen, zijn 
gedeeltelijk begroeid met klimplanten; een paar 
(_',insv.v-soorten voldoen daarvoor zeer goed, o.a. 
de Cissus discolor, en een bontbladerigo Cissus, 
van Suniatra afkomstig. Aan den buitenkant zijn 
ook klimmers aangebracht. De Passiflora prin- 
ceps bloeit bijna voortdurend met bloedroodo 
bloemen, terwijl de P. princtps coccinta met 
groote trossen van stcenroode bloemen prijkt; 
nog een o J'aesoniii, een paar IpomotcCs en Aris- 
iolochia's vormen de bedekking mot klimplanten 
aan de zijden. Op het dak worden geen klimmers 
toegelaten.

Daar de potcultuur tot ccne groote hoogte is 
geklommen, is do industrie van het pottenbakken 
vrij goed ontwikkeld. Toch zijn de vormen 
keloos gebleven tot op den tegenwoordigen tijd 
(zie POTTEN EN POTTENBAKKERIJ). Van 
ccne uiting van kunst in deze bij de fabrikanten 
(inlanders) is geen sprake. Do oplegsels en 
sieringen der potten bereiken het middelmatige 
niet. Trouwens zo zijn ook niet duur, wat te pas 
komt bij het groote aantal, dat men bij eenige 
liefhebberij noodig heeft. Men plaatst zo op hot

!
In de nabijheid van Seinarang zagen wij 

iets van dien aard van de djamboe kloetoek of dj. 
bidji, Psidium Guajava, waar a raison van eenige' 
klinkende munt, zooveel kon gegeten worden van 
deze vrucht, als men verkoos, op de wijze als in 
de gematigde luchtstreek wel in kersen boomgaar
den geschiedt. Tusschon Batavia en Buitenzorg 
kan men boomgaarden van djeroeks (Citrus-soor- 
ten) zien, on zoo misschien enkele meer.

Akkerbouw treft men vooral aan bij inlanders 
en bij min gegoede Europeanen in de binnen
landen.

Groenten worden gekweekt door inlanders en 
Chineezcn voor eigen gebruik, en voornamelijk 
voor de ouropeescho bevolking. De moeste euro- 
pcesche groenten worden dagelijks op de. markten 
in de hoofd plaatsen aangevoerd. Weinig gebruik 
wordt gemaakt van inheernscho planten als groen
ten, tenzij voor de indiseho tafel.

Achtereenvolgens zullen wij nu behandelen do 
sierboomen en heesters, en de kleinere, veelal 
geïmporteerde gewassen, zooals zaaiplantcn, enz. 
dc vruchtboomen. in het algemeen die planten,
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welke vruchten voor de tafel leveren; de groenten 
akkergewassen. Slechts bij uitzondering is hier 

naar de vele botanische opstellen in

varens, zooals Adiantum lunatum en Edgcworthi 
zijn mede zeer gezien.

Lycopodiaceae. Ter bedekking van 
bloempotten gebruikt men wel eens Sclaginella- 
soorten, die zich gemakkelijk laten vermenigvul
digen. Zij worden gewoonlijk „mos” genoemd. 
Ook Lycopodium-soorten, uit de bosschen aange
bracht, worden aan koorden opgehangen en wil
len op die wijze, in zeer weinig aarde, wel 
groeien.

Cycadaceae. Daar waar Oycas-soortcn in 
het wild groeien, is het begrijpelijk, dat de Euro
peaan die ook in zijne tuinen heeft overgebracht. 
Midden op een perk geplant, voldoet de Gycas, 
pakis adji, zeer. Wanneer het boomachtige ge
was te dicht bij do woning is geplaatst, is de sterke 
geur, die bij het ontwikkelen van do zware knop
pen ontstaat, hinderlijk. Ook kleine exemplaren 
in tobben zijn zeer gezocht.

Coniferae. Trof men vroeger slechts wei
nige van deze familie aan, zooals de Dammara, 
die in lanen geplant, uitstekend voldoet, tegen
woordig is het aantal gekweekte geslachten zeer 
groot. In de eerste plaats mag wel genoemd wor
den de Araucaria. Deze van Australië en Nieuw - 
Zeeland aangevoerde plant valt zeei in den 
smaak. Niet minder bij de Europeanen in tel zijn 
de Junipcrus, Cyprcssus, Thuja, Biota-soorten, 
die van zaden uit Europa worden opgekweekt. 
Tot in de warmste kustplaatsen wil de culluur 
hiervan wel slagen. Vóór de residentswoning te 
Soerabaja staat een heele rij in den vollen grond, 
die eenige meters hoog zijn geworden. Door de 
overeenkomst van het uiterlijk van eenige soor
ten met Casuarina-soorten (tjamara) worden 
deze planten ook algemeen tjamara\s genoemd. 
In de bergstreken, waar meer Japansche planten 
goed willen gedijen, troffen wij ook do Cryplonv.- 
ria e.d. aan.

Liliaceae. Van deze sierlijke familie zien 
wij in de laaglanden in tuinen, de Aloë, Yucca 
en Dracaena; de laatste in vele soorten en vor
men. De bruin- en wijnrood gekleurde bladeren 
van sommige Dracaena’’s voldoen zeer in een perk 
of op een gazon. Aloë zien we alleen in kleinere 
vormen, en Yucca munt veelal uit door rijken 
bloei met prachtige wit- of roomkleurige, klok
vormige bloemen. II cmerocallis met hare gele ■»! 
geelroode bloemen is een sierplant in tuinen in 
bergstreken; wij hoorden haar, hoewel unjwi.sl, 
lelies noemen. Ilyacinlhus. Hoewel do bollen 
bij herhaling, ja waarschijnlijk jaarlijks, mot 
Tulipa c. a. door vrienden en kennissen naar 
Indic worden gezonden, mislukt de eultuur ge
regeld : hoogstens komt er een enkel nageltje voor 
den dag. Van de Ilyacinlhus (Galslonia) candi- 
cans zagen wij goed ontwikkelde exemplaren, die 
gekweekt waren op het land Tjiómas, bij Buiten
zorg. Phormium tenax, het bekende Nieuw- 
Zeelandsch vlas, Cólcnso en andere, met groen 
en bont blad, worden in bergtuinen op vrij aan
zienlijke hoogte gekweekt. Het geslacht Sansc- 
viera heeft eene soort met bladeren, die ook ge
schikt zijn ter vezelbereiding, welke soort tot in 
de kuststreken, in tuinen als sierplant wordt aan
getroffen. De stugge bladeren komen uit de wor
telstokken, rechtop te voorschijn, staan dicht hij 
elkander in groepjes en zijn donkergroen met 
grijs en zwart gestreept of gevlekt.

Amaryllidaceae. Hoewel vele planten, 
tot deze familie behoorende, als siergewassen in

en
verwezen
deze Encyclopedie, waar meer uitvoerig over de 
inlandsche namen, het nuttig gebruik, de be- 
standdeelen enz. gehandeld wordt; de belangstel
lende weet deze toch wel te vinden, en in dit 
artikel is dc plant uitsluitend beschouwd van het 
standpunt van den tuinbouw.

Sierplanten. F i 1 i c e s. Varens behooren in 
tropisch landschap tehuis. Waar bloeiende 

planten niet willen gedijen, onder zware schaduw 
bijv., kunnen varens nog goed ontwikkelen. In de 
bergstreken treft men in tuinen wel eens boom
varens aan, die dan regelrecht uit het bosch zijn 
aangevoerd. Groote liefhebberij, vooral bij dames 
is er voor de cultuur van 4d?'a?ifam-soorten, meer 
bekend onder den naarn van chevelurcs. Deze 
naam is in Frankrijk gegeven aan de Adiantum 
Cdpillus Veneris, venushaar, en overgegaan op 
alle variëteiten en soorten, welke van het geslacht 
Adiantum worden gekweekt. In Indië noemt men 
„chevelure de Vénus” verschillende fijnere soor
ten, zooals Capillus Veneris, Ad. tenerum, gracil- 
limum e.a. De Ad. macro phylhcm, peruvianum 
heeten „chevelure de Mars en Ad. trapeziformc 
„chevelure du diable”. Het succes, dat met de 
cultuur van dit geslacht wordt bereikt, is on
overtroffen. Sierlijk van houding voldoen de 
chevelures op alle plaatsen, en ook als groen in 
bouquetten zijn de bladeren met hunne fijne 
slippen ongeëvenaard. In ’s Lands Planten
tuin worden de Adiantum-soorten als volgt 
gekweekt. Men gebruikt klei, die eerst g%ed ge
kookt wordt, ten einde er alle onkruidkiemen 
in te dooden; met deze klei worden kleine potjes 
niet geheel gevuld, daarna worden er dc rijpe 
sporen op gezaaid, en het potje met een plat 
glaasje bedekt; dit dient om het spoedige uit
drogen te beletten, en vooral om te zorgen, dat 
er geen sporen van andere chevelures, ,clie in eene 
kweekerij altijd in de lucht zweven, in komen; 
deze potjes worden nu in een zinken bak ge
plaatst, zoodat de bodem van den pot even in het 
water komt; het water moet eerst gekookt zijn 
en moet een paar malen in de week ververscht 
worden. Te Buitenzorg gebruikt men alleen ge- 
kookt water en dit werverscht men gedurig, om
dat er zich anders zeer kleine lagen in ontwikke
len, die de altijd vochtige klei met een geleiaeh- 

. *tigc laag bedekken, en den groei van de jonge 
Adiantums tegengaan. Zoodra de plantjes groot 
genoeg zijn, worden ze in goede aarde uitge- 
plant.

Varens met koperkleurige, zilverachtige en 
goudgetinte schubben achter op de bladeren wor
den in liet wild aangetroffen, en hebben onder den 
naam van goud- en zilvervarons hun v/eg in de 
tuinen gevonden. Merkwaardig is het hertsgewei, 
Platycerium alcicornc, dat men hier en daar in 

' tuinen aan boomen. of ook wel vrij aan een koord, 
ziet hangen. Deze breed vertakte varen kan me
ters lang worden; aan de breede uiteinden ziet 
men aan de achterzijde dé ovale bruingekleurde 
massa’s "van sporenhoopjes. De onvruchtbare 
bladeren blijven als groote schubben dicht bij 
elkander. Ook andere varens met onvruchtbare
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en vruchtbare bladeren worden als hangplanten 
aangetroffen. Varens, waarbij uit knoppen aan de 
hangende stengels kleine plantjes ontwikkelen, 
zoogenaamde „prolific ferns” of levendbarende
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||dc gematigde luchtstreken worden gekweekt, 
komen daarvan in onze Oost slechts weinige ge
slachten en soorten in tuinen voor. Eenc zeer al- 

bokende is het voor randen zoo bijzonder

men, met kringen, met luchtwortels, met stekels, 
met dc benedenste einden der bladstelen of met 
andere aanhangsels geheel of gedeeltelijk bezet. 
Do bladstelen zijn soms rood gekleurd, zooals bij 
den rooden pinang (Cyrtostachys Rendah), welke 
op latcrcn leeftijd vooral sterk afsteekt in eenc 
omgeving van licht- en donkergroen blad. Pal
men met gevlekte of metaalglanzende bladeren 
zooals Verschaffeltia, Phoenicophorium en Pinan- 
ga, trekken de aandacht, evenals de gestreepte 
bladstelen van den fraaien Pholidocafpu-s Ihur, 
Aviens groote als uit metaal gevormde donker
groene bladstelen, twee overlangsche geelgroene 
strepen hebben.

A r a c e a e.. Er zijn bijna geen planfen, zóó 
geschikt om in dc tropen en daar zelfs aan de 
strandplaatsen ,gekweekt te worden als de tot 
deze orde behoorende gewassen. Het geslacht 
Caladium, dat hier en daar in het wild voorkomt, 
wil, onder goede zorgen, welig tieren. Liefheb
bers in de kolonie hebben door kruising daarvan' 
vormen te voorschijn geroepen, die overschoon 
van blad waren, doch waarschijnlijk weder zijn 
verloren geraakt. Bekend zijn de C. Ceres, C. bico- 
lorsplendens, G. mirabilis,C. Belleymei, G. argyrites. 
Van de Alocasia's met metaalglanzende en soms 
zeer groote bladeren, noemen wij de A. Lowii, A. 
Thibautxana en A. Sanderiana. Van Anthurium 
worden alleen dc soorten met fraai blad en niet 
de in Europa gewilde, met sierlijke en gekleurde 

‘ bloemen, gekweekt. De Anth. crystallinum en 
Anth. regale zijn algemeen verspreid. Minder be
kend is de Anth. Warocqueanum, met zeer smalle 
en lange bladeren en de Anth. Veitchi. In de voor- 
en achtergalerijen voldoen dc Anthuriums uit
stekend. Eene fraaie klimplant is de Pothos 
aurea met bonte bladeren. De voornaamste plaats 
op de voorgalerijen nemen de Dicffenbachia's in. 
De verschillende soorten wedijveren in pracht 
van blad.

Pandanaceae. Van het geslacht Panda
nus ziet men wel eens soorten in tuinen, toch zijn 
zij niet. bepaald in cultuur.

Cyperaceae. Gypcrus-soorten zagen wij 
hier en daar in bloempotjes; zij hadden eene 
plaats naast kleine palmen o. d.

G r a m i n e a e. Zea mays, vooral de bonte 
variëteiten, treft men wel in tuinen aan. De Bam- 
busa-soorten zijn ook rijk vertegenwoordigd.

M usacea c. Musa en Ravenala. Sommige , 
J/usa-soorton worden als sierplanten gekweekt; 
vooral alleenstaande op gazons maken enkele een 
goed effect. De Ravenala madagascariensis is be
kend als pisang kipas, waaierpisang. De houding 
van dezen boom heeft iets regelmatigs, wat vele 
andere hoogopgaande planten missen. De blade
ren, welke op die van dc pisang gelijken, zijn ter 
weerszijden van den stam geplaatst, zoodat het 
geheel op een waaier gelijkt. In borgtuinon zagen 
wij bloeiende exemplaren: in de vruchten zijn min 
of meer platte zaden, met hemelsblauwe haren 
gekroond.

M a r a n t a c e a e. . Maranta' s ziet men veel 
gekweekt in potten en tobben. Hot fraaist zijn 
deze planten, wanneer men zo van boven beziet.

C' a n n a c e a c. Do Ganna was reeds jaren 
lang een algemeen verspreide tuinplant. Lichter 
of donkerder, smaller of broeder blad, van geel 
tot in rood spelende bloomen, daarin wisselden do 
Ganna's af. Tn latere jaren zijn do grootbloe- 
migc soorten in de mode gekomen, en nu is do

gemeen
geschikte chocolade-bloempje, ook wel onjuist 
Cfocus genoemd: deze is dc Zephyranthes, die 
met hare rosé en witte bloemen, in vele tuinen in 
dc lage landen prijkt. Zeer algemeen bekend is 
ook dc Fourcroya, door velen voor een aloë aan
gezien, die in gazons een goed effect kan maken. 
Soms ziet men hiervan groote perken; bij inlan
ders wordt zij wel als paggerplant (voor omhei
ning) gebruikt. Dc wijd vertakte kolossale bloem
stengel draagt gemeenlijk behalve de betrekke
lijk kleine bloemen, bolletjes, waaraan reeds een 
paar bladeren ontwikkelen, alvorens ze van tus- 
sehen dc bloemen op den grond vallen. Een echte 
prolificecrende plant dus! In potten ziet men 
enkele malen Grim- en Pancratium-soorten, en 
vooral zeer geliefd is de hucharis, wier fraai ge
vormde witte bloemen een sieraad in bouquettcn 
vormen. De .dj/auc-soorten worden weinig ge
kweekt, prachtige exemplaren van groene en 
bonte honderdjarigc-aloë zijn er op Tosari, in den 
vollen grond. Dat dc Narcissus met succes ge
kweekt kan worden, hebben we gezien bij een 
Chinees te Soerabaja, die in een schaal met schoo- 
ne kiezelsteentjes en water keurige narcissen in 
bloem kreeg. Dc Polyanthes tuberosa wordt in de 
tuinen gekweekt om dc welriekende bloemen. 
Deze, de këmbang sëdëp malem, is een zeer ge
zocht gewas. In de nabijheid van Bangil (Pasoe- 
roean) zijn er groote akkers mede bebouwd. 
Amaryllis (IJippeastrum) treft men ook in tuinen 
aan. De fraaie soorten van de europeesche kassen 
mist men hier. Haemanthus vindt men zelfs in de

:

kustplaatsen.
Bromeliaceae. Zeer weinig worden sier

planten van deze familie gekweekt. De ananas 
met gekleurde bladeren doet wel eens dienst als 
randplaat voor groote perken.

C ommelinace a e. Tradescantia-sootien 
met groene, en vooral soorten met donkerrood en 
groene bladeren, worden algemeen in tuinen aan- 
gej roffen.

P a 1 in a e. Vóór een 25tal jaren kweekte men 
geeiic palmen in tuinen. Er zijn zoovele soorten, 
die met oen of ander nuttig doel worden ge
kweekt, en zoovele, die in het wild of half ver
wilderd groeien, dat men geen oog had voor de 
schoonheid van andere soorten, die alle minach
tend met klapper of pinang werden vergeleken. 
1 Je palmen met waaiervormigo bladeren vonden 
nog cenige genade in dc Ijiinen. Zooals in vele 
opzichten i-> ook hierin door ’s Lands Plantentuin 
een goed voorbeeld gegeven. Vooral aan den lior- 
tulanus II» «J. Wigman komt de eer toe, de waarde 
der palmen te hebben loeren schatten. Van Bui
tenzorg uit over Batavia, ging de liefhebberij over 
geheel de kolonie voort. Als enkele planton in 
tobben, of alleenstaande in gazons, of in perken 
aangeplant, begonnen zij de aandacht te trekken. 
!)c invoer van pal mensoorten van elders heeft 
ook veel tot do verbreiding medegewerkt. En nu 
ziet men zo overal. Wat al schoone vormen! Welk 

pracht, ja dikwijls welk een majesteit, spreekt 
er uit de vormen van deze vorsten der tropen.

. Een laan van koningspalmen (Orcodoxa regia) is 
eenig schoon. Zij vormen zuiver gegoten zuilen 

wazig grijs, door nagenoeg geen smetje ont
sierd. Andere palmen hebben meer ruwe stam-
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den pot. aan, terwijl zij een eigenaardig donker 
kastanjebruine kleur aannemon; de bladeren, dio 
aan de meer naar beneden groeiende takjes ko
men zijn grooter en hebben ook eeno andere kleur 
vooral de matwitte vlek, die elk blad in het 
midden heeft, doet de plant een fraai effect ma
ken. Daarbij is zij gemakkelijk te' kwee ken; men 
kan snoeien zooals men wil. In het midden van 
een bloemtafol geplaatst groeit ze naar alle kan
ten uit. Do P. pulchra heeft fraaier gekleurde bla
deren; deze zijn ook wat ronder, donkergroen met 
bruinachtigen gloed, terwijl tusschen de blad- 
nerven lal van witte streepjes de plant een leven-, 
dig aanzien geven.

Polygonaccae. Al mogen enkele dezer 
in tuinen eene plaats vinden, geen is zoo schoon 
als de Antigonon Lcptopus, de roode bruidstra
nen. Deze klimplant is geschikt voor alle hoogten 
boven zee; wij vonden haar het best ontwikkeld 
op 1000 voet. Hoe heerlijk, die rijke bloei'van 
trossen van rosé bloemen, zich slingerende om 
hek- en rasterwerk, klimmende en vallende in 
gracieuse bochten, met ranken aan den stengel 
en ook aan de stelen der trossen, en aan die ran
ken zelfs weder gebloei van roserood. Evenals 
hare ver-verwante, de boekweit, wordt zij ’s mor
gens door bijen bezocht bij honderdtallen. Te 
midden van al het gebladerte is deze klimplant 
eene der meest gewaardeerde in de Indische tui
nen.

cultuur nog meer uitgebreid. In grootc perken 
ziet men de meest verschillend gekleurde soorten 
vercenigd; ze zijn een waar sieraad voor den Indi- 
schen tuin.

Orchideae. Niettegenstaande in de bos- 
schen.van Java en de andere eilanden de sicrlijk- 
ste verlegenwQordigstcrs van deze plantengroep 
worden gevonden, en in Europa daarvoor hoogc 
prijzen worden besteed, omdat hare bloemen tot 
de schitterendste onder hare zusteren behooren, 
is toch de cultuur daarvan in Indische tuinen 
weinig algemeen. Men ziet wel hier en daar de 
welriekende en schoon gekleurde Vcmda's, de wit
te Phalacnopsis, Dendrobiums enz. in boomen in 
de tuinen, ook wel enkele planten op plankjes op
gehangen in de achtergalerij of bij de bijgebou
wen, maar van cultuur kan schier geen sprake 
zijn. Men kweekt ze*wel eens op ruwe stukken 
hout, op planken, ook wel in mandjes of potten, 
maar wat het beste is, valt moeilijk te zeggen. 
Bindt men de planten op blokken of op plankjes, 
dan moet men de wortels een weinig bedekken 
met fijn geklopte klappervezels of met- mos. Men 
bedekt den voet van de plant met dit materiaal 
en bindt ze dan vast op het plankje. In plaats 
van plankjes gebruikt men ook wel latten van 
2 a 3 c.M. middellijn en 20 a 25 c.M. lengte; 
deze spijkert men op een ouderlingen afstand 
van 1 a 2 c.M. op dwarse latten. Te zware scha
duw is niet goed; de meeste Orchideae kunnen 
wel wat zon verdragen. De mandjes, waarin men 
de Orchideae plant, zijn meestal van djatihouten 
latjes gemaakt. Bij deze is vooral drainage noo- 
dig. Men legt eerst eene laag scherven op den 
bodem, stapelt daarop mos en in het midden, 
waar de plant moet staan, doet men wat aarde, 
grof zand, houtskool en scherven in het mos; 
het geheel wordt met mos bedekt. De mandjes 
zijn het meest geschikt voor groote planten met 
veel wortels; voor kleinere planten, en ook voor 
grootcre. die.nog weinig wortels hebben, zijn de 
plankjes beter. Men moet er vooral op letten, dat 
de meeste Orchideae eene rustperiode hebben, ge
durende welke zij geen of weinig water behoeven.

Casuarin’aceae. Casuarina wordt op 
Java tjamara genoemd. Deze boomsoort wordt 
gebruikt voor lanen, op kerkhoven enz., waar zij 
zeer goed voldoen. Cas. sumatrana is fraaier pira
midaal dan Cas. equiseti folio. In tuinen ziet men 
ze niet gaarne. Onder de Casuarina's willen bijna 
geen andere planten groeien, en het afgevallen 
fijne loof is zeer onaangenaam en lastig, vooral 
voor planten in potten.

Morace a e. Tot de ware sierboomen in par
ken en op pleinen mogen wij den waringinboom 
rekenen. De inlander heeft eene hoogc vereering 
voor dezen, en de Europeaan bewondert hem, 
wanneer de boom zijne armen naar alle wind
streken uitzendt, ondersteund door luchtworleh, 
die van uit die takken gaande, zich in den bodem 
vasthechten. Die luchtwortels worden ais zuilen, 
die het loofdak dragen. Verschillende Ficus- 
soorten ziet men in tuinen, en Urosligma's, waar
toe wij ook den waringin kunnen brengen. Uros- 
tigma clnsticum, die een fraai caoutchouc levert, 
kan men als een sierboom aanmerken, om het 
prachtige blad, waardoor hij voor de bloemtafols 
in Europa zeer gezocht is. Kleine sierplanten zijn 
de soorten van het geslacht Pellionia. De F. 
Dnveauna groeit zeer welig; de eerste bladeren 
blijven klein en leggen zich tegen den wand van
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Cardophyllaceae. De anjelier, Dian- 
thus caryophyllus, wordt uit zaad gekweekt en is 
in tuinen aan de kustplaatsen zoowel als op do 
bergen te vinden.

Nyctaginaceae. Een sierboom in de 
tuinen is de Pisonia alba, kol bandan; zijn licht
groene, ja soms bijna geheel gele bladeren, zijn 
een aangename afwisseling tusschen al het andere 
groen. Bloeien doet de boom nooit, ten minste 
niet op Java. Door zijn blad is hij zijne plaats in 
den tuin volkomen waardig. Meer om de bloem 
wordt de Bouqainvillea gekweekt. Juister gezegd 
zijn het niet de bloemen bij deze plant, die het 
oog tot haar trekken, maar de schutbladeren, om 
twee of drie minder aanzienlijke bloemen. Deze 
schutbladeren zijn óf donkerrood óf lichtpaars 
rood gekleurd. Zij is eene klimplant, maar kan 
ook als kroonboom worden gekweekt. Over < < n 
huis, stal of goedang geleid maakt zij met haar 
rijken kleurentooi een schitterend effect. De Mi 
rabilis Jalappa, bolle-de-nuit, op Java kembang 
poekoel ampat of k. pagi-soró genoemd, wordt 
veel aangetroffen in tuinen. Terwijl de typische 
vorm purporroode bloemen voortbrengt, vort 
nen de gekweekte planten in hare bloemen alle 
mengingen van rood door het geel tot wit.

Nymphaeaceae. N ymphaea-Koonfen wor
den zelden gekweekt, meer de Nelumbium 
speciosum, die ook door Chineezcn in tobben met 
water wordt gecultiveerd. De zaden van deze 
laatste, welke in een vleczigen vruchlbodem zijn 
weggedoken, worden geroosterd gegeten. Fraai 
zijn ook de bloemen van dezen zoogenaamden 
lotus, die op de markten bij manden vol worden 
aangevoerd. De Victoria regio, heeft ook haai- wég 
in Indië gevonden. De heer Wigman schreef een 
twintigtal jaren geleden over deze merkwaardige 
plant het volgende: „Deze prachtige waterplant 
is sedert lang op Java ingevoerd, maar nog weinig 
verspreid; zij behoort tot de interessantste plan
ten van den Buitenzorgschen plantentuin. Op
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verschillende vijvers in genoemden tuin ziet men 
de groote bladeren drijven, die met hunne recht
opstaande randen aan reusachtige presenteerbla
den doen denken, daar tusschen komen dagelijks 
nieuwe, witte bloemen te voorschijn, die don twee
den dag hare zuiver witte kleur verliezen om 
alsdan in rosé over te gaan. De bladeren worden 
hier zelden grooter dan l‘/2 M. diameter, terwijl 
ze in do serres in Europa dikwijls 2 Al. middellijn 
bereiken. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan, 
dat men in Europa slechts een beperkt aantal 
bladeren aan de plant laat, terwijl wij hier niets 
aan de plant doen dan nu en dan do oude ge
schonden bladeren verwijderen; ook is de plant 
in de serres eenjarig, en hier groeit ze jaar in 
jaar uit door; van de meeste kunnen wij niet 
nagaan, hoe oud zij zijn; van een, die alleen in 
een vijver staat, weet men dat ze in 1872 ge
plant is, de andere zijn ouder. De Victoria regia 
geeft hier geregeld, zonder kunstmatige bevruch
ting, kiembaar zaad. Jammer dat deze fraaie 
waterplant niet meer algemeen is. De cultuur is 
eenvoudig genoeg; er is voor noodig een flinke 
vijver, waarin eene behoorlijke hoeveelheid mod
der is. De zaden moeten eerst in een waterbak in 
een pot gezaaid .worden, en als ze groot genoeg 
zijn om in den vijver geplant te worden laat men 
eene ruwe mand van bamboe maken; deze wordt, 
gevuld met modder, midden in den vijver ge
plaatst, op zoodanige diepte, dat de bladeren van 
de plant, die men er in zet, op het water drijven. 
Langzamerhand vergaat de bamboe en komt de 
plant in den modder van den vijver terecht; tege
lijkertijd groeit de*plant door, zoodat de blad
stelen zich verlengen en de bladeren altijd aan de 
oppervlakte blijven”. Wij kunnen ten overvloede 
hieraan toevoegen, dat wij de Victoria regia in 
bloei zagen vóór de residentswoning te Pasoe- 
rocan, en vóór de woning van den assistent- 
resident van Alalang, de laatste in een zeer klei
nen vijver, zoodat de ontwikkeling der bladeren 
niet zoo s erk kon zijn als in een groot bassin.

Al a g ii o I i a c c a e. Michelia Champaca is 
een boom met zeer geurige donkergele of witte 
bh« men, de tjainpaku. Nog niet geheel open zijn
de. worden deze geplukt en op de markten ver
kent.

A n o n a e e a c. Gm de geurige bloemen wor
den sommige hoornen en heesters dezer orde, 
vooral door inlanders, gekweekt, zoo bijv. de Ca- 
voii'jii oiloratfi, kénanga, een boom met welrieken
de, gi-i-laehtig groene bloemen, ArUibotrys-soov- 
ten, die door middel van haken klimmen, en geu
rige groene bloemen dragen, zelfs op die haken.

N c |» e n t k ft e e a e. Ncpenlhes-soorten, zg. 
bokcrplanlen, worden slechts zelden gekweekt 
aangetroffen.

V i o 1 a e e a e. De geurige en de driekleurigo 
vioolt jes, zg. pensees, worden in tuinen zeer ge
waardeerd; al slagen zij beter in bergtuinon, aan 
de kustplaatsen kunnen ze mot zorg toch ook 
worden gecultiveerd.

'I' e r n s t r o o m i a c e a e. Enkele malen 
wordt, met groote zorg, de Camellia in bloei ver
kregen; wij zagen ze zelfs in een tuin te Soeraba- 
ja, doch met slechts weinig bloemen.

Passifloraceae. De passiebloem is in 
den Indisehen tuin geen onbekende. Langs hek
en rasterwerken komen zeer goed ontwikkcldo 
planten, met goed gekleurde bloemen te voor
schijn.

Begoniaceao. De Begonia is een alge
meen geliefde sierplant. Slechts twee' groepen 
kunnen wc in Indië aanschouwen, cl. de blad- 
Begonia's en de Begonia's met rijken bloementooi 
en minder in het oog vallend blad. De knol- 
JBegonia's hebben hun weg nog niet in Indië ge
vonden. De blad-Begonia's behooren tot de Rex- 
variëteiten; waarlijk goed gekweekte exemplaren 
treft' men in de tuinen aan. Bijzonder in den smaak 
vallen de blo cm-Begonia's, die meer heesterach
tig van voorkomen zijn. Welk een pracht van 
bloemen! Waarschijnlijk worden zij nergens ter 
wereld zoo aangetroffen, als hier op of naast 
voorgalerijen, op plaatsen, die op het Oosten 
liggen, en dan. beschut voor te veel regen. Soms 
willen ze wel in de volle zon gedijen; toch hebben 
zij daar niet de schitterende witte, rosé of roode 
kleuren der bloemen, als een weinig in de scha
duw.

;
i
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Cactaceac. Opuntia^s vindt men in vele 
tuinen; ze dragen rijkelijk bloemen. De nacht- 
Cereus zagen wij ’s avonds in bloei aan de kust
plaatsen in voorgalerijen.

AI a 1 v a c e a e. Den waroe-boom, wélke tot 
deze orde behoort, kan men moeilijk als sier boom 
aanmerken. Toch is hij in vele tuinen gewenscht 
voor schaduw. Zeer algemeen bekend is de këm- 
bang sapatoe, de Ilibiscus Rosa-sinensis. Deze 
heester wordt zoo overvloedig gekweekt in zoo 
vele* kleuren en vormen, dat hij te recht ordi
nair wordt genoemd, en toch kan hij bijzonder 
fraai zijn met het donkergroene blad en de wijn- 
roode of donkerroode, groote, wijd openstaande 
bloemen! Hoevelo variëteiten hiervan voorko
men, is niet te zeggen. In de eerste plaats noe
men wij die met enkele en met dubbele bloemen. 
Beide zagen wij ze in zeer verschillende kleuren 
van wit tot oranje- en zalmkleurig, en verder 
van licht rosé tot zeer donkerrood, enkele zelfs 
paars. Toch gelooven wij, dat hier ook andere 
soorten bij zijn dan de Rosa-sinensis. Voorzeker 
eene andere soort is de Hibiscus schizopetalus 
met de fijn ingesneden, naar achter en boven 
omgckrulde bloembladeren, welke een 40tal jaren 
geleden uit Engeland in Indië werd ingevoerd, 
’s Lands Plantentuin verkreeg de eerste planten 
in bloei, en de verbazing over de sierlijkheid der 
bloem, die een ieder zoo goed kende als de këm- 
bang sapatoe, was algemeen. De zucht om deze 
nieuwe kembang sapatoe te bezitten was groot, 
en dank zij de gemakkelijke voortteling, door 
stek, was zij spoedig over Indië verspreid. Sedert 
zijn er weder vele tusschcnvormcn ontstaan tus
schen de rosa-sinensis en schizopetalus, die niet 
alle verbeteringen zijn. Van Abutilon-soorten za
gen wij ooi; goed gekweekte exemplaren. Ook 
worden in tuinen in den vollen grond Althuca- 
struiken aangetroffen. In den stadstuin te Soera- 
baja voldeden zij o.a. zeer. De Abelmoschus, gan- 
dapoera, wordt gekweekt om de welriekende 
zaden.

Gerani a c e a e. Vair het geslacht Gerani
um en ook van Pclargonium worden eenige soor
ten om de bloemen gekweekt, met meer succes in 
de bergstreken dan aan de kust.

T ropnoolaco a c. Tropaeolum majus, do 
oostindischc kers. is, vooral in de bergstreken, in 
tuinen zeer geliefd, en groeit en bloeit daar welig. 
Zelfs vonden wij ze verwilderd in het Tönggër- 
gebergte, waar zij natuurlijk uit tuinen was ont
snapt.
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Balsaminaceae. Zaden van do Impa- 
tiens Balsamine, balsemine, worden veel geïm
porteerd, en met succes, want zo bloeien zeer 
mooi. Gewoonlijk worden ze op een perk bijeen 
gezaaid. Do zaden verspreiden zich zelven, en 
geven weder het aanzijn aan nieuwe planten enz., 
toch gaan op deze wijze de bladeren en bloemen 
in ontwikkeling zeer achteruit. Het best ontwik
kelen ze op cene plaats, welke de oohtendzon 
heeft tot 9 of 10 uur en de rest van den dag licht 
beschaduwd is. Door stek laten de balseminen 
zich ook vermenigvuldigen. De Impatiens Sultani 
met de schitterend roodgekleurde bloemen treft 
men ook wel in tuinen aan.

Eryt-hroxylaccae. We zouden deze 
orde niet noemen, wanneer niet de Erythroxylon 
Coca, die ook om het gebruik der bladeren wordt 
gecultiveerd, cene plaats waardig mocht gekeurd 
worden in den tuin. Het frisséhe; levendige groen 
van de kleine bladeren van dezen heester maakt 
hem aantrekkelijk als sierplant.

R u t a c e a e. Het midden tusschen boom en 
heester houdt de Murraya exotica, këmoening. 
In den avond verspreiden de zuiver witte bloe
men een zachten, liefelijken geur, door tuin en 
huis. Bij maneschijn kan men zien, hoe het boom
pje prijkt met honderden bloemen. De geur is bij 
tijd en wijle zoo sterk, dat ze verdoovend wordt. 
Om die reden moet hij dikwijls van de nabijheid 
der woning worden verwijderd. Niet onbcmiifd is 
ook de Buta graveólens, wijnruit, daoen inggoe, 
met het sterk riekende fijne blad, waarvan het 
gebruik mede bij inlanders bekend is. Do Citrus- 
soorten noemen wij hierna bij de vruchtboomen. 
Als sierplanten, in den vorm van kroonboomen, 
zagen wij ze niet gecultiveerd.

Burseraceae. Canarium. Prachtig zijn 
de lanen van kanariboomen. Voor dit doel komen 
in aanmerking de Canarium commune, de gewone 
kanari, en de Canarium Mehenbethene, de kanari 
arnbon. De eerste soort schiet hooger op, de laat
ste maakt breeder kronen.

S i m a r u b a c e a e. Quassia wordt als sier
heester in tuinen aangetroffen; de roode bloemen 
aan trossen en de zonderling gevormde, samenge
stelde bladeren met gevleugelde bladstelen, trek
ken wel de aandacht.

Meliaceae. De Melia Azcdarach, winde, 
treft men wel eens in tuinen aan, hoewel niet zoo
veel als de tjakra-tjikri, wiens zacht geurige bloe
men zeer gezocht zijn. De min of meer paarse 
bloemen in trossen doen den Europeaan wel eens 
denken aan de hem zoo wel bekende seringen uit 
de gematigde luchtstreek. Geurig zijn ook de bloe
men van de patjar tjina, waarvan de bloemtros
sen om die reden tusschen-de Ideeren worden ge
legd in de linnenkast, enz.

V i t a c e a e. Fraaie sierplanten behooren tot 
deze orde, bijv. van het geslacht Cissus, C. disco
lor en andere; ook schoon is de Lcca amabilis, die 
men nog weinig aantreft.

Euphorbiace a e, Vele inlandsche soor
ten van deze orde treft men op de erven in de 
kampoengs aan, zooals de soesoean, tikel baloeng 
of kajoe oerip. De Ricinus-soorlcn worden om de 
olie in de zaden gekweekt; toch vonden wij ze ook 

. wel als sierplanten in de tuinen, als hoedanig ze 
uitstekend kunnen voldoen. Hoewel de vruchten 
van de Anlidesrna Bunias, boeni, worden ge
bruikt, wordt toch deze plant niet altijd om die 
reden in de tuinen gevonden, maar ook meerma

len als sierheester. Wij zagen ook enkele malen de 
Euphorbia splendens. Acalypha is een heester met 
gekleurde bladeren, welke zeer algemeen in do 
Indische tuinen in vele variëteiten wordt aange- 
troffen. Zeer fraai en in het oog vallend zijn do 
heesters van Poinseltia pulcherrima met de flu
weelachtige vuurroodc schutbladeren.

Een plantengeslacht, dat een voorname plaats 
in den Indischen tuin bekleedt, is het geslacht 
Codiaeum, meer bekend onder den naam vair 
Croton. Er is geen plantengroep geweest, die zoo 
in korten tijd in Indië in aanzien gekomen is als 
deze; nu is de groote liefhebberij wel veel ver
minderd, maar een 40-tal jaren geleden was de 
liefde voor Crotons in Indië een ware manie. On
telbaar zijn de verscheidenheden, welke over den 
gcheclen Archipel worden gekweekt..In de Soen- 
daneesche landen heeten ze pocring. Alle verschei
denheden hoort men met mm of meer duidelijke 
namen betitelen, bijv. boentoet matjan = staart 
van een tijger, sajap noeri = vleugel van een 
noeri (vogelsoort), mangkok mas - gouden nap, 
tokè = gekko (hagedissoort), toembak radja = 
piek van den vorst, kodja makan sirih = een 
arabier die sirih kauwt, boeloe ajam = haneveer, 
anting-anting = oorbellen, ikoer kambing — 
bokkestaart, enz. Onder de vele verscheidenhe
den met zulke bijzondere namen, zijn er natuur
lijk ook, die in Europeesche kassen worden aan- 
getroffen met geheel andere namen. De Codiaeum 
kweekt gemakkelijk voort van stek. Wat bij der
gelijke planten in de cultuur meer gebeurt, ziet 
men ook bij deze, nl. dat zij zoo nu en dan een tak 
vormen met anders gevormdb bladeren dan de 
moederplant zelve bezit. Worden deze’ afgesne
den en weder gestekt, dan heeft men eene nieuwe 
verscheidenheid. Aldus zijn bijv. ontstaan de 
Codiaeum van Oosterzeeï en de Codiaeum Wigma- 
ni. De eerstgenoemde verscheidenheid heeft kor
te en smalle bladeren en heeft den naam gekregen 
in België, in de Tuininrichting van de Compagnie 
continentale d’horticulture te Gent, en de laatste 
met lange en smalle bladeren is benoemd door 
den hortulanus van ’s Rijks Academictuin te 
Leiden, H. Witte. Wanneer men de Codiaeum* 
wil beschrijven, zal men ze kunnen terugbreny. n 
tot drie groepen, ten eerste die, welke gekweel.t 
worden om de kleur der bladeren, ten tweede die 
om den vorm, en in de derde plaats die om do 
kleur en den vorm beide. De kleur der blador'-n 
loopt zeer uiteen, Tusschen groen, geel on rood 
worden alle mogelijke nuances aangetroffen, v m 
af het helderste groen tot donker bloedrood. De 
witte kleur komt alléén niet voor, maar wél ge
mengd met andere kleuren. Merkwaardig is hol. 
dat verschillend gekleurde bladeren aan óéin
plant kunnen voorkomen; vooral treft men zulke 
aan, waarbij de jongere bladeren groen, do oudere 
rood tot bloedrood zijn gekleurd. Wat den vorm 
der bladeren aangaat, zoo kan men de Codiaeums 
ook hiernaar verdeden in twee rubrieken, die 
waarbij de bladsehijf gedraaid is, en die waarbij 
de schijf vlak is. De bladeren van de oorspronke
lijke soort zijn min of meer langwerpig-eivormig 
en gaafrandig. Bij de gekweekte planten is veelal 
de oorspronkelijke vorm niet meer te herkennen. 
De bladeren zijn verbreed of versmald, verlengd 
of verkort, de randen zijn gegolfd en ingesneden, 
zelfs tot zeer diep naar het midden. Bij enkele 
verscheidenheden zijn de insnijdingen aan weers
zijden zoo diep, dat op afstanden openingen
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voorkomen, waar de bladnerf de eenige verbin
ding vormt. Door de draaiing van de bladvlakte 
gelijken eenige bladeren op lange krullen of kur- 
ketrekkers. Welke de aanleiding is gcwccst-tot de 
manie voor Codiaeum, zoodat ze met honderden 
guldens werden betaald, is niet met zekerheid te 
zeggen. Slechts gedurende een paar jaren hebben 
zeer hooge prijzen gegolden, cn daarna is do prijs 
steeds meer gedaald. De hooge prijs was oneven
redig aan de zorgen aan de planten besteed. Goed 
gekweekte boomen, zelfs praclltplantcn van eeni
ge soorten brachten op veilingen niet zooveel 
geld op als een enkel stekje van eenige andere 
soort. Voornamelijk Arabieren cn Inlanders be
steedden hooge sommen. De hoogst betaalde som 
is / 1800 geweest voor één plantje. Naar de mce- 
ning van enkelen was deze rage te vergelijken bij 
den dwazen tulpenhandel in 1634 en volgende 
jaren. Evenals bij den tulpenhandel waren de ge
zochte planten schaars voorhanden; ze hadden 
daardoor werkelijk hoogere waarde, welke waar
de zij lang zouden hebben behouden, als de Co
diaeum juist niet eene plant ware, die bijzonder 
gemakkelijk voortgekweckt wordt. De groote 
sommen, welke betaald werden, waren een spoor
slag voor velen om de gezochte soorten te kwee- 

. ken. Het kon niet anders of de prijzen moesten 
dus in een kort tijdsverloop weder dalen. Op één 
punt gaat de vergelijking met den tulpenhandel 
mank, n.1. dat bij dezen handel niet betaald werd, 
en bij dien der Oodiaeums wel. Bij den verkoop op 
publieke veilingen was de strijd tusschen de bie
ders dikwijls vrij warm; soms ging het gekochte 
plantje, staande dt* verkooping, weder voor een 
dubbelen prijs in andere handen over. Voor de 
geschiedenis heeft dit kijkje in den tuinbouw in 
Nederlandsch Oost-Indië wel eenige waarde. Wat 
de cultuur betreft, deze is zeer gemakkelijk; niet 
alleen van stek, maar zelfs van een enkel blad 
kan eene plant worden opgekweekt, al duurt deze 
laatste kweekwijze Wat lang. Ze verdragen zeer 
goed de zonnehitte. Ze laten zich snoeien en snij
den, zooals de buksboompjes in de gematigde 
luchtstreek. Bij den cultuurtuin te Tjikeumeuli, 
nabij Buitenzorg, stond vroeger een geschoren 
haag van Codiaeum. Men kan ze als kroonboomen 
kweeken, welk»! hun gelijken hebben in de oranje
boom en en lauficren in de Europeeseho koude 
kassen.

A r a lino e a e. Aralia, Panax en andere ge
slachten worden van deze orde in tuinen aange
troffen. Algemeen bekend is de daoen mangkok, 
een heester met breed lepelvormige, holle blade
ren. Onder den algemeenon nuam van këdong- 
dong vindt men vele variëteiten van Aralia, Pa
nax, enz. Behalve in het verschil in fijnheid van 
bladeren, onderscheiden zich vele ook nog in tint 
van groen, en zijn er ook bonte kleuren bij. Zeer burg. Zij verpakken de rozen in mos in gesloten
fijn en fraai bont is do Panax Victoriae. Trcve- kisten. Ook hoorde ik met lof gewagen van do
sin Burckii, aldus genoemd naar Dr. Burck, ken- firma Paul & Son, Old Nurserics, Cheshunt, Eng-
merkt zich door groote, eigenaardig gevormde, land. Deze verzonden eveneens in gesloten kiston,
zeer sierlijke bladeren. niet in Wardschc kisten; zij leverden rozen op

U m b e I 1 i f o r a e. Enkele malen ziet men in eigen wortel, in potten gekweekt, en die werden
bloempotten «Ie feu kei, Foeniculum, gekweekt. dan zonder potten, met de aardkluit in mos ge
ilet blad dient voor versieringen in bouqucttcn. wikkcld, in dichte houten kisten gepakt en do

Saxifragaceae. in bergtuinen komt ruimten tusschen do planton werden aangevuld
wel oen» gekweekt voor de Hortensia, IJydrang ca met droge krullen. Aldus verpakt, kwamen er
horlcnsis en 'paniculala. geen 5 % dood aan. Er is echter nog iets, waarop

R o s a e e a e. In nagenoeg alle tuinen, hetzij gelet moot worden, en dit is do ontpakking
in do steden, hetzij in de binnenlanden, vindt verdere behandeling van rozen, uit Europa

. De liefhebberij daarvoor is bijzonder gebracht.^ De heer T. Ottolander, een man van

groot. Eigenaardig is het, hoe vaak men nog de 
groene roos aantreft, hoewel daaraan noch eenig ? 
poëzie, noch schoonheid verbonden is. Het meest 
verspreid is de Perzische of eigenlijk Damascener 
roos, Posa darnascena, welke, volgens de mcening 
van den heer Wigman, hortulanus van ’s Lands 
Plantentuin, waarschijnlijk vóór de komst der 
Europeanen, al op Java was. Deze wordt nu ook 
nog door inlanders gekweekt, cn vooral nabij de 
hoofdplaatsen vindt men groote aanplantingen, 
waarvan de bloemen op de markten worden ver
kocht. De Perzische roos is het best en het ge
makkelijkst van alle rozen te kweeken; ze heeft 
weinig te lijden van insecten, welke der bloemen
cultuur anders zoo in den weg staan. Deze roos 
is zeer welriekend; de inlandsche schoenen trek
ken daarvan partij, door er rozenwater uit te be
reiden; de kleur is fraai rosé, maar de bloem is 
niet vol en, afgesnVlen, valt ze spoedig uiteen. 
In de hoofd plaatsen zooals Soerabaja kan men 
in de vroege morgenuren tal van inlanders de 
stad en voorsteden zien binnenkomen, belast cn 
beladen met bouquetten, nagenoeg alle van Per
zische rozen. Voor vijf centen heeft men een 
hand- of tafclbouquet, waarin een 25tal rozen op 
stokjes gebonden, prijken. In het waschwater 
vindt men meermalen de heerlijk geurende bloem
bladeren van deze roos, en op rozen slapen is 
in Indië niet altijd illusie, maar ook wel werke
lijkheid. Naast andere bloemen, dragen de in
landsche vrouwen deze roos in haar kapsel; bij 
offeranden leggen zij rozebladeren neder. Men 
kan in Indië alle rozensoorten kweeken, maar wat 
op de bergen lukt, heeft nog geen kans van 
slagen in de benedenlanden. Het meest ‘ge
schikt voor de cultuur in de tropen zijn de zg. 
hybride-remóntant, de thee-, de noisette- en de 
bourbon-rozen. Men kan aannemen, dat die rozen 
in de tropen het meest voldoen, welke in Europa 
tot de best doorbloeiende soorten behooren. Het 
is ondoenlijk hier de namen van de rozen te 
geven, welke in Indië worden gekweekt. In die 
namen is daar ook iets bedenkelijks. Men maakt 
namelijk namen en dat is gevaarlijk. Allerzotste 
staaltjes ziet men daarvan b\j verkoopingen. Ro
zen op naam worden beter betaald dan zonder. 
De eigenaar schrijft daarom maar namen op, als 
hij ze niet \^eet. Met hoeveel deftigheid leest men: 
Monsieur Louis, Gloire de Sancta Maria, Belle 
blonde e. d. m.

Hoe krijgt men de rozen in Indië? Het is dui
delijk, dat voor de verpakking, met het oog op 
eene reis van zes weken aan boord van een stoom
schip, bijzondere zorg moet worden 'gedragen. 
Verschillende Europeeseho firma’s leveren rozen 
in Indië. Dio ik hot meest hoorde noemen was do 
firma Gcbr. ICetton, rozenkweekers te Luxcm-

en
aan-

men rozen
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worden de vruchten, op last van hoogorervaring op dit gebied, schreef: „Een eerste ver- 
eischto is dat ze zoo snel mogelijk op hare be
stemming komen. Elke week langer aan boord 
of in'een pakhuis is zooveel percent meer aan 
dooden. Immers, het kan zijn, dat ze te droog 
werden ingepakt en dan is een paar weken in 
de warmte fataal; misschien zijn ze te nat inge
pakt en dan doet de tropische warmte haast nog 
meer kwaad. Zoodra de kisten aan zijn, moeten 
zij op een koele plaats (onder hoornen) worden 
gebracht en dan opengemaakt. Het zonnetje mo
gen de planten vooreerst niet zien. Is het dus 
midden op den dag, dan geloof ik, dat het beter is 
de kisten open te laten staan, tot dat het koeler 
geworden is; zien de rozen er nat uit, dan ge-

* heel open, zijn ze erg droog, dan een weinig be
sprenkelen. Komen de rozen droog aan, dan die
nen ze dadelijk na het uitpakken flink nat te wor
den gegoten en dan mogen ze*ook den nacht in de 
open lucht en in den wind doorbrengen, mits de 
wortels bedekt blijven. Het is dan den volgenden 
ochtend al vrij duidelijk, welke levend en welke 
dood zijn. Den volgenden dag is het vroeg op
staan, want in de koelte planten is het beste. 
Zij dienen dan flink te worden uitgesneden. Al 
leven de takken allemaal, is het toch beter ze af 
te snijden; die kunnen desnoods gestekt worden. 
De wortels moeten ook worden ingekort. Zijn ze

* met aardkluiten 'ingepakt, hetgeen met nieuwe 
rozen, die veel in potten gekweekt worden, nog 
al eens het geval is, dan laat ik die aarde er af 
doen. De oude zuurdeesem is niet goed, daar de 
planten er op blijven „kwarren” en geen vat in 
den nieuwen grond krijgen. In ’t kort dus: kisten 
dadelijk open maken en open laten staan, indien 
de planten nat zijn; besprenkelen, indien ze droog 
zijn; uitpakken in de koelte (’s avonds) en op 
een koele plaats neerleggen; wortels en takken 
inkorten; uitplanten in de koelte. De grond moet 
licht en humusrijk zijn; in bladgroncl slaan pas 
geplante rozen beter aan dan in zwaren grond. 
Wat de verdere behandeling betreft, de eerste 
dagen koel houden is voorzeker het beste, zonder 
te veel met water te morsen; later, als ze begin
nen uit te loopen, kan men ze warmer zetten en 
meer water geven”.

Mi mosaceae. Grootere en kleinere soor
ten van Acacia ziet men veel in tuinen. Het loof is 
aangenaam als schaduw; men vindt tfan ook vele 
gezochte schaduwboomen in deze orde. Wij noe
men slechts de Albizzia, een der sengon-soorten. 
De Mimosa pudica komt ook wel in tuinen voor, 
vooral in bergstreken, maar dan meer als wilde 
plant in het gras.

Caesalpiniaccae. Wat al schoone hoo
rnen en heesters van deze orde worden in onze 
Indische tuinen gekweekt! Zonder bepaalde rang
orde willen wij eenige der fraaiste opsommen. De 
Tamarindus indica, tamarinde, is een van de 
sierboomen langs de openbare wegen. Zacht is 
zijn schaduw, fraai het loof. Loopt het jonge blad 
uit, dan geeft zulks aan deze boomen eene be
koorlijkheid welke doet denken aan een in het 
voorjaar uitloopenden boom in de gematigde 
luchtstreek. Wanneer de kleine bladschijven af
vullen, dan is de grond als ’t ware daarmede be-

• zaaïd, tot groot verdriet van den tuinjongen, die 
deze kleine bladeren moeilijk kan wegvegen met

•zijne primitieve hulpmiddelen. De vruchten zijn 
zeer gezocht om te konfijten, om stropen te ma
ken, enz. In grootere plaatsen, langs de openbare

wegen,
hand, wel eens afgeslagen, waarschijnlijk een ge
zondheidsmaatregel. Do Cassia-soovten zijn in do 
tuinen ook vertegenwoordigd. De djoear, Cassia 
flqrida, is een snel groeiendo boom, die niet hoog 
wordt; sierboom in den waren zin is hij niet, toch 
is hij voor tuinen nog wel gezocht. Ook geen groo- 
tc boom is de Cassia calliantha met zijn donker
gele bloemen, welke een paar malen in het jaar te 
voorschijn treden; vooral in groepen, en in do 
achterste rij van groote heestervakken, voldoet 
dit allerliefste boompje uitstekend. De overal 
verspreide Cassia jistula, tangoeli, bloeit fraai; do 
bloemen zijn lichter geel dan van de voorgaande 
en hangen in trossen, zoodat ze eenigszins aan 
den gouden regen doen denken; hij groeit vooral 
veel in de warmere, drogere gewesten van Oost- 
Java. Over Soerabaja worden do vruchten van 
den tangoeli, onder den naam van trommelstok
ken, naar Europa uitgevoerd. De daoen koepoe- 
koepoe is een sierheester der t uinen. De vrij groo
te witte of rosé bloemen zijn niet het eenrge fraaie 
aan de plant; de bladeren zijn zeer opvallend; 
voor den leek, omdat zij elk in twee helften ge
deeld zijn, die zicli tegen den avond tegen elkaar 
leggen als bij den vlinder (koepoe-koepoe) do 
vleugels; voor den deskundige, die hier een van 
de weinige voorbeelden ziet van een samenge
steld blad, dat toch slechts uit een geheel bestaat; 
er zouden twee blaadjes moeten zijn, maar die 
zijn aan elkander vastgegroeid. Zooals bij meer
dere samengestelde bladeren, sluiten zich de 
blaadjes tegen den avond tegen elkander aan, in 
dit geval dus de twee bladhelften. Een andere 
heester der tuinen is de këmbang mérak, Caesal- 
pinia pulcherrina, met groote trossen van gele of 
geel met rood gevlekte bloemen. Eene opmerke
lijke bijzonderheid bij vele boomen van deze orde 
is de vorming der jonge bladeren, die zich in bun
dels uit groote knoppen aan het einde der takken 
en takjes ontwikkelen en dan op eens als in groote 
trossen te voorschijn komen, die meestal fraai ge
kleurd zijn. Men ziet dit o.a. bij de Amherslia 
nobilis, de Cynomclra caulillora, nam-nam, en wel 
het fraaist bij de Maniltoa gemmipara, die van 
Nieuw-Guinea is ingevoerd. Deze boom vormt 
zijne jonge bladeren in lange trossen van een 
sneeuwwitte kleur; het effect hiervan wordt ver-
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■ hoogd door hot donkere groen der oude bladeren. 

Zelden ziet men iets treffend ers dan wanneer deze 
boom jong loof draagt, van onder tot boven is hij 
dan behangen met zuiver witte trossen en dit ge
schiedt meermalen in een jaar. In 1851 is in 
’s Lands Plantentuin van Calcutta overgebracht 
een exemplaar van de Amherslia nobilis. dat 
nauwelijks een meter hoog was. Deze plant heeft 
zich tot een boom ontwikkeld, waarvan de bloei 
onvergetclijk schoon is. Door de pracht en het 
aantal zijner groote bloemtrossen, door de helder- 
roode kleur der bloembladeren, waarvan er drie 
voorzien zijn van een gele vlek, door het fraaie 
loof, dat, jong zijnde, in lichtbruine trossen neer
hangt, mag de Amherslia tot de fraaist bloeiende 
boomen gerekend worden De bloembladen vallen 
spoedig af, maar toch blijven de bloemtrossen 
nog lang hunne schoonheid behouden, daar de 
twee groote schutbladen en dc meeldraden ster
ker zijn en den boom nog lang tot sieraad .strek
ken. Jammer is het, dat de boom niet over ge
heel Indië is verspreid; het tjankok gelukt zeer 
slecht, en vruchten en zaden worden zelden ge-
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vorind. Do Jonesia declinata heeft een stam, die 
zich spoedig in takken verdeelt en eon omvang
rijke kroon vormt. De jonge bladeren hebben 
eene teerc, geelachtig witte kleur, en hangen in 
lange trossen, hetgeen de fraaiheid van den boqm 
zeer verhoogt. De bloeitijd valt in de maanden 
Juli en Augustus. Wat rijkdom van bloemen be
treft, is deze boom onovertroffen. Niet alleen zijn 
de uiteinden der takken bedekt met de talrijke 
groote blociwijzen, maar ook dc stam is van onder 
tot boven met bloemen bedekt. De bloemen zijn 
oranjekleurig. De peulvruchten zijn zeer talrijk; 
iedere vrucht bevat 4 tot 5 zaden, die door hunne 
donker karmijnroode kleur ook het hunne bij
brengen tot verfraaiing van den boom. Behalve 
deze soort komen in Indische tuinen nog twee 
andere soorten voor, de Jonesia Asoca en minor. 
Bij de inlanders zijn deze bekend onder de namen 
kisokah cn kemtjang dedesh( ?). Do bloemen bij 
deze zijn veel kleiner, en de kleur is meer 'geel
bruin. Kleine boomen of heesters zijn de Broiunea 
soorten. Ook deze maken groote bundels van 
jonge bladeren, die bij eene Brownea hybride 
zeegroen zijn met lichtbruine vlekken. De bloe
men bij deze staan in groepen bijeen, en zijn hel
der rood. In Soerabaja, in den tuin van dc hooge- 
re burgerschool, bloeide deze zeer rijk en werd 
bewonderd door allen die ze voor de eerste maal 
aanschouwden. Hij is een ware sierheester voor 
den Indischen tuin. Dc Schizolobitim excelsum is 
een boom in Buitenzorg ontwikkeld, uit zaden 
van Brazilië ontvangen. De heer Wigman, die 
ook over dc hiervoren genoemde boomen heeft 
geschreven, meldt hiervan dat hij eerst bloeit 
nadat de bladeren zijn afgevallen, en dan bedekt 
zich dc machtige kruin met duizenden fraai gele 
bloemen. Een bloeiende Schizolobium maakt een 
indruk, dien men niet licht vergeet. Zeer bekend, 
vooral op de kustplaatsen is de Poinciana regia, 
van Madagascar afkomstig. Deze boom bereikt 
eene hoogte van 12 m. en heeft een breede kroon. 
Hij draagt den naatn van „Flamboyant,” om de 
schitterend roodo kleur der bloemen, die van 
Oclober tot December ontluiken.

Papilionacoao. De dadap, Erythrina, 
kan moeilijk tot de sierboomen worden gerekend; 
toch vindt men als zoodanig eene bontbladerigo 
soort. Onder de kleinere gewassen van deze orde 
treft men wol in tuinen aan de klaver, de lupine, 
en vooral dc Lallnjrus met schitterend gekleurde 
roode, paarse of witte bloemen. Een geliefde 
klimplant is dc kembang telang (Cliturca terna- 
lr-a). die fraai donkerblauwe bloemen voortbrengt 
en ook door inlanders gaarne wordt gekweekt.

Lythracoae. Hiertoe behoort de Lager- 
stroemia, boengoer, een boom, die in het late na
jaar met paarso bloemen prijkt, cn vooral in do 
kustplaatsen een sieraad voor do tuinen is.

Onagracoao. Do Fuchsia is niet onbe
kend in den Indischen tuin. Er worden zelfs 
groote exemplaren van gekweekt in de b.ergtui- 
ncn. Alen kweekt zo daar ook van stek, die men 
in potten met gewono aarde plaatst en in het vol
le zonlicht, vrij in do lucht, laat ontwikkelen.

P un ioaccac. Do Punica Qranatum wordt 
gekweekt om do vruchten, granaatappels, maar 
ook om do fraai gekleurde bloemen; do witte, 
roode, .dubbele roode en zelfs do dubbele witte 
zijn bekend. Zij booten dalima pootih, mérah, soe- 
soon, enz.

M c 1 a s t o m a c c a o. Deze familie heeft ook

vertegenwoordigers in dc tuinen in den vorm van 
lage, bloeiende heesters zooals Medinilla-soorton.

Myrtaceae. Men kweekt dc Jambosa- 
soorten om do vruchten, toch zijn zij ook sierlijke 
boomen in de tuinen, vooral als de bloemen van 
sommige variëteiten zich ontplooien, cn de wijn- 
roode of paarsroode groote meeldraden te voor
schijn treden.

Aristolochiaceae. Aristolochia ziet 
men in zeer fraaie soorten in de Indische tuinen.

Ericaceae. In het wild groeien Rkododen- 
dron javanicum en andere soorten. In de bergtui- 
nen komen toch weinig Rhododendron-soorten 
voor. Azalea treft men wel in goed gekweekte 
exemplaren in dc bergtuinen aan.

0 l e a c c a e. De mëlati is dc meest bekende • 
en geliefde bloem uit onze Oost. Jasminum Sam- 
bac is een heesterachtig gewas, dat met lange 
stengels neiging tot klimmen vertoont. Dc bloe
men zijn zuiver wit, en zeer welriekend, niet te 
sterk, fijn. Er zijn variëteiten met enkele en met 
gevulde (mëlati tëlor), met grootere en kleinere 
bloemen. Des morgens de bloemen afgeplukt, en 
op een schoteltje in een vertrek gelegd, versprei
den zij een liefelijken, zaehtcn geur.

Anocyneae. De oleander (Nerium Olean
der) ziet men veel in potten en in den open grond, 
met rosé en met witte bloemen, enkel en gevuld. 
Toch is deze heester, om de vergiftige eigen
schappen, voor tuinen niet aanbevelenswaardig.
De Allamanda is een fraaie heester met gele pijp- 
vormigc bloemen. De Plumiera, këmbodja, is een 
lage boom, met welriekende, stervormige bloe
men. Hij wordt algemeen op inlandsche kerkho
ven aangeplant.

A s c 1 e p i a d a c e a e. Wij zagen haar het 
eerst in verwilderden staat, de Asclepias curassa- 
vica, in de nabijheid van Lawang, in de residen
tie Pasoeroean; wat trok zij ons toen aan! De ge
dachte, dat op de vindplaats een tuin moest ge
weest zijn, of althans in de nabijheid, werd nader
hand bewaarheid. En we zagen ze daarna in vele 
tuinen met hare donker oranjegele bloemen, die 
zoo zeer gelijken op de bloemen van sommige 
jLa?i*a?i«-variëteitcn. In boomvorm leeft ook in 
sommige tuinen het geslacht Hoya, dc wasbloem. 
Eene sierplant, een aristocraat in de Indische 
tuinen, is de Stephanotis; in een pot geplant, 
zich met efe stengels om eenigc bamboestokjes 
slingerende, brengt ze bouquetten van witte bloe
men voort, die in den waren zin des woords fijn 
zijn. Vruchten maakt ze zelden: een enkele maal 
zagen wc die, on vonden daarin bruine, platto 
zaden, van ongeveer 1 c.M. in het vierkant, die 
2,5 c.M. lange haren dragen, welke tot een zijde- 
glanzende, witte kuif waren vereenigd. Niet 
hierom, maar om dc fraaie bloemen, moest de 
plant meer worden gekweekt.

Convolvulaceae. De meest bekonde in 
do Indische tuinen is de Pharbitis Nil, gewoonlijk 
aangeduid met den naam van blauwe Convolmi- 
lus. Deze plant sterft na den bloei cn na zaden to * 
hebben voortgebracht, niet af. Zij heeft een bui
tengemeen snellen groei; in een paar maanden 
bedekt ëcnc plant eene gehccle ruimte en bloeit 
ze reeds dankbaar. Do groote, helderblauwo, 
trechtervormige bloemen zijn niet sterk; zij leven 
maar enkele uren. In den vroegon morgen, zoodra 
het licht begint te worden, zijn do bloemen ge
opend; bij honderdtallen prijken zij in haar prach
tig blauwe kleur. Zij laat zich gemakkelijk door
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IAls tuinplant is Brugmansia wel aanbevelens
waardig, toch moet men ze niet te dicht bij de 
woning planten, want de bloemen hebben een 
wel niet ouaangenamen, maar toch bedwelmen
den geur. Van het geslacht Solanum noemen wij 
de Solanum gigantcum, een heester, die ook in 
de warme kustplaatsen zich lustig ontwikkelt, 
en met een groote hoeveelheid bloemen prijkt. 
Deze zijn vrij groot, radvormig, donker-paars- 
blauw tot lichtpaars en wit.

Scrophulasiaceae. De Torenia Four- 
nieri is eene lievelinge der dames; in potjes of op 
perkjes gekweekt doet zij denken aan blauwe 
viooltjes, zooals zij dan ook gewoonlijk ten on
rechte worden genoemd. Russelia juncea is een 
heester met roode bloemen en weinig blad, overal 
in tuinen voorkomende.

Gosneriaceae. Gesneria's in vele kleuren 
en Gloxinia's in soorten, maar lastig te kweeken.

B*i gnoniaceae. Een sierboom, die in de 
laatste jaren veld wint in de Indische tuinen, en 
waarvan bijv. bij Bandoeng geheele lanen groeien, 
is de Spathodca campanulata. Hij is een snel
groeiende boom. waaraan zich prachtige trossen 
van oranjeroode bloemen ontwikkelen.

Acanthaceae. De Indische flora is rijk 
aan soorten van deze orde. Ook in de tuinen zijn 
er tallooze vertegenwoordigd. Als pagger-plant 
wel het meest algemeen bekend de Barleria, met' 
hare blauw-paarse, en paars en witte bloemen. 
Een ware sierheester is de Sanchezia nobilis met 
liaic groote bladeren, waarin de gele bladnerven 
sterk afsteken bij het groene blad zelf. De Thun- 
bergia en nog andere, die wij ook in Europeeschc 
verzamelingen aantreffen, kweekt men zeer ge- 
makkeJjjk in de Indische tuinen. •

Verbenaceae. Duranta Plumieri, een 
heestergewas; uit zaad opgekweekt, bereikte een 
exemplaar in anderhalf jaar tijds een hoogte van 
4 M. De bloemen zijn geschikt aan trossen, welke 
sierlijk overhangen. Eene variëteit is er met don
kerblauwe, eene met lichtblauwe en eene mot 
witte bloemen. De bloemen der eerste variëteit 
zijn kleiner, maar meer opvallend van kleur, ook 
door de donkere streep op de twee onderste 
bloembladeren. De witte bloemen der derde va
riëteit verspreiden een uiterst fijnen geur, welk»1 
aan dien der heliotropen doet denken. De vruch
ten zijn oranjekleurig. De cultuur is eenvoudig; 
ze slaagt door zaad en door stek. De Glerodnndron 
Thompsoni is een lief klimplantje, met witte 
bloemkelk en daarbinnen een roode bloemkroon; 
het wordt door de dames met den naain van ge
broken haartjes bestempeld, en is zeer gezocht. 
Het klimt niet altijd. Plaatst men het in het volle 
zonlicht en op eenigszins schralen bodem, dan 
klimt het niet, maar vormt een fraaie bloeiende 
struik; plaatst men het in vette aarde of in de 
schaduw, dan gaat het klimmen. Als wij alleen 
over sierplanten in tuinen zouden moeten spre
ken, zouden we de Lanluna niet mogen noemen. 
Van Amerika naar Indië overgebraeht groeit 
deze heester nu schier overal in onzen Archipel. 
Wij hoorden hem noemen tëmblèhan, Ijenté, tahi 
boeroong, bourbon, enz. Als omheining kan hij 
wel dienst doen in tuinen. Wat do bloemen be
treft, is het een fraai gewas: op stam gekweekt 
vormen de Lantana's sierlijke kronen. De kleur 
der bloemen is zoo afwisselend, als bij schier geen 
plantensoort wordt aangetroffen. De Verbena, 
welke in de tuinen in de gematigde luchtstreek

stek vermenigvuldigen. Do Pharbitis Lcari is ook 
Indische soort, waarvan do variëteit atrovio- 

lacca met donker violetblauwc bloemen’ en wit 
hart een bekende is. De Pharbitis limbata is een 
éénjarige plant, die veel zaad geeft. Zij is op Java 
inheemsch en van daaruit in Europa geïmpor
teerd, waar ze om de schoone bloemen zeer ge
waardeerd worden; de bloemen zijn zeer groot, 
tot 7 4 8 c.M. in doorsnede; ze hebben een leven
dig violette kleur met uitgespreiden witten zoom. 
De meeste variëteiten bezit de Pharbitis hederacea. 
De bloemen zijn hemelsblauw met wit hart. Een 
ander geslacht is de Quamoclit. Algemeen ver
spreid is de Quamoclit vulgaris, door Rumphius 
Flos cardinalis en door Rheedc in zijn „Hortus 

# malabaricus” Tjuria cranti genoemd; de Soen- 
daneesche naain is katilan, Maleisch: boenga tali. 
Het is eene kleine klimplant met bijzonder fijn 
loof; de bloemen zijn zuiver wit of bij andere 
bloedrood. Behalve de genoemde geslachten, wier 
bloemen overdag of liever ’s morgens bloeien, zijn 
er ook nog, die juist het omgekeerde doen, die 
tegen den avond, bij zonsondergang, hare bloe
men ontplooien en ’s nachts een kortstondig be
staan hebben. Het zijn bloemden, die zuiver wit 
zijn, ’s avonds opengaan en ’s morgens tegen 
zonsopgang verleppen. Bijzonder groot onder 
deze nachtbloeisters zijn de bloemen van het ge
slacht Calonyction. Men kan hagen met deze 
klimplant begroeid zien, waarvan de bloemen 
van uit de verte op witte lakens gelijken, die te 
drogen hangen. De Porana volabilis is in de In
dische tuinen zeer bekend onder den naam van 
witte bruidstranen, in tegenstelling van de roode 
bruidstranen, die hiervoren bij de Polygonaceae 
besproken zijn. De witte zijn in bloei prachtig; de 
bloemen zitten in lange trossen, waarmede de 
plant als overdekt is, en ze hangen op eene losse 
en bevallige wijze over, zoodat ze sierlijkheid aan 
schoonheid paren. Toch houden de bloemen zich 
niet lang en staan zij in dit opzicht bij de roode 
bruidstranen achter, al overtreffen zij deze in

eene

geur.
Polemoniaceae. Phloz-soorten vinden

wij vele in de cultuur, zoowel in potten,als in den 
vollen grond. De Cobuea met hare paarse bloemen 
slingert zich om de pilasters van vele voorgale
rijen.

Boraginaceae. Vergeet-mij biet. Myoso- 
tis, en Ilélotropium zijn geliefde planten. In de- 
bergen kan men hiervan genieten. Bedden vol 
met heliotropen, in verschillende nuances van 
paarsblauw worden gekweekt; ze zijn zeer wel
riekend.

Solanaceae. Dalura, katjoeboeng, vindt 
men in tuinen; ze komt er in door zaden van 
buiten, en om de fraaie bloemklokken, en de 
eigenaardige stekelige vruchten roeit men ze niet 
uit, wat om de vergiftige eigenschappen wel wen- 
schelijk is. De Brugmansia, welke zeer nauw 
verwant is aan de Datura. komt in de berg- 
tuinen in Indië voor. Hare lange, witte, 
klokvormige bloemen hangen zeer sierlijk tus- 
schen de vrij groote, min of meer lichtgroene 
bladeren. De heester zelf kan twee en meer meters 
hoogte bereiken en wordt veel gekweekt voor 
omheining. Hier en daar is zij uit de tuinen ont
snapt, zoodat men haar in de bergen in het wild 
kan aantreffen. Op Java schijnt ze het beste te 
tieren tusschcn 3000 en G000 voet hoogte. Enkele 
heesters hebben bloemen met dubbele kronen.
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veel wordt aangetroffen, vinden wij ook, MorUtfïsoorten, moerbei. Wel is wnnr eetbare 
vruchten, maar niet met den lekkeren smaak als 
die in Europa. — Artocarpus incisa, broodboom, 
timboel; Arlocarpus incisa var. laevis, soekocn; 
Arlocarpus integrijolia, nangka. De vruchten der 
twee eerstgenoemde worden door inlanders, die 
der laatste ook door Europeanen gegeten. De 
nangka-vrucht, welke aan de takken of aan den 
stam ontwikkelt, kan zeer zwaar worden. De geel 
leerachtige huid om de zaden is zoetachtig en 
geurig. Er zijn eenigc variëteiten van bekend, 
zooals de nangka madoe, nanas, dodol, enz. Zie: 
KALOEWIH, NANGKA.

Anonaceae. Anona muricata, zuurzak; 
Anona reticulata, boeah nona; Anona squamosa, 
srikaja. Alle drie, vooral de laatste, zeer gezocht * 
voor de Europcesehe tafel. De zuurzak wordt 
door een zeef gewreven, en met wijn en suiker 
als een sorbet genuttigd. Zie: NANGKA BË- 
LANDA, BOEWAH NONA, en SRIKAJA.

Myristicaceae. Myristica fragrans, note- 
muskaat, pala. Het vruchtvleesch wordt gekon
fijt genuttigd: de zaadkorn (notenmuskaat) met 
de harde zaadhuid er om heen is een artikel van 
de inlandsche markt; zoo ook de zaadrok, de 
foelie, këmbang pala. Zie: NOTEMUSKAAT.

Lauraceac. Persea gralissima, advokaat. 
Deze vrucht heeft de gedaante van een peer. 
Tusschen den grooten steen en de schil ligt een 
roomachtig wit of groenig vruchtvleesch, dat of 
met zout wordt gegeten, óf toebereid met madera 
of port als een sorbet genuttigd. Zie: APOKAT.

Clusiaceao. Garcinia Mangostana, man- 
gistan, manggis. De zaadrok om de pitten binnen 
de vrucht wordt gegeten; gewoonlijk zijn er meer 
dan vijf zaden in eene vrucht aanwezig, waarvan 
dan de mccstcn niet tot ontwikkeling zijn geko
men, maar wel hunne vlcezige zaadrokken. Be
hoort tot de fijnste taf el vruchten. Zie: MANG
GIS. — Stalagmites dulcis, moendoc. De zure 
onrijpe en de rijpe vruchten, welke zuurzoetach
tig zijn, worden gekookt en rauw gegeten.

P a s •:> i f 1 o r e a c. Passiflora quadrangularis, 
markoesa. Deze in West-Indië veel gekweekte 
vrucht .wordt in Oost-Indië hier en daar aange
troffen. Zie: LABOE.

Caricaceae. Carica papaja, papaja, katès.
In de laatste veertig jaren is deze vrucht meer 
in aanzien gekomen en eene plaats waardig ge
keurd op de Europcesehe tafel. Er zijn vele varië
teiten. Do reuzen-papaja is waarschijnlijk eene 
andere soort; de smaak verschilt zeer met dien 
van de reeds lang geteelde vrucht. Door kruising 
zijn allerlei tusschcnvormen ontstaan. Zie: PA
PAJA.

M a 1 v a c e a e. Durio zibethinus, doerjan 
(mal.), doorèn (jav.). Do zaadrok om de pitten 
wordt gegoten. Deze is roomachtig wit en zeer 
geurig en om die reden door velen gezocht. Om 
den sterken geur der vruchtschil wordt dc vrucht 
ook door velen versmaad. Zie DOEREN.

Oxalidaoeao. Avcrrhoa Blimbi, Averrhoa 
Carambola, blimbing. De vruchten van de zoete 
variëteit worden geschild en rauw gegoten; de 
zure worden gebruikt bij de bereiding van de 
Indische rijsttafel. Zie: BLIMBING.

Rutaceac, Citrus, djeroek (jav.). Vele 
soorten en variëteiten worden in de Indische 
tuinon aangetroffen. Zie: DJEROEK. — Acglc 
murmclos, madja.
tii. Dc vruchten worden opengemaakt en het

zeer
maar in enkele pot-exemplaren, in de Indische
tuinen.

L a b i a t a c. Sajvia-soorten ziot men in vele 
tuinen; vooral fraai zijn de Salvia splendens en 
Salvia■ coccinca. ïsfiet om de bloemen, maar om 
dc bladeren, worden de CkJew-s-soorten overal in 
dc tropen gekweekt. De bekende naam is miann. 
De kleurenrijkdom der bladeren en dc gemakke
lijke voortteling door stek heeft gemaakt, dat de 
miana eene in Indië veel gezochte plant is ge
worden.

Rubiaceae. Zelden treft men Coffea als 
sierplant aan; toch zagen we enkele specimen- 
exemplaren in tobben, van de soort liberia, die 
prachtige boomen waren en best konden dienst 
doen als sierplant in tuinen. De katja piring, 
Gardenia, is algemeen geliefd om dc witte bloe
men; die met gevulde bloemen is zeer fraai. 
Heesters als Mussaenda, Pavetla, Ixora worden 
veel in tuinen gevonden.

C o in p o s i t a e. Een tal van sierplanten van 
deze orde uit de gematigde luchtstreek hebben 
ook het burgerrecht gekregen in de Indische tui
nen: Jlelichrysum, Zinnia, Dahlia, Aster, Chry
santhemum, Helianthus enz.

-

ï=Vruchtdragende gewassen. Hieronder vat
ten wij samen de boomen, heesters en kleine 
planten, welke in de Indische tuinen worden ge
kweekt om de vruchten.

O neta c e a e. Gnetum Gnenxon. Zie: aldaar.
B r o m c 1 i a c e a e. Bromelia A nanas of 

Ananassa saliva, ananas, nanas. Dc Buitcn- 
zorgsclie ananas heeft den besten naam; ze is, 
als ze goed rijp is, bijzonder geurig. Andere va
riëteiten zijn nanas manis,* minjak, kondèli, 
loempang, tembaga, idjo, socrat. Sedert een 
twintigtal jaren wordt ook dc Ananassa Bracomo- 
riensis gecultiveerd, die buitengewoon grootc, 
sappige en zoete vruchten geeft. De Ananassa 
saliva polyccphala, de hiervoren genoemde nanas 
kondèh, heeft vertakte vruchten. Zie verder: 
NANAS.

P a 1 m a <•. Cocos nucifera, kokosnoot, klapper, 
kalapa. W ordt in ontelbare variëteiten in tuinen 
uttngotroffen. Zie: KALAPA. 
salak; eene vlcezige vrucht met schubben bedekt. 
De binnenvruchtwand wordt gegeten; dc smaak 
i- wrang zuuraehtig-zoct; er zijn verscheiden
heden. welke minder wrang zijn, en om de pit 
korrclitr.

:

i

Zalacca edulis,

Borassus flabclliformis, lontar, si wa
len. Elke vrucht heeft drie stconep; het onrijpe 
kiemwit yvordt gegeton. Zie: LONTAR.
Catechu, pinang, betelpalm; do gemarmerde 
zaadkern der .steenvrucht wordt gebruikt bij het 
sirih-kauwen. Zie: PINANG.

A rcca

M u s a c e a e. M-usa paradisiaca,. pisang. In 
onnoemelijk voel variëteiten wordt dc pisang 
gekweekt. Do belangrijkste zijn: pisang radja, 
radja söréh, ambon, soesoe, tangan, katès, 
tandook, idjo, gaboes, kapok, batoo, mas, doo- 
lang, enz. De rij po vruchten worden rauw, ge
kookt, gebakken en gcconfijl gogeten. Zie: 
PISANG.

Orohidftcoae. Vanilla aromatica, vaniljo. 
Vooral in Oost-Java veel gekweekt. De vrucht 
dient voor huiselijk gebruik on voor de Europee- 
scho markt.

M o r a c o a o. Ficus Carica, vijg. Wordt in 
sommige tuinen aangetroffen; draagt niet rijk. —

Fcronia clephanlum, kawis-
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Myrtacoae. Jambosa-soorten en variëtei
ten. De vruchten, bosvruchten, zijn veelal vlec- 
zig, geurig en smakelijk. Zie: DJAMBOE. Psi-- 
dium Guajava, djamboe bidji, djamboc kloetoek. 
Hiervan zijn eenigc variëteiten bekend, vooral 
die van Midden-Java zijn zeer gewild. — Sijzy- 
gium jambolanum, djambclan, djoewct, in Oost- 
Java blauwe jantjes geheetcn, draagt vooral door 
kinderen geliefde vruchten. — Eugenia caryophyl- 
lata levert de kruidnagelen, tjengkéh.

Sapotaccac. Sapola Achras, sawo manila. 
Deze vrucht is zeer gezocht. Men kweekt ze aan 
lei- en aan kroonboomen, ook aan boompjes in 
tobben en potten. Het aantal variëteiten is zeer 
groot. De vruchten verschillen in grootte, vorm, 
kleur en smaak. — Diospyros Kaki en D. discolor, 
kaki, kisemak. In Japan en China wordt deze 
vrucht veel gekweekt; thans wordt ze ook op 
Java aangetroiïen in tuinen, vooral in de berg
streken in West-Java. De vrucht is smakelijk, en 
nog te weinig bekend.

Solanaceae. Cyphomandra betacea, térong 
blanda. Reeds lang op Java gekweekt, eerst in 
de laatste jaren is zij over geheel Indië verbreid. 
De besvruchten worden gestoofd genuttigd; ook 
voor jam zijn ze bijzonder geschikt.

Rubiaceae. Morinda citrifolia, bengkoe- 
doe, tjangkoedoe, patje; de vruchten worden ge
kookt en rauw gegeten.

vruchtvlcesch met Javannscho suiker gegeten. 
Zie: KAWISTA. 'friphasia auraniiola, djeroek 
kingkit, dj. tjina. De kleine vruchten zijn gekon
fijt zeer gezbeht.

Meliaccac. Lansium domesticum, doekoe, 
met de variëteiten kokosan, pidjëtan, langsëp. 
De doekoe bevat binnen de vleezige vruchtschil 
eenige zaden, welker vleezige zaadrok wordt ge
geten; de zaden zelve zijn veelal, op een enkele 
na, weinig ontwikkeld; de variëteiten, welke hier 
genoemd zijn, zijn zuurder dan de doekoe. Zie: 
DOEKOE. *

Anacardiaceae. Anacardium occidentale, 
djamboc monjèt, apenoot. De vruchtensteel is 
vleezig, sappig, geurig, vooral door inlanders ge- 

- wild. De vrucht is kleiner dan de steel; de zaad- 
kern is eetbaar en bevat veel olie. — Mangifera, 
mangga. Zie: BËMBËM, IvAWËNl en MANGGA. 
Spondias dxilcis, kedondong. Zie: KADONG- 
DONG.
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1 Nepkelium lappaceum, 

ramboetan, met de variëteiten: Atjèh, matjan, 
konto, lëbak bocloes, bqsar, tankuoc; Nephelium 
mutabile, poelasan, met de variëteiten: itam tjë- 
plok, koening, mérah bësar, m^rah moeda, mérah 
tjeplok. Van de ramboetan en de poelasan wordt 
de zaadrok om den eenigen zaadkorrel in de vlee
zige vrucht gegeten. De eerste soort heeft op de 
vruchtschil dunne lange, de laatste dikke en korte 
haren.

V i t a c e a e. Vitis vinifera, druif, boeah ang- 
goer. De druif wordt in Indië gekweekt; bij Soe- 
rabaja in het Grisseesehe zelfs vrij veel. In smaak 
kunnen de druiven niet gelijkgesteld worden aan 
die der gematigde luchtstreek.

Euphorbiaceae. Cicca nodiflora, tjër- 
méh. Deze vrucht wordt rauw, gekookt en gekon
fijt gegeten. — Aleuritcs Iriloba, këmiri; de zaden 
worden in de keuken gebruikt bij het toebereiden 
van de rijsttafel. Zie: KËMIRI. — Anlidesma 
Bunias, boeni of woeni; de kleine vruchten wor
den op brandewijn of jenever getrokken, evenals 
zwarte bessen; ook wel gebruikt in sambalans. — 
Pierardia dulcis en P. racemosa, kapoendoeng, 
menteng; de vruchten worden gegeten.

Rosaceae. Fragaria-soorten, aardbei. Voor
al in de bergen worden aardbeien gekweekt, maar 
ze zijn, wat den geur betreft, niet te vergelijken 
bij die van de gematigde luchtstreek. — Pirus 
communis, peer; Pirus Malus, appel: Prunus Ce- 
rasus, kers; Prunus domeslica, kwets; Prunus in- 
sititia, pruim; Prunus armeniaca, abrikoos; Pru
nus persico, perzik: Prunus Amygdalus, amandel, 
worden alle in Indië in bergstreken gekweekt, 
meer uit curiositeit, dan wel voor het gebruik der 
vruchten; zij groeien slecht en de vruchten wor
den niet goed rijp of hebben voor een deel haar 
smaak verloren. In sommige streken van Java, 
zooals op den Poentjak en in het Ten ggër-ge berg- 
te, worden perzikeboomen in het wild aangetrof
fen. Deze dragen bloemen en min of meer rijpe 
vruchten tegelijkertijd. Te Soerabaja worden de 
vruchten van deze verwilderde boomen onrijp 
aan de markt gebracht; ze worden door Europea
nen zeer veel gevraagd en gestoofd gegeten.

Caesalpiniaceae. Cynome.tra cauli flora 
namnam. Deze vrucht wordt rauw gegeten met 
sambal: is een weinig zuur, niet fijn.

Punicaceae. Punica Grnnatum, granaat
appel, dalima, De vrucht wordt gaarne door de 
inlandsche bevolking gegeten. Zie: DALIMA.

S a p i n d a c e a c.

i i
ft!

Groenten, akkergewassen en andere planten 
of boomen, voor een of ander nuttig doel op de 
erven der inlanders gekweekt, z.g. kleine cultuur.

Liliaceae. Alliurn, bawang. Van dit ge
slacht worden vele soorten gekweekt. Zie: BA
WANG. — Asparagus, asperge. Deze wordt‘zoo 
nu en dan uit liefhebberij op landbouw-onder- 
nemingen gekweekt. Van cultuur in het groot 
kan geen sprake zijn, omdat ze niet de gewenschte 
ontwikkeling krijgt en verre achterblijft bij de 
asperges in blik, uit Europa on Amerika aan
gevoerd.

Amaryllidaceae. Polyantkes tube rosa, 
tuberoos, këmbang sëdëp malëm. Deze plant 
wordt hier en daar als akkergewas gekweekt, niet 
zoozeer voor voedsel, als wel om de geurige bloe
men. Deze zijn zeer gezocht, vooral door de inlan
ders. In Oost-Java zijn groote akkers er mede 
bebouwd. — Vourcroya giganten, mauritiu.s-hen
nep. Als omheining van tuinen, erven on akkers 
van inlanders aangeplant.

D ioseoreaceac. Dioscorea-soorten. De 
wortels zijn eetbaar. Vele variëteiten worden ge
kweekt. Zie: GADOENG en OEBI.

P al m a c. Elaeis guineensis, oliepalm. Me- 
troxylon Sagus, kiraj, sagoepalm.

A r a c e a e. Colocasia-soorten leveren de zoo
genoemde talas, kimpoel, alle wortelstokken. — 
Acorus Calarnus, kalmoes, daringo; de wortelstok 
wordt als specerij gebruikt.

G r a m i n e a e. Andropogon-tioorton. Leveren 
geurige oliën. Zie: GRASOLIËN. — Exichlne.no. 
(Rcana) luxurians, téosinté. Een voedergewas 
voor paarden en vee; groeit in de lage landen en 
hoogerop tot 1000 M. boven zee. — Oryza-soor
ten, rijst. Behoort in do groote cultuur tehuis. — 
Panxcum speclabile, bengaalsch gras. Goed voe
dergewas voor het vee. — Sorghum vulgare, 
sorgho, djagoeng tjetik. Wordt hier en daar voor 
eigen gebruik aangeplant. — Zen Mays, turksche 
tarwe, djagoeng. Ontelbaar zijn de variëteiten

i
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vau deze plant, in onze Oost gekweekt. Do vruch
ten worden veel in onrijpen staat, geroosterd, 
gegeten; de stengels en bladeren dienen voor vee
voeder. — Coix Lacryma, jobstranen, djali; hier 
en daar in tuinen van inlanders. — Bambusa- 
soorten, bamboe. Alom gekweekt; do jonge sprui
ten (reboeng) worden gegeten. — Saccharum offi- 
cinarum, suikerriet, tëboe; in de kleine cultuur 
voor dagelijksch gebruik der stengels, welke in 
stukjes gesneden, uitgekauwd worden. — De 
Europeesche graansoorten, als rogge, tarwe, ha
ver e. d. werden vroeger wel aangekweekt, vooral 
in Midden-Java. De cultuur is echter niet loonend 
gebleken.

M u s a c e a e. Musa mindanensis, abaka, kof- 
fo, manilla-hennep. — Musa paradisiaca, pisang. 
In ontelbare variëteiten gekweekt op de erven 
van inlanders en op afgelegen gedeelten van de 
tuinen van Europeanen.

Zingiberaceae. Alpinia Galanga. Zie:
Amomum Cardamomum, 

kapol; wordt gekweekt om de vruchten en zaden. 
Zie: KARDAMOENGGOE. — Kaempferia rotun- 
da, temoe koentji; de wortelstok wordt door de 
inlanders als geneesmiddel gebruikt. — Kaemp
jeria Galanga, këntjocr; de wortelstok dient als 
specerij in kerrie. Zie: KËNTJOER. — Curcuma- 
soorten, koenjit, koenjir, temoe lawak. Zie: 
KOENJIT. — Zingiber officinale, gember, djahé. 
Zie: ALIJA en GEMBER.

Cannaccac. Canna. Er zijn plaatsen, waar 
de wortelstok van deze plant wordt gegeten.

M ara. ntacoae. Maranta indica, arundi- 
naceci, enz.; uit den wortelstok wordt de arrow
root bereid.

M oracea c. Boehmeria-soorten. Zie: RAM EH.
Piperaceae. Piper nigrum, Jada, peper. 

Zie: PEPER. — Chavica Bette, Chavica Melami- 
ris, Chavica densa, Chavica officinarum, betel, 
karoek manoek, tjabó djawa, sirih octan, lada 
pantjang worden aangekweekt om de bladeren, 
die gebruikt worden bij het sirih-kauwen. Zie: 
SIRIH. — Cubeba officinalis, koemockoes, rinoe, 
staartpepcr.

Polygonacoae. Bumex acetosa, zuring. 
Wordt veel door Europeanen gegeten. -- Vroe
ger werd ook boekweit gekweekt. De cultuur is 
niet loonend gebleken.

0 h e n o
in vele variëteiten door inlanders, zoowel als door 
Europeanen gekweekt; zeer gezocht, ook in het 
zuur ingelegd.
Onder den naani „bajam” komen in Indië ver
schillende bladgroenten van deze orde voor.

N y m ]) h a e a c e a o. Nelumbium speciosum, 
taraté. Wordt in vijvers of waterbakken gekweekt 
om de zaden, welke geroosterd worden gOr 
gelen.

Crucifera e. Jirassica uleracea, kool. Vele 
variëteiten van kool worden op uitgestrekte vel
den gekweekt; zelden bloemkool en roode kool. 
Ook do inlanders gebruiken kool bij hunne toe
spijzen.
turtium officinale, waterkers. Zeer veel gekweekt 
in beken in de bergstreken; wordt bij grootc hoe
veelheden op de markten aangevoerd. — Jlapha- 
nus salivus, radijs, lobalc; vooral de Ohinoeschc 
variëteit met lange, witte wortels wordt veel ge
kweekt voor de tafel dor Europeanen, rama- 
nas; enz.

Portulacaceae. Portulaca oleracea, pos

telein, gèlang, krokot. Algemeen gebruikt als 
groente.

Malvaceac. Gossypium-soorten. Zie: KA
TOEN. — Eriodendron anfractuo^un, kapoek, 
randoc. Zio: KAPOEK. — Ilibiscus Abelmoschus, 
muskuszaad-plant, waron; de zaden dienen voor 
parfumerie. Zie: GANDAPOERA, — Ilibiscus 
Sabdariffa wordt hier en daar aangetrof
fen; de kelkbladeren, welke de vrucht omsluiten 
en vleezig zijn, worden tot gelei gemaakt.

Euphorhiaceae. Ricinus communis, 
wonder- of castorolie-plant, djajak, kaliki. — 
Manihot utilissima, oebi kajoe, katéla djèndral, 
katélii pohoeng, levert het cassave-meel; uit de 
wortels wordt dit meel gemakkelijk bereid. Zie: 
OEBI KAJOE. .

U mbelliforac. Daucus Carota var. sativa, 
peen. Deze wordt in Indië even goed gekweekt 
als in de gematigde luchtstreek. — Apium gra- 
veolens, selderie, groeit uitmuntend; wordt bij 
voorkeur gekweekt op land, waar zacht stroo- 
mend water overheen spoelt. — Petrosélinum 
sativum, peterselie; Foeniculum officinale, fenkel; 
Coriandrum sativum, koriander; alle worden in 
Indië gekweekt.

L e g u m i n o*s a e. Vele zijn dê planten uit 
deze orde, welke h&re plaats waardig zijn in den 
Indischen tuin, om het nut, dat er van getrok
ken wordt. Parkia speciosa, stinkboontjes, pëté.
— Pithccolobium bigeminum, djèngkol, van den- 
zelfdcn aard als de voorgaande. — Abrus precato- 
rius, saga; bladeren en zaden worden als genees
middel gebruikt. — Tamarindus indica, tama
rinde, bespraken wij hiervoren bij de sierboomen.
— Indigo/era. Zie: INDIGO. — Arachis hypogaea 
aardnoot, katjang tanah; deze plant, wordt in 
grootc hoeveelheden gecultiveerd; de zaden wor
den rauw en geroosterd gegeten. In Oost-Java is 
de plant een zeer gewild groen voeder voor de 
paarden. Er zijn eenige variëteiten in cultuur. 
Zie: KATJANG TJINA. - Voandzeia subterra- 
nea, katjang bogor. katjang manilla, wordt hier 
en daar gekweekt om de zaden, die door de in
landers worden gegeten; hare vruchten rijpen 
eveneens in den grond. — Glycine Soja, sojaboon, 
katjang kadëló, katjang djepoen; uit de zaden 
wordt de bekende sojasaus bereid. — Pisum 
sativum, erwt; Phaseolus vulgaris, boon, katjang- 
boontjes; Vicia Faba, grootc, roomsche of tuin
boon. Deze drie geslachten worden in vele varië
teiten op Java, vooral in de bergstreken, ge
kweekt. Men kan zich op de markten ruimschoots 
voorzien van erwten, peulen, snijboonen, heere- 
boonen, prinscsscboonen, groote boonen, bruine 
boonen, enz. Van de andere gekweekte soorten 
noemen wij nog: Phaseolus lunatus, katjang ro- 
waj; Phaseolus Mungo, katjang idjo; Vigna 
catjang, katjang pootih; Lablab vulgaris, kara 
poetih; Cajanus indicus, katjang goedé; Cana- 
vallia ensiformis, kara mérah; Psopliocarpus tetra- 
gonolobus, katjipir of djaat; Agati grandiflora, 
tocri.

Convolvulacoac. Batatas edulis, katéla. 
Variëteiten met roode en mot witte wortels.

Solanaeoae. Solanum tuberosurn, aard
appel, kontang. Deze wordt het meest gekweekt 
in West- en Oost-Java. De aardappels worden in 
West-Java gepoot togen den regentijd, dat is 
Octobcr, on geoogst in de maanden April en Mei. 
In lagere streken oogst men ze reeds in Maart on 
April. Ook worden wel aardappelen gopoot op
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LANGKOEWAS.

> fl i a c e a e. Bèta vulgaris, biet.

Spinacia oleracea, spinazie.

Jirassica Jtapa, raap, zelden.'— Nas-
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rijstvelden, waarvan de rijst al geoogst is, dus, in tin'g. Do dieren zijn tweeslachtig en vertoonen 
April, Mei, en dan wordt daarvan na een viertal dikwijls ongoslaclitelijke voortplanting door 
maanden geoogst. Eigenlijk kan men in de Pre- knopvorming, welk proces aanleiding kan geven

tot koloniovorming. Men verdeelt de Tunicata in 
3 klassen, die alle in den Indischcn Archipel voor
komen en wol: Appcndicularien, Ascidien en 
Thaliaceen.

TURMERIC. Zie CURCUMA LONGA. 
TUUJL-(HERMANUS_.._NEUBRONNER VAN 

DER). Deze groote Indoloog, geboren 23 Februari '•
1824 te Malaka, was de zoon van Mr. Sefridus van 
der Tuuk, president van de weeskamer en van den 
Raad van Justitie te Soerabaja en van Louisa 
Neubronner. Hij bracht zijne kinderjaren door 
te Soerabaja en werd later naar Europa gezon
den. 'Van 1837 tot 1840 was hij op liet gymnasium 
in Veendam. Reeds op zijn 15e jaar legde hij zijn 
admissie-examen voor de Groninger academie'af. 
Volgens den wensch zijns vaders studeerde hij in 
de rechten en legde het propaedeutisch examen 
daarvoor af. Deze studie trok hem echter niet 
aan en hij wijdde zich geheel aan taalstudie, o. a. 
aan het Portugeesch, Engelseh, Angelsaksisch 
en Arabisch. Door den invloed van de professo
ren Rutgers ea Juynboll kreeg hij van het Neder- 
landsch Bijbelgenootschap de opdracht, om den 
Bijbel in liet Batakseh te vertalen. Daartoe ver
trok hij eerst naar Londen, om de Bataksche 
handschriften in het Britsch Museum te bestu- 
deeren. Van deze gelegenheid maakte hij tevens 
gebruik, om twee catalogi van Maleische hand
schriften te vervaardigen. De eene, die fier Ma
leische handschriften in liet East-India House 
te Londen, verscheen in het Tijdschr. v. Ned.- 
Indië, jaargang 1849, J, bl. 385 — 400, de tweede, 
die der Maleische handschriften, toebehoorende 
aan de Royal Asiatic Society te Londen, in de 
Bijdragen van het Koninklijk Instituut, 3e volg
reeks, I, bl. 409 — 47*1. In 1848 vertrok hij naar 
de Bataklanden en vertaalde er een deel van liet 
Nieuwe Testament, nl. het Evangelie van Jo- 
hannes, in het Tobasch. Het eerste jaar mislukten 
de pogingen, die Van der Tuuk aanwendde, om 
in aanraking met de inlanders te komen, ten ge
volge van de groote wantrouwondheid der Ba- 
taks, doch in 1852 had hij reeds zooveel vertrou
wen weten te verwerven, dat hij een reis naar 
het binnenland kon ondernomen. In Februari 
1853 bezocht hij het Toba-meer, dat vóór hem 
nog door geen Europeaan gezien was. (Zie C. M.
Pleyte Wzn., „Do verkenning der Bataklanden” 
in Tijdschrift v. h. Kon. Nederl. Aardrijkskundig 
Genootschap, 1895, bl. 103—106). Het volgende 
jaar (1854) verscheen Van der Tuuk’s proeve 
van vertaling der scheppingsgeschiedenis, in 
steendruk en twee jaron later (1850) eene ver
handeling „over schrift en uitspraak van het 
Tobasch” in de Bijdragen van het Koninklijk 
Instituut, deel IV, bl. 1 — 54..Eerst na zijn terug
keer naar Nederland (in 1858) begon hij de ver
zamelde stof te ordenen en te bewerken. Tusschen 
1800 en 1807 zagen zijne hoofdwerken hot licht: 
het „Batakseh leesboek, behelzende stukken in 
het Tobasch, Mandailingsch en Dairisoh”, het 
„Bataksch-Nederduitseh woordenboek” en de 
„Tobasehe spraakkunst”, waarin tevens het Man
dailingsch en Dairisck behandeld worden. Vooral 
zijn spraakkunst getuigt van eene grondige ken
nis van het Batakseh in het bijzonder en de 
Maleisch-Polynesische talen in het algemeen. •
Door toedoen van Prof. Millies verwierf Van der

?! anger Regentschappen het geheele jaar door 
aardajïpelen aanwijzen in verschillende stadiën 

groei. In het Malangsche, in Oost-Java, 
worden de aardappelen gepoot op droge en op 
bevloeibare gronden; op de eerste geschiedt het 
poten bij het invallen van de eerste regens, dus 
in October of November; op de laatste in Mei of 
Juni. De aardappel staat ongeveer vijf maanden 
op het veld, alvorens geoogst tc worden. In het 
Tënggërgebergte in Oost-Java worden aard
appels geteeld tot op 2000 meters boven zee. — 
Solarium melongena, térong, eierplant. aubergine. 
Deze vrucht wordt in vele variëteiten gekweekt, 
die verschillen in grootte, vorm en kleur (wit tót 
blauwpaars). Ze wordt bij de rijsttafel gebruikt, 
rauw, gekookt of gebakken. — Solanum Lycoper- 
sicum, tomaat. Deze groeit tierig in dc tuinen en 
is voor toespijs zeer gezocht. — Cn pst ca w-soorten 
leveren de bekende spaansche peper, lombok, 
tjabé; een onmisbaar ingrediënt van de rijst
tafel. — Cyphomandra %r.tacca, térong blanda, 
werd bij de vruchtboomen genoemd. — Nicotiana 
soorten wordón behalve in het groot, ook hier en 
daar door inlanders gekweekt Voor eigen gebruik.

L a b i a t a e. Ocimum basilicum, sëlasih. De 
inlanders gebruiken de zaden, welker buitenwand 
in water zeer sterk opzwelt, als lekkernij. — 
Orthosiphon slamineus, koemis koetjing, rëmoek 
djoeng. — Pogostemon Patchouly en andere soor
ten leveren de dilëm-bladeren, die een fijnrieken- 
de aetherisehe olie bevatten. — Salureja hor
tensia, boonenkruid, wordt gekweekt om als toe
spijs te dienen.

R u b’i a c e a e. Morinda cilrifolid, indische 
meekrap, tjahgkoedoe. Zie: BENGKOEDOE. — 
Uncaria Gambir, gambir. Zie: GAMBIR.

Cucurbrtaceae. Cucumis sativus, kom
kommer en agurk; Cucumis Melo, meloen: wor
den veel gekweekt en gevraagd. De komkommers 
en agurken heeten këtimoen; ze groeien in de 
bergen minstens even goed als in de gematigde 
luchtstreek. Meloenen worden vooral op Madoera 
gekweekt, terwijl de watermeloen, sëmangka, 
over geheel lndië is verspreid. Onder de namen 
paparé, krai, bloestroe, laboe (zie: LABOE) 
worden allerlei planten gekweekt, welker vruch
ten óf versch gegeten worden óf een ingrediënt 
van de rijsttafel uitmaken.

Compositae. Lactuca sativa, sla; in vele 
variëteiten; Cichorium Endivia, andijvie; Cynara 
Scolymus, artisjok; deze vooral in Oost-Java ge
zocht: Scorzoriera hispida, schorzeneer; weinig 
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r ■ TIJNICATA of Manteldieren zijn zonder uit

zondering in zee levende dieren, die hun ver
wantschap met de Gewervelde Dieren doen ken
nen door het bezit van een zenuwstreng en een 
daaronder gelegen elastische staaf, die resp. met 
het ruggemerg en de r\fggestreng(chorda dorsalis) 
der Gewervelde Dieren vergelijkbaar zijn. Beide 
organen blijven alleen bij de . Appcndicularien 
het geheele leven bestaan, komen in de andere 
klassen slechts bij de larve voor. De huid scheidt 
een dikke omhulling (mantel) af. Het voorste 
deel van het darmkanaal is door kieuwspleten 
doorboord, waardoor het ademhalingswater af
vloeit. Het hart stuwt het bloed afwisselend in de 
richting der ingewanden en in tegengestelde rich-
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Behalve de boven vermelde werken en verhande
lingen schreef hij nog in het Tijdschrift v. Indi
sche Taal-, Land- en Volkenkunde: „Naar aan
leiding van een proclamatie van derk Sultan van . 
Bantam” (XXIII, 134), „Geschiedenis van Boma ~ - 
naar een Maleisch handschrift” (XXI, 91),-„Aan- 
teekeningen op Deibert’s woordenlijst van het 
Kóeboesch” (XXI, 458), „Geschiedenis der Pan
da wa’s naar een Maleisch handschrift” (XXI, 1), 
„Naar aanleiding van R. van Eck’s „een eerste 
proeve van een Balineesch woordenboek, Utrecht 
Kemink en Zoon, 1876” (XXV, 242.), „Vragen ter 
opheldering van oud-Javaanscho woorden” 
(XXV, 132, 328, 432), „Lampongsche pijagëms” 
(XXIX, 191), „Misverstand?” (XXVI, 538), 
„Transcriptie van vier oud-Javaansche oorkon
den op koper, gevonden op het eiland Bali” (met 
di’. J. Brandes) (XXX, 603), „Eenige Maleische 
wajang-verhalen” (XXV, 4S9) en „Nalezingen” 
(XXVI, 199).

In de Bijdragen v. h. Koninklijk Instituut 
schreef hij, behalve de boven reeds genoemde 
verhandelingen: „Iets over de Hoog-Maleische 
bijbelvertaling” (2e volgr. I, 171), „Verslag van 
een Mal. verhaal behelzende de lotgevallen van 
Samaun” (3e volgr. I, 357), „Opgemerkte fouten 
in A. Schreiber’s „Kurzer Abriss einer Batta’- 
schen Formenlehre

Tuuk te Utrecht het doctoraat in de letteren hó- 
noris causa.

Met Roorda voorde hij eon vinnigen ponne- 
strijd, dien hij opende met zijne brochure „T. 
Roorda’s beoefening van ’t Javaansch bekeken” 
(1864). Toen Roorda hierop antwoordde met 

„'Bijdrage tot de Javaansche taalstudie” 
uitgegeven in de Bijdragen v. h. IConinkl. Insti
tuut, jaarg. 1865, bl. 77—124, verscheen kort 
daarop weder eene brochure van Van der Tuuk, 
getiteld „Opmerkingen naar aanleiding van eene 
taalkundige bijdrage van den Hoogleeraar T. 
Roorda” (1864), gevolgd door eene derde bro
chure „Een advocaat van Taco Roorda” (1865), 
die tegen Pr. D. Koorders gericht is. Wij zouden 
hier geen melding maken van deze strijdschriften, 
daar zij als zoodanig alle belang voor het thans 
levend geslacht verloren hebben, ware het niet, 
dat er klankwetten in besproken worden, die 
van het grootste belang zijn voor de vergelijkende 
Maleisch-Polynesische taalkunde. Aan Van der 
Tuuk komt de eer toe, met Prof. Kern, de grond
slagen van deze nieuwe wetenschap gelegd te 
hebben. In hetzelfde jaar als de laatstgenoemde 
brochure publiceerde hij ook de „Outlines of a 
Gram mar of the Malagasy Language (Introduc- 
tion, Phonetie System)” in het Journal of the 
Royal Asiatic Society of London, jaarg. 1865, 
waarin de klankleer van het Malagasy voor het 
eerst op wetenschappelijke wijze behandeld 
wordt. Bij wijze van aanhangsel volgt daarop 
een „Note on the relation of the Kawi to the Ja- 
vanese”.

Van der Tuuk leverde gedurende zijn verblijf 
in Nederland ook vele bijdragen tot de kennis 
van het Maleisch. Hiertoe behooren, behalve zijne 
beide bo venvermeldehandschrif ten-catalogi, zijne 
editie van „de Pandja-Tandaran, Tamilsche om
werking van het Indische fabelboek: Dc Pantja- 
Tantra, vermaleischt door Abdullah” (1800), zijn 
„Maleisch leesboek” uitgegeven door het Ko
ninklijk Instituut (1800) en zijne „Vier Maleische 
vertellingen” (1808). Jn laatstgenoemd jaar ver
scheen ook zijn werk „Les Manuscrits Lampongs, 
en possession de M. Ie baron Sloet van de Bcele”. 
Na zijn vertrek naar de Lampongsche districten 

. schreef hij nog eenige belangrijke verhandelin
gen over deze taal: „Vergelijkendo woordenlijst 
van Lampongfiche tongvallen” (1808), „’t Lam- 
pongsch en zijne tongvallen” (1870), „Brieven 
betreffende liet Lampongsch” (1870) en „Drie 
vertellingen in proza in hef Lampongsch” (1874). 
Inmiddels was hij lands-ambtenaar geworden (in 
1873). Nadat hij zich eenigen tijd op dc studio 
van hef Soendaneeseh toegelegd had, kreeg hij 
de opdracht, om op Bali een Oud-javaansch 
woordenboek te vervaardigen. Aan deze reuzen
taak besteedde hij do laatste 20 jaren van zijn 
loven en do vrucht daarvan is zijn Kawi-Bali- 
noesch-Nederlandsch woordenboek, dat na zijn 
dood door dr. Brandes en door dr. Rinkes is uit
gegeven (Batavia, 1897 — 1912). Bovendien gaf 
hij op Bali het Maleische woordenboek van Von 

• Pewall uit (1877- 1884), terwijl een supplement 
daarop eerst na zijn dood door dr. Van Ronkel’s 
toedoen hot licht zag (in 1897). Van groot ge
wicht voor do kennis der Oud- en Middel-ja- 
vaansche letterkunde zijn ook zijno „Notes on 
the Kawi language and literature”, verschenen 
in het Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, new series Xlll.

!
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(3e volgr. I, 361), „Korte 
opmerkingen over Balineesch en Kawi”, mede
gedeeld door Prof. Kern (3e volgr. V, 210, VI, 25 
on 77), „Inhoudsopgave van ’t Mahabharata in 
’t Kawi”, medegedeeld door Prof. Kern (3e volgr. 
92) en „Pügawat of Putjangan”, medegedeeld 
door Prof. Kern (4e volgr. X, 563).

Van der Tuuk stierf den,17en Augustus 1S94 
in het hospitaal te Soerabaja na eene langdurige 
ziekte. Zelfs na zijn dood bewees hij nog een 
grooten dienst aan de wetenschap door zijn ge- 
heele bibliotheek, boeken, handschriften, platen, 
wajangpoppen enz. te vermaken aan de Leidsche 
Universiteitsbibliotheek. Zijne Maleische en 
Soendaneesche handschriften zijn beschreven 
in den „Catalogus van de Maleische en Sunda- 
neesche handschriften der Leiclsehe UniversL
teits-bibliotheek” van dr. H. H. Juynboll (1899), 
terwijl zijneJavaansche,Balineesche onSasaksehe 
manuscripten door dr. Brandes nader bekend 
gemaakt zijn (Batavia, 1901—1915) en later 
door dr. /Juynboll in zijn „Supplement op don 
Catalogus van de Javaansche en Madoereescho 
handschriften der Leidsche Universiteitsbiblio
theek” (Leiden, deel I, 1907, deel II, 1911) en 
in zijn „Supplomont op den Catalogus van de 
Sundanecschc handschriften en Catalogus van 
de Balineescho on Sasaksche handschriften der 
Leidsche Universiteitsbibliotheek”(Leiden, 1912).

TWAALF KÖTÖ. Zie KÖTÖ.
TWEEDE GEWASSEN. Zie PALAWIDJA.
TWEEVLEUGELIGEN (Diptera). Insecten,die, 

zooals hun naam uitdrukt, zich kenmerken door 
hot bezit van slechts twee vleugels; deze-zijn 
glasachtig doorschijnend, ^gowoonlijk naakt, 
zonder schubjes en beantwoorden aan do voor
vleugels der andero Insocten, terwijl de achter
vleugels van deze laatste slechts door een paar 
gesteelde knopjes, de zoogenaamde kolfjes, zijn 
vertegenwoordigd. Zij bezitten zuigende mond
doden, gevormd door een buisvormige onderlip, 
die aan het vooreindo in twee min of meer kus- 
sonvormige cindlippen uitloopt en waarbinnen d 
gepaarde kaken en do onparige steekborstel (hy-
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} do bovenste lagen van het bladmoes een sterk 
kronkelende gang, aan het eind waarvan zij zich 
verpopt. Gelukkig heeft deze koffiebladboorder 
zijn vijanden, want bij meer dan de helft zijner 
kweekprooven, zegt Koningsberger, kwamen 
uiterst kleine sluipwespen uit het tonnetje te 
voorschijn. Tot dit geslacht behoort de in Euro
pa algemeen bekende Oscinis frit (de fritvlieg), 
die voor granen en weidegrassen schadelijk is; zij 
is ook op Java aangetroffen. Ook van het ge
slacht Musea komen verscheidene soorten in 
Indië voor; de bij ons algemeen bekende M. 
domestica (kamervlieg) en ook M. corvina worden 
op Java en Sumatra aangetroffen; de huisvlieg is 
er echter lang niet zoo overlieerschend en lastig 
als in Europa. Eenige Muscidac spelen een rol bij 
de verbreiding der Soerra-parasieten der runde
ren. De Parasietvliegen (Tachinidae), waarvan 
vele soorten in Indië voorkomen, spelen een 
dergelijke rol als de sluipwespen, daar hun larven 
als parasieten in andere insecten leven, vooral 
in rupsen. Deze vliegen herinneren in voorkomen 
sterk aan de gewone kamervliegen; zij zijn in den 
regel grijsachtig van kleur, nu eens donkerder dan 
eens lichter, soms naar het rosachtige overhel
lend. De vlieg zet het ei gewoonlijk af buiten op 
de huid van het slachtoffer en de uitkomende 
made boort zich op een weeke plek naar binnen; 
meestal herbergt een rups slechts ééne larve, 
maar dikwijls is dit aantal ook grooter. Zoo is, 
volgens Koningsberger, de rups van Anticyra 
combusta dikwijls zoo geheel met vliegcnlarven 
gevuld, dat, als deze zich ter verpopping naar 
buiten werken, van de rups, die een uur te voren 
nog zat te vreten, niets dan eene doorschijnende 
chitinehuid overblijft. Geen familie is zoo rijk 
aan exotische soorten als die der Syrphidae 
(zweefvliegen), aldus genaamd, wijl zij dikwijls 
langen tijd, in de lucht zwevende, op één punt 
blijven stilstaan. Vele hunner larven voeden 
zich vooral met bladluizen, die zij als ’t ware 
„leegpompen” (Oudemans).' Zoo treft men Syr- 
phus aegrotus gewoonlijk in de nabijheid van kof- 
fieboomen, die sterk door luizen zijn aangetast. 
Vermelding verdienen voorts de roof vliegen (Asi- 
lidde), die allerlei, soms vrij groote, insecten zelfs 
in de lucht overweldigen en daarna uitzuigen; 
een der meest algemeene op Java is Philodicua 
javanus. Ook de steekvliegen (Tubanidae), wier 
wijfjes zich met het bloed van mcnsch en zoog
dier voeden, komen in Indië vrij talrijk voor. 
Tot de tweede onderorde, die der Nemoccru (lang- 
sprietigen), behooren de tweevleugeligen met 
een langgestrekt lichaam, met meestal lange, 
dunne pooten en met veelledige sprieten, die bij 
de mannetjes dikwijls met haren bezet, gepluimd, 
zijn. In deze onderorde rangschikt men de fami
lie van de in de Tropen zoo beruchte steek mug
gen of Muskieten (zie aldaar). Dat de als oelër 
woeloe (jav.) bekende larven van Plecia fulvi- 
collis huiduitslag veroorzaken zouden, is niet 
bevestigd (Zie de Me ij ere, Tijdsehr. v. Entom. 
Dl. 53, 1910 p. Gl).

Voornaamste literatuur: F. M. van der Wulp, • 
Diptera, in Midden-Sumatra, Dl. IV, Natuurlijke 
Historie, 2c geil.; G. R. von Osten-Sacken, Enu- 
meration of the Diptera of the Malay Archipela- 
go, collected by Prof. O. Becoari, L. M. d’Alber- 
tis and others, Genova 1881; J. C. Koningsber
ger, Eerste overzicht der schadelijke en nuttige 
Insecten van Java, bl. 11, Diptera: Mededeel.

popharynx) als steekwerktuigen kunnen optre
den. De meeste Diptera leggen eieren, evenwel 
zijn er verscheidene, die levende larven ter we
reld brengen, wijl de ontwikkeling van het ei 
reeds binnen liet moederdier plaats hecft.Zij door- 
loopen een volkomen gedaantewisseling. De lar- 

zijn pootloos en worden maden (kroennV, 
jav.) genoemd; na eenige vervellingen gaan deze 
over in den toestand van pop, die bij vele soorten 
besloten blijft in de tot een „tonnetje” verharde 
larvehuid, waaruit door het afvallen van een kap- 
vormig dekseltje, het volwassen insect voor den 
dag komt. De Tweevleugeligen vervullen een be
langrijke rol in de huishouding der natuur, wijl 
vele van hunne larven zich voeden met allerlei 
in ontbinding verkeerende stoffen, terwijl die der 
parasietvliegen leven ten koste van rupsen en 
bladwespcn en op die wijze al te groote verme
nigvuldiging dezer dieren tegengaan. Onze ken
nis van de dipterologische fauna van den Malei- 
schen Archipel is nog vrij onvolledig, hetgeen ten 
deele daaraan moet worden toegeschreven, dat 
vele soorten wegens hun teerc bekleeding, lange 
pooten enz. moeilijk te conserveeren zijn; eerst 
in de laatste jaren is deze groep op Java stelsel
matig verzameld en ook daar zeer rijk aan soor
ten gebleken. Wij verdoelen deze groep in twee 
onderorden: de Bracliycera (Kortsprietigen) en de 
Nemocera (Langsprietigen). De eerste onderorde 
omvat de Vliegen (lalër, jav.), die meestal een 
dik, gedrongen lichaam hebben en korte sprie
ten, uit drie leedjes bestaande; zij worden in een 
groot aantal familiën gerangschikt, waarvan 
slechts enkele hier kortelijk vermeld kunnen wor
den. Tot de familie der Agromyzinae behooren 
kleine vliegjes, wier larven voor een deel minee- 
ren in bladeren of in het merg van stengels. Een 
dezer is de in Indië welbekende kadêléboorder, de 
larve van een kleine vlieg, die 1.5 tot 1,75 mm. 
lang is, glanzend zwart, met goudgroenen weer
schijn en vrij dicht behaard; de worstvormige, 
pootlooze larve heeft een lengte van circa 4 mm. 
en is wit van kleur, uitgezonderd een smalle 
zone op elk segment, die met fijne, barnsteen- 
kleurige korreltjes is bedekt. Zij graaft haar gan
gen in den stengel der kadëlé, zoodat deze soms 
tot op de opperhuid wordt uitgehold, tengevolge 
waarvan de plant gaat kwijnen en ten slotte af- 
sterft. De larve eener Phytomyza-Roort mineert 
in de jonge bladeren van het suikerriet en vreet 
deze over een aanzienlijke lengte uit. Tot de 
Muscidae behoort de fraai geteekende Pactrocera 

Jerruginea; de vlieg heeft een heldergele streep 
aan weerszijden over het zwarte borststuk, een 
gele vlek op eiken schouder, een gelen kop en 
karmijnroode oogen. De wijfjes van deze of een 
verwante soort leggen de eieren op de halfrijpe 
vruchten van den koffieboom, en de uitkomende, 
spoelvormige maden vreten door de opperhuid 
der bessen naar binnen, tengevolge waarvan 
rottende plekken ontstaan De maden verpoppen 
zich binnen hun eig*n huid tot een tonnetje, dat 
óf in de uitdrogende deelen der aangetaste bes 
blijft, óf op den grond valt; na tien dagen komt 
daaruit het vliegje te voorschijn, dat 5 a 0 mm. 
lang is. Een andere vijand van do koffie is be
schreven als Oscinis coffcae; het is een donker
bruin en paars gekleurd vliegje, 1,7 mm. lang, 
dat haar eieren legt onder de opperhuid van do 
bovenzijde der koffiebladeren, gewoonlijk slechts 
één op elk blad; de uitkomende made boort door
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uit ’s Lands Plantentuin, XXII, 1898; J. C. H. 
de Meijere, Studiën über südostasiatischo Dip- 
teren I —IX, Tijdschr. v. Entora. Ord. 50 — 57.

TIJD. Zie OBSERVATORIUM.
TIJDREKENING. Zie Supplement.
TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN. Al- 

vorens over te gaan tot eene opsomming van de 
tijdschriften en periodieke geschriften, die, hetzij 
in Nederl.-Indië, hetzij in Nederland of elders ge- 
drulct en uitgegeven, geheel of ten deele aan 
Indië zijn gewijd, komt het wensckelijk voor een 
korte uiteenzetting te geven van het onderscheid 
tusschen de begrippen tijdschrift, periodiek en 
seriewerk, terwijl een korte toelichting aan die 
opsomming mede moge vooraf gaan.

Is de juiste grens tusschen periodiekgeschrift 
en tijdschrift uiterst moeilijk te trekken (men 
zie de omschrijving daarvan in Van Dale’s 
Groot Woordenboek), als seriewerken worden 
beschouwd de — dikwijls op vrij ongeregelde 
tijdstippen verschijnende 
afdeelingen van een werk. Men denke hierbij 
b.v. (om slechts eenige seriewerken te noemen) 
aan de in opdracht van Z. Exc. den Minister 
van Binnenlandsche Zaken uitgegeven Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën, of aan de werken, . 
uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.

Eveneens worden hier als seriewerken be
schouwd, en dientengevolge niet vermeld, de 
van Regeeringswege uitgegeven en in den regel 
jaarlijks verschijnende „Verslagen” en „Statis
tieken”, waarvoor verwezen wordt naar de 
(vrij onvolledige) lijst van periodieke geschriften 
in het eerste deel van den Regeerings-almanak 
van Nederlandsch-Indië (welke lijst evenwel 
sedert 1918 niet meer wordt opgenomen).

Couranten en Weekbladen zijn hier buiten 
beschouwing gelaten (zie hiervoor het artikel 
DRUKPERS), met uitzondering van tijdschrif
ten. welke het woord „Courant” of „Weekblad” 
in den til el of in den ondertitel voeren, terwijl de 
tijdschriften in een inlandsche taal niet vermeld 
zijn.

Gemakshalve zijn de tijdschriften en perio
dieken in vier rubrieken verdeeld en wel in:A. 
Tijdsohriften in Indië opgericht; B. Die, welke 
in Nederland zijn opgericht en uitsluitend aan 
Indië zijn gewijd; C. Periodieken, die blijkens 
titel of ondertitel artikelen over koloniale onder
werpen bevatten, benevens eenige belangrijke 
tijdschriften, waarin van tijd tot tijd bijdragen 
over Indië zijn opgenomen, en D. Zendings- 
fcijdschriften, zoowel in Nederland als in Indië 
uitgegoven.

Bij de rubriek C. is getracht alleen de belang
rijkste te vermelden; het zou ondoenlijk zijn alle 
tijdschriften, die af en toe het een en ander over 
Indië bevatten, op te sommen; men zie hiervoor 
de Repertoria van Hartmann, Schalker en 
Muller; do maandelijkscho bibliographie van 
W. C. Muller in het Tijdschrift van Nederl.- 
Indië 1902, vervolgd in „De Indische Gids”; 
zoomede het* literatuur-ovcrzicht aldaar en in 
het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijksk. 
Genootschap.

De volgende bronnen hebben bij de samen
stelling gediend: De catalogi der Bibliotheek 
van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Ned.-Indië en het Indisch 
Genootschap; de alphabetische lijst van jaar- 
boeken, periodieken en seriewerken, aanwezig 
in de Boekerij van het Departement van Kolo
niën, samengesteld door M. C. Mallée. Voorts 
de repertoria van J. C. Hooykaas (Repertorium 
op de koloniale litteratuur, in mengelwerken 
en tijdschriften, van 1595 tot 1865, ter perse 
bezorgd door Dr. W. N. du Rieu, Amsterdam, 
P. N. van Kampen & Zn. 1877, 1SS0, 2 Dln; die 
van A. Hartmann (Idem van 1866 — 1893, van 
1894—1900 en van 1901 — 1905, benevens die 
van W. J. P. J. Schalker en W. C. Muller van 
1906—1910 en van 1911 — 1915. ’s-Gravenhage, 
Mart. Nijhoff, 1S95, 1901, 1906. 3 Dln., 1912 en 
1917. 2 Dln; Verder Mr. J. A. van der Chijs: 
Proeve eener Ned.-Indische Bibliographie (1659 
— 1870), in Verhandelingen Bat. Genootschap. 
Dl. 37 (1875).

Opgemerkt wordt dat de met een * gekenmerk
te periodieken hebben opgohouden te bestaan.
A. TIJDSCHRIFTEN IN NEDERLANDSCH- 

INDIË OPGERICHT.
Algemeen Landbouwweekblad voor Neder- 

landsch-Indië. Het eerste nummer van dit zeer 
belangrijke orgaan op landbouwkundig gebied 
zag den 7den Juli 1916 bij de Sockaboeinischo 
snclpersdrukkerij onder redactie van A. de Kp- 
ning te Sockaboemi het licht. Het verschijnt ge
regeld, thans, met den 4en jaargang, te Bandoeng 
onder hoofdredactie van C. F. Balsem.

Algemeen Spoorblad. Tijdschrift voor het 
Spoor- en Tramwegpersoneel in Nederlandsch- 
Indië, tevens officieel Orgaan, van den S. S. 
Bond. Onder redactie van J. C. Brouwer zag het 
eerste nummer van dit blad, dat als een voort
zetting van het Orgaan van den S. S. Bond (zie 
aldaar) kan beschouwd worden, den 15en Juli 
1911 bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. te 
Weltevreden, het licht, om vervolgens den 15en 
en den laatston van iedero maand to verschijnen. 
In de Regeerings-Almanak voor 1918 wordt 
het blad nog vermeld; of het nog bestaat is niot 
bekend.

^Ambtenaar (De). Orgaan van de Vereeni
ging: „Bond ter verkrijging van rechtstoestand

;
:onderdeden of -
!
5

hoofdzaak worden hieronder bibliografi- 
ho gegevens medegedeeld (zij het ook in be- 

knoplen vorm); slechts nu en dan is duidelijk
heidshalve de inhoud der tijdschriften in het 
kort besproken.

Slechts bij uitzondering wordt vermeld of de 
tijdschriften van platen, kaarten, enz. voorzien 
zijn; wanneer d<* titel van een periodiek in den 
loop der tijden geen noemenswaardige verande
ring onderging, is die van den laatsten jaargang 
of van het laatst verschenen deel genomen, ter
wijl in den regel slechts do eerste en de tegen
woordige redactie genoemd wordt. Do ver
schillende doelen of jaargangen zijn mot Ara
bische cijfers aangeduid, ook al geschiedt in wer
kelijkheid de nummering mot Romoinsche.

Lag het oorspronkelijk in de bedoeling eene 
opsomming van tijdschriften te geven in chro
nologische volgorde, om aldus aan to toonon do 
steeds toenemende belangstelling, die in den 
loop dor jaren ook - - en voornamelijk in Indië — 
getoond wordt ten aanzien van onderwerpen 
van allerlei aard, vooral op het gobied der vak
beweging en op dat der christelijke zending — de 
overweging, dat eene alfabetische rangschikking 
bij het naslaan van meer practisch nut zou 
blijken te zijn, heeft bij het vaststellen van deze 
volgorde den doorslag gegeven.
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ambtenaren in Ncderlandsch-Indischcn Schrift ouder redactie van J. Fabricius, waarvan 
in 1S9S, bij dc Vries en Fabricius te Bandoeng, 
in het geheel slechts 9 afl. (in 4°.) verschenen.

♦Archief voor den Landbouw der Bergstreken 
(in Ncd.-lndië). Een 14-daagsch tijdschrift opge- 
ï’iclit inNovember I898doorEnklaar vanGuericke, 
ml de staking der Ind. Ixindb.-courant (zie aldaar) 
en uitgegeven door P. A. van Asperen van de 
Velde te Scmai*ang. Door concurrentie van de 
„Nieuwe Gids” (zie aldaar), eveneens in hoofd
zaak gewijd aan koffie- en andere bergcultures, 
werd de uitgave medio 1901 gestaakt. In het 
geheel verschenen dus 5 deelen (elke jaargang 
van 24 nummers bestaat uit 2 dln.).

♦Archief voor den Landbouw in Insulinde. 
Orgaan van het Indisch Landbouw-genootschap. 
Redacteur F. A. Enklaar van Guericke. Als 
voortzetting (volgens den redacteur van het 
in 1884 opgeheven Tijdschr. van het Ind. Landb 
gen.) (zie aldaar), verscheen nummer 1 van het 
14-daagsche Archief in Augustus 1901 te Djorn- 
bang; doch, als zooveel andere onder redactie 
van Enklaar, werd ook dit tijdschrift gestaakt; 
en wel na de verschijning van N°. 21 van den 
2en jaargang (1903).

Archief voor de rubbercultuur in Nederlandsch- 
Indië. Oorspronkelijk op ongeregelde tijden ver
schijnend (het eerste nummer verscheen in Febr. 
1917) bij Ruygrok & C°. tc Batavia 
— Amsterdam, werd bij den 2en jaargang dc 
uitgave eenc maandclijksche. Thans ziet de 4e 
jaargang het licht.

Nevens het tijdschrift werd in Juli 1919 het 
eerste nummer van een „algemeen "0(100116” 
uitgegeven, waarvan dc nummering en do pagi
natuur doorloopend zijn. In October 1920 ver
scheen daarvan n°. 11.

Asia. Een, blijkens het Koloniaal Verslag 
van 1913, in 1912 opgericht weekblad, dat onder 
redactie van Liem Thioc Kwie werd uitgegeven 
bij de N. V. Pewarta te Soerabaja. In den Rcgcc- 
rings-almanak voor 1918 komt de naam van het 
periodiek #nog voor, onder dezelfde redactie.

Assistent (De). Orgaan van den Bond van 
Assistenten bij den Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië. Een maandelijks verschij
nend blad, waarvan het eerste nummer dm 15on 
Juni 1919 bij „de Toekomst” le Soerabaja het 
licht zag, onder redactie van Iskandarsaid, 
Martowinoto en Tajib. Dc nummers zijn niet 
gepagineerd.

Banier (De). Christelijk Weekblad voor 
Nederlandsch-Indië. Opgericht den 2cn Januari 
1909 onder redactie van P. Borgmcijcr, en met 
medewerking van vele anderen, beleeft dit blad, 
dat thans bij dc N. V. Boek-, Courant- en 
Handelsdrukkerij „Dc Verwachting” te Batavia 
verschijnt, den I2en jaargang.

Ter gelegenheid van het overlijden vóór 200 
jaar van den stichter van Depok. Cornelis Chaste- 
Jcin (28 Juni 1714), verscheen als bijvoegsel van 
„De Banier” een Dcpok-Jubileum-nummer, dat, 
hoewel uitgegeven als n°. 20 van den Oen jaar
gang, afzonderlijk gepagineerd, en bovendien 
geïllustreerd was.

♦Bazuin (Dc). Weekblad voor Indic, werd, 
met hot doel te strijden hoofdzakelijk voor dc 
belangen van den kleinen man, onder redactie 
van J. 0. Brouwer te Bandoeng den len Mei 
1909 opgericht. Heel lang heeft dit weekblad het 
niet gemaakt. Het hield reeds tijdens den len

voor
Dienst”. Deze vereeniging, waarvan de statuten 
den 6en Octobcr 1906 werden goedgekeurd, gaf 
in December 1907 het eerste nummer van haar 
orgaan uit, onder redactie van het hoofdbestuur. 
In den beginne op ongezette tijden verschijnend 
bij de N. V. Bockhandel Visser & C°. Batavia, 
kwam het bij den aanvang van den 2en jaargang 
(1 Januari 1909) op den len van iedere maand 
uit onder redactie van M. H. Darnme, bij de 
Uitgevers- en Drukkers Maatschappij Ta man 
Sari. N°. 10 van dien jaargang (van 1 November 
1909) was het laatste nummer, dat het licht zag.

Annales du Jardin botanique de Buitenzorg. 
Een streng wetensch. botanisch tijdschrift, dat 
op ongezette tijden verschijnt en waarvan de 
bijdragen alle in een der drie moderne talen zijn 
geschreven. Deel 1 verscheen in 1876, onder re
dactie van Dr. R. H. C. 0. Scheffer bij H. M. 
van Dorp & C°. te Batavia. De volgende deelen 
(het 2de eerst in 1SS1), zijn alle (benevens een 
le en 2e suppl. in 1897 en ’98), onder redactie 
van Prof. Dr. M. Treub (Dir. van ’s Lands 
Plantentuin), bij E. J. Brill te Leiden uitge
geven. Na het overlijden van dien geleerde be
stond de redactie uit J. C. Koningsberger en 
Ch. Bernard. Deel 30, of deel 15 der 2e Serie, ver-

:
■

:

scheen, evenals het 4e supplement, in 1918, ter
wijl thans het le gedeelte van deel 31 verscheen, 
onder redactie van W. Docters van Leeuwen en 
Ch. Bernard.

Register. Een alph. naam- en zaakregister op 
dl. 1 — 15 (en de 2 suppl.) werd bij Brill in 1899 
uitgegeven.

Archief voor de Java-Suikerindustrie. Uit
gegeven door Het Archief, enz. Een 14-daagsch 
tijdschrift, dat in 1893, onder redactie van J. D. 
Kobus, werd opgericht en sedert dien tijd gere
geld bij H. van Ingen te Soerabaja verschijnt. 
Nadat met den aanvang van den 14en jaargang 
het Archief eigendom geworden was van het 
Algemeen Syndicaat van Suikcrfabrikanten op 
Java, en als zoodanig het orgaan van dat Syndi
caat was geworden veranderde het gedurende 
den 17en jaargang den 21en Juni 1909 van titel. 
Sedert verschijnt het als Archief voor de Suiker
industrie in Nederlandsch-Indië, orgaan .... enz., 
onder redactie van W. C. Dickhoff. 'In 1920 werd 

. de 28e jaargang uitgegeven bij de N. V. Boekh. 
en Drukkerij v/h. N. van Ingen te Soerabaja.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 
het Archief werd den len Mei 1918, eveneens bij 
vpornoemde Boekh. en Drukkerij een afzonder
lijk gepagineerd jubileumnummer uitgegeven, 
welk nummer bijdragen bevat van de meest be
kende, nog in leven zijnde medewerkers.

De wetenschappelijke verhandelingen, die tot 
en met den 12en jaargang opgenomen werden 
in het Archief, iverden bij den 13en jaargang in 
1905 afzonderlijk uitgegeven als Bijblad, even
eens onder redactie van W. C. Dickhoff. Deze 
afzonderlijke uitgave hield evenwel niet lang 
stand. Met den 19en jaargang, in 1911 werden 
de verhandelingen weder in het Archief opge
nomen. Sedert dat jaar komen weder, evenals 
vóór 1905, 2 deelen per jaar uit.

Register. In 1913 verscheen bij de firma J. H. 
de Bussy te Amsterdam een Index en Naam
register van dc jaargangen 1893 t/m 1912.

♦Archief voor de Kina-Cultuur uitgegeven dooi
de Bandoengsche landbouw-vereeniging. Maand-

Haarlem
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jaargang op tc bostaan, nadat nummer 11 (van 
24 Juli 1909) het licht had gezien.

-Beknopte gegevens over cultuurgewassen, 
hunne behandeling en ziekten. Een reeks van 
publicaties, uitgaande van het Departement van 
Landbouw, en uitgegeven met het doel aan
wijzingen te geven, voor de praktijk van den 
inlandschen landbouw van belang. Van deze pu
blicaties, die doorloopend genummerd, doch af
zonderlijk gepagineerd waren (sommige waren 
geïllustreerd) verscheen de eerste in 1907, terwijl 
de laatste — no. 12 — in 1909 te Buitenzorg het 
licht zag.

Berichten en mededeelingen van de Vereeniging 
van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen 
van M. O. in Ned.-Indië. Daar ten gevolge van 
het niet groote aantal leden een eigen orgaan voor 
de Vereeniging te kostbaar zou worden, werd 
besloten ten minste eens per maand door middel 
van berichten, waarvan het 'eerste in Februari 
1903 bij den Boekhandel Visser & C°. te Welte
vreden verscheen, het verhandelde of aan de 
orde zijnde ter kennis van de leden te brengen.

In September 1905 werd, blijkens Bericht 
n°. 18, besloten tot uitgifte, met ingang van 
1 Januari 1906 van een orgaan, dat onder den 
titel: Maandblad voor het Middelbaar Onderwijs 
in Nederlandsch-Indië. Orgaan.... enz. onder 
redactie van Dr. E. Broersma, E. Tielcnius 
Kruythoff en D. J. A. Westerveld bij G. C. T. 
van Dorp & C°. te Se mar ang —Soera ba ja het 
licht zag. ,

Met ingang van 1 Juli 1907 verschijnt het 
orgaan, onder den titel: liet Middelbaar Onder
wijs, twee maal per maand, waarbij de paginee- 
ring voor het 2e halfjaar 1907 opnieuw begint. 
De uitgave in dien vorm werd evenwel niet vol
gehouden; gedurende de volgende jaren ver
schijnt het tijdschrift op vrij ongeregelde tijden. 
Met den 13en jaargang vond de uitgifte zooveel 
mogelijk wekelijks plaats; den len Mei 1920 
verscheen, onder redactie van Dr. II. J. van 
Lummel en O. II. J. van Baren bij de N. V. Bock
handel VLser <& ('J. te Weltevreden N°. 16 
den loon jaargang.

Bestuur (Het) van de Centrale Kas te Batavia 
aan belanghebbenden en belangstellenden bij het 
Volkscredietwezcn in Nederlandsch-Indië. Onder 
dezen titel werd in Maart 1913 begonnen in den 
vorm van blaadjes, propaganda te maken voor 
de zaak van liet Volkscrediet. Do blaadjes, die 
op ongezelte tijden verschenen,zijn van jaar tot 
jaar afzonderlijk genummerd, doch, eveneens van 
jaar tot jaar, doorloopend gepagineerd.

Bij den aan vang van den Oen jaargang, den 
15en Januari 1918, verscheen het blaadje in een 
nieuw kleed. Onder den titel: lilaadjc van de 
Centrale Kas werd maandelijks een nummer uit
gegeven; thans verschijnt de 8e jaargang. Afzon
derlijke inhoudsopgaven worden niet uitgegeven.

Beweging (De). Officieel orgaan der Vereeni
ging „Insulindc”. Tengevolge van het verbroken 
der relaties van het hoofdbestuur dezer vereeni
ging met het blad „De Indiër” (zie aldaar onder 
rubriek B.) werd besloten tot de uitgifte van een 
weekblad. Het eerste nummer verscheen den 
1 lden Januari 1919 onder redactie van het hoofd
bestuur te Semarang; het orgaan, waarvan do be
doeling is: „hot geestelijk -staatkundig volksbc- 
weeg te volgen” veranderdo met n°. 24 van titel. 
Hot werd voortgezet als officieel orgaan der

(Nationaal)-Indischc Partij. Met nummer 27 ver
anderde het opnieuw van titel: De Beweging. 
Algemeen politiek weekblad, tevens officeel or
gaan .... enz. Onder dien titel verschijnt het nog 
steeds te Bandoeng, onder redactie van D. D. 
(Dr. E. F. E. Douwes Dekker). Met n°. 46/47 van 
den eersten jaargang veranderde het formaat van 
groot 4°. in 4°. Ter gelegenheid van het 8e natio
nale Indiërs Congres werden vier extra congres
nummers uitgegeven, welke, met de overige num
mers van het weekblad, doorloopend gepagineerd 
zijn.

• i

*Biang-LaIa. Indisch leeskabinet tot aange
naam en gezellig onderhoud. Onder redactie van 
W. L. Ritter en Mr. L. J. A. Tollens. Uitgevers 
Lange en Co. te Batavia. In 1852 als 2-maande- 
lijksch tijdschrift opgcricht; de uitgave werd we
der gestaakt in 1855, nadat 4 jaargangen (elk 
uit 2 dln. bestaande) waren verschenen. Biang- 
Lala bevat o.a. romantische en geschiedkundige 
verhalen en novellen, in de meeste gevallen met 
betrekking tot Indië geschreven.

Blaadje van de Centrale Kas. Zie: Bestuur 
{Het) van de Centrale Kas .... enz.

Bondsblad. Orgaan van den Indischen Bond. 
Een periodiek, waarvan het eerstp nummer onder 
redactie van G. L. J. D. Kok den 3len October

!

1899 te Batavia verscheen. Aanvankelijk een 
weekblad, veranderde het met nummer 37 van 
den 2en jaargang (4 Mei 1900) in een tweemaal 
per week verschijnend blad. In dien vorm bleef het 
bestaan tot nummer 126 van den 2en jaargang 
(15 Maart 1901); of sedert dien nog iets van het 
Bondsblad verschenen is, kan niet mot zekerheid 
worden medegedeeld.

Bondsblad (Het). Orgaan van do Vereeniging 
„De Indische Bond”. Tengevolge van een besluit 
van het hoofdbestuur van de Vereeniging „De 
Indische Bond” veranderde met n°. 28 van den 
14cn jaargang (15 Juli 1911) do naam van het 
blad De Stem van Indië (zie aldaar) in: „Bonds
blad", Orgaan van de Vereeniging .... enz. Met 
nummer 5 van den volgenden jaargang wordt het 
formaat aanmerkelijk kleiner; het verschijnt in 
dien vorm nog steeds geregeld wekelijks bij de 
drukkerij „de Verwachting” te Batavia. Redac
teur en uitgever is het Hoofdbestuur van den 
Bond. Iedere aflevering is afzonderlijk gepagi
neerd.

Boschbouwkundig tijdschrift „Tectona”. Do
eerste aflevering van dit tijdschrift door do Ver
eeniging van Ambtenaren bij het Boschwezen in 
Ned. Indië uitgegeven, ingevolge besluit van het, 
op 14 en 15 Maart 190S te Djokja gehouden con
gres der Vereeniging, verscheen in 1908. Bij den 
aanvang van den 3dcn jaargang deelt de Com
missie van Redactie mede, dat in plaats van den 
aftredonden hoofdredacteur, den Heer J. S. van 
Braam, als diens opvolger zal optrodon do Heer 
H. ten Oever (wolko ook het „woord vooraf” bij 
de Je aflevering van het tijdschrift had ondertoe- 
kend). Nadat van deel 3 (1910) slechts 4 afleve
ringen waren verschenen, veranderdo, bij den 
aanvang van den 4don jaargang, in Januari 1911 
de tweomaandelijksche uitgave in een maande- 
lijksche. Bij.de Archipel-drukkerij te Buiten
zorg verschijnt thans, onder hoofd redactie 
R. Wind, do 13o jaargang.

Bij donzelfden uitgever zag in 1919, bij dool 12, 
een afzonderlijk gepagineerd extra-nuinmor het 
licht, bevattende een voordracht voor de lOo
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Somarang het licht. Tengevolge van het oprich
ten van het Algemeen Proefstation, welk station 
eveneens bulletins uitgaf (zio aldaar) werd met 
nummer 10 in 1904 de uitgifte gestaakt.

Camera (De). Een populair phototechnisch 
maandblad voor amateur-photografen in Nederl.- 
Indië, dat medio 1920 te Batavia werd opgericht.

Christelijke Onderwijzer (De). Orgaan van do 
Christelijke^ Onderwijzers Vereeniging in Ncd.- 
Indië. Aanvankelijk tweemaal per maand ver
schijnend (voor het eerst 15 Januari 1918) onder 
een commissie van redactie, bestaande uit do 
Heeren B. R. Dekker en W. Sehmidt, werd het 
blad den 4en April van dat jaar veranderd in een 
weekblad, en werd de ondertitel gewijzigd in: 
Orgaan (enz. als boven), Tevens algemeen blad 
voor de Christelijke Opvoeding en het Christelijk 
Onderwijs. Onder dien titel verschijnt thans de 
3e jaargang, onder redactie van K. Floor. G. 
P. Hamer, en H. Meyerink.

^Christelijke School (De). Orgaan der Vereeni
ging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen 
in Ned.-Indië. Dit tijdschrift, opgericht in No
vember 1916, onder redactie van het Bestuur, 
mocht zich niet in een lang leven verheugen. In 
den aan vang vrij ongeregeld, later maandelijks 
verschijnend, werd het, na nummer 14 (Januari 
1918) samengesmolten met: De Christelijke On
derwijzer (zie aldaar).

♦Contributions a la Faune des Indes néerlan- 
daises. In een voorwoord bij het eerste deel deelt 
de Heer J. C. Koningsberger, Directeur van 
’s Lands Plantentuin, onder wiens leiding deze 
bijdragen bij de drukkerij van liet Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buiten
zorg het licht zagen, mede, dat het wenschclijk 
gebleken is de publicaties, uitgaande van het 
Museum en van het zoölogisch Laboratorium te 
Buitenzorg en van het Visschcrij-Station te Ba
tavia voortaan in een speciale serie te vereenigen. 
Het eerste deel omvat de publicaties over 1915- 
1918.

Het is bij dit eerste deel gebleven. Aangezien 
„resultaten van diepzee-onderzoek niet behoor
den gepubliceerd te worden onder den titel bij
dragen over de fauna van Indië” (voorwoord in 
afl. 1 van Treubia) werd besloten de uitgift»; van 
die Contributions te staken en de resultaten onder 
een anderen vorm openbaar te maken, (zio verder 
onder Treubia).

Cultuurbond (De). Orgaan van den Bond van 
Cultuurgeëmployeerden in Nederlandsch-Indië. 
Opgericht den len Mei 1918 verschijnt dit orgaan 
halfmaandelijks, thans onder redactie van het 
Hoofdbestuur van den Cultuurbond te Bandoeng 
bij de N. V. Boekhandel Visser & Co.

Cultuurgids (De). Zie: Koffic-Cid4 (De).
*Daghet (Het). Een blad voor Kunst en Leven. 

Onder redactie van W. F. M. van Schaik in 1905 
te Bandoeng verschenen, werd in 1906, met den 
eersten jaargang, de uitgifte gestaakt.

Deutsche Wacht. Tijdens den grooten oorlog 
deed zich voor de in Jndië wonende Duitschers de 
behoefte gevoelen aan een eigen orgaan en als zoo
danig verscheen in 1915 tc Batavia het eersto 
nummer van de „Deutsche Wacht”, Zeitschrift 
für Handels- und Kolonialpolitik, Volkswirt- 
sehaft und VÖlkerrecht. Herausgegeben im Auf- 
trage der Gründer des „Deutschen Bund”. Met 
het tweede nummer werd de ondertitel veranderd 
in: Nicderlandisch-Indische Monatsschrifta für

Algemeene vergadering der Vereeniging. Een 
tweede extra-nummer bij dat deel, eveneens af
zonderlijk gepagineerd, over de exploitatie van 
het djatidunningshout, verscheen in 1919 bij de 
Archipel-drukkerij te Buitenzorg.

Boy Scout (De). Zie: Indische Padvinder (De).
Bulletin van den Bond van Geneesheeren in 

Ned.-Indië. Deze bond, opgericht in April 1902 
door Drs. J. Schülein en W. J. van Gorkom, in 
hoofdzaak met het doel: „de bevordering van 
eene juiste verhouding tusschen de Regeering 
van N.O. Indië en de bewoners cenerzijds, en de 
praktizeerendo geneesheeren anderzijds, en van 
dezen onderling”, geeft sedert genoemd jaar, 
eerst op ongezette tijden, sedert 1 Juli 1911 twee 
malen per maand van het Bestuur uitgaande 
Bulletins uit, welke eerst bij E. Fuhri & Co. te 
Soerabaja het licht zagen, doch sedert n°. 12 (van 
Januari 1905) te Semarang verschijnen bij de 
N. V. Semarang-Drukkerij en Boekhandel H. A. 
Benjamins. Te beginnen met het 58e bulletin (van 
15 November 1912) wordt de jaargang aangege
ven. De bulletins zijn alle afzonderlijk gepagi
neerd; eene algemeene inhoudsopgave bestaat 
niet. Behalve een extra-nummer met bijlage 
(uitgekomen in%Juli 1903), zijn thans 198 num
mers verschenen.

Bulletin du Département de l’Agriculture .... 
enz. Zie: 's Lands 1 lantentuin.. .. enz.

♦Bulletin der Indische Universiteits-vereeni- 
ging. Met het doel de leden der Vereeniging nauw
keurig op de hoogte te stellen van de handelingen 
van het bestuur, werd in 1912 besloten tot het 
uitgeven van een blaadje, dat op ongeregelde tij
den verschijnend, en ieder afzonderlijk gepagi
neerd, te Batavia het licht zag. Met nummer 4 
(Mei 1914) werd de uitgifte gestaakt.

Bulletin du Jardin Botanique. Zie: ’s Lands 
Plantentuin .... enz.

♦Bulletin van het Proefstation voor de Java- 
suikerindustrie (technische afdeeling) Pekalon-
gan. Het eerste nummer verscheen in Januari 
.1916 bij de Boekh. en Drukkerij v/h. G. C. T. 
van Dorp & Co te Semarang Voor zoover bekend 
is de uitgave niet verder voortgezet.

♦Bulletins van het Algemeen Proefstation te 
Salatiga. Dit proefstation, opgericht in Augus
tus 1905, gaf, ingevolge artikel 2 van het huishou
delijk reglement, behalve verslagen, ook bulle
tins uit, die een volgnummer droegen en tusschen- 
tijds verschenen. Het eerste nummer van die bul
letins zag in 1905 bij G. C. T. van Dorp & Co. te 
Semarang —Soerabaja het licht. Dc uitgifte werd 
sedert gestaakt.

Bulletins van het Deli Proefstation. lyiedan,
Deli. Onder dezen titel verschijnen, voor het 
eerst in Januari 1914, op ongeregelde tijden af
zonderlijk gepagineerde, doch doorloopend ge
nummerde publicaties, voornamelijk- betrekking 
hebbend op de tabakscultuur. In Augustus 1919 
zag bij de Typ. Varekamp & Co. te Medan no4 12 
het licht.

♦Bulletins van het Proefstation voor Cacao te 
Salatiga. Van deze bulletins, die als korte berich
ten te beschouwen zijn, waardoor de leden van het 
proefstation op de hoogte werden gebracht van 
den stand der verschillende vraagstukken, die 
aan het Station een onderwerp van studie vorm
den, en die op ongeregelde tijdstippen, ieder af
zonderlijk gepagineerd, uitgegeven werden, zag 
het eerste nummer in 1901 bij Van Dorp & Co. te
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Handels- und Kolonialpolitik, Volks wirtschaft sedert 1908, P. Bergmeijcr, terwijl als uitgever,
und Völkcrrecht, terwijl liet orgaan werd uitgc- eveneens sedert dat jaar, genoemd werd de Uit
geven „im Au f trage des Dcutschcn Bundes durch gevers- en drukkerij-maatschappij „Taman Sari”, 
don Verlag der Dcutschcn Wacht N.V. zu Bata
via. Als zoodanig verschijnt het nog steeds te 
Batavia. Met den Gen jaargang (1920) wordt het 
formaat in 4°.

Douanen-Orgaan, Bonds- en Vakblad voor de 
In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Een maand
blad, dat blijkens den Regceringsalmanak van 
Nedcrl.-Indië voor 1912, uitgegeven door Prevöt 
en Hartwig, onder redactie van het hoofdbestuur 
van den. douanenbond bij Albrecht & Co. te 
Batavia verscheen. In den almanak voor 1917 
wordt als redacteur genoemd J. Ramakers van 
Praag, terwijl liet orgaan verschijnt bij Plantijn 
te Soerabaja; in dien voor 1918 komt als redac
teur voor A. G. Boot.

Het Douane-Orgaan is blijkbaar een voortzet
ting van het Vakblad voor de In- en Uitvoerrech
ten en Accijnzen (zie aldaar).

Dutch East Indian Archipelago (The). A* 
monthly commercial review. Onder redactie van 
J. Veersema te Batavia werd bij A. A. van der 
Kolk te Buitenzorg in Mei/Juni 191S het eerste 
nummer van dit tijdschrift uitgegeven. Reeds kort 
na dit verschijnen veranderde het in een „fort- 
nightly” review. Onder dien titel verschijnt het 
thans nog. Eigenaardig is dat bij deel 2 geen nieu
we paginatuur begint, doch zoowel de nummering 
Van de afleveringen als de paginatuur van deel 1 
wordt voortgezet.

♦Echo (De). Een weekblad voor dames. Opge
richt in 1900 onder redactie van Mevrouw ter 
Horst, gcb. de Boer, verscheen dit tijdschrift bij 
den uitgever II. Buning te Djokjakarta. In 1908 
onder redactie van Mcj. A. A. J. van Maarseveen, 
werd dc uitgave gestaakt.

♦Electra. Een periodiek, dat blijkens het Kolo
niaal Verslag van 1898 in 1897 verscheen, en dat 
gedurende het jaar 1898 ophield te bestaan. Ver
dere bijzonderheden omtrent het tijdschrift zijn 
niet bekend.

Excelsior. Maandblad van den N. I. Bond van 
Christelijke Jongemannen-Vcreenigingen. Den 
Jen Juli 1912 opgericht, zooals de ondertitel aan
geeft, als Maandblad, onder redactie van C. Ver- 
sluis te Buil enzorg, werd bij denjaanvang van den 
Jden jaargang het blad veranderd in een orgaan, 
dat om do veertien dagen verschijnt.

Fakkel (De). Ambonsch tijdschrift dienende de 
belangen van Land en Volk, in en buiten het 
Vaderland. Bij de N. V. Electrische Drukkerij 
„Favoriet” te Weltevreden verscheen, onder re
dactie van Ger. de Haas, in Juni 1920 het eerste 
nummer van dit periodiek, waarvan, blijkens eene 
mededecling in dit nummer, voorloopig ééns per 
maand een aflevering het licht zal zien.

Federatie (De). Maandblad van dc Federatie 
van Europeesche Werknemers in Ncd.-Indiö. Bij 
dc N.V. Boekhandel Visser & Co. te Bandoeng 
zag den Ien Octobcr 1920 onder eene commissie 
van redactie het eerste nummer van dit periodiek 
hcL licht.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederl.-Indië.
Zie: Tijdschrift der Vereeniging tot bevordering der 
geneesk. wetenschappen .... enz.

♦Getuige (De). Een, onder redactie van Ds. D.
J. B. Wijors^bij F. B. Smits te Batavia in 1900 
uitgegeven en aldaar verschijnend weekblad, dat 
in 1909 ophield te bestaan. De redacteur was,

Gids bij het huisonderwijs in Nederlandsch- 
Indië. Opgericht door H. G. Clerkx in 1910 en 
uitgegeven bij J. M. Chs. Nijland te Soerabaja, 
zag in 1917 bij dc Landsdrukkerij te Batavia on
der redactie van eerstgenoemde de 7de jaargang 
het licht.

::
!Girl Guide (De). Zie: Indische 'Padvinder [De).

♦Goentoer (De). Orgaan van dc Vereeniging 
„Insulinde”. Een tweemaal per maand verschij
nend half-Nederlandsch, half-Maleisch periodiek, 
onder redactie van F. W. van dc Ivasteele te 
Semarang. Het eerste nummer zag den len Au
gustus 1914 het licht. Na nummer 10 van den 
len jaargang werd do uitgave gestaakt.

Grafisch Tijdschrift. IIollandsch-Maleisch vak
blad voor de typografie. Uitgegeven door en voor 
rekening van de „Federatie van Drukkerspa
troons” te Batavia, en onder redactie van S. 
Terwey en A. Emmink, zag in October 191G de 
eerste aflevering van den len jaargang het licht. 
Thans versohijnt bij Albrecht & Co. te Weltevre
den de 3e jaargang, onder redactie van J. H. 
Schuyt.

♦Griffier (De). Uitgegeven door den Bond van 
niet gegradueerde rechtelijke ambtenaren in 
Nederl.-Indië, verscheen dit maandelijksch or
gaan in 1909 bij E. Fuhri & Co. te Soerabaja. 
Reeds in hetzelfde jaar hield het op te be
staan.

Gulden Keten (De). Bij Albrecht & Co. te Bata
via verscheen in 1912 dit, door de Ncd.-Indische 
Theosofische Vereeniging onder redactie van 
Mevrouw M. van Gelder gqb. Van Motman uitge
geven maandelijksch tijdschrift. In den Rcgee- 
ringsalmanak voor 1918 komt het periodiek nog 
voor, thans echter onder redactie van Mevrouw 
N. Thomas geb. Stutterheim en verschijnend bij 
do Indonesische Drukkerij te Batavia.

Handelingen der Nederlandsch-Indische Ju~ 
risten-Vereeniging. In 1884 opgcricht, gaf deze 
vereeniging een orgaan uit, bevattend in hoofd
zaak de verslagen der, over juridische onderwer
pen, gehouden vergaderingen. De le jaargang 
1885 (evenals dc volgende bestaande uit 2 deelen.). 
verscheen bij II. M. van Dorp & Co. te Batavia, 
de 2 volgende 18S6 — ’S7 bij Ernst & Co. aldaar; 
daarna is de uitgaaf gestaakt, en werd de ver
eeniging eveneens opgeheven.

Den löen November 1913 weder opgericht, gaf 
de Vereeniging, als bijlage van haar orgaan Het 
Indisch Tijdschrift van het Recht (zie aldaar), op
nieuw dc Handelingen uit, bij de N. V. Uitgevers, 
mij. „Papyrus” te Batavia, waar zij nu nog — do 
laatste in 1919 — verschijnen.

♦Hard gaat ie. Een tweemaal per maand door 
den Nederl. Indischcn Wielrijdersbond uitgege
ven en bij G. Kolff & Co. te Batavia verschijnend 
blad, waarvan het eerste nummer in 1894 hot 
licht zag. Gedurende het jaar 1896 werd de uitga
ve gestaakt.

Holland’s East India. A fortnightly commercial, 
economical and general review. Den 5den Decem
ber 1919 verscheen het eerste nummer van dit, 
door A. A. van der Kolk te Buitenzorg uitgege
ven geïllustreerde periodiek, waarvan dc afleve
ringen doorloopcnd gepagineerd zijn. Tegelijker
tijd verschijnt van het tijdschrift een Franscho 
vertaling, onder den titel: Les Indes IloUandai-
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in 1914 de naam van de Vereeniging eene ver
andering had ondergaan, werd ook de naam van 
het tijdschrift, veranderd in: Tijdschrift voor 
den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Neder- 
landsch-Indië, Orgaan van den Bond van Amb
tenaren en Beambten bij den Post-, Telegraaf- en 
Telefoondienst in Ned.-Indië. Loopende den 
13den Jaargang (1 Juli 1917) werd dc titel op
nieuw gewijzigd, nu in: Tijdschrift voor Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie. Orgaan .... enz. 
Onder dien titel verscheen het, tot no. 10 van den 
16en jaargang, tweemalen ’s maands, en onder 
redactie van het hoofdbestuur van den Bond, 
bij de Indonesische Drukkerij te Weltevreden, 
waarna het opnieuw werd veranderd, thans in 
een, in eourantvorm uitgegeven Orgaan van den 
Bond van Ambtenaren en Beambten bij den Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst in Nederl.-Indië.

Indisch Tijdschrift van het Recht. Zie: Recht 
in Nederl.-Indië (Het).

% Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwe
zen. Onder redactie van P J. d’Artillact Brill, W. A. 
Slinkers, Mr. Dr. A. M. Joekes en M. C. van den 
Broeke verscheen bij J. D. de Boer te Tegal in 
Januari 1913 de eerste aflevering van dit maan- 
delijksch periodiek, waarvan bij denzelfden uit
gever in 1919 de 7e jaargang liet licht zag. Sedert 
Juni 1915 is de redactie over Indië en Nederland 
verdeeld.

"Indisch Weekblad van het Recht. Opgericht in 
Juli 1S63. onder redactie (volgens prospectus) van 
Mrs. J. van Gennep en J. R. Kleijn en uitgegeven 
(in gr.-4°.) bij Bruining te Batavia. In 1914 ver
scheen, onder redactie van Mrs. Maclaine Pont en 
Van Ophuvscn, bij G. Kolff & Co. te Batavia de 
50e jaargang, waarvan n°. 2542 het laatste blad 
was, dat het licht zag, De uitgave is sedert ge
staakt.

Een Algemeen Register bestaat niet, doch /.ie 
voor register bij: I!et Recht in Ned.-Indië.

"Indische Kindercourant (De). Een, onder re
dactie van Mej. Titia Soeters bij de Gebr. Jansz. 
te Semarang in 1894 uitgegeven en aldaar ver
schijnend weekblad, dat in 1915 ophield te be
staan. Redactrice was toen Mevrouw J. Dessau- 
vagie gcb. van der Noord», terwijl het uitgegeven 
werd bij dc N. V. Bockhandel Visser & Co. te 
Weltevreden, en ook aldaar verscheen.

"Indische Kroniek (De). Tijdschrift voor Ne- 
derlandsch-Jndiü. Den llden Februari 191 I opge
richt onder redactie van D. M. G. Koch, niet de 
bedoeling „in Indië iets te doen kennen van liet 
nieuwe (een strijd om een'nieuwe cultuur- een 
opleving op elk gebied van menschelijk kunnen) 
dat in Europa groeiende is”, verschijnt dit perio
diek, gedrukt bij J. M. G. Nijland te Soerabaja, 
om de veertien dagen. Reeds bij nummer 5 wordt 
het veranderd in een weekblad, waarna het ge
durende den 2cn jaargang, ophoudt te bestaan.

"Indische Landbouw courant. Weekblad (later 
Orgaan) voor den Landbouw in zijn geheelen om
vang. Redacteur: F. A. Enklaar van Guericke. 
Uitgever: de Semarang-drukkcrij en boekhandel. 
In Februari 1897 begonnen (in fol. verschijnend), 
werd de uitgave weer gestaakt in November 
1898.

"Indische Landbouwcourant. Archief voor 
den Landbouw in Insulinde. Redacteur en uit
gever F. A. Enklaar van Gucrick<* Djombang. 
Verscheen sedert Januari 1904 (in eourantvorm) 
wekelijks en was volgens den redacteur een voort-

commcrciale et économique, publiéescs, revue 
deux fois par mois.

Indes Hollandaïses (Les). Zie: Hollandss Bast
;

India.
♦Indisch Archief. Tijdschrift voor de Indiën.

Om het gemis der staking van liet Tijdschrift voor 
N.-I. (zie aldaar), in Indië te vergoeden, werd 
het Indisch Archief op verzoek van Regccring en 
particulieren in Indië door Dr. S. A. Buddingh in 
1S49 opgericht en als maandschrift bij Lange & 
Co. te Batavia uitgegeven. Van dit belangrijke 
tijdschrift verschenen (door het vertrek van den 
redacteur naar Nederland), slechts 2 jaargangen 
(elk uit 2 deelcn. bestaande).

Inhoudsopgave. Zie J. Pijnappel Gzn. in Bijdr. 
Kon. Inst. Dl. 3 (1S55), bl. 159 en vgg.

Indisch Bouwkundig Tijdschrift. Orgaan der 
Vereeniging van bouwkundigen in Ned.-Indië. 
Verschijnt sedert Januari 1898 als maandschrift 
in gr.-4°. formaat. Nadat het eerst werd uitgc 
geven bij de firma E. Fuhri & Co. te Soerabaja, 
verschijnt het orgaan van Juli 1914 af 2 maal 
’s maands bij de firma Masman & Stroink te 
Semarang, terwijl het nummer, gedrukt bij do 
firma Fuhri voorloofhg nog bleef doorloopen, 
omdat, blijkens mcdcdeeling van den tocnmali- 
gen redacteur, „dc nieuwe drukker niet is inge
richt op het reproduceeren van plaatwerken”. 

'Al spoedig bleek dat liet uitgeven van drie num
mers per maand niet vol te houden was, zoodat 
het Septembernummer van 1914 het laatste was, 
dat bij de firma Fuhri het licht zag. Thans ver
schijnt, onder redactie van W. de Haan, bij 
Kolff & Co. te Batavia de 23e jaargang.

Indisch Maponniek Tijdschrift. Een maand
schrift, waarvan de eerste aflevering, onder re
dactie van A. S. Carpentier Alting, den len Oeto- 
ber 1895 te Semarang bij G. C. T. van Dorp & Co. 
verscheen. De uitgave wordt nog steeds voortge
zet, thans onder redactie van D. de Visser Smits 
te Bandoeng. Het tijdschrift is niet in den handel, 
en alleen voor vrijmetselaren bestemd.

"Indisch Magazijn. Tijdschrift ter verzameling 
van opstellen en berigten over, en van belang 
voor de natuur-, volken- en staatkunde van Ned. 
Oost-Indië. Een maandschrift, onder redactie 
van E. de Waal, gedrukt ter Landsdrukkerij te 
Batavia, dat te beschouwen is als een voortzet
ting van het maandschrift De Kopiist (zie aldaar). 
De le jaargang (1844), uit 4 deelcn bestaande, be
vat tal van belangrijke oorspronkelijke bijdragen; 
de 2de, tevens laatste (waarbij op den titel het 
woord „staatkunde” niet meer voorkomt), en 
eveneens uit 4 deelen bestaande, is geheel gevuld 
met „Nalezingen in oude Javasche Couranten”.

Inhoudsopgave. Zie J. Pijnappel Gzn. in Bijdr. 
Kon. Inst. Dl. 3 (1855), bl. 151 en vgg.

Indisch Militair Tijdschrift. Zie: Militair Tijd
schrift.

"Indisch Tijdschrift, gewijd aan Indische taal-, 
land- en volkenkunde, Indische toestanden en 
aangelegenheden, enz. Redacteur J. T. Grashuis. 
Uitgevers Van Zadelhoff en Fabritius te Padang. 
Een maandschrift, waarvan slechts een enkel 
(proef)nummer verscheen, in het jaar 1.864.

Indisch Tijdschrift voor Post en Telegraphie. 
Orgaan van de Vereeniging „Bond van Post- en 
Telegraafambtenaren in Nedcrlandsch-Indië”. 
Opgcricht in Februari 1905, verscheen de eerste 
aflevering van het tijdschrift in April van dat 
jaar, onder redactie van V. H. J. Jansen. Nadat
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zetting van het „Archief voor den Landbouw in 
Jnsulinde” (zie aldaar), vandaar dat mot hot 
allereerste nummer reeds de derde jaarg. een aan
vang nam.

De courant heeft zich evenwel niet in een lang 
bestaan mogen verheugen; in n°. 50 van den Ten 
jaargang (van 10 December 1908) nam de redac
teur Enklaar van Guericke „tengevolge van lang
durig lichamelijk lijden”, afscheid van zijn lezers, 
en met dat nummer hield de landbouw-courant 
op te verschijnen.

Indische Leven (Het). Een algemeen weekblad. 
Verschijnt, onder hoofdredactie van Diederik 
Baltzerdt, en met tal van medewerkers, sedert 
23 Augustus 1919 bij Albrecht & C°. te Batavia.

♦Indische „Lux” (De). Een, onder redactie van 
het phototechnisch bureau der Kramat’s Apo
theek te Batavia bij Albrecht & C°. in 1901 uit
gegeven en aldaar verschijnend maandblad, dat 
in 1910 ophield te bestaan. Redacteur was in dat 
jaar J. A. F. van den Houte Willems. ,

♦Indische Natuur (De). Algemeen Natuurwe
tenschappelijk Bijblad van het •Archief voor de 
Java Suikerindustrie. Opgericht in 1900 onder 
redactie van Dr. Z. Kamerling en Dr. L. Zehntner 
en uitgegeven bij H. van Ingen te Soerabaja, 
beleefde het tijdschrift slechts één jaargang. In 
1901 deelt in de laatste aflevering de redactie 
mede, dat zij aangezocht is om de redactie van 

jeen ander Indisch tijdschrift, n.1. de Koffiegids 
(zie aldaar), op zich te nemen en dat zij aan dat 
verzoek wil voldoen.

Indische Padvinder (De). Medio 1914 versche
nen te Bandoeng, waar de Bandoengsche Padvin
ders Bond was opgericht, twee kleine weekbe
richten; voor de jongens de „Boy Scout”, redac
teur C. J. Nauta; voor de meisjes de „Girl (luide”, 
redactie mej. F. van Dijk. Beide blaadjes, uitge
geven voor rekening van den Heer C. J. Nauta en 
gedrukt bij de N. V. Vorkink te Bandoeng, smol
ten op 1 December 1914 samen tot „De Scout”, 
halfmaandelijkse!) tijdschrift, redactie mej. F. 
van Dijk en C. J. Nauta, orgaan der Bandoeng
sche Padvinders Bond. Op 1 Janauri 1915 werd 
dit ook het orgaan voor Batavia, inmiddels een 
afdeeling der Ned. Ind. Padv. Organisatie ge
worden. Na toetreding van Bandoeng en van 
Koeta-Radja tot die Organisatie had het blad 
met ingang van I Maart 1915 tot titel: De Scout. 
Orgaan der afd. Bandoeng, Batavia en Jvotta- 
Rndja der Ned. Iiul. Padv. Org., formaat 8°.

Met aflevering 15 (van I Juli 1915) wordt het 
formaat 4°. en is het orgaan herdoopt in „De 
I ndische Padvinder”.

Op 1 September 1915 (met aflevering 19) wordt 
het orgaan „Steeds Vooruit' (zie aldaar) in „Do Indi
sche Padvinder” opgenomen; formaat, redactie, 
uitgever enz. bleef onveranderd. De* titel werd 
evenwel opnieuw gewijzigd in: „Het Padvinders
blad” (zie aldaar).

♦Indische Pluimgraaf (De). Vakblad voor 
pluimveeteelt, honden- en paardenliefhebberij. 
Een 14-daagsch tijdschrift , officieel orgaan vando 
„Eerste Nederl. Indische Pluimvec-verceniging”. 
Het le nummer verscheen in 4°. in April 1901 bij 
|)e Vries en Fabricius te Bandoeng. Met nummer 
44 van don 2en jaargang werd het tijdschrift, na 
de oprichting van de Vereeniging tot bevordering 
dor Pluimveeteelt in Nederl. Indië, het officieel 
orgaan, wat het bleef tot nummer 24 van den 
7en jaargang, toen liet ophield te bestaan. Rc-

dacteur-uitgcver was G. L. Ja Bastide te Ban
doeng.

Indische Post (Dc). Weekblad gewijd aan de be
langen van Nederlandsch-Indië. Blijkens een in 
December 1920 uitgegeven proefnummer zal diu 
periodiek wekelijks in Indië verschijnen met me
dewerking van verschillende Indische en Neder 
landschc bekende mannen en vrouwen, met als 
hoofd redacteur voor Nederland Mr. L. J. Plemp 
van Duiveland.

♦Indische Revue (De). Een onder redactie van 
J. H. F. van de Wall en door dezen uitgegeven bij 
F. B. Smits te Batavia verschijnend weekblad, 
dat reeds in hetzelfde jaar ophield te bestaan.

Indische Sport. Een weekblad, waarvan, onder 
redactie van K. L. F. Goelst, in 1906 bij G. Kolff 
& C°. te Batavia het eerste nummer het licht zag. 
Als uitgeefster wordt in den Regeeringsalmanak 
van Nederl.-Indië voor 1907 genoemde firma ver
meld. Blijkens den almanak voor 1918 verschijnt 
het tijdschrift onder redactie van Sj. van Eek, die 
tevens uitgever er van is.

♦Indische Stemmen. In het begin van Januari 
1919 ©pgericht, hield dit weekblad reeds spoedig 
na zijn verschijnen op te bestaan. Met nummer 39 
(18 October 1919) wordt het periodiekje — toen 
onder redactie van Ir. H. J. Kiewiet de Jonge — 
opgenomen in het weekblad „de Taak” (zie al
daar). Blijkens een persoonlijke mededeeling van 
den heer J. E. Stokvis (een der redacteuren van 
„de Taak” bij hare oprichting) was vóór den 
Heer Kiewiet de Jonge de Heer Fournier redac
teur, en was „Indische Stemmen” feitelijk een 
weekblad met theosofischen achtergrond, be
stemd om door Europeanen onder de Inlanders 
verspreid te worden. Het werd gedrukt bij de 
clcctrische drukkerij „Evolutie” te Weltevreden.

♦Indische Velo (De). Onder redactie van J. P.
A. Paris verscheen in 1897 bij H. Prange & C°. te 
Batavia het eerste nummer van dit door den 
Nederlandsch-Indischen Wielrijdersbond uitge
geven halfmaandeljjksch blad, waarvan evenwel 
in het daaropvolgend jaar de uitgave reeds werd 
gestaakt.

Inlandsch Onderwijs (Het). Maandblad van de 
V. I. O. (Vereeniging Inlandsch Onderwijs). Uit
gegeven onder redactie van H. Ch. van Bergen en 
J. D. Winnen bij de N. V. Stoomdrukkerij H. V. 
Mareschte Magelang, verscheen de eerste jaar
gang in 1916. In nummer 11 van den 2en jaar
gang (December 1917) deelt het Hoofdbestuur 
mede dat voortaan niet meer maandelijks, doch 
telkenmale als zulks noodig blijkt een blaadje 
rondgezonden zal worden. Deze blaadjes ver
schijnen nog steeds. Do afleveringen zijn niet ge
pagineerd.

Inlandsche Stemmen. Algemeen orgaan gewijd 
aan dc Inlandsche Evolutie. Een tijdschrift, dat 
blijkens cone mededeeling in do „Sumatra-Post” 
van 7 November 1917, onder redactie van A. 
Salim, R. Achmad, Abdoel Moeis, R. Notonego- 
ro, D, van Ilinloopen Labberton en W. Labbc- 
rinek verscheen. Of het tijdschrift thans nog be
staat is onzeker, aangezien verdere gegevens ont
breken..

♦„Insulinde”. Nederlandsch tijdschrift voor 
den Inlander. Een in eenvoudig Hollandsch ge
schreven maandschrift onder redactie van B. J. 
Visscher en Th. J. A. Hilgers. In October 1903 
verschoon bij G. Kolff & 0°. te Bandoeng, het lo 
nummer. Na den 5don jaargang, welke
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eerste nummer van dit, om de 14 dagen uitko
mend tijdschrift. De eerste afleveringen van den 
len jaargang waren niet gepagineerd. Eerst bij 
nummer 5 begint de pagineoring, welke voor den 
geheelen jaargang doorloopond is. Thans ver
schijnt de 4e jaargang.

♦Kleine Kracht. Een maandblad, uitgegeven in 
190S als orgaan van den Christelijken Bond 
„Filadclfia” bij II. V. Maresch te Magelang, onder 
redactie van A. N. Binkhuijsen. Het hield in 
1911 op te bestaan.

*Koffie-Gids (De). Tijdschrift, gewijd aan de 
belangen van de koffie cultuur, bereiding en han
del. Orgaan van het Alg. koffie-syndicaat in Ned.- 
Indië. Redacteur Dr. J. C. C. W. van Nooten. 
Twee jaargangen (1S99/1900 —1900/U 1) versche
nen met dezen titel, die daarna veranderde in: De 
Nieuwe Gids. Landbouwkundig Tijdschrift. Or
gaan van het Alg. syndicaat voor koffiecultuur en 
andere bergculturesin N.-l.; terwijl met den aan- 
vang van den oen jaargang (1903/04) de titel we
derom gewijzigd werd en wel in: De Cultuurgids. 
Landbouwkutidig Tijdschriit, enz. (als boven). On
der dien titel verscheen het tijdschrift tot aan den 
7den jaargang (1905/00), waarna het voortgezet 
werd als orgaan van het Algemeen Proefstation. 
Bij den lOden jaargang in 1908 veranderde op
nieuw de titel, thans in: Cultuurgids. Landbouw
kundig Tijdschrift voor alle tropische Berg- en 
Laagland Cultures (uitgezonderd de Suikercul
tuur). Orgaan van het Algemeen Proefstation op 
Java. Onder dien titel zag, onder redactie van 
Dr. Dan. de Lange Jr., Dr. A. J. Ultée en Dr. Th. 
Wurth in 1911 de 13e jaargang liet licht. Sedert 
1908 werd het tijdschrift uitgegeven in twee ge
deelten per jaar. Do uitgave is na den 13en jaar
gang gestaakt.

Koloniale Studiën. Tijdschrift van de Verueni- 
ging voor studie van koloniaai-maatschappelijko 
vraagstukken. Onder redactie van Mr. A. B. 
Cohen Stuart, P. J. S. Cramer, D. M. G. Koch en 
S. Koperberg verscheen in 1910 bij Albrocht & 
C°. te Weltevreden het eerste nummer van dit 
periodiek, dat, blijkens het voorwoord, geen be
paalde politieke of godsdienstige richting heeft, 
doch waarin studiën op maatschappelijk en eco
nomisch gebied een plaats zullen vinden. Het 
derdedeel van den len jaargang (1.910— 1917) be
vat een extra-politiek nummer, dat wel op den in- 
houd vermeld, doch afzonderlijk gepagineerd 
werd. Een tweede extra-nummer, behooreml tot 
den tweeden jaargang (Januari 1918) komt even
wel niet in den inhoud voor.

Onder redactie van Mr. A. B. Cohen Stuart, 
Dr. J. II. Boeke, Mr. D. J. Jongcneel en A. F. 
Verhocff ziet thans, eveneens bij Albrecht & C°., 
de 4c jaargang van dit belangrijke tijdschrift het 
licht.

aldaar het licht zag, werd onder redactie van J. 
Lameijn en T. Kramer, de uitgave gestaakt.

♦Insulinde. Orgaan van de Veroeniging „Insu- 
linde”. Dit tijdschrift verscheen, voor het eerst 
den len Januari 1910, den len enden lOen van elke 
maand. Als uitgevers en redactie werden vermeld: 
Het Hoofdbestuur van de veroeniging „Insulin
de” te Bandoeng (later te Semarang). De afleve
ringen waren afzonderlijk gepagineerd. Met n°. 17 
van den 3en jaargang verscheen het tijdschrift, 
dat eerst in 4° werd uitgegeven, in 8°. Met den 
4en jaaargang hield het op te verschijnen..

„Insulinde vertelt”. Blijkens het Koloniaal 
Verslag van 1904 verscheen dit weekblad in 1903. 
Bijzonderheden omtrent het periodiek zijn niet 
bekend; de naam komt in den Regecrmgsalma- 
nak van Ned.-Indië niet voor, zoodat niet kan 
worden medegedeeld wat het tijdschrift te vertel
len had en evenmin of het al dan niet nog bestaat.

♦Jaarboekje Celebes. Uitgegeven door lv. S. 
Sutherland te Makassar. Een soort almanak, 
maar waarvan de eerste 2 jaargangen (1864 — 
’G5) belangrijke bijdragen over Celebes van Dr. 
B. F. Matthes bevatten. De uitgaaf is gestaakt 
na de verschijning van den 3en jaargang (1866).

Java-Post (De). Weekblad van Ncderlandsch- 
Indië. In Februari 1903 verscheen onder redactie 
van W. H. Bogaardt bij de Buitenzorgsche druk
kerij het eerste nummer van dit periodiek, waar
van thans bij de -N. V. Eerste Bandocngsche 
Stoomdrukkerij voorheen A. C. Nix & C°. te Ban
doeng de 18e jaargang het licht ziet onder redac
tie van J. W. M. Timmers. (mededeeling in den 
„Pius”-almanak voor 1920).

Jong Indië. Een algemeen weekblad. Onder de
zen titel zag den 4cn Juli 190S te Batavia, onder 
redactie van Mr. Th. Thomas, het eerste nummer 
van dit, volgens het voorwoord „als het ware 
uit eigen levensdrang geboren” tijdschrift, het 
licht.
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Omtrent het al of niet meer bestaan van dit 
periodiek kan niets met zekerheid worden mede
gedeeld. In den Regeeringsalmanak van Nederl.- 
Indië voor 1918 komt de naam nog voor.

Jong Leven. Tijdschrift voor opvoeding en 
onderwijs. Onde.r redactie van Mevr. F. H. Be- 
guin — Bikkers en anderen verschijnt den len en 
den loden van elke maand dit, door het Nederl.- 
Indisch Onderwijzers Genootschap uitgegeven 
periodiek, waarvan de eerste jaargang (1918 — 
1919) thans compleet is.

Jong-Sumatra. Onder "redactie van het Hoofd
bestuur verscheen in 1918 te Weltevreden het 
eerste nummer van dit orgaan van den Jong-Su 
inatranen Bond. Omtrent het nog-bestaan van 
dit periodiek kan niets met zekerheid worden me
degedeeld.

♦Journal (The) of the Indian Archipelago and 
Eastern India. Singapore, Mission Press. Ver
scheen onder redactie van J. R. Logan van 1847 
—’62, waarna de uitgifte is gestaakt. Het tijd 
schrift is voor Oost-Indië van zeer veel gewicht; 
bijdragen leverden o. a. Bleeker, Zollinger e. a.

Inhoudsopgave. Zie N. B. Dennys, in „A Des- 
criptive Dictionary of British Malaya”, London, 
1894, bl. 25: of: Journ. of the Straits Braneh of 
the R. A. Soc., 1886, bl. 335.

Katholieke Schoolblad van Nedcrlandsch In 
dië (Het). Orgaan van den Katholieken Onder 
wijzers Bond. Onder redactie van A. B. ten Berge 
verscheen den 12en Juli 1917 te Buitenzorg het

*

i\
- .

<
-I»

= !
i

♦Kopiist (De). Maandschrift onder de redactie 
van E. de Waal, uitgegeven door Ukena & C°, 
te Batavia. De Kopiist werd in 1842 opgericht 
en bevat, naast vertalingen en overzichten, ver
scheidene oorspronkelijke bijdragen over Indië. 
Nadat een jaargang geheel, en de tweede slechts 
gedeeltelijk, waren verschenen hield het tijd
schrift in dien vorm op te verschijnen; doch als 
cene voortzetting is te beschouwen het tijdschrift 
Indisch Magazijn, (zie aldaar)/

Korte Berichten van het Hoofdbureau van den 
Burgerlijken Geneeskundigen Dienst. In 1918 
werd begonnen met het, op ongezette tijden, uit-
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geven (bij Albrecht & C°. te Weltevreden) van 
korte populaire mededcclingcn op hygiënisch ge
bied, welke mcdedcelingen doorloopcnd genum
merd, doch afzonderlijk gepagineerd zijn. Thans 
zag n°. 7 het licht.

Tegelijkertijd verschenen die berichten, in zeer 
klein S°. formaat, als uitgaven van de Commissie 
voor do volkslectuur, met Hollandschen on -Ma- 
loischen tekst. Hiervan kwam het laatst uit n°. 4.

Korte berichten voor Landbouw, Nijverheid en 
Handel. Uitgegeven door het Departement van 
Landbouw (later van Landbouw, Nijverheid en 
Handel) te Buitenzorg. Met het doel de berichten 
van consulaire ambtenaren, die het Departement 
van Landbouw bereikten, in ruimer kring te ver
spreiden, besloot de Regccring die mededcclingcn 
regelmatig te pubiiceeren. Zij verschenen, begin
nende met het nummer van 5 November 1910, 
minstens tweemaal ’s maands. Na nummer 2 van 
den Gen jaargang (14 Januari 1916) heeft de uit
gave wekelijks plaats. Thans verschijnt de 10e 
jaargang.

Als bijlagen verschijnen: Mededeelingen van 
het Statistisch Bureau van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel (het eerste 
nummer is van 14 April 1916); benevens Oogst- 
rapporten (over de maanden Januari —Maart 
1916), welke bijlagen afzonderlijk genummerd 
en niet doorloopcnd gepagineerd zijn.

Bovendien zagen nog het licht een aantal extra
nummers over de jaren 1912—1916, zoomede een 
tweemaal ’s maands verschijnend statistisch bij
voegsel (van 5 Augustus 1914 — 20 December 
1915). Ook deze publicaties waren alle afzonder
lijk gepagineerd. Al deze publicaties worden ge
drukt op de drukkerij van het Departement voor 
Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.

* Landbouwer (De). Tijdschrift voor Land bouw- 
Vcoteelt en Nijverheid in Ncd.-Indië, Een week
blad, onder redactie van E. du Bois Jz. en Dr. 
van Buuren in Juni 1887 opgericht en uitge
geven door Gcbr. Donker & Co. te Soerabaja. 
Jn Juni 1891, nadat 4 volle jaargangen waren 
verschenen, werd de uitgave gestaakt „wegens 
drukke bezigheden van de redactie”.

’s Lands Plantentuin. Bulletin de 1’Institut 
botanique de Buitenzorg. Een soortgelijke pu
blicatie als de Annales (zie aldaar), doch op de 
„hnpriniérie de 1’lnstitut” te Buitenzorg gedrukt 
en in 1898 mingevangen. Nadat in 1905 Bulletin 
N°. 28 was verschenen, werden in 1906 de Bul
letins voortgezet onder den titel: / ulletin du 
Departement de V Agricullurc aux Inden neer- 
landuines, waarvan de nummers 1 t/m 47 tot 
1911 verschenen. Li Augustus 1911. toen do 
plantentuin als onafhankelijke wetenschappelijke 
instelling, ressorteerende onder het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, was her
steld, werd het wenschcljjk geoordeeld den titel 
opnieuw te veranderen. Als Ihdlclin duJardin 
Botanique de Buitenzorg zag in 1911 een nieuwo 
serie hot licht, evenals de vorige hiergenoemde 
uitgaven gedrukt op de „Imprimcrie du Dépar
tement,” Buitenzorg (uitgezonderd do nummers 
9, 10, 15 en 21). Mot N°. 28 werd deze serie in 
1918 gesloten. Allo hier genoemde nummers zijn 
afzonderlijk gepagineerd; een algemeenc in
houdsopgave bestaat niet.

In November 1918 bleek de wenschelijkhoid 
de op zich zelf staande bulletins bij een te voegen 
en als afleveringen uit tc geven. De naam Bulle-

'tin bleef echter behouden. Als Bulletin du Jardin 
Botanique zag in 1918 de eerste aflevering van 
het eerste deel van do derde serie bij de N. V. 
Bockh. Visser & C°. tc Weltevreden het licht. 
In Mei 1920 verscheen bij de Archipel drukkerij 
te Buitenzorg do eerste aflevering van deel 2.

*Leven in Nederlandsch-Indië (Het). Geïllu
streerd algemeen weekblad. Opgericht den Jen 
Januari 1916 onder redactie van Mevr. G. C. 
v. d. Horst —van Doorn mocht dit, bij Ruygrok 
& C°. tc Batavia uitgegeven tijdschrift, zich niet 
in een lang bestaan verheugen. Het hield reeds 
met nummer 26, den 24en Juni 1916 op te be
staan.

Locale Belangen. Orgaan van de Vereeniging 
voor Locale Belangen. Het eerste nummer 
dit, bij de Stoomdrukkerij C. A. Misset te Sema- 
rang uitgegeven tijdschrift, zag, onder redactie 
van W. J. A- C. Bins, D. de Jongh Wz., J. E. 
Stokvis en Mr. Chr. P. van Wijngaarden in 
Juli 1913 het liclat. Oorspronkelijk verschijnend 
om de 3 maanden, verandert, bij den aanvang 
van den tweeden jaargang het orgaan in een half- 
maanjlelijksch. In dien vorm verschijnt het nog 
steeds, thans onder redactie van J. Gerritsen, 
A. J. Licvegoed, Mr. J. J. G. Pranger en Mr. Chr. 
P. van Wijngaarden.

Naast het tijdschrift worden, eveneens door 
de Vereeniging voor Locale Belangen uitgegeven 
bijvoegsels, mededeelingen genaamd, welke door
loopcnd genummerd zijn. De mededeelingen 1 
tot en met 9, behoorende bij den len jaargang, 
zijn ieder afzonderlijk, de volgende mededce- 
lingen zijn, jaargang voor jaargang, doorloopend 
gepagineerd.

Locale Verordeningen en andere beschikkingen 
van locale raden. Oorspronkelijk opgenomen in 
de Javascho Courant, werden, te beginnen met 
1911 de locale verordeningen als extra-bijvoegsels 
dier courant uitgegeven. Zij zijn van jaar tot 
jaar doorloopcnd genummerd en gepagineerd en 
worden op de Landsdrukkerij tc Batavia gedrukt.

*Lumen. Blijkens het Koloniaal Verslag van 
1901 in het jaar te voren opgericht, hield dit 
lialfmaandelijksch orgaan reeds in 1906 op te 
bestaan. Redacteuren waren in dat jaar W. 
Kramers en Ed. F. W. Croese, terwijl het uit
gegeven werd bij Visser & C°. te Batavia en ook 
aldaar verscheen.

Lux Orientis. Officieel orgaan der Algcmecne 
Gemeenschappelijke Vrijmetselarij in Nederl.- 
Indië. Een twccmaandelijksch tijdschrift, waar
van het eerste nummer in Januari 1911 ver
scheen. Thans ziet, onder redactie van W. E. . 
Asbeck Brusse, Mr. A. G. Vrccde en Ir. A. C. de 
Jongh bij de N. V. Indonesische drukkerij te 
Weltevreden de 9de jaargang het licht. Het tijd
schrift is niet in den handel, en alleen voor vrij
metselaren bestemd.

Maandblad voor de locale raden in het gewest 
Pekalongan. Verschijnt den I5en van iedero 
maand bij de drukkerij J. D. de Boer te Tegal; 
het eerste nummer zag 15 Januari 1918 het licht.

^Maandblad der Maatschappij van Landbouw 
in Soerakarta. Redacteur F. A. Enklaar 
Gucrickc. Volgens van der Chijs’ Ned.-Tnd. 
bibliographie in Vcrh. Bat. Gen. deel 37 (1S75), 
verscheen van dit tijdschrift, bij Do Groot, Kolff 
& C°. tc bemarang, in 1867 do eerste jaargang, 
maar schijnt de uitgave daarna gestaakt. 

Maandblad voor het Middelb. Onderwijs in
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f Handel doorloopend genummerde, doch afzon
derlijk gepagineerde bijdragen uitgegeven, waar
van de eerste in 1912 bij G. Kolff & C°. te Bat avia 
verscheen. De uitgave wordt geregeld voortgezet. 
In 1918 zag te Buitenzorg, bij de drukkerij van 
het Departement, N°. 19 liet licht.

Mededeelingen van het algemeen proefstation 
voor den landbouw. Van deze, doorloopend ge
nummerde, doch afzonderlijk gepagineerde mede
deelingen, uitgegeven vanwege het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, verscheen 
bij de drukkerij Ruygrok & C°. te Batavia in.'
1919 het eerste nummer. Nummer 5 verscheen in
1920 eveneens aldaar.

Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation.
Onder dezen titel worden, sedert 1912, op onge
regelde tijden de resultaten der onderzoekingen 
aan het proefstation ter kennis van de leden ge
bracht. De mededeelingen zijn elk afzonderlijk 
gepagineerd, doch doorloopend genummerd. In
1919 verscheen nummer 28.
. Mededeelingen van het Bureau voor de be 
stuurszaken der Buitenbezittingen, bewerkt door 
het Encyclopaedisch Bureau. Opgericht met het 
doel: (zooals de Inleiding zegt) „verspreiding van 
zoodanige kennis omtrent de Buitenbezittingen, 
als vooral aan de ontwikkeling van dat deel van 
den Archipel dienstbaar zou zijn te maken, ken
nis alzoo van meer algemeenen aard”, was een 
der middelen om tot dat doel te geraken hel uii- 
geven van een periodiek, waarvan de eerste af
levering in 1911 bij de N. V. Electrische Drukke
rij „Luctor et Emergo” te ’s-Gravenhage liet licht 
zag. Afleveringen 2 en 3 verschenen nog, resp. 
in 1912 en in 1914, aldaar. Te beginnen met af
levering 4 verschijnen de mededeelingen in Indië; 
bij G. Kol 11 & Co. Ie Weltevreden zag in
1920 nummer 23 het licht. De afleveringen, die 
onderling van afmeting verschillen (sommige 
zijn in 4&, andere in 8°.)'zijn elk afzonderlijk ge
pagineerd en komen op ongeregelde tijdstippen 
uit.

Ned Indië. Zie: Berichten en mededeelingen van de 
Vereeniging van Leeraren

Maandblad voor het notariaat.... enz. Zie: 
Tijdschrift voor notarisambt.... enz.

Maandblad voor den Onderofficier der Land
macht in Nederlandsch-Indië. Uitgegeven van 
wegc de Europeesché Onderofficiers-Voreeniging 
„Ons aller Belang” verscheen het eerste nummer 
van dit maandblad den 31en Augustus 1906 bij 
G. Kolff & C°. te Batavia onder redactie van het 
Hoofdbestuur. Met nummer 7 van den 12en 
jaargaug (15 Februari 1918) verschijnt iedere 
aflevering in twee gedeelten, waarmede het 
maandblad dus feitelijk een halfmaandelijksche 
uitgave'wordt. In dien vorm verschijnt het nog 
steeds.

♦Maandbulletin voor Suikerfabrikanten. Ver
zameld door TJiierry Boom. De le aflevering 
verscheen in Juli 1S90 bij H. van logen te Soe- 
rabaja. Met den 3en jaargang werd de titel ge
wijzigd in: Thierry Boom's. Jaaandbulletin 
Suikerfabrikanten verzameld door J. Mulder. Van 
dit tijdschrift verschenen toen 3 dubbele afleve 
ringen (Juli —Dec. 1892), waarna de uitgave 
werd gestaakt.

♦Maandschrift voor de huiselijke opvoeding en 
het schoolwezen* in Nederlandsch-Indië, onder 
directie van R. Brons Middel. Het le deel (jaar
gang 18S6 —’S7) verscheen bij Albrecht & C°. te 
Batavia (en Nijgh en van Ditmar te Rotterdam). 
Aanvangende met deel 4 (1889 —’90) veranderde 
de titel in: Paedagogisch-Litterarisch maand
schrift, hoofdzakelijk gewijd aan, enz. (als boven), 
onder redactie van R. Brons Middel, G. J. P. J. 
Bolland en L. G. Gerhard. Nadat van deel 6 
(jaargang 1891) 6 afleveringen bij Albrecht & 
Ruscke te Batavia (en P. Noordhoff te Gronin
gen) waren verschenen, werd, wegens het geringe 
aantal abonné’s, de uitgaaf gestaakt.

Malayan Miscellanies. Printed and published 
at the Sumatran Mission Press. Bencoolen, 1822. 
Een zeer zeldzaam periodiek, waarvan slechts het 
tweede deel, bestaande uit 15, ieder afzonderlijk 
gepagineerde mededeelingen, bekend is.

De mededeelingen bevatten voornamelijk 
reisbeschrijvingen en verhandelingen op bota
nisch, ethnographisch en taalkundig gebied.

♦Mars. Tijdschrift voor het Indische Leger. 
Redacteur (volgens mcdedeeling van wijlen Dr. 
E. B. Kielstra) J. H. J. Elberg, eervol ontslagen 
Luit. der Inf. In begin 1868 als 14-daagsch tijd
schrift opgericht en uitgegeven door De Groot, 
Kolff & C°. te Semarang; de uitgaaf werd weder 

.gestaakt nadat 12 afleveringen (deel. J van den 
len jaargang) waren verschenen.

Mededeelingen van de afdeeling voor planten
ziekten. Uitgegeven door het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, verscheen van 
deze mededingen in 1912 bij G. Kolff & C°. te 
Batavia het eerste nummer. Nadat in 1914 de 
naam van „afdeeling” veranderd was in „labora
torium”, verschenen de mededeelingen, door
loopend genummerd, doch afzonderlijk gepagi
neerd, tot 1919, waarna de naam „laboratorium” 
vervangen werd door „instituut”. Onder dezen 
titel zag van de mededeelingen (die alle geïllu
streerd zijn) in 1920 bij de drukkerij Ruygrok 
& C°. te Batavia N°. 42 het licht.

Mededeelingen van het Agricultuur Chemisch 
Laboratorium. Onder dezen titel worden door het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en

enz.
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Mededeelingen van den Burgerlijken Genees 
kundigen Dienst in Nederlandsch Indië. Hetecrsie 
deel van deze mededeelingen verscheen in 1912 
bij de Javasche Bockhandel en Drukkerij t< 
Batavia; de deelen 2 tot en met 5 (1913 tot en 
met 1916) bij de Landsdrukkerij aldaar. In 1917 
opnieuw bij de Jav. Boekh. en Drukkerij uitge 
geven, verschijnen de mededeelingen thans per 
jaargang, waarvan de afleveringen, deelen ge
naamd, afzonderlijk gepagineerd worden. Van 
1919 verscheen, onder redactie van (!. D. de 
Langen, P. C. Flu, A. A. Hulshoff en J. Huizinga, 
deel 9.

Mededeelingen uit den Cultuurtuin, uitgegeven 
door liet Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel (Instituut voor plantenziekten en cul
tures). Het eerste nummer van deze geïllustreerde? 
publicaties, die doorloopend genummerd, doch 
afzonderlijk gepagineerd zijn, verscheen te Bui
tenzorg bij de Drukkerij van het Departement in 
1913. in 1918 zag aldaar N°. 12 het licht.

♦Mededeelingen uitgaande van het Departement 
van Landbouw. Het eerste nummer van deze 
reeks studies en bijdragen, welke fcitelijk 
volgen zijn van de Mededeelingen uit 's Lands 
Plantentuin (zie aldaar) en op ongeregelde tijd
stippen gepubliceerd werden, verscheen in 1905 
bij G. Kolff & C°. te Batavia, bij welke firma 
in 1914 ook het laatste nummer — 18 — het licht
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zag. Elk nummer is afzonderlijk gepagineerd.
Mededeelingen van het Deli-Proefstation te 

Medan. Nadat het Laboratorium voor onder
zoekingen over Dcli-tabak (Proefstation voor 
Deli-tabak), Afdccling van het Departement van 
Landbouw te Buitenzorg opgeheven en het 
„Dcli-Proefstation” was opgericht, bleek het 
gewenscht de publicaties, die van het eerstge
noemde Proefstation uitgingen en een plaats 
vonden in de tijdschriften van ’s Lands Planten
tuin of — na 1 Januari 1905 — van het Depar
tement van Landbouw, in een eigen orgaan op te 
nemen. Naar aanleiding daarvan zag in October 
1900 het eerste nummer van de Mededeelingen 
onder redactie van Dr. J. G. C. Vricns bij de 
N. V. De Deli-Courant te Medan het licht. Nadat 
de 10e jaargang, geredigeerd door Dr. J. A. 
Honing in 1918 verschenen was (bij Varekamp 
& C°. te Medan.), verschenen de Mededeelingen 
verder als losse nummers, en afzonderlijk ge
pagineerd, eveneens bij Varekamp & C°. Thans 
zag in die serie N°. 11 het licht.

Mededeelingen van „de Handelsvereeniging te 
Medan”. Een maandelijks verschijnende, bij de 
Medansche drukkerij gedrukte publicatie, waar
van het eerste nummer in April 1915 het licht 
zag. In November 1919 verscheen van den 5en 
jaargang nummer 11.

Mededeelingen van het Instituut voor Planten
ziekten. Zie: Mededeelingen van dr afdeeling voor 
plantenziekten.

Mededeelingen van het Kina-Proefstation. In
1912 zag bij G. Kolff & C' . te Batavia het eerste 
nummer van deze mededeelingen .uitgegeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel, het licht. Nummer 7 (evenals de 
vorige nummers afzonderlijk gepagineerd) ver
scheen in 1919 te Bandoeng bij de X. V. boek
handel Visser & C .

* Mededeelingen van de Laboratoria der Gouver- 
nements Kina onderneming. Van deze mededee
lingen zag slechts het nummer (1), uitgaande van 
het botanisch laboratorium, het licht. Het ver
scheen in 1898 Ie Batavia, ter Landsdrukkerij.

Mededeelingen van het Laboratorium voor 
Agrogeologie en Grondonderzoek. Uitgegeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel verscheen bij de Indonesische 
drukkerij t e Weltevreden het eerste nummer van 
deze mededeelingen in 1915. Bij Ruygrok & C°. 
te Batavia verscheen in 1918 nummer 4.

Mededeelingen van den Landbouwvoorlichtings- 
dienst. Bij de Landsdrukkerij te. Batavia zag in 
1918 X . I van deze, door hot Departement van 
Lanbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven on 
afzonderlijk gepagineerde publicaties het licht. 
Nummer 4 verscheen in 1920 te Batavia bij do 
drukkerij Ruygrok & C°.

♦Mededeelingen voor Landbouw,'Nijverheid en 
Handel, uitgegeven door het Departement van 
Landbouw te Buitenzorg. Van deze mededeelin
gen verscheen slechts het eerste nummer, blijkens 
eone inleiding voor dat nummer in 1910. De

deze reeks zijn te beschouwen de AIcdedeelivgen 
uitgaande* van het Departement van Landbouw 
(Zie aldaar).

Mededeelingen van het Proefstation voor het 
Boschwezen. Uitgegeven door het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buiten
zorg. Een reeks op ongezette tijden verschijnende 
publicaties, waarvan het eerste nummer in 1916 
liet licht zag. De uitgave wordt nog steeds voort
gezet.

Mededeelingen van het Proefstation Malang.
In „een woord vooraf” in het eerste nummer 
dezer publicaties (Octobcr 1911 verschenen) deelt 
de Directeur van het proefstation, Dr. Th. 
Wurth, mede, dat de uitgifte der Mededeelingen 
niet aan een bepaalden datum zal gebonden zijn. 
Inderdaad verschijnen de nummers elk afzon
derlijk gepagineerd, op vrij ongeregelde tijden, 
nu eens gedeukt bij de N. V. Jahn’s drukkerij te 
Malang, dan weder bij Ruijgrok & ('o. te Batavia 
of bij van Ingen te Soerabaja. Sommige der me
dedeelingen bevatten overdrukken uit het Archief 
voor de rubbercultuur (zie aldaar). Van nummer 
17 verscheen een (niet in den handel zijnde) 
tweede druk. In 1920 verscheen nummer 31.

Mededeelingen van het Proefstation Midden- 
Java. Van deze mededeelingen, die op ongeregel
de tijden, elk afzonderlijk gepagineerd doch door- 
loopend genummerd, bij Ruygrok & C°. te Ba
tavia verschijnen, zag in October 1911 het eerste 
nummer het licht. In 1920 verscheen nummer 33.

♦Mededeelingen van het Proefstation voor 
Rijst C. a. Van deze mededeelingen, uitgegeven 
door het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel, verscheen hef» eerste nummer in 
1912 bij G. Kolff & C°. te Batavia. In 1916 ver
scheen bij die firma nummer 3. De publicaties zijn 
afzonderlijk gepagineerd; de uitgave is sedert 
gestaakt.

♦Mededeelingen van het Proefstation voor 
Tabak. Van- deze mededeelingen, die uitgegeven 
werden door het Departement van Landbouw 
(later Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel), verscheen het eerste nummer bij de 
Drukkerij van het Departement in 1911. De 
nummers 2 en 3 verschenen in één publicatie. 
Na het verschijnen in 1912 van nummer 7 werd 
de uitgifte gestaajet.

Mededeelingen van het Proefstation voor Thee.
De eerste van deze, door het Departement van 
Landbouw (Nijverheid en Handel) uitgegeven 
publicaties, verscheen in 190S te Buitenzorg bij 
de drukkerij van het Departement. De uit
gifte van deze mededeelingen, die doorloopcnd 
genummerd, doch afzonderlijk gepagineerd zijn, 
en waarvan enkele niet in den handel zijn, had 
geregeld plaats. In 1919 verscheen bij de drukke
rij Ruygrok & C°. te Batavia nummer 67.

♦Mededeelingen over Rubber. Van deze mede
deelingen, vanwege het Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel uitgegeven, ver
scheen het eerste nummer in 1911 bij de drukkerij 
van het Departement. N°. 4 verscheen in 1915 
bij de drukkerij Ruygrok & C°. te Batavia. De 
uitgave is sedert gestaakt.

♦Mededeelingen van het Visscherij-Station te 
Batavia. Een uitgave van het Departement 
Landbouw (later van Landbouw, Nijverheid en 
Handel). Het eerste nummer verscheen bij de 
drukkerij van het Departement in 190S, nummer 
10 bij G. Kolff & C3. te Batavia in 1914. Sommige
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uitgave is niet verder voortgezet.
♦Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. Een 

reeks van rapporten en bijdragen, waarvan het 
eerste nummer in 1884 te Batavia bij de Lands
drukkerij het licht zag, terwijl het laatste — 

in 1904 bij G. Kolff & C°. to

van

nummer 75 —
Batavia vorscheen. Elk nummer van de reeks is 
afzonderlijk gepagineerd. Als een voortzetting van
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mededcelingen verschenen met uitgebreide kaar
ten en bijlagen. Verdere medcdeelingfn van het 
visscherij-station komen voor in de: Contribu- 
Uons a la Faunc des Indcs néerlandaises (zie al
daar).

Middelbaar Onderwijs (Het). Zie: Berichten en 
Mededeclingen van de Vereeniging van Leeraren 
... .enz.

♦Militair Recht in Ned.-Indië (Het). Onder re
dactie van Mr. C. A. Bergsma. Uitgever: G. C. 
T. van Dorp & C°. te Semarang. Een rechtsge
leerd maandschrift, in Juli 1899 opgericht, doch 
gestaakt toen 3 jaargangen waren verschenen. 
Oorzaak: vertrek van den redacteur naar Neder
land.

geld verschijnen; tegenwoordig komt liet op onge
zette tijden, 4-maal’s jaars. In 1920 verscheen, 
onder redactie van Dr. H. C. Dols man de le 
aflevering van deel S0 bij Visser & C°. te Welte
vreden en bij AI. Nijhoff te ’s-Gravenhage.

Naast het Tijdschrift verscheen in Maart 1909 
N°. 1 van een bijblad van het Natuurkundig Tijd
schrift, onder redactie van Dr. C. Braak, Dr. H. 
J. van Lummel en Dr. H. D. Tjeenk Willink. 
Blijkens liet voorwoord lag het in do bedoeling 
dit bijblad onafhankelijk van het tijdschrift te 
doen verschijnen, en zouden daarin worden op
genomen bijdragen van algemeen wctenschappc- 
lijl^cn aard, vooral dezulke, die op Indiü be
trekking hebben. De medewerking, waarop ge
hoopt werd, is blijkbaar niet zeer groot geweest, 
althans verder dan dit le nummer heeft het 
Bijblad' het niet gebracht.

Registers. Op de deelen 1 — 30; 31—50 en 51 — 
GO verschenen in 1871, ’91 en 1901 Alpha- 
bctische zaak- en naamregisters, uitgegeven door 
de firma M. Nijhoff te ’s-Gravenhage.

Natuurmonumenten van Nederlandsch Indië. 
Mededcelingen over Nederlandsch-Indische na
tuurmonumenten, uitgegeven door de Ned.-Indi
sche Vereeniging tot Natuurbescherming. In 
1916 verscheen te Batavia bij G. Kolff & G°. het 
eerste nummer van deze mededcelingen. In 1919 
zag bij Visser & 0°. te Weltevreden nummer 7 het 
licht. De nummers zijn elk afzonderlijk gepagi
neerd en van kaarten en platen voorzien.

Nederlandsch Indisch Rubbertijdschrift. Ne- 
thcrlands India rubber journal. Officieel Orgaan 
van de rubberplanters-vereeniging. In Maart 
1916 verscheen bij Albrecht & C°. te Weltevreden 
het eerste nummer van dit 2 maal ’s maands uit
komend tijdschrift, waarvan thans bij Kuvgrok 
& C°. te Batavia de vijfde jaargang het licht ziet. 
Het is thans tevens orgaan van de Ned.-Ind. Ver
eeniging voor den rubbcrhandel.

♦Ned. Ind. Tuinbouwblad, onder redactie van 
E. J.Voute. Een 14-daagsch tijdschrift, opgericht 
Augustus 1902 en uitgegeven door G. Kolff & C '. te 
Bandoeng. In het laatste nummer van den Ion 
jaargang (van 29 September 1906) nam de redac
teur afscheid van zijn lezers; de uitgifte werd 
daarmede gestaakt.

♦Nederlandsche taal (Dc). Tijdschrift voor inlan
ders en anderen, onder redactie van A. G. Boes. 
Uitgever H. van Ingcn te Soerabaja. Dit maand
schrift, opgericht met hot doel de beoefening der 
Ned. taal in Indië te bevorderen, bestond slechts 
2 jaar (1900 — ’Ol). Reden van opheffing: onvol
doend aantal betalende abonné’s.

Nederl. Indische Bladen voor diergeneeskunde 
en dicrenteelt. Zie: Veeartsenij kundige Bladen.

♦Ned. Indische Huis oud en nieuw (Het). Uitge
geven door hot Architecten-bureau Ed. Cuypors 
en Hulswit té Batavia verscheen het eerste num
mer van dit, bij de N. V. Drukkerij „De Nieuwe 
Tijd” te Amsterdam gedrukte twee-maandelijk- 
sche tijdschrift in 1913. De le en 2e jaargang 
(1913—1914) zijn doorloopend gepagineerd. Bij 
dc 3e jaargang, waarvan slechts de afleveringen 
1 en 2 verschenen, begint een nieuwe paginatuur. 
Onder den titel: Nederlandsch-Indië Oud en 
Nieuw (zie aldaar in de rubriek B.) werd het tijd
schrift voortgezet.

Nederl.-Indische Padvindersblad (Het). Zie: 
1'advindersblnd {Het).

Nederlandsch-Indische Politiegids (De). Opgc-
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!i Militair Tijdschrift. Verslagen, Verhandelingen 
en Beschouwingen over militaire onderwerpen, 
bijeenverzameld door E. B. Kielstra. Zoo luidt 
dc titel der le en volgende losse afleveringen 
van dit maandschrift, opgericht in 1870 en uit
gegeven door Bruining en Wijt te Batavia. De 
generale titel der jaargangen 1 — 7 is echter 
zonder meer: Militair Tijdschrift; eerst met den 
Sen jaargang (1S77), heette hot tijdschrift voort
aan: Indisch Militair Tijdshrift; en werd de 
naarn van den redacteur op het titelblad ver
meld. Sedert dat jaar wordt het tijdschrift (jaar
lijks in 2 doelen), door de firma G. Kolff & C°. 
te Batavia uitgegeven. In 1920 verscheen, onder 
redactie van J. C. Pabst, de 52e jaargang. 
Sedert het jaar 1902 verschijnen nu en dan als 
afzonderlijke Bijlagen: „Officiëele Bijdragen van 
het Departement van Oorlof in Nederlandsch- 
Indië,” welke bijlagen doorloopend genummerd 
zijn. In 1918 zag nummer 41 het licht, eveneens 
bij Kolff & C .

Register: Een stelselmatig geordende inhouds
opgave der 33 verschenen jaargangen (1S70 tot en 
met 1902), samengesteld door C. H. F. Tücker- 
mann, werd in 1903 door Kolff uitgegeven.

Muskiet (De). Humoristisch politiek maand
blad. Uitgegeven door het Bataviaasch publici- 
teits bureau verscheen het eerste nummer in 
Februari 1917 bij G. Kolff & C°. te Batavia. Of 
de uitgave verder is voortgezet kan niet worden 
medegedeeld.

Muziek (De). Opgericht in 1910, blijkens het 
Koloniaal Verslag van 1911, verscheen dit perio
diek tweemaal per maand bij Jahn’s drukkerij te 
Malang, uitgegeven door C. Schmied en onder 
redactie van R. A. Ezerman. Van een staken van 
de uitgave blijkt niets; althans in de Regeerings- 
almanak van Nederl.-Indië voor 1918 komt de 
naam van het tijdschrift nog voor.

♦Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neer- 
land’s Indië, onder redactie van P. J. Godefroy, 
M. J. E. Muller, P. A. Fromin en P. Bleeker. 
Door laatstgenoemde opgericht in 1844, ver
scheen dit tijdschrift driemaandelijks ter Lands
drukkerij te Batavia. In het geheel werden uit
gegeven 4 jaargangen; de laatste uit slechts 2 
afleveringen bestaande; de uitgifte werd ge
staakt toen Dr. Bleeker in 1847 Batavia verliet.

Natuurkundig Tijdschrift voor Ned.-Indië. Uit
gegeven door de (Kon.) Natuurkundige Verceni
ging in Ned.-Indië. In 1850 opgericht, gaf ge
noemde vereeniging, onder hoofdredactie van 
Dr. P. Bleeker, in hetzelfde jaar bij Lange & C°. 
te Batavia, het 1ste nummer van haar tijdschrift 
uit, en liet dit sedert (aanvankelijk financieel ge
steund door het Bataviaasch Genootschap) gere-
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richt den len Januari 1917 verschijnt dit, bij do 
N. V. Boekhandel Visser & C°. te Weltevreden 
uitgegeven Orgaan van do Broederschap van 
Commissarissen van Politie in Ncderl.-Indië, ge
regeld maandelijks. Thans ziet, geredigeerd door 
een Commissie van redactie, do 4e jaargang het
licht.

Nederlandsch-Indische Verlofsofficier (De). On
der redactie van C. W. Catsman verscheen in Au
gustus 1920 het eerste nummer van dit, te Ban- 
doeng bij de N. V. Boekli. Visser <fc Co. uitgegeven 
orgaan der Hoofd-afdccling Ncderlandsch-Indië 
der „Algemeene Vereeniging van Verlofsofficieren 
der Nederlandsche Land- en Zeemacht."

Nieuwe Gids (De). Zie: Koffie-Gids {De).
♦Nieuwe Sportkroniek (De). Weekblad gewijd 

aan alle takken van sport. Opgericht in Augustus 
1916 mocht dit periodiek zich niet in een lang 
bestaan verheugen. In Januari 1919, met n°. 24 
van den 3cn jaargang deelt de redactie mede dat 
de bestaansvoorwaarden sinds geruimen tijd 
belemmerd worden door de buitengewone tijds
omstandigheden, en de uitgifte voorloopig wordt 
gestaakt.

Het blad was het eigendom van den Heer A. 
van Lieshout te Soerabaja, onder wiens redactie 
het stond tot 6 Februari 1918. Met ingang van 
dien datum trad als redacteur op Chas. Donker Jr.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs- (sedert 
1900 Directie ) vergaderingen van het Bata- 
viaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen. In 1862 werd besloten tot cene afzon
derlijke uitgave van de Notulen, welke van 1857 
af in het Tijdschrift waren geplaatst. Deel 1 
(September 1862 tot December 1863) verscheen 
in 1864 bij Lange & C°. te Batavia. Die Notulen 
bevatten niet alleen het in den titel uitgedrukte, 
maar tevens als „Bijlagen” verschillende weten
schappelijke opstellen. Ze verschijnen 4 maal 
’s jaars, thans bij G. Kolff & C°. te Batavia; in 
1919 de 3c aflevering van het 57c deel.

lieyistcrs. Een sytcm.-alph. register, samenge- 
st' ld door II. L. Janssen, zie Dl. V(1868), Bijlage. 
Verder werden 3 in 1879, ’89 en '99 door Mr. J, 
A. van d< r Chijs samengestelde registers, afzon
derlijk uitgegeven.

'Onderwijs (Het). Weekblad gewijd aan de be
hingen van opvoedingen onderwijs in Ned.-Indië. 
Verscheen in -1° formaat, sedert 1891 bij de firma
G. Kolff & C°. te Batavia; nadat in 1905 do titel 
veranderd was in: 't Onderwijs, hield het week
blad, waarvan de redactie toen bestond uit L. P. 
J. Vermeulen en A. de Geus, met n°. 38 van den 
20on jaargang in September 1911 op te bestaan, 
tengevolge van do concurrentie, die het te verdu
ren had van De School (zie aldaar).

♦Ons Doel. Een weekblad, dat, uitgegeven door
F. B. Smits en W. Nacssens, in 1905 1>ij F. B. 
Smits te Batavia het licht zag, om in hetzelfde 
jaar weder te verdwijnen. Welk doel do uitgevers 
met het tijdschrift beoogden, kan niet worden 
vermeld,

"Ons Vaandel. Bij do Semarang Drukkerij en 
Boekhandel verscheen in 1907 onder redactie van
H. Baas Boeking het eerste nummer van dit door
G. Kolf/ & C°. te Batavia uitgegeven maande- 
Jijkseh orgaan van den Ned.-Ind. Militairen 
Bond voor Koningin en Vaderland. In 1915, toen 
het orgaan stond onder redactie van J. van der 
Pijl en bij Kolff & C°. verschoon, werd do uitgave 
gestaakt.

*Ons Volksbestaan. Mededeelingen van de 
Groep Npd.-Indië van het Algemeen Neder- 
landsch Verbond. Den lOen Januari 1905 ver
scheen het eerste nummer van dit, bij G. Kolff 
& 0°. te Batavia uitgegeven orgaan, dat na een 
vierjarig bestaan genoodzaakt was te verdwijnen, 
aangezien de uitgaven boven de financieele draag
kracht der Vereeniging gingen. Het laatste num
mer, dat het licht zag, was n°. 12 van den 4on 
jaargang (December 1908). Met nummer 1 van 
den 3cn jaargang wordt als hoofdredacteur Th. 
G. G. Valette genoemd.

Onze Bode. Orgaan van den Bond voor Katho
lieken. In 1911 verscheen te Soerabaja het eerste 
nummer van dit wekelijks door voornoemden 
bond uitgegeven periodiek, waarvan in den Rc- 
geeringsalmanak van Ned.-Indië voor 1918 de 
naain nog voorkomt. Bijzonderheden omtrent dit 
orgaan zijn niet bekend.

♦Onze Getuigenis. Een maandelijksch periodiek, 
dat in 1877 bij Tliieme & C°. te Soerabaja het 
licht zag. De uitgave werd blijkbaar gestaakt, nè. 
het verschijnen van nummer 8; in de Regeerings- 
almanakken van Nederl. Indië wordt de naam van 
het tijdschrift niet aangetroffen.

*Onze kleine bode. Een weekblad, dat onder 
redactie van J. van der Steur te Magelang en 
door dezen uitgegeven, in 1896 bij Gebr. Jansz. te 
Semarang het licht zag. In 1897 werd de uitgave 
gestaakt.

Onze Stem. Een periodiek, dat onder redactie 
van W. van Dijck om de 14 dagen als officieel 
orgaan van het in 1919 te Batavia opgerichte 
Indo-Europeesch Verbond bij do drukkerij de 
Unie te Weltevreden verschijnt. Het eerste num
mer zag den len September 1920 het-licht. Iedere 
aflevering is afzonderlijk gepagineerd.

♦Oost en West. Maandblad voor handel en reis
verkeer tusschen Oost-Indië en Europa. In Janu
ari 1911 zag het eerste nummer van dit maand
blad, uitgegeven door hot Bureau voor handel en 
reisverkeer te Batavia en gedrukt bij Kolff & C°. 
aldaar, het licht. De nummers 2 tot en met 7 dra
gen den ondertitel: Geïllustreerd maandblad, ter
wijl met nummer 8 als uitgever optreedt Dr. F. A. 
Schoppel te Batavia, en het maandblad veran
dert in een „revue uit de (Indische) dagbladen en 
tijdschriften”. Het tijdschrift, waarvan iedere 
aflevering afzonderlijk gepagineerd was, heeft 
zich blijkbaar niet in een lang bestaan mogen 
verheugen; het komt althans in den Regceringsal- 
manalc niet voor.

Opium Regie Bond. Een onder redactie van M. 
B. Tjitrosasmito bij de drukkerij Boedi-oetomo te 
Soerakarta verschijnend en door de Vereeniging 
Opium Regio Bond uitgegeven halfmaande- 
lijksch orgaan, waarvan het eerste nummer in 
1917 het licht zag.

♦Oranje Nassau. Een halfmaandelijks, onder 
redactie van J. Stigter on R. M. Tirto adhi Soerjo 
uitgegeven periodiek, dat bij Vislser & C°. te 
Batavia het licht zag en in hetzelfde jaar van zijn 
verschijnen (1904) weder verdween.

♦Orgaan (Het). Algemeen Sportblad voor Ned. 
Indië. Een in 1905 bij A. C. Nix & C°. to Bandoong 
verschijnend halfmaandelijlcsch periodiek, uitge
geven door en onder redactie van R. Brons Middel.

Dit orgaan mocht zich niet in een lang loven 
verheugen; het hield reeds het volgende jaar op 
to bestaan.

Orgaan van den Bond van Ambtenaren en
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I* Beambten bij den Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst in Nederlandsch-Indië. Zie: Indisch Tijd
schrift voor Post cn Tclcgraphic.

Orgaan van den Bond van Boschpersoneel in 
Nederlandsch-Indië. In December 1914 verscheen 
onder redactie van Jhr. H. C. Goldman, bij de 
N. V. Boekhandel en Drukkerij Masman en 
Stroink te Semarang het eerste nummer van dit, 
door den Bond van Boschpersoneel in Ned.-Indië 
uitgegeven maandelijksch. half-Hollandsch, lialf- 
Malcisch periodiek. Met zekerheid kan niet wor
den medegedeeld of het tijdschrift nog bestaat. 
In den Regceringsalmannk van Nederl.-Indië 
komt- de naam niet voor.

Orgaan van den Bond van Politie-Opzieners in 
Nederlandsch-Indië. Krachtens besluit van de 
vergadering van den Bond op 20 Augustus 1917 
te Semarang, verscheen in November van dat 
jaar het eerste nummer van dit maandelijksch 
periodiek bij de N. V. Uitgevers-Maatscliappij 
..Papyrus” te Weltevreden, onder redactie cn be
heer van W. J. Kelder, H. H. Ypma en H. W. Ch. 
J. Bodcwitz. Thans ziet bij dezelfde Uitgcvers- 
Maatschappij de 3e jaargang (1919/1920) het 
licht.

Orgaan der Indische 'Krijgskundige Vereeni- 
ging. De Indische Krijgskundige Vereeniging, op
gericht te Batavia in 1902 voornamelijk met liet 
doel in den kring harer leden discussicn uit te 
lokken over militaire onderwerpen, houdt op on
geregelde tijden (voor de eerste maal den llcn 
Juli 1902) algcmccne vergaderingen met debat, 
waarvan de verslagen worden gedrukt en uitge
geven bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. te 
Bandoeng. Eerst in -1903 worden die verslagen 
genaamd „Orgaan”, cn sedert begin 1907 genum
merd. Eigenaardig is, dat deze nummering met 
nummer 14 begint. Ieder nummer is afzonderlijk 
gepagineerd. Thans is van het orgaan nummer 62 
verschenen.

Orgaan van den Ned. Indischen Apothekers 
Assistenten Bond. Een onder redactie van F. 
Klerk door dien Bond uitgegeven maandelijks 
verschijnend periodiek, waarvan in 1917 het eer
ste nummer het licht zag.

Orgaan der N.-I. Officiersvereeniging. Onder re
dactie van H. M. Luchsinger, bijgestaan door 
cene commissie van redactie, zag in November 
1915 het eerste nummer van dit orgaan bij de 
drukkerij Insulinde te Bandoeng het licht. Thans 
verschijnt bij de electr. drukkerij Boekhandel 
Visser & C°. te Bandoeng de 5e jaargang, onder 
redactie van R. A. J. Savalle.

Orgaan van de Nederlandsch-Indische Vereeni
ging van Handels-geëmployeerden. Het eerste 
nummer van dit halfmaandelijksch periodiek ver
scheen 15 Mei 1910 onder redactie van L. C. 
Admiraal te Weltevreden. Bij Iiuygrok & C°. te 

'Batavia verschijnt thans de 11e jaargang.
*Orgaan van den S. S. Bond. Uitsluitend om de 

belangen van het mindere personeel van de 
Staats Spoorwegen in den meest uitgebreiden zin 
te bespreken werd dit blad, waarvan als redactie 
cn uitgevers optraden het Hoofdbestuur van den 
Bond te Bandoeng, den 25en September 1907 
opgericht. Tot 15 April 1908 verscheen het 
maandelijks; met ingang van dien datum werd 
het veranderd in een halfmaandelijksch orgaan, 
en trad als redacteur op J. C. Brouwer te Ban
doeng. Alle afleveringen zijn doorloopend genum
merd; van n°. 1 tot en met 17 en van n°. 18 tot

cn met nummer 29 is de paginatuur doorloopend 
(de eerste 7 nummers zijn met llomeinsche cijfers 
gepagineerd). Te beginnen met nummer 30 wordt 
iedere aflevering afzonderlijk gepagineerd.

De laatste aflevering (n°. 82) verscheen 31 
Mei 1911; het bestaan van het Orgaan nam hier
mede een einde.

Orgaan der Vereeniging „Indië weerbaar”. Op-
gcrieht in 1918 en op ongezetto tijden verschij
nend bij de drukkerij „de Verwachting” te Ba
tavia, onder redactie van Jhr. H. J. van den 
Bosch en anderen, zag van den tweeden jaargang 
in het begin van dit jaar de Ge aflevering het 
licht. Alle afleveringen worden afzonderlijk ge
pagineerd en bevatten zoowel Nedcrlandsche als 
Maleische (in den tweeden jaargang ook Javaan- 
sche) bijdragen.

Orgaan van de Vereeniging van Spoor- en 
Tramweg personeel in Nederlandsch-Indië. Ten
einde een band te vormen tusschen de leden van 
de den 14cn November 1908 opgerichto vereeni
ging, werd overgegaan tot de uitgifte van een or
gaan, waarvan het eerste nummer in Januari 
1909 het licht zag. Als redactie cn uitgeefster 
trad O)) de V. S. T. P. te Semarang. De eerste 
jaargang omvat slechts 4 afleveringen (Januari- 
April), de vijfde jaargang 8 (Mei-December 1912). 
Met nummer 6 van den 7dcn jaargang (Juni 
1914) eindigde de maandelijksche uitgifte van 
het, toen onder redactie van H. Sneevliet staan
de, orgaan, om in een tweemaal ’s maands ver
schijnend orgaan te worden omgezet. De af
leveringen worden ieder afzonderlijk gepagi
neerd.

In 1915 wordt het periodiek, onder diens redac
tie, veranderd in: De Volharding, Orgaan .... 
enz. Onder dien titel verschijnt het nog steeds, 
thans geredigeerd door P. Bergsma.

Oud Osviaan (De). Opgericht in 1918 verschijnt 
van dit maandblad van de vereeniging van In- 
landsche ambtenaren bij het Binnenlandseh Be
stuur in Nederlandsch-Indië „Oud-Osvianen 
Bond” thans bij de Indonesische Drukkerij te 
Weltevreden, onder redactie van liet Hoofdbe
stuur de 2e jaargang (1919/1920).

^Padvinder (De). Opgorieht in 1914 verscheen, 
onder redactie van H. A. Benjamins, bij de Se
marang Drukkerij en Boekhandel H. A. Benja
mins in dat jaar het eerste nummer van dit, door 
de Ned.-Jnd. Padvinders Organisatie, afdeeling 
Semarang, uitgegeven orgaan. Na een jaar te heb
ben bestaan werd de afdeeling opgeheven, en do 
uitgifte van het orgaan gestaakt-.

Padvindersblad (Het). Orgaan voor Ned. Oost- 
Indië. Uitgegeven, onderredactie van mej. F. van 
Dijk en C. J. Nauta, bij de N. V. Vorkink te 
Bandoeng, voor rekening van laatstgenoemde. 
Bene voortzetting van het orgaan: De Indische 
Padvinder (zie aldaar). Op 1 Maart 1917, met af
levering 04, werd mej. van Dijk vervangen door 
den heer J. van Mulken, en het blad overgeno
men door de afdeeling Bandoeng der Ned.-Jnd. 
Padv. Org. Op 15 Oetober 1917 (afi. 79) trad de 
heer C. J. Nauta uit de redactie; met 15 Dcccm- • 
her (afl. 83) hield de doorloopendo nummering op 
en werd overgegaan tot een jaarlijksohe numme
ring, zoodat op 1 Januari 1918 verscheen n°. I 
van den 4den'jaargang. De afleveringen waren 
nu en dan geïllustreerd.

Op 1 April 1918 (met afl. 6) nam het inmiddels 
geïnstalleerde Hoofdbestuur der Ncdcrl.-Indische
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Padvinders do exploitatie van het blad over. 
Onder den titel „Het Nedcrl.-Indischc Padvinders
blad”, officieel Orgaan van de Voreeniging der 
Ncd. Ind. Padvinders, verscheen, onder redactio 

J. Schaap bij de N. V. Boek-, Courant- en

[speciaal in hot toenmalig Engclsch Benkoelen], 
waarvan in het gehcol (in 1821) slechts 11 num
mers ( 1 deel vormend) zijn verschenen. Do Pro- 
ccedings schijnen, blijkens tal van geraadpleegde 
catalogi, hoogst zeldzaam to zijn; voorzoover kon 
worden nagegaan, bezit enkel de Bibliotheok. 
van het Bat. Gen. een exemplaar.

Publicaties van het Nederlandsch-Indisch Land
bouw-Syndicaat. Bij E. Fuhri & C°. te Soerabaja 
verscheen in Januari 1909 do eerste aflevering 
van dit, niet in den handel zijnd orgaan. De afle
veringen van de eerste twee jaargangen zijn ieder 
afzonderlijk gepagineerd; eerst bij den 3en jaar
gang loopt de paginatuur door. Thans verschijnt, 
uitgegeven door het Syndicaat te Soerabaja, do 
12e jaargang.

Recht in Nederlandsch Indië (Het). Rechts
kundig Tijdschrift, uitgegeven (aanvankelijk) 
door Mr. A. Prins. Als maandschrift in 1849 op
gericht en uitgegeven bij Lange & C°. te Batavia, 
verscheen Het Regt (in twee doelen, jaarlijks) aan
vankelijk zeer geregeld, doch later (voornamelijk 
door de oprichting in 1863 van het Ind. Weekbl. van 
het Recht) ondervond de uitgave veel vertraging; 
zoo was bijv. in 1867 het 23ste deel verschenen, 
doch werd het 24e (onder redactie van Mrs. J. 
Sibenius Trip en W. F. C. de Eerens) door de 
firma H. M. van Dorp & C°. te Batavia, eerst in 
1875 uitgegeven. Tot 1914 vindt de uitgave ge
regeld bij die firma plaats. In dat jaar wordt 
Het Recht in Nederlandsch-Indië, Rechtskundig 
Tijdschrift, Orgaan der Ncderl. Ind. Juristen Ver- 
eeniging — welke Voreeniging den loden Novem
ber 1913 te Batavia weder opgericht werd — 
uitgegeven bij de N. V. Uitgevers mij. „Papyrus” 
te Batavia, om het volgend jaar, als Indisch Tijd
schrift van het Recht, Orgaan enz, te worden voort
gezet. Onder dien titel verschijnt thans het 113e 
deel (1920), uitgegeven bij voornoemde uitgevers
maatschappij.

Register. In 1S61 verscheen bij Ogilvie te Bata
via, een algom. register over de eerste 9 jaargan
gen (dl. 1 — 18), vervaardigd door Mr. B. H. van 
Davelaar; op de volgende doelen werd nog geen 
register samengesteld. Als een soort Tegistcr zijn 
te beschouwen: Mr. J. H. Abendanon’s: De 
Ned.-Indische rechtspraak, met 2 vervolgen 
(Batavia, 1SS1 — 1898); De Ncd.-Indische recht
spraak en rcchtslitcratuur van 1849 tot 1907. 
Leiden. 1908 2 dln., met vervolg van 190S — 
1917, ’s-Gravenhage—Batavia, 1918.

Eveneens kan als een register beschouwd 
worden: Verzameling van Nederlandsch-Indischo 
rechtspraak en rechtsliteratuur 1S9S— 1907 be
werkt door Mr. J. Du pare. ’s-Gravenhage, 1909 
met 2 vervolgen (hot laatste vervolg, bewerkt 
door Mr. A. S. Hirsch (1910 — 1919) verscheen 
te ’s-Gravenhage in 1920.

* Recht en Wet. Rechtsgeleerd maandschrift 
onder redactie van Mr. J. W. T. Cohcn Stuart. 
Hiervan werd, bij G. C. T. van Dorp & C°. te 
Soinarang, slechts I jaargang (18S2 —’83) uitge
geven.

Reflector (De). Onder hoofdredactie van 
„Max Marcel” verscheen den 25en December 
1915 het eerste nummer van dit geïllustreerd 
weekblad voor Ncderl.-Indië bij de N. V. Uit
gevers Maatschappij „Papyrus” te Batavia. Hot 
beleeft thans den 5en jaargang.

School (De) van Nederlands Indië. Bij G. Kolff 
& C°. te Batavia verschenen in October 1910.-

van
Handclsdrukkerij „De Verwachting” to Batavia, 
het orgaan, om, met ingang van 15 October 1918 
(afl. 16) gedrukt te worden bij Fuhri & C°. te 
Soerabaja, geredigeerd door eene Commissie van 
redactie (de Heer Schaap was als redacteur afge
treden en tijdelijk vervangen door den heer P. 
Joh. Smits).

Met ingang van 1 Januari 1919 nam het in zich 
op het sedert 1 Mei 1918 te Soerabaja bestaande 
maandblaadje „De Padvinder”.

Nadat door «verschillende omstandigheden ge
durende eenigen tijd het blad niet was versche
nen, werd besloten bij het begin van den 6en 
jaargang (1920) het orgaan voorloopig om de 3 
weken uit te geven. In Maart verscheen van dien 
jaargang de 3e aflevering.

Paedagogisch Litterarisch Maandschrift. Zie: 
Maandschrift voor de huiselijke opvoeding....

i
1

enz.
P. E. B. Orgaan van den Ncd. Ind. Poiitiek- 

Economischon Bond. Onder eene Commissie van 
redactie, bestaande uit J. E. Bijlo, J. H. L. de 
Koningh en A. E. Rcijnst zag het eerste num
mer van dit orgaan den Oen Juni 1920 te Ban- 
doeng bij de N. V. Drukkerij v. h. A. C. Nix het 
licht, om verder geregeld wekelijks te verschijnen.

*Pen en Inkt. Een door A. von Rudnay uitge
geven en bij de drukkerij Papyrus te Batavia ver
schenen weekblad, dat, blijkens het Koloniaal 
Verslag van 1913. in 1912 werd opgericht, en het 
daaropvolgende jaar werd opgeheven.

Picturesque Dutch East Indies. A monthly pic- 
torial giving descriptions and pictures of the 
Dutch possessions in the far East. Van deze 
maandelijksche illustratie, uitgegeven door het 
„Official Tourist Bureau” te Weltevreden en ge
drukt te Batavia bij G. Kolff en C0., verscheen 
liet eerste nummer in Maart 1919. De afleverin
gen zijn, uitgenomen nummer 3, dat geheel ge
wijd is aan de 300-jarige herdenking van de stich
ting van Batavia, niet gepagineerd. Met afleve
ring 4 wordt de titel veranderd in: Picturesque 
Netherlands Rast Indies; onder dien naam ver
schijnt hel nog sleed

'Picturesque Java. Een in folio bij de Javascke 
Boekhandel en Drukkerij le Weltevreden in Fe
bruari 1911 door de Voreeniging Toeristenverkeer 
te Batavia uitgegeven periodiek, dat op zeer on
geregelde tijden verscheen en van fraaie illustra
ties was voorzien. Voor zoover bekend, was 
nummer 4 van den 2cn jaargang (December 
1912) de laatste aflevering, die liet licht zag. De 
afleveringen zijn elk afzonderlijk gepagineerd.

Planter (Dc). Orgaan der vakvoroeniging voor 
assistenten in Dell. Opgerieht in 1909, verscheen 
van dit halfmaandelijkscho periodiek thans te 
Mcdan, onder redactie van C. E. W. Krediet, de 
12e jaargang. De afleveringen zijn doorloopend 
genummerd en eveneens doorloopend gepagi
neerd.

Politiogids (Dc Ncd. Indische). Zie: Ncderl. 
Indische Politiegids (De).

*Proceedings of the Agricultural Society, csta- 
blished in Sumatra 1820. Benkoolcn (Printcd at 
the Baptist Mission Press). Het orgaan van zeker 
wol do eerste land bouw-voreeniging n Indië
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li ♦Stemmen uit Indië. Vraagstukken van den 
dag, door C. E. van Kestorcn en anderen. Uit
gevers. De Groot, Kolff & C°. te Semarang. Een 
staatkundig periodiek; aflevering 1 verscheen in 
1S70, 2 — 5 in 1S72, waarna de uitgave werd ge
staakt.

Strijdkreet (De). Uitgegeven in 1900 (blijkens 
den Regceringsalmanak van Ncderl.-Indië voor 
1907) verschijnt dit, door het Hoofdkwartier van 
het Leger des Hcils te Semarang onder redactie 
van den Leider van liet Leger uitgegeven en bij de 
Semarang Drukkerij en Boekhandel H. A. Ben
jamins gedrukte maandblad nog steeds.

Suikerbond (De). Orgaan van den Bond van 
geëmployeerden bij de Suikerindustrie op Java. 
Een tweemaal per maand bij de drukkerij H. van 
Ingen, voor het eerst in 1907, verschijnend en 
aldaar uitgegeven periodiek. Blijkens den Regee- 
ringsalmanak van Ncderl.-Indië voor 1918 wordt 
het tijdschrift, thans onder redactie van W. 
Burger, door den Bond voornoemd uitgegeven 
en verschijnt het bij de N. V. Soerabajasch Han
delsblad- Latere bijzonderheden ontbreken.

Taak (De). Algemeen Indisch Weekblad. Ten
einde voorlichting en steun te kunnen geven aan 
de inkeemsche bevolking van Nederl.-Indië bij 
haar streven naar hoogere ontwikkeling en meer 
zelfstandigheid, werd den 4en Augustus 1917 
dit tijdschrift, onder redactie van een comité, 
bestaande uit de Heeren A. M. Harthoorn, 
M. G. van Heel, Th. Karsten, S. Kopc-rberg, Mr. 
Chr. P. van Wijngaarden en J E. Stokvis, te 
Semarang opgericht, en uitgegeven bij de Boekh. 
& Drukkerij v. h. G. C. T. van Dorp & C°. aldaar.

Met nummer 12 van den 3en jaargang ver
huist „de Taak” naar Batavia (Indonesische 
Drukkerij te Weltevreden) en treden als leden 
van de redactie op de Heeren A. M. Harthoorn 
en S. Koperberg, benevens de Heeren H. A. 
Salim, Al. J. Hamcr.ster, P. F. Dahlcr en II. J. 
Kiewiet de Jonge, wiens Indische Stemmen (zie 
aldaar) in het blad zal opgaan. Met dil nummer, 
tevens „Indische Stemmen” N°. 39, begint eone' 
nieuwe pagincering; met nummer 25 (17 Januari 
1920) is N°. 52 der „Indische Stemmen” bereikt, 
waarna „de Taak” weder als algemeen Indisch 
Weekblad voortgezet wordt.

Tabakkersbond (De). Orgaan van den Bond 
van Tabaksgeëmploycerdcn. Uitgegeven door 
den Bond van tabaksgeëmploycerdcn verscheen 
het eerste nummer van dit bij E. Fuhri & G°. te 
Soerabaja gedrukte maandblad den len Juni 
191J. Hoewel blijkens nummer 6 van den 2cn 
jaargang het orgaan op het punt van verdwijnen 
heeft gestaan, blijkt toch van een voorgenomen 
opheffing niets; in den Regceringsalmanak van 
Ncd.-.tfidiê voor 1918 komt althans de naam van 
het tijdschrift nog voor. Als plaats van uitgave 
wor'dt genoemd Batavia (drukkerij Papyrus).

♦Taxateur (De). Uitgegeven door en verschij
nende bij G. Kolff & C°. te Batavia, was het be
staan van dit maandblad niet van langen duur. 
Reeds in hetzelfde jaar, waarin het verscheen 
(1900), werd de uitgave gestaakt. Redacteur was 
J. Strütt.

Teysmannia. Onder redactie van 
man werd in begin 1890, bij G. Kolff & C°. te 
Batavia, de le aflevering uitgegeven en is het 
tijdschrift door die firma sedert geregeld voort
gezet. Teysmannia verschijnt maandelijks, is ge
wijd aan tropische») land- en tuinbouw en be-

het Hoofdbestuur, beleeftOnder „rednksie” 
dit wekeljjksch orgaan van het „Nedcrlnndsch- 
Indisch Onderwijzers-Genootscliap” thans zijn 
lOen jaargang. Te beginnen met nummer 36 

dien jaargang wordt de titel van het weck-

van

: van
blad veranderd in: De school, orgaan . . . enz. 

Seout (De). Zio: Indische Padvinder (De). 
Sluyters’ monthly East Indian magazine. Een 

fraai geïllustreerd maandblad, uitgegeven door 
Sluyters & C°. te Batavia, waarvan het eerste 
nummer in Mei 1920 bij de N. V. Uitgevers- 
Maatschappij „Papyrus” te Weltevreden ver
scheen.

i
i'

i
■

Sociaal leven. Orgaan van den Katholieken 
Socialen Bond, afdecling Batavia. Het eerste 
nummer van dit orgaan verscheen, onder redactie 
van het bestuur van die afdecling, den 20cn 
September 1919 bij de Javasche Boekhandel & 
Drukkerij te Weltevreden. De afleveringen ver
schijnen maandelijks.

♦Soerja Soemirat. Weekblad, gewijd aan de 
belangen van Maatschappij, Huisgezin, Onder
wijs en Opvoeding in Nederlandsch-Indië. Ver
scheen in 1892 te Semarang bij P. A. van Asperen 
van der Velde onder redactie van het Bestuur 
der Vereeniging Soerja Soemirat, terwijl als 
redacteur voor het niet-officieel gedeelte op
trad Dr. W. van Lingen. Met den aanvang van 
den lOden jaargang veranderde het weekblad in 
een maandblad, om in dien vorm in 190S, bij 
den 17den jaargang, zijn leven te eindigen. Sedert 
1904 verscheen liet bij de „Semarang-Drukkerij 
en Boekhandel” H. A. Benjamins.

Soldaten vriend (De). Een maandblad onder 
redactie van Ds. V. L. Visser, waarvan de naam 
voor het eerst voorkomt in den Regeeringsal- 
manak van Ncderl.-Indië voor het jaar 1909, 
uitgegeven door en verschijnend bij de N. V. 
voorheen Tkics en Umbgrove te Soerabaja. In 
den almanak voor 1918 wordt de naam nog aan
getroffen; nadere bijzonderheden zijn onbekend.

♦Spiritistisch tijdschrift (Het) voor Nederl-Indië. 
Uitgegeven door de administratie van liet tijd
schrift, dat twee maal per maand verscheen, 
zag in 1906 bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. 
te Batavia onder redactie van J. H. F. van de 
Wall het eerste nummer van dit periodiek liet 
licht. Na een negenjarig bestaan werd in 1915 
de uitgave gestaakt.

♦Sport in beeld. Een twee maal per maand ver
schijnend periodiek, waarvan het eerste nummer 
in 1912 bij G. Kolff & C°. te Batavia het licht 
zag, uitgegeven en onder redactie van Pli. G. 
Carli. In 1916 werd de uitgave gestaakt.

♦„Steeds Vooruit”. Orgaan van de Soeraba- 
jasche Verkenners. Een maandblad in 4°., dat 
onder redactie van Mevrouw J. Uilkens — Klop
penburg in 1914 bij Fuhri & C°. te Soerabaja ver
scheen. De afleveringen waren nu en dan ge
ïllustreerd. Na een bestaan van U/2 jaar werd 
het, op 1 September 1915, opgenomen in het 
Bandoengsche orgaan „De Indische Padvinder” 
(zie aldaar). .

♦Stem (De) van Indië. Sociaal-occonomisch 
weekblad. Orgaan van de Vereeniging „De In
dische Bond”. Opgericht in 1S9S, veranderde, 
tengevolge van een besluit van het hoofdbestuur 

de Vereeniging .„De Indische Bond” met 
N°. 28 van den 14en jaargang (15 Juli 1911) de 

. naam van dit te Batavia verschijnend week
blad in „Bondsblad?’ (zie aldaar).
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vat geregeld korte mededeclingen uit ’s Lands 
Plantentuin te Buitenzorg, uitgaande van den 
Directeur dier instelling. Onder redactie van Dr. 
W. G. Boorsma en K. van der Veer verscheen 
in 1920 de 31e jaargang.

Thee (De). Korte aanteekeningon van het 
Algemeen Proefstation voor Thee. Dit tijdschrift, 
waarvan de eerste aflevering, van fraaie illu
straties voorzien, in Maart 1920 bij de drukke
rijen Ruygrok & C°. te Batavia en te Haarlem 
het licht zag, werd, blijkens cene inleiding van 
de hand van Dr. Ch. Bernard, directeur van het 
Algemeen Proefstation voor Thee, opgericht met 
dc bedoeling den inhoud van de dikwijls lijvige 
Mededeclingen van het proefstation (zie aldaar) 
in beknopten vorm onder de aandacht van dc 
thecplanters te brengen.

Het voornemen bestaat minstens vier afleve
ringen per jaar te doen verschijnen.

Theosofie in Nederlandsch-Indië. Een maand
blad, opgerieht in 1912 als orgaan van de Ncd.- 
Indische Theosofische vereeniging en verschij
nende bij Ruygrok & C°. tc Batavia onder redac
tie van den Secretaris dier vereeniging. In den 
Regeeringsalmanak van Ned.-Indië voor 1918 
komt de naam van het tijdschrift nog voor, thans 
verschijnend bij de N. V. Boekhandel Visser & C° 
te Weltevreden.

Theosofisch Maandblad van Nederl-Indië. In
Juli 1901 uitgegeven als orgaan van de Centraal- 
Indischc loge Semarang der Theosofische Ver
eeniging onder redactie van eenige leden dier loge, 
werd, nadat bij den vierden jaargang het formaat 
een weinig kleiner was geworden, bij den achtsten 
jaargang de titel veranderd in: Theoso/isrh 
Maandblad voor Nederl -Indie. Onder redactie 
van D. van Ilinloopen Labberton en A. J. II. 
van Leeuwen verscheen in 1920 bij de Indonesi
sche drukkerij te Weltevreden de 19e jaar
gang.

Thierry Boom’s Maandbulletin. Zie: Maand- 
bulletin.... enz.

‘ Toerist (De). Uitgegeven door den Algcmee- 
nen Nederl.-Indischen Wiclrijdersbond verscheen 
onder redactie van J. J. W. van Bennekom bij 
G. Kolff & 0°. te Batavia in 1905 het eerste 
nummer van dit weekblad. Nadat het in 190S 
in een maandblad was veranderd, hield hot, onder 
de redactie van J. W. F. van der Rest in 1916 
op te bestaan.

Treubia. Reoueil de travaux zoologiques, hy- 
drobiologiques et océanographiqucs. Onder re
dactie van W. M. Docters van Leeuwen, W. 
Roeplee en A. L. J. Sunior verscheen in Januari 
1919 bij G. Kolff & C°. tc Batavia het cersto 
nummer van dit tijdschrift, dat als een voort
zetting kan beschouwd worden van «1c Con- 
tributiona d la Fauna daa Jiides Néerlandaises 
(zie aldaar). Van liet eerste deel verschenen in 
.1919 drie afleveringen, welke doorloopond ge
pagineerd en fraai geïllustreerd zijn.

Tropische Natuur (Do). Orgaan van do Ncder- 
landseh-1 ndische Natuur-Historische Verconi- 
ging. Onder redactie van Dr. A. R. Schouten, 
O. A. Back er en A. J. Koens verscheen van dit 
fraai geïllustreerde maandschrift in Januari 1912 
bij do N. V. Boelchandel Visser & C°. te Welte
vreden de eerste aflevering. Van den 9en jaargang 
zag in Mei 1920 bij dezelfde uitgeefster do 5e 
aflevering het licht.

♦Tropisch Nederland. Maandblad uitgegeven

met medewerking van het Bestuur der Groep 
Nedorlandsch-Indië van het Algemeen Neder- 
landsch Verbond. Verschenen bij do N. V. Boek
handel Visser & C°. te Weltevreden aan het einde 
van Januari 1913 onder redactie van H. A. Kooy, 
Mevr. L. M. Hillcn —Japikse en Mr. A. B. Cohen 
Stuart mocht dit tijdschrift zich niet in een lang 
leven verheugen; tijdens den 2en jaargang werd 
de uitgave gestaakt.

‘■“Tijdschrift (Het). Het eerste nummer van dit 
halfmaandelijksck periodiek, dat blijkens een 
„prospectief”, zijn lezers positief nut wilde bren
gen, en het zijne bijdragen tot vorming van 
persoonlijkheid, verscheen den len September
1911 te Bandoeng. Uitgever was E. F. E. 
Douwes Dekker. Jaargang 1911 —1912 is, evenals
1912 — 1913 doorloopcnd gepagineerd, hoewel 
iedere jaargang uit twee- doelen bestaat, ieder 
met afzonderlijken inhoud.

Met nummer 24 van den 2en jaargang (15 
Augustus 1913) hield Het Tijdschrift, dat op het 
laatst gedrukt werd bij dc N. V. Eerste -Ban- 
doengschc Publicatie Maatschappij, op te be
staan.

*Tijdschrift tot bevordering van christelijk leven 
in Nederlandsch-Indië, door A. A. F. Mounier, 
Predikant, in 1855 opgericht, en door Lange & 
C°. te Batavia uitgegeven werd do uitgave van 
dit twee-maandelijksch tijdschrift reeds in 1857 
gestaakt.

♦Tijdschrift ter bevordering van Christelijken 
zin in Neerland’s Indië. Onder medewerking van 
de Heeren Predikanten in Necrland’s-Indië, en 
ten voordeele van liet weeshuis te Parapattan 
uitgegeven door Dr. W. K. van Hoëvell, verscheen 
van dit in 1S46 opgerichte dricmaandelijksche 
tijdschrift bij de Landsdrukkerij te Batavia 
slechts de eerste jaargang (1846— 1S47).

-Tijdschrift gewijd aan de electro-techniek. Ge
redigeerd door A. C. Hissink vdrscheen hot eerste 
nummer in Juni 18S6 te Batavia bij Ogilvie & C°., 
alwaar ook nummer 12 van deze „eenige reeks” 
in Maart 18S7 het licht zag. De paginatuur van 
deze reeks is doorloopend.

♦Tijdschrift van het Indisch Aardrijkskundig 
Genootschap (opgerieht 23 Juli 1879), onder 
redactie van A. J. ten Brink. Van dit tijdschrift 
bestaan slechts 4 afleveringen (in 4°.); 1 — 3 
verschenen bij G. C. T. van Dorp & C°. te 
Semarang, en 4 (in 1883) bij H. Buning te Djok- 
jakarta. (In begin 1885 word ook het genootschap 
opgeheven).

♦Tijdschrift van het Indisch Landbouw-Ge- 
nootschap. Redacteur F. A. Enklaar van Guc- 
ricko. Als maandschrift in 1S71 opgerieht en uit
gegeven bij G. C. T. van Dorp en C°. te Sema
rang. Het tijdschrift verwierf zich een goeden 
naam en beantwoordde volkomen aan het doel 
der oprichting, doch door den algemeen ongun- 
sligen toestand van den landbouw op Java, 
waarvan het Genootschap den terugslag onder
vond, moest de uitgifte worden gestaakt, toen 
de 14e jaargang (18S4) gedeeltelijk was uitge
geven.

♦Tijdschrift van het Kon. Instituut van inge
nieurs, Afd. Ned.-Indië. Verscheen jaarlijks (voor 
het eerst in 1876, bij W. Bruining te Batavia), 
in 4°. formaat, doorgaans in één aflevering (of 
deel), en bevatte in don regel behalve notulen 
der vergaderingen (met Bijlagen), verhandelin
gen in verband mot Indische ingcnicurs-weten-
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schappen. In 1914 verscheen bij de Jav. Bockh. & 
Drukkerij te Batavia de tweede aflevering van 
den jaargang 1914.. waarna de uitgave werd 
gestaakt. De voordrachten (verhandelingen) wer
den daarna opgenomen in het tijdschrift De 
Ingenieur. (Zie aldaar in rubriek C).

Tijdschrift van de „Vereeniging van Gediplo
meerde Gezaghebbers”. In April 1919 verscheen 
bij de N. V. „De Verwachting” te Batavia het 
eerste nummer van dit periodiek. Als redacteur 
wordt vermeld G. A. van Bovene, onder toezicht 
van het Bestuur. De nummers — die afzonderlijk 
gepagineerd zijn — verschijnen vrij onregelmatig 
(in April, Juli, September, December). In 
nummer 6 van den 2en jaargang wordt medege
deeld, dat het tijdschrift voortaan maandelijks 
zal verschijnen.

♦Tijdschrift der Vereenigingen van landhuur
ders in Djokjakarta en Soerakarta, onderredactie 
van F. A. Enklaar van Guericke. Uitgave van 
G. C. T. van Dorp & C°. te Semarang. Een 14- 
daagsch tijdschrift waarvan in het geheel, in 1891, 
slechts 12 afleveringen verschenen.

♦Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. 
Maandschrift, onder redactie van P. A. Daum in 
Juli 1887 opgericht, en sedert geregeld door G. 
Kolff & C°. te Batavia uitgegeven. Zonder zich 
op eigenlijk politiek terrein te bewegen had het 
tijdschrift eene algemeene strekking met betrek
king tot Indië; onderwerpen van wetenschap- 
pelijken, administratie ven, zoowel als cconomi- 
schen aard werden er in behandeld, bijna uit
sluitend door oud- of actief dienende ambtena
ren bij het B. B. In Februari 1918 verscheen 

' onder redactie van C. Lulofs, bij Kolff & 0°. 
te Batavia de laatste (December 1917) afleve
ring van het 53e deel. Het heeft sedert opge
houden te bestaan.

Registers. Bij Kolff & C°. te Batavia verscheen 
in 1892 van de hand van G. J. Harrebomée een 
syst.-alph. register op de eerste 7 jaargangen, 
terwijl bij diezelfde firma in 1907 een opgave van 
deel 1 tot en met 30 het licht zag, samengesteld 
door H. G. van Aalst — Arntzcnius.

Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land en Volkenk. 
(vulgo: Tijdschr. v. h. Bataviaasch Genootschap) 
Nadat het Tijdschrift voor N.-I. (zie aldaar) 
sedert 1849 niet meer in Indië verscheen, en, 
bij de voortzetting in Nederland, staatkundige 
onderwerpen daarin meer en meer op den voor
grond traden, alsook wegens de opheffing van liet 
„Indisch Archief” (zie aldaar), besloot de Direc
tie van het Gen. een tijdschrift uit te geven, spe
ciaal gewijd aan Indol. wetenschappen. Onder 
redactie van Dr. P. Blecker, Mr. L. W. C. Keu- 
chenius, J. Munnich en E. Netscher aan gevangen 
(deel. 1 verscheen in 1853 bij Lange & C°. te Bata
via) wordt sedert de uitgave geregeld voort
gezet. Tot 1913 (deel 55) verscheen het tijdschrift 
onder redactie van Dr. Ph. S. van Ronkel, uit
genomen in 1907 toen D. van Hinloopen Lab- 
berton de redactie waarnam, terwijl in 1908 en 
1909 beide Heeren de redactie vormden. Sedert 

->>1914 (deel 56) wordt de naam van de redactie 
niet vermeld.Tegenwoordig wordt het tijdschrift, 
waarvan de 3e aflevering van deel 59 in 1920 ver
scheen, uitgegeven bij Albrecht & C°. te Batavia.

Registers. Alph.-system. inhoudsopgaven, sa
mengesteld door Mr. J. A. van der Gilijs, zie 

- Achterin deel 12 (1862); 24 (1877).; en 30 (1893). 
De registers hebben teikens betrekking op de

voorgaande 12 dln.; bovendien bevat het reg. 
in dl. 24, een alph. lijst der schrijvers in dl. 1 — 24.

Een door P. J. F. Louw bewerkte „Inhouds
opgave tevens prijslijst der werken van het Bat. 
Gen.”, in. 1.897 te Batavia, bij Albrecht & C°. 
verschenen, heeft zoowel betrekking op de perio
dieke als op de afzonderlijke werken van het 
Genootschap. In 190S verscheen van de hand 
van D. van Hinloopen Labberton een register 
op de artikelen, voorkomende in het Tijdschrift 
en de Verhandelingen, loopende tot 1907, be
nevens eene inhoudsopgave, tevens prijslijst van 
’s Genootschaps uitgaven, bijgewerkt tot Juni 
190S.

Tijdschrift voor Inlandsche geneeskundigen.
Uitgegeven (in den regel 6 maal ’s jaars) ter 
Landsdrukkerij te Batavia. Opgericht in 1893, 
onder redactie van den directeur der school tot op
leiding van inl. geneeskundigen, en in hoofdzaak 
bestemd voor dokters-djawa. Tot cn met 1912 
(20e jaargang) verscheen het tijdschrift vrij ge
regeld. Na een rustperiode van twee jaren ver
scheen het opnieuw met den 23en jaargang, 
thans iedere aflevering afzonderlijk gepagineerd. 
Sedert 1918, toen de titel veranderde in Tijd
schrift voor Indische Geneeskundigen, wordt liet 
uitgegeven bij de drukkerij „Evolutie” te Wel
tevreden, onder redactie van Dr. G. O. E. Lignac 
en anderen. In 1919 wordt op de afleveringen 
2 en 3 abusievelijk vermeld: 2Ge, in stede van 
27c jaargang.

De jaargangen (in 1920 verscheen van jaar
gang 28 do le afl.) zijn alle zonder algemeene 
inhoudsopgave.

♦Tijdschrift voor Land en Tuinbouw en Bosch- 
cultuur in Ned. Oost-Indië, onder redactie van 
Dr. J. C. C. W. vanNootcn. Van dit maandschrift 
verschenen bij G. C. T. van Dorp & C°. te Sema- 
rang 5 volledige jaargangen (1885 ’80 1889
’90). Door do oprichting van Teysmannia (zie 
aldaar) trad de redacteur af, waarna Van Dorp 
de uitgave staakte.

♦Tijdschrift voor het Nederl,-Indisch Leger.
Redacteuren (volgons mcdedeeling van wijlen 
Dr. E. B. Kielstra) eenige officieren van den 
Constructiewinkel te Soerabaja. Dit 14-daagsch 
tijdschrift (een vervolg zijnde op do „Militaire 
Courant” waarvan in 1803 de Ie jaargang ver
scheen), werd in 1804 en gedeeltelijk in 1805 
(aangezien de uitgave werd gestaakt toen N . 12 
van den 2en jaargang was verschenen) door 
Chs’. Koeken te Soerabaja uitgegeven.

♦Tijdschrift voor Neerland’ s (later Neder- 
landsch-)Indië. Behalve deVerhandolingen van hot 
Bat. Gen. en de offieiëele Javaschc Courant, ver
scheen vóór 1838 in Indië geen algemeen weten
schappelijk periodiek. Bevatte de Jav. Cour. te 
voren, in bijna elk nummer, voor de kennis van 
Indië belangrijke artikelen, met het optreden van 
Van den Bosch werd ze voor wetensch. bijdragen 
van particulieren zoo goed als gesloten. Dit was 
de aanleiding tot de oprichting van een speciaal 
Indisch tijdschrift, tot stand gekomen door hot 
initiatief van Dr. W. R. van Hoëveli, Dr. S. 
A. Buddingh, beiden predikant, en Mr. J. J. 
Brest van Kempen, directeur van ’s Lands druk
kerij. De Regecring verleende toestemming en 
steun, zoodat in April 1838, tor Landsdrukkerij 
te Batavia, het eerste nummer van het tijdschrift 
v. N.-I. als maandschrift verscheen.

Daar het in het eerste halfjaar reeds 460 intee-
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ken aren telde, blijkt genoegzaam, hoezeer het in 
behoefte voorzag. Bestond do redactie aan-

1902 traden als redacteuren op: JVIr. L. VV. C. 
van den Berg, D. Fock, Mr. J. E. Heercs, 
A. W. F. Idenburg, Dr. H. Kern, J. L. Koster, 
H. Pyttersen Tzn. cn R. A. van Sandick. Onder 
hunne leiding werd de jaargang 1902 bij H. J. van 
de Garde & 0°. te Zalt-Bommel uitgegeven, doch 
deze firma besloot in December plotseling, met 
het oog op „te geringe belangstelling”, de uitgave 
niet verder voort te zetten. De titel van het T. v. 
N.-L, dat ruim 60 jaar bestond en zoo veel bij
droeg tot vermeerdering der kennis van Indië, 
werd toen aangekocht door den uitgever van 
„de Indische Gids” en als ondertitel aan laatst
genoemd tijdschrift toegevoegd. Uitgezonderd de 
in 1 deel uitgegeven jaarg. 1896 — 1902, bestaan 
alle in Nederland verschenen jaarg. uit 2 doelen.

Registers. Een system. inhoudsopgave, op de 
27 dln. der eerste 10 jaargangen, bewerkt door 
J. Pijnappel Gzn„, zie Bijdr. Kon. Inst. Dl. 2 
(1854), blz. 273 en vgg. Een alphab. register op 
de jaarg. 1S3S —1860, samengesteld door J. T. 
Canter Vissëher, verscheen in 1861 bij H. C. 
Susan C.H.zn. te ’s-Gravenhage. Overigens wer
den geen registers uitgegeven.

Tijdschrift voor notarisambt, venduwezen en 
fiskaalrecht. Een tweemaal ’s maands verschij
nend periodiek, uitgegeven voor rekening van cle 
Nederland-Indische Notariecle Vereeniging,waar
van het eerste nummer in Januari 1912 onder den 
titel: Maandblad voor het notariaat, het vendu en 
de weeskamer het licht zag. Thans verschijnt, on
der redactie van het Bestuur der Vereeniging, de 
8e jaargang.

^Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch- , 
Indië. Uitgegeven door de Ned.-Ind. Mij. van 
Nijvcrh., onder hoofdredactie van P. Bleeker. Het 
lste deel van het door deze, in 1853 opgerichte, ver- • 
eeniging uitgegeven tijdschrift verscheen in 1854, 
bij Lange & C°. te Batavia. Beginnende met deel 7 
(1861) luidt de titel: Tijdschrift*voor Nijverheid en 
Landbouw in Ned.-Indie. Onder hoofdredactie 
van C. F. de Bruyn .Kops; terwijl de toevoeging 
„Uitgegeven”, enz. weer geschiedde bij deel 9. In 
de latere jaren verschijnt het tijdschrift maande
lijks (2 dln. vormend), bij de firma J. M. van 
Dorp & C°. te Batavia, bij welke firma het 79e 
deel in 1909 werd uitgegeven. Sedert wordt 
slechts de plaats van uitgifte genoemd. De doelen 
84 t/m. 93 verschijnen sedert 1912 opnieuw zonder 
de toevoeging „Uitgegeven” .... enz., onder 
hoofdredactie van S. S. Abrahamson (in 1914 
vervangen door W. J. van de Leemkolk). Van 
deel 94, uitgegeven in 1917, verschenen slechts de 
afleveringen Januari cn Februari, waarna de uit
gifte werd gestaakt. Do doelen 61 t/m. 63 (1900, 
’OO on ’Ol) zijn uit een bibliografisch oogpunt 
beschouwd cenigszins zonderling uitgegeven; alle 
afleveringen zijn nl. afzonderlijk gepagineerd, 
zoodat in elk van die doelen 6, zich door niets 
van elkaar onderscheidende pagineermgen wor
den aangetroffen.

Register. Een Algem. register, op dl. 1 — 12, 
samengesteld door H. L. Janssen, zie in dl. 12 
(1806), bijlage.

Een klapper op heb Tijdschrift van 1854—1904 
verscheen in 1904 bij do firma Van Dorp & C°. te 
Batavia.

Tijdschrift voor Posterijen.... enz. Zie: In
disch Tijd schrift voor Post en Telegraphie.

Tijdschrift der Vereeniging tot bevordering der 
geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch

|een
vanlcelijk uit de bovengenoemden (waarbij in 
1839 zich Mr. P. Mijer voegde), door allerlei om
standigheden berustte die redactie spoedig alleen 
bij Dr. van Hoëvell. Doch do richting, welke Van 
Hoëvell wenschte in te slaan (door nl. in zijn 
tijdschrift ook staatkundige onderwerpen te be
handelen), kon op den duur de goedkeuring der 
Ind. Regecripg niet wegdragen, waardoor het tijd
schrift onder strenge censuur kwam te staan; zoo 
is bijv. het op last dier Regeering verwijderen 
van een reeds afgedrukt art. van Van Hoëvell 
zelf, oorzaak dat in alle exx. van het le deel van 
den ben jaarg. (1844), de bl. 247 t/m 260 ontbre
ken. Toen dan ook Van Hoëvell in 1848 naar

’

Holland vertrok, werd de uitgifte in Indië 
gestaakt, doch door hem in Nederland 
on middellijk voortgezet. Alzoo was van 
liet tijdschr. in Indië verschenen: de le tot en 
met 9en jaarg. (1838 —’47) (de le t/m oen jaarg. 
elk in 2 dln.; de 6e t/m 9en, in 4 dln. elk), en 
liet lste deel van den lOen jaarg. (1848); welke 
laatste jaarg. niet verder werd vervolgd.

Begin 1849 verscheen bij C. M. van Bolhuis 
te Groningen liet le nummer van den 11 en jaarg.* 
(in 1851 intussehen nam de firma Joh. Noman 
& Zoon te Zalt-Bommel de uitgave van Bolhuis 
over en behield ze tot 1895), doch wat betreft 
den inhoud, belangrijk verschillend van de vorige. 
Was toch Van Hoëvell gedwongen in Indië de 
Regeering naar de oogen te zien, in Holland kon 
hij zich vrijelijk bewegen en stond hij, zonder 
de wetenschappelijke strekking uit het oog te 
verliezen, een ruime plaats in het tijdschrift af 
aan de behandeling van staatkundige onderwer
pen. Dr. van Hoëvell trad, na 25 jaren de redactie 
met onvermoeiden ijver te hebben waargenomen, 
uit. 1862 af, en werd vervangen door Dr. P. Blee
ker (waarmede, evenals bij latere redactie-wijzi- 
gingen, voor het tijdschrift een nieuwe serie aan
ving), die in begin 1867 bij zijn aftreding werd 
opgevolgd door een commissie van 7 personen, 
nl.: G. H. Betz, Mr. P. P. van Bossc, I. D. Fran- 

de Putte, Mr. O. van Heukelom, Mr. C. 
J. F. MirandoJle, H. Muller Szn. en Prof. P. J. 
Veih. Deze nieuwe redactie stelde zich (evenals 
de vorige) ten doel: „de (vooruitstrevende) poli
tiek op den voorgrond te plaatsen, maar tevens 
niets buiten te sluiten wat tot bevordering der 
algeineene kennis van Indië (kon) strekken”. 
Beginnende met den jaargang 1871 worden geen 
bepaalde redacteuren meer vermeld, doch werd 
het tijdschrift „voortgezet door eene Vereeniging 
van staatslieden en geletterden”. Vele jaren 
werd liet tijdschrift nu onder leiding vait G. H. 
van Soest ‘) uitgegeven, met langzaam afnemon- 
den invloed evenwel, voornamelijk toe te schrij
ven aan het feit, dat do liberale beginselen‘van 
Dr. van Hoëvell reeds vrij algemeen ingang had
den gevonden. In begin 1896 ging het tijdschrift 

de firma R. Los te Bussum: in 1897
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over naar
trad Van Soest af en word als redacteur vervan
gen door II. A. Lesturgeon, die deze functie 
waarnam tot uit. 1901, in welke periode het tijd
schrift meermalen van uitgever verwisselde.Begin I

*) Volgens diens pers. mededceling nam hij 
in 1872 de redactie van Prof. Veth over, on 
bleef haar, geheel alleen, een 25-tal jaren 
waarnemen.
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I Indië. Opgericht in 1851, gaf do vereeniging 
weldra een tijdschrift uit, waarvan, onder redac- 
tio van Dr. G. Wassink, het lc deel in 1853 bij 
Lango & C°. te Batavia verscheen. Met den Gen 
jaargang (1859), veranderde de titel in: Genees
kundig Tijdschrift voor Ned.-Indie, uitgegeven 
door (enz. als boven); na het overlijden van 
Dr. Wassink in 1S64 werd de redactie aan een 
Commissie opgedragen, thans bestaande uit: 
Dr. G. W. Kiewict de Jonge, M. H. Knoch en 
Dr. F. G. Cornelis. Tegenwoordig verschijnt het 
tijdschrift G maal ’s jaars, bij de Jav. Boekli. en 
Drukkerij te Batavia, in 1920 het GOe deel.

Bovendien verscheen, eveneens bij genoemde 
bockh., bij de deelcn 55, 56 en 60 in 1915 — 1917 
en 1920: Bijblad van het Gcnccsk. Tijdschrift, be
vattende verslagen van den dienst der pestbe- 
strijding over de jaren 1915 t/m. 1918.

Jiegisters. Een beknopt Alphab. register op dl. 
1 — 30 verscheen in 1S92 bij Ernst & C°. te Bata
via; een tweede register op dl. 1—50 in 1911 bij 
de Jav. Boekli. en Drukkerij te Batavia.

♦Vakblad voor de In- en Uitvoerrechten en 
Accijnzen. Een maandblad, waarvan, onder re
dactie van Prevót en Hartwig, in 1902 het eerste, 
door Albrecht & C°. te Batavia uitgegeven num
mer aldaar het licht zag. In den Rcgeeringsalma- 
nak van Nederl.-Indië voor 1911 komt de naam 
van het tijdschrift voor het laatst voor. In dien 
voor 1912 wordt echter aangetroffen: Douanen
orgaan. Bonds- en Vakblad voor de In- en Uit
voerrechten .... enz. uitgegeven door Prevót en 
Hartwig, zoodat het vermoeden gewettigd is, dat 
het periodiek van titel is veranderd.

Zie verder op: Douanen-orgaan.
♦Vakblad (Het) voor den werktuigkundige en 

, den electrotechnicus. Een weekblad, dat onder re
dactie van den ingenieur A. ten Bosch N.Jzn. 
door G. C. T. van Dorp & C°. te Semarang in 1909 
werd uitgegeven' en aldaar verscheen. In 1910 
werd de uitgave gestaakt.

Veeartsenijkundige Bladen voor Nederlandsch- 
Indië. Uitgegeven door de Vereeniging tot be
vordering van veeartsenijkunde in N.-I. Op
gericht in 1884, geeft deze Vereeniging sedert 
1885 (aanvankelijk bij Ernst & C°. te Batavia) 
bovengenoemde bladen gewoonlijk 4-maal, sedert 
1907 evenwel 6 maal ’s jaars uit. In dat en in 
het volgende jaar zijn de bladen, blijkens den 
titel: tevens orgaan voor de Vereeniging tot 
bevordering van veeteelt in N.-I. Nadat in No
vember 1917 statuten-wijziging, waarmede ge
paard ging wijziging van den naam der Vereeni
ging, had plaats gehad, veranderde ook de naam 
van het tijdschrift. Met deel 30 is de titel: Neder- 
landsch-Indische Bladen voor diergeneeskunde en 
dierenteelt. Uitgegeven door de Ned.-Ind. Ver
eeniging voor diergeneeskunde en dierenteelt. 
Onder redactie van Dr. H. J. Smit verscheen in 
1920 bij de Jav. Boekli. en Drukkerij te Batavia 
deel 32.

J egisters. Op de deelen 1 t/m. 15 en I t/m. 18 
verschenen resp. in 1904 en in 1907 bij dezelfde 
boekhandel en drukkerij generale registers.

Veeartsenijkundige mededeelingen. Uitgegeven 
door het Departement van Landbouw (later van 
Landbouw, Nijverheid en Handel), verscheen in 
1909 bij de drukkerij van het Departement het 
eerste nummer. In 1910 werd opnieuw een publi
catie uitgegeven, eveneens met n°. I genummerd. 
Zoo ook in 19Jl,inwelk jaar evenwel de numme

ring werd vervolgd, om vervolgens van jaar tot 
jaar te worden voortgezet. In 1920 verscheen bij 
de Javasche boekhandel on drukkerij te Batavia 
n°. 34.

♦Vegetarische kring (De) in Nederl.-Indië. Een 
maandblad, dat blijkens liet Koloniaal Verslag, 
in 1904 werd opgericht en reeds het daaropvol
gende jaar werd opgeheven.

♦Velo Club. Bij de Semarang drukkerij en boek
handel P. A. van Asperen van de Velde verscheen 
in 1898 onder redactie van A. Zimmer het eerste 
nummer van dit, door de Velo Club uitgegeven 
halfmaandclijksch periodiek. In 1905, onder de 
redactie van W. G. A. Rogge, werd de uitgave 
gestaakt.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot
schap van Kunsten en Wetenschappen. Opge
richt 24 April 1778,geeft het Genootschap, behal
ve het Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land• en Vol
kenkunde en de Notulen van de Algemeene en Be
stuursvergaderingen (zie aldaar) uit: Verhandelin
gen, waarvan de eerste 3 doelen in 1779, ’SO en 
’81 ter Compagnies drukkerij te Batavia ver
schenen. Het 4e deel werd in Holland uitgege
ven, blijkens het voorwoord in het hierna te 
noemen register van Mr. A. J. van der Chijs 
„wegens gebrek aan geschikte drukletters en 
papier in Indië”. Op een enkele uitzondering 
na (dl. 43, 44) zijn de volgende deelen verder 
alle in Indië gedrukt en uitgegeven (doch wordt 
op den titel, evenals bij de andere periodieken 
van het Genootschap, in den lalercn tijd, de 
firma M. Nijhoff, den Haag, als medeuitgeef- 
ster vermeld). De Verhandelingen verschijnen 
op ongezette tijden; verliepen er vroeger (door 
tijdsomstandigheden) soms jaren, waarin niets 
werd uitgegeven, tegenwoordig geschiedt de uit
gave zeer geregeld, doch meestal zijn verschil
lende deelen tegelijkertijd in bewerking. Bijv.: 
Uit. 1903 waren de deelen 54 en 55 gedeeltelijk 
verschenen, maar van 53 nog niets; zoo verscheen 
deel 58 in 1910, deel 59 eerst in 1914. Thans is 
deel G1 gereed gekomen. De eerste 2J deelen zijn 
uitgegeven in 8°, de volgende in gr.-8° of 4°. Dl. 
1 —3 is herdrukt in Nederland in 1781, ’84 en ’87. 
In 1820— 27 verscheen te Batavia een 2de druk 
van de deelen 1 t/m. G en 8; en in 1825 —’2G een 
3e van de doelen J -2; terwijl eindelijk, blijkens 
resolutie van December 1791 „de geleerde book- 
verkooper Nicolai te Borlin een Hoogduitsehe ver
taling van de Verhandelingen (heeft) bezorgd”. 
Of daarmede de destijds reeds verschenen 5 deelen 
bedoeld werden, blijkt niet. (Zie do voorrede in 
A. Haga’s Register). Deze Duitschc vertaling is 
blijkbaar zeer zeldzaam.

Nog valt het navolgende op te merken: 1°. In 
deel 1 van den Hollandschen herdruk van 1781 
bevinden zich 5 platen, die ook behooren in den 
oorspronkclijken Batav. druk, maar aangezien 
deze platen in Holland zijn vervaardigd en eerst 
in 1780 (dus 7 jaarna de verschijning van deel 
1) naar Indië werden gezonden, ligt het voor de 
hand, dat genoemde platen in dien oorspronlce- 
lijkcn druk in den regel ontbreken, 2°. In deel 1.7, 
bij een botanisch artikel van Junghuhn, behooren 
een aantal gelithografeerde platen, die echter 
bij de meeste exx. ontbreken (in Louw’s „Prijs
lijst”, wordt van die platen dan ook geen melding 
gemaakt). 3°. Bij deel 30, in het Verslag omtrent 
het eiland Nias „met platen en een kaart”, wordt 
in een Noot medegedeeld dat de „platen” met een
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volgend deel zullen worden verzonden; dit 
schijnt nimmer geschied; in de talrijke geraad
pleegde exx. toch ontbreken die platen.

Registers. I. Een beknopt chronol. en alph. 
register op dl. 1 —IS (1781 /Holl. herdruk/ — 
1842) in dl. 18 (achter het „Voorberigt”). II. 
Een system. inhoudsopgave, door J. Pijnappel 
Gzn., op de 24 eerste deden, zie Bijdr. Kon. Inst. 
dl. 3 (1855) bl. 142 en vgg. III. Een-Idem, 
door Dr. P. Bleeker, op dl. 1-25 (1779 —1S53) in 
dl. 25 (1853), bl. 15 en vgg. IV. Een inhouds
opgave van dl. 1-32 (1779-1S66), zie Bijdr. 
Kon. Inst., 3e Volgr. dl. 4 (1SG9), bl. 98 en vgg. 
V. Een alph. register op de. eerste 41 deelen 
(1779—1881), door A. Haga, achteraan in dl. 41 
(1881).

Zie verder voor registers: op Tijdschrift.
Verhandelingen van het Koninklijk Magnetisch 

en Meteorologisch Observatorium te Batavia.
Een reeks van publicaties, waarvan de eerste in 
1911 te Batavia bij de Javasche boekhandel en 
drukkerij verscheen. In 1919 verscheen, eveneens 
aldaar, nummer 5. Iedere verhandeling is afzon
derlijk gepagineerd.

Verhandelingen der Natuurkundige Vereeni- 
ging. (Met Latijnschen tegen-titel:) Acta Socie- 
tatis Scientiarum Indo-Neerlandicae, Hiervan 
verschenen in de jaren 1856 — 1S60, in 4°-formaat 
8 deelen ; doch de uitgifte, welke op aandrang van 
Dr. P. Bleeker geschiedde door de Natuurk. Ver- 
eeniging in Ned.-Indië, werd onmiddellijk ge
staakt bij het vertrek naar Nederland van Dr. 
Bleeker, die een groot gedeelte dier Verhandelin
gen vulde met iehthyologische bijdragen van 
zijne hand.

:;:Voetbal (De). Een pci’iodiek, waarvan in het 
Koloniaal Verslag van 1910 de opheffing vermeld 
wordt. Bijzonderheden omtrent dit tijdschrift 
zijn niet bekend.

Volharding (De). Zie: Orgaan van de Vereen, 
van Spoor- en Tramweg-Personeel in Nederl.-In- 
die.

diek, uitgegeven door de Handclsdrukkcrij en 
Kantoorboekhandel „Mercurius” te Weltevreden 
met als verantwoordelijk redacteur D. M. G. 
Kocli. Een lang leven was aan dit tijdschrift, 
waarvan de afleveringen doorioopend gepagi
neerd waren, niet beschoren. In een bericht aan 
de abonnés deelt de uitgever in n°. 15 (van 10 
Januari 1908) mede, dafc.de Heer Koch als redac
teur is ontslagen en dat voor een plaatsvervanger 
zal worden zorg gedragen.

Van eene voortzetting van de uitgifte van het 
weekblad blijkt intusschen niets; volgens het 
Koloniaal Verslag van 1909 werd in 1908 de uit
gave gestaakt.

Vrije Woord (Het). Onder redactie van A. 
Baars, H. Sneevliet en D. J. A. Westerveld zag 
den lOc-n October 1915 dit algemeen, onafhanke
lijk, half-maandelijksch orgaan bij de N. V. Boek
handel en Drukkerij Masman en Stroink te Sema- 
rang het licht. Met het eerste nummer van den 
tweeden jaargang veranderde de ondertitel in: 
halfmaandelijksch orgaan van de Indische Soci
aal-Democratische Vereeniging; met den aan vang 
van den derden jaargang wordt het orgaan drie
maal per maand uitgegeven, terwijl bij het begin 
van den vierden jaargang het orgaan eiken Zater
dag verschijnt.

Met nummer 27 van den vijfden jaargang (5 
April 1920) wordt het Vrije Woord weder drie 
keer per maand uitgegeven, thans onder -edactie 
van P. Bergsma. Als redacteur in Holland wordt 
II. Sneevliet genoemd.

* Vrijzinnig Weekblad. Geredigeerd door cene 
commissie van redactie uit het hoofdbestuur, 
bestaande uit H. C. Kerkkamp, W. de Cock 
Buning on W. A. Pénard, zag in Juli 1917 het 
eerste nummer van dit orgaan van den Nederl.- 
Indischen vrijzinnigen bond bij Ruygrok & C°. te 
Batavia het licht.

Na een driejarig bestaan is dit uitstekend gere
digeerd weekblad evenwel opgeheven. In een af
scheidswoord (nummer 39 van 27 Maart 1920) 
verklaart de Redactie „in den betrekkelijk klei
nen ki’ing van medestanders geen voldoende 
krachten te hebben kunnen vinden om zich be
langeloos aan het voortzetten van het blad to 
wijden”. De inhoud van het Vrijzinnig Weekblad 
was niet uitsluitend aan de politiek gewijd; me
nige bijdrage op het gebied der land- en volken
kunde van Indië geeft aan de verschenen jaar
gangen blijvende waarde.

*Warnasarie. Letterkundig (later: Indisch) 
Jaarboekje, uitgegeven door J. Munnick, Mr. L. 
J. A. Tollens c. a. De eerste jaargang (1S4S) ver
scheen te Batavia, ter Landsdrukkerij; de 2e t/m. 
do I Ie bij Lange & C°. aldaar. De uitgave werd 
daarna gestaakt. Behalve letterkundige, bevat 
Warnasarie ook bijdragen van land- en volken- 
kundigen aard, mot betrekking tot Indië.

Waterstaats-Ingenieur (De). Orgaan der Ver- 
ceniging van Waterstaats-Ingenieurs in Ncder- 
landsch-Oost-Indië. Uitgegeven door de Ver
eeniging van Waterstaats-Ingenieurs in N.-O.- 
Indië, zag het eerste nummer van dit tijdschrift 
onder redactie van Th. van Rosse bij de firma 
E, Fuhri & C°. te Soerabaja in Maart 1913 het 
licht. Voorloopig verschijnend om de 2 maanden, 
werd bij den aanvang van den vierden jaargang 
de uitgave in een maandelijkscho veranderd. 
Met nummer 4 van den vijfden jaargang wordt 
de titel aangevuld met de bijvoeging: tijdschrift
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*Voor onze Jeugd. Het eerste nummer van dit 
maandblad verscheen in 1905 onder redactie van 
O. H. Prinsen Gcerligs en 
& C°. te Bandoeng. In 1914, onder redactie van 
-Joh.SeJiolte en J. Baas, werd de uitgave gestaakt.

■"„Voorwaarts”. Vakblad voor spoor en tram
wezen, post- en telegraafdienst. Uitgever H. Bu
ning te Djokja. Verscheen sedert 1900 wekelijks 
in 4°..formaat, onder redactie van J. L. Leyds. 
In den Regeeringsalmanak van Nederl.-Indië 
voor 1905 komt de naam van het blad nog wel, in 
dien voor 1906 niet meer voor. Klaarblijkelijk 
hield het dus in 1905 (met den Oen jaargang) op 
te bestaan.

*Vox Juvenum. Dit weekblad, onder redactie 
van J. R. Razoux Kuhr door F. B. Smits te Ba
tavia in 1900 uitgegeven en aldaar verschijnend, 
had een kort bestaan. Reeds in het volgende jaar 
werd de uitgave gestaakti

Vredebode (De). Uitgegeven door en verschij
nend bij de N. V. Boekhandel Visser & C°. to 
Bandoeng in 1915, onder redactie van C. J. Hoer 
kendijk, komt do nnamvan dit halfmaandelijksch 
periodiek in den Regeeringsalmanak van Nederl.- 
Jndië voor 1918 nog voor. Of het nu nog het licht 
ziet is niet bekend.

* Vrije Woord (Het). Vooruitstrevend Week
blad voor Nederlandsch- Indië. Den 5en October 
I9Ü7 verscheen het eerste nummer van dit perio-

J, Baas bij G. Kolff

i
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gewijd aan de technische en maatschappelijke 
betreffende de openbare werken in de

leemte, ontstaan door de opheffing der Ind. Ju- 
risten-Vereeniging”. Na een 2-jarig bestaan, 
1S9G — 9S, waarin twee jaargangen, uitmakende 3 
banden, zijn verschenen, werd de uitgave weder 
gestaakt wegens gebrek aan medewerkers (zie dl. 
3, blz. 281).

Witte-Kruis Blad. Door A, van Emmerik te 
Salatiga als redacteur-administrateur opgericht, 
zag in Juli 1902 het eerste nummer van dit 
maandblad, dat uitgegeven werd „in de aller
eerste plaats om gelegenheid te hebben een hartc- 
lijlc woord tot de lezers te richten”, en ook „opdat 
er gcldelijken steun voor de kolonie uit zal voort
vloeien” (voorwoord aan de lezers) het licht.

De eerste en de tweede jaargang zijn elk door- 
loopend gepagineerd, de derde jaargang tot en 
met nummer 4. Als bijlage verscheen af en toe 
een, telkens afzonderlijk gepagineerd blaadje: 
Landbouw en veeteelt.

Thans verschijnt de 18e jaargang.

vragen 
tropen.

Onder dien titel ziet thans de Se jaargang het
&I
! licht.

Wederopbouw. Maandschrift gewijd aan de 
Jong-Javanen-beweging en het Javaansche gecs- 

. tesleven. In Januari 191$ verscheen bij de Indo
nesische drukkerij te Weltevreden het eerste 
nummer van dit, onder redactie van R. M. S. 
Soeriokoeeoemo en anderen staand periodiek, 
waarvan in 1920 de 3c jaargang het licht zag. Het 
tijdschrift is een uitgave van het Comité voor het 
Javaansch Nationalisme.

* Weekblad voorlndië.Ditliterarischetijdschrift 
werd opgericht 1 Mei 1904 (formaat in 4°) onder 
hoofdredactie van M. van Geuns, en uitgegeven 
door de N. V. Soerab. Handelsbl. en drukkerijen 
te Soerabaja. Met ingang van Januari 1911 werd 
met het tijdschrift samcngesmoltcn het Dames
weekblad voor Indië, waarvan, beginnende met 

,n°. 3S van den Ten jaax*gang op den titel wordt 
melding gemaakt. De uitvoerige titel: Weekblad 
voor Indië tevens Damesweekblad voor Indië bleef 
behoud.en tot den Hen jaargang (15 April 1917), 
toen voor het weekblad een andere exploitant ge
vonden werd. Het tijdschrift verscheen daarna 
onder hoofdredactie van J. Verboom, bij de N. V. 
„Het Weekblad voor Indië” te Soerabaja.

Met nummer 29 van den 17den jaargang (24 
October 1920) werd de uitgave van het weekblad 
tengevolge van de steeds stijgende exploitatie
kosten gestaakt.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan ver
scheen n°. 1 van den llden jaargang (van 19 
April 1914) als Jubileumnummer.

*WeekbIad van Nederlandsch-Indië. Geredi
geerd en uitgegeven door J. A. .Uilkens (met veler 
medewerking), verscheen bij E. Fuhri & C°. te 
Soerabaja den 4den November 1888 het. eerste 
nummer van dit tijdschrift, dat zich echter niet 
in .een lang bestaan mocht verheugen. Tenge
volge van het overlijden van den redacteur werd, 
nadat een aantal nummers van den vijfden jaar
gang verschenen waren, de uitgifte gestaakt.

^Werktuigkundige (De). Orgaan van de Vereeni- 
ging van Werktuigkundigen in Nederl.-Indië en 
van de. Vereeniging van Oud-leerlingen der 
Kweekschool voor machinisten te Amsterdam. In 
September 1902 (in gr. 4°.) te Batavia om de 14 
dagen verschijnend onder redactie van J. F. H. 
Koopman en Th. Jacometti Hzn., werd bij den 
aanvang van den vierden jaargang, nadat het for
maat veel kleiner was geworden, het orgaan, ten 
gevolge van de verplaatsing van den zetel van de 
Vereeniging naar Soerabaja, aldaar uitgegeven. 
In April 1907 hield de subsidie, die door de Ver. 
van Oud-leerlingen der Kweekschool voor machi
nisten werd verleend, op, zoodat het tijdschrift 
toen uitsluitend Orgaan van de Vereen, v. werk
tuigkundigen in Ned.-Indië werd. Voornamelijk 
door het ophouden van die subsidie zag, bij het 
eindigen van den Gen jaargang, de redactie zich 
verplicht de uitgave te staken.

*Wet en Adat. Bladen, gewijd in het algemeen 
aan het Recht en aanverwante onderwerpen, in 
het bijzonder aan Indische rechtsbelangen. Uitge
geven onder leiding van Mr. J. A. Nederburgh. 
Batavia, G. Kolff & C°. Dit tijdschrift (verschij
nend op onbepaalde tijden) werd opgericht om te 
trachten „in veel opzichten te voorzien in de
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B. TIJDSCHRIFTEN, IN NEDERLAND OP- 
GElllCHT, WELKE UITSLUITEND 

AAN IN DIE ZIJN GEWIJD.ji

Bandera Wolanda. Maleisch-Nederlandsch
; ■ Tijdschrift, door wijlen J. E. Tehupciory in 1900 

opgericht. Met n°. 31 te beginnen op verzoek van 
vele lezers en met instemming van den overledene: 
Politiek orgaan voor loyale Jong-Indiërs en 
Jong-Chineezen. Het geïllustreecrde tijdschrift 
verschijnt nog steeds 
N. J. JJoon te Amsterdam.

i twee keer per maand bij

Berichten en mededeelingen van de „Vereeni
ging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Be
stuur in Nederlandsch Indië” te ’s-Gravenhage. 
Ten einde tegemoet te komen aan de klacht, dat 
de leden in Indië onkundig werden gelaten van de 
handelingen der Vereeniging, werd besloten om, • 
zoolang de Vereeniging geen beschikking had 
over een eigen tijdschrift, door middel van korte 
mededeelingen die leden op de hoogte te houden 
van het doen en laten dor Vereeniging hier te 
lande. Alzoo zag in 1909 het eerste nummer der 
Berichten en Mededeelingen bij de drukkerij 
Korthuis te ’s-Gravenhage het licht. Wel werd 
het Koloniaal Tijdschrift (zie aldaar) in 1912 
het orgaan der Vereeniging, doch de Berichten 
en Mededeelingen bleven (hoewel zeer onregel
matig) verschijnen. In Januari 1921 zag num
mer 31 het licht. •

*Berigten van de Maatschappij tot nut van den 
Javaan. Gesticht door W. Bosch, gaf deze maat
schappij, aanvangende met September 1808 
maandelijksche mededeelingen uit. Nadat de 
(gedeeltelijke) jaargang J808 en 1809 ’71 waren
verschenen, werd dc uitgave veranderd in: Ne
derland en Java. Veertieyidaar/sche Courant der 
Maatschappij .... enz. Toen 2 jaargangen 
(1872 en *73) op deze wijze waren uitgegeven, ge
schiedde de uitgave, hoewel ook in courantvorm 
(4°.), weer maandelijks. Dit nieuwe Maandblad 
verscheen in 1874, ’75 en gedeeltelijk in ’70, aan
gezien de uitgave werd gestaakt toen van laatst
genoemden jaargang n°. 0 was uitgegeven. Jaar
gangen 1808 — ’7I hebben jaarlijksche inhoudsop
gaven; de volgende missen die.

*Binlang Hindia. Een Nederlandseh-Maleisch 
geïllustreerd tijdschrift, waarvan het eerste num
mer onder redactie van H. C. C. Clockener Brous- 
son, bij N. J. Boon te Amsterdam in 1902 het

;
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Met nummer 6 van den oden jaargang eerste 23 din., door Dr. T. C'. L. Wijnmalen, zie 

Verslag Feestviering 25-jarig bestaan [ — 3e' 
Volgr. dl. 12j, 1S83, bl. 07 en vgg. 
van de eerste 34 dln., door denzclfdc in 5e Volgr. 
dl. 1 (1880), lxxxiii en vgg. — VI. Een Alphab. 
zaak- en naamregister op de eerste 50 deelen 
(1853—1899) (en op de afzonderlijke werken van 
het Instituut), bewerkt-door G. P. Rouffaer ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het In
stituut, werd in 1901 bij M. Nijhoff afzonderlijk 
uitgegeven.

Chung Hwa Hui Tsa Chili. Een op ongeregelde 
tijden te Amsterdam verschijnend tijdschrift der 
Chineezen in Nederland en Nederlandsch-Indië, 
tevens orgaan van de Chineezen-vereeniging 
„Chung Hwa Hui”. Van den len jaargang (1917) 
verschenen 3 afleveringen, van den 2en zag in 
October 1918 n°. 1/2 het licht.

*Cybele. Tijdschrift rcr bevordering van land
en volkenkunde. Dit van illustraties in steendruk 
voorziene tijdschrift, waarvan het eerste stuk in 
1820 te Amsterdam bij de Gebroeders Dicderichs 
het licht zag, bevatte af en toe zeer belangrijke 
bijdragen over Nederlandsch-Indië. Het verscheen 
in zes stukken, ieder stuk afzonderlijk gepagi
neerd, het zesde stuk in 1827 eveneens* bij ge
noemde uitgevers, waarna de uitgave werd ge
staakt.

♦Geïllustreerd Ned.-Indisch Magazijn. Keur van 
novellen, pittoresken, reisbeschrijvingen, histori
sche verhalen (enz.). Onder redactie van C. Bijl 
de Vroe. In Juli 1902 verscheen te ’s-Hago (bij W. 
J. .van Hoogstraten) (in 4°) het le nummer van 
dit 14-daagsch tijdschrift. Wegens gebrek aan 
deelneming werd de uitgave reeds met hetöe num
mer gestaakt. (Medcdceling van den uitgever).

Handelingen en Geschriften van het Indisch 
Genootschap te ’s Gravenhage, onder de zin
spreuk : Onderzoek leidt tot Waarheid. Het ge
nootschap, op 26 Mei 1854 opgericht, en o. a. ten 
doel hebbend: mede te werken tot verbreiding 
van kennis betreffende de Ned. koloniën en be
zittingen, gaf aanvankelijk 4-maal ’s jaars boven
genoemd tijdschrift uit. Jaargangen 1854 en ’55 
verschenen bij Joh. Noman _& Zoon te Zalt- 
Bommel, 1856 —’60 bij H. C. Susan & Co. te 
’s Gravenhage. De uitgave werd toen voorloopig 
gestaakt, wegens het vooruitzicht der vereeniging 
van het Genootschap met het Instituut voor de 
Taal-, en Land- en Volkenkunde van N.-I. De 
eerste 7 jaargangen zijn vooral van belang wegens 
het groot aantal daarin voorkomende levensbe
schrijvingen van bekende Indische personen.

Toen do verwachte vereeniging niet tot stand 
kwam, verscheen hot tijdschrift einde 1S61 op
nieuw, doch in grooter formaat en onder den ti
tel: Indisch Genootschap. Verslagen der Algemeene 
Vergaderingen. Van nu af aan bevat het tijd
schrift nagenoeg uitsluitend de verslagen der 
vergaderingen, dat zijn: met betrekking tot Indië 
gehouden voordrachten mot discussie. De uitgaaf 
geschiedt op ongeregelde tijden, doch meestal 
0 of 7 maal ’s jaars. De verslagen van 1S61 tot 
2 Nov. 1SG6 zijn overgedrukt, uit het Tijdschr. v. 
N.-I. van die jaren. Uitgever of drukker worden op 
den titel niet vermeld; hot drukken geschiedt 
sedert goruimen tijd door de firma H. L. Smits 
te ’s Gravenhage.

Ilegisters: Voor een korten inhoud der Handel, 
en Gcschr. van 1S54-’G0, zie 7en jaarg. (1SG0), 
bl. 233 en vgg. En verder: Telkens als 5 jaar-

(1° J^iili 1907) hield dit half-maandelijksch perio
diek op te verschijnen, om te worden voortgezet 
onder den titel: Bandera Wolanda (zie aldaar). 

=< Bulletins van het Koloniaal Museum te Haar- 
Vroeger opgenomen in het Tijdschrift voor

Nijverheid,
zonderlijk uitgegeven. De nummers 1 — 3 ver
schenen onder den titel: „bulletin van de Neder- 
landsche maatschappij ter bevordering van Nijver
heid^ Koloniaal Museum” bij Gebrs. Belinfantc 
te ’s-Gravenhage; de volgende nummers zagen 
alle bij J. H, de Bussy te Amsterdam het licht. 
De jaarlijksche verslagen van het Koloniaal 
Museum worden in deze bulletins aangetroffen.

Ten gevolge van de overdracht van het Kol. 
Museum aan het Koloniaal Instituut te Amster-

V. Idem

■:

lem. werden de bulletins sedert 1892 af-!

i

dam op 4 Januari 1913 was nummer 52 het laat
ste bulletin, dat in September van dat jaar ver
scheen.

J.cgisters. N°. 28 bevat den inhoud van alle te 
voren verschenen nummers en extra-nummers.

Een generaal register, door N. Beers bewerkt, 
zag als (ongenummerd) Bulletin van het Kol. 
Museum, uitgegeven door het Koloniaal Instituut 
in 1914 bij J. H. de Bussy te Amsterdam het 
licht.

1

♦Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en 
vreemde Koloniën, bijzonderlijk betrekkelijk de 
vrijlating der slaven. Uitgever C. van der Post Jr. 
te Utrecht. Blijkens deel 1, 1854, bl. 15 van het 
tijdschrift van het Ind. genootschap zijn deze 
Bijdragen het orgaan eenerin 1%43( ?) te Utrecht 
opgerichte vereeniging, ongeveer hetzelfde doel 
beoogend als genoemd genootschap. Er versche
nen (in 2-maandel. afl.) in het geheel 4 jaargan
gen (1844 — ’47), daar met de opheffing dier ver
eeniging het tijdschrift hetzelfde lot onderging. 
De Bijdragen (welker redactie ons onbekend is ge
bleven) bevatten, naast onderwerpen over de sla
vernij, artikelen van allerlei aard over Indië, èn 
een vaste rubriek met uitvoerige „Berigten aan
gaande de Ned. Koloniën”.

Bijdragen,tot de Taal-, Land en Volkenkunde 
van Ned.-Indië, uitgegeven door het Kon. Insti
tuut voor de T.-, L.- en Vk. van N.-I. Sedert de 
oprichting van het Instituut op 4 Juni 1851,. ver
schijnen de Bijdragen op ongezette tijden, doch 
in den regel 4-maal ’s jaars. Do inhoud is evenals 
van het Tijdsei»-. Bat. Gen. van zuiver weten- 
sehapnclijkcn aard, maar bovendien worden in de 
Bijdragen opgenomen de notulen der bestuurs- 
en algemeene vergaderingen en de jaarverslagen 
van het Instituut. Het tijdschrift wordt in series 
uitgegeven en heeft geen niet name genoemde 
redactie, aangezien het Bestuur van hot Insti
tuut die functie waarneemt. Deel 1 (met het 
jaartal 1853) verscheen bij K. Fuhri te ’s Graven
hage; deel 13 (3e Volgreeks, dl. 1) en volgende 
bij M. Nijhoff le ’s Gravenhage, bij welke firiria 
in 1920 het 70e deel uitgegeven werd; to be
ginnen mot doel 05(1911) wordt geen volgreeks 

. meergenoemd. Voor verdere bijzonderheden
trent uitgave, etc. zie het hierna te noemen 
register van G. P. Rouffaer.

Registers: I. Inhoudsopgave dor eerste 7 doelen 
in Nieuwe [is 2de] Volgr. dl. 7 (18G3) bl. XLVI 

II. Idem der eerste 11 deelen in idem

1
:

;

■

:
■

!

■

■

om

en vgg. —
dl. 8 (1864), bl. 07 en vgg. — III. Idem der eerste 
12 doelen, in 3e Volgr. dl. 1 (1860), bl. 219 en 
vgg. - IV. Systematische inhoudsopgave van de

31iv
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gangen zijn verschenen (aanvangende met dc 
jaarg. 1861 — 1S65), wordt aan den laatsten een 
inhoudsopgave toegevoegd, enkel bevattende de 
behandelde onderwerpen in chronologische volg
orde; de namen der inleiders dus niet.

Hindia Poetra. Een algemeen Indisch maand
blad met uitsluitend Hollandsclien tekst, be
stemd voor Indiërs en a.lle Indisch-gezinde be
langstellenden. Dit maandblad, een uitgave der 
Indische Vereeniging onder redactie van S. Su- 
rya Ningrat mocht zich niet in een lang bestaan 
verheugen*; opgericht den len Maart 1916 deelt 
de voorzitter der Indische Vereeniging in num
mer 12 van den len jaargang mede, dat- de gere
gelde uitgave van het orgaan voorloopig moet 
worden stopgezet.

In Augustus 1918 verschijnt de Ilindia Poetra 
■ weder, eerst als congresnummer van het Indo

nesisch Verbond van studeerenden (29 Augustus 
1918) daarna, met nummer 2, als orgaan van dat 
verbond. Beginnende met nummer 3 verschijnt 
het orgaan maandelijks. De redactie, die bij den 
aanvang bestond uit Surya Ningrat, Yap ïiong 
Tjoen en J. A. Jonkman, wordt thans gevormd . 
door Pandoe Soeradkiningrat, Phoa Liong Djin 
en Mr. II. J. Bool.

*Icones Bogorienses. Een uitgaaf van den bo- 
tanisclien tuin te Buitenzorg, waarvan bij den 
boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill te 
Leiden in 1897 de eerste, en in 1899 dc derde (en 
tevens laatste) aflevering het licht zag. De af
leveringen zijn doorloopend gepagineerd.

„Indië”. Geïllustreerd weekblad voor Neder
land en Koloniën. Met het doel belangstelling te 
wekken voor Oost- zoowel als voor West-Indië 
werd dit tijdschrift, waarvan 11 April 1917 de 
eerste aflevering verscheen bij Joh. Enschedé & 
Zonen te Haarlem, onder redactie van Dr. H. H. • 
Zeylstra Fzn., Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis, 
Prof. D. G. Stibbe en M. Joustra opgericht. Het 
beleeft thans zijn vierden jaargang.

*Indiër (De). Weekblad gewijd aan liet geeste
lijken maatschappelijk leven van Indië en Oost- 
Azië. Onder redactie van Frans Berding en Tjipto 
Mangoenkoesoemo verscheen bij de drukkerij 
„De Toekomst” te Schiedam den 23en October 
1913 het eerste nummer van dit periodiek, „een 
blad” zooals de redactie in het voorwoord: „Wat 
we willen” zegt — „hetwelk naar juistheid inlich
ten wil omtrent alles wat de jonge krachtige be
weging van Indië betreft ...... . in den dienst van
de wereldkultuur, en medewerken wil aan de vrij
heid van het volk. welks naam het draagt”. Met 
nummer 9/10 van den 2en jaargang (24 Decem
ber 1914) hield het op te bestaan.

Indisch Genootschap. Verslagen der algemeene 
vergaderingen. Zie: Handelingen en geschriften 
van het Indisch Genootschap.

*Indische Bij (De). Tijdschrift ter bevordering 
van de kennis der Ncd. volkplantingen en dersel- 
ver belangen, uitgegeven door C. L. BI urne (en D. 
J. Veegens), Leyden, II. W. Hazelberg & C°. Van 
dit tijdschrift verscheen in 1842—’43 slechts één 
geïllustreerd deel (bestaande uit 4 afl.), maar met 
zeer belangrijken inhoud. Wegens te weinig deel- 

. neming werd de uitgifte gestaakt.
Indische Cultuuralmanak. .Samengesteld door 

A. H. Berkhout (en Dr. M. Greshoff) en na het 
overlijden in December 1909 van laatstgenoemde 
door A. II. Berkhout en H. C. Prinsen Geerligs. 
Verschijnt sedert 1886 jaarlijks bij J. TI. de Bussy

te Amsterdam; in 1919 word de 34e jaargang 
(voor 1920) uitgegeven.

Sedei’t 1906 (de 21e jaargang) verschijnt do 
almanak niet een supplement, waarin opgeno
men wordt een lijst van tijdschriften en boeken 
betreffende kolonialen landbouw en aanverwante 
vakken.

Indische Gids (De). Staat- cn letterkundig 
maandschrift. Directeur G. E. van Kesteren. Met 
veler medewerking. Redacteur van de rubriek 
Koloniale litteratuur (zie hieronder bij Ind. Let
terbode): Dr. T. C. L. Wijnmalen. De Indische 
Gids werd in begin 1879 opgerieht (zie het voor
woord in deel 1) en door J. H. de Bussy te Am
sterdam uitgegeven, welke firma behalve in dc 
jaren 1885 t/m. 1893, toen het tijdschrift bij E. J. 
Brill te Leiden verscheen, tot op heden do uit- • 
gave behield. Dr. Wijnmalen bleef tot medio 
188S vast medewerker en werd toen vervangen 
door Mr. P. A. van der Lith en Dr. C. M. Kan, 
wier namen evenwel slechts één jaarg. aan liet 
tijdschrift waren verbonden. Van den lOen — loen 
jaargang(1885 — ’93) was E. Rittner Bos redacteur 
van de fxnancieele rubriek. In Maart 1S97 trad 
als waarn. redacteur en in 1899 als hoofdredacteur 
op R. A. van Sandick; waarmede gepaai’d ging 
het aftreden van den directeur-opricht er Van 
Kesteren. Van Sandick bleef 5 jaren de redactie 
waarnemen en werd bij het begin van den 24sten 
jaargang (1902) vervangen door J. E. deMeyier.die 
tot en met October 1913 die functie vervulde^Hij 
overleed den 26en November van dat jaar. De 
November en Deoember aflevei’ingen verschenen 
tijdelijk onder i-cdactie van TI. C. Prinsen Geor- 
ligs, die bij den aavang van den 36en jaargang 
(1914) vervangen werd door E. A. A. van Hee- 
keren. Onder diens redactie verschijnt thans 
(1920) dc 42e jaargang. Met den 25en jaargang 
(1903) werd dc titel van het tijdschrift belangrijk 
gewijzigd en luidt nu voluit:

De Indische Gids. TeVens nieuwe Serie van het 
Tijdschrift voor Ned.-Indië (zie aldaar), Hoofd - 
redacteur E. A. A. v. Heckeren. Voor een over
zicht van den inhoud, zie het:

Alplinbetis h l.egisler, op dc (elk xdt 2 doelen 
bestaande) jaargangen 1879 t/m. 1903, bewerkt 
door J. E. de Meyior en in 1904 bij de Bussy ver
schenen.

^Indische Letterbode (De). Orgaan gewijd aan 
Nedcrlandsch-Indische Bibliographie. Onder re
dactie van Dr. Th. <Jh. L. Wijnmalen. In Maart 
1870 verscheen bij J. TI. dc Bussy te Amsterdam 
in 4°. het lenummcrvandit tijdschrift. Aanvanke
lijk elk kwartaal uitkomend, werd de Letterbode 
in 1877 oen 2-maandel. tijdschrift en bij het begin 
van den 3en jaargang 1878, een maandschrift. In 
de 12o aflevering van 1878 deelde de redacteur 
mede dat do oprichting van „De Indische Gids”, 
waarin een rubriek zou komen geheel in de rich- 
ring van de Letterbode, de verdere uitgave van 
dit orgaan overbodig maakte en het tijdschrift 
daarom werd gestaakt. Gedurende den tijd van 
het bestaan werkte de Letterbode mede tot de 
vastlegging der Indische literatuur, verspreid in 
tal van tijdschriften, periodieken en afzonderlijke 
boekwerken.

^Indische Mail” („De). Veertiendaagsch popu
lair tijdschrift ter bevordering der kennis van het 
heden en ’t verleden onzer koloniën. Met mede
werking van velen, die zich voor Indië intcres- 
seeren. Onder leiding van P. O. Huyser. Dit tijd -
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lcntic don Minister van Koloniën. Aanvankelijk 
werden de rapporten der Indische mijn-inge* 
nieurs in den vorm van „bijdragen tot de geolo
gische en mineralogische kennis van Ned.-Indië”, 
gepubliceerd in het Natuurkundig Tijdschr. van 
Ned. Indië. Maar aangezien die rapporten steeds 
uitgebreider werden, maakte de Natuurk. Vcr- 
eoniging daartegen bezwaar en ontstond als ge
volg daarvan bovengenoemd jaarboek. De eerste 
jaargang (zie hierin het voorwoord van P. H. 
van Diest, waaraan het bovenstaande is ontleend) 
verscheen in 2 deelen bij 0. F. Stcmlcr te Amster
dam. Met den llen jaargang (1882) werd eene 
wijziging in de uitgave gebracht en verscheen 
het jaarboek in een afzonderlijk „Wetenschappe
lijk” en een „Technisch en Administratief Ge
deelte”. Met don 28on jaargang (1899) kwam de
ze indeeling weer te vervallen en werd het jaar
boek voortaan in één deel, tevens niet meer in 
Nederland, doch te Batavia, ter Landsdrukkerij 
uitgegeven, waarmede gelijktijdig de toevoeging: 
„Uitgegeven op last” enz. achterwege bleef. In 
1904, met den 33en jaargang, verscheen het jaar
boek opnieuw in 2 deelen, terwijl het in 1914 tot 
3 deelen werd uitgebreid, waaraan af en toe een 
atlas wordt toegevoegd. In 1919 verscheen de 
4üo jaargang.

Sedert 1910 wordt iedere jaargang verdeeld in 
Verhandelingen en Algemeen Gedeelte.

Registers. Een zaak-, personen-, benevens kaar
ten- en platenregister over de eerste 10 jaargan
gen (1872 — 1SS1) verscheen in 1882 bij C. F. 
Stemler.

schrift, waarvan slechts twee jaargangen, n.1. 
18S6 en 1S87, verschenen, werd uitgegeven te 
Kuilenburg bij Blom & Olivierse. Behalve do ge
regelde mailoverzichtcn bevat de Indische Mail 
verschillende (ook oorspronkelijke) bijdragen, als 
schetsen en geschiedkundige beschrijvingen door 
of onder leiding van Melati van Java (= Maria 
Sloot) geschreven. De tweede jaargang mist titel 
en inhoudsopgave.

Indische Mercuur (De).Orgaan voordon handel 
op Indië. Werd 1 Januari 1878 als maandschrift 
(in fol.) door J. H. de Bussy te Amsterdam opge
richt en door dezen (èn H. M. van Dorp te 
Haarlem, die zich echter nog in den loop van 
1878 terugtrok) uitgegeven. Nadat 5 jaargangen 
waren verschenen veranderde de uitgave in een 
wekelijkschc, met Holl. en Engclschcn tekst, 
onder den titel: De Indische Mercuur. Orgaan 
gewijd aan den uitvoerhandel. The Ihdian Mer- 
cury. A newspaper (etc.).Slechts 1 jaar (1883) 
verscheen het tijdschrift aldus; vervolgens weer 
alleen in het IIoll., en eveneens wekelijks. De 
titel, telkens min of meer gewijzigd, is nu: De 
Indische Mercuur. Orgaan voor handel, land
bouw, nijverheid en mijnwezen in Ned. 0.- 
en W.-Indië. Sedert 1891 verschijnen jaarlijks 
(in boekvorm) als Bijlagen 1°. hetgeen do Kolo
niale Verslagen bevatten aangaande landbouw 
en mijnwezen; en 2°. Jaaroverzichten, betref
fende den handel in koloniale producten. (In 1902 
is ovenwel de uitgave aangaande landbouw en 
mijnwezen gestaakt). Van „De Mercuur” werd in 
1920 bij genoemde firma do 43c jaargang uitge
geven.

Behalve de jaarg. 1878 —’SO, die een gezamen
lijk register hebben, en 1882 waarvan de inhouds
opgave ontbreekt, zijn alle jaargangen van zeer 
uitvoerige registers voorzien.

*Indische Spectator (De). Weekblad gewijd 
aan de belangen van moederland en koloniën, 
onder redactie van P. van Dijk en M. T. II. 
PercJaer. Hiervan verschenen in 1880, bij Joh. 
IJkerna te ’sllage, 13 nummers, waarna de uit
gave is gestaakt.

Indische Tolk (De) van het Nieuws van den 
Dag. Weekblad aan de belangen van Ned.-Indië 
gewijd. Hoofdredacteur P. Heyting. Het le num
mer werd (in eourantvorm) te Amsterdam den 
lst.cn Öctober 1889 uitgegeven. Hoewel de Tolk 
ruime medewerking ondervond van kenners van 
Indië op velerlei gebied, moest wegens gebrek 
aan belangstelling de uitgave gestaakt worden, 
toen n218 (2(5 Juni 1894) was verschenen.

Indologenblad. Orgaan van de Jndologcn-Ver- 
ceniging te Leiden. Van dit blad, opgericht „ter 
versterking van den band, die de ïndologen on
derling bindt” zag het eerste nummer den 7don 
December 1909 te Leiden het Jicht, om voortaan 
geregeld tweemaal \s maand» (uitgezonderd in do 
vacanties) to verschijnen. Thans verschijnt bij 
H. Buurman te Leiden do 11e jaargang.

*Insulinde. Weekblad gewijd aan koloniale 
zaked; redactie R. A. van Sandick en P. J. 
do Witt; uitgever J. H. de Bussy te Amsterdam. 
Een blad in vorm en inhoud gelijk aan „Do In
dische Tolk” (zie aldaar). Het le nummer ver
scheen 7 Januari 1890; do uitgave werd wegens 
gebrek aan belangstelling gestaakt den 27cn 
December 1898.

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch 
Oostlndië. Uitgegeven op last van Zijne Exccl-

1

Een dergelijk, doch uitvoeriger 
bewerkt register over de jaren 1882 tot 1899 
(jaargang 11—28), samengesteld door P. van 
Dijk, in 1901 bij de bock- en kunstdruklcerij v/h. 
Mouton & Co. te ’s-Gravenhagc.

Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Neder
landen. Koloniën. Bewerkt door het Centraal

.;

Bureau voor de statistiek. Vroeger werden de 
jaarlijksche statistieken over Indië opgenomen 
in liet staatkundig en staathuishoudkundig jaar
boekje (zie aldaar onder rubriek C.) en daarna 
in de „Bijdragen” van genoemd bureau, maar 
sedert 1889 (gegevens bevattend over 1887) 
worden die overzichten afzonderlijk gepubliceerd 
en uitgegeven met Holl. en Franschcn tekst. In 
1919 verscheen, bij Gcbr. Belinfante te ’s Gra- 
venhagc, de jaargang betrekking hebbend op 
het jaar 1917.

*Kartinïbode (De). Mcdedeelingen van den 
Raad van Beheer .van do Verecniging Kartini- 
fonds. Van deze mcdedeelingen zagen op onge
regelde tijden vier nummers het Jicht, het eerste in 
October 1914, het laatste nummer in Octobcr 1917.

De verslagen, die de Verecniging bovendien 
jaarlijks (sedert 1913) uitgeeft, geven een ge
trouw beeld van hetgeen door haar gedaan wordt 
ten bate van dc ontwikkeling van het onderwijs 
aan Inlandscho meisjes in Nederl.-Indië. In deze 
jaarverslagen, waarvan thans dat over 1919 
het licht zag, worden bovengenoemde mededee- 
lingen aan do leden voortgezet.

Koloniaal Instituut te Amsterdam. Op ongere
gelde tijden worden door do af dodingen Volken
kunde, Handclsmusoum on Tropische Hvgiene 
van het Kol. Instituut mcdedeelingen uitgegeven, 
welke mcdedeelingen doorloopend genummerd en 
somtijds fraai geïllustreerd zijn. In 1920 
scheen bij J. H. de Bussy te Amsterdam mede- 
deeling 13 (afd. Tropische Hygiene n°. S.)

{
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Voor nadere bijzonderheden omtrent het Kolo
niaal Instituut wordt verwezen naar liet artikel 
INSTITUTEN.

Koloniaal Tijdschrift. Mede tengevolge van den 
drang uit den boezem der vereeniging van Amb
tenaren bij het Binnenlandsch Bestuur besloot 
het Bestuur dier Vereeniging, nadat 18 nummers 
van de door haar uitgegeven Berichten en mede- 
deelingen (zie aldaar) verschenen waren, de ver
dere uitgave te staken en over te gaan tot het op
richten en uitgeven van een eigen orgaan, en dat 
wel te meer omdat het Tijdschrift voor liet Binnen
landsch Bestuur (zie aldaar in rubriek A.) sedert 
geruimen tijd een kwijnend bestaan leidde. Dien
tengevolge zag in het begin van 1912 de eerste 
aflevering van het Koloniaal Tijdschrift het 
licht. Te beginnen met den 9den jaargang (1920) 
verschijnt het tijdschrift, instede van maande
lijks, om de twee maanden, bij de drukkerij Kort- 
huis te ’s-Gravenhage, terwijl het bibliographisch 
overzicht, dat tot nu toe steeds in het tijdschrift 

■ voorkwam, met de Maart-aflevcring van dien 
jaargang werd stop gezet.

Koloniaal Verslag. Zie omtrent het Koloniaal 
Verslag het betreffende artikel.

Koloniaal Weekblad (Het). Zie: Oost en West.
*Koloniale Jaarboeken. Maandschrift tot ver

spreiding van kennis der Nederl. en buitenl. Over- 
zeesche bezittingen. Het tijdschrift trachtte een 
plaats in te nemen naast, en had ongeveer dezelf
de strekking als het Tijdschr. v. N.-I. Jaarg. 1 — 2 
(18Gl/’62 — ’G2/’63) verschenen bij W. Thieme te 
Zutphen en H. M. van Dorp te Batavia; de 3e 
en 4e (tevens laatste) bij M. Nijhoff te ’s Hage. 
Redacteuren worden op den titel niet vermeld; 
volgens Brinkman’s catalogus was P. J. B. C. 
Robidé van der Aa de Redacteur, doch Nijhoff’s 
fondscatalogus (1S9S, bl. G4) zegt dat dit alleen 
den 4en jaargang betreft.

Maandblad der Vereeniging van Oud-Onderof- 
ficieren van het Leger in Oost- en West-Indië 
„Madjoe”. Onder dezen titel en onder redactie 
van W. H. Baayens te Amsterdam verscheen den 
leu Januari 1915 de eerste aflevering van dit 
periodiek, dat met nummer 4 van den 2en jaar
gang zijn titel veranderde in: Madjoe, Maandblad 
.... enz. Onder dien naam verschijnt thans, ge
redigeerd door K. E. M. .van Waveren, te Utrecht 
de Ge jaargang.

Maatschappij ter bevordering van het natuur
kundig onderzoek der Ned. koloniën. Bulletin.
Sedert de oprichting door Mr. L. Scrrurier in 
1890, geeft deze maatschappij op ongezette tijden 
bulletins uit, welke de voorloopige resultaten der 
door haar uitgezonden, of gesubsidieerde expedi
ties bevatten (Borneo-, Siboga-, Nieuw-Guinea on 
Ceram-expedities.). Medio 1920 was liet 77sto 
Bulletin verschenen, evenals alle vorige, zonder 
een uitgewerkte inhoudsopgaaf of register.

Eveneens worden door deze maatschappij ge
publiceerd de extraetnotulen van hare bestuurs-, 
en dé notulen van de algemeene vergaderingen, 
welke laatste geregeld ieder jaar worden gehou
den.

de zeevaart van belang, en bevatten tevens tal 
van gegevens, dienstig voor de beoefening der 
land- en volkenkunde van Oost-Indiö.

Nadat in Augustus 1903 nummer 31 was ver
schenen, is de uitgave gestaakt.

*Mededeelingen uit Oost- en West-Indië. Uitge
geven door deVer.ter bevordering der zedelijkheid 
in do Ned. Ovcrz. Bozittingen. Volgens het le 
nummer (verschenen te ’s-Hage, in 1894 bij W. A. 
Beschoor) beoogde de uitgave in hoofdzaak: Be 
strijding van hbt concubinaat onder ambtenaren 
en militairen in Indië. De uitgave werd in 1895 
(nadat slechts 3 nummers waren verschenen) ge
schorst, wegens gebrek aan stof uit Indië.

*Moniteur (Le) des Indes Orientales et Occiden 
tales, recueil de mémoires et de noticcs scientifi- 
ques et industriels, de nouvelles et de faits impor
tants conccrnant les possessions Néerlandaises 
d’Asie et d’Amérique. Publié sous les auspices de 
S. A. R. Monseigneur le Prince Henri des Pays- 
Bas, avee la coopération de plusieurs membres de 
Ia Société des arts et des Sciences de Batavia par 
Ph. Fr. deSicbold et P. Melvill de Carnbée. Het 
maandschrift werd opgericht medio 184G, hoofd - 
zakelijk met het doel in het buitenland kennis te 
verspreiden omtrent de Ned. koloniën; vandaar 
de verschijning in de Fransche taal. Door vertrek 
van Von Siebold bleef na het beëindigen van den 
len jaargang (184G —’47) de redactie bij Melvill 
van Carnbée alleen berusten. Toen echter de 3e 
jaargang (evenals de vorige bij de Gebrs. Belin- 
fante te ’s Hage, in 4°. form.) was verschenen, 
werd de uitgaaf van dit voor Indië hoogst belang
rijk tijdschrift gestaakt (volgens P. M. Netscher, 
in AJgem. Konst- en Letterbode, 1857, bl. 30, 
„hoofdzakelijk uit gebrek aan deelneming”).

Mudato. Tijdschrift der Vereeniging tot bestu- 
deering van de muziek, de dans- en tooncelkunst 
van Oost- en West-Indië. Een op zeer ongeregel
de tijden verschijnend geïllustreerd periodiek, 
waarvan het eerste nummer in April 1919 te Am
sterdam hot licht zag. Thans verscheen van den 
eersten jaargang de tweede aflevering.

Nederland en Java. Zie: Berigten van de Mant 
schappij tol nut van den Javaan.

*Nederlandsch-Indië. Staat- en Letterkundig 
Weekblad. Uitgegeven bij H. C. Susan te ’s-Gra- 
venhagc verscheen in Maart 1855 hot eerste num
mer van dit periodiek, dat na een zevenjarig be
staan met den len Oetober 18G1 ophield te ver
schijnen.

Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw. Maandblad 
gewijd aan: bouwkunst, archaeologio, land- i*n 
volkenkunde, kunstnijverheid, handel en ver
keer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Onder dezen 
titel, en onder redactie van Ed. Cuypers, Mr. J. 
G. Iluyser, M. J. Hulswit, Noto Soeroto en L. I). 
Potit Jr. verscheen in 1916 te Amsterdam de eer
ste aflevering van dit maandblad, dat een voort
zetting is van het tijdschrift: Jlel Ned.■ Indische 
Huis Oud en Nieuvj (zie aldaar in rubriek A). 
Het tijdschrift, waarvan de afleveringen zeer 
fraai geïllustreerd zijn, beleeft thans, onder redac
tie van Prof. T. J. Bozemer en anderen, zijn 5e 
jaargang. De ondertitel luidt nu: algemeen ge
ïllustreerd Maandblad op koloniaal gebied.

*NederIandsch Koloniaal Centraalblad. Maan- 
delijksch overzicht betreffende de literatuur 
van Ned. Oost- en West-Indië, hoofdzakelijk op 
het gebied der ethnologischc, biologische en geo
logische wetenschappen. In vereeniging met J. G
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Madjoe. Zie: Maandblad der Vereeniging 
„Madjoe”.

♦Mededeelingen op zeevaartkundig gebied over 
Ned. Oost-Indië. Afd. hydrographie van het Min. 
van Marine. Op ongeregelde tijden, sedert 189G 
bij de firma Mouton & C°. te ’s-Hage uitgegeven, 
zijn deze inededeelingen in de eerste plaats voorï
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Boerlage, G. A. F. Molengraaf, Max Wcbor en 
A. Wichmann geredigeerd door C. M. Ployte Wz. 
Uitgever E. J. Brill te Leiden. Nadat de le jaar
gang (1894 — ’95) was verschenen, werd de uit
gave gestaakt, wegens verhindering der medewer
kers om geregeld bijdragen te leveren.

*Oedyana Para Prajitna. Serat patjangkraman 
para prajitna. Tijdschrift voor den vooruitstre- 
venden Javaan. Onder redactie van Boonjamin 
zag in Juni 1909 te Amsterdam het eerste num
mer van dit tijdschrift, dat blijkens het eerste ar
tikel een maandblad beloofde te worden, doch 
waarvan de afleveringen vrij ongeregeld versche
nen, het licht. Met nummer 5 (in September 1910) 
werd de ondertitel veranderd ifi: onafhankelijk 
tijdschrift voor den Javaan, en werd de redactie 
gevormd door R. M. Socraitro en R. Brata di 
Widjaja. Dit nummer was het laatste dat ver
scheen: de uitgifte werd daarna gestaakt.

*Onze Koloniale Politiek. Gedurende enkele 
maanden, als bijblad "van „De Vrijzinnig Demo-' 
craat”, verschenen, zag op 25 November 1910 te 
’s-Gravenhagc, onder redactie van A. van Wit- 
zenburg, het eerste nummer van dit, door en voor 
rekening van genoemd orgaan uitgegeven maand
blad het licht. Met nummer 5 werd de redactie 
overgenomen door H. J. Vermeer, die de verdere 
nummers geredigeerd heeft. Op 25 Augustus 1917 
verscheen nummer 9, waarna, ten gevolge van de 
hooge onkosten, de uitgave werd gestaakt.

De nummers zijn niet doorloopend gepagi
neerd.

Oost en West. Orgaan der Verceniging. In 
aansluiting met haar hoofddoel: „Het versprei
den van populaire kennis omtrent onze Indiën”, 
geeft de Verceniging „Oost en West” eon orgaan 
(in eourantvorm) uit, dat van Maart tot Septem
ber 1901 iedere 14 dagen verscheen, en na dien 
tijd, te beginnen met nummer 14, wekelijks.wordt 
uitgegeven onder den titel: Het Koloniaal IFee&- 
blnd. Orgaan der Verceniging Oost en West. Bij de 
drukkerij Ten Hagen te ’s-Gravenhage verschijnt 
thans de 20e jaargang.

Oost- en West-Indischc Post (De), behelzende:
- onsiderntien over de eritique toestand dei colo- 
nien. Met Aanhangsel: De Extra Oost- en West
in dischc. Post. En mot Vervolg: De Oost- en Wcsl- 
lndische Post, behelzende: Den tegenwoordigen 
Slaat en de middelen van herstel van de O.I. 
Comp. in Nederland. III verschenen in do jaren 
1784 -’85 te Utrecht bij J. M. van Vloten en J. 
J. Besseling; en III bij J. Verlem te Amsterdam; 
«laarna werd de uitgave gestaakt. De redacteur 
van dil wekelijks verschijnend tijdschrift achtte 
het geraden zich niet bekend te maken, gelijk 
ook alle bijdragen naamloos of onder eon schuil
naam zijn geschreven.

"‘Oosterling (De). Tijdschrift bij uitsluiting 
toegewijd aan de verbreiding der kennis van 
Oost-Indië; bevattende bijdragen ’tot bovon- 
gemeld doel, van onderscheidene Indische amb
tenaren on in Indiö govestigde particulieren. 
Verzameld en in hot licht gegeven door J. Olivior 
Jr. Verscheen op ongeregelde tijden bij K. van 
Hulst te Kampen, doch had geen lang bestaan. 
Hot eerste deel werd uitgegeven in 1885, het 
tweede in ’3G; van liet derde, dat geïllustreerd 
was en waarvan de titel luidde: De Oosterling. 
Bijdragen tot do kennis van Oost-Indië, verscheen 
in 1887 slechts het lc stuk.

Systematische inhoudsopgave. Zie J. Pijnappel

Gz. in Bijdr. Kon. Inst. Doel 3 (1855), bl. 149 
en vgg.

*Opium-vloek (De). Tijdschrift van den anti-
Jhr. Mr. Eloutopiumbond. Onder redactie 

van Sootcrwoudc. In de jaren 1891 — ’99, werden 
in 4°. form. te ’s-Gravenhagc (bij C. Blommen- 
daal) in het geheel slechts 4 afleveringen uit
gegeven; daarna is de uitgave gestaakt.

Orang Peladang. Orgaan voor leerlingen en 
oud-leerlingen der M. K. L. S. te Deventer en 
haro voreenigingen landbouw-societeit „Nji-Sri” 
en sportvereeniging „Kalongs”. Aldus de titel 
van een periodiek, waarvan het eerste nummer 
1 October 1913 te Deventer verscheen. Met num- *

van

mer 7 van den Gen jaargang (April 1919) wordt 
de titel van het maandschrift veranderd in 
Orang Peladang. Orgaan van het landbouwcorps 
„Nji-Sri” te Deventer. Onder dien titel ver
schijnt thans de 7c jaargang.

Orgaan der Vereeniging „Moederland en Kolo
niën”. Deze koloniale vereeniging, 14 Maart 
1901 opgericht met het doel o.a. belangstelling 
voor Indië op te wekken, geeft op onbepaalde 
tijden mcdcdeelingen uit, welke in hoofdzaak 
do verslagen der gehouden vergaderingen (met 
discussie) bevatten, benevens aanteekeningen 
op de jaarlijksche begrootingen voor Nederl.- 
Indië. Medio 1920 was nummer 1 van het 19e 
vereenigingsjaar (1920) bij den boekhandel Cikot 
te ’s-Gravcnhage verschenen.

Pintoe-Perniagaan. Tot bevordering van den 
export naar Nederl.-Indiö. Een geïllustreerd 
maandblad (deels met Maleischen tekst), uitge
geven door Kramer, v. d. Hout & C°. te ’s-Cra- 
venhage, waarvan het eerste nummer in Juli 
1909 het licht zag. Het verschijnt thans bij N. J. 
Boon te Amsterdam. De afleveringen zijn door- 
loopend genummerd.

Technisch tijdschrift voor Ned.-Indië. (Vroeger 
militair technisch tijdschrift voor Nederland en 
Koloniën). Gewijd aan de techniek van belang 
voor onze koloniën in het algemeen en de defensie 
in het bijzonder. Dit periodiek, een voortzetting
— zooiïls de titel aangeeft — van het in 19IS 
opgerichte Militair technisch tijdschrift, verscheen 
onder hoofdredactie van K. E. Oudendijk in 
Mei 1920 bij C. Harrns Tiopen to ’s-Gravenhage.

Tijdschrift voor Nederl.:ïndië. Zie do rubriek A.
Verhandelingen van het geologisch-mijnbouw- 

kundig Genootschap voor Nederland en Koloniën.
Deze verhandelingen, die in twee Series ver

deeld worden (een geologische en een mijnbouw
kundige) verschijnen op ongeregelde tijden bij 
Mouton & C°. te ’s-Gravenhage. Van de eerste 
serie zagen thans 5 declen, 1912-1920, het licht
— het 3de deel tevens eene feestuitgave ter 
gelegenheid van het 25-jarig Hoogleeraarsjubi- 
leum van Dr. G. A. F. Molengraaff: van de 
tweede serie verscheen slechts 1 deel (1.912 —

.1919).

■

I
!

C. PERIODIEKEN, DTE VAN TIJD TOT 
TIJD BIJDRAGEN OVER KOLONIALE 

ON DE RWER PEN BEVATTEN.

Aarde (Do) en haar Volken. Een geïllustreerd 
maandblad, waarvan de eerste jaargang in 1865 
verscheen. Het wordt thans uitgegeven door 
de N. V. Het Tijdschrift „Eigen Haard” te 
Amsterdam, en beleeft zijn 56en jaargang.

De Aarde en haar Volken bevat, vooral in
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do latere jaargangen, tal van bijdragen over 
Ncderlandsck-Indic.

Buiten. Een geïllustreerd weekblad, waarvan 
thans by Scheltema & Holkema’s Boekhandel 
te Amsterdam de 14e jaargang verschijnt.

Het tijdschrift bevat van tijd tot tijd bijdragen 
over land en volk van Nederlandsch-lndië, voor
zien van fraaie illustraties.

Commercial Holland. A monthly journal of 
foreign trade for the Netherlands and Colonics. 
In November 19IS verscheen bij Nijgh & van 
Ditmar te Rotterdam het eerste nummer van 
dit, van fraaie illustraties voorziene periodiek, 
waarvan iedere aflevering afzonderlijk is ge
pagineerd, doch doorloopend genummerd. Zoo 
verschijnt thans de 2e jaargang, beginnende met 
nummer 13. De afleveringen-15 en 19 zijn onder
scheidenlijk een Scheepvaart- en een Zuid- 
Af rika -n u m mer.

Commercial Japan. A golden link between East 
and West. A monthly review of trade, industries 
and economics. Verschijnt sedert 1916 te Yolco- 
hama; de titel luidt thans: „Eastern Commerce”, 
with which is incorporated „Commercial Japan”. 
The trade journal of the Far East.

In dit tijdschrift worden dikwijls zeer belang
rijke aan Ned.-Indië gewijde artikelen aange
troffen.

Cultura. Officieel orgaan van het Nederlandseh 
Genootschap voor landbouwwetenschap. Onder 
dezen titel ziet thans te Tiel bij A. van Loon 
de 32e jaargang het licht van dit onder redactie 
van J. H. W. Th. Reimers L. Ir. uitgegeven 
maandblad. Oorspronkelijk „Orgaan van de Ver- 
eeniging van Oud-leerlingen der Rijkslandbouw- 
school”, veranderde het in 1902 bij den aanvang 
van den 14den jaargang in: Cultura. Uitgave 
van de Vereeniging.. .. enz. Met den 29cn jaar
gang, in 1917, verscheen het onder zijn tegen- 
woordigen titel. Het tijdschrift bevat dikwijls 
zeer belangrijke artikelen over Indische land
bouwzaken.

Eastern Commerce. Zie: Commercial Japan. 
Economisch-Statistische Berichten. Algemeen 

weekblad voor handel, nijverheid, financiën en 
verkeer. Eén zeer belangrijk tijdschrift, dat af en 
toe bijdragen op financieel of economisch gebied 
over de koloniën bevat, en waarvan het eerste 
nummer den oen Januari 1916 te Rotterdam het 
licht zag. Sedert het begin van het tweede half
jaar 1917 is het weekblad eene uitgave van het 
Instituut voor economische geschriften.

Economist (De). Tijdschrift voor alle Standen, 
tot bevordering van volkswelvaart, door ver
spreiding van eenvoudige beginselen van Staat
huishoudkunde. Door Mr. J. L. de Bruyn Kops. 
De eerste Jaargang (1852) tot jaargang 1.867 ver
schenen met bijblad. In 1888 werd het tijdschrift 
voortgezet onder den titel: De Economist. Op
gericht door Mr. J. L. de Bruyn Kops. Thans# 
verschijnt de 69e jaargang bij de Nederl. Boek
en Steendrukkerij voorheen II. L. Smits, te 
’s-Gravenhage.

Op de Economist verschenen sedert de op
richting vier registers.

Vooral jn de latere jaargangen worden meer
malen artikelen betreffende Nederl.-Indië aan
getroffen.

Eigen Haard. Geïllustreerd Volkstijdschrift. In 
1875 opgericht en sedert geregeld in 4°. (aan- 

.vankelijk te Haarlem, en thans te Amsterdam)

wekelijks uitgegeven. Eigen Haard is een tijd
schrift. dat van de oprichting af, steeds een be
langrijke plaats aan Indië toekende, terwijl de 
illustraties, die de artikelen bijna altijd verge
zellen, dc waarde daarvan nog verhoogden. In de 
latere- jaron komen, wellicht tengevolge van het 
oprichtcn van tijdschriften, die zich uitsluitend 
op Indisch gebied bewegen, steeds minder kolo
niale onderwerpen in Eigen Haard voor.

Elsevier’s geïllustreerd maandschrift. Opge- 
richt in 1S91 verschijnt thans onder redactie van 
H. Robbers en R. W. P. de Vries Jr. bij de Uit
gevers Maatschappij „Elsevier” te Amsterdam 
de 30e jaargang van dit tijdschrift, dat van tijd 
tot tijd zeer fraai geïllustreerde artikelen over 
Nederl.-Indië bevat.

Gids (De). Opgericht in 1837, verschijnt thans 
bij P. N. van Kampen en zoon de 84e jaargang. 
Belangrijke artikelen over onderwerpen van kolo
nialen aard worden af en toe opgenomen.

Van het tijdschrift, waarvan de eerste en 
tweede jaargang den titel dragen van: De Gids. 
Nieuwe Vaderlandsclie Letteroefeningen, ver
schenen tot heden een vijftal registers.

*GIobus. Illustricrte Zeitsehrift für Lander-und 
Völkerkunde. Vereinigt mit dem Zeitsehrift „Das 
Ausland” (in 1894) und „Aus allen Weltteilcn” 
(in 1S99). Bcgründet 1862 von K. Andree. De 
hier in één adem genoemde, thans vereenigde, 
tijdschriften bevatten zooveel over den Ind. 
Archipel en zijn bewoners, dat eene afzonderlijke 
vermelding zeker gerechtvaardigd is. Globus 
verscheen wekelijks (in 4°) te Jirunswijk bij Fr. 
Vieweg & Zoon. Met den 98en band (onder 
redactie van II. Singer) werd het tijdschrift ver- 
eenigd met Dr. A. Petcrmann's Milleiluwjen (zie 
aldaar).

Handel en Bedrijf. Geïllustreerd half-maandr- 
lijksch tijdschrift voor Nederland en Koloniën. 
Onder dien titel zag in Januari 1918 bij G. Dclwel 
te ’s-Gravenhage het eerste nummer het licht 
van den 12cn jaargang van een periodiek, dat 
sedert 1907 onder den naam van: J)e Handel, ge
ïllustreerd maandblad.... ^enz. verscheen.

Te beginnen met den 14en jaargang (1 Januari 
1920) luidt dc titel: Handel en Bedrijf, Bank-, 
Crediet-, Hypotheek- en Verzekeringswezen. 
Half -maandelijksch tijdschrift voor Nederland 
en Koloniën. Directeur-Hoofdredacteur: 
Wichard Timmers.
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[ : Hollandsche Revue (De). Geredigeerd door 

Frans Netscher verschijnt van dit, door W. den 
Boer, uitgeverij „Plantijn” te Amsterdam, uit
gegeven gcillustreerd maandschrift 
in 1896

opgericht
thans do 25e jaargang. Het bevat af 

en toe artikelen, die voor Nederlandsch-lndië
van belang zijn, dikwijls met goede illustraties.

In- cn Uitvoer. Handels-economisch weekblad 
voor Nederland en zijne koloniën. Een periodiek, 
waarvan, onder medewerking van een aantal op 
handels- en economisch gebied zeer bekende 
personen, in Januari 1916 het eerste nummer bij 
de N. V. Uitgeversmaatschappij „Amsterdam” 
het licht zag. De uitgave wordt geregeld voort
gezet; thans verschijnt de 5c jaargang.

Als extra-bijlage verscheen', eveneens bij ge
noemde maatschappij, telkens gedurende do 
jaren 1918, 1919 en 1920 een „Schecpvaart- 
nummer”.

Ingenieur (De). Orgaan van het Kon. Instituut 
van Ingenieurs — van de Vereeniging van Delft-
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sclie Ingenieurs. Weekblad gewijd aan de tech
niek en do oeconomio van Openbare Werken 
Nijverheid. Opgericht in 1880, verschijnt van 
dit periodiek thans onder redactie van Ir. R. A.

Sandick te ’s-Gravenhage bij de firma F. J. 
Bclinfante v/h A. D. Schinkel de 35c jaargang. 
Het tijdschrift bevat vele bijdragen van Indische 
ingenieurs betreffende werken in Ncdcrl.-Indië.

Een drietal registers zag, onderscheidenlijk in 
1895, 1900, en 1910 het licht.

Internationales Archiv für Etknographie. On
der hoofdredactie van Dr. J. D. E. Schmeltz 
werd het Archiv in 1888 opgericht en sedert dien 
tijd in 4°. form. 0-maal ’s jaars (soms met Sup
plement, en altijd met vele gekleurde en onge
kleurde platen) uitgegeven bij E. J. Brill te 
Leiden. Het beoogt in hoofdzaak: verwerking 
van materiaal berustend in binnen- en buitenl. 
ethnogr. musea; in verband daarmede draagt 
het tijdschrift in hooge mate bij tot vermeerde
ring van de kennis der bewoners van den Ind. 
Archipel. Thans is, onder redactie van Prof. A. 
W. Nieuwenhuis, het 24e deel verschenen.

In 1914 zag, eveneens bij E. J. Brill te Leiden 
een general-Register, zie Band I —XX (1SS8 — 
1912) het licht, bewerkt door H. W. Fischer.

Jaarboek van de Kon. Nederl. Zeemacht. Uit
gegeven, sedert 1877 bij de Gebrs. van Cleef 
te ’s-Gravenhage. Een belangrijk gedeelte van 
den inlioud bestaat uit: Verrichtingen van Hr. 
Ms. schepen en vaartuigen van oorlog in Indië.

In 1904 werd de titel veranderd in: Jaarboek 
van de Koninklijke Marine.

Journal of the Straits Branch of the Royal 
Asiatic Society. Verschijnt sedert 1878 halfjaar
lijks te Singapore (thans) bij de „American Mis
siën Press”. Alleen het feit dat èn bewoners, èn 
land van het Maleische schiereiland zooveel over
eenkomst met den Ind. Archipel vertoonen, zou 
de speciale vermelding van dit wetenschappelijk 
tijdschrift rechtvaardigen, maar bovendien is een 
belangrijk aantal artikelen direct aan Indië ge
wijd, of staat ten nauwste er mee in verband.

Register. Een Index op Vol. 1—-31 is opgeno
men achterin n°. 31 (1898).

Levensberichten der afgestorvenen medeleden 
van de Mij. der Ned. letterkunde te Leiden. Sedert 
1848 jaarlijks (thans bij Brill te Leiden) verschij
nend bevatten tal van biographieën van voor 
Indië verdienstelijke pcisonen (met lijst hunner 
geschriften).

Voor ccno alphab. opgave der beschreven perso
nen van 1848 — ’8G zie L. D. Petit in Catalogus 
dor bibl. van de Mij. :5c dl. Leiden 1889.

Mededeelingen van dc Nederlandsche Christen- 
Studenten-Verceniging. Deze mededeelingen, 
uitgegeven te Amsterdam bij J. Clausen, verschij
nen wekelijks gedurende het academisch jaar en 
bevatten af on toe gegevens over Nederlandsch- 
Indië. Thans ziet de 5e jaargang, waarvan n°. 25 
een „Indisch nummer” is, het licht. De mededce- 
lingcn zijn niet in don handel.

Militaire Spectator (De). Tijdschrift voor liet 
Nederlandsche leger. Het eerste nummer zag bij 
Broeso & Comp. te Breda den 29en Januari 1832 
onder directie van J. C. van Rijneveld het licht. 
In 18*19 werd, bij het begin van dc 2c Serie, het 
formaat van 4°. veranderd in 8°, terwijl in 1861, 
met het (ie deel van de 3e sorio, dc naam van hot 
tijdschrift veranderd werd in: De Militaire Spec
tator. Tijdschrift voor het Nederlandsche leger on

in do overzeesche bezittingen. Beginnende met 
den67cn jaargang(1898) vangt een „nieuwe serie” 
aan. Do ondertitel van het, nu te Haarlem bij do 
Erven Loosjcs uitgegeven periodiek luidt: Tijd
schrift voor het leger in Nederland en dat in de 
ovei^zeeschc bezittingen.

Onder dien titel verschijnt thans, onder hoofd- 
rcdactie van P. II. A. dc Ridder, bij A. W. Bruna 
& Zoon’s Uitgevers Maatschappij te Utrecht de 
89e jaargang.

Navorscher (De). Een middel tot gedachten 
wisseling en letterkundig verkeer tusschen allen 
die iets weten, te vragen hebben, of iets kunnen 
oplossen. Onder redactie van G. Fuldauer ver
schijnt bij Engelhard, Van Embden & C°. te 
Amsterdam van dit maandschrift, waarin van tijd 
tot tijd bijdragen voorkomen, op deNederlandsche 
koloniën betrekking hebbend, de 69e jaargang.

Tienjarige registers bevinden zich in de deelen 
10. 22, en 33, terwijl verder in iederen jaargang 
een register voorkomt.

Nederlandsche zeewezen (Het). Eind 1901 als 
maandschrift opgericht, doch sedert 1904 elke 14 
dagen verschijnend (in 4°. form.) bij Mouton & 
C°. te’s-Gravenhage. Het tijdschrift bevat in bijna 
elk nummer in populairen vorm geschreven bij
dragen over Oost-Indië, met veelal goede illus
traties.

Netherlands Indies review. Published by the 
British Chamber of Commerce for the Nether
lands East Indies. Het eerste nummer van dit 
periodiek, dat iedere maand zal verschijnen, zag 
in Juni 1920 bij Watcrlow & Sons Ltd. te Londen 
het ’icht.

Nieuw Vrouwenleven. Maandblad voor dames, 
voor Nederland en Koloniën. Onder redactie van 
Daisy E. A. Junius verschijnt te Heclsum, uitgo- 
geven door het Bureau „Nieuw Vrouwenleven”, 
van dit periodiek de 13e jaai'gang.

Oliën en Vetten. Industrieel en Handcls-econo- 
misch Weekblad voor Nederland en Koloniën be
treffende olie, vet, zeep, verfwaren en aanver
wante producten. Uitgegeven door dc N. V. Uit
gevers- Maatschappij „Amsterdam” te Amster
dam, beleeft dit periodiek, thans onder redactie 
van Mr. V. van Peski en Dr. F. W. T. Hunger, de 
5e jaargang.

Onze Eeuw. Maandschrift voor staatkunde, 
letteren, wetenschap en kunst. Dit tijdschrift, 
opgericht in 1901, wordt uitgegeven te Haarlem 
bij de Erven F. Bohn, thans onder redactie van 
J. D. Bierens dc Haan en anderen. Wijlen Dr. E. 
B. Kielstra was jaren lang een der leden van de 
redactie, en als zoodanig „de man, die”, zooals 
Prof. van Eerde in zijn „In memoriam” in de 
Juli-aflevering 1920 schrijft, „de lezers van dit 
tijdschrift op Indologiscli gebied voorlichtte”.

Orgaan der Vereeniging ter beoefening der 
Krijgswetenschap. Zie: Verslagen van het behan
delde .. .

Dr. A. Petormann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ gcographischer Anstalt. Dit algemeen 
aardrijkskundig tijdschrift opgcricht te Gotha in 
1851, verschijnt (in 4‘‘.) maandelijks, thans onder 
redactie van Prof. Paul Langhans. Het geeft 
een geregeld overzicht van de vorderingen van 
liet aardrijkskundig onderzoek, óók van den Ind. 
Archipel; de raadpleging wordt vergemakkelijkt 
door de:

Afzonderlijke IQ-jaarl. Registers, uitgegeven in 
1865, ’77, ’SO, 97 en 1907.

en
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thans uitgegeven bij L. C. G. Malmberg to Nij
megen,
óver de Nederlandsche koloniën.'

T‘oung Pao. Archivos pour scrvir k 1’étude do 
1’histoire, des langues etc. do 1’Asie oriëntale. 
Onder redactie van G. Sclilcgcl (f 1903) en H. 
Cordicr in 1890 opgcricht, — thans onder redac
tie van H. Cordier — verschijnt dit tijdschrift 
5- a G-maal ’s jaars bij E. J. Brill te Leiden. In 
hoofdzaak is T’oung Pao aan China, Japan en 
Achter-lndië gewijd, doch bevat menig artikel 
met het oog op Indië samengesteld; zoo o.a. een 
reeks opstellen van Prof. Schlegel, geschreven 
met het doel oude Chinceschc berichten omtrent 
den Ind. Archipel op to helderen (.en als zoodanig 
dus te beschouwen als een voortzetting van W. P. 
Groeneveldt’s: „Notcs on the Mplay Archipelago 
and Malacca, compiled from Cliinese sources”, in 
Vcrh. Bat. Gen. Dl. 39 (18S0) ). Sedert 1900 
luidt de titel van het tijdschrift: Tcoung Pao ou 
archives concernant 1’histoire, les langues, la 
géographie et l’cthnograj)hie dc 1’Asie oriëntale.

Tijdschrift voor Economische Geographie. Or
gaan der Nederlandsche Vcreeniging voor econo
mische geographie. Een maandschrift, opgerieht 
in 1910, waarvan thans bij Mouton & Co. te 
’s-Cravcnhage de tiende jaargang, onder redactie 
van Prof. Dr. H. Blink, Mr. Dr. J. G. Blink en 
Mr. Dr. A. Heringa het licht ziet. Het tijdschrift, 
dat af en toe zeer belangrijke, en soms van illus
traties voorziene bijdragen over de Nederland
sche koloniën bevat, telt onder zijn medewerkers 
tal van personen van naarn op koloniaal gebied.

Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volken
kunde. Een periodiek, dat sedert 1886, te Gronin
gen bij P. Noordhoff het licht ziet. Het verschijnt 
thans onderden titel: Tijdschrift voer Geschiede
nis en onder redactie van Dr. M. G. de Boer en 
anderen, en bevat af en toe zeer belangrijke 
artikelen over'de Nederlandsche koloniën.

Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskun 
dig Genootschap. (Zie deze Eneyclopaedie, deel I, 
blz. 774). Verschijnt thans, onder redactie van 
Dr. A. A. Beekman, Dr. C. Easton, J. O. van 
Eerde, J. J. K. Enthoven, Dr. G. A. F. Molen- 
graaff en Dr. K. Oestreich 0 maal ’s jaars bij do 
Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill to 
Leiden. In 1920 zag vo.n de tweede reeks deel 37 
het licht.

Registers. Op dl. 1 - 7 (zie dl. 7, blz. 1.08 en 
vgg.); en een vervolg (zie 2e Serie, dl. 10 (1893), 
bl. 335 en vgg.); een systematisch register 
(Jaarg. 1876 tot en met 1904) samengesteld door 
W. G. Muller verscheen in 1905, terwijl een alpha- 
botisch register (Jaarg. 1905 tot en met 1909) 
bewerkt door J. J. .S(taaJ) in 1910 het licht zag.

Tijdschrift voor staathuishoudkunde en sta
tistiek dooi-Mr. B. W. A. E. Sleet tot Oldhuis; uit
gever: Tjcenk Willink te Zwolle. Werd opgericht 
in 1841 en gestaakt in 1875. Een belangrijk ge
deelte van den inhoud is aan Indië gewijd.

Afzonderlijk register op dl. 1 —20, verscheen in 
1862.

Tijdspiegel (Dc). Opgcricht in 1844 verschijnt 
thans te ’s-Gravenhage bij dc Zuid-Hollandsche 
Boek- en Handelsdrukkerij onder redactie 
Prof. J. G. Slees wijk de 78e jaargang van dit tweo 
maal ’s maands uitkomend periodiek, waarin af 
en toe artikelen betreffende Nederlandsch-Indië 
een plaats vinden.

♦Verhandelingen en Berigten over eenigc on-

Pioneer (The). For the sliipping, industry and 
trade of the Nctherlands and her colonics. Een 
geïllustreerd periodiek, dat sedert December 1918 
op ongeregelde tijden bij G. A. Kaptejjn te 
Utrecht verschijnt. De afleveringen zijn doorloo- 
pend gepagineerd.

Pniël. Weekblad voor het Christelijk gezin. Op
gericht in 1S92, ziet thans, onder redactie van 
Dr. J. H. Gunning J.H.zn bij J. J. Groen en Zoon 
te Leiden de 29e jaargang het licht. De afleverin
gen zijn, van het eerste nummer van den len 
jaargang af, doorloopend genummerd.

Het tijdschrift bevat af en toe belangrijke bij
dragen over Indië en over liefdadige instellingen 
aldaar.

♦Primrose. Maandblad voor Rubber. Uitgege
ven door Wijnand en Keppler te Amsterdam, ver
scheen den lOen Mei 1913 de eerste aflevering van 
dit periodiek, dat met nummer 3 van den eersten 
jaargang veranderd werd in: Primrose, Eerste Ne
derlandsche tijdschrift voor rubber en andere cul- 
tuur-producteu. Onder dien titel werd het tot ’19 
April 1920 uitgegeven door de Maatschappij tot 
exploitatie van „de Brakke-Grond” te Amster
dam, onder hoofdredactie van P. Carel Wijnand,

. waarna dc uitgave werd gestaakt, tengevolge van 
de steeds stijgende exploitatiekosten.

Het sedert Juni d. a. v. verschenen Wijnand en 
Keppler’s rubber bericht is als een voortzetting 
van „Primrose” te beschouwen.

♦Revue Coloniale Internationale (Fondée par 
1’Association Coloniale Néerlandaise a Amster
dam). Direction: le Dr. C. M. Kan, lc Dr. P. A. 
van der Lith et le Dr. D. J. Jitta. Rédacteur dc la

on bevat af en toe belangrijke bijdragen
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bibliographie mensuelle le Dr. H. C. Rogge. Dit 
algemeen koloniale maandschrift werd in Juli 
1885 opgericht en uitgegeven door J. II. de Bussy 
te Amsterdam. Daar de redactie geheel uit Neder
landers bestond, ligt het voor de hand dat in liet 
tijdschrift een belangrijke plaats is toegekend aan 
de verspreiding van kennis omtrent den lnd. 
Archipel. De redactië ondervond echter zooveel 
teleurstelling in de uitgave, dat deze op liet eind 
van 1887 moest worden gestaakt, nadat dus 2h 
jaargang (totaal 5 din.) waren verschenen.

♦Staatkundig en staathuishoudkundig Jaar
boekje. Uitgegeven door dc Ver. voor dc statis
tiek in Nederland. Uitgever Fr. (en Joh.) Muller 
te Amsterdam. Opgericht 1849: gestaakt (in dien 
vorm) 1884. Bevat uitvoerige overzichten om
trent Indië, getrokken uit Kol. Verslagen en 
andere Regeerings-uitgaven; bewerkt, in dc late
re jaren, door Dr. T. C. L. Wijnmalen.

Afz. Registers over de jaarg. 1S49 — 84; 5 stuk-
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ken.
Stemmen voor Waarheid en Vrede. Opgericht 

in 1864, beleeft dit evangelisch tijdschrift voor dc 
Protestantsche Kerken (zooals de ondertitel 
luidt) onder redactie van Dr. A. W. Bronsveld 
thans zijn 57en jaargang. Het verschijnt te 
Utrecht bij Kemink & Zoon en bevat van tijd tot 
tijd zeer belangrijke artikelen, zoowel op liet ge
bied der zending in Nederl.-Indië als op dat der 
koloniale politiek.

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en 
letterkundig gebied. Uitgegeven te ’s-Hertogen- 
bosch bij W. van Gulick, verscheen in 1868 do 
eerste jaargang van dit tijdschrift, dat thans, 
onder den titel: Studiën. Tijdschrift voor Gods
dienst, Wetenschap en Letteren, en onder redactie 
yan Is. Vogels zijn 52en jaargangbeleeft. Het wordt

van
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derwerpen der zeevaartkunde. Uitgegeven door 
J. F. L. Schröder, verscheen hot oersto deel (van 
een nieuwe volgorde) to Amsterdam bij do Wed. 
G. van Hulst van Keulen in 1837 — 1840, om 
daarna voortgezet to worden onder don titel: 
Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zee
wezen, de Zeevaartkunde, de Hydrographic, de 
Koloniën en de daarmede in verband staande 
wetenschappen. Onder dien naam zag bij dezelfde 
uitgeefster in 1S65 jaargang 1865 het li ht, waar
na de uitgave werd gestaakt.

Verhandelingen, Verslagen en Mededeelingen 
der Kon. Akademie van Wetenschappen te Am
sterdam. De verschillende periodieken der Akade
mie bevatten tal van wetenschappelijke bijdragen 
over Indië, doch als van meer rcchtstreeksch be
lang worden afzonderlijk genoemd de sedert 1853 
verschenen uitgaven der Afd. Letterkunde; en, 
voor de levensbeschrijvingen, het Jaarboek.

Afzondert, registers op de Versl. en Meded. dier 
Afd. zijn verschenen in 1S82, ’83 en ’97; voor* 
een register op dl. 1 — 20 der Verh. zie het eind 
van laatstgen. dl. (1891).

Verslagen van het behandelde in de Vergade
ringen van de Vereeniging ter beoefening der 
Krijgswetenschap. Deze verslagen van vergade- 

. ringen, waarvan vele betrekking hebben op In
dië, verschijnen sedert 1865, (thans) bij C. Blom- 
mendaal te ’s-Gravenhage. Sedert 1902/1903 ver
schijnen de verslagen als tijdschrift, onder den 
titel: Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de 
Kr ijgs weten schap.

Vox Medicorum. Orgaan tot het behartigen van 
de belangen der Genecshccrcn in Nederland en de 
Koloniën, en van allen, die tot de geneeskunde in 
betrekking staan. Verschijnt 2 maal per maand 
bij J. van Druten to Utrecht.

Vragen van den Dag. Populair tijdschrift op het 
gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, 
natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdek
kingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volken
kunde, koloniën, handel en nijverheid, enz. Ver
schijnt sedert 1886 maandelijks te Amsterdam, 
(thans) bij S. L. van Looy. Met den 24cn jaargang 
(in 1909) wordt de titel gewijzigd in: Vragen van 
den Dag, maandschrift voor Nederland en Kolo
niën. Op het gebied van staathuishoudkunde .... 
enz. De redactie bestaat thans uit Dr. H. Blink 
en Mr. J. G. Blink.

Een algemeen register op den len — 20cn jaar
gang, bewerkt door W. <Muller, verscheen in 
1906 bij S. \j. van Looy te Amsterdam.

Het. tijdschrift bevat in alle jaargangen op
stellen over Indië, benevens tal van besprekingen 
en uittreksels van boeken of tijdschriften, die 
over Indië handelen.

Vragen des Tijds. Een maandblad, dat sedert 
1875 te Haarlem bij H. D. Tjeenk Willink & 
Zoon verschijnt en waarvan thans do 46o jaar
gang het licht ziet. Het bevat af en toe zeer be- 
nngrijko artikelen over koloniale onderwerpen.

Een alphabetisch personen- en zaakregister op 
do jaargangen 1 20, bewerkt door J. A. Jung-
nuann, word in 1895 eveneens bij Tjeenk Willink 
uitgegeven.

Water. Drink- en Industrie water, Sanitair- 
Techniek, Rioleoring, Maandblad voor Neder
land en Koloniën, tevens orgaan der vereeniging 
voor watorlcidingsbelangen in Nederland. Het 
oorste nummer van dit periodiek zag in Juli 1917 
te ’s-Gravenhage hot licht. Thans verschijnt,

onder redactie van R. P. van Royen en B. F. van 
Niovelt c.i. de 3c jaargang.

D. ZENDINGSTIJDSCHRIFTEN, ZOOWEL 
IN NEDERLAND ALS IN NEDERL.- 

INDIË OPGERICHT.

„Alle den volcke”. Maandblad in dienst van 
den Gereformeerden Zendingsbond. Opgericht 
den len Januari 1907, beleeft dit periodiek thans, 
onder hoofdredactie van Ds. G. Lans te Zeist, zrjn 
14en jaargang. Het blad wordt uitgegeven en ge
drukt bij de firma G. W. Boonstra te Barneveld; 
het doel der uitgave is mededeelingen te geven 
van het zendingsveld van den in Februari 1901 
opgerichten en te Utrecht gevestigden Gerefor
meerden Zendingsbond op Middcn-Celebes.

Annalen van het Missiehuis te Rozendaal. Den 
len Mei 1S90 zag het eerste nummer van dit 
maandschrift het licht; thans verschijnt de 31e 
jaargang onder den titel: Annalen van het Missie
huis te Roozendaal en het Studiehuis te Tilburg; 
het tijdschrift is geïllustreeid.

Annalen van O. L. Vrouw van het H. Hart, uit
gegeven in het Missiehuis te Tilburg. Oorspronke
lijk tweemaal per maand verschijnend, zag in 
1883 het eerste nummer van dit orgaan het licht. 
In 1918, met den 3Gen jaargang, werd het orgaan 
in een maandblad veranderd. Thans verschijnt de 
38e jaargang. Het tijdschrift is geïllustreerd.

*Bataviaasch Zendingsblad. Evangelisch-ker- 
kelijk tijdschrift voor in- en uitwendige zending. 
Opgericht in Februari 1863 met als verantwoor
delijk redacteur de Evangelisch zendeling G. J. 
Grashuis, mocht dit te Batavia bij H. M. van 
Dorp uitgegeven on op ongeregelde tijden ver
schijnend periodiek zich niet in een lang bestaan 
verheugen. Tijdens den 2en jaargang werd be
waarheid waarvoor de redacteur in de eerste af
levering van dien jaargang vreesde: „het blad ge
raakte op een droogte”, en is (om in die beeld
spraak verder te gaan) blijkbaar niet meer af te 
brengen geweest.

Berichte der Rheinischen Missions-Gesell- 
schaft. Opgericht in 1844, zag in Barmen in 1920 
de 77e jaargang van dit maandelijksche periodiek 
het licht. Do zendelingen van de Rheinische Mis- 
sion werken ook in Nederl.-Indië en zenden van
daar zeer lezenswaardige verslagen naar Barmen.

Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië ten 
dienste der eerwaarde Directeuren van den St. 
Claverbond. Onder dezen titel verscheen sedert 
1889, jaarlijks in 4 — 6 afleveringen dit bij T. C. B. 
ten Hagen uitgegeven en gedrukte Roomsch- 
Katholioke Zcndingstijdschrift. Met jaargang 
1897 wordt do titel gewijzigd in: Berichten uit 
Nederlandsch Oost-Indi voor de leden van den St. 
Claver-Bond. Mot don aanvang van den 32cn 
jaargang wordt do titel: St. Claverbond, en ver
schijnt het op ongeregelde tijdstippen.

Het tijdschrift, dat een voorname plaats in
neemt onder de periodieken, die zich tot taak 
stellen de algemeeno kennis van Indië to bevor
deren, is niet in den handel.

^Berichten van de Utrechtsche Zendingsver- 
eeniging. Het eerste nummer van deze berichten 
verscheen in 1S60. Nadat in 1S87 het 2Se deel het 
licht had gezien, wcjjd in 1888 mot een nieuwe 
serie begonnen, welke oven wel in 1917, mot het 
30o deol, uitgegeven bij J. van Bookhoven te 
Utrecht, word geëindigd. De berichten werden ii^
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I schenen waren, word in December 1902 de uitga
ve gestaakt, om voortgezet te worden als: Zen- 
dingsblad van de Gereformeerde Kerken .... enz. 
(zie aldaar).

Sedert Januari 1900 bestond de redactie uit 
Ds. H. Hoekstra en Dr. G. van Goor.

♦Jaarboek voor de Nederlandsche zending.
Uitgegeven door het Comité voor Ned. Zendings- 
conferenties. Amsterdam, Delsman & Nolthe- 
nius. In 1903 voor het eerst verschenen als eeno 
voortzetting van het gestaakte Nederlandsche 
Zendingstijdschrift (zie aldaar). Het jaarboek 
geeft o. a. een volledig overzicht van de Protes- 
tantsche zending in Indië, en bevat een berede
neerde opgave van bijdragen tot de taal-, land
en volkenkunde van Ned.-Indië door zendelingen 
in de verschillende tijdschriften geschreven. Deze 
uitgave is niet door latere gevolgd.

Katholieke Missiën (De). Geïllustreerd Maand
schrift, in verbinding met het Lyonsche weekblad 
van het Genootschap tot voortplanting des Gc- 
loofs. De eerste jaargang van dit maandblad ver
scheen in 1876/1877 te ’s-Hertogenbosch; thans 
verschijnt onder den titel: De Katholieke Missiën 
en het Christelijk Huisgezin. Geïllustreerd Maand
schrift tot ondersteuning van het Missiewerk, 
uitgegeven door het Missiehuis St. Willibrordus 
te Uden (N. Br.) de 45e jaargang (1919/1920).

Koekoe. Uitgegeven door de Classicale Zen- 
dingscommissie binnen de Classis Arnhem (der 
Nederd. Herv. Gemeente) ziet thans van dit, 2 è, 
3 maal per jaar te Wageningen verschijnend ge
ïllustreerd zendingsblad, onder redactie van Ds. 
G. Verdoes Kleyn te Wageningen, n°. 22 het licht. 
De blaadjes, die doorloopend genummerd, doch 
ieder afzonderlijk gepagineerd zijn, bevatten tal 
van ethnographische bijzonderheden betreffen
de de bevolking van Koekoe (Poso-Mklden- 
Celebes"). De blaadjes zijn niet in den handel.

Lichtstralen op den akker der wereld. Uitgege
ven onder redactie van Dr. L. Heldring e. a. Een 
algemeen zendingstijdschrift, dat sedert 1895 
G maal ’s jaars bij J. M. Bredóe te Rotterdam 
verschijnt, en verschillende bijdragen bevat over 
Indië, al dan niet in verband met de Zending ge
schreven. Thans verschijnt de 26e jaargang.

Maandberichten van het Nederlandsche Zende
linggenootschap. Zie Beriglen en Brieven .... enz.

Maandblad der samenwerkende Zendingscor- 
poraties. Dit maandblad, waarvan in Januari 
1918 dc eerste aflevering verscheen, is een voort
zetting van het „Maandbericht van het Nederland
sche Zendelinggenootschap” en van de „Berichten' 
der Utrcchtsche Zcndings- Verceniging". Boven
dien kreeg, met het oprichten van dit maandblad, 
ook hot Sangi- en Talaud comité (zie onder: 
rncdedcelingen vanwege het comité .... enz.) 
weer een orgaan om zijne berichten te publicee- 
ren, en werden mededoelingen van het Rijnsch 
Zendingsgenootschap opgenomen. Met den 3den 
jaargang wordt do titel dan ook veranderd in: 
Maandblad der vier samen werkende Zendingscor- 
poraties. Uitgave van het Zendingsbureau, 
Oegstgeest.

Macedoniër (De). Algemeen Zendingstijdschrift 
onderredactie van H. Dijkstra. Uitgever H. Don- 
ner te Leiden. Als maandschrift in 1883 opgericht, 
werd de uitgave echter (wegens gebrek aan be
langstelling) gestaakt na de verschijning van den 
11 en jaargang (1,983.). In 1908 evenwel verschijnt 
de Macedoniër opnieuw, bij de firma E. F* Bouw-

het Maandblad der Samenioerkendc Zendingscor- 
poraties (zie aldaar) voortgezet.

♦Berichten uit de Zendingswereld. Uitgegeven 
te Amsterdam, verscheen den 15en Januari 1900 
het eerste nummer van dit maandelijksch perio
diekje. Tengevolge van het overlijden van de re
dactrice, mevrouw dc weduwe Sillem, werd met 
den 20en jaargang de uitgave gestaakt, leder 
nummer van het maandblad was afzonderlijk ge
pagineerd, terwijl af en toe een geïllustreerd num
mer het licht zag.

♦Berigten en Brieven, voorgelezen op de maan- 
delijksche Bedestonden van het Nederlandsch 
Zendeling-Genootschap. Te Rotterdam in 1799 
uitgegeven, veranderden in 1828 de mededeelin- 
gen van het Genootschap in: Maandberiglen,\oor- 
gelezen op de maandelijksche Bedestonden van 
het Nederl. Zendeling-Genootschap, betrekkelijk 
de uitbreiding van het Christendom, bijzonder 
onder de Heidenen, om in 1879, met den Slen 
jaargang te worden veranderd in:Maandberichten 
van het Nederlandsche Zendclinggenootschapy be
trekkelijk dc uitbreiding .... enz. (als boven). 
Onder dien titel zag in 1910 te Rotterdam bij M. 
Wijt & Zonen de 112e jaargang het licht. Met den 
113en jaargang werd de titel kortweg: Maand
berichten van het Nederlandsch Zendelinggenoot
schap. Na het eindigen van den 119en jaargang 
(1917) werd het maandblaadje voortgezet onder 
den titel: Maandblad der Samenwerkendc Z.en- 
dingscorporaties. (Zie aldaar).

Burg (Een vaste) is onze God! Getuigenissen en 
berichten uit de Luthersche Kerk. Orgaan van 
het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor 
in- en uitwendige zending. Sedert 1883 verschijnt 
dit zendingsperiodiek vier keeren per jaar (thans) 
te Amsterdam bij H. C. Thomsen.

♦Ermeloo’sch Zendingsblad. Aangevangen door 
Ds. H. W. Wittevcen in 1860, verscheen in 1919 
te JSrmelo de 59e jaargang van dit periodiekje, 
waarna de uitgave is gestaakt, ten gevolge van 
het opgaan in het nieuwe orgaan: Nicuvje Wegen 
(zie aldaar).

Geïllustreerd Zendingsblad voor het huisgezin.
Orgaan van het Java-Comité en van het Centraal 
Comité voor de oprichting en instandhouding van 
een Seminarie nabij Batavia. Met jaargang 1918 
veranderde dit sedert 1869 vrij geregeld om de 
twee maanden verschijnend periodiek in: Geil- 
luslreerd Zendingsblad. Orgaan van de Vereeni- 
ging „Het Java-Comité”. Onder dien titel ver
schijnt het thans in 4° te Haarlem bij Kleynen- 
berg & C°.

♦Haagsche Zendingsbode (De). Onder redactie 
van Dr. J. A. Cramer verscheen in 1898 bij W. A. 
Beschoor te ’s-Gravenhage dit maandelijksche 
periodiek, waarvan in 1914, met den 17en jaar
gang, de uitgave werd gestaakt.

De eerste 3 jaargangen waren getiteld: Het 
Haagschc Zendingsblaadje.

*Heidenbode' (De). Zendingsblad van de Gere
formeerde Kerken in Nederland. Onder dezen ti
tel verscheen in Februari 1895 onder redactie 
van Ds. Lion Cachet te Rotterdam, bij A. ter 
Weeme aldaar het eerste nummer van eene nieu- 

(de vierde) Serie van dit zendingsblad, waar
van in November 1861, onder redactie van Dr. C. 
Schwaritz, nummer 1. als „Maandblad der Ned. 
Gereformeerde Zendings-Vereeniging” het licht 
had gezien. Nadat van deze vierde serie 93 num
mers — alle doorloopend gepagineerd — ver-
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man tc Groningen, en onder redactie van Ds. H. 
Dijkstra, Ds. D. Bakkeren Ds. D.K. Wiolcnga. Do 
uitgave wordt thans geregeld voortgezet — nu bij 
de electriscko drukkerij Edzo Veneina te Gronin
gen, waar de 24e jaargang het licht ziet. De Mace
doniër bevat tal van bijdragen over de land- en 
volkenkunde van Nederl.-Indië.

*Mededeelingen van wegc het Comité tot voor
ziening in de godsdienstige behoeften van de ge
vestigde Inlandsche Protcstantschc Christenge
meenten op de Sangi- en Talauer-eilanden. Een 
aantal mededeelingen, op ongeregelde tijden uitge
geven bij de electr. drukkerij D. van Sijn & Zonen 
te Rotterdam, waarvan het eerste nummer in 
1906 verscheen. Na het verschijnen van nummer 
16, in 1914, Werd de uitgave gestaakt.

In het Maandblad der samen werkende Zendings- 
corporalies (zie aldaar) worden de mededeelingen 
voortgezet.

Mededeelingen vanwege het Nederlandsche 
Zendelinggenootschap. Van 1857 tot en met 1917 
(jaarlijks in 4 stukken) uitgegeven bij M. Wijt «Ss 
Zonen te Rotterdam, luidde van den llden jaar
gang (1867) af de ondertitel: Bijdragen tot de 
kennis der zending en der taal-, land- en volken
kunde van Nederl.-Indië. Te beginnen met den 
56cn jaargang (1912) werd de ondertitel veran
derd in: Tijdschrift voor Zcndingswetenschap. 
Bij den aan vang van deel 64 (1920) onderging de 
geheele titel eene verandering. De naam van het 
tijdschrift, dat sedert 1918' bij het Zendingsbu- 
reau te Oogstgeest verschijnt, luidt thans: Mede
deelingen. Tijdschrift voor zcndingswetenschap. 
Redactie: Dr. A. M. Brouwer, Dr. F. J. Fokkc- 
ma, Dr. J. W. Gunning en Ds. Joh. Rauws.

Registers. Voor een register op dl. 1 —20 (1857 
—’76), zie achterin «11. 23 (1879); en op dl. 1—36 
(’57 —’92), samengesteld door J. Borst, zie ach
terin dl. 37 (1893).

Mededeelingen van de Vereeniging voor Evan 
gelisatie onder de Militairen in Nederlandsch- 
Indië. Van deze, op ongeregelde tijden, eerst te 
Hoenderloo, daarna te Neerbosch uitgegeven 
nn-dedeclingen, verscheen in 1897 het eerste 
nummer. Van 1 Augustus 1911 af dragen de me
dedeelingen den titel: Mededeelingen van den 
Cl>rist'lijken Militairen Boud voor Oost-en West- 
Indië. Ieder nummer is afzonderlijk gepagineerd, 
sommige zijn geïllustreerd.

*Medcdeelingcn van het Zendingsveld. Uitge
geven ten voordooie van het Java-Comité, ver
scheen. onder redactie van den Secretaris van dat 
Comité I.. Kupérus, in 1906 het eerste nummer 
van deze mededeelingen, waarvan per jaar 8 num- 
mers, op ongeregelde tijdstippen, het licht zagen. 
Met liet eindigen van jaargang 1918 (uitgegoven 
te Nijverdal) werd de uitgifte gestaakt, tenge
volge van het overlijden van den heer Kupérus.

Missiewerk (Hot). Tijdschrift voor missiekon- 
nis en missieactie. Orgaan van don Priester Mis- 
siebond. Van dit, 4 maal per jaar verschijnend 
tijdschrift zag den len Augustus 1919 te ’s-ïlcr-* 

’togenbosch het eerste nummer het licht. Het tijd
schrift, geredigeerd door de diocesane inissieco- 
inité’s in samenwerking met leden van missionce- 
rende orden en congregaties, is fraai geïllustreerd 
en bevat belangrijke artikelen over do Roomsch- 
Katholicko zending in Nederl.-Indië.

* Mosterdzaad (Het). Orgaan van de Heiden
zending der Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Opgericht tc Leiden in 1882, werd bij het eindi

gen van den 21 on jaargang, in December 1902, 
do uitgave gestaakt. Het maandblad, dat uitge
geven werd bij D. Donner te Leiden, en laatste
lijk onder redactie stond van Ds. H. Dijkstra, 
werd daarna voortgezet als Het Zendingsblad (zie 
aldaar).

* Nederlandsche Zendings-Almanak. Sedert 
1900 uitgegeven ter Zendingsdrukkerij te Erme- 
lo, wordt in 1902 de almanak een Ncderlandsch 
Zendings-jaar boekje. Tc beginnen met 1911 
wordt het uitgegeven te ’s-Gravenhagc door den 
Zendingsstudieraad. Aldaar verscheen het boekje 
over 1919, waarna de uitgave is gestaakt.

Het bevatte, naast bijdragen in verband met 
de zending, een statistisch overzicht van de Pro- 
testantsche zending in Indië.

^Nederlandsche Zendingsbode. Een weekblad, 
waarvan in 1889 het eerste nummer onder redac
tie van de Hecren Keppel Hesselink en Schuur- 
mans in Ermelo het licht zag. Blijkens den 8en 
jaargang (1897) was het blad tevens orgaan van 
de zending op de Sangi- en Talaut-eiland en. Met 
den 14den jaargang (1903) werd het blad cen
traal orgaan van de zending, in het bijzonder in 
onze Koloniën, om in 1907 van formaat te veran
deren (van folio in groot S°.) Met het eindigen van 
den 29en jaargang (1918) hield het blad, dat in- 
tusschcn geworden was het orgaan van den 
Zendingsstudieraad en tc ’s-Gravenhage ver
scheen, op te bestaan.

*Nederlandsch Zendingstijdschrift, uitgegeven 
door het Comité voor Nexl. Zendingsconferentiën 
onder redactie van P. van Wijk Jr. In 1889 opge
richt en 6-maal ’s jaars verschijnend bij C. H. E. 
Breyer te Utrecht (later bij J. M. Bredée te Rot
terdam), moest (door gebrek aan belangstelling) 
het tijdschrift worden gestaakt, nadat de le afle
vering van den 12en jaargang (1901) was ver
schenen. Hoewel in het algemeen meer weten
schappelijk geschreven, komt de inhoud ongeveer 
overeen met dien van „de Macedoniër” (zie 
aldaar).

Nieuwe Wegen. Orgaan der Vereeniging: De 
Zendingsgemeente te Ermelo en der Vereeniging: 
Do Nedcrl. Tentzending. Een voortzetting van 
het maandblad: Krmelosch Zendingsblad (zie 
aldaar). Den len Mei 1920 verscheen1 onder redac
tie van A. Pctermcijcr c. a. te Middelburg het 
eerste nummer.

Onze Missiën in Oost en West-Indië. Tijdschrift 
van de Indische Missie-Vereeniging. Een om de 
3 maanden verschijnend periodiek, waarvan het 
eerste nummer in September 1917 tc Sittard bij 
de electr.-drukkerij Bern. Claessens het licht zag. 
Aldaar verschijnt thans de 4e jaargang (1920/ 
1921).

Opwekker (De). Opgericht in November 1S55, 
verscheen (in klein folio formaat) bij W. Bruining 
te Batavia hot eorsto nummer van dit orgaan, 
waarvan in 1S65 do 10de jaargang, thans uitgege
ven door de Vereeniging tot instandhouding en 
bevordering van de Evangelie-verkondiging in 
Nedorlandsch-ïndië, ton voordooie der Bijbel
verspreiding, het licht zag. Met den llden en den 
12dcn jaargang verschijnt het in groot 4°, en 
wordt liet van een doorloopende paginatuur voor
zien. Bij den aanvang van ISS6 (3 len jaargang) is 
het orgaan geworden een christelijk maandblad 
uitgegoven door don Zending-bond in Nederl.- 
Indië, met C. Albers als redacteur en wordt het 
gedrukt bij Albrccht <fc Co. te Batavia. (Ieder
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- dat thans wordt uitgegeven’door de Vereeniging 

tot bevordering dor belangen .... enz. dïaagt 
veel bij tot vermeerdering der kennis van Indië, 
meer speciaal van de Bataklanden en van Nias.

Timor-Bode (De). Maandblad voor de Protcs- 
tantsclio Gemeenten van den kring West-Java, 
gewijd aan de belangen van het Zendingswerk der 
Indische Kerk in Timor en Onderhoorigheden. 
Uitgave van de Commissie voor elc Timor-Zen- 
ding. Onder redactie van T. J. van Oostrom Soc- 
de verscheen te Buitenzorg in April 1920 van 
den 4e jaargang h°. 4S .De afleveringen zijn door- 
loopend genummerd, dóch met iederen nieuwen 
jaargang begint een nieuwe paginecring.

Tijdschrift voor in- en uitwendige zending. Om
trent dit tijdschrift, waarvan het eerste nummer 
in 1863 te Batavia bij W. Ogilvie verscheen, is 
niet veel bekend. Blijkens „een woord ter inlei
ding” had lie4t ten doel zijne lezers zoo veel moge
lijk bekend te maken met hetgeen het licht ziet 
ter verdediging van- of betreffende- den Bijbel, 
zou het op onbepaalde tijdstippen verschijnen en 
door het Genootschap van In- en Uitw. Zending 
gratis verspreid worden. De naam of de namen 
van de Redactie worden niet vermeld; voor elk 
stuk in dit . nummer voorkomende stelde zich 
voor de wet als schrijver bekend J. Beukhof.

Of dit nummer nog door andere gevolgd werd, 
kan niet worden medegedeeld.

* Vrije Kerk (De). Gereformeerde stemmen voor 
Kerk,, Godgeleerdheid en Zending. Opgericht in 
1874, werd bij den 20en jaargang Ds. II. Dijkstra, 
destijds redacteur van „de Macedoniër” (zie al
daar) wegens opheffing van dat tijdschrift, in de 
redactie opgenomen.

Het maandblad verscheen bij H. Donner te 
Leiden. Met den 25en jaargang (1899), onder re
dactie van Ds. T. Bos en Ds. H. Dijkstra,werd de 
uitgave gestaakt.

Zending-conferenties (Overzichten van). De
overzichten van deze conferenties, waarvan de 
eerste gehouden werd te Batavia en te; Dópok van 
20 —29 Augustus 1880, geven niet alleen een ge
trouw beeld van de moeilijkheden, waarmed< de 
zending in Nederl.-Indië heeft te worstelen, doch 
bevatten ook tal van gegevens, die voor de studie 
van do taal-, land- en volkenkunde van Nc-der- 
landsch-Indië van belang zijn. De overzichten 
werden nu ceiis in Nederland, dan weder in Indië 
gedrukt. Het laatste (van de 14e conferentie) zag 
in 1913 te Batavia bij G. Kolff & 0°. het licht. 
Hoewel sedert nog conferenties gehouden zijn 
(volgens mededeelingcn van het Zendingsbureau 
te Oegstgeest) zijn de overzichten daarvan blijk
baar niet gedrukt; althans noch in de bibliotheek 
van dit bureau, noch in de boekerij van het De
partement van Koloniën worden die verslagen 
aangetroffen.

Zendingsblad (Het) van de Gereformeerde ker
ken in Nederland. Een voortzetting van „Heiden- 
bode” en „Mosterdzaad” (zie aldaar), waarvan in 
Januari J903 het eerste nummer onder redactie 
van H. Dijkstra en H. Hoekstra, te Leiden bij D. 
Donner het licht zag. Thans verschijnt het te 
Wagoningen bij J. Zomer, electrische drukkerij 
„Vada”, onder redactie van Ds. H. Dijkstra cn 
Dr. J. Hania.

Op jaargang 1912/1913 komt de toevoeging 
„Heidenbode en Mosterdzaad” niet meer voor.

Zendingstijdschrift „De Opwekker”. Zie: Op- 
wekker (De).

nummer was afzonderlijk, met Romeinsche cijfers 
gepagineerd). De jaargangen 1S87 tot cn met 
1915 zijn doorloopend genummerd. In 1888 
verschijnt het orgaan, niettegenstaande het als 
maandblad wordt aangekondigd, om de 14 da
gen. Te beginnen met 1 Januari 1S89 is do Op
wekker „orgaan van den Nederl.-Indischcn Zen- 
dingbond”, onder redactie van C. Albers. Onder 
dien titel verscheen in 1915 bij Visser & Co. te 
Bandoeng de 61e jaargang, om daarna te veran
deren : Zendingstijdschrift „De Opwekker". Orgaan 
van den Ned.-lndischen Zcndingsbond. Het ver
schijnt nu geregeld eenmaal per maand in bro
chure-vorm en in afleveringen van twee vel onder 
redactie van Ds. K. van Dijk en anderen bij „De 
Verwachting” te Batavia. Onder dien vorm ziet 
thans bij de Soekaboemische Snelpersdrukkerij 
onder redactie van J. van Benthem de 65e jaar
gang het licht.

Orgaan der Nederlandsche Zendingsvereeni- 
ging. Opgericht in 1S5S verschijnt van dit maand
blad — een der oudste organen op het gebied van 
deNederlandsche Zending — thans te Rotterdam 
bij D. van Sijn en Zonen de 60e jaargang.

Papoeablaadje. In 1913 opgericht onder redac
tie van nu wijlen Ds. M. A. Adriani, verscheen 
het Papoeablaadje, uitgegeven door en orgaan 
van de Classicale Zendingscommissie der Classis 
Utrecht (der Nederd. Herv. Gemeente) in de eer
ste jaren van zijn bestaan vrij ongeregeld. Sedert 
1916 komt het geregeld maandelijks uit; thans 
verschijnt, onder redactie van den Zendeling J. 
A. van Bajen, bij Van Lonkhuizen te Zeist de 
5e jaargang (September 1919 —Augustus 1920). 
De blaadjes, die niet gepagineerd en somtijds ge
ïllustreerd zijn, zijn niet in den-handel. Zij bevat
ten tal van bijzonderheden op éthnografisch ge
bied betreffende West-Nieuw Guinea (Fakfak) en 
Noord-Nieuw-Guinea (Roon).

Penningske (Het). Opgericht in 1865 door Ds. 
O. G. Heldring, met het doel steun te verleenen 
aan de in 1859 gestichte Utrechtsche Zendings- 
vereeniging, verscheen dit'blaadje, waarvan de 
afleveringen elk afzonderlijk gepagineerd zijn, in 
den beginne 6 malen per jaar, in klein 8°; later 
werd het, ook ten gevolge van den grooten toeloop 
van begunstigers, veranderd in een maandblaad
je, uitgaande van de hulp-vereeniging der U- 
trechtsche Zendingsvereeniging en werd het for
maat klein 4°.

In 1917, bij den aanvang van het samen werken 
der vier groote zendingsvereenigingen, werd de 
ondertitel van het Penningske veranderd in: 
Maandblaadje, uitgaande van de samenwerkende 
Zendings-Vereenignigen. Het verschijnt nu gere
geld maandelijks, alle nummers geïllustreerd, bij 
de N. V. van de Rhee’s drukkerij te Rotterdam.

Het bevat tal van ethnographische bijzonder
heden betreffende den Indischen Archipel. In het 
Feestnummer, uitgegeven in October 1909 ter ge
legenheid van het 50 jarig bestaan der Utrecht
sche Zendingsvereeniging, komen vele wetens
waardigheden voor, de Zending betreffende.

Rijnsche Zending (De). Tijdschrift, uitgegeven 
door het Nederlandsch Hoofdcomité tot bevorde
ring der belangen van het Rijnsche Zendingsge
nootschap. Opgericht in 1870 en eerst 4 maal 
’s jaars, thans maandelijks verschijnend, •beleeft 
dit periodiek, thans onder redactie van P. Groote 
en C. J. H. Verweys en gedrukt te Amsterdam 
bij H. C.‘Thomson, zijn 51 en jaargang. Het blad,
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Zendingsveld (Van het). Orgaan der Salatiga- 
Zendlng. Opgcriclit in 1891, verschijnt dit maand
blaadje, waarvan de nummers ieder afzonderlijk 
gepagineerd zijn, thans onder redactio van C. R. 
Kiihnen, bij F. W. Hajer te Utrecht. Het orgaan 
dat niet in den handel is, heeft ton doel zooveel 
mogelijk de Christelijke zending op Java te,be
vorderen.

Doe. 1920.
TIJDSTIPPEN (GELUKKIGE EN ONGELUK

KIGE). Bij de inlanders van den Indischen Ar
chipel is algemeen het geloof verspreid, dat het 
welslagen van de eene of andere onderneming 
in hooge mate afhankelijk is van het tijdstip, 
waarop zij uitgevoerd wordt. Dit geldt niet alleen 
van de heidensche stammen, als de Bataks on 
Dajaks, doch evenzeer van de Mohammedaan- 
sche Maleicrs, Javanen, Makassaren en Boeginee- 
zen, zoodat dit geloof als een ovorblijfsel van het 
oude animisme is te beschouwen.

Naam. De-meest gebruikelijke naam voor omi- 
neuse tijdstippen is afgeleid van het Sanskrit- 
woord k a t i k a. In het Maleisch is dit verbas- 
t erd tot k ö t i k a, k o e t i k a of k o t i k a, in 

et Toba Bataksch tot hatilia, in het Nga- 
djoe-Dajaksch tot k o t i k a, in het Makassaarsch 
tot k o e t i k a of k ë t i k a, in het Boegineesch 
tot k o t i k a, in het Balineesch tot t i k a. Naast 
dit woord van Indischen oorsprong staan echter 
ook echt Maleisch-Polynesisehe, b. v. rédjang 
beteekent in ’t Maleisch: „dier, dat een der 30 
dagen van de maand regeert en gunstig of ongun
stig waakt voor het beginnen van ondernemin
gen”, terwijl in het Bataksch het verwante 
r o d j a n g de benaming is voor de dagen der 
maand, geraadpleegd omtrent hun al of niet 
gunstige beteekenis.

Wichcltabellen. Ter bepaling van gelukkige en 
ongelukkige tijdstippen gebruikt men tabellen, 
die eveneens kotika hceten. De Maleiers heb
ben twee hoofdsoorten: de kotika lima en

honden, katten 
gunstig voor uitspraken, de drakentijd (11 — 12) 

het afleggen van bezoeken, terwijl de slan
gentijd (na 12 uur) daartoe ongunstig is. De ta
bellen, waarbij do góden of planeten vervangen 
zijn door de namen der dieren, die de 30 dagen 
der maand behcerschen, hceten kotika r ë- 
dj ang, zooals boven reeds gezegd is.

Terwijl do tot nu toe genoemde kotika’s als 
oorspronkelijk Maleisch-Polynesisch kunnen be
schouwd worden, hebben de Maleiers het geloof 
aan de ridjal ulghaib ongetwijfeld 
degenen, die hen tot den Islam bekeerden, • 
genomen. Ook de geschriften ter bepaling van de 
windstreek waarin deze „mannen der verborgen
heid” zich bevinden, behooren tot de kotika’s.

De Bataks hebben, evenals de Maleiers, de 
kotika lima, doch deze heet bij hen porma- 
mis, afgeleid van mamis, de eerste kotika, 
die dus in de plaats treedt van MaheQwara.

Behalve deze hebben de Bataks een kotika 
anam, verdeeld in 6 tijdstippen, dien zij 
panggorda noemen, omdat de eerste kotika 
gorda (rhinocerosvogel) heet. Een kotika 
doewa belas, verdeeld in 12 tijdstippen, 
wier namen aan den Indischen dierenriem ont
leend zijn, heet pormesa naar het eerste tijd
stip mosa (geit).

Bij de porhalaan afgeleid van ha 1 a 
(schorpioen) worden 12 horizontale lijnen ge
sneden door 30 verticale (beantwoordende aan 
de 30 dagen van een maand). Wat de Maleiers 
redj ang noemen, heet bij de Bataks ro- 
djang, zooals wij boven zagen.

Evenals do Maleiers en Bataks .gelooven ook 
de Makassaren en B o e g in e e z e n in 
gunstige en ongunstige dagen. Hoewel ook de 
Makassaren het woord kotika kennen (Boe- 
gineesch k o e t i k a) heeten do wicheltabellen 
bij hen bilang lima en bil ang toedjoeh. 
Behalve deze gewone kotika’s hebben zij er ook 
voor handelaars, hanengevechten en zeeroovers. 
De laatste heet kotika djohoro, omdat zij 
van Djohorschen oorsprong is en bestaat uit 2 
concentrische cirkels, die ieder in 12 sectoren 
verdeeld zijn, naar de 12 maanden.

Bij de Oio Ngadjoe Dajaks der Z.O. 
Afdeeling van Borneo heeten de tijdstippen ka- 
t i k a. De wicheltabel (b a 1 a n g a n) bestaat uit 7 
rijen van 5 teokens (vgl. Hardeland, Daj. deut- 
sches Wrtb. bl. 34 s. v. balanganon bl. 249 
s. v. k a t i k a). Bij de Dajaks is de k a t i k a 
ra mi (bij zonsopgang) geschikt om een proces 
(bas ara) to beginnen, maar ongunstig voor 
jacht on visch vangst; do balangkangan 
(tegen 9 uur) is voor alles ongunstig; de ba- 
djagi hai (middag) is do gelukkigste tijd om 
op reis te gaan; sindjata (3 uur ’s middags) 
is gunstig voor vijanden, roovers, jagers en vis- 
schers, maar ongunstig voor reizigers; ra
dja k i k o r i k (togen zonsondergang) botoekent 
„kleine gelukkige tijd” (zie Hardeland, bl. 71 s. v. 
b lang kanga n).

Do Javaue n gebruiken in plaats van k o- 
tika het woord napfcu. Ter berekening hier
van hoeft ieder van do dagen dor gewone en der 
pasarweek (van 3 dagen) een cijfer (vgl. Med. 
Ned. Zond. Gon. VIII, bl. 200 — 262).

Literatuur-. Matthes, „Bocgincosche en Makas- 
saarsche kotika’s” in Tydschr. v. Ind. T. L. en 
Vk. dl. XVIII, bl. I —43Vyeth, Java, dl. IV, bl.

De tijgertijd (9—10) is b.v.enz.

voor

M. C. M. ”
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over-
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de kotika toedjoeh. De eerste wordt zoo 
genoemd, omdat daarbij dag en nacht in 5 dee- 
icn verdeeld zijn, beginnende om 0, 9, 12, 3 en 
5 uur. Op ieder dezer 5 tijdstippen oefent een 
der 5 Indische góden M a h e <; w a ra, B r a h- 

, K a la, g ri of Wispoe of een der 5 
Mohammedaansche profeten zijn invloed uit. 
Die van Mahcf;wara is do gunstigste, die van 
9ri minder, die van Wispoe noch gunstig noch 
ongunstig, die van Kula ongunstig, die van 
Brahma nog ongunstiger. Ter bepaling nu der 
tijdstippen gebruikt men tabellen, die in 20 
vakjes verdeeld zijn. Boven ieder vakje staat het 
uur van «Ion dag on daaronder staan de namen 
der 5 góden, in verschillende volgorde. Een der- 
gclijke kotika 1 i nj a is o. a medegedeeld in 
Prof. Wilkcn’s Handleiding op bl. 589, waar 
men tevens nadere bijzonderheden omtrent de 
raadpleging ervan kan vinden.

Bij de kotika toedjoeh zijn dag en 
•ht in 7 doelen verdeeld, die onder de heer-

!
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na<
schappij staan van do zon, de maan, Jupiter, 
Saturnus, Mars, Vonus on Mereurius.

Behalve mot de namen van góden, profeten of 
planeten zijn do vakjes dor tabellen dikwijls in- 
gcvuld met andere woorden, b.v. bij de kotika 
van een koopman met de woorden: winst, ver
lies en pari, soms ook met afbeeldingen in plaats 

met woorden. Zoo vindt men b.v. voorstel
lingen van visschen, tijgers, slangen, karbouwen,i
van
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145 —146: Cohen Stuart. Javaanschc tijdrekening 
(Regeeri ngs al m ana k van 1S60—1904); Over de 
Tenggerscke tijdrekening (Bijdr. T. L. en Vk. 4e 
reeks, III (1879), p. 134 vg.); Van Hasselt, Mid- 
den-Sumatra, bl. 9; Van der Tuuk, Les Manus- 
crits Lampongs, Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. 
XXVI, bl. 157 — 158 (Nias); Van der Tuuk, Bat. 
Wdb. s. v. mesa, gorda en hala. Med. Ned. 
Zend. XIII, bl. 323, XXIII, bl. 229 sq., Tijdschr. 
v. Ned.-Indië, XXIII, bl. 14; Perelaer, Ethnogr. 
beschrijving der Dajaks, bl. 25; Groneman. Een 
Kètjoegeschiedenis; Niemann in Bijdr. T. L. en Vk. 
3e volgr. V, bl. 133— 141; Friederich, Voorloopig 
verslag van het eiland Bali, bl. 53; Willeen, Hand
leiding, bl. 587 — 595; Juynboll, Catalogus van 
Borneo, II, p. 3S5 —387; Maas, Wahrsagekalen- 
der (kutika) iiu Leben dö'r Malaien Zentral-Su- 
matra’s (Zeitschr. f. Ethn. 1910, p. 750 — 775); 
Juynboll, Catalogus van Bali en Lombok, p. 
122 — 125; Nieuwenkamp (Eigen Haard 1905), p. 
444 — 447; Nieuwenkamp, Een Balineesche ka
lender (Bijdr. T. L. en Vk. LXIX, p. 112-126).

TIJGER of Koningstijger (Felis tigris, L.), 
harimau of rimau'toenggal (mal.), matjan loreng 
of m. lorèk (jav.), mejong lodaja of maoeng loda- 
ja (soend.), door zijn uit zwarte strepen be
staande teekening van den panter te onderschei
den, is over een groot deel van Azië verspreid en 
komt in Nederlandsch-Indië voor op Sumatra, 
Java en Bali, maar niet -op Borneo. De tijger 
van den archipel, de zgn. „Javaansche tijger”, 
wordt ook wel als een zelfstandige variëteit (son- 
daïca Fitz«) beschreven, daar hij kleiner, doch 
naar verhouding krachtiger gebouwd is dan de 
tijgers van het vasteland en zich ook door don
kerder, smalle, dichter opeen staande strepen en 
door korteren, dunneren staart onderscheidt. 
Zelfs schijnen de tijgers van de drie genoemde 
eilanden ook onderling nog te verschillen en wor
den ook door de inlanders van Java en Sumatra 
verschillende variëteiten onderscheiden, door de 
Soendaneezen bijv. volgens Sal. Muller een groo- 
tere mèjong lakbok of m. gëdé en een kleinere 
m. santjang, waarvan de laatste talrijker en min
der regelmatige strepen zou hebben dan de eerst
genoemde. De tijger kan een lengte van meer 
dan 2 M. bereiken (zonder staart). Do m. lakbok 
jaagt vooral op gnoote dieren, zooals runderen en 
paarden, herten en wilde zwijnen, de m. santjang 
meer op kleinere dieren, zooals jong vee, geiten 
en hónden. Door het vernietigen van wilde zwij
nen kan de tijger onder bepaalde omstandighe
den nuttig zijn. Bij gebrek stelt hij zich ook met 
allerlei andere dieren tevreden, zooals apen, pau
wen, krokodillen, zelfs wel visschen. Menschen 
gaat hij in den regel uit den weg. Soms kan het 
echter voorkomen, dat een streek door een 
„menscheneter” onder dc tijgers onveilig ge
maakt wordt. Waarschijnlijk zijn dit tijgers, die 
eens uit honger of door een andere oorzaak een 
mensch aangevallen hebben en door den ge- 
ringen weerstand, dien zij daarbij ondervonden, 
hun vrees hebben afgelegd. De tijger gaat niet 
uitsluitend ’s nachts, maar ook overdag op buit 
uit. Hij is een goed zwemmer en springer: men 
heeft sprongen van 5 M. ver waargenomen. Hij 
klimt echter niet op hoornen. Men vangt hem, be
halve met lans of geweer, in van palen vervaar
digde vallen, met een geit of hond als lokaas.

TIJGEREILANDEN. Eilandengroep, behoo- 
rende tot de onderafdeeling Saleier, gelegen op

120° 55' en 121° 25' O.L. en 6° 20' en 7° 10' Z.B. 
in dc Floreszec ten Z.O. van Saleier. Het geheel 
wordt bestuurd door een poenjawa te Groot Or- 
djoeni en is verdeeld in 3 ondergroepen, elk onder 
een hoofd, nl. dc Tijgereilanden t.w. Groot- Klein
en Bocnging Latondoe, Groot- en Klein Ordjoeni, 
Gr. KI. en B. Tinabo, Gr. KI. en B. Taroepa, Bi- 
lang Bilangen Tinandjo; de Djinatoe groep t. w. 
Lantigiong, Djinatoe on Rajoe Boelang; de Passi 
Tallaoe groep t. w. Kamassi, Passi Tallaoe Laoe, 
P. T. Tengah, P. T. Rajat, Tamboena, Ampnlas- 
sa, Bocnging Bili en Gonta Gontorong. De na
men op de zeekaart zijn dikwijls verward en soms 
foutief. Al deze eilanden zijn koraal eilanden 
en vertoonen hetzelfde type, langgerekte zand
platen, die in den beginne alleen bij laag water 
boven komen (= talca) daarna alleen bij el) (= 
boenging) enten slotte voortdurend (=poelau). 
Kenbaar aan de lichtgroene kleur van het zee
water is het gekeele eiland omvat door een rif, 
dat zich vooral in de lengteas van het eiland soms 
eenige K.M. ver uitstrekt. In de breedte van het 
eiland is dit rif veel smaller en dadelijk waar dit 
ophoudt begint de diepe zee, die na 1 of 2 trappen 
zeer diep wordt. De eilandjes zijn opgebouwd uit 
koraal, dat van het strand te voorschijn komt en 
in het midden zijn zij met een dikke zandlaag 
bedekt. Overal treft men zandheuvels met een 
middellijn van d: 10 M. en een hoogte van en
kele M. aan, gevormd door zeevogels nl. de maleo, 
die haar eieren toedekt met een dikke laag zand. 
De Tijgereilanden vertoonen nog alle stadia van 
ontwikkeling: Boenging Latondoe bestaat slechts 
uit steenen enkele M. boven zee waaromheen een 
weinig zand, Boenging Tinabo is reeds een lang
gerekte zandplaat van d: 700 M. lang en 100 M. 
breed, Lantigiang geeft een derde stadium met 
wat plantengroei. Dc eerste begroeiing is gr n 
desantigi boom, vervolgens de tjamara, son_rka 
songka, kajoc poctih, mani, pasahali, talong, 
kajóe ara (= ebbenhout). Wordt het eiland niet 
meer overstroomd, dan begint rnen djagomic en 
klappers te planten. De «eerste jaren hebben de 
klappers veel te lijden van droogte en zon. in liet 
4e jaar hebben zij de moeiel ijk heden overwonnen 
en groeien zij bijzonder weelderig. De djagoeng 
levert een bevredigend beschot, men plant soms 
4 maal ’s jaars. Vruchten en groenten hebben veel 
te lijden van zon en droogte. Alhoewel sedert 
lang bekend bij de Inlanders wegens de vis<-h- 
rijkdom der wateren rondom de eilanden, den 
goeden bodem voor klappercultuur, de aanwezig
heid van drinkwater en brandhout(drijfhout),da
teert de eerste vestiging eerst van 19<)8 ten gevol
ge van de Boni expeditie 1905/6, waardoor tevens 
een eind gemaakt werd aan de bedrijven der Bo- 
nisehe en Boetonneesche zqeroovers, die een ver
blijf op do eilanden onmogelijk maakten. Toen 
vestigden zich de Orang Badje hier, eerst in pri
mitieve huisjes daarna, toen alles veilig bleek, in 
betere woningen. Dc laatste jaren neemt de ves
tiging snel toe. Jn 1912 bedroeg de bevolking 
738 zielen. Do gezondheidstoestand is tamelijk 
goed. Het hoofd middel van bestaan is dc visch- 
vangst en wel de tri pang- en schildpadvisscherij, 
waartoe Chineezcn op Bonerate grootc prauwen 
uitrusten naar dc banken ten Z. van Ti mor in 
den O. moesson. Verder wordt veel zeevisch ge
vangen en schelpen als de lola of trokoscholp 
en de djaping djaping, waarvan parelmoer ge
maakt wordt. Uit een grooteschelp krijgt men een
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weekdier, dat gedroogd als kima of talibo ver
handeld wordt. Vormeld moet nog worden 
Tinandjo, dat van oudsher het graveneiland 
der Badjo’s was.

TIJGERKATTEN. Zie KATTEN. 
;T?;TYLOPHORA CISSOIDES BI. Fam. Asclepia- 
daceae. Boentali ojod (jav.), Areuj poudjit ha- 

(soend.). Liaan, welks wortels als akar se-

awan oetjoes tegen Ind. spruw gebruikt wor
den.

TYPHA DOMINGENSIS Pers. Fam. Typha- 
ceae. Asiwocng radja mantri, Wawalingian 
(soend.). ïïoogo kruidachtige plant, met een 
langen bloeistengel,die aan het einde een groote, 
bruine, behaarde kolf van bloemen of vruchten 
draagt. Reepen van de smalle, lijnvormige bla
deren dienen hier en daar als vlcchtmateriaal.

am
riawan oetjoes en welks bladeren als daoen seri-

u./ j:<
I groote Teakhoutbosschen (Tectonia grandis) ver 
! borgen, waaruit hij bij avond te voorschijn komt, 
j vaak in de nabijheid der dorpen, waar hij de op 
: tamarinde- en vijgeboomen overnachtende Rijst- 
I vogels gemakkelijk overvallen kan. De donkere 

rugvedcren zijn versierd met tal van roodbruine 
i golflijnen, de zijden van hals en benedendeelen 
i zijn wit met bruine dwarsbanden. Deze vogelleef t 

op Malaka, Java, Sumatra, Banka en Borneo; 
volgens sommigen is die van Java constant ver
schillend van de anderen. Zijn schreeuw klinkt 

\ volgens De Bocarmé als „Plo-po-loe”. Scops ma- 
gicus is oen klein Horen uiltje, dat met kleine af
wijkingen over verschillende eilanden verspreid 
is; men onderscheidt magicus van Ceram en Am- 

: boina, leucospilus van Halmahéra en Bat jan, bou- 
ruensis van Boeroe, merotensis van Morotai, me- 
nadciisis van Celebes, siaoe?isis van Siaoe en ulbi- 
ventris van Floris;-Een even klein Horenuiltje is 

! de tjölöpoelc (jav.) of boeweuk (soend.),.Scops 
lempiji, van Borneo, Banka, Java, Sumatra en 
het Indische vasteland; de rugvederen zijn don
ker roestkleurig, met fijne zwarte vlekjes en golf
lijntjes, de buik- en borst vederen met een zwart 
pijltje in het midden. Een fraai gekleurd Horen
uiltje is Scojjs rufesccns van de groote Soenda- 
eilandcn en Malaka; de kleur is roodbruin, iedere 
veder versierd met een wit vlekje; aan de veeferen 
der onderdeden is bovendien een klein donker 
puntje voor aan .ieder vlekje. 6laucidium casta- 
noptcrum, de bëloek-watoe, van Java is bijna zoo 
groot als ons Steenuiltje; de bovendeden zijn 
roodbruin, slechts op den kop met dwarsstreepjes. 
Een groote Gladkopuil is Syrnium seloputo van 
Java, de kokok beloek, krachtig van bouw, met 
stevigen zwarten snavel; de bovendeden zijn 
fraai donkerbruin mot witte vlekken; de onder - 
de Jen wit met bruine dwarslijnen. Hij houdt zich 
overdag schuil onder het dichte loof der groote 
boomen on wordt veelal gevonden op do boomen 
tusschen het hooge gras; vooral het dichte hout 
rondom de Javaanscho graven biedt een veilige 
schuilplaats, vanwaar uit ’s nachts do sombere 
kreet „kokokbölook” zich laat hooren. Borneo en 
Sumatra hebben ieder eeno eigene, iets kleinere 
Syrnium-soort, S. leptogrammicum van Borneo, 

i S. myrtha van Sumatra; in uiterlijk vrijwel over- 
! eenkomende, is myrtha een weinig grooter; de 

bovenkop en de zijden van den hals zijn zwart
bruin ; de rugvedcren donkerbruinrood met rood- 

i bruine banden; een bef van bruinrood; do buik- 
; vederen rossig wit met smalle roodbruine banden.

Onze Kerkuil, Strix flammea, komt mot geringe' 
i afwijking in kleur en grootte ook in Oost-lndië

UI. Zie ALLIUM.
UIL. De uilen of nachtroofvogels (Strigidae), 

vroeger veelal met de dagroofvogels in dezelfde 
orde vereenigd, doch thans in het systeem verre 
van deze gesteld, komen in ongeveer 30 soorten in 
den Archipel voor Door hun ernstig uiterlijk en 
meestal nachtelijke levenswijze zijn de uilen voor 
den Inlander — evenals trouwens voor vele Euro
peanen — geheimzinnige wezens, die den dood 
aankondigen, Boeroeng hantoe (mal.), of geesten
vogel. Bij dag in holten, holen en ruïnen verbor
gen, bemerkt men ze zelfs bij nacht niet, wanneer 
ze zich niet verraden door hun vaak huivering
wekkend gekras. Bekleed met buitengewoon 
zachte vederen, bewegen zij zich bijna onhoor
baar. zacht als de wind, in den laten avond en den 
duisteren nacht. De sterke, met kromme en scher
pe nagels gewapende pooten stellen hen in staat 
snel en zeker hun levende prooi te vatten; want 
slechts levende dieren maken hun voedsel uit. Zij 
hebben een zeer dikken kop, met groote oogen; 
die oogen zijn geplaatst in het midden van kring- 
of hartvormige velden, bestaande uit straalsge
wijs geplaatste vederen; door deze velden worden 
de meestal groote ooropeningen begrensd. De 
kringvormige neusgaten zijn, evenals de washuid 
en grootendeels do sterk gekromde snavel, onder 
borstel vederen verborgen. De vleugels zijn vrij 
lang, de staart kort of tamelijk lang. Meestal zijn 
de voetwortel ■ en teenen tot aan de nagels met 
donsachtige vederen bekleed. Hun scherp gehoor 
en uitmuntend gezichtsvermogen stellen hen in 
staat om zoogdieren, vogels en insecten, visschcn 
en kruipende dieren te vangen. Sommige soorten 
hebben een gladden kop, andere soorten hebben 
ter weerszijden van den kop horentjes van zachte 
verlengde vederen; deze worden ooruilen ge
noemd. De vischuil of katoepoek (jav.), Kclupa 
javanennia, van Java, Sumatra, Bornoo en het 
Maleiseh schiereiland maakt cene uitzondering op 
de groote O.-I. uilen, doordat de tarsen onbeve
derd en met schubben bedekt zijn. Deze vrij alge
meen op do drie Soenda-eilanden voorkomendo 
vogel is van hoendergrootte en aldus gekenmerkt: 
rugvederen van een fraai roestgccl met zwarte 
vlekken; borst en buik roestkleurig bruin, iedcro 
veder met sterk sprekende zwarte middellijn; lan
ge horenpluimen, waarvan evenzoo iedere veder 
een breede zwarte middellijn vertoont. Zijn voed
sel bestaat, behalve uit zoogdieren en vogels, ook 
uit visschcn en ’s nachts laat hij zijn stemgeluid 
hooren. dat op het gehinnik van een paard gelijkt. 
In het Soendanecsch heet hij hingkik. Een andere 
groote Horenuil is Bubo orientalis, overdag in do

i
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f voor, o.a. op Java (Slrix javanica), aldaar sërak 
genoemd, en oj) Celebes (Strix rosenbergii). Een 
kleine Gladkopuil is Pkodilus badius, slechts in 
weinige exemplaren bekend van Java, Borneo, 
Sumatra en het Indische vasteland; hij is een 
derde kleiner dan onze Kerkuil; het vederkleed 
heeft eene fraaie, van onderen lichte, rosé kleur, 
die op den gezichtskring en den bovenkop in het 
witachtig rosé — Sclxlegel noemt den vogel daar
om Rosé-uil — trekt, en overal met ronde, zwarte 
vlekjes bedekt is. Er is niets bekend omtrent de 

van dezen zeldznmen vogel.
, Zie HANDEL EN SCHEEP-

1900 echter heeft het woord unificatie in 
het Indisch spraakgebruik de geheel andere 
beteekenis gekregen van totéénmaking van 
de wetgeving voor de bevolkingsgroepen der 
Indonesiërs, der Europeanen en der Vreemde 
Oosterlingen, en wel — dit gaf er het bij
zondere aan 
making op den grondslag van het voor de kleine, 
bevoorrechte Europeanengroep verkieselijke 
recht (vgl. III, bl. 574). Unificatie van recht
spraak werd dus: het amalgameeren van de 
landraden met de raden van justitie enz. (nog 
niet volvoerd), of het tot stand brengen van één 
nieuwen rechter voor allen, het landgerecht 
(I, bl. 485, III, bl. 569). Unificatie van rechts
pleging werd: het eenvormig maken van pro
cesbepalingen op den grondslag der Europeesche 
wetboeken (nog niet volvoerd). Unificatie van 
strafrecht werd: één volkomen Westersch straf
recht voor allen, volvoerd met 1 Jan. 1918 (III, 
bl. 566). Unificatie van privaatrecht werd: het 
burgerlijk wetboek en dat van koophandel der 
Europeanen pasklaar maken voor alle landaar
den (slechts volvoerd voor het woekerrecht, III, 
bl. 566). Unificatie van den burgerlijken dienst 
werd: vooreerst het openstellen van ambten voor 
Nedcrlandsche onderdanen zonder op rasverschil 
te letten (I, bl. 92, III, bl. 88), maar voorts het 
dermate organiseeren van diensttakken, alsof de 
bekleeding van ambten door Indonesiërs dan wel 
door Europeanen onverschillig is (Bijbl. 9173). 
Unificatie van onderwijs werd : vooreerst het open- 
stellen van Europeesche scholen voor allen, die 
voor het onderwijs aldaar rijp zijn (vgl. I, bl. 
483 —485), maar ook het zooveel mogelijk schep
pen van onderwijsinrichtingen op Europeeschen 
voet, die alle bevolkingsgroepen gelijkelijk bc- 
oogen te dienen (IIT, bl. 92). Unificatie van de 
toelatingsbcpalingen dateert van 1911. Unificatie 
van belastingen — voorshands alleen voor een 
deel der belastingen beoogd — werd: het invoeren 
van een belastingop Europeeschen grondslagvoor 
alle landaarden, waarvan de inkomstenbelasting 
in Ind. Stb. 1920 no. 678 on de personeele sinds 
Ind. Stb. 1920 n°. 679 de voorbeelden zijn. Unifi
catie in deze tegenwoordige beteekenis is dus, zoo 
zij slechts beoogt ergerlijke achterstelling van 
niet-Europeanen bij Europeanen te doen ver
dwijnen en ruimte laat voor het voldoen aan 
Indische behoeften op Indonesischen grondslag 
(den grondslag van de overgroote meerderheid 
der bevolking), zeer wel te vereenigen met asso- 
ciatiopolitiek (zie ASSOCIATIE en VERDEE- 
LING); wil zij echter slechts weten van een vol
doen aan Indische behoeften op Westerschen 
grondslag, dan is zij zuivere assimilatie (zie 
aldaar).

Unificatie op het gebied van het rechtswezen, 
in den zin van assimilatie, is krachtig bepleit in 
een wetsontwerp van minister Jdenlmrg van 
Nov. 1904 betreffende artt. 75 en J09 Rcg. 
Rcgl. (III, bl. 560) en is sinds dien meermalen 
in do Staten-Generaal aan de orde geweest; 
nochtans heeft Idenburg zelf op 10 Nov. 1908, 
en op 8 April 1919, in de Tweede Kamer 
gewezen op het gevaar der Engelsche methode 
om bestaande verschillen te negeeren op het 
papier. Zie, voor opheffing van onnoodige ras
verschillen, G. G. Idenburg in zijn rede op 31 
Aug. 1913. Unificatie, in beide hedendaag- 
sche beteekenissen, kwam sinds Mei 191S hor-

V!
Mi meestal in den zin van totéén-

i

: / x levenswijze v
‘-'r / ,: UIT VOER.

VAART.
1$. UITVOERRECHTEN. Zie BELASTINGEN, 
Dl. I, bl. 243-257.

UNCARIA. Plantengeslacht van de familie 
der JRubiaceeën, waarvan een aantal soorten 
in den Archipel voorkomen. Het zijn klimmende 
heesters met tegenoverstaande bladeren, haak
vormige klimorganen en bloemen in bolvormige 
bloeiwijzen. Het meest bekend is Uncaria 
Gambir, die de Gambir levert (zie aldaar). 
Minder bekende soorten zijn U. ferruginea Kurz 
(Kait-kait, mal.), waarvan het buigzame hout 
wordt gebruikt en U. ptcropoda Miq. (Kait-kait 
darat, mal.), welks bladeren een inlandseh ge- . 
neesmiddel zijn.

UNIE BANK VOOR NEDERLAND EN KOLO 
NIËN. Nadat ernstige meeningsgeschillen in den 
loop van 1913 waren gerezen tusschen de Directie 
der Nederlandsche Escompto Maatschappij te 
Ba tavia eenerzijds en Vertegenwoordiger en Com
missarissen dier Bank in Nederland anderzijds, 
werd te Amsterdam besloten tot de oprichting der 
Unie Bank, aan welk besluit in 1914 uitvoering 
gegeven werd.

De Nederlandsch-Indische Crediet- en Bank- 
vereeniging bracht haar bedrijf bij de Unie Bank 
in, welke de behandeling harer effectenzaken toe
vertrouwde aan de heeren Patyn, Van Notten 
& Co., terwijl de firma’s Coster van Voorhout & 
Co. te Soerabaja en Neumann & Co. te Batavia 
als vertegenwoordigers voor de Bank optraden en 
ook elders in Nederlandsch Indië geleidelijk ver- 

* takkingen der Bank in het leven werden geroepen.
Het doel der Unie Bank is het werken in de

i!i
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!
richting eener zuivere wissel- en depositobank en 
het verleenen van credieten aan handel, land
bouw en nijverheid in Nederland en Koloniën, 
met uitsluiting van directe belangen bij de Indi
sche cultures. Volgens hare statuten beoogt de 
Bank het uitoefenen van het kassiers- en bankiers - 
bedrijf en het doen van finaneieele operaties in 
het algemeen, het beheeren van vermogens van 
anderen, het deelnemen in syndicaten en consor- 
tiën en het doen van al zoodanige handelszaken, 
als met het een en ander in verband staat. Het 
maatschappelijk kapitaal der Bank is / 5.0U0.00U, 
waarvan een 
en volgestort.

UNIFICATI

bedrag van één millioen is gepl
Hik 'Êot' omstreeks 1900 placht men 

van unificatie te spreken ter aanduiding van het 
op den vorm der wetgeving betrekking hebbende 
streven om evenwijdig loopende verordeningen 
voor onderscheiden deelen van Indië in één ver-

aatst

ordening voor geheel Indië of voor alle buiten
gewesten bijeen te vatten: unificatie van rech
terlijke inrichting, unificatie van inlandsehe 
rechtspleging, unificatie van inlandsehe belas
tingen in de buitengewesten, enz. Spoedig na

i
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haaldelijk ter sprake in den Volksraad; zie het 
• register op de Volksraadsstukken. liet in Juni 

1920 verschenen rapport der herzieningscom- 
missie voor de Indische staatsinrichting (Dcc. 
1918) aanvaardt unificatie op tal van punten, 
voorloopig evenwel niet voor liet privaatrecht; 
haar lid Ritseina van Eek, in zijn aan het rapport 

9 toegevoegde nota, oppert zoowel tegen dc ge- 
gelijkmaking der bepalingen als tegen den Euro- 
peeschen grondslag der eenhcidsbepalingen be-, 
denkingen. Ook G. G. Fock bij zijn ambtsaan
vaarding in Maart 1921 roerde dit vraagstuk aan. 
Zie voorts hot algemeen pleidooi vóór unificatie 
van prof. mr. L. W. C. van den Berg in De Gids, 
1919. III.

' URANDRA CORNICULATA Foxw. Fam. 
Icacinaceae. Bëdaroe, Daroe, Endaroe, Mën- 
daroe, Pëdaroe (mal.). Groote boom, 30 a 40 M.

' hoog, verbreid over het Westen van den Archi
pel in de nabijheid van de kust, met rechten, 
cylindervormigen stam en kleine wortellijsten. 
Het fraai gele, later bruine hout is hard en 
riekt aromatisch. Het is zeer duurzaam en 
wordt voor europeesche woningen gebruikt 
als materiaal voor balken en stijlen. Het gaat 
door voor een der allerbeste houtsoorten van 
Bornco, doch is nogal onderhevig aan scheuren.

URARIA CRINITA Desv. Fam. Leguminosae. 
Èkor koetjing (Mal.); Boetoet badjing, Pati 
oela, Oelar oelaran (jav. ); Boentoet tjarcuh, 
Mèmèjongan (soend.). Opgerichte heester met 
gevinde bladeren met 5—7 blaadjes en bloemen 
in dichte behaarde bloemtrossen Algemeen op 
beschaduwde plaatsen in de vlakte. De wortels 
zijn een inlandsch geneesmiddel tegen dysenterie, 
de gekneusde bladeren tegen vergrooting van 
lever en milt. Ook de bloei wijze wordt als genees
middel gebruikt.

URCEOLA ELASTICA lloxb. Fain.^ Apocy- 
iiaceae. Akar gërip tëmbaga, Gërip poetih 
(mal.). Liaan van Sumatra en het Maleische 
schiereiland, soms zeer groot, n.1. 180 M. lang 
en mansdik. Het melksap levert een goede soort 
caoutchouc; de liaan is de oudst bekende rub- 
berplant van Azië. Ook andere soorten van 
Urceola. leveren caoutchouc. Bekend is Urceola 
brachyse pala Kook. f. (Tjockangkang) van 
Zuid-iSumatra en dc Padangsche Bovenlanden 
en Urceola ene uien la (Rambocng akar) van 
Achter-Jndiö en de Oostkust van Sumatra.

URENA LOBATA L. Fam. Malvaceac. Poeloet

(mal.), Pooloetan, Bönikan, Lëgëtan (jav.), 
Poengpoeroetan (soend.). Heester, van 1/2 tot 
2 M. hoog metroode bloemen en zeer veranderlijke, 
meestal gelobde en behaarde bladeren, overal 
in de tropen voorkomend, in Ned.-Indië vooral 
langs wegen en boschrandcn tot op 2000 M. 
boven zee. De vezel uit de bast gelijkt op die 
van jute, en is herhaaldelijk als vervanger van 
jute aanbevolen. Tot nu toe is de cultuur echter 
niet loonend gebleken. Wortels en bladeren 
worden wel als inlandsch geneesmiddel gebruikt.

UROPHYLLUM ARJBOREUM Korth. Fam. 
Rubiaceae. Ki tjëngkèh (soend.). Kleine boom 
tot S M. hoog, verbreid in het Westen van den 
Archipel, in W. Java tot op 1300 M. boven zee 
voorkomend. De jonge naar kruidnagelen 
riekende bladeren bevatten cugenol en methyl- 
salicylaat en worden als specerij en in inlandsche 
medicijnen gebruikt.

USNEA BARBATA Fr. en andere Usnea- 
soorten zijn korstmossen (Lichenen), die men in 
bergstreken als draadvormige, sterk vertakte 
planten op boomstammen en boomtakken 
aan treft. Meestal worden ze kajoe angin of 
rasoelc angin genoemd, omdat ze aan de wind- 
zijde der boomen zitten (de vochtigste kant) 
en de inlanders meenen, dat ze er door den wind 
zijn aangebracht. Daarom meent men ze te moe
ten aanwenden bij ziekten, die aan het intreden 
van wind in het lichaam hun ontstaan te dan
ken hebben.

UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING.
Gevestigd te Utrecht. Zij arbeidt op: A. Nieuw- 
Guinea, zoo*vel langs de Noordkust als in het 
Zuidwestelijk gedeelte van het eiland. Het gebied 
is in 9 zendingsposten verdeeld, maar zal op den 
duur in 17 ressorten verdeeld moeten worden; 
B. Halmahéra, eveneens met 9 ressorten; O. 
Boero.e met twee ressorten. Zie verder ZENDING 
(P ROTESTANTSCHE).

UVARIA. Plantengeslacht der Anonaceeën. 
Heesters, meestal klimmend, met purperen, 
soms witte of gele bloemen. Van U. littoralis BI., 
Ojod luilak (jav.), Pëpisang (lamp.), Ivalak 
(soend.), worden de donkerpurpere vruchten 
soms gegeten; dit geldt ook voor een aantal 
andere Uvaria-soorten. De stengels van U. 
littoralis en U. purpurea BI. zijn zeer taai en 
worden als bind materiaal gebruikt. Stengel en 
bladeren van U. rufa gaan voor geneeskrachtig 
door.

I
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V.
nader berigt nopens den aard der kinderziekte 
te Batavia; in hoever men met dc inenting ge
vorderd is, en wat daarbij is waargonomen”. In 
1780 gAf Mr. W. van Hoogcndorp eene „Rede
voering dor inenting”, die in het 2e deel der 
Verhandel, voorkomt on ook afzonderlijk is uit
gegeven. In 1782 zetto L. Bickcr de aanbeveling 
der inenting voort in zijn opstel: „Omtrent do 
inenting der kinderziekte in do Oostersche volk
plantingen”. Die pogingen om de rechtstreeksche 
inenting van pokken te doen plaats hebben, zul
len wellicht eenig gevolg gehad hebben;

VAARTUIGEN. Zie Supplement.
VACCINE. Toen dc inenting van pokken met 

pokstof van zieken op gezonden in Europa be
kend was geworden, bleef die in N.-Indië niet 
onopgemerkt. Reeds in 1779 verscheen bij L. 
Dominicas te Batavia oen boekje van W. van 
jlogendorp, getiteld: „Sophronisba, of dc geluk
kige moeder, door do inentinge vi).n haare doch
ters” enz., waarin die inenting werd aanbevolen; 
terwijl in datzelfde jaar J. van dor Steego in het 
Ie doel der Verli. v. h. Bat. Gen. v. K. en W. 

pstel had geplaatst getiteld: „Berigt en maareen o
32iv



498 VACCINE.

van maandrapporten gelast. Het blijkt, dat som
tijds zelfs eeno belasting werd geheven om in de • 
onkosten der vaccine te voorzien, want in Ind.
Stb. no. 10 van 6 Febr. 1818 wordt de intrekking 
bevolen dier belasting van 12 stuivers per huisge
zin in sommige districten der Preanger Regent
schappen. Omtrent de invoering der vaccine in de # 
Buitenbezittingen is niets met zekerheid bekend, 
al blijkt het uit sommige stukken, dat do stof in 
*1814 op hot eiland Ambon was uitgestorven door 
zorgeloosheid van den superintendent G. Babing- 
ton. Er werd evenwel nieuwe voorraad van Java 
aangevoerd en tevens werden in IS 14 twee inland - 
sche vaccinateurs (een voor Saparoea en een voor 
Haroekoe) benoemd (zie J. M. H. v. Dorssen in 
Gen. Tijdschr. v. N.-I. XXXIV, 17). In 1S20 
werd een Reglement op de uitoefening der koe
pokinenting in Ned.-Ind. vastgesteld, waarbij 
het toezicht werd opgedragen aan een Inspecteur, 
ondergeschikt aan den Commissaris voor den Ci- 
vielen Geneeskundigen dienst; de werkzaamhe
den der vaccinateurs (die door de opzichters-moes- 
ten onderwezen worden) werden geregeld en te
vens eenige nuttige maatregelen gedurende het 
heerschon der pokken voorgeschreven. In 1831 
werd dat Reglement aangevuld, en in 1852 tot 
eene nieuwe regeling besloten, die in 1856, ’57 en 
’58 op Java werd ingevoerd en in 1S72 ook op Ba- 
li (zie J. Idsingain Gen. Tijdschr. v. N.-J. XXIII,
114). Er hebben van tijd tot tijd nog wel eenige 
wijzigingen plaats gevonden, maar de regeling, 
die in 1856, vooral door den toenmaligen Inspec
teur over de Vaccine Dr. A. E. Waszklewicz is be
werkt, bleef in hoofdzaak dezelfde tot het jaar 
1911, toen de burgerlijke geneeskundige dienst in 
Ned.-Indië als een zelfstandige tak 'van dienst, 
behoorendc tot het Departement van Onderwijs 
en Eeredienst, van den militairen geneeskundi
gen dienst werd afgescheiden. Sedert dat tijdstip 
berust het toezicht op de vaccinatie bij dc-n 
Hoofdinspecteur van den burgerlijken genees
kundigen dienst en de onder dezen geplaatste 
Inspecteurs en Adjunct-Inspectcurs. De inen
tingen zelf geschieden voor het grootste gedeelte 
(bij de inlandsche bevolking bijna alleen) door 
inlandsche ambtenaren, die daarvoor zijn opge
leid en den titel van vaccinateur, mantri tjatjar, 
dragen.

De regeling, waarop ook de ambtenaren van 
het binnenlandsch bestuur toezicht moeten hou
den, berust voor Java en Madoera op een zoo
genaamd centraal- of kringenstelsel. Daarbij zijn , 
op Java 175, op Madoera' 8 vaccine-dislricten 
aangenomen, die ieder uit drie, elkaar enclavee- 
rende kringen bestaan. De inlandsche vaccina
teur woont op de inentingsplaats van den binnen
sten kring. Van dit punt uit is ieder vaccine- 
district door een stelsel van 12 stralen verdeeld

zekerheid daaromtrent bestaat niet. In elk geval 
zullen zij er toe hebben bijgedragen om de ont
dekking van E. Jenner, dat do inenting van koe
pokken bij den mensch het ontstaan van men- 
schenpokken kan voorkomen, in goede aarde te 
doen vallen. Den 4en Mei 1796 deed hij zijne 
eerste inenting met koepokstof, en in 1798 gaf 
hij zijne eerste verhandeling daarover uit.

De eerste practizijn, tevens Binnenrcgent van 
het Buiten-Hospitaal te Batavia, Jan Klop- 
rogge, gaf den eersten stoot tot invoering der 
koepokstof op Java, door in 1803 aan den Com
missaris over ’s Compagnie’s Hospitalen, den 
Raad Extra-Ordinair W. II. van IJsseldijk, een 
uitgewerkt voorstel te doen, gegrond op de ver
kregen resultaten op Isle de France (Mauritius).
Dat voorstel werd aangenomen en door de Hooge 
Regeering bij Resolutie van 12 Januari 1S04 tot 

. invoering der koepokstof besloten, terwijl bij cir
culaire ordre werd bekend gemaakt, dat de van 
Isle de France aangebracht e koepokstof de eenige 
en ware soort was. De Chirurgijn Majoor M. R.
Gauffré moest met 10 & 12 kinderen van 6 
tot 12 jaar met het scheepje „De Harmonie” naar 

•Isle de France vertrekken om de koepokstof 
„levendig” naar Batavia te brengen, terwijl de 
Raad Extra-Ord. Van IJsseldijk verzocht werd 
de noodige „voorwerpen” (slavenkinderen) „te 
zien magtig te worden”. Gauffré vertrok met 
9 vrije Javaansehe kinderen en*6 slavenkinderen

* en was in Juli 1804 te Batavia terug; bij Reso
lutie van 21 Sept. 1804 werd de gelegenheid 
tot inenting in het Buiten-Hospitaal, dat toen 
op Noordwijk stond, gegeven. Jntftsschen was 
de inenting reeds te Benkoclen (waarschijnlijk 
door den Eersten dokter aldaar Ch. Kampbel) 
ingevoerd. In 1805 werd besloten om ook 
in de inlandsche kampongs om Batavia en te 
Meester Cornelis in te enten en een geneeskun
dige naar Makasser te zenden, ten einde daar en 
naar de andere kantoren om de groote Oost de 
koepokstof over te brengen. Er was evenwel geen 
geneesheer disponibel, zoodat die tocht werd uit
gesteld. In het einde van 1807, toen Gauffré 
voor zijne moeite met eene gratificatie van 500 
rds. aan papieren „van credit” (ongeveer ƒ 625) 
werd beloond, bleek de koepokstof te Batavia en

. langs Java’s Noordkust uitgestorven. (Zie J. M.
H. van Dorssen in Gen. Tijds. v. N.-T. XXXII,
807). Had men het advies van dien geneesheer 
gevolgd en personen speciaal met het cultiveeren 
en conserveeren der koepokstof belast, dan ware 
dat onheil waarschijnlijk voorkomen. Gauffré 
werd in 1808 naar Java’s Oostkust gezonden en 
schijnt daar nog goede koepokstof gevonden te 
hebben. Toen de superintendent Surgeon W.
Hunter in Dec. 1811 en het begin van 1812 
eene inspectiereis maakte in Oostelijk Java vond 
hij de vaccine te Semarang en te Soerabaja jn 
orde, terwijl op vele andere plaatsen (Bangil,
Probolinggo, Bësoeki, Grissee, Pasoeroean enz.) 
door Javaansehe vaccinateurs en door Europ, ge- 
neesheeren werd ingeënt. Op Java bleven enkele 
malen moeilijkheden bestaan, vooral door de indo
lentie der inlanders, die tegen de moeite van rei
zen opzagen, welke moeiclijkheden zich evenwel 
in West-Java meer dan in het Oostelijk gedeelte 
schijnen te hebben voorgedaan. Den 1 Oen Maart

• 1812 werden vaccinateurs voor Batavia, Sema
rang en Soerabaja benoemd. Den 2en December geheele district. 
1815 werd bij ordonnantie het geregeld inzenden

I
I
:

1
i:

:
:
!

••
;

:

l

f ».

in evenveel sectoren, en iedere sector omvat dus 3 
onderafdcelingen. In ieder dezer onderafdcclingcn 
is een vaste plaats aangewezen waar de inenting 
moet geschieden. lederen Maandag ent de vacci
nateur in clc plaats waar hij woont de personen 
bohoorendo tot een der onderafdcelingen van 
den binnensten kring, terwijl des Dinsdags on 
des Woensdags ingeënt wordt in de tweede en 
derde onderafdeeling, die tot dcnzclfdcn sector 
behooren. Op deze wijze maakt de vaccinateur in 
den loop van 12 weken een ommegang door zijn

I
Uit de kampongs, waar het laatst is ingeënt, .



499VACCINE.

worden in de daaropvolgende week de ingeente 
kinderen naar de dichtstbijgelegen inentings- 
plaats, die aan de beurt is, gezonden, ten einde 
den uitslag na te gaan. De voorgeschreven rap
porten en tabellen geven steeds een overzicht 

den gang der vaccine. Eenmaal per jaar 
worden op alle inentingsplaatsen de kinderen 
van 7 — 8 jaren oud gerovaccineerd, en later de 
volwassenen nog eens of meermalen. Al die 
inentingen geschieden . kosteloos, tenzij de 
vaccinateur aan huis wordt ontboden. Voor Ba
tavia en Meester Cornelis is de regeling eenigszins 
anders, met het oog op de groote dichtheid der 
bevolking op die plaatsen.

De vaccinatie is niet gedwongen, zelfs mag geen 
dwang worden uitgeoefend (Miss. v. d. len Gouv.- 
Secr. 24 Maart 1870, no. 557 en Miss. v. d. Chef 
Gen. Dienst 8 April 1870, no. 628), maar niet 
velen onttrekken er zich aan. De inlanders zijn 
bang voor pokken en hebben ondervonden dat' 
inenten een goed voorbehoedmiddel is. Dwang 
ontbreekt niet geheel, want in Sidoardjo werd 
o.a. het wegblijven ter vaccinatie gestraft met 
/ 1 a / 2 boete of met krakal, in Bantam zelfs met 
/ 5 boete. (Kohlbrugge in „Vragen des tijds” 
1903: Ervaringen van een Indisch geneesheer).

De koepokstof werd vroeger in den regel ver- 
vcrscht door aanvoer uit Nederland van lymphe 
in buisjes of tusschen glaasjes. Daar zij dus altijd 
eenige weken oud was, bleek de werkzaamheid 
niet zelden verminderd. Daarom hebben vele 
malen gencesheeren en ambtenaren getracht de 
vaccinestof te verbeteren door inenting van run
deren en daarna weder bij den mensch. Aangc- 
moedigd door welgeslaagde proeven van den 
gepensionneerden ass.-res. F. H. Boers (in 1854, 
’56 en '11), nam do offic. v. gezondh. C. D. Schuc- 
kink Kool de zaak op groote schaal ter hand, 
waarbij de Vercenig. t. bev. der Goneesk. We- 
tenscli. in N.-L. haar financieelen en moreel en 
steun verleende, welk voorbeeld later door het 
Gouvernement werd gevolgd (G. B. 20 Dec. 1884, 
no. 2c). Den lOcn Juni 1884 entte hij te Meester 
Cornelis eenige runderen van het kind in en zette 
die inentingen van rund op rund door, zoodat hij 
eenige goede generatiën van koepokstof kreeg, 
waarmede dan weder kinderen ingeënt werden 
(Gen. Tijdsehr. v. N.-L XXIV, 254). Daar hij, 
door eene overplaatsing, verhinderd werd die 
proeven doortezetten, werden die later door 
M. K. Enthoven vervolgd (Gen. Tijdsehr. v. N.-I. 
XXV, 31) en door M. J. Hubcrt en J. M. II. v. 
Dorssen voortgezet (id. XXX, 68). Ook de off. v. 
gez. Zuur maakte zich zeer verdienstelijk door to 
trachten de uit Europa aangevoerde animale vac
cine in Indië in te voeren. De resultaten waren 
evenwel niet voldoende. Intusschen was Seliuc- 
kink Kool naar Nederland vertrokken en werd 
hem daar door den Minister van Koloniën in 1887 
opgedragen do verschillende paros vaccinogènes 
in Nederland te bezoeken, waaromtrent hij een 
rapport uitbracht (Gen. Tijdsehr. v. N.-I. XXIX, 
229), Na nog vele moeilijkheden te hebben door- 
worsteid, gelukte het eindelijk in 1891 een pare 
vaceinogèno to Weltevreden to openen, waarvan 
de oprichting reeds bij G. B. van 6 Aug. 1890, 
no, 14 was bepaald. Het Reglement voor dat pare 
vaccinogènc is vastgesteld bij G. B. 4 April 1891, 
no.
geregeld bij G. B. 31 Aug. 1891 no. 1.

Schuckink Kool was do eerste Directeur

en bezigde by de opening twee kalveren, afkom
stig van zijne eerste stichting to Meester Corne
lis, welko puisten van de 27sto generatie bezaten 
(Gen.Tijdsehr. v. N.-L XXXII, 192). Sedert dien 
tijd werkte het pare regelmatig door en werden 
de nieuwste methoden van inenting beproefd 
en toegepast, als zij bleken nuttig te zijn. De 
Indische Archipel werd, zooveel rhogclijk, voort
durend van vorsche vaccine voorzien.

Sedert 1894 werd aan die Inrichting aan inlan
ders, die zich daartoe aanmelden, de gelegenheid 
gegeven, zich te bekwamen in de vaccinatie van 
mensehen en kalveren, de behandeling van vac
cinestof, het steriliseercn van instrumenten enz. 
Zij ontvingen bij gebleken bekwaamheid daarvan 
een certificaat.

Tegenwoordig is de officieele naam vm het 
pare vaccinogènc „Landskoepokinrichting”. Zij 
staat onder directie van een directeur (ambte
naar), die tevens hoofd is van het Instituut- 
Pasteur, en aan wien een onderdirecteur en 
nog drie ’ geneeskundigen zijn toegevoegd. 
Jaarlijks publiceert de directeur de hoogst be
langrijke verslagen, die in het Gen. Tijdschrift v. 
N.-I. regelmatig voorkomen.

De groote toename van het gebruik der animale 
vaccine maakte het noodig, dat de bestaande 
inrichting belangrijk werd uitgebreid. Met deze 
uitbreiding werd in het jaar 1906 begonnen, en 
op den 9en Februari 190S kon de nieuwe in
richting worden in gebruik genomen. Deze 
kan in alle opzichten worden beschouwd als 
een modelinrichting, waarop Nederl. Indië te
recht trotsch kan zijn. Sedert 1910 worden aan 
’s Lands Koepokinrichting ook cholera-vaccin en 
allerlei andere vaccins (typhus-, staphylococcen 
mcningococcen-, en gemengd cholera-typhus- 
vaccin) bereid. In 1913 werd een aanvang ge
maakt met de aflevering van diagnostische sera. 
Door de groote uitbreiding van het bedrijf kon 
nu langzamerhand de inrichting te Weltevreden 
niet meer aan de gestelde cischen voldoen, en 
werd besloten te Bandoeng een nieuwe te bou
wen, waarmede reeds een aanvang is gemaakt.

Sedert 1909 wordt op geheel Java en Madoera 
uitsluitend geënt met animale vaccine, waarvoor 
wordt gebruikt de vaccine afkomstig van jonge 
karbouwen, die geënt worden met de le generatie 
van lapine (op de konijnenbuik gekweekte 
vaccine) op kalveren. Dit laatste geschiedt omdat 
bij overenten van karbouw op karbouw de oog-. 
sten spoedig veel minder goed worden. Telkens 
wanneer de oogsten te wcnschen overlaten, 
wordt voor het inenten der karbouwen nieuwe 
kalvervaccino uit lapine aangekweekt. Is de 
voorraad lapino uitgeput, of is deze in virulentie 
verzwakt, clan wordt door het inenten van konij
nen met kalvervaccino een nieuwe lapinestam 
gemaakt.

De entstof wordt tegonwoordig verzonden in 
geconcentrcerden vorm, n.1. als glyeerinevaccine, 
in de verhouding van 1 deel vaccine op 2 clln. 
glycerine, en even voor het gebruik door 
menging met tevens toegezonden afgemeten 
hoeveelheden glycerine verdund tot 
houding van l deel vaccine op 6 dln. glycerine. 
De verzending geschiedt in bamboekokers, 
bij do buisjes met vaccine, ieder afzonderlijk 
in een strookje perkamontpapier gcwikkold, in 
de openingon van oen stuk gegolfd kardoespapier, 
dat zich in den bamboekoker bevindt, gestoken
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worden. Op deze wijze werden in 1918 verzonden 
17402 buisjes mot vaccine, voldoende om daar
mede 7.855.2S5 personen in te enten. Ook voor 
den vaccinedienst op de Buitenbezittingen wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van animale 
vacoine, tengevolge waarvan ecnc reorganisatie 
van dien dienst in voorbereiding genomen

Sedert 1898 wordt bij de vaccinatie en rcvac- 
cinatie steeds gebruik gemaakt van den vacci- 
nostyle individuel, en wordt geënt volgens de 
zoogenaamde streepmetliode.

Sedert het jaar 190S worden aan ’s Lands 
Koepokinrichting inentingscursussen gegeven 
voor de inlandsche vaccinateurs. In 1914 ver
wierf de eerste Chineeschc vrouw bet vaccina- 
teursdiploma.

Koblbrugge heeft in het straks genoemde 
opstel gepoogd aan te toonen, dat de schijnbaar 
zoo goed geregelde vaccinatie nog veel te wen- 
schen overlaat. Behalve de inwrijving met tama
rinde en zout, met asch of met zand,' waardoor 
de puisten niet opkomen, verijdelen velen de 
voorschriften door wakils (plaatsvervangers) te 
stellen; de moeders, die hare kinderen niet willen 
doen inenten, huren voor eenige duiten andere 
kinderen; bij de revaccinatie worden geregeld 
wakils ingeënt, vooral in plaats van vrouwen. 
Daardoor vindt men menschen, die tot vier malen 
in één jaar zijn gerevaccincerd, terwijl grijsaards, 
die niet meer kunnen werken, zich geregeld daar
voor disponibel stellen. De staten, door de vacci
nateurs ingediend, moeten om verschillende re
denen als veel te gunstig beschouwd worden. 
Door Dr. C'. Winkler en Dr. J. Noordhoek Hegt is 
in eene van vele bijlagen voorziene lijvige ver
handeling, getiteld: „Aanteekeningen naar aan
leiding van Dr. J. H. F. Kohlbrugge’s opstel 
over den yaecinatietoestand in Nederlandsch- 
Iridië Batavia 190G”, aangetoond, da door de 
ongunstige voorstelling van Dr. Koblbrugge het 
Nederlandsch nubliek noch juist, noch volledig 
is ingelicht.C*'-' }

VACCINIUM. Plantengeslacht der Erieaceeën 
met eenige soorten in het hooggebergte, het meest 
uitziende als flinke heesters of kleine hoornen, 
dus niet gelijkend op de Nederlandsche boschbes, 
die ook tot het geslacht Vaccinium behoort. Van 
eenige soorten zijn de bessen eetbaar; vooral die 
van V. malaccense, welke echter niet in de berg
landen, maar aan het zeestrand voorkomt. V. 
varingifolium Miq. Mëntigi (mal.), Tëraigi 
(jav.), Tjantigi woengoe (soknd.), komt vooral 
op open plaatsen in kraters en solfataren voor. 
Van den stam maakt men houtskool.

VACHTLUIZEN ook wel pelsvreters (Mul- 
lophaga) geheeten, onderscheiden zich van de 
echte fuizen, waarmee zij in uiterlijk veel over
eenkomst vertoonen, door het bezit van bijtende* 
monddeelen; dit is in overeenstemming met hun 
leefwijze, daar zij niet als de echte luizen zich met 
bloed voeden, maar leven van den afval der op
perhuid (huidschilfers, stukjes veer enz.). Hun 
poolen zijn aan het uiteinde van één of twee 
klauwtjes voorzien, die kunnen worden toege
knepen, zoodat op die wijze een soort van tang 
gevormd wordt, waarmede zij zich aan haren of 
voeren kunnen vastklommen, Verreweg de mees
te worden op vogels aangetroffen, maar enkele 
soorten leven op zoogdieren. De gastheer, het 
dier waarop de vachtluisleeft, heeft onder norma

le omstandigheden weinig last van deze parasie
ten, omdat ze hem niet verwonden en hun aantal 
gewoonlijk niet groot is; maar bij jonge of zieke 
dieren vermenigvuldigen zij zich soms sterk.
Men vermoedt, dat de stofbaden, welke sommige 
vogels zoo gaarne nemen, een der middelen zijn, 
waarmede zij deze parasieten trachten te be
strijden. Op één dier kunnen somtijds verschil
lende soorten vachtluizen worden aangetroffen; 
zoo heeft men bij de kip wel vijf verschillende 
soorten "evonden. In het groote werk van E:
Piaget, les Pédiculines, zijn verscheidene soorten 
afgebeeld en beschreven, parasiteerende op 
zoogdieren en vogels, die den Ind. Archipel''j /r 
bewonen . ■ r

VADERRECHT. Zie'HUWELIJK.
VALCKENIER (ADRIAAN). Gcb. 6 Juni 1G95 

te Amsterdam uit hot huwelijk van Mr. P. R. 
Valckenier, bewindhebber der O.-I. Comp. te Am
sterdam en E. S. Pellicorne. Hij vertrok 22 Oct. 
als onderkoopman naar Indic en kwam 21 Juni 
1715 te Batavia aan; werd in 172G bevorderd tot 
koopman en opperkoopman; in 1727 tot boek- 
houder-gcncraal van N.-h; in 1730, ’33 en ’3G tot 
Raad extra-ordinair, Raad ordinair en Eerste 
Raad en directeur-generaal: werd eindelijk dooi
den R. v. 1. tot Gouv.-Generaal verkozen en trad 
als zoodanig den 3en Mei 1737 op. Het was tijdens 
zijn bestuur dat de beruchte moord op de Chince- 
zen te Batavia plaats vond, waartoe het volgende 
aanleiding gaf: Nadat door maatregelen van G.G. 
Zwaardecroon een stroom van Chineezen naar 
Batavia gelokt was, voor wie, zooals achteraf 
bleek, geen middelen van bestaan in voldoende 
mate aanwezig waren, zag men zich langzamer 
hand gedwongen dien stroom te keeren en zich 
van de overtollige elementen tc ontdoen. Zoo 
werd o.a. in 1732 be.'iloten alle Cliin,. zwervers op 
tc pakken en in den ketting naardeKaapdeGocd*
Hoop te zenden, en op 25 Juli 1710, die zwervi 
ook al waren zij voorzien van permissie-brief j<
(welke hun waren uitgereikt tegen betaling van '1 
Rijksdaalders) ,.in de boeijen te slaan en te doen 
examineeren”. Deze en dergelijke besluiten van 
de H. Reg. in Indië gaven aan den haat fier ( 'In 
neezen tegen de Hollanders nieuw voedsel, nu i 
gevolg dat in Sopt. 1740 de Chineezen in de om
streken van Batavia in formeelen opstand 
raakten. In den nacht vafti 8 op 9 Oct. beproefden 
zij oj) verschillende punten fier stad een aanval, 
welke echter werd afgeslagen. Hoewel de C'hinee- 
zen binnen de stad zich rust ig hielden, was de po
sitie der Hollanders aldaar zeer hachelijk en 
vreesde men het ergste. Een voorstel van G.-G. 
Valckenier om de „stad van de Chineezen te rui
men” werd door den R. v. I. verworpen, doch be
paald werd dat alle huizen der Cliin. zouden woj - 
den onderzocht om alleen tegen de kwaadwilligen 
de gewenschte maatregelen te nemen. Nauwelijks 
was dit besluit der Reg. bekend of liet „onderzoe
ken” nam een aanvang, d.w.z. er werd een bloed
bad aangericht dat vojle 2 dagen (9 en 10 Oct.) 
duurde en waarbij meer dan J 0.000 Chineezen, 
mannen, vrouwen en kinderen, lietjeven lieten, 
terwijl het plunderen, rooven en brandstichten 
nog verscheidene dagen aanhield. De Regeering 
nam intusschen volstrekt geen maatregelen om 
het moorden te verhinderen, doch terwijl nu ver
schillende geschiedschrijvers, waaronder vooral 
Van Hoe veil („Batavia in 1740” in Tijdschr. v.
N.-I. 3e jaarg. 1840, dl. I, blz. 447 vgg.) de schuld
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geheel op Valckcnicr werpen, zelfs beweren dat 
de moord op zijn geheimen last geschiedde, komt 
L)e Jonge (Opkomst, dl. 9, 1877, blz. xlit vgg.), 
in zijn onpartijdige, geheel op archief-studic bo- 
werkto uiteenzettingen, tot gevolgtrekkingen, die 
ongetwijfeld de zaak in een juister daglicht stel
len. Desniettemin werpt deze schanddaad, waar
van een vreeselijk tafreel werd opgehangen in den 
boetzang van Willem v. Haren ..Op den moord 
der Sincezen, enz.” en in het Dagboek van Gerrit 
Verbeet, een onuitwischbare vlek op het bestuur 
van den hardvochtigen, onmeedoogenden Valcke- 
nier. Maar ook in andere opzichten heeft zijn be
heer zich ongunstig gekenmerkt: we bedoelen zijn 
voortdurende twisten met leden van den R. v. I., 
welke ten slotte tot een uitbarsting kwamen. Den 
6en Dcc. 1740 nl. verscheen V,. hersteld van cene 
ziekte (van welke ziekte de Raad gebruik had 
gemaakt om zich meer en meer gezag aan te ma
tigen) ter vergadering, gevolgd door een detache-' 
ment soldaten, dat zich in een kring om den H. R. 
schaarde. Een hoogloopcnde twist deed V. be
sluiten de leden van den Raad Van Imhoff, Van 
Schinne en Hazo te arresteeren en door de gewa
pende macht te doen wegvoeren. Den lOen Jan. 
1741 werden deze leden in voortdurend militair 
arrest, ieder op een afzonderlijk schip, door V. 
naar Nederland opgezonden en bleef hij, voorloo- 
pig althans, meester van het hem zoo lang be
twiste terrein. Inmiddels was aan V. door de HH. 
XVII, op zijn reeds in 1738 gedane aanvraag, den 
2en Doe. 1740 eervol ontslag verleend en vertrok 
hij den Oen Nov. 1741 als admiraal der retour 
vloot naar Nederland; 25 Jan. 1742 aan de Kaap 
aangekomen, werd hij evenwel op last der HH. 
XVII aldaar gearresteerd, naar Batavia terug
gevoerd en toen hij 12 Aug. 1742 daar aankwam 
op het kasteel te Batavia gevangen gezet. Ver
se brik kei ijk zwaar heeft V. voor zijne willekeurige 
handelingen moeten boeten. Zijn grootste tegen
stander, Van Imhofï, was bij zijn komst in Neder
land onmiddellijk in eer hersteld, zijn arrest en 
opzending werden verklaard „te wezen informeel, 
nul, krachteloos en van geener waarde”, ja zelfs 
werd hij tot Valekenier’s opvolger benoemd. En 
bovendien werd het tegen V. ingesteld strafge
ding zoo langzaam gevoerd, dat dit bij diens dood 
nog niet I en einde was gekomen. De eisch van den 
advokuat fiskaal luidde:'outhalzing en verbeurd
verklaring van goederen. Bewindhebbers ver
klaarden zijn proces „door den dood gcabolcert”. 
\ d' k. nier overleed den 20en Juni 1751 in de ge- 
vangonis, waar hij dus bijna 10 jaren doorbracht. 
Hij werd ie Batavia zonder eenige plechtigheid 
begraven. Zie nog: A. W. Stellwagen, Valckcnicr 
en Van lmhoiT, Elzevier’s Maandschrift, I’ebr. 
1895.

VALENTIJN (FRANCOIS). Geboren den 17eu 
April 1000, uit het huwelijk van Abraham Valcn- 
tij n, conrector der Lat jjnsehe school te Dordrecht, 
en Maria Rijsbergen (alias: van R.), een predi
kant s-dochter uit Alblas. Hij genoot zijn. eerste 
opleiding op genoemde school, en studeerde 
daarna aan de Hoogescholcn te Utrecht (slechts 

. kort) en te Leiden in do Godgeleerdheid, Wijs
begeerte on aanverwante vakken; te Leiden 
werd hij ingeschreven in het Album Studiosorum 
(Lugd.-Batav. 1875) op 20 Febr. 1082 als student 
in de Theologie. Nauwelijks 18 jnar, deed hij hier 
de veroisohte examens, werd op het laatst van 
1 (584 als predikant naar Indië beroepen en ver

trok daarheen den lOen Mei 1085, dus op 19- 
jarigen leeftijd, liefhebber van kamermuziek zoo- 
als zoovolen zijner tijdgenooien.

Na eenig oponthoud aan do Kaap bereikte hij 
den 30cn Dcc. 1685 Batavia, on 30 April 1686 
zijn standplaats Amboina, Het aanleeren der 
Maleische taal, noodig voor zijn ambt, viel hem 
hier niet moeilijk ; onder leiding van den beken
den G.- E. Rumphius en van den ouderling J. do 
Ruiter, bracht hij het zoo ver dat hij den 3en 

’ Aug. van datzelfde jaar reeds in het openbaar 
in het Maleisch predikte.

Het volgend jaar wees de Politieke Raad van 
Ambon hem aan, zeer tegen zijn zin, voor een 
vacante plaats op Banda. Valcntijn’s protest 
mocht niet baten; het heette: den last volbren
gen, of anders „met afgeschreven gage” naar ’t 
vaderland terug; aldus vertrok hij in Juli 1687 
naar Banda, met achterlating van een zuster 
(Anna Maria), die hem spoedig naar Indic was 
gevolgd; op Banda bleef hij 10 maanden (III,
2, 2e Stuk, fol. 366 en 92). ‘) In 1688 (16 Mei) 
keerde Valentijn weder naar Ambon terug, en 
begon in het volgende jaar volgens eigen getui
genis aan het o verzotten van den Bijbel in „’t ge
meen of laag Maleits” (III, 1, fol. 80); uitziende 
tevens naar een vrouw met geld. Den 12en Octo- 
ber 1692 (IV, 2, fol. 121) huwde hij er met Cornc- 
lia Snaats (uit een Briclsche familie), Weduwe 
Leydekker; weduwe nl. van zijn vriend en be
schermer Henrik Leydekker — „myn voorsaat”, 
zooals Valentijn hem pleegt te noemen —, in 
leven burger-kapitein en lid van den Raad van 
Justitie op Ambon, die aan zijn vrouw, behalve 
4 kinderen (Aletta, Gcrard, Petronella, Bartlio- 
lomeus), hoogstwaarschijnlijk een groot vermo
gen had nagelaten 2).

Den 6en Mei 1694 vertrok V., wiens 5-jarig 
verband sedert lang was verstreken, met vrouw
en 5 kinderen (4 stiefkinderen, nl. 2 jongens .en 
2 meisjes, en een eigen dochtertje Maria) naar 
Batavia, waar hij na een gevaarlijke reis in Juni 
aankwam; gewis heeft hij hier weer den hem ge
negen en aan Rumphius’ Kruidboek zoozeer ver- 
knochtcn Gouv.-Gen. in ruste, Camphuys (G.G. 11 
Jan. 1684—afgetreden 24 Sept. 1691, t IS Juli 
1695), aan den weg van Jakatra bezocht, van 
wien hij later in zijn Dl. IV, 1 (172*6) „Batavia’s 
Grond-vcsting” kon opnemen, en wiens gast hij • 
reeds bij zijn eerste komst tc Batavia in 1686 
was geweest (ÏV, 1, fol. 322; 2, 2c Stuk, fol. 106).
In Dcc. 1694 ging hij door naar het vaderland, 
dat hij 24 Aug. 1695 bereikte, en waar hij zich 
in zijn geboortestad Dordrecht vestigde, alwaar 
zijn ouders nog loefden.

') De aanhalingen uit Valentijn’s nader te 
behandelen „Oud en Nieuw Oost-Indien” zul- 

* len kortheidshalve steeds op deze wijze geschie
den: 111. 1. 111. 2, enz., en duiden de le of 
2e Gedeelten van het IIle deel enz. aan.

2) Deze Leydekker (overleden na IS Sept. 
1690) verloor toch hij een brand op Ambon 
den 19en Febr. 1687 wel 16000 u 18000 Rijks- 
daalders (IV7, 2, 2e Stuk, fol. 112); zoo bezocht 
hij met vrouw en kinderen in April 1688 „mot 
syn eigen vaartuig, of Chalocp” (ib., fol. 117) 
Valenten op Banda; of voer meermalen‘„niet 
zyn chalocp” naar Bali (IIl, 2. fol. 257), wol 
zeker voor handelsdoeïeinden. Do 4 kinderen 
erfden minstens 17287 Rijksd.

ft,
c1
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Ambon 25 Scpt. (Dc Haan, 1. c. p. 278 — 279). 
Vrijgesproken op 23 Mei 1713 door den Raad van 
Justitie, had intusschen dd. 29 Dcc. 1712 de Ind. 
Reg. hem opnieuw «Jen voet dwarsgezet, door 
hem te bestemmen voor een vacante plaats op 
Ternate. Dit weigerdo Valentijn echter nadruk
kelijk, ook deels weer om de zoo gevreesde „zee- 
visiten”; zijn gage en emolumenten werden nu 
afgeschreven (d. w. z. hij werd ontslagen) den 
lOcn Jan. ’13; maar na den dood van den G.-G. 
Van Riebccck op 17 Nov., kreeg hij dan toch 
verlof om te ropatriecren, doch buiten dienst.
In Dec. 1713 vertrok hij aldus naar het vaderland, 
waar hij na eene, vooral op ’t laatst, mocielijke 
reis den len Aug. 1714 „door Gods zonderlinge 
genade” (IV, 2, 2e Stifk, fol. 1G5) behouden aan
kwam, en in zijn blijdschap over dat feit zelfs al 
zijn „Kaapsche schoone Constantia wijn (hoe
wel maar weinig zynde) en een half Aam inge- 
zoute schoone Kool, nevens een half Aam heer- 
lyke Kaapsche ingeleide Quee-Peeren” aan de 
loodsen schonk; „hoewel my ’t een en ander na
derhand wel gerouwd heeft” (1. c.), laat V. on
middellijk volgen.

Valentijn vestigde zich opnieuw in zijn geboor
testad Dordrecht. Daar bleef hij bijna zijn geheel 
verder leven wonen, in de eerste plaats zich 
wijdend aan de samenstelling en uitgave van 
zijn groot Indisch werk, met muziek zich verpoo- 
zend en uitspanning zoekend (zooals zoovele oud- 
Indisch-gasten in die dagen) in zijn verzameling 
„zeehorenkens” en „zee-gewasschen”. Hij richtte 
in de plaats zijner inwoning een kransje „Nep- 
tunus-Cabinct” op,welks leden elkanders schatten 
aan „Bagyne-drollen, lobbetjes, pimpelkens, na- 
vclkcns, zee-handschocnen,vloyen-8chcctcn” enz. 
konden bewonderen; en V. liet er zich heel wat op 

.voorstaan dat hij „bevorens [wel] drie honderd 
zoorten van Hoorns en Schelpen meer, dan de 
Heer Rumphius gehad [had]” (1 LI, 2, fol. 530), 
maar dat hij zijn eerste Cabinetje aan een „groot 
Heer” vereerde „op hope van daar door een van 
myno Zwagers met een goed Ampt na Indicn te 
helpen, wat my wel beloofd was; maar daar niets 
op volgde; en dat my, om de zeldzaamheid der 
stukken, die daar by waren, naderhand zeer 
berouwde” (ib. fol. 537).

Intüsschen vertrok Valentijn, nadat zijn werk 
bijna geheel was afgedrukt, in 1720 naar ’s-Gra- 
venhage, in welke plaats hij in 1719 reeds een 
half jaar had gewoond *). Hij overleed aldaar het 
volgend jaar, den Gén Augustus 1727, maar werd 
in zijn vaderstad den 12en d. a. v. „mot koetsen 
ses boven ’t ordinaris getal” begraven.

Van belang zijn nog eenige levensbijzonderhe
den over Valentijn’s naaste verwanten, thans 
aangevuld uit de belangrijke Personalia in i)r. F. 
de Ilaan’s „Priangan”, I (1910), p. 270 -280; bij 
wlen alleen V.’s nu eerst te vermelden oom niet 
voorkomt.

Met niet geringen ophef spreekt V. van „An- 
dreas Valentyn van der Wald, myn oom, een 
zeer groot Wiskundige en werktuigkundige” 
die ca. 1050 een „perpetuum mobile in het klein” 
had uitgevonden, later aan hot hof van den Prins- t 
Aartsbisschop van Salzburg kwam, hier „ar-

Volgens V.’s eigen voorstelling, had hij geen 
plan opnieuw naar Indiö te gaan; doch „op dc 

stige aandrang van eenige vermogende Hee- 
[o.a. den oud-Gouv. van Amboina, Padt- 

brugge, zeker1)], mync goede vrienden” (III, 1, 
fol. 95) zou hij zioh hebben laten ovcrhalcn een 
tweede beroep aan te nemen, onder beding even
wel dat hem weder Ambon als standplaats zou 
worden aangewezen; alwaar hij, weinig thuis als 
hij zich voelde op het water, verschoond zou zijn 
van „zeevisiten” aan andere eilanden per prauw. 
Onder die voorwaarde vertrok hij met zijn ge
zin *), na een tienjarig verblijf in Holland, weer 
in Mei 1705 en kwam per Ilpendam op 18 Jan. 
’ÓG te Batavia aan. Door de ongemakken der 
reis ongesteld — hij leed veel altijd van zee
ziekte —, vroeg V. aan de Ind. Reg. een jaar op 
Batavia te mogen verblijven, hetgeen hem werd 
toegestaan; doch dexi 22en Juni 1706 werd hij 
aangewezen als veldprediker bij het leger in 
Oost-Java, waarmede de Ind. Reg. in strijd met 
de bevelen der HH. XVII handelde, die V., zoo
als gezegd, voor Ambon bestemden. Begrijpelijk 
is dus, dat Valentijn het niet aan protest liet ont
breken; toch bleef hem ook nu slechts over te 
gehoorzamen. Dat hij teg<m dit gaan ernstig 
opzag, spreekt uit het maken van zijn testament 
te Batavia dd. 28 Juni; waar blijkt dat zijn twee 
eigen dochtertjes toen waren Maria en Cornelia, 
dat zijn ouders beiden nog leefden, en dat hij een 
vermogen bezat, door Dr. de Haan geschat op 
20.000 Rijksd. (Priangan, 1, 1910, p. 270-271). 
Uitgeput door de vermoeienissen van den vier- 
maandschen veldtocht kwam V. den 15en No
vember te Batavia terug en kon eindelijk in Febr. 
1707 naar Ambon afreizen. Na een vijfjarig ver
blijf alhier ging hij in Mei 1712, om inlichtingen 
te kunnen verstrekken aan den, op 2 Maart 1708 
opgetreden, hem vijandigen Gouv.-Gen. Van 
Riebeeck over Ambonsche kerkelijke aangelegen
heden, naar Batavia; opgeroepen daarheen bij 
Resol. van 29 Dec. 1711, om zich te verantwoor
den over een beklag-schrijven van hem dd.

:
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*) Immers in II (1724), le Stuk, fol. 136a ver
telt Valentijn, hoe deze als Gouverneur, na een 
zwaren tochtt>p Amboina. „kort daar aan lam 
geworden, en gebleven is, h o e d a n i g ik 
zijn Ed., wanneer ik te Amers
foort cenigen t y d by hem ’thuys 
was, nog ontmoet h'c b.” 
BRUGGE nu (zie dezen naam) was als ex- 
Gouv. van Ambon (1682 —’87), en één jaar 
Raad Éxtraordinaris te Batavia, in Nov. 1688 
als 50-jarige thuisgevaren. Tusschen 1695 en 
1705 heeft Valentijn dus wel bij hem te Amers
foort gelogeerd: niet tusschen 1714 en 1724. 
Dit latere gegeven over Padtbrugge werd in 
deze Ene., dl. III, p. 247a over het hoofd 
gezien. En dat Padtbrugge, als vriend van 
Rumphius, daardoor weer van G.-G. Camp- 
huys en daardoor weer van Nic. Witsen te 
Amsterdam (1641—f 1717), een invloedrijk 
man moet zijn gebleven in patria, ligt voor 
dc hand.

2) De mcdedeeling in-de „Boekzael” van 
1727, II, blz. 616 dat V. in Holland bij zijne 
huisvrouw nog 4 kinderen verkreeg, en met 
deze, benevens zijn vrouw en het in Indië ge
boren dochtertje Maria dc reis ondernam, is 
een verwarring met V.’s stiefkinderen.

PADT-

‘) Aldus dateert de „Voorreden” van zijn dl. 
I uit Dordrecht, 24 Aug. 1724; maar het Voor
bericht voor dl. III, 1 uit ’s-Gravenhage, 31 
Mei 1726.
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reeds met de overzetting van den Bijbel in ’t laag- 
Maleisch, en had haar voltooid toen hij voor de 
eerste maal in Holland terugkeerde. Al zijn po
gingen echter om dio vertaling van Comp.’s wege 
gedrukt te krijgen, stuitten af op den tegenstand 
van den Batavia’schen Kerkcraad en de Ind. 
Reg., die meenden dat „hoog-Maleisch” de voor
keur verdiende. Zulk een vertaling van den Bijbel 
hadden deze zelfs opgedragen aan den kundigen 

' Batav. predikant Melchior Leydekker 1). Over 
deze kwestie van taal ontstond in Indië en in 
Holland een persoonlijke, vinnig-kerkelijke strijd. 
Valentijn schreef, om zijn goed recht te bepleiten, 
van zijn kant in 1G98 een hoftig, thans hoogst 
zeldzaam boekje : „Deure der Waarhyd, enz.” 
(Dordregt, C. Willcgaarts, 1698), dat echter niets 
uitwerkte 2); en hoewel hij later, op verzoek van 
den Bat. Kerkeraad, zijne vertaling geheel om
werkte in, wat V. noemt „hooger Maleitsch” (XII,
1, fol. 109), werd zijn Bijbel nimmer gedrukt.

Doch waar Valentijn telkens de ondervonden 
tegenwerking uitsluitend wijt aan de familieban
den (nl. zwagerschap) tusschen genoemden Ley
dekker met 2 leden van de Hooge Reg. in Indië 3), 
komt het billijk voor op het volgende door V. stel
selmatig verzwegen feit, de aandacht te vestigen. 
Kort na Valentijn’s dood , in 1736 reeds, toonde 
de bekende Ds. Wcrndly 4) aan, dat V. als een der 
2 boedelbezorgers der nalatenschap van Ds. J. du 
Bois 5), zich uit diens boedel een Maleische bijbel
overzetting .door den op Banda in 1677.overloden 
predikant S. de Larges had toegeëigend, „gelyk 
de Ambonsche Kerkenracdt in verscheide brie
ven aantekent”. Hieruit blijkt dus, dat Valentijn’s 
werk in opzet wel niet oorspronkelijk was; on als 
zeker aannemende dat de Ind. Reg. on de Bat. 
Kerkeraad het gebeurde wisten, kan men de on
dervonden tegenwerking zoo deels bfcter ver-

1) Vermoedelijk is deze tegenstander van 
. V., Ds. M. Leydekker, geen familie van de Am

bonsche naamgenooten; Valentijn vermeldt 
niets ten deze; en Dr. do Haan kon geen enkel 
spoor van verwantschap vinden.

2) Een ex. van dit boekje (124 pp.) berust 
in de Univ.-Bibl. te Leiden. De breedsprakig
heid van den titel; „Deure dc% Waarhyd voor 
’t oogc der Christen-wercld geopend, waar door 
klaar te sien is, wat Tale voor allo Malytse

' Christenen in Oost-Indicn, van gebruik, en 
alleen van dienst zy. Of een klaar, en net 
bewijs, dat, dewijl alleon do Lage, of Gemeone, 
Malijtse Taal by hen verstaanbaar, en do Hoo
ge by hen t’ eonomaal onverstaanbaar [!!], is, , 
derhalvcn, .... enz. enz.”, — geeft een goed 
begrip van den wijdloopigen en kwasi-geleer- 
den in houd. Dit „net” bewijs — „net” is een 
lievblingswoord van Valentijn — is natuurlijk in 
hoofdzaak terug te vinden in V.’s grooto werk.

3) Zie als voorbeeld uit vele; IV, 2, fol. S96. 
Vooral het zwagerschap van Van Ricbeock, die 
in 1708 Gouv.-Gen. werd, met M. Leydekker 
(f 16 Maart 1701), zat Valentijn ook naar zijn 
eigen opvatting het meest in den weg.

4) Zie diens Mal. Spraakkunst, blz. 241.
Werndly, als aanhanger van Melchior Leydek
ker, was blijkbaar op Valentijn zeer gobeten. 
Hij schrijft: Largo, evenals V. ♦

5) Overleden ten huize van Valentijn, op 25 
Juni 1687 (III, 1, fol. 79)! En verg. III, 2, 
fol. 111 hiermee!

tillcrymccstor gcnoraal” werd, en in 1668 namens 
zijn Heer „Mathematische en zeer vernuftige uit
vindingen” aanbood aan Keizer Leopold I 
(1658 —f1705); zooals, zegt V., „my uit z^rne 
brieven, nóg onder my berustende, gebleken is” 
(I, 1, fol. 1196 —120a); dit was dus een volle (? 
broer van zijn vader. Zijn eigen zuster, Anna 
Maria, van wio reeds boven sprake was, bleek 
daarentegen een licht merk; nergens heeft V. het 
dan ook do moeite waard geacht haar naam te 
vermelden1); zij huwde in 16SS of ’89 met den 
vaandrig P. de Bricvings, en hertrouwde na diens 
dood te Batavia met den schipper Boersen; in 
1713 opnieuw weduwe, kwam zij zelfs met twee 
van haar dochters uit het lc huwelijk in het 
Vrouwentuchthuis te Batavia terecht. Zijn broe
der Joannes, die hem ook spoedig naar Indië 
volgde, en op Banda „Overdrager van ’t Soldy- 
Comtoir” werd, overleed aldaar op ’t laatst van 
1689 (waarschijnlijk door vergif, zegt V.). Valen
tijn’s jongste stiefdochter, Petronella, huwde 8 
Juli 1708 met den Onderkoopman B. de Bruyne 
en overleed 21 Aug. 1720. De oudste stiefzoon 
van V., Gerard Leydekker, trouwde 2 Maart
1710 met de weduwe van P. A. Rumphius (in 
1706 op de reede van Batavia verdronken), „Zoon 
van dien vermaarden blinden Hr. Georgius Ever- 
hardus Rumphius” (IV, 2, 2e St. fol. 152), die 
zelve in 1702 was overleden. En V.’s jongste stief
zoon, Bartholomeus Leydekker, huwde 19 Juli
1711 met de oudste stiefdochter van zijn broeder, 
d. i. dus met de kleindochter vanG. E. Rumphius, 
doch overleed 16 Maart 1716 te Batavia. Al deze 
huwelijken vonden op Amboina plaats, na V.’s 
terugkeer uit Holland. De oudste stiefdochter, 
Alotta, was te Dordrecht achtergebleven, ge
huwd met den koopman P. Bosch.

V. keerde alzoo de tweede maal naar Holland, 
terug, met vrouw en twee eigen dochters; Maria, 
die 18 Juni 1719 huwde met B. Forcadc, Dominee 
te Dordrecht (deze overleed 23 Dcc. d. a. v.); en 
de veel later, in ca. 1705, geboren Cornelia, die 
waarschijnlijk ongehuwd was bij zijn dood. Zijn 
eohtgenootc overleed 17 Juni 1717 te Dordrecht; 
de beide dochters overleefden hem.

Met Valentijn was heengegaan een man van 
meer dan gewone betcekenis, wiens naam, in ver
band tot Indië, telkens en telkens later nog ge
noemd zou worden.

Niet echter om zijne hoedanigheden als O.-I. 
predikant; als zoodanig verhief hij zich niet bo
ven zijn ambt- en tijdgenooten.

Evenmin om zijn taalstudiën, meer in ’t bij
zonder zijn bijbelvertaling; waarbij toch even 
moot stilgestaan om ’t belang kiezer zaak voor 
Valentijn-zolvon. Zooals hiervoor werd opge
merkt, begon V. volgens eigen verklaring in 1689

1) Opmerkelijk is het ook, dat V. geen fami
lie-verwantschap vermeldt me tweo naamge
nooten : Jacobus Valentijn, met wien hij op het
zelfde schip zijn tweede reis naar Indië maakte, 
en dio van 1710 — 11 Fiscaal was op Banda, 
daarop van 1711 — 15 Opperhoofd van Poeloo 
Ai, waar hij stierf (III, 2, 2e Stuk, fol. 96, 102, 
104); en den weder niet presentabelen Rutger 
Valentijn, in 1701 „Soldyc-Boekhouder” op 
Banda, welke in 1707 werd afgezet. Het ge
lukte ook aan Dr. de Haan niet hierin licht te 
verschaffen.
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Niet dus om den wille der wetenschap in de eerste 
plaats, maar tot verheffing van Nederland, tot 
verheerlijking van do Oost-Indisohe Compagnie.

<Toen Valentijn aan zijn book begon, was hij 
zich niet bewust dat het zoo grooten omvang zo\i 
krijgen. Wel bescliikto hij al dadelijk over een 
schat van gegevens, vrucht van eigen studie, ver
zamelen en waarnemen, aanzienlijk vermeerderd 
met aanteekeningen van anderen, o. a. van den 
beroemden Rumphius, wiens handschriften hij 
geheel verwerkte 1), maar een zesde deel der stof 
zou hem gedurende de éérste jaron van den druk 
(1723 — 20) pas toevloeien. Immers hij verkreeg 
(zie toch zijn „Voorbericht aan den bescheiden 
Lezer”, III, 1, dd. 31 Mei 1720) toen: „verscheido 
zeer nette en egte Papieren” over Malabar, Ben
galen, Koromandel en de Kaap van M. en E. 
van den Broucke en W. A. en S. van der Stel; 
C. Beernink verschafte hem „met een zonderlinge 
genegenheid” de gegevens over Makasser; niet 
minder waren hem van dienst de nota’s, kaarten 
en teekeningen van M. van Weert, J). Bernard, 
A. van der Duyn, J. van Steeland, C. J. Siinons, 
E. van Dishoeke, J. van Oudenstein, en S. 
Schijnvoet, voor ’t meerendeel autoriteiten, „die 
niet alleen veelc jaren in Oostindien doorgebragt 
maar daar ook .... de voornaamste Landvoog- 
dyen en Dircctien der Ed. Maatschappy bestierd 
[hadden]”.

Al deze bronnen verwerkte Valentijn tot één, 
zij ’t ook niet aaneengeschakeld, geheel, dat in 5 
deelen, 8 statige folianten vormend, in de jaren 
1724 (I —II) en 1720 (III —V), te Dordrecht en 
Amsterdam, resp. bij J. van Braam (dus in zijn 
vaderstad) en G. onder de Linden (de firma van 
o. a. het maandschrift „Boekzael”) lu i licht zag 
onder den titel:

. „Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een 
naaukeurige en uitvoerige Verhandolingo van Ne
derlands Mogentheyd in die gewesten, enz. Met 
meer dan thien honderd en vyftig Prentvorb' < |- 
dingen verrykt. Alles zeer naaukeurig ..... en 
met veelc zeer nette daartoe vereyschle kaarten 
opgeheldert door Erancois Valentyn, onlangs Be
dienaar der Goddelyken Woords in Ambon, Ban
da, enz.”

Deel J (in 2 gedeelten) met het fraaie portret 
van Valentijn op 58-jarigen leeftijd, bevat «-en 
geleerde verhandeling naar den trant destijds,als 
inleiding („Nederlands Mogenthoid” in O.-L); 
en vervolgens een beschrijving der 0 Molukken: 
Djilolo Ternate, 'Jadore, Bal jan, .Makjan, Mot ir; 
en daarbij ook Mindanao, Talaut, Sangir, 
Siau, en zelfs Noord- en Oost-Celcbes; deel II 
(ook in 2 gedeelten), de beschrijving van „do 
Landvoogdye" * Amboina (Corani, Boeroe, Am
bon, .3 Oeliasers, Manipa, Bonoa, Kelang, e.a.); 
III. I is hot locaal-kerkelijke en natuurweten
schappelijke deel (Amb. Zaaken v. d. Godsdienst; 
Boomen, Planten, Dieren, Water-dieren, Zee- 
horenkens); III. 2 handelt over Banda (met 
Nova Guinea), Ti mor, Solor, Maeassar, Borneoén

klaren, dan naar de wijze waarop V. ze voorstelt.
Dat bovendien veel van Yalontijn’s Maleischon 

arbeid niet van hemzelven was, doch van zijne 
vrouw, juffrouw Cornelia Valentijn, mag als zeker 
worden aangenomen. Deze was reeds op 13-jari
gen leeftijd om haar taalkennis vermaard, en 
Valentijn heeft in zijn Dl. I, 2, fol. 120 —121 een 
Mal. brief met Arab. letter van den Sultan van 
Batjan, gccopieerd door haar hand, in facsimile 
weergegeven l).

Ook ander werk van Valentijn op taalgebied 
mocht nimmer het licht zien, zoo bijv. een groot 
Maleisch woordenboek (van hemzelf?, of veeleer 
van Herbert de Jager?; dan wel Rumphius??); 
idem een Javaansch (van hemzelf??); cene be
schrijving van den Moh. godsdienst in ’t Maleisch 
(van hemzelf??). Een globale opgave zijner hss. 
vindt men in de „Boekzael”, 1727, II, blz. 62S; en 
verg. Werndlv, op. cit.‘1736. blz. 294 —295, en 
304. Een ook thans nog waarde volle lijst der 
minstens 27 Mal. hss. welke V. verzameld had, 
geeft hijzelf in III. 1. fol. 2G —27 (minstens 2G), 
plus nog de Hang Tocwah (V, 1, fol. 310); men 
vergelijke daarmede de lijst van 69 + 8 Mal. ge
schriften door Wemdly vermeld (o. c. p. 343 — 
356, en Naberecht aan den Lezer).

Doch Valentijn bleef bij het nageslacht in eere 
om zijn in vele opzichten onschatbaar „Oud en 
Nieuw Oost- Indien”, een standaardwerk, de eer
ste Encyclopa^die (met al haar deugden en gebre
ken) over gansch Indië, nl. over de landen waar 
de Compagnie toenmaals gezag uitoefende; een 
werk, waarvan het denkbeeld bij hem vast moet 
hebben gestaan toen hij in Mei 1705 voor dc 
2e maal naar Indië ging, waarschijnlijk onder in
vloed van Rumphius’ pas verschenen Amb. Rari- 
teitkamer (Amsterdam 1705; maar met Voorrede 
van dcif Drukker aan den Lezer dd. 1 Nov. 1704), 
en de wetenschap van diens dood (15 Juni 1702), 
welke in midden 1703 V. te Dordrecht had be
reikt. Volgens de „Boekzael” van Dec. 1722 
zou zelfs „al van den jaere 1686. en zulx zedert 
zyn eerste Reize naar Oost-Indiën” het voor
nemen bij V. hebben bestaan „tot diergelyk 
een Werk” (p. 795-796).

„Vraagt men my” (zegt V. in zijne Voorrede, 
dd. Dordrecht *4 Aug. 1724), „vat my bewogen 
heeft dit Werk te schrijven, niet anders, clan om 
eere by de Verstandige Wereld in te leggen, om te 
toonen, dat ik myn tyd, terwvl ik nog geen vast 
Beroep weer krcA*g 2), neerstig waargenomen heb, 
.... tot verheffing van mjmc Natie, tot luister 

der Ed. Maatschappy van het Oosten, en by een 
• zeker gevolg hier uit, ook tot eere van Dordrecht 

aan te leggen, alzoo (voegt V. niet zonder ijdel
heid toe) ’t voor die Stadt geen oneere is inboor
lingen te hebben, die dat klein en als uit de mod
der opgerezen Nederland zoo sterk en zoo kragtig 
in zvnen helderen dag weten te zetten”. Hier 
drukt V. zoo juist uit het doel waarmee hij schreef.

i

!ï!«
-
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*) Verg. Troostenburg de Bruijn, Biogr. 
Wdb., 1893, bl. 438, die met hinderlijke schrijf
fout haar daar „C e c i 1 i a” noemt (r. 4 v. b.). 
Ook is er niet de minste twijfel dat dit V.’s 
vrouw, Cornelia, en niemand anders geweest is. 
— Het origineele ms. van dezen brief berust in 
de Univ.-Bibl. te Leiden, als No. 1625.

2) Dit heeft blijkbaar betrekking op Valen- 
tijn’s ambteloos leven in Nederland na zijn 
2en terugkeer in 1714.

‘) Nl. Rumphius’ nimmer nog uitgegeven 
Amb. Land-besehrij ving, de Amb. Historie (pas 
uitgegeven in 1910 in de Bijdr. Kon. Inst., 7e 
Rk.s. dl. X), en het in hs. tot nog toe onbe
kende „Amboinsche Dierboek” (zie Rum- 
pliius-Gedenkboek, 1902, p. 167); zelfs R.’s 
Kruidboek, dat eerst na 1740 het licht zou 
zien, resumeerde V.!
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op aansluiting, gpede ordening of dóórloopende 
pagineoring in elk deel. Bij stukken en brokken 
werden de 5 folianten geboren, gesplitst in (ge
woonlijk) 8 banden, onderverdeeld weder in niet 
minder dan 17 telkens nieuw gepagineerde stuk
ken (I, 1 : 317 pp.; I, 2 : 482 pp., met bladwijzer 
voor beide stukken; II, 1 : 351, met rog.; II,
2 : 282 -f 48 pp., met reg.; III, 1 : 58G pp.; III,
2 : 259 -f 96 pp. met reg. voor het IIIc deel; IV,
I : 491 pp.; IV; 2 : 311 -f- 16(5 pp., met reg. voor 
het IVc deel; V, 1 : 360 -f- 46 -f- 462 pp.; V, 2: 48 
-f- 166 4* 160 pp., met reg. voor het Ve deel, als
mede, „Drukfeylen” en „Ordre voor den Boek
binder”; samen dus ruim 4800 blz., de inlei
dingen mecgcrekend, en tal van platen en 
kaarten meer dan aanvankelijk bedoeld was. 
De uitdijing der uitgaaf, van dl. III af, deed 
dan ook de Amsterdamsche firma G. onder 
de Linden in haar .maandschrift „Boekzael” van 
Maart 1727 verklaren, dat dit „het werk een 
vierde duurder” had doen worden „dan bv de 
voorwaarden van inschryvingc opgegeven was, en 
het in plaats van vyf tot acht delen doen uitlo
pen” (XXIV. p. 31S); n.1. „twee hondert vellen 
druk, en S5 vellen plaetwerk groter”. Verg. 
ook het slot van de „Ordre voor den Boek
binder” achter dl. V, 2.

Hot inleidend lc gedeelte van dl. I „is een op
stel [om] te toonen dat die Xazaaten dor Oude 
Bataviers van hunne Voorvaders niet ontaard 
zvn” (I, Voorrede); de beschrijving der Molukken 
cum ann. (I, 2), waar hijzelf nooit geweest was, 
zal wel berusten op papieren van en deels door 
den oud-Gouv. van Ternate, Padtbrugge, en 
andoren, verkregen. Verder vult Valentijn met 
Amboina c. ann. anderhalf deel (II, 1 —III, l)en 
kan men dan ook zeggen, dat hij, met den deug- 
dclijken Rumphius als waardevolle bron, zijn 
onderwerp hier geheel uitput. Over het reeds in 
zijn tijd voor de Comp. zoo belangrijke Java blij
ven zijne mededeelingen zeer onvoldoende en op
pervlakkig *); alleen Batavia en Java’s terrein 
worden vrij goed behandeld, en in het verhaal over 
wat* hij als veldprediker ondervond.in den veld
tocht tegen Soerapati van 1706, staan hier en 
daar aardige jnlandscho bijzonderheden; het 
„half blad Javaansch SchriSt” tegenover fol. 62 
iii IV, 1. staat daarentegen op zijn kop; en wel. 
constateert hij daarnevens, dat de Javanen 
„Djoopooroo in plaats van Djapara zeggen” 
(fol. 616), maar in zijn beielp transcripties van ’t 
Onze Vader met pégon-schrift in het „Laag 
Javaansch” on in het „Hoog Javaansch zoo 
als men ann ’t Hof [dus to Bantam en Cheribon; 
óf Karlasoera (?)] spreken ^zou”, is geen spoor 
van die Djapara’scho a-uitspraak te vinden 
(fol. 63), en geeft hij geen afdoend bewys voor 
hét Mataramsch gebied.

Met Sumatra heeft hij in 46 blz. afgorekend; 
aan geheel ’Borneo wijdt hij nog niet ten volle 17 
blz.; van Gele bes beschrijft hij apart „Macassar” . 
(108 blz.), tcrwij( hij reeds de rapporten van

‘) De niet onbelangrijke beschrijving van 
„Batavia’s Grondvesting” (IV, 1, fol. 421 — 
491) was, zooals V. zelf verklaart (fol. 420), in 
1667 door den toenmaligen „eerste Klerk” en 
lateren G.-G. (1684 — 01) Joannes Camphuis 
opgesteld; zie reeds hiervóór. Daarentegen 
heeft \ . den sehriftelijken arbeid van 
C'HASTELEIN. (zie dezen naam) niet gekend.

Bali; voorts over Tonkin, Cambodja en Siam; 
IV, 1 beschrijft Java, door V. nog ouderwetsoh 
„Groot-Java’ 'genoemd, Batavia, Bantam, en de 
Levens der Gouverneurs-Generaal tot en met de 
Haan, met portretten l); alsmede aan hot eind 
Camphuys’ bijdrage over „Batavia’s Grond
vesting” ; IV, 2 behelst het slot van Java en eeno 
beschrijving van Suratte; voorts de Levens dor 
Groot-Mogols, China, Formosa, en Valentijn’s 
„Ityt- en T’huys-reyzo” (juister zou zijn geweest: 
„reyzen”, want alle 4 worden, blijkbaar naar een 
dagboek, beschreven); V, 1 handelt over Koro- 
mandel (met Pegu en Bengalen), Pcrzië, Ma- 
lakka, Sumatra, en Ceylon; en V. 2 over de 
Kust van Malabar, Japan, de Kaap de Goede 
Hoop, en Mauritius.

Wanneer men bovenstaande beknopte in
houdsopgaaf overziet, blijkt uit de volgorde der 
behandeling — bijv. Sumatra is behandeld tus- 
sehen Malakka en Ceylon; Celebes staat deels in 
I, 2, deels in III, 2; Achter-Indië (Tonkin, 
Cambodja, Siam) staat tusschen Bali en Java; 
Voor-Indië is over 3 Doelen gesplitst; de Uit- en 
Thuisreizen hadden het slot van alles behooren
te zijn, geenszins Mauritius —, dat Valentijn nau
welijks naar een vast plan gewerkt heeft; wat hij 
in handen kreeg was hom winste en van een syste
matische beschrijving is bij hem geen sprake.

Het oorspronkelijk prospectus van de „-Con
ditiën” der twee uitgevers staat afgedrukt in 
de „Boekzael” van Deo. 1722 (XV, p. 793- 
805), en beloofde 5 folio-declen met „1000 
vellen letterdruk” 4000 blz., en „125 vellen 
Plaaten”, inbegrepen de „prentverbeeldingen” 
tusschen den tekst, alsmede een (niet genoemd) 
aantal kaarten; de intcekcning begon 1 Jan. 
1723, en sloot 30 April d. a. v.; behalve de ge
wone intecken-exx. ad f 701 zou oen klein 
aanfnl exx. op groot papier worden gedrukt 
ad f 90; na de intcekcning werd de prijs f 90, 
reep. f 120 (doch later verhoogd tot f 116, 
resp. f 150).

1

voor den druk der 7 folio-dee-Deze om vang 
Jen van Rumphius’ levensarbeid zijn 15 jaar bc- 

, uit de pers gekomen binnen 4 jaar, enst eed
klaar geraakt een maand of acht vóór don dood 
van den toen 61-jarigen schrijver, die zelf do 
correctie geheel had gedaan (Boekzael, 1723, I, 
p. 104), heeft natuurlijk vereischt dat ter perse 
ging wat ah kopij gereed was, zonder te wachten

1) Op één portret ntoet daarbij afzonderlijk 
de aandacht gevestigd. Valentijn zegt bij de 
beschrijving van G.-G. de Haan (fol. 351), dat 
hij thans diens portret niet kan geven, doch 
stellig later hoopt het te kunnen doen, waarom 
hij alvast een rijmpje op zijn afbeeldsel maakt. 
Nadat het geheele werk was afgedrukt, was 
dit portret, blijkens de generale inhoudsopgaaf 
achter in 1)1. V’, 2. nog niet \orschenon. In 
do Boekzael van 1727 echter (Dcc.-afl.; II, 728) 
doelen do uitgevers van „Valentijn” mede, dat 
De Haan (G.-G. sedert 8 Juli 1725; geboren te 
Dordrecht) zijn „afbeeldtscl natr het Vader- 
lant hoeft gelieven over te zenden”, en dat de 
inteekenaars het „Portrait .... gratis, en tot 
een toegift .... konnen bekomen” na 11 Jan. 
1728.

!
!

In een werkelijk volledig ex. „Valentijn” 
mag dus het portret van dezen „schrandre 
Dortenaar” niet ontbreken.
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overtroffen werd door schrijvers die uit archief
stukken konden putten. Valentijn mag met reoht 
dus onze koloniale Wagcnaar (zóó Busken Huct) 
heeten. Nog meer nauwkeurig is V. in zijn — zoo- 
als hij met voorliefde zegt — „Zaaken van den 
Godsdienst”, waarmede hij, hier ook absoluut 
vertrouwbare, bouwstoffen leverde voor do ge
schiedenis der Hervormde Kerk in Indië. Ver
dienstelijk zijn verder zijn persoonsbeschrijvin
gen, die een begrip geven van de eigenaardige toe
standen in Indië op het laatst der 17e en ’t begin 
der lSe eeuw; al is het waar dat men V.’s oor
deelvellingen, partijdig als ze zijn, vaak slechts 
onder voorbehoud kan aanvaarden. Werkelijk 
goed en duidelijk is Valentijn in zijn plaatsbe
schrijvingen (Ambon, Batavia bijv.), waardoor 
veel aan de vergetelheid is ontrukt dat anders on
herroepelijk verloren zou zijn. Doch niet minder 
belangrijk zijn de talrijke platen, portretten, 
kaarten en plattegronden die Valentijn’s werk 
maken tot ééne groote geïllustreerde Encyclope
die over ganscli Noderlandsch-Indië van toen
maals.

Met dit al drukt op de wetenschappelijke be- 
teekenis van Valentijn zijn kleingeestigheid, zijn 
breedsprakigheid, zijn „wauwelzucht”. De be
langrijke feiten liggen als ’t ware begraven tus- 
schen breed uitgemeten, onbeteekenende vertoo- 
gen, die in veel gevallen nog op den eigen persoon 
van Valentijn betrekking hebben.

Toch is het ook waar, dat V.’s verhalende, 
haast pratende schrijftrant eenc eigenaardige be
koring bezit in zijn ouderwetse!)-Hollandsche 
taal, een bekoring, die Busken Huct het mooist in 
echt waardcerende woorden heeft uitgesproken.

Het ligt voor de hand dat het Valentijn niet 
aan bewonderaars heeft ontbroken; evenzeer, dat 
de critiek hem, om zijn minder goede eigenschap
pen, niet heeft gespaard O- De aan het slot gege
ven bibliographie bevat de noodigc bronnen ten 
bewijze. Om te weten in welke mate de mee- 
ningen over Valentijn’• verdiensten uiteenloopcn, 
vergelijke men slechts hoe Van Hoëvell in 183!) 
hem groot noemt, en zegt dat hij „misschien 
den eersten rang in de wetenschappelijke wereld 
dezer (Indische] landen bekleedt” (T. v. N.-I., 2e» 
jrg., II, p. 31), terwijl Prof. Veth, die in den 
„Gids” (1867, II, blz. 228) reeds sprak van „den 
wawelenden toon en do platheden van Valentijn”, 
in de Voorrede van zijn „Java”, Jen druk (f.

Padtbrugge over Noord-Celefces (zie deze Ene. 
III, p. 2476) e.a. in zijn dl. I, 2 bij de Moluk 
ken had verwerkt.

Maar, behalve dit grof gebrek in verhoudin
gen, toont V.’s werk het algemeen kenmerk van 
zijn' tijd: de kennis der bewoners van de verschil
lende eilandgroepen wordt geheel als bijzaak be
schouwd; een duidelijk gcographisch overzicht 
van den Ind. Archipel b.v. ontbreekt; in hoofd- 
zaak zijn V.’s beschrijvingen gewijd aan de Euro
peanen en meer in ’t bijzonder'de Nederlanders, 
en den handel van de landen der Compagnie. Ter
wijl Valentijn honderden folio-blz. vult met be
trekkelijke kleinigheden (extracten uit notulen 
der Kerkeraden bijv.), weet hij (om een sterke te
genstelling te nemen) van het wezen der Javanen 
slechts dit te vertellen: „De mans zyn doorgaans 
moorddadige, trouwlooze, en wrede menschen, 
.... die iemand om een schelling twee of drie, 
zonder onderscheit, zouden doodslaan, daar het 
anders de bloodste en lafhartigste guilcn zyn, die 
den aardbodem draagt” (IV, 1, fol. 53—54). Van 
hun vrouwen heet het: „Alle .... hebben een 
zeer grooten verwarden bos hair .... op haar 
hoofd staan .... Ook geeft liet een groot afzien 
by ons .... dat zy van hare bobori-smeerzels 
dik en vet bemorst zyn .. .-. zoo zien zy ’er .... 
veeltyts uit, dat men haar met geen tang aantas
ten zou” (ib., fol. 54). Bij Sumatra zegt V.: „Het 
is niet noodig, dat wy de inwoonders .... bé- 
schryven, aangezien zy .... van de Javanen zeer 
weinig verschillen, uitgenomen dat zy my zoo 
uitstekend van kaaken, en zoo groot van oogen 
niet voorkomen” (V, 1, 2e St. fol. 3).

Van de buiten ons tegenwooi*dig Ned. Oost- 
Indië vallende landen zijn bij V. zeker het best 
behandeld die in het heele Ve deel, met name 
Perzië, Ceylon, en de Kaap; vooral ook door de 
plattegronden en platen, waarop in 1744 IIEYDT 
(zie dezen naam) een soort voltooiing gaf. Ge
wichtig ook altijd nog zijn de Levens der Groote 
Mogols in dl. IV, 2, met talrijke afbeeldingen naar 
Perzisch-Hindostansche origineelen; ook For- 
mosa is steeds van waarde, en belangrijk zijn de 
twee plattegronden van Macao (in „Tsjina”). 
Voor „Choromandel”, waarbij gevoegd is Pegu, 
Arakan, Bengalen pn zelfs „Mocha”, had hij de 

, gedrukte werken van Ds. Rogcrius (1651), Ds. 
Baldaeus (1672), en Dr. Havart (1693). Voor 
Perzië, behalve het werk van Corn. de Bruin 
(1711), vooral kostbare hss. van HERBERT DE 
JAGER (zie dezen naam) en anderen. Malakka 
beduidt niet veel (53 blz.), en steunt deels nog op 
arbeid van Ds. P. van der Vorm (1708), maar 
een plattegrond of goede kaart ontbreekt; 
Ceylon is hoogst uitvoerig (462 blz.); Malabar 
(48 blz.) rijk in plattegronden, ook platen, zelfs 
2 van Daboel; Japan, hoewel vrij uitvoerig (166 
blz.), deels naar Montanus (1669), heeft slechts 
een kaart, geen plattegrond, en maar 2 tekst- 

. platen; de Kaap dor Goede Hoope (147 blz.) 
heeft echter weer menige, ook nu nog waarde- 
volle, kaart en plattegrond en plaat, anterieur 
aan het werk van Kolbe (1727).

Valentijn’s groote verdiensten als schrijver, als 
encyolopaedist, liggen dus op het veelomvattend 
gebied der historie in de eerste plaats. De vesti
ging en uitbreiding van het Nederlandsche gezag, 
met zijn nasleep van politieke verwikkelingen, 
oorlogen, contracten, is door hem beschreven met 
een volledigheid, waarin hij pas in de 19o eeuw

I

i

-

x) Toch is die critiek niet in alle opzichten 
rechtvaardig, wanneer men V. o.a, ten laste 
legt dat hij Rumphius’ kostelijke handschriften 
(die hem, wegens zijn familie-verwantschap, 
zoo gemakkelijk in handen konden komen), 
steeds heeft gebruikt met stelselmatige verzwij
ging van zijn bron.

Wel is waar noemt V. zijn „Boezem-vriend” 
(III, 1, fol. 348) niet met name in de Voorrede 
van dl. I of III, dóch in dl. H, 1, fol. 32, ver- 
soholen als ’t ware tusschen den tekst, zegt hij 
toch bij do beschrijving van ’t eiland Manipa: 
„Eindelijk voegen wy hier een zeer net Kaartje 
.... by, ’tgeen de vermaarde Heer .... Rum
phius (Een Man, van wiens netto aanteekenin- 
gen over dit land van Amboina, wy ons veel 
bedienen) .... wondorlyk fray [heeft] afgetec- 
kent”. Op deze erkenning van Valentijn werd 
reeds door ons de aandacht gevestigd in het 
Rumphius-Gedenkboek, 1902, blz. 193.

'

I
i
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1875), met opzei vermijdt hem te noemon onder 
de vroegere schrijvors over Javal

Hoe moeilijk het tegenwoordig nog valt V. on
partijdig te sohatten, blijkt uit do slot-alinea van 
Dr. de Haan’s speciale studio over hem uit 1910: 
„Ziedaar dus wot uit officieolo bronnen omtrent 

, Valontijn blijkt. Nu hijzelf twee eeuwen lang 
bijna alleen het woord heeft gohad over zijn per
soon, werd het tijd ook eens anderen te liooren. 
Voor mij blijft het een psychologisch raadsel hoe 
V. in zijn boek niet liever geheel over zijne per
soonlijke omstandigheden gezwegen heeft. Het is 
waar, wij zouden dan de beste partijen uit zijn 
werk missen.” (Eriangan, I, p. 280).

Het best benadert men Valentijn’s enorme be- 
teekenis voor de kennis van „geheel Nederlandts- 
India” der 17e eeuw in zijn uitersten handols- 
kring — van de Kaap tot China en Japan, van 
Nieuw-Guinea tot Perzië 
twee vragen stellen: hoe zou het zijn, indien wij 
hem niet gehad hadden ? en hoe, zoo wij hem thans 
niet meer hadden ? Niemand zal dan aarzelen deze 
njk geïllustreerde Encyclopacdie uit 1725 over 
Nederland als Oostersche mogendheid, samenge
steld door een verzamelaar van rijp on groen in 
een nog zeer achterhoudende periode x), een schat 
te noemen waarop wij trotsch mochten zijn in het 
verleden, zeg tot 1862, toen Jhr. Mr. do Jonge 
zijn standaard-seriewerk begon; en ook thans nog 
een waarde vol bezit, door het veel omvattende 
maar slordig te boek gestolde. Als inleiding tot 
allerlei Oostersche landen, als vingerwijzing naar 
tal van 17-ecuwsche historiën en.bijzonderheden, 
als kenschets van honderden koloniale figuren 
— al moet men den Dominee dan ook met gezon
den twijfel lezen —, als ook nu nog waardevol 
reisboek voor de Molukkcn, onschatbaar zelfs 
voor Arabon, Ceram, Oeliasers, Banda, blijft 
Valentijn’s levenswerk van goeden t weeden rang 
en curiouzen vorm; in de schaduw alleen staande 
van Rumpliius’ eersterangs arbeid.

Do oorspronkelijke „Valcntijn” werd, in zijn 
geheel, nimmer herdrukt; daartoe werkte zeker 
mede de. groote oplaag, daar het boek niet min- 

•der dan juist 650 intcekenaars telde2). In dit

vorband is ’t niet onaardig op to rücrkcn dat V.’s 
uitgevers zich verbonden (Boekzael 1722, II, blz. 
804; in dc Deo.-afl.) „dit Werk direct nog indirect, 
noit weder te zullen drukken, op een boete van 
drie duizend guldens” ieder; ook aan hun Erven 
of latere koopors van hun fonds verboden zij dat. 
Toch werd V.’s Verhandeling der „Zee-horenkens 
en zec-gcwasschcn” (III, 2), vermeerderd met zijn 
portret, als een „Vervolg van dc Amboinsche 
Rariteitkamer van G. E. Rumphius” in 1754 bij 
J. van Keulen te Amsterdam opnieuw uitgege
ven; en bovendien in het Duitsch vertaald door 
Ph. L. Statius Müller (Weoncn, 1773).

Aan den in 1824 door Collot d’Escury uitge- 
drukton wensoh (Holland’s roem, enz. I, 1825; 
blz. 15 der Aanteekeningen) „om het wezenlijke 
uit Valontijn te trekken, en het over te gieten in 
den stijl en vorm van onzen tijd”, is evenwel la
ter, gedeeltelijk ten minste, uitvoering gegeven.
In 1856 — 58 verscheen toch te ’s-Gravenhage: 
„Fran<?ois Valentijn’s Oud on Nieuw Oost-Indien. 
Met aanteekeningen, enz. uitgegeven door Dr. S. 
Koyzer”, 3 dln. 8°. (zonder platen of kaarten). 
Deze titel kan voor die drie doelen moeielijk gel
den, want het tweede gedeelte, dat dc landen bui
ten onze tegenwoordige Oost zou bevatten, is 
nimmer verschenen, en ook het doel van Prof. . 
Keyzcr, die zyne uitgave (zie zijn voorrede) be
schouwd wilde zien als in hoofdzaak een legger 
voor onze ambtenaren, met name in de Buitenbe
zittingen, werd alleen voor de Groote Oost be
reikt; de beschrijving van Sumatra is trouwens 
niet opgenomen. *) In iStl2 werd Prof. K.’s halve 
uitgaaf nogmaals gedrukt te Amsterdam, en is, 
in haar handig formaat, nog steeds een soort 
„Baedeker” voor bestuursambtenaren op Arabon 
en Ceram.

Valentijn’s schildorachtige, in allo opzichten ge
lukkig geslaagde beschrijving zijner beide uit- en 
thuisreizen, vond in de uitgaaf van Prof. K. even
min een plaats; doch deze werd, voorafgegaan 
door Busken Huet’s „Littcrarische fantasie” van 
1879, in 1882 opnieuw uitgegeven door A. W. 
Stelkvagon, ’s-Gravenhagc, 8°, in — zooals hij in 
zijne voorrede verduidelijkt — hedendaagsche 
spelling, doch met overigens onvcrandcrdèn 
tekst2).

V.’s naam werd nogmaals tot eere ( ?) gebracht 
door Mr. Sorrurior, op wiens voorstel de Mij. ter 
bev. v. h. Natuurk. Onderzoek dor Nod. Kolo
niën in 1891 besloot eon^ Valcntijn-medaille 
in to stellen tot „het aanmoedigen van oor- 
s p r o n k c 1 ij k o wetenschappelijke studiën in 
dc koloniën”. De vraag' rijst, of men daarmede 
verstandig hooft gedaan. Dc medaille is ongebo- • 
ren go bleven tot heden.

Valontijn is on blijft echter onze eerste Indische

door enkel deze

;

1) Bij zijn 2e thuisreis in 1714 werden, ver
telt V., „twee van mync beste kisten” op last 
van Hoeren XVII aangehouden, en nooit te
ruggegeven; een en ander-„op ’t zeer liefdoloos 
schryvcn van dien Heer oppcr-Landvoogd

Riebeelc” (UI, 1, le Stuk, fol. 104). Vrage: 
zaten hier koopmanschappen in; of papieren? 
Volgens reglement mocht een predikant met 
gezin bij do thuisreis medenemen 3 groote plus 
2 zgn. matrozon-kisten(zio IV, 1, fol. 342 — 343).

2) Een vergissing begaat dus Kalff (Ind. 
Gids, 1900, II, blz. 936), als hij meent dat 
een herdruk noodig was, nadat 2200 oxx. waren 
verkocht; dit getal on die herdruk hebben be
trekking op het „Plan” of Prospectus van V.’s 
werk. Kalff ontleende zijne mededeoling aan 
den „Navorschor”, VI, 1856, bl. 193 (lees aldus 
voor: V), doch zie juistor de „Boekzael” van 
1723, I, blz. 103-107 (in Jan.-afl.); en verg. 
er nader blz. 227-230 (Febr.), en 363-369 
(Maart), vooral blz. 368—369 over de belang
stelling van wijlen Prof. Roland (f 5 Febr. 
1718). Do totale oplaag zal 750 ii 800 oxx. 
zijn geweest.

va n

r) Eon uitvocrigo lang niet malschc critiek 
over dezo gebrekkige uitgaaf word gegeven 
door W. Q. [= Jhr. Mr. J. K. W. Quarlcs van 
Ufford] in Algom. Konst- on Lotterbode, 1S55, 
blz. 248, en 1S56, 139.

2) Wanneor men cchtor bij St. leest (blz. 
63), dat Valontijn, zooeven op Batavia geland, 
„baar” als hij is, meent iemand sterk to zien 
bloedon by het eten van „p i s a n g”, in plaats 
van „p i n a n g”, zooals V. terecht sohreef, 
krygt mon wol oenig wantrouwen in dien „ 
veranderden tokst.”

on-
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Pitang (?), Soendaneescli Djambal, is aan oen 
loven in bergsfcroomen aangepast. De borst- 
lvuid tusschen de horizontaal geplaatste borstvin
nen vormt een zuigschijf. Groote afmetingen, tot 
2 M. toe. kan Bagarius bagarius H. B.. maleisch 
en soendaneescli: Lika, javaansch Kölaling (?), 
bereiken. De talrijke soorten van het geslacht • 
Arius, soendaneescli Manjoeng, leven in zee- en 
brakwater. Zij bezitten een korte vetvin, die bo
ven de aarsvin is geplaatst. Bij cenige soorten is 
waargenomen, dat de mannetjes dc eieren in de 
mondholte houden tot zij uitgekomen zijn. Een 
lange vetvin hebben de J/acrones-soorten, ma
leisch Baoeng, soendaneescli Singal (t. r. Sènggal), 
zeer algemeen in het zoete water der Groote 
Soenda-eilanden.

VALSCHE PISANGS. Zie DA RAM en PI
SANGS (VALSCHE-).

VAMPIRISME. Zie WEERWOLF.'
VAN-HEUTSZ-GEBERGTE. Een tertiair berg

land in het gouvernement Oostkust van Suma- 
tra gelegen, ten Noorden van het Toba-meer.
Het ontving zijn naam van prof. Dr. Wilhelm 
Volz op diens onderzoekingsreis door Noord Su- 
matra van 1904 —’0'.>. Het is dc Noordelijkste van 
een rij ketenen, die de Bataklanden in hoogvlak
ten verdoelen en loopt gedeeltelijk evenwijdig met 
liet Karo-Randgebergte, is voor een ander deel 
dc oudere voortzetting daarvan. Vooral in het 
Zuiden zijn duidelijk breukranden waar te ne
men, waaruit afgeleid wordt, dat het Van Heutsz- 
gebergle feitelijk een horst is. Volz houdt liet 
voor waarschijnlijk, dat deze door opheffing van 
de oppervlakte zou zijn ontstaan. Twee vulkanen 
staan op het gebergte: in het Noorden de 1700 -M. 
hooge Dcleng Palpalan; in liet Zuid-Oosten de 
nog werkzame Sinaboen, die een hoogte van 21 i 7 
M. bereikt. Noordwaarts strekt het gebergte zi h 
uit tot de Deleng Simelir (1M3 M.), Westwaar!> 
tot de diepe inzinking, waardoor de Wampoe 
stroomt. Deze rivier, die als Lau Biang lang. de 
Zuidvoet stroomt, ontvangt van de Zuid , maar 
vooral van de Noordzijde van het gebergte dom 
tal van kleinere stroompjes veei water. Door 
groote hoogte is het gebergte weinig bewoond: 
oerwouden bedekken het meest. Alleen op d<* 
verzakte tuffen van het Zuiden bevinden zi< h 
meerdere nederzettingen.

VANDA. Orchideeën-geslacht, veel ui- 
planten gekweekt, vooral de soort F. Info/or 
Lindl. (Anggrèk pandan, sound.). \ om de 
Vanda’s van cien Mnlcischcn archipel, zie Teys- 
mannia 1898, bl. 200.

VANIELJE. Vanielje of vanille, gezocht als 
kostelijk aroom, is de vrucht eener tot de familie 
der Orchidaccac (vorg. ANGGRÈK. I, 52) behoo- 
rendo klimplant, Vanilla planifolia Andr., welke 
in Mexico thuis behoort, en naar nagenoeg alle 
warme gewesten ter cultuur is overgehraeht. Het 
is eeno opiphytische plant*, die aan hoornen vast
gehecht leeft, in de aarde wortelt, doch deels ook 
met hare viltig behaarde luchtwortels het voedsel 
opneemt. Zij eischt een vruchtbaren bodem en 
eene warme, vochtige, wel beschaduwde groei- , 
plaats. Als steunsels („tutours”) voor een vanielje- 
aanplanting gebruikt men verschillende hoornen, 
o.a. dadap (zie I, 554) waartusschen dan latten 
gespannen worden oni de ranken te leiden. De 
stengel en bladen zijn vleezig; de alleen door 
hulp van bepaalde insecten, resp. door ’s men- 
schen hand, bestuif bare bloemen zijn groen en

Encyclopedist, wiens hoop „tot eere van [zijn] 
kinderen, en mede-inboorlingen, nog 1 a n g, 

niet ongeag t, n a [z ij n] dood te 
leve n” (I, Voorrede), ruimschoots, en met goed 
recht verwezenlijkt is geworden.

Bibliograpkie: „Macpdclyke Uittreksels, of 
Boekzacl der Geleerde Wordt”, XXV, t’Amstel- 
dam, G. onder dc Linden, 1727, II, bl. G13 —620 
(in Nov.-afl.); G. H. Werndly: Maleische Spraak
kunst, enz., Amsterdam 1736, blz. 240 — 247: Van 
Hoëvell: Tijdschr. v. Ned.-Indië, 1839, II, bl. 
31—36; Cd. Busken ,Huet: Littcrarische fanta- 
siën en kritieken, dl. XI [1S79]. bl. 3 -36;.Van 
Troosten burg dc Bruyn: Dc Hervormde Kerk in 
Ned.-Indië, Arnhem 1S84, passim: Dez.: Bio- 
graphisch Woordenboek van O.-I. predikanten, 
Nijmegen 1893, i. v.: S. Kalff: Fran^is Valentijn, 
Indische Gids, 1900, II, bl. 907 — 939 ; Rumphius- 
Gedenkboek, Amsterdam 1902, in ’t bijzonder de 
bijdrage van Dr. F. de Haan: Rumphius en Va
lentijn als geschiedschrijvers van Arnbon, bl. 
17 — 25, en verg. bl. 193—194, alwaar ook mel
ding wordt gemaakt van een te Rotterdam be
rustend hs. met oorspronkelijke tcekeningen van 
visschen voor V.’s groote werk; Dr. F. de Haan: 
Priangan. De Preangér-Regentschappen onder 

. het Ned. bestuur tot 1811; I (1910), p. 223 — 224 
(hss. van H. De Jager), 270 — 280 (Personalia); 
II (1911), p. 192 noot (V.’s kaart van Java), 270 
(Van Riebeeck), 323 noot 3 (Gobius en V.), 364 
noot 3 (d°), 729 (natuurschoon); 111 (1912), p. 
282-283; IV (1912), p. 715-716 (V.’s kaarten 
van West-Java); 730 (V.’s oordeel over inlanders); 
en voorts de registers.

e n

■

. t

i

;
W. C. M. en G. P. R.

VALLEN. Siluridae, orde Oslariophysi (zie 
VISSCHEN). Onbesehubde visschen, in zoet wa
ter en zee levende, waar zij zich op of hij den bo
dem ophouden. De meeste hebben een of meer 
paren voeldraden om den mond. Sommige soor
ten kunnen door middel van hun zwemblaas to
nen vóórtbrengen, die ook dikwijls aan boord van 
schepen, wanneer zij boven een voor zulke vis
sollen gcschikten bodem (modder) zijn geaiJ<erd, 
vernomen worden, b.v. op de reede van Soeraba- 
ja. Verschillende soorten Clarias (Soendaneescli 
Lèlè, Javaansch Lélé, zijn zeer algemeen in het 
Westelijk deel van den Indischen Archipel en ko
men veel ter markt. Zij hebben een lange rug-en 
aarsvin en 8 voeldraden om den bek. Lais (mal.) 
en Limpoek (bat. .mal.), worden de soorten van 
de geslachten Wallago, Callichrous en Cryplopta 

• rus genoemd, waar de rugvin weinig ontwikkeld 
is en zelfs geheel kan verdwijnen, en Lais, die een 

• stekel in de rugvin bezit. Verwant met laatstge
noemd geslacht zijn de geslachten Pangasius en 
Helicophagus. Het zijn alle zoetwaterbewoners 
der groote Soenda-eilanden. In het geslacht Plo- 
tosus, maleisch Sëmbilang, gaat een kleine, van 
een sterken stekel voorziene rugvin aan een 
tweede vooraf, welke laatste met den staart en 
aarsvin een geheel uitmaakt. Soorten van dit ge
slacht leven in brak- en zoetwater van den gehee- 
len archipel. Op Nieuw Guinea komen nog andere 
verwante geslachten voor. Verwondingen aan 
den stekel der rug- en borstvinnen van Plolosus | 
en van soorten van het bovengenoemde geslacht : 
Clarias worden zeer gevreesd, vandaar dat deze 
stekels door de visschers vóór het ter markt bren
gen meestal worden afgekapt. Het geslacht 
Glyptosternum, Javaansch Lélé Lélégoenoeng. of

11 c
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reukeloos. Eveneens is dat de driekante, gerekt- 
pouiachtige, van zwarte zaadjes voorziene vrucht, 
zoolang nl. deze nog onrijp aan de plant zit, en al- 
zoo niet is bereid (gefermenteerd). Het zijn deze 
vruchten, die aan het gewas de waarde geven. De 
naam „vanilla” (vanielje) voor plant en product 

.komt van het Spaansche vainillas, d. i. peulen. 
Zij zijn in Europa gelijktijdig als aroom inge
voerd met de cacao, en als kostelijk bestanddeel 
der uit deze bereide chocolades. In het kruidboek 
van Rembertus Dodocns of Dodonaues van 1G08 
wordt de vanielje het eerst duidelijk beschreven. 
De goede handelswaar is D/j—-21/._, dm. lang, ge
lijkmatig bruinzwart van kleur, zacht aanvoe
lende, sappig en wèl gevuld (moosrijk), vaak met 
kristaluitschciding. Belangrijker echter dan het 
uiterlijk is de aard en kracht van de geur der va
nielje; hierin is groot verschil, en juist dat bepaalt 
de handelswaarde. Van de warme landen, waar
heen de vanielje-plant, die zich ook in Europa in 
kassen gemakkelijk kweeken laat, werd overge- 
bracht, heeft de cultuur vooral beteekenis gekre
gen op het eiland Réunion of He de Bourbon (met 
een oogst wisselend tusschen 50.000 — 200.000 
kg., en gemiddeld 75.000 kg. per jaar), de Sey
chellen (45.000 kg.), de Comoren en Madagascar 
(00.000 kg.) en Mauritius (4000 kg.), terwijl het 
stamland Mexico jaarlijks 100.000 kg. oplevert. 
Eene afzonderlijke vanielje-soort, die geheel an
ders riekt dan de gewone, d. i. de als specerij ge
bruikelijke, en die alleen voor parfumerie-doel- 
einden dienstig is, komt van Tahiti (100.000 kg. 
per jaar). Laatstgenoemde soort, de zg. heliotro- 
pe-vanielje, is de goedkoopste. De duurste va
nielje, met verreweg het krachtigst en aange
naamst aroma, is dc Bourbon-waar; deze wordt 
alleen geëvenaard door die, welke in het vader
land der plant, Mexico, gewonnen wordt, doch 
die weinig in den Europecsohcn handel komt, en 
in Amerika (X. en Z.) blijft.

Men schat het verbruik van gewone vanielje 
(dus buiten de Tahiti-vanieljc) in Europa op 150 

-200.000 kg. p. jaar. Verreweg de meeste va
nielje wordt verwerkt in de chocolade fabrieken. 
Men zie dienaangaande het door het Koloniaal 
Museum uitgegeven werkje van Dr. K. W. van • 
Oorkont over Cacao en Vanielje, 2de uitg. 1901 en 
Van Gorkoms Oost-Indische cultures, opnieuw 
uitgegeven 1917.

gewoonlijk des morgens te worden uitgevoerd, op 
Java meest door vrouwenhand. Met dc linkerhand 
vat zij de vaniclje-bloem, en wel de allerbest ont
wikkelde bloem eener tros, aan, licht met een 
puntig stukje bamboe het vlies op, dat vruchtbe
ginsel en stuifmeelklompje gescheiden houdt, en 
drukt dan met dc vingers de bloem en haar in- 
houd zacht samen. Is zoo dc bevruchting gelukt, 
dan pleegt de bloem weldra to verwelken, en ont
wikkelt zich allengs uit haar de vanielje-vrucht.
In nagenoeg één maand is deze ontwikkeld, doch 
eerst maanden daarna oogstbaar.

Teysmann heeft zijne proeven destijds dienst
baar gemaakt aan eene vrij uitgebFcidc cultuur 
van Java-vanielje, door hem en ook door anderen 
in het Buitenzorgsche en Bataviasche aanvanke
lijk met schitterend financieel succes gedreven.
Het hoogtepunt dezer eerste Java-vanielje cul
tuur was in 1S74, met een oogst van 2455 kg., 
waarde / 179.449. Kort daarna is zij echter gaan 
kwijnen en is nooit meer van groot belang ge wor

gden, daar er in de laatste jaren niet meer dan 2 tot 
3 duizend kilo vanielje uit Ned.-Indië werden 
uitgevoerd. De redenen hiervan zijn tweeledig, 
ten eerste, omdat men dc kwaliteit niet alleen 
niet verbeterde, doch door de veelal geringe zor
gen, toen aan dit bijcultuurtje op Java besteed, • 
en ook door de geringo kennis aangaande de 
beste vanieljebereiding, het product zelf hoe lan
ger hoe slechter werd, en niet meer op de markt 
kon concurrecren. Een ongunstige factor was ook 
het ontbreken eener vanielje-markt in Neder
land, on de verwaarloozing van het artikel door 
onze makelaars. (De voornaamste markt voor 
vanielje is Londen). Geheel verdwenen is de cul
tuur op Java niet; hier en daar bleef zij op be
scheiden voet bestaan, meer als liefhebberij van 
Indische dames. De goede prijzen, af en toe nog 
voor Java-vanielje aan de markt behaald, hielden 
bij sommigen den moed er in. De Soekaboemi- 
sche Landbouw-vereeniging had het gelukkige 
denkbeeld, in 1902 een prijsvraag uitteschrijven 
voor de beste in Nederlandsch-Indic gekweekte 
en befeide vanielje, met het doel langs dien weg 
verbeteringen aan te brengen in de tot dusverre 
op Java gevolgde winning van dit product. De * 
beoordecling van het 15-tal monsters Java- 
vanieJje uit den oogst 1903. dat naar dezen prijs 
dong. werd door genoemde landbouwvereeniging 
opgedragen aan den Directeur van het Koloniaal 

l ’it den aard der zaak verwacht men in dit Museum te Haarlem. Aldaar is zoowel eene volle- 
werk geen bijzonderheden over vanielje-teelt bui
ten Ned.-Indië, doch wel die over het product 
onzer eigen kolonie, i. o. do Java-vanielje, welke 
echter thans nog slechts een zeer- geringe rol 
.speelt op de markt, en zich niet kan meten met' 
het voortreffelijke en wèl verzorgde product van 
Réunion. Reeds in 1819 is de vanieljo-plant naar 
’s lands plantentuin te Buitenzorg overgebracht,
•en andermaal in 1841.. l)c vruehtzetting bleef 
toen echter achterwege, daar het bij de bevruch
ting der bloem in het vaderland der vanieljc- 
plant helpende insect, zijnde eene bij uit het ge
slacht Melipone, op Java ontbrak. Eerst in 1850 is 
de kunstmatige bevruchting, die door Cl». Morren 
in den botanischen tuin toLuikreedsin 1837 bestu
deerd was', door J. E.Teysmann, hortulanus te Bui
tenzorg/ in het groot toegepast. Deze kunstbe
werking, die nog tegenwoordig onafscheidelijk is gehalte 7,6 % (bij een watcrgchalte van 19,2 % 
van elke vanieljè-cultuur buiten het vaderland en asehgehalte van 3,3 %). Voorkomen: fraai 
dezer plant, is eene zeer eenvoudige. Zij pleegt zwartbruin, goed gevuld, vctglanzend slechts

dige scheikundige analyse dezer vanieljes ver
richt, als eene uitvoerige handcls-expertise, door 
verschillende firma’s hier te lande, ingcleid; het 
verslag van beide werd opgonomen in Pharmac. 
Weekbl. 1903, blz. 9S1. Ofschoon eenigc monsters 
dezer nieuwe Java-vanielje zeer gunstig beoor
deeld werden, bleek in het algemeen de qualiteit 
nog verre achter te staan, wat aangenaamheid en 
kracht van aroma betrof, bij de Bourbon-soort. 
In 1904 is een partijtje dezer Java'vanielje te 
Hamburg aan dc markt gekomen, on daar goed 
ontvangen, als zijndo een alleszins prijswaardig 
en zuiver product. Dc te Haarlem voor den eer
sten prijs aangewezen Java-vanielje, nl. die 
Mevr. L. Hesterman, word t. a. p. als volgt be
schreven: „Gewicht van 50 vruchten 235 gr., van 
3,3-6 gr. perstuk, lengte 18-20 cM. Vanilline-
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vervangen. Schimmelen der handelswaar wijst op 
te groote vochtigheid bij het verzenden. Het is 
gebleken, dat het bederf van vanielje soms uit
gaat van de touwtjes, waarmede de bosjes saam- 
gobonden zijn: men moet deze daarom vooraf uit
koken of met formalinc steriel maken.

Als hoofdbestanddeel van vanielje is reeds ge
noemde de vanilline; het-is de welriekende stof, 
die men vaak als eene kristaluitscheiding op va
nielje ziet zitten. In de versche vrucht is deze va
nilline niet in vrijen staat aanwezig, doch als een 
reukeloos „vanilline-glucosied”, dat eerst door 
enzyme-werking de vrije riekstof afsplitst. Met 
zekerheid bekend-is echter de wijze, waarop uit 
de reukelooze vrucht door eene goed geleide „fer
mentatie” zich het heerlijk aroma ontwikkelt, 
nog niet; wel weet men dat de geur van het han
delsproduct ten zeerste samenhangt juist met de 
wijze van bereiding der vruchten, die in ieder 
land pleegt te verschillen (zie van Gorkom, 1. e.). 
Vanilline is echter niet het eemge waardevolle in 
vanielje: het fijne aroom, waarnaar de kenners 
deze handelswaar prijzen, is geenszins dat der 
zuivere vanilline, doch een geur „sui generis”. De 
Java-vanielje, die toch zeker achter staat bij de 
Bourbon-vanielje, houdt aanzienlijk meer vanil
line dan deze. Zuivere vanilline (= methylproto- 
catechuzuuralclehyd) wordt tegenwoordig in che
mische fabrieken in het groot bereid uit kruidna- 
gelolic resp. eugenol. Toch heeft dit kunstpro
duct de vanielje niet geheel kunnen verdringen’, 
en gaat men zelfs tegenwoordig, nu de vanielje- 
prijzen laag zijn, weder in de choco!adefabricatie 
terug tot de natuurlijke waar; hetgeen de kansen 
voor een Java-cultuur moet vermeerderen, te eer 
daar in Nederland do cacao-industrie bloeit. 
Welke andere stoften tot dón vollen vanielje-getir 
bijdragen is niet bekend, wellicht zijn zij slechts 
aanwezig jn geringe hoeveelheden. Zoo bevat de 
Tahiti-vanielje naast een vanillinegchalte van on
geveer 2 % slechts 0,07 % piperonal,'en toch is 
dit laatste gehalte voldoende om den geur dezer 
vanielje tot eene zoodanige lieliotrope-achtige te
maken, dat zij als specerij volkomen onbruikbaar 
is. Voor bijzonderheden dienaangaande en voor 
de overige bestanddeelen der Java-vanielje, zij 
verwezen naar het hierboven genoemd rapport 
betreffende de vanielje-prijsvraag.

VANILLA. Plantengeslacht der Orchidee.cn, 
waarvan V. planifolia de Vanille levert.

VARANIDAE. Eamilie van groote, in onzen 
Oost meestal min of meer amphibi.sche Hage
dissen (zie aldaar onder J11) met langen, diep 
ingesneden tong, welke evenals bij slangen in 
een basale scheede kan worden teruggetrokken. 
De romp is aan de bovenzijde bedekt met ronde, 
niet verbeende schubben, welke ieder weer door 
een kring van kleinere granulaties omgeven zijn, 
van de buikzijde bevinden zich vierkante, in 
dwarsrijen geplaatste schubben, terwijl de kop 
van boven met kleine, polygonale schilden bedekt 
is. Bovenste juk boog onvolledig, geen tanden 
op het verhemelte. Pupil rond, duidelijke oog
leden. Hals, ledematen en vooral de staart. zeer 
lang, de laatste bij watervormen zijdelings af
geplat (zwemstaart). Keelzak en rugkam ont
breken, daarentegen zijn een ventrale hals
kraag en zijdelingschc plooien langs hals en. 
romp gewoonlijk aanwezig.
'Tot deze familie behoort slechts één geslacht, 
Varanus (in oudere werken ook wel Monitor ge-

lichtelijk wratten en kurkstrepen vertoonend, ge
ringe gelijkmatige kristalvorming; uitstekend ge- 
praepareerd”.

Kan dit als norm dienen voor den eisch, waar
aan Java-vanielje reeds voldoen kan, zoo is het 
ook nuttig daarnevens de bereidingswijze van dit 
zelfde bijzonder goede monster, volgens de mede- 
deeling der inzendster, te vermelden: „De va- 
nielje-vrucht openspringend als zij rijp is, moet 
geplukt worden even voor het rijpen, d. i. als het 
benedeneind begint geel te worden, daar men an
ders gespleten vruchten krijgt. Men dompelt dan 
de vruchten gedurende ±10 seconden in kokend 
water, waarna vrucht voor vrucht met een doek 
wordt drooggeveegd. Hierna brengt men ze on
middellijk op tëtampa’s in de zon onder een wol
len doek, de vruchten netjes naast elkaar, en een 
paar maal per dag keeren. lederen middag als de 
vanielje binnen wordt gebracht, wordt ze, nog 
warm zijnde, in den wollen doek gewikkeld opge
borgen, waardoor ze een weinig broeit. Op deze 
wijze gaat men dagelijks voort, t otdat de vanielje , 
mooi zwart van kleur en droog is. Afhankelijk 
van de zon en van de dikte der vruchten, heeft 
men van 6 tot 10 dagen noodig, alvorens ze droog 
is. Onder droog zijn van vanielje verstaat men,

• dat de waterdeelen in de vrucht voldoende ver
dampt zijn en de vrucht toch zacht aanvoelt. De 
sorteering geschiedt in hoofdzaak op lengte. Men 
bindt iedere lengte in bosjes van 50 stokjes. De 
verzending heeft in dicht gesoldeerde blikken 
plaats”.

Wat thans de ontplooiing der nieuwe Java- 
vanielje cultuur tegenwerkt, is de sedert eenige 
jaren ingetreden overproductie van middelsoort 
vanielje, op de Seychellen, Comoren en Madagas- 
car, en de daaruit volgende zeer lage prijzen voor 
deze qualiteit.

Toch zal het zaak zijn, de concurrentie te aan
vaarden, en daarbij te streven naar een supérieur 
product, o.a. door op Java nieuwe vanielje-plan- 
tenin te voeren van Réunion en van Mexico. Een 
bijproduct, dat naar Java lichtelijk eenige tonnen 
gouds kan brengen, valt waarlijk niet te ne- 
geeren.

Ten slotte nog eenige algemeene opmerkingen 
over vanielje. Voor nadere bijzonderheden verwij
zen wij naar de reeds genoemde literatuur, alsme
de naar een voortreffelijk werkje van A. Delteil, 
La vanille, sa culture et sa préparation,

De voortplanting der vanielje geschiedt door 
krachtige stekken van 1 M. lengte; men plant 
deze tegen den steunboom, in of tegen den regen
tijd; de worteleinden worden met dorre bladeren 
goed toegedekt. De uitgroeiende ranken worden 
regelmatig langs den boomstam en de daaraan 
bevestigde latten geleid, behoorlijk gesnoeid, en 
bij te vroegen bloei de bloemknoppen verwijderd. 
Drie of vier jaren na uitstekking mag de eerste 
bloei volgent De vanielje-plant is nogal aan kwa
len onderhevig, zelfs als zij onder gunstige om
standigheden leeft. Prof. Zimmerman heeft eeni
ge ziekten en parasieten der Java-vanielje onder
zocht en in het Centralbl. f. Bakteriologie (II, 
1902, S. 469) beschreven, o.a. een nieuwe zwam 
Nectria vanillae, en twee hemiptera (wantsen). 
Tegen sommige bij vanielje aantetreiïen gebre
ken, als veel wratten en kurklijsten, is wel niet 
anders te doen dan die planten, welker vruchten 
dit euvel het sterkst vertoonen. door andere te
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noemd), waarvan de algemeen Maleische naam 
bijawak (zie aldaar) en do algemeen Europcescho 
naam „waraan” luidt, maar welks leden door 
Europeanen dikwijls ten onrechte leguaan ge
noemd worden.

Door do soms reusachtige grootte en door den 
algemeenen lichaamsvorm herinneren de waranen 
eenigszins aan krokodillen, waarmede zij echter 
in het geheel niet verwant zijn, vandaar het 
gebruik van de namen: boom- en landkrokodil 
(bocaja darat op Flores en Timor). Waranen 
leven zoowel op den grond en op boomen als in 
het water, en zijn even behendig in het loopen 
en klimmen als in het zwemmen, ofschoon hunne 
teenen, die aan voor- en achterpooten ten getale 
van vijf aanwezig zijn, niet door zwemvliezen zijn 
verbonden. Het voornaamste voedsel der Vara- 
niden bestaat uit levende dieren, vooral vogels, 
maar ook kruipende dieren en kleine zoogdieren; 
op eieren zijn zij zeer belust, .zoodat zij groote 
vijanden zijn van het kippenhok, waarin zij bru
taal durven doordringen. Voor den mensch ne
men zij altijd de vlucht, liefst naar het water, 
maar worden zij in het nauw gedreven, dan ver
dedigen zij zich met hun scherpe, vrij groote, 
kegelvormige tanden en vooral met slagen van 
hun sterken staart. Over dag vertoeven zij bij 
voorkeur op takken, die uitstaken boven het 
water, waarin zij zich, dikwijls van groote hoog
ten, neerstorten, zoodra zij gevaar duchten. Dit 

•zal wel de hoofdoorzaak zijn geweest, waarom de 
Europeesche kolonisten hen voor leguanen aan
zagen. Zij kunnen geruimen tijd duiken, daar 
hunne neusgangen in verband staan met twee 
holten in het bovendeel van hun snoet, welke 
met lucht gevuld zijn en door het toeknijpen 
der neusgaten afgesloten kunnen worden. De 
voortplanting geschiedt door eieren, die bijna 
cilindervormig langwerpig zijn, een leerachtige 
schaal hebben en ten getale van 20 tot 30 in den 
grond gelogd worden. Zoowel deze eieren als de 
Varanidcn zelf worden in sommige streken‘gege
ten, op do markt te Madras b.v. moeten ze ge
regeld verhandeld worden. Brehm prijst den 
smaak van hun vleesch en eieren als voortreffe
lijk; in Engelseh-lndië zouden zij in Europeesche 
keukens tot bereiding van soep worden gebruikt. 
De bcschubde huid dezer dieren is een belangrijk 
handelsartikcl geworden, zoodat de prijs hoog 
genoeg gestegen is, om de jacht op bijawaks tot 
een winstgevend bedrijf temaken, maar waardoor 
volgens sommigen het gevaar zou ontstaan, dat 
deze fraaie, groote, ongevaarlijke hagedissen 
geheel uitgeroeid zullen worden.

Over de verspreiding dezer palacotropischo 
familie zie onder KRUIPENDE DIEREN. In 
onzen archipel komen 14 soorten voor. Vier 
daarvan: Varanus salvadori Peters en Doria. 
(1,05 M. lang). V. kalabeck Less, (1,20 M. lang), 
V. praaontw Schleg( +0,70 M. lang) en V■ kordensis 
(0,75 M. lang) zijn beperkt tot N. Guinea en do 
omliggende eilanden. V gouldi Gray (1,30 M. 
lang) komt daaronbovon op het vasteland van 
Australië voor evenals de (nog?) niet uit N. 
Guinea bekende Timoreesfhe vorm, 'N. timoren- 
8is Gray, terwijl V. togianus Peters (1 M. lang) 
tot Celebes en de omliggende eilanden beperkt 
blijft. Hen zou deze 7 soorten dus gezamenlijk do 
•Austro-Maleischc groep kunnen noemen. Daar
tegenover komen een viertal soorten alleen in 
liet Indo-Maleische deel van den Archipel voor

en wel: Varanus hctcropholis Boulgr. in Borneo, 
V. nebulo8us Gray in Java (misschien in Bor
neo 1)), V. rudicollis Gray in Sumatra en Borneo, 
en V. dumerili Schleg. (alle 4 ± 1 M. lang) in 
Sumatra, Java en Borneo, terwijl een reusachtige 
soort, V. komodoensis Ouwens (lengte tot 7 M. 
toe) alleen op Flores en omliggende eilanden 
schijnt voor te kómeh. Het is deze soort, die 
in het bijzonder door de bewoners van Flores 
landkrokodil, boeaja darat, genoemd wordt.

Tegenover deze meer zeldzame soorten met 
beperkt verspreidingsgebied moeten nu de twee 
meest voorkomende Oost-Indische soorten ge
steld worden, die juist een zeer groot verbrei - 
dingsareaal bezitten. Varanus salvator Laur., de 
gewone waraan of bijawak komt van Nepal en 
Ceylon tot de Molukken en van Z. China tot 
N. Australië voor terwijl Varanus indicus Daud. 
een meer Oostelijk gelegen centrum van radiatie 
vertoont. Hij is eigen aan Sumatra (indien 
de mededeeling van Werner, Zool. Jahrb. 
Syst. Bd. XXVIII, 1910, niet op een vergis
sing berust), het Austro-Maleische gebied, N. 
Australië en een groot deel van Polyne- 
sië, Micronesië en Melanesië. Eerstgenoemde 
soort is veel grooter dan laatstgenoemde (2,35 
M. resp. 1,35 M. lang) en is gekenmerkt door een 
donkergekleurde rugzijde waarop in dwarsrijen 
geplaatste gele vlekken, die op staart en snuit 
door dwarsbanden vervangen worden, vandaar 
de naam gestreepte waraan (Duitsch: Binden- 
waran). Tusschcn oog en ooropening een zwarte 
band en daaronder een gele. die langs den nek 
voortloopt, buikzijde vuilgeel. De Indische 
waraan heeft een olijfkleurige rug met lichtere 
vlekken, maar deze zijn niet zoo regelmatig ge
plaatst en de slaapstrepcn ontbreken. Hij leeft 
voornamelijk bij dag en jaagt vooral op grootero 
insecten en kruipende dieren, terwijl de gestreep
te waraan meestal ’s nachts op jacht gaat en 
meer van kleine vogels, vogeleieren en kleine 
zoogdieren leeft. De mededeelingen over de 
levenswijze der waranen, hierboven gedaan, 
hebben in hoofdzaak op Varanus salvator Laur 
betrekking.

Literatuur: Zie onder HAGEDISSEN.
VARANUS. Zie onder VARANIDAE.
VARENS. In den Maleischen Archipel en in 

het algemeen in de tropische gewesten trekken 
na do Palmen geene gewassen zoozeer de aan
dacht als de varens.

Zij maken daar door hun groot aantal soorten, 
maar vooral door hunne algomeene verspreiding 
en het soms overgroote aantal individuen waarin 
zij optreden, een belangrijk deel uit van de vege
tatie en men vindt zo in een verscheidenheid van 
vormen, waarvan men in Europa zich geen denk
beeld kan maken.

Alleen in de omstreken van Buitenzorg —- met 
inbegrip dan van do hellingen van den Salaken 
den Gëdé — telt men meer dan' 400 soorten; 
maar het gehcele aantal vormen in Ned.-Indiö 
is veel grooter.

Alhoewel in de lagere bergstreken lang niet 
zeldzaam, behooren toch verreweg de meeste tot 
de dichte, oorspronkelijke,altijd vochtige wouden, 
die de hellingen der vulkanen bekleeden.

-

x) Een exemplaar V. nebulosus Gray is 
aan het Zoöl. Lab. te Groningen uit Borneo 
toegozonden.
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eikenloof-varens (Poly podium Hcracleum on quer- 
cifolium) en cle hertshoornvaren (Flatycerium) 
aantreft.

De geschriften,
1'ndië zijn behandeld geworden zijn zeer tal
rijk, doch ten deele moeilijk te verkrijgen. 
Een ook voor leeken zeer bruikbaar hand* 

. bock voor de varens van de omstreken van 
Buitenzorg heeft gegeven M. Raciborski: Die 
Pteridophyten der Flora von Buitenzorg (1S98), 
terwijl in de laatste jaren een uitvoerig hand
boek is verschenen van C. R. W. Iv. van Aldcr- 
wcrelt van Rosen burg, Malayan Ferns, 190S 
Op dit werk verschijnen nog steeds aanvullingen. 
Zie ook het artikel BOTANISCHE LITERA
TUUR, dl. I, bl. 401.

VARKENS. Zie ZWIJNEN.
VARKENSHOEK (Tandjoeng Toewa). Kaap 

van het Oostelijkste der drie schiereilanden, 
waarmee Zuid Sumatra in Straat Soenda voor
uitsteekt. De kaap is het einde van een uitlooper 
van den 12S1 M. hoogen Radjabasa, welke rug, 
hier afbrekende, echter samenhangt met cle 
vulkanische eilanden van Straat Soenda.

VARKENSLANG. Zie BRILSLANG.
VASTENMAAND. Een belangrijke godsdienst

plicht voor den Moslim is het vasten gedurende 
de 9e maand vyi het Mohammedaanscho ja ar, 
de maand Ramadhan (op Java verbasterd tot 
Ramèlan). Deze vastentijd wordt ook poewasa of 
sijam genoemd; beide namen beteekenen: vas
ten; poewasa is aan de Indiërs, sijam aan de Ara
bische wetboeken ontleend. Het vasten bestaat

Daar vinden we ze in alle mogelijkc vormen; 
nu eens als boomvarens met reusachtige, S tot 10 
voet lange, herhaaldelijk verdeelde bladeren, 
dan weder als vormen van zoo eenvoudigen 
bouw, dat een niet-plantkundige moeite heeft 
daarin een varen te herkennen: als groene onver
takte koorden (Psilotum) of linten ( Vittaria) of 
onverdeelde bladschijven’ (Anthrophyum), in 
bundels neerhangende aan den stam der woucl- 
boomen, verder als zware struiken met meters 
lange .,dikke, stevige, enkelvoudig gevinde bla
deren (Marattia, Angiopteris), maar ook als 
uiterst teere plantjes met zeer fijn verdeeld loof, 
die veeleer aan mossen doen denken (Iiymcno- 
phyllum, Trichomanes).

Hier en daar op Java, maar meer nog op Su
matra, kan men in de lagere bergstreken echte 
varenwildernissen aantreffen, waarin men zieli 
zonder kapmes geen doorgang verschaffen kan; 
uitgestrekte velden met een enkele varensoort 
(Gleichenia) bedekt, van 3 — 5 voet hoogte, die 
dan de alang-alang, glagah of tjinteh-velden van 
elders vervangen.

Maar dit is zeldzaam; in den regel komen ze 
verspreid voor tusschen andere gewassen, maar 
kunnen ook dan aanzienlijk veel bijdragen tot de 
algemeene physionomie van het woud. Inzonder
heid geldt dit de boomvarens (Alsophila, Cyathea, 
Hemilelia), die te midden van het bosch en tegen 
de hellingen der ravijnen met hunne breedc kro
nen van levendig groene bladeren in hooge mate 
de aandacht trekken en niet weinig bijdragen tot 
het verbreken van de eentonigheid van het woud.

Onder de tropische varens zijn er vele, die 
* niet in den bodem wortelen maar dje — als epi- 

phyten — op andere planten leven. Vele kiezen 
zich een plaats tegen den stam der woudboomen, 
vanwaar zij met hunne sierlijk gebogen bladeren 
naar omlaag hangen (Nephrolepis, Jllechnuin, 
Iiymenophyllum, Trichomanes. e.a.). Andere
kb ramen tegen de boomen op met lange, dunne 
stengels en ontvouwen van afstand tot afstand 
hunne bladeren (Davallia, Onoclca, Folypodium 
guercifolium e.a.). Wederom andere winden zich 
om struiken en takken (Lygodium) of nestelen 
zich bij voorkeur boven op de min of meer liori 
zontaai uitstaande takken der woudreuzen, zoo- 
als de nest-varen (Asplenium Nidus), die met hare 
lange, breedc*, schuin naar boven gerichte, in een 
kring geplaatste bladeren aan een vogelnest doet 
denken en die vaak op cle takken van een woud
reus tot aan de kruin toe wordt aangetroffen.

Er zijn niet veel varens, waarvan gezegd kan 
worden dat zij van eenig bepaald nut zijn in de 
huishouding der inlandsche bevolking.

Enkele varens als Folypodium irrcgularc wor
den, gekookt, als toespijs bij de rijst gebruikt. 
Van Lygodium-soorten dienen de stevige stengels 
in de Padangsche Bovenlanden tot liet omzoomen 
der toedoengs. Van de boomvarens worden de 
lange, niet-duurzame stammen gebruikt als tijde
lijk bouwmateriaal, terwijl van enkele soorten de 
schubben, die de jonge bladeren en den top van 
den stam bedekken, hier en daar in gebruik zijn 
als bloedstelpend middel (Penghawar djambi).

Daarentegen zijn vele varens bij de Europee- 
sche bevolking in cultuur. Adiantum-soorten (ehe- 
vclures of venushaar) vindt men in groote ver
scheidenheid van vormen in nagenoeg elke Euro- 
pcesche woning terwijl men op de erven tegen 
de boomstammen nog veelal de Hercules- en

waarin de varens van Oost-:
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daarin, dat men zich iedcrcn dag dezer maand 
van den vroegsten morgenstond — van hetoogen- 
blik namelijk, waarop naar Koranische zegswijze 
..een witte draad van een zwarten kan onderscliei-

tot zons-den worden” (vgl. Koran II, 183) 
ondergang volkomen onthoudt van spijs en 
drank en van alle zingenot. De wet is in dit op
zicht streng. Vloeibare noch vaste bestanddeelcn 
mogeh gedurende den vastentijd in het menschc- 
lijke lichaam worden gebracht; zelfs rook vun 
tabak of opium zou het vasten ongeldig maken.

Aan deze strenge onthouding heeft men zich 
slechts des daags, niet ’s nachts te onderwerpen; 
het geldt zelfs als verdienstelijk, de vasten zoo 
spoedig mogelijk na zonsondergang te verbreken. 
Wat dan „ter verbreking (van het vasten)” 
wordt genuttigd heet fatoer. 
eerste aan breken van den dageraad sterkt men 
zich met een maaltijd tegen de ontberingen van 
den komenden vastendag. In de wet wordt dit 
morgenmaal (de zgn. sahoer) uitdrukkelijk aan
bevolen, opdat men beter in staat zij, zijn gods
dienstplicht gedurende den dag behoorlijk te ver
vullen. Op sommige plaatsen in Ned.-Indië wordt 
ter waarschuwing der geloovigen, opdat zij den 
tijd voor het toe bereiden en nuttigen van den 
sahoer niet ongebruikt voorbij zouden laten gaan, 
in de moskee bij tusschenpoozen,- van 1 tot 3 uur 
’s nachts op den bèdoeg geslagen.

Begin en einde der vastenmaand worden, op 
de gewone wijze, door waarneming van de maan 
vastgesteld (zie Deel II. p. 709, le kol.) en daar
na, wegens de belangrijkheid dezer maand, op 
min of meer plechtige, bijzondere wijze, naar 
plaatselijk gebruik, aan den volke bekend ge
maakt.

Tot vasten verplicht is ieder Moslim, die den 
volwassen leeftijd heeft bereikt en volgens do wet
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geen bijzóndere aanspraak op vrijstelling van 
dezen godsdienstplicht kan doen gelden. Vrijge
steld zijn o.a. zij, die wegens ouderdom, zwakte, 
ziekte, zwaren arbeid, ritucelo onreinheid of an
dere oorzaken niet tot vasten in staat zijn, daar
onder ook zwangere, zoogendo en menstruooren- 
dc vrouwen. Zij allen moeten, evenals degenen, 
die zonder wettige verontschuldiging het vasten
gebod overtreden, de verzuimde vastendagen 
zoo spoedig mogelijk inhalcn. Is dit niet mogelijk, 
dan hebben zij, als zoengeld, zekere hoeveelheid 
levensmiddelen aan de armen te verstrekken.

voor; de overigen luisteren toe. Alen beijvert 
zich, om aldus gedurende de vastenmaand al de 
30 afdcclingen, waaruit de Koran bestaat, al
thans éénmaal en, zoo mogelijk, zelfs meermalen 
geheel ten gehoore te brengen. Dit Korancitceren 
in do vastenmaand is in den Archipel bekend 
onder benamingen, zooals daroes (Jav.) tjidaroes 
{Mal.) meudaröih (Atj.), welke uit het Arabische 
darasa (d.i. het in de school behandelen 
dragen van kitabs) verbasterd zijn.

Als bijzonder heilig gelden ten slotte de 
even nachten van het laatste derde gedeelte der 
vastenmaand (de nachten vóór den 21en, 23en, 
2öen, 27en en 29en Ramëlan). Een dezer nachten 
toch — het staat voor den Moslim niet vast, 
welke— moet de heilige nacht van den kadar 
{d.i. het goddelijk raadsbesluit) zijn geweest, 
waarin Allah den Koran uit den hemel deed 
nederdalen. De Javanen hérdenken vooral den 
21 en (malèni salikoer) als den AaJr/r-nacht, elders 
(bijv. in Atjèh en op Celcbcs) viert men in het 
bijzonder den 27en Ramëlan als zoodanig. Maar 
velen beijveren zich, om, zekerheidshalve, al deze 
oneven nachten der laatste 10 vastendagen in 
gepaste godsdienstige stemming en liefst met 
vrome werken door te brengen, aalmoezen uit- 
deelende, sèmbahjang's en dikir's verrichtende, 
koranverzen reciteerende, enz. om toch vooral 
niet de zegeningen te derven, welke men alge
meen aan een aldus in vroomheid doorgebrachten 
kadar-nacht verbonden acht. Tot deze vrome 
werken behooren ook de zgn. malèman's, de be
kende godsdienstige maaltijden, welke op Java 
ter gelegenheid van deze heilige oneven nachten 
door vorsten, hoofden en voorname lieden als 
sèdèkah (liefdegave in den vorm eener spijziging) 
aan een groot aantal genoodigden worden gege
ven (vgi. Deel I, blz. 739, 2e kol.).

Alleen het vasten in de maand Ramadhan is 
volgens de wet verplicht. Op andere tijden te vas
ten geldt in het algemeen wel als verdienstelijk, 
maar een plicht kan dat slechts voor hem zijn, 
die öf zich uitdrukkelijk door een gelofte daartoe 
verbonden mocht hebben, öf nog verzuimde vas
tendagen van de maand Ramadhan heeft in te 
halen. In het bijzonder beveelt de wet het vasten 
aanr 1. op den lOcn der eerste maand, 2. geduren
de „de -^)s dagen” (van den 2cn tot den 7en) van 
de 10e maand, 3. op den Scn en 9cn der maand 
Bësar (zie Deel II, blz. 709, 2c kol., blz. 77Ó, lc 
kol., vgl. Deel I, blz. 739, le kol. noot 1) en voorts 
4. op Maandagen en Donderdagen en 5. op de zgn. 
„dagen der witte nachten” (dwz. op den 13en, 
14cn en 15cn van iedere maand, wanneer de 
maan ’s nachts het meeste licht verspreidt). Dit 
laatstbedoelde vasten is echter in den Indischen 
Archipel weinig gebruikelijk; wel komt het voor, 
dat vromen (op Java, bijv., de bowonors der zgn. 
priesterwijk, vgl. KAOEM) op Maandagen en 
Donderdagen vasten.

Literatuur/C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers 
I, 244 vv., II 342 (The Achchnese I, 22S vv., II 
310); tnd. Gids 18S4, T p. 430 vv.; De Islam p. 25, 
De Islam in Nederl. Indië p. 22 v. (Grootc gods
diensten, serie II, p. 257 en 398 v.); Mekka II, . 
51, 77 —92; E. W. Lanc, Manners and customs 
of the modern Egyptians, Chapt. 3; Th. W. 
Juynboll, Handleid. Mohamm. wet, p. 10S vv. 
(Handbuch dos isl. Gesetzes, p. 113 vv.); L. W. C. 
van tien Berg, Beginselen van het Mohamm. 
recht, Iloofdst. IV; P. J. Voth, Java I (1875) p.

en voor-

on-

Het vastengebod wordt in den Indischen Ar
chipel in het algemeen, evenals in andore Mo
lm mmcdaansche landen, in acht genomen, naar
mate de omstandigheden het toelaten. Steeds 
en overal zondigen velen tegen de vasten wetten; 
weinigen zijn op den duur tegen de voorge
schreven zware ontberingen bestand. Ook kun
nen velen, naar de letter der wet, wegens te ver
richten arbeid aanspraak op vrijstelling maken. 
Op Java plegen zij, die gewoon zijn, het vasten
gebod te overtreden, hun geweten wel gerust te 
stellen, door althans in het begin en op het einde 
(soms ook in het midden) der maand één of meer 
dagen te vasten. Overigens is de ijver voor het 
vasten ook niet in alle streken gelijk. In sommige 
gewesten (zooals in de Soendalanden; ook in 
Atjèh) worden in dit opzicht strengere opvattin
gen gehuldigd dan elders (bijv. onder de Java
nen).

Algemeen wordt de vastenmaand ook in Ncd.- 
Indic als „de maand van den godsdienst” be
schouwd, welke — mits doorgebracht met zoo ge
trouw mogelijke naleving der wettelijke gcbodci} 
— tot verzoening kan strekken van de vele te
kortkomingen, waaraan men zich gedurende de 
overige maanden des jaars heeft schuldig ge
maakt. Deze opvatting heeft ook ten gevolge, 
dat aan do in het bijzonder tot deze „maand der 
verzoening” behoorende plechtigheden vrij alge
meen wordt deelgenomen, zelfs al zijn deze vol
gens de wet niet als verplicht voorgeschreven.

Zoo plegen velen zich ’s avonds in de vasten
maand na de isa (d.i. de avond-sëmbahjang, zie 
Deel J11, blz. 744, 2e kol.) in het bedehuis to ver- 
(•enLgen tol bijwoning eener wettelijk voor den 
vastentijd aanbevolen godsdienstoefening, welke 
in het Arabisch saldi at-taw&rih (in het Mal. en 
Jav. verbasterd tot tarawèh of trawèh) heet, dwz. 
«Ie xriitbalijang „met rustpoozen”. Deze, uitslui
tend in de vastenmaand te verrichten sèmbahjang 
onderscheidt zich namelijk van andere soortge
lijke godsdienstoefeningen door 5 pauzen, één na 
ieder viertal der 20 rak'ah's of afdcclingen (vgl.

blz. 745, 2e kol.), .waaruit hij bestaat. 
Het verrichten van den trawèh kenmerkt zich
Deel III

in den Indischen Archipel niet zelden door zeer 
onstichtelijke luidruchtigheid der aanwezigen. 
Ernstige vromen geven er daarom wel de voor
keur aan, deze godsdienstoefening niet met de 
gemeente, maar liever thuis te verrichten.

Voorts brengt het gebruik op vele plaatsen in 
Ned.-Indië mede, dat na afloop van den trawèh- 
dienst gedeelten van den Koran voorgedragen 
worden. Aan het, op zich zelf reeds ten allen tijde 
verdienstelijke recitccren en hooren recitcoren 
van den Koran wordt in hot bijzonder in deze 
„maand van den godsdienst” grooto waarde toe
gekend. Geoefende personen dragen in deze bij
eenkomsten beurtelings een stuk Korantekst
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VASTENMAAND - VEEARTSENIJ KUNDIGE DIENST.514

Juli 1919 is bepaald, dat de voor den Indischen 
dienst bestemde of daaraan verbonden veeartsen 
en militaire paardenartsen onder het genot 
een toelage een leergang in tropische ziekten en 
veeteeltaangelegouhcden kunnen volgen aan de 
Vceartscnijkundige Hoogeschool te Utrecht. 
Aan studenten van deze inrichting, die een ver
bintenis aangaan voor den Indischen dienst, 
wordt een studietoelage uitgekeerd van / 1000 
’s jaars.

Bij ontstentenis van een militairen paardenarts 
in eenig garnizoen zijn de Gouvts.veeartsen (Ind. * 
Stb. 1917 no. 125) verplicht den militairen vete- 
rinairen dienst waar te nemen.

Veeartsen#kundig onderwijs. Het streven van 
de Regeering is steeds meer van inheemsehe 
krachten gebruik te maken, zoodat verschillende 
ambtskringen door inlandsche veeartsen kunnen 
worden bezet.

Reeds in 1800 werd te Soerabaja, onder leiding 
van den daar « bescheiden Gouvts.veearts, een 
school geopend, waar inlanders opgeleid werden 
tot inlandsch veearts. Deze school voldeed niet 
aan de verwachting, want in 9 jaren tijds werden 
slechts 8 inlandsche veeartsen afgeleverd. In 
187G werd deze inrichting opgeheven en het stel
sel beproefd inlandsche jongelieden door de Euro- 
peesche veeartsen op hun standplaats tot in
landsch veearts te doen opleiden, waarmede 
evenmin succes werd behaald, zoodat in J 880 met 
dit stelsel werd gebroken.

Toen in 1900 te Buitenzorg een veeartsen ij- 
kundig laboratorium werd opgericht, werd in 
1907 aan deze inrichting de opleiding tot in
landsch veearts verbonden, ook die van veeman- 
tri en inlandschen keurmeester voor slachtvee rn 
vleesch. Onder toezicht en leiding van den Di
recteur wordt thans door 0 leeraren (dierenart
sen) en één zoöloog-parasitoloog aan de school 
les gegeven, terwijl door aanbouw van zieken
stallen, kliniek, apotheek, leskamers en een hoef- 

, beslagloods de school aanmerkelijk is uitgebreid.
Nadat de inrichting nog ccnigcn tijd den naam 

van school tot opleiding van inlandsche v«■<■- 
artsen heeft gedragen, wordt zij thans genoemd 
Nederlandsch-Indische-Veeartsensehool, omdat 
behalve inlanders ook jongelieden van ande
ren landaard voor inlandsch veearts kunnen wor
den opgeleid.

Het Veeartsen ij kundig Laboratorium bleek 
weldra in een groote behoefte te voorzien, menige 
veeziekte is reeds door-deze inrichting tot klaar
heid gebracht. Het laboratorium is met de N. 1. 
Veeartsensehool saamgebracht onder den naam 
van Vccartsenijkundig Instituut onder één Di
recteur. Tot leerling aan de N. I. Veeartsen
school kunnen worden toegelaten zij die het 
overgangsdiploma van de 3e klasse II. B. 8. of 
einddiploma van een H. B. 8. met 3-jarigcn 
cursus bezitten. Verder worden ook toegelaten 
zij die een diploma bezitten der Istö of 2e afdee- 
ling der opleidingsschool voor inl. ambtenaren 
te Tondano, dan wel van de kweekschool voor 
inl. onderwijzers. Men rekent er op dat telkcn- 
jare 5 — 7 jongelieden tot veearts kunnen worden 
bevorderd, waardoor de veemantri’s, die slechts 
geschikt zijn voor liet verrichten van politie
diensten, langzamerhand kunnen worden afge- 
schaft. Zie ook ONDER WIJ 8 (OPENBAAR) 
dl. UI. blz. 100.

De militaire vceartscnijkundige dienst is een

394 vv., IV (1907) p. 449 v.; Raden Mas Adipati 
Ario Tjondro Negoro in Bijblad no. 9 van het 
Aardrijksk. Genootsch. p. 8 v.: O. Poensen, Bric- 

over den Islam uit de binnenlanden van Java 
p. 31 vv., 51 vv.; B. F. Matthcs, Bijdrage tot de 
ethnologie van Z.-Celebes, p. 85 vv. ;^J. Grone- 
man, De garëbegs te Ngavogyakarta, ’s-Grnven- 
huge* 1S95.

VATICA. Plantengeslacht der Diptcrocarpa-' 
ceeën, dus verwant met Shorea en Hopea en 
evenals deze beide een van de sta inplanten van 
den damar. Bekende soorten zijn V. Jiassak hl. 
(Rësak, mal.) van Bornco en F. moluccana 
Burck van de Molukkcn. Vooral van de eerste 
soort komt de hars, door de Dajaks verzameld, 
in den handel voor. De hars komt uit spleten 
en scheuren te voorschijn en vormt dan aan de 
stammen groote stukken tot 15 K.G. zwaar.

VECHTHANEN. Zie DIERENGEVECHTEN 
en SPELEN.

VEEARTSENIJKUNDE ONDERWIJS. Zie
ONDERWIJS en VEEARTSENIJKUND1GE 
DIENST.

VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST. Het vee
artsenij kundig Staatstoezicht in Ned.-Indië heeft 
zich in de laatste jaren sterk uitgebreid, vooral 
wat betreft de bestrijding der besmettelijke vee
ziekten en door het oprïchtcn van een uitstekend 
laboratorium voor het bestudeeren der in Indië 
voorkomende ziekten, waardoor een aanzienlijke 
uitbreiding van het personeel noodig was ge
worden.

Het vccartsenijkundig Staatstoezicht en de 
vceartscnijkundige politie zijn geregeld bij de 
ordonnantie van 13 Augustus 1912, no. 432/435, 
waaraan eene toelichting is toegevoegd.

Het veeartsenij kundig Staatstoezicht wordt 
uitgeoefend door het personeel van den Bur
gerlijken veeartsenijkundigen dienst onder lei
ding van den Directeur van Landbouw, Nijver
heid en Handel.

Voor het eerst werd in 1820 door den toenma- 
ligen Minister van Onderwijs, Nijverheid en Ko
loniën één Gouvts-veearts voor den Indischen 
dienst uitgezonden. Toen deze titularis in 1822 
kwam te overlijden, werd eerst in 1842 op ver
zoek van den Directeur der Cultures weder één 
veearts ter beschikking gesteld, mede in 1852 en 
1854, totdat in 1809 de formatie werd urtgcbreid 
tot 5, in 1870 tot 7 en in 1890 tot 15 veterinaire 
ambtenaren.

Sedert 1898 kreeg de oudste Gouvts-veearts 
den titel van adviseur in veeartsen ijk undige aan
gelegenheden, in 1900 werd dien ambtenaar de 
titel van Inspecteur verleend. In 1917 bestond 
het veeartsenijkundig personeel uit: één inspec
teur, vier Adjunct-Inspecteurs, 40 Gouvts-vee
artsen en inlandsche veeartsen, met een hulp
personeel van 33 veemantri’s le klasse en 131 
veemantri’s 2e klasse, benevens 30 schrijvers. 
De Instructie voor den Inspecteur en de Gouvts- 
veeartsen is vervangen door een Reglement 
voor den Burgerlijken Veeartsenijkundigen 
Dienst. (Gouvts. Besl. 25 November 1910 no. 27).

De standplaatsen en ambtskringen zijn vast
gesteld bij besluit van den Directeur van L. N. en 
H. dd. 17 Augustus 1917. Er zijn 4 afdeelingen 
voor de Adjunct-lnspeeteurs en 40 ambtskrin
gen voor de Gouvts.veeartsen.

De bezoldiging van het personeel is vastgesteld 
bij Ind. Stb. 1917 no. 380. Bij Kon. Besluit van 13
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soort cn is deels nuttig door verdelging van in
secten, deels schadelijk door aanvreten of 
nielen van jonge plantendcelen, vooral in kweek
bedden van koffie- en thcconderneiningen, jonge 
ricttuinen, bedden met Europecschc groenten. 
Bovendien komt een grootere soort voor, Gr. 
hirsuta Brm. Beide soorten geven de voorkeur 
aan vochtig terrein; vooral de groote doet om
streeks zonsondergang een zeer luid, hoogst on
aangenaam gesjirp hooren, dat echter hoogstens 
een half uur na dien tijd aanhoudt; de kleine 
sjirpt veel minder krachtig en hinderlijk, maar 
gedurende den gehcclen nacht. Van sommige 
exemplaren zijn de achtervleugels abnormaal 
klein.

Literatuur-. W. Roepke, Mittcilung über die 
ijavanischen Alaulwurfsgrillen. Tréubia I, 1910 
p. 90.

VEEPEST. Zie VEEZIEKTEN.
VEETEELT. Voor de welvaart van de bevol

king in Ned. Indië heeft in de eerste plaats betee- 
kenis het hoornvee, daarna de paarden, het klein 

. vee en het pluimvee.
I. Hoornvee (Hèwan, mal.). Java en 

II a (1 o e r a. Hiervan zijn belangrijk de buffels 
en de runderen, wegens hun betcekenis voor 
den Javaanschen landbouw.

Buffels (mal. kerbau, jav. këbo). Debufïelsta- 
pcl is op Java erg in verval. Het beste is nog de 
toestand in de residenties Bantam, Batavia en de 
Preangcr-Regentschappen, doch in de res. Cheri- 
bon, Pökalopgan, Banjoemas en vooral in Sema- 
rang is de achteruitgang aanzienlijk. Deze be
droeg van 1905 op 1915 ongeveer 20 %.

In de afdeelipgen Koedoes, Pati, Grobogan en 
D mak, waar bijna uitsluitend bulïels gehouden 
worden, is de toestand van dien aard, dat de Rc- 
geering, onder zekere voorwaarden, 21.000 buf- 
fclstieren en bulïclkocicn aan de bevolking ver
strekt heeft, waarvan per jaar ongeveer 10 % ge
boorten werden verkregen, zoodat daardoor do 
buiïelstapel in die streken belangrijk is toegeno
men. Om de buffeltcelt op Java weer in goede ba
nen te leiden, is cenc selectie begonnen van goedo 
stieren, terwijl de minderwaardige dieren ge
castreerd werden; waarbij er zorg voor werd ge
dragen dat op één stier 25 koeien beschikbaar 
bleven. Dit systeem oefent reeds een gunstigen 
invloed op den buiïelstapel uit.

Runderen (mal. lëinboe, jav. sapi). In vroege- 
ren tijd moet de Javaansche veestapel een veel 
gunstiger indruk hebben gemaakt, doch door de 
geringe fokkennis der inlanders en door hun con
servatisme is de veestapel geleidelijk kwalitatief 
en kwantitatief achteruit gegaan. De inlander 
laat de zorg voor het vee, als er geen controle op 
wordt uitgeoefend, aan de natuur over, jong en 
oud, goed cn slecht, loopen met elkaar op de gras
vlakten los. Tot de degeneratie heeft ook veel bij
gedragen het vcrwaarloozen, door onverschillig
heid, van de ontwikkelingsfactoren, als: voeding, 
verpleging cn arbeid, terwijl bodem en klimaat 
vaak een zeer nadeeligen invloed op den veestapel 
uitoefenen,

De runderen van den Indisehen Archipel bohoo- 
ren tot eenzelfde ras, het inheemscho rund, waar
van vijf verschillende typen zijn te onderschei
den; n. 1.:

1. Het wilde rund (Bantèng)
2. Het Javaansche rund.
3. Het Balinecschc rund.

onderdeel van den militair Geneeskundigen 
Dienst en wordt waargenomen door het korps 
militaire paardenartsen. Dit korps is bij Kon. 
Besl. van 28 Januari 1914. no. 58 vastgesteld op: 
I Dirigccrend Paardenarts. 2c of 1ste klasse met 
rang van Majoor of Luitenant-Kolonel en titel 
van Inspecteur-Paardenarts, voorts 9 subalterne 
officieren, waarvan minstens 2 met den rang van 
Paardenarts 1ste klasse (kapitein) en de overigen 
dien van Paardenarts der 2e klasse (1ste Luite
nant).

Hun bezoldiging is geregeld bij Kon. Besl. van 
23 Juni 1917, no. 15, terwijl het pensioen over
eenkomt met die van de overige officieren van 
den Geneeskundigen Dienst (Kon. Besl. van 0 
Maart 1914, no. 42).

De militaire paardenartsen zijn gehouden bij 
ontstentenis van den Gouvts.veearts op hun 
standplaats, den burgerlijken veeartsenijkun- 
digen dienst waar te nemen.

Door de dierenartsen in Indië wordt een maan- 
delijksch periodiek uitgegeven, getiteld: „Vee- 
artsenijkundige Bladen voor Ned.-Indië”. later 
herdoopt in „Diergeneeskundige Bladen voor 
Ned.-Indië”, dat door de Regeering gesubsidieerd 
wordt.

ver-

• *

VEECKENSBAAI (Goegoch Batoerei) is een 
vrij ruime, zeer beschutte baai met matige diep
ten aan de.Z.O. punt van Zuid Pagai op de 
Westkust van Sumatra, gevormd tusschen de 
om de West inspringende Oostkust van dit eiland 
cn de daarvóór gelegen kleinere, lage, zwaar be

ide eilanden. Het buitenste, grootste en 
X.-lijkste van deze laatste is Tinopo, door een 
smalle maar sehoone straat gescheiden van Tg. 
Singingi. de Z.ö. hoek van Zuid Pagai, zoo ge
naamd naar de tallooze muggen, die hier overal 
worden aangetroffen. Z.O. van Tinopo steekt 
hel Samuelrif, het uiterste van de rij riffen en 
eilanden aan de Oost- en .Zuid zijden der baai, 

op 21 K..M. van hoek Singingi uit.
De Noord- en Westkusten der baai zijn vlak 

mi met struikgewas begroeid. Vóór de eerste lig- 
”rii < enige losse eilandjes met gevaren en in den 
N. \V. hoek der baai treft men een menigte kreek- 

en riviertjes aan. Van om de Zuid is een ruime, 
die|*i en sehoone toegang tot de baai langs de 
Oostkust \an de smalle, heuvelachtigo land-

grot

111

tong, welke bet Zuidgcdeolle van Zuid Pagai 
uit maakt en op welks uiterste punt, Tg. Bio, 
altijd zware branding staat. In de baai gaat 
weinig stroom. Zie Zeemansgids deel I.

VEENMOL. (Andjing tanah, ma».) Insect, 
beboerende tut de afdeeling der krekels (Gryl- 
lidac) en gekenmerkt door den vorm der voor- 
pooten, die tot sterk verbreede graafpooton 
geworden zijn, welke een oppervlakkige gelijke
nis verloonen met de voorpoot en van den mol. 
De voorvleugels zijn betrekkelijk kort, veel klei
ner dan de gewoonlijk goed ontwikkelde, waaier- 
vormig plooibare achtervleugels. Do veenmol 
leeft groolendeels in zelf gegraven gangen in den 
grond; ook de eieren worden in aantal bijeen in 

holte in den grond afgezet. Het voedsel iseen
voornamelijk van dierlijken aard (regenwormen, 
slakken, insecten, larven); schadelijk worden 
zij desniettemin vooral door het vernietigen der 
plantenwortels bij het graven der gangen. In den 
Archipel komt voornamelijk voor de van Afrika 
tot Australië verbreide Gryllotalpa africana Tal. 
Bcauv.; deze is kleiner dan de Europecschc

%
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rengovechten (Toktok, Tokan) worden bestemd, 
zijn gefokt uit superieure stieren en geselecteerde 
koeien en worden bijzonder goed verzorgd.

Het vee wordt door den Madoerces zeer goed 
verzorgd, meestal op stal, omdat er geen gelegen
heid tot grazen bestaat. Door den enormen uit
voer voor slachtvee gaat de veestapel geleidelijk 
achteruit.

0. Het Sumatraansche rund. Dit is vermoedc- 
lijk een kruisingsproduct van hot oorspronkelijke 
rund met den Siameeschcn Zebu. Het is forscli 
gebouwd, het voorstel meer ontwikkeld dan het** 
achterstel, terwijl dit ras een sterk ontwikkelde 
vetbult en kossem bezit. De kop is klein en wig
vormig met weinig ontwikkelde hoorns. De hals 
is kort met een bovenlijn, die onder een scherpen 
hoek in de bult overgaat. De gespierde poolen 
zijn van kleine, sterke klauwen voorzien. In de 
Alas- en Toba-landcn laat de kwaliteit nogal te 
wenschen over.

Voor fokdoeleinden en ook voor het mclkbe- 
drijf zijn in Ned.-Indië ingevoerd: Bérigaalsch 
vee (Ongolé, Mysorc, Hissar en Gujarat-typc): 
Australisch vee(Herefords,Shorthornsen Austra
lische Jersey’s) en Nederlandsch vee. waaronder 
ook stambockvcc.

Maatregelen lot veeverbetering. Vóór 1901 is op 
veeteeltkundig gebied wel het een en ander ver
richt met de bedoeling, verbetering aan te bren
gen, doch vaak zoo onoordeelkundig, dat nog 
meer degeneratie van het inlandsche ras het ge
volg was, en er bastaarden ontstonden van wei
nig fokwaarde.

Jn genoemd jaar werd definitief de veevcrbele- 
ring op Java ter hand genomen en de zoöteclmi- 
sclic leiding toevertrouwd aan do Gouvts. vee
artsen,- bijgestaan door het Europeesch en Jn- 
landsch bestuur. De maatregelen bestonden in 
een directe en een indirecte veeverbetering.

1. Directe veeverbetering. a. Ileinteelt. J’n.' f- 
ondervindelijk is gebleken dat liet Javaaiw-he 
veeras voor reinteelt niet meer geschikt is. Waar 
deze nog toegepast wordt, heeft eene scleetic \ au 
de beste stieren plaats, terwijl de minderwaardige 
exemplaren gecastreerd‘worden, met toep.' ing 
van den regel, dat op 20 koeien één superieure 
stier beschikbaar bleef. Voor reinteelt werdm* al
leen nog in aanmerking gebracht do veestapels op 
Madoora en Bali, waar nog uitmuntend fokmale- 
riaal wordt aangetroiïen.

b. Kruising. Aangezien door reinteelt het Ja- 
vaanschc veeras niet meer was te horstellen, werd » 
tot kruising overgegaan, waartoe Bengaalseh voe 
werd uitgekozen. In vroegere jaren was hiermede 
reedsop Java gekruist en daarmee zeer goede re
sultaten verkregen in de afd. Këndal (res. Sema- 
rang) en het district Mirit (res. Kodoe). De prak
tijk leerde weldra dat dit uitstekend gebouwde 
veeras zich uitmuntend op den indischen bodem 
ontwikkelt en zeer gemakkelijk met het inheem- 
sche vee gekruist kon worden, waardoor bastaar
den (mestiezen) werden verkregen, waarop door 
den inlandschen veehouder zeer veel prijs wordt 
gesteld.

Het Bengaalsche fok materiaal werd door eene 
commissie van Gouvts. veeartsen in Britsch- 
Indië aangekocht en bestond hoofdzakelijk uit 
Mysore- en Ongolé-vee.

Het Mysore-ras bleek minder geschikt to zijn 
voor rasverbeteraar, omdat de progenituur 
smalle, hoogbeenige dieren waren met een

4, Het- Madoereescho rund.
5. Het Sumatraansche rund.
1. Het inheemscho rund (Bantèng, Bos Sun- 

daicus). Dit wordt nog gevonden in Bantam, 
Zuid-Preangcr, Zuid-Bësoeki en in de res. Bali. 
De verwilderde runderen komen nog voor in het 
Tjidamar’sche (afd. Tjiandjoer), Borneo, Ternate 
en de eilanden Mojo, Lombok en Bali. De bantèng 
leeft in kudden van 5 a G koeien met één stier in 
liet diepst der wildernissen. De stier is hoog, 
zwart gekleurd, heeft een korten, broeden kop 
met rechte proficllijn, voorzien van lange, sierlijk 
gekromde hoornen en een hoornachtigen Wrong.

De koe is meer roodachtig gekleurd met een 
aalstreep, heeft een langen kop, die overgaat in 
een smallen hals, welke breed is bij de schouders 
en zich voortzet in een hooge, lange schoft, dït£ 
zeer scherp in den rug overgaat. De borst is diep, 
het achterstel kort met breeden'broek en hoog in* 
geplanten staart. De pooten zijn zeer gespierd, 
voorzien van sterke klauwen. Een karakteristiek 
kenmerk is, dat de haren aan de achterzijde van 
den broek wit gekleurd zijn, evenzoo de voor- on 

- achterpooten tot aan de knie en het sprongge
wricht.

Te Blitar (res. Kediri) heeft men beproefd de 
bantèng te kruisen met Javaansch vee, hetgeen 
op een mislukking uitliep.

2. Het Javaans'che rund. Dit veeslag zou ont
staan zijn uit de kruising van den zebu, door de 
Hindoe’s op Java ingevoerd en den bantèng. 
Over het algemeen laat hot exterieur van dit ras 
veel te wenschen over en verkeert in een toestand 
van toenemende degeneratie. De stieren meten 
niet hoogcr dan 1.25 — 1.35 M. en de koeien slechts 
van 1.IS—1.21 M. Het is een zuiver vlcesch- en 
arbeidsdier, dat niet meer dan ± 3 L. melk daags 
geeft.

De beste exemplaren worden nog aangetroffen 
in de bergstreken, doch liet, meest voorkomende 
type heeft een langen, mageren kop, met weinig 
ontwikkelde hoorns. De hals is lang en smal en 
gaat over in een scherpen schoft en rug. Het kruis 
is kort en hellend met een laag ingeplanten staart. 
De schouders en dijen zijn smal, terwijl de pooten 
lang en fijn zijn met allerlei afwijkingen in do 
standen en voorzien van weinig soliedc klauwen. 
De Javaansche koe is op 3-jarigen leeftijd .pas vol
wassen. In de afd. Toeban (res-Rembang) wor
den do runderen nog als lastdier gebruikt.

3. Het Balineeschc rund. Doo.r reinteelt is dit 
ras nog raszuiver en komt veel overeen met den 
bantèng. Als arbeids- en vleeschdier heeft het 
hooge waarde. De stieren zijn meestal zwart
bruin en meten 1.3 —1.4 M. Na de castratie wor
denzij veelal roodbruin. De koeien zijn roodbruin 
en hebben een taille van 1.2 M. Evenals de ban
tèng zijn de billen en onderbeenen wit gekleurd.

4. Het Madoerceschc rund. Dit is ook een pro
duct der reinteelt en vertegenwoordigt een der 
beste veerassen van Indië. Men treft er allerlei ro
bes onder aan, waarvan de zwarte kleur niet erg 
gewild is. Het voorstel is sterker ontwikkeld dan 
het achterstel. De kop is kort en wigvormig met 
weinig ontwikkelde hoorns, die vaak bijgevijld 
zijn, soms ook wel ontbreken of los er bij hangen. 
De hals is kort en breed, rug en kruis kort. De 
broek goed gevuld, de dijen steil. De pooten zijn 
fijn met soliede klauwen, doch vele afwijkingen in 
de standen. De stieren, welke Voor de nationale 
feesten, de stier wed rennen (KSrappan) en de stie-
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stierkalveren op te kweeken tot dekstieren. Deze 
véeteeltkundige ondernemingen schijnen vrij 
goede resultaten af te werpen.

II. Indirecte veeverbeteringen. a. Castratie 
(mal. kebiri.) Deze is door de Hindoe’s op BaJi 
gebracht en daar steeds in zwang gebleven. Bij dc 
Mohammedaansche bevolking was vroeger, uit 
godsdienstige overwegingen, de castratie streng 
verboden. Nu door dit deel der bevolking het nut 
er van wordt ingezien, wordt deze wijze van ver
betering van den veestapel ook door hen in prak
tijk gebracht. Dit succes is hoofdzakelijk te dan
ken aan de wijze van castrecren door de z. g. klop- 
methode, welke snel, pijnloos en absoluut onge
vaarlijk verloopt. Bedroeg het mortaliteitscijfer 
door de bloedige methode 20 %. thans zijn er 

^hoogst zelden verliezen te boeken. Mocht dit bij 
uitzondering toch plaats vinden, dan wordt de 
waarde van het dier vergoed.

Mot dc castratie zijn thans reeds zeer belang
rijke resultaten voor de veeteelt verkregen. Het 
jaar 1913 sloeg het record, toen werden op Java 
54.613 en op dc Buitenbezittingen 22.341 min
derwaardige stieren gecastreerd, waarbij werd 
zorg gedragen dat 1 superieure stier op 20 koeien 
beschikbaar bleef.

b. Veemarkten, Veehandel. Door het bestuur 
werden dc veemarkten (pasar hèwan) voortdu
rend verbeterd en bevorderd.' De voornaamste 
veepasar’s zijn: Tjiamis (rcs. Chcribon); Lim- 
poeng (rcs. Pekalongan); Bodjonegoro (res. Rem
bang); Toogoc (afd. Salatiga) en de buffelpasar te 
Koedoes. Op het eiland Madoera worden groote 
veepasar’s gehouden te Karangpinang, Kedoeng- 
doong, op het eiland Bali te Singaradja, Djëm- 
brana en Toom bang. Op die veemarkten worden 
vaak 200 — 500 stuks vee aangebracht, waarvan 
V* verhandeld wordt. De veehandel heeft in den 
regel door tusschcnpersonon (blantik’s) plaats. In 
den veehandel is do afzet het grootst voor de * 
slacht en bedraagt per jaar i 250.000 runderen 
en 180.000 buffels. De eilanden Madoera en Bali 
voeren per jaar 16.000 en 20.000 stuks vee voor 
dc slacht uit. Buffeluitvoer heeft op groote schaal 
plaats van Taliwang (Soembawa). Het roekeloos 
slachten van vrouwelijke dieren is thans verbo
den. Vrouwelijke dieren, welke nog ccnigc fok
waarde bezitten, mogen niet geslacht worden 
(Ind. Stb. 1905 no. 416). Hot vee heeft door het 
fokken van betere dieren ook meer waarde ver
kregen, waardoor de veeprijzen belangrijk zijn 
gestegen. Voor een stier bedraagt do prijs van/60 
— / 120, voor eene koe / 40—/ 60, voor een buffel 
/ 50 - / 100; terwijl voor afstammelingen van Ben- 
gaalsch veoras / 100—/ 200 betaald wordt. Door 
die hoogc prijzen vermeerdert do belangstelling in 
liet fokken van goed vee, zoodat de inlander thans 
meer medeworking verleent bij dc veoverbete- 
ring, waardoor liet algemeen welzijn der bovol- 
king aanmerkelijk is gestegen.

o. Tentoonstellingen. Door de veetentoonstel
lingen wordt een overzicht verkregen van de kwa
liteit van liet vee in een bepaalde streek en ook of 
de handhaving en de leiding der fokregels in goe
de handen is. Bij elke tentoonstelling wordt het 
programma vastgesteld door den Inspecteur van 
don Burgerl. Veeartsonijk. Dienst, dio ook do 
jury benoemt. Voor elko vcetentoonstellling 
wordt door dc Rogeering eene subsidie toege
kend, ter bestrijding dor kosten en om prijzen te 
kunnen uitkeeren. Daarvoor worden ook benut

aangenaam karakter. Bot ere resultaten gaf de 
kruising met Ongolé-sticrcn; hiermede werd het 
Javaanscho vecras in sommige streken van Mid- 
den-Java omgefokt (absorptickruising), zoodat 
het inhcemschc vee, ten slotte S0 % Ongolé en 
20 % Javaansch bloed bevatte. Waar dc vee
stapel al bijzonder inferieur bleek te zijn, werd 
getracht mot het Ongolé-vee een nieuw ras to 
scheppen (Gradingstelsel).

In de residenties Kedoe, Semarang (afd. Salati
ga cn'Kendnl), Rembang, Banjoemas, Pasocrocan 
(afd. Tënggër) heeft het inhcemschc vee door dezo 
kruising al een heel ander type verkregen.

Kruising met Balineesch vee is beproefd in do 
residenties Rembang, (afd. Toeban en Bodjonego
ro), Soerabaja, (afd. Sëdajoc), Batavia, (afd. Kra- 
wang), Pasocrocan, (afd. Tënggër en Malang); 
Djokjakarta (afd. Goenoeng Kidóel). Het bleek, 
dat het Balinecsche vee ongeschikt is voor rasver- 
beteraar en zeer onderhevig aan acclimatisafcie- 
ziekten, zoodat 35- 78 % te gronde ging. De na
komelingen ontwikkelden zich onvoldoende en 
vielen bij niet doorgezette metisage snel terug op 
liet. Javaanscho type.

Kruising niet Madoercesch vee heeft plaats ge
vonden in de residenties Bësoeki, Djokjakarta 
(afd. Goenoeng Kidoel) en enkele andere plaat
sen, terwijl in do res. Prcanger Regentschappen 
(afd. Soenv dang), een fokkerij met Madoerecsch 
vee werd opgericht, met het doel- de rationeele 
veefokkerij bij de Soendancesche bevolking in te 
leiden. De resultaten waren nog al bevredigend, 
doch de afstammelingen zijn te fijn.

Met het Australisch-Hereford-vee werd gefokt 
in de res. Semarang (afd. Salatiga) en Pasocrocan 
(afd. Tënggër). Zij hebben als veoverbeteraar 
voor de bevolking niet voldaan, omdat hun on
derhoud en verpleging te veel zorg vereischte en 
dit veeras zich bovendien alleen goed in dc berg
streken ontwikkelt. De afstammelingen zijn goed 
gebouwd en zeer gezocht bij dc melkerijen.

Ncderlandsch vee, waaronder ook stamboek- 
vee, werd jaren geleden in Indië al ingevoerd voor 
de melkerijen en voldeed in de bergstreken boter 
dan in do kuststreken. Het is in Indië overal ge
kruist mrt Australisch, Javaansch, zelfs Benga- 
lecsi h vee, zoodat in dc melkerijen hiervan aller
lei bastaard!ypen worden aangetroffen. Groote 
veefokkerijen van Ncderlandsch, Australisch, 
Dengaleeseli, Javaansch vee en kruislingen daar- 
\ ui, worden gehouden te Djonggrangan (rcs. Soe- 

• i.i kiirtu, afd. K laten); te Argalingga,Lembang,Tji- 
-.ihik. I.ébak Paroj cn de veefokkerij Chr. de Wet 
Tjisaroea in do res. Prcanger Regentschappen, 
voorts te Arèii Maron (afd. Japara) en do onder
neming Djainpit op liet Idjèn-plateau (res. Be- 
Mieki). Al deze vcetecltkundigc ondernemingen 
hebben zoor veel bijgedragen tot verbetering cn 
uitbreiding van den veestapel.

o. Volbloed-fokkcrijen. Omdat do aankoop van 
fokmatoriaal in Britsoh-Tndiö op den duur to 
bezwarend is werd door de Rcgecring besloten 
Bengaalsch fokmatoriaal in'Indië te fokken, 
waaruit in de behoefte aan dekstieren zou kun
nen worden voorzien. Daartoe werd op het eiland 
Soemba (Timor en O.), een volbloed fokkerij van 
Ongolé-, Madoera- cn Hereford-veo opgericht. 
Verder werd te Watoobëlah (ros. Pëkalongan) een 
landsfokkerij gesticht van volbloed-Ongolé-vee, 
terwijl daaraan eene inrichting werd verbonden 

bij de bevolking opgekochte Bengaalsche
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In de residentie Palembang heeft ilc veeteelt 
eenige beteekenis in de afd. Ra was en Mocsi-Ilir, 
terwijl aan de bevolking van Moeara-Bong 27 
supérieure Javaanschc stieren werden verstrekt 
om den veestapel te verbeteren. In de kuststreken 
van het gouvernement Oostkust van Sumatra 
werden in 1908 Bengaalsche en Siaincosche stie
ren ingevoerd, die alle goed 'voldeden. Minder 
was dit het geval in de res. Benkoelen, omdat de 
bevolking voor trekdier de voorkeur bleef geven 
aan de zuivere afstammelingen van het inheem- 
sche ras. De beste veestapel van Sumatra wordt, 
gevonden op de hoogvlakte van Kocrintji en in 
enkele streken van Noord-Sumatra, alsTapanoeli 
en Atjèh. In de Batak- en Tobalanden laat de vee
stapel te wenschen over.

Borneo; Jnp de Wester-afdceling, waar geen 
landbouwbedrijf is, wordt ook weinig veeteelt ge
dreven, daarentegen wel in de Zuider- en Ooster- 
afdeeling. Vooral in Amoentai en Tanah-Laoet is 
de veeteelt van eenige beteekenis, doch men laat 
de dieren verwilderen en vangt ze nu en dan op 
voor de slacht en .den handel. In het landschap 
Ivandangan werd BaJineeseh fokvec en in Barabei 
Bengaalsch fokmatcriaal ten behoeve der bevol
king ingevoerd, hetgeen nogal resultaten schijnt 
af te werpen.

Celebes. DeMinahasa en Oorontalo vormen do 
voornaamste veeecntra: vooral in het landschap 
Tomohon legt de bevolking zich zeer op veeteelt 
toe en wordt daarin door de Regcering gesteund.

In de residentie Mënado werden vroeger runde 
ren aangevoerd uit Bali en Madoera, waardoor 
zich de veestapel voortdurend uitbreidt, hetgeen 
ook voor een deel daaraan is toe te schrijven, dat 
thans de zoötcehnische leiding in dit gewest m 
handen van een Gouvts. veearts is. 'I'en behoeve 
van den veestapel in Parigi werden Balinees< he 
stieren ter beschikking van de bevolking gesteld, 
terwijl in Bonthain eene fokkerij van Europc<m-Ii 
vree werd opgericht, welke nogal veel belooft. In 
de negorij Libibo’nga der res. Amboina weid door 
het Gouvernement een runderfokkerij begonnen, 
die echter door geringe medewerking van de 
bevolking weinig resultaten af werpt.

Op hef eiland Halmahéra werd in lir-T*.Noorde
lijk gedeelte veeteelt gedreven door de zendelin
gen en in het Zuidelijk gedeelte door deOuine.i. 
Handels-Maat.schappij. Een veefokkerij i~ ook op 
hef eiland Banda opgeriehl; de bevolking oni - 
vangt aanwijzingen omtrent verpleging en voe- 
ding van het vee, van de Javaanschc gestraft 
aldaar, die bekend zijn met, de behandeling van 
vee.

de opbrengst der entree’s en die van de publieke 
vermakelijkheden. Behalve rubrieken voor run
deren en buffels, worden daar ook aan verbonden 
•rubrieken voor geiten, schapen en pluimvee, ter
wijl na de tentoonstelling nationale volksfeesten 
gehouden werden, b.v. inlandsche paardenwed
rennen en een jaarmarkt (pasar malam). Op de 
meeste afdeelingshoofdplaatscn van Midden 
Java, en in Bondowoso in Oost-Java voorts in 
Bali, Mënado, Pajakocmboeh en Fort de Koek 
zijn zulke veetentoonstellingen gehouden, die alle 
zeer goede resultaten voor den veeteelt hebben 
afgeworpen. De prijzen bestonden meestal in 
premiën voor superieure jonge stieren en aanhou- 
dings premiën voor het beste fokmatcriaal, ter
wijl ook wel eens prijzen werden toegekend aan 
inlandsche veehouders, wier ten toon gestelde die* 
ren in de beste conditie verkeerden.

Veediefstallen. Veemishandeling. De inlandsche 
veehouders worden soms zwaar getroffen door 
diefstal van hun vee, zoodat in vroegere jaren de 
veestapel daardoor belangrijk verminderde. 
Reeds in de oudste tijden zijn de veediefstallen 
van bestuurswegc tegengegaan. Zoo werden in 
1088 deze diefstallen gestraft met den strop (X. 1. 
Plakkaatboek, dl. II, blz. 294). welke straf in 
177S veranderd werd in geeseling met brandmer- 
king en een kettingstraf van 25 jaren. Ondanks 
déze barbaarschc straffen namen de veediefstallen 
niet af. Daarom werd het passenstelsel voor het 
veevervoer ingcstcld voor Java. Voor het eiland 
Madoera werd dit niet noodig geacht, omdat ge
stolen vee niet ver vervoerd kon worden. Hoewel 
het passenstelsel goede resultaten gegeven zou 
hebben, werd het weer afgeschaft, met het gevolg 
datdc veediefstallen weer zouden zijn toegenomen.

Veemishandeling komt op Java en Madoera 
nog veelvuldig voor. Uit wraakzucht worden 
vaak de peezen van de aehterpoolen doorgekapt 
(batjok) en andere mishandelingen bedreven. De 
dierenbescherming is in Xed. Indië nog in op
komst. Het Hoofdbestuur der Vcreeniging tot 
dierenbescherming is gevestigd te Batavia en op 
verschillende plaatsen op Java bestaan afdeelin- 
gen. Vooral de afdeeling Buitenzorg werkt zeer 
goed,zij beschikt over weegbruggen om overlading 
na te gaan en over eenige inlandsche opzichters, 
dié direct optreden wanneer dieren mishandeld 
worden of gebruik gemaakt wordt van zieke, ver
wonde en te jonge dieren. Deze feiten zijn straf
baar gesteld. Zie Tnd. Stb. 1903 no. 378 en 1906 
no. 50.

Verwonde of kreupele dieren worden te Bui
tenzorg gratis aan de kliniek der Xed. Ind. Vee
artsenschool behandeld, terwijl op andere plaat
sen de dierenartsen kosteloos medisch advies ver- 
leenen.

Buitenbezittingen. Hufjels. De buf- 
felteclt verkeert over ’t algemeen in de Buiten
bezittingen, waar de levensverhoudingen zoo
veel beter zijn, in een gunstiger toestand dan op 
Java, zoodat in vele streken uitstekend en krach
tig gebouwde dieren worden aangetroffen.

Runderen. Sumatra. in de residenties Palem
bang en de Lampongsche districten treedt de 
buffeltoelt meer op den voorgrond. Een proef met 
het fokken van Madoereesch vee in het Palem- 
bangsche mislukte. Een beter resultaat had het 
invoeren in 1904 van fokvee te Wai-Lima en te 
Gëdong-Tataan in de Lampongs, speciaal van 
Bengaalsch en Bengaalsch-Javaanseh vee.

i
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Residentie Timor en O. Op liet eiland Tiinor 
werd door particulieren Australisch, Javaanseh- 
Bengaalsch, Madoereesch en Balinecsch fokvec 
ingevoerd, dat zich goed ontwikkelde, vooral te 
Oi Bitenoki (W. Timor) en Amarasi (Z. Timor) en 
in Bedjeli. Behalve voor de slacht werden de ge
fokte runderen ook gebruikt voor draagdiensteit. 
De katholieke missie te Toebaki (Timor) fokt met 
Australisch vee, eveneens die te Lurantoeka (eil. 
Flores). Zij bereikte daarmede werkelijk goede 
resultaten tot groot nut der bevolking. Op het 
eiland Roti wordt door den Radja een veefokkerij 
gedreven, terwijl op het eiland Soomba door hot 
Gouvernement een vol bloed-veefokkerij is opge
richt van Bengaalsch- (Ongolé-), Australisch- 
(Hcreford-) en Madoereesch vee om de bevolking 
op Java van volbloed-fokstieren te voorzien.:

.
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Cochins-, Brama’s-, Plymouth rocks-, Dorkings-, 
Minorca’f?, Leghorns en Langsanhs. Al de ze par
ken Voeren echter een kwijnend bestaan en leve
ren geen voordeel op.

In do ros. Kr doe komen nog dc beste hoenders 
voor, waarschijnlijk kruisingsproducten van het 
Dorkinghoen. De Javaansche kip is zeer inferieur, 
klein van stuk, legt niet best en dan nog kleine 
eieren. Dit aantal wisselt tusschcn 60 en 100 
stuks per jaar, terwijl het gewicht slechts 40 a 45 
gram bedraagt. Ten einde het Javaansche hoen 
te verbeteren werd door dc Regeering aan het 
veeartsenijkundig laboratorium een hoender fok- 
stafion van de bovenvermelde rashoenders opge
richt, met het doel de beste kruisingsproducten 
aan de bevolking te verstrekken. Wegens sterfte 
onder de kuikens en onvruchtbaarheid, zoodat 
uit slechts een klein percentage der eieren kui
kens werden verkregen, moest deze fokinrichting 
worden opgeheven.

Door Chineezen wordt veel gedaan aan het 
kruisen van de gewone kip met de boschkip, om
dat de kruisingsproducten, „bekisar’s”, vooral 
de hanen, als siervogels van veel waarde zijn. De 
Chineezen zijn zeer handig in het castreeren van 
hanen, z.g. kapoenen (këbiri), voor de vetmesterij.

In vele streken legt men er zich op toe, prach
tige vechthanen te kweeken, welke hooge prijzen 
opbrengen.

Behalve hoenders worden overal eenden, z.g 
loopcenden, gehouden, hoofdzakelijk voor den 
eierhandcl en voor dc vleeschproductie. Manilla- 
eenden worden overal aangetroflen en vaak ge
kruist met de gewone eenden.

statistiek. De vee- en paardenstapelgaat gesta
dig numeriek vooruit. Was in 1895 bij de veetel- 
ling gebleken, dat de paardenstapel met 9 % ver
minderd was, de vcctelling in 1905 bracht aan het 
licht dat die achteruitgang weer was ingehaald. • 
Na 1905 hebben van Gouvernementswege geen 
veetellingen meer plaats gevonden. Iedere Gouv. 
veearts is thans verplicht bij zijn jaarwerk een 
sterktestaat van den paarden- en veestapel in zijn 
ressort te voegen.

Het resultaat van die vcotelling over 1915 is 
als‘volgt: Zie tabel op pag 520.

Literatuur: Voorschriften voor de verbetering 
van don veestapel, 1861 (Regeering); Dr. R. de 
Blieok, Rapport omtrent een reis naar Australië, 
1914; Dr. H. ’t Hoen, Verrassen en Veeteelt in 
Nod.-Indië, 1918; Veeartscnijk. Bladen voor Ned. 
Tndië, 1S87 —1919; A. M. Vermast* Verzekering ■- 
togen veosehado.

VEEVOEDER. Het voedsel voor paarden en 
vee bestaat in Indië voor het grootste gedeelte 
uit gras en verder uit andere planten. Konden in 
vroegere tijden do weidegronden op Java behoor
lijk in de veevoeding voorzien, thans is dit niet 
meer het geval. In streken waar de bevolking 
geen veevoeder aanplant, verkeert de veestapel 
door gebrek in een ondervoedingstoestand, mede 
één dor oorzaken van den achteruitgang van den 
veestapel. Er zijn talrijke streken waar, na lang
durige droogte, voedsolnood heerscht, waardoor 
vele dieren den hongerdood sterven.

De weidegronden (pangonan ara &ra, jav.), die 
nu nog door het vee benut worden, zijn de stop- 
pelweiden (sawah’s^do kampong weiden, de sa/ 
walulijkjes en de onvruchtbare grasvlakten, waa* 
in het natte jaargetijde wel wat kort en inferieur

II. Paardenteelt. Zie PAARDEN.
III. Klein vee. Onder deze rubriek vallen gei

ten, schapen en varkens.
Geitentoelt. De goitenteelt is voor do 

■ voeding van den inlander van liet hoogste belang. 
De Javaansche geit is kortharig, gehoornd, meest 
wit van kleur, hoewel zwart- en bruinbonte ook 
veel voorkomen. Het is een vlceschdicr, dat wei
nig melk heeft, door verwaarloozing, familictcclt 
en gebruik van slechte springbokken sterk is ge
degenereerd. Langs de Noordkust van Java zijn 
door de daar gevestigde Arabieren sedert jaren 
geiten van Britsch-Indië ingevoerd (Kashmir- en- 
Angora-ras), waarmede de Javaansche geit ge
kruist werd, waaruit uitstekende bastaarden ont
stonden. Op Java wordt overal gekruist met Ben- 
gaalschc geiten; zelfs zijn te Wonogiri (Solo) en 
Wonosari (Djokja) door de zelfbesturen geiten- 
stations opgericht, om de bevolking van goede 
Bengaalsche springbokken te kunnen voorzien. 
Door acclimatisatie ziekten hebben deze fokke
rijen nog geen nut kunnen afwerpen. Door de krui
sing van de Jav. geit met Bengaalsche bokken 
verkrijgt liet Jav. ras moer massa, betere melk
productie en meer handelswaarde.

Schapenteelt. Deze is op Ja-va van niet 
veel belang. Het type is klein en tenger, produ-, 
ceert weinig wol en is dus alleen geschikt voor de 
slacht. Men heeft getracht het inheemsche ras te 
kruisen met Merinos-schapen om meer de teelt 
van wolschapcn te bevorderen, b.v. in de-Prean- 
ger en dc Tobalanden, doch dit mislukte. Proeven 
met dc vetstanrt-schapen uit Donggola (C'elebes) 
m Banjocmas en in de Lampongs genomen, gaven 
bevredigende resultaten. Voor de wolproductie is 
thans een particuliere schapenfokkerij opgericht 
op het Idjènplateau (res. Bësoeki), waarvan goe
de berichten zijn ontvangen. Op het eiland Soem- 
ba en ook in de Preanger wordt geteeld met het 
Rhomncy-.Marsh schaap uit Australië, om scha- 
|i< n te fokken die wol produceeren. welke in den 
handel een afzet zou kunnen‘vinden. Aangezien 
dr inlander niet veel voelt voor wolschapcn, maar 
meer voor vleesehschapen, is de kans van slagen 
niet groot.

Deze teelt is op Java inV a P’k e n s
handen van Chineezen, omdat Mohammedanen

eelt

geen varkens mogen houden en geen varkens- 
vleesch eten. liet incJische varken is vrij forsch 
gebouwd, matig hoog op do pooten, zwart ge
kleurd met lange bruinzwarte borstels op schoft, 

• rug en wangen. Vermoedelijk stamt hot af van 
het wilde varken: het is overal verspreid in Indië. 
D<- varkonsteelt is zeer belangrijk op het eiland 
Bali en op alle eilanden van den Timor-Archipcl, 
voorts in Colobes, Wester-afdeeling van Borneo, 
onder de Dajaks, in de Bataklandcn en op het ei
land Nias. 'Te Medan on Buitenzorg zijn fokstati- 
ons opgericht, waar het inheemsche ras gok ruist 
wordt met het Indo-Chinccsche varken en het 

* Yorkshire ras, waarvan zeer goedo kruisingspro
ducten zouden zijn verkregen. Overal waar Chi
neezen zich hebben gevestigd en handel drijven, 
zijn door hon Chineesehe varkens ingevoerd, die 
met het Javaansche varken verder hebben voort- 
get oold

IV. Pluimvee. Dooj geheelNederl.-Indië wordt 
dc hoenderteelt als klein nevenbedrijf beoefend 
door dc landbouwende bevolking. Door verschil
lende Europeanen zijn op Java hoenderparken 
opgericht voor het fokken van rashoenders, als:
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Overzicht van den Paarden- en Hoornvocstapcl op Java en Madoora.

Getalsterkte van den paarden-en veestapel op ultimo 1915
Getalsterkte 

der bevolking 
(Inlanders)

Gewesten Totaal
hoornveePaarden Runderen Buffels

Bantam . . . . 
Batavia . . . . 
Preang. ƒ Band. 
Regsch. \ Soek. 
Cheribon . . . 
Pëkalongan . . 

j Koed. .

Salat

679S“
26144

9613
26537

9776
1260S
10259

140244
341449

57102
163274
160215
186086
251709

140874
377718

60744
171975
162275
203627
273536

891541
1999978

630
36269
3642
8701
2060

17541
21S27

1 2681962
I

16S2273
1969450

Sem. 2571492
92240

291691
23923S
475668
326717

82975
167092
131098
226330
207473
225192
686272

10967
9364

24814'
29592
.36336

70294
1S7074
9S703
11380
16241
92873

127118
67837

231005
162360
153221
22650

162534
478765
337941
487048
342958
175848
294210
199535
460118
369539
378413
708922

Rëmbang . 
Soerabaja . 
Pasoeroean 
Besoeki . . 
Banjoemas. 
Kédóe. . . 
Djokjakarta 
Soerakarla 
Madioen . . 
Kêdiri. . . 
Madoera . .

1477197
2395618
2001554

965636
1478110
2322987
1190431
1920039
1342796
1774545
1491994

5011
16223
5843

18789
12462
17937
14925

.

Overzicht van den Paarden- en Hoorn veestapel op do Buitenbezittingen. ‘)
!

Getalsterkte van den paarden- en veestapel op ultimo 1915

Gewesten i

. Paarden Runderen Buffels Totaal
hoornvee

Sumatra’s Westkust . . .
Tapanoeli . . . '..................
Benkoelen................................
Lampongsche districten . .
Pal cm bang ...........................
Djambi.....................................
Oostkust’van Sumatra . . .
Atjèh en Onderh...................
Riouw en Onderh....................
Banka en Onderh. . . . . 
Westerafd. Borneo . . . . 
Z. en O. afd. Borneo . . .
Mënado ....................................
Celebes en Onderh...................
Amboina................................
Ternate en Onderh....................
Timor en Onderh.......................
Bali en Lombok..................

16807 
28690 

1284 
• 1085 

1450

99648• 
37190 
15003 
3739 

30086 
5037 

20383 
151036 

3877 
2012 

10384 
11514 
40485 
2110 
2249

121014
70558
11932
9672

28585
28968
21489

114918
5184

221062 
107748 
26935 
134 11 
59271 
3iOÜ5 
4 1872 

265954 
9061 
2301 

10922 
27890 
52898 

370509 
2886

i

162
11116

1832
i

658 289
218 538 

16376 
0413 

368393

1388
23964
41405

214 037
128 752 2 754

160745
31284

203830
J8J79

1113
268773

20194 3 
286925I I

‘) Vele van deze cijfers berusten alleen op schatting,
gras groeit, doch verontreinigd door de lantana, 
alang-alang en ander onkruid. Goede weidegron
den worden alleen nog gevonden op de berg- 
plateaux op Java, doch ook al weer zeer veront
reinigd door de alang-alang. Elders zijn de beste 
weidegronden door de cultures in beslag geno
men. Het grazen in de Gouvts. djati bosschen is 
verboden, omdat aan den aanplant vaak schade 
wordt toegebracht en het vee rfsico loopt door 
bloedziekten (Texaskoorts) te worden aangetast.

In de Buitenbezittingen zijn nog voldoende weide
gronden voor den veestapel beschikbaar.

De gras flora op Java bevat tal van uitstekende 
grassoorten (Graniinecën). De schijngrassen (Gy- 
pcraceeën), die veel in het gras voorkomen, heb
ben weinig voedingswaarde, kunnen soijis zelfs 
schadelijk voor de gezondheid zijn.

De indische grassoorten (mal. roompoet, jav. 
soekët, sound, djoekoet), zijn van verschillende 
kwaliteit. Tot de goede grassen behooren de vol-

(
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gende: djoekoet wawadöran (soend.), grinting, 
kawatan, kalamenta (jav.), Australisch gras, 
djoekoet rnaléla (soend.).

Tot do middelmatige soorten worden gerekend: 
Tëmbëlèk (jav), Landjaran (jav.?), Palijas 
(soend.), Blömbëm (jav.), Oendoolan (jav.?), 
Roempoct padi padi (mal.?) (rijstgras).

Tot do groep der slechte soorten behooren: 
Lëmpoejangan, Këmbang-gojang, Dondoman, 
Alang-alang, Glagah, soorten van Tëki (jav.).

De technische (Latijnsche) namen van deze 
grassen zijn te vinden in de brochure: „De voe- 
derstoffen” van J. Dekker en in de artikelen van' 
C. A. Backer in de veeartsenij kundige Bladen 
voor diergeneeskunde en veeteelt.

Om den voedingstoestand van den veestapel te 
verbeteren, wordt de bevolking door de Rcgeering 
voortdurend aangespoord, veevoeder te planten. 
Vroeger werd in de residenties Banjoemas en Pa- 
soeroean (1888) Teosinte gras (Euchlana Mcxica- 
na) geteeld, doch door de slechte keuze der gron
den en de weinige medewerking der bevolking 
mislukten deze aanplantingen.

Grasaanplantingen op eenigszins uitgebreide 
schaal worden thans gevonden te Bandocng, Tji- 
mahi en Buitenzorg. De grassen, die daarvoor be
stemd werden, zijn: het Bcngaalsche gras (Pani- 
cum maximum), Australisch gras (Paspalum dila- 
taturn), Braziliaansch gras (Melinis minuliflora), 
Grinting (Cynodon daclylon),* kalandjana (Pani- 
cum muticum) en kasoeran (Elytrias praemorsa).

Behalve grassen wordt in het belang der vee- 
voeding allerwege aangeplant de Toeri-boom 
(8 esbania Grandiflora), die een uitstekend vee
voeder voortbrengt, de bladeren zouden een eiwit 
gehalte van -10 % bevatten. Nadoelen zijn, dat de 
boom weinig produceert en zoo kort leeft. Verder 
worden aan het vee gevoederd verschillende boo- 
nen (Katjang) soorten, als: Rëndëng, Kadéló, 
dan mais (djagoeng), Gandroeng (Sorghum), 
Djali (Elcuaine corucana), Brobos- (Alysicarpus) 
soorten, ten slotte de bladeren van verschillende 
boomsoorten, als: Waroe, Dadap (Erythrina), 
Lamtara (Këmlandingan, Lcucaena Glauca), Pa
paja, Kutcla, Pisangsoorten, Bamboebladcren, 
suikerriet, tic gedoomde cactusplant en eindelijk 
nog rambanan (jav.), dat is in het wild gesneden 
groenvoer, hoofdzakelijk bestaande uit klimplan
ten. !)'• buffels worden in droge tijden nog al eens 
gevoederd met alang-alang wortels. Boomblade
ren komen alleen in aanmerking voor veevoeder 
als er groote schaarsehto in droge tijden bestaat, 
en kunnen op den duur slechts een klein deel van 
het gewone voedsel vervangen, omdat de voe
dingswaarde van al deze surrogaten niet groot is 
en afhangt van de meer of minder vezelige struc
tuur.

vooral voor paarden, in Xndië een zeer goed voer 
is en gaarne genuttigd wordt.

Het ensileeren van groen voer, hoe aanbeve- 
lenswaardig ook, is in Indië nog weinig toegepast.

Van de graanvruchtcn worden gevoederd rijst 
(padi), mais (djagoeng), en boonensoorten (ka
tjang). De rijst, die gevoederd wordt, behoort in 
den regel tot de inferieure soorten (bëras mënir), 
voor de melkkoeien gekookt gegeven, gemengd 
met zemefen (dëdëk) en perskoek (boengkil).

Het krachtvoeder der paarden bestaat meestal 
uit de ongepelde rijst (gabah) der padi tjëmpa. 
Do kleefrijst (këtan) is voor voedsel niet aan te 
bevelen, omdat er ingewandsziekten door ont
staan.

Van de onderaardsche stengeldeolen, do knol
len, komen voor het vee in aanmerking de batata 
(Ipomoea batatas), de cassave (katéla pohoeng, 
jav., Janipha manihot) en de oebi (Dioscorea)- 
soorten. *

Veel gebruik wordt gemaakt van de fabrieks- 
afval, b.v. de zemelen (dëdëk) der rij st pellerij en; 
zij bevatten gebroken rijst en veel kaf. Van de za
den der boonen (katjangsoorten) wordt de pers
koek (boengkil) verkregen, dat als veevoer een 
best krachtvoedsel is. Wanneer de katjang boeng
kil (grondnotonkoek) slecht afgewerkt en be
schimmeld is, dan is die voor het vee een gevaar
lijk voedsel. De klapper-ampas (afval) is een uit
stekend voer voor melkkoeien, liet zet de melk- 
secretie aan, evenzoo zijn zeer aan te bevelen de 
kapok-boengkil, en de sesam- (widjèn-) boengkil.

De afval der suikerfabrieken, melasse-stroop 
(tctès, jav.), is een geliefd voedermiddel voor 
paarden van inlanders, het wordt dan gemengd 
met dëdëk, fijngehakt gras en water, dez.g. kom- 
boran (jav.)..

Het paardenvoer uit den handel bevat goede 
voedermiddelen als horsegram (Dolyclios uniflo- 
rus) en chaff (stroohaksel met haver), wel
ke meestal uit Australië worden geïmporteerd.

Aan het melkvee wordt nog al eens zout bij het 
voer verstrekt, terwijl aan paarden phosphorzure 
kalk of krijt met hot voeder wordt gegeven, om 
te voorkomen dat de dieren aan beenziekten (Os- 
tcoporosis) gaan lijden; doordat het indisehe 
gras over het algemeen kalkarm is.

Het komt meermalen voor dat voedermiddelen 
giftige stoffen bevatten en bij het vee ziekten ver
oorzaken. De kratog plant(kara, jav.) (Phaseolus 
lunatus), de Taroem-hoetan (mal.) (Indigofera- 
soort), de Bëngkoean (mal.), dc Djënoe (jav.), 
Cassaveplanten, Pararubber blaren (Hevea), de 
Pitjoeng (Panglium edule), tasten door hun 
blftuwzuurgohalto het centraal-periferisch zenuw
stelsel aan. Voorts zijn voor het vee gevaarlijk de 
wonderboom (Ricinus communis), vooral de pers
koek hiervan, door hot ricino gehalte; do Tèrong, 
do Këtjooboeng (Datura alba), en de Pantjahar 
(Croton Tiglii). Van de grassen zouden de rawa- 
soorten (wawadöran;dondoman,lëmpoejangan en 
tëkisoorten) schadelijk zijn, doch zij verwekken 
vermoedelijk meer nadeel door dc rottende be- 
standdeelen en lagere organismen uit het stag- 
nccrcndo water, wolko er aTvn kleven en diode doo
delijk verloopendo grasvergiftiging bij do paarden 
veroorzaken.

Wanneer het vee de jonge padiuitspruitsels 
(tjoerian, jav.),- eet en rawagras, verontreinigd 
door mos, dan ontstaan ingowandszickton. Op do 
sawah- en rawagrassen komon veel zwammen*

In tijden van grasgobrek verstrekt men aan 
hut vco ook droog voer, als padistroo (damèn 
jav.) en mengt hot dan met Toeribladcren, ver
der ook Katjang- (boonen) en maisstroo.

Op hot eiland Aladoora wordt het vee op stal 
gevoederd, en voor de slechte tijden worden dan 
de zooovon genoemde stroosoorten opgeschuurd. 
Men poogt ook op Java, hier en daar met succes, 
de bevolking tot voedorverzameling over te ha
len.

Met de hooibereiding zijn in Xndië vaak proe
ven genomen, die grootendeels mislukten door 
onvoldoende voorbereiding en minder goede uit
voering. Xn den laatst en tijd is bewezen, dat hooi,
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cijfer van 95 %. Hoewel de bakermat van de 
veepest in het steppengebied van Oost Europa 

voorkomen, heeft do ziekte zich in den loop 
der tijden over geheel Europa en Azië verbreid; 

de Indische kroniekschrijvers maken 
hevige veeziekten, b. v. \ alentijn

(Fungi) voor. die mykotische darmaandoeningen 
veroorzaken, de z.g. grasvergiftiging onder de

• paarden. Evenzoo komen op het suikerriet schim
melplanten en roestsoorten voor, die bij het vee 
ingewandsziekten veroorzaken. Op de bloemen 
van. de paspalum (gras-) soorten wordt de Wa- 
lang-sangit (Leptoeorisa acuta) en Walang-ang- 
gas aangetroffen, welke bij paarden den dood 
kunnen veroorzaken. In het rawa-gras worden 
nog al eens bloedzuigers aangetroffei* die onder 
het eten in den neus der paarden kunnen kruipen 
en koldcraehtige verschijnselen te voorschijn roe
pen. Hoewel het vee instinctmatig veel van die 
schadelijke planten zal ontwijken, komen deze 
vergiftigingen toch voor, vanzelf het meest- bij 
het voeren op stal.

Literatuur: C. A. Backer, Javaausehe voeder
grassen; Dr. J. Dekker, De voederstoffen: II. 
Mars, Voeding en voedsels v. h. paard, 1887, V. 
A. BI.; A. M. Vermast, Grassfarms foor Indië, 
1895, V. A. BI.; A. M. Vermast, Ensilage van 
veevoer, T. v. L. en N. in N. L, 18SS; Weidegang 
en Stalverpleging, Dep. v. L. N. en H., Ned.- 
Indië: De aanplant van grassen, Dr. G. Krediet, 
V. A. BI. v. Ned.-lnd.; A. Sclmrlée en J. C. Ber- 
nelot-Moens, Onderz.oek voederstoffen, Gen. T. v. 
Ned.-Indië, 18G4; Teysmannia Jrg. 1901 t./m. 
1905; Vceartsenijk. Bladen, v. Ned.-Indië, Jrg. 
1887-1919.-

VEEZIEKTEN. De kennis der tropische 
veeziekten is in Ned.-Indië nog onvolkomen; de 
studie ervan is in volle ontwikkeling. De onder
zoekingen aan het Veeartsen ij kundig Labora
torium hebben reeds tal van veeziekten in Indië 
tot klaarheid gebracht, in verband waarmede 
ook een betere bestrijdingswijze is verkregen.

Over het algemeen komen onder de buffels 
dezelfde ziekten voor als onder de runderen, 
alleen met dit onderscheid, dat de buffels veel 
minder resistent zijn.

Iedere moesson brengt zijn eigenaardige 
ziekten mêe, doch in de kentering komen onge
twijfeld de meeste ziekten voor. Bij den inlan
der heerseht veel bijgeloof bij het bestrijden en 
behandelen der veeziekten, toovcrformules spe
len daarbij een belangrijke rol. In sommige 
geneesmiddelen [Djamoe (jav.), obat (mal.)] als 
asch, tamarinde, zout, uien, sirihlcalk, enz. stellen 
de inlanders veel vertrouwen,. Van de genees
krachtige kruiden en vruchten wordt veelvul
dig gebruikgemaakt, hetzij fijngestampt of uit
geperst; vooral een mengsel van kruiden, de 
djamoe sinindjong (jav.). is een zeer geliefd 
middel. Massage (pidjët, oeroet, jav.) wordt bij 
elke ziekte in praktijk gebracht, waarna in wrij
vingen plaats vinden met smeersels, waarvan 
kajoepoetiholic, minjak kajoepoctih (mal.), wi- 
djènolie, minjak widjèn (jav.), djarakolie, minjak 
djarak (mal.), sirihkalk, zwavel en indigo de 
hoofdbcstanddeelen uitmaken. Wordt met deze 
inlandsehe geneesmiddelen geen verbetering ver
kregen dan wordt het dier geslacht of aap zijn 
lot overgelaten.

Europeesche geneesmiddelen genieten bij de 
inlandsehe veehouders weinig vertrouwen.

Bij ïnd. Stb. J 912 no. 432 en 1917 no. 45 is 
vastgesteld, welke veeziekten als besmettelijk 
worden beschouwd. Daartoe worden gerekend:

Veepest, ook wel runderpest genoemd 
(Sasalad soend., Sampar mal.).Het is een zeer

• besmettelijke veeziekte met een mortaliteits-

zo.u

zelfs
gewag van
(Oud en Nieuw Oost-Indië 172G) en Rafflcs in 
zijn History of Java.

Het is echter niet bewezen dat al die veeziekten 
inderdaad veepest zouden geweest zijn; Wel 
staat dit vast- ten aanzien van de veeziekten, 
welke op Java geheerscht hebben in 1S79 — 
’S3; 1889 —’93; en 1897 —’99; op Sumatra van 
1883 — ’90 en 1S97 en op de Westkust van Bor- 
neo in 1878.

.In West-Java werd in 1S79--’S3 de vee
stapel • ongeveer gedecimeerd. De bestrijding 
bestond toen in het systematisch af maken der 
besmette koppels, waarmede geene resultaten 
bereikt werden. Eerst in 1SS0 werd men de 
veepest meester, toen op veeartsen ij kundig 
advies, daar, waar Java op zijn smalst is, door 
middel van bamboe paggers een veelooze streek 
werd gevormd en een militair cordon een strenge 
controle hield op alle in-, uit- en doorvoer.

Aan de bevolking der betrokken streken 
werd 2'/ö ton schadevergoeding uitgekeerd, 
omdat hare rijstvelden door gebrek aan ploegvee 
niet bebouwd hadden kunnen worden. De 
bestrijding van dc* veepest in West-Java kostte 
het Gouvernement ruim 14 miljoen gulden, ter
wijl de veestapel verminderde met 227. UOÖ 
dieren, waarvan ongeveer 40.000 afgemaakt 
zijn geworden. Sedert 1899 is op Java geen 
veepest meer geconstateerd. .

Verschijnselen, verloop en uitgang van de 
veepest zijn zeer duidelijk beschreven in de 
door het Gouvernement uitgegeven ..Hand
leiding tot de kennis van runderpest.’-

Voor de veepest-smetstof is zeer gevoelig het 
wilde varken, in mindere mate de buffel en het 
rund. De veepest werd herhaaldelijk ui 
Indië, vooral Sumatra, ingesleept door invoer 
van slachtvee uit Siam, Britseh-fndiö < n de

i

Sfcraits-Settlements, hetgeen de Rcgoering nood
zaakte, dit vee aan een strenge quarantaine te 
onderwerpen.

2. Miltvuur (Parang-. Doeroek. jav.). Dit 
is eene gevaarlijke ziekte met een mortali- 
teits-eijfcr van — 84 %. De ziekte, veroorzaakt 
door een bacil, komt in Indië sporadisch overal 
voor, krijgt soms een cnzoölisch karakter (afd. 
Krawang). Wanneer de bodem miltvuursporen 
bevat, brengen deze telkens orupties te woog.

n Klauwzeer (.Mooroeh, Rangoen, 
met telijke

S

3. Mond-
Gommen, Tratjak -jav.) is een 
ziekte, • die in Indië bijna alle jaren eene groote 
uitbreiding verkrijgt, met een mortaliteitscijfer 
van i 2 — 8 %. De meeste sterfgevallen komen 
voor onder de kalveren en de slecht verzorgde

i M * -

dieren. De statistische gegevens zijn weinig 
betrouwbaar, omdat vele gevallen verzwegen 
worden. Door economische en andere toestan
den is liet uiterst lastig de ziekte te bestrij
den.

4. /$'cplichaemia haemorrlUi/jica(Ngorolcsound., 
Gondong, Sainbang rimpoeng jav.), is een pasteu- 
rellose veroorzaakt dooreen bacil (Bac. bipolarc). * 
Deze ziekte komt elk jaar in Indië sporadisch 
en enzoötisch voor met een mortaJitoitscijfer van 
dz 85- 95 %. Het aantal ziektegevallen is stel-

1.

ï
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lig veel groeier clan de statistiek aangeeft, omdat 
de ziekte vaak zoo snel doodelijk verloopt, dat 
de gevallen niet ter kennis van het bestuur wor
den gebracht.

De bestrijding is niet gemakkelijk, omdat het 
bodemziekte is, doch na een paar maanden

dang (Preangcr Regentschappen) in 1901—-’02; 
in Krawang (1905) en Banjoemas.

10. Texas koorts (Piroplasmosis), komt door 
goheej Ncd.-Indic in verschillende vormen voor. 
Do oorzaak der ziekte is een bloed parasiet 
(Pyrosoma bigeminum), welke door bepaalde 
teken (Ixodidac, Tjaplak jav.) wordt over- 
gcbracht. De inheemsche veestapel op Java 
heeft eene groote mate van onvatbaarheid, doch 
wordt bmtenlandsch vee in besmette streken 
op Java gebracht, dan gaat het zonder uitzon
dering aan Tcxaskoorts te gronde. Van den 
inlandschen veestapel is het sterftecijfer het 
hoogst onder de kalveren, terwijl onder mager 
vee dikwijls parasietendragers voorkomen. De 
bestrijding is daarom zoo moeilijk, omdat de 
teken niet behoorlijk kunnen worden uitgeroeid. 
Bij buffels komt een speciale vorm voor, de 
Anaplasmosis, (S. Loeinpoeh mal., jav., Lëmcs 
jav.), waarvan de verwekker is de Anaplasma 
marginale en waaraan vele dieren te gronde gaan.

11. Tuberculosis (Tering, Parelziekte, ver
wekt door de Bac. Kochii). De inlandsche veesta
pel is lang van deze ziekte verschoond gebleven. 
Door den invoer van Australisch en Ncderlandsch 
melkvee werd ook deze ziekte meermalen op 
Java ingcsleept en heeft zich vooral in de groote 
steden van Java’s Noordkust genesteld.

LTit een te Scmarang. gehouden onderzoek der- 
mclkveestapels, middels tuberculinatie, bleek 
l % tuberculeus te zijn. Onder den inlandschen 
veestapel komt de ziekte sporadisch voor; déze 
schijnt er niet bijzonder vatbaar voor te zijn.

12. Hondsdolheid, (Rabies, S. Gila mal.), 
komt overal sporadisch in Indé? voor en bedraagt 
voor Java per maand i 10 gevallen voor zoover 
liet bestuur er mee in kennis wordt gesteld. Het 
aantal gebeten personen aan het Instituut 
Pasteur te Weltevreden behandeld, bedraagt 
per jaar gemiddeld 650, met + 0.3 % sterfge
vallen. De hersenen van dolle honden, die per
sonen hebben gebeten, worden aan voornoemcl 
Instituut onderzocht en aan het Bacteriologisch 
Laboratorium te Buitenzorg, als er geen perso
nen zijn gebeten.

13. Lymfangitis infcctiosa ulcerosa (Parein de 
boeuf, kijongen jav.). komt bij runderen voor met 
verschijnselen van huidontsteking • en absces- 
vorming, veroorzaakt door een staafjes-bacterie. 
Herhaaldclijk heeft men de ziekte op Java waar- . 
genomen en zelfs trad zo in Deli min of meer 
enzoötisch op. In den regel gaat door slechte 
verzorging 10 % der zieke dieren te gronde.

14. lies mettelijke longziekte (Pleuropneumonia 
contagiosn). Dit is eone bèsmettelijko ziekte, die 
zich openbaart door eene ontsteking van het 
longwcofsel en borstvlies, veroorzaakt door eene 
kleine bacil . (Coccobacillus mycoides). Reeds 
in 1875 was er op gewezen dat deze ziekte in 
Australië veelvuldig voorkwam en daardoor de 
inlandsche veestapel, bij invoer van ziek vee, 
gevaar liep geïnfecteerd te worden, zoodat de 
Rcgcering het noodig achtte Australisch vee 
bij invoer op Java door oen veearts te laten 
onderzoeken.

In 1910 werd de ziekte te Lawang (res. Pasoe- 
rocan) geconstateerd, bij vee. dat afkomstig was 
van Quoonsland, Ncw-South Wales en Victoria 
(Australië). Van de 37 ingevoerde dieren kwamen 
er 22 to overlijden. Bij het inlandsche vee is de 
ziekte nog niet waargenomen.

een
wordt de virulentie minder, zoodat de ziekte dan 
afneemt om ten slotte te verdwijnen.

5. Kwade droes (Malleus, Pilèg jav.). Deze ziek
te komt overal onder do paarden voor, vooral in 
de groote steden, waar veel rijtuigverhuurderijen 
zijn gevestigd. Do paardenrijke kleine Soendaci- 
landen bleven tot hiertoe nog van de ziekte ver
schoond: In Oost-Lombok leed de paarden- 
stapcl door malleus enorme verliezen. De be
strijding van kwade droes is thans zeer intensief. 
De klinische gevallen worden direct afgemaakt, 
de latente (occulte) gevallen door mallelnatie en 
scrologisch onderzoek tot klaarheid gebracht.

6. Goedaardige huidwortn (Saocharomycose, 
. Patèg jav.), werd vroeger verkeerdelijk huid-

kwadedroes genoemd, doch is een schimmelziekte, 
veroorzaakt door de Saccharomyces farcinvi- 
nosus, die voornamelijk heerseht in de stallen 
van rijtuigverhuurderijen. De lichte gevallen 
genezen bij doel mat ige'behandeling, de zwaardere 
worden afgemaakt.

Een andere schimmelziekte, die bij paarden 
oj> Java sporadisch voorkomt, is de Hvphomy- 
oosis destruens, waarbij dc^ong- en neusstreek 
aangetast wordt met zulke weefselverwocsting, 
dat de dieren meestal moeten worden afgemaakt.

7. Schurft (Scabies; Goedig jav.), komt spo
radisch voor onder de paarden, buffels en geiten. 
Aangezien de inlandsche bevolking de ziekte 
van weinig betcekenis beschouwt, wordt er ook 
geen aangifte van gedaan. Bij jonge buffels 
en geiten komt veel de Sarcoptesschurft voor 
en veroorzaakt nog al verliezen, vooral onder 
de geiten.

x. Sur ra. Deze ziekte wordt veroorzaakt door
«•en bloed parasiet, de Trypanosomum spec. 
Evansii, wordt door geheel Indiü waargeno
men en kan soms enzoötisch optreden. Bij run
deren en buffels verloopt de ziekte dikwijls 
-/nnder merkbare verschijnselen, doch paarden 
vaan er steeds aan te gronde. De surra onder mij n- 
<l«' in 1905 den paaadenstapel van de eilanden 
llofi en Savoe (res. Timor en O.), zoodat onge- 

••■r 80 % er door verloren ging. De ziokte 
wordt verspreid door de bloedzuigende insecten 
(Tabanïden en Stomoxyssoorten). Onder den 
inlandschen veestapel en wilde dieren zouden 
Trypitnosomumdragers voorkomen, welke een 
groot gevaar opleveren voor den veestapel.

Buffels zouden aan een Surra vorm . lijden, 
waarbij eene horsenaandoening op don voor
grond zou treden, zich openbarende door draai- 
bewegingon, waardoor de inlanders er den naam 
van draaiziekte aan hebben gegeven (inoe- 
béng, moojëng jav.). Sommige deskun
digen schrijven deze ziekte aan andere oorzaken 
toe.

v<

9. Hoosaardigedekziekte, (Dourine, Sakit Kama- 
loean mal.) Dourine is een arabisch woord en 
beteekent onzuivere geslachtsgemeenschap. De 
ziekte ‘wordt door een Trypanosomum spec. 
oquiperdum veroorzaakt. Het is zoker dat zij 
tijdens de dekking wordt overgobracht, zeer 
langzaam, doch steeds doodelijk verloopt.' 
Gevallen zijn waargenomen in de afd. Soemë-

ii ï
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Huidziekten <S. koclit mal.) zijn in.de tropen 
de huidverpleging der dieren te wenschen 

overlaat, geen zeldzaamheid. Het meest treft 
men droge eczeomen aan, onder tic paarden, 
runderen en honden, welke ziekte moeilijk te 
genezen is.

Do Netelroos (S.Gatel mal en .tav., Urticaria), 
treedt door dicetfouten wel cer.s bij paarden op.

Ringvlecht. (Herpes To neurons, S. Selaka- 
rang jav.), komt bij paarden en runderen veel
vuldig voor, is moeilijk te genezen.

Huidontsteking. (Dermatitis Granulosa, Plaio 
d’été, S. koerap mal. en soesd.) wordt door 
een worm, Spioptc-ra-soort, veroorzaakt; is her- 
haaldelijk bij paarden waargenomen.

Ziekten der bewegingsorganen. Rhcumatische 
hoefontsteking, (S. Ivoekoe mal.. Dongen jav.) en 
hoefverzwering (S. Boeboel) zijn veelvuldig bij 
paarden waargenomen; terwijl bij buffels, na 
den sawah-arbeid vaak een klauw-ontsteking, 
(Lemes jav., Loempoeh mal., jav.), ontstaat.

G'civrichtsaandocningcn bij runderen, (Deugen 
j^vv.), zijn geen zeldzaamheid.

Alle kreupelheden der ledematen (8. Pin- 
tjang mal. en jav.) vooral peeskreupelhcdcn, 
noemen de. inlanders, Salah oerat mal. en jav., 
zij worden uitsluitend behandeld middels mas
sage (Oeroet, Pidjet jav.)

Oogziekten. Hiervan zijn vermeldingswaardig, 
de maan blindheid? (S. Mata, mal.), onder 
de paarden, die vaak tot blindheid leidt, voorts 
een enzoötisch optredende besmettelijke oog
ontsteking (Tnfecticuze Conjunetivitis et kcra- 
titis) onder de paarden en runderen.

Soms komt in de oogen van paarden eenc 
worm voor, de filariapapillosa, die alleen opera
tief is te verwijderen.

Parasieten, die de gezondheid van de huis
dieren kunnen schaden, zijn: de Spoelworm.cn, 
(Ascariden), waarvan de Ascaris Mcgalocophala 
bij paarden (Eil. Soemba) een bloedarmoede 
veroorzaakt (Vermineuze anaemie), waaraan «1 o 
dieren meestal te gronde gaan. Evenzoo ver
oorzaakt de gewone Spoelworm onder de kal 
veren een grootesterfte (Tjatjingén jav.).

Aarsmaden, (Oxyurus Curvulla. Krawitan 
jav.), zijn bij paarden geen zeldzaamheid, ver
oorzaken jeukte, waardo/>r zij de staart kaal 
schuren.

Leverbotziekle (Distomalose, Porang jav.), 
veroorzaakt bij runderen en klein vee nog steeds 
belangrijke verliezen.

Roode maagwormziekle, (8. Wocninën .jav), 
veroorzaakt door de Amphistomum tonicum, 
komt bij buffels en runderen zeer veel voor.

Bij de buffels komt in do groolc bloedvaten 
een draadworm voor (Filaria recurvjcollis), die 
bij de dieren plotseling den dood kan veroor
zaken.

Bij honden komt een filariaziekte voor, waar
van de microfilaria in liet bloed en de inacrofiln- 
ria in de huid parasiteert en veel slachtoffers 
kan maken. Tn Deli zou 20% der lionden daaraan 
lijden.

Behalve deze wormziekte komt bij honden 
nog voor de Anehylostomiasis door een Anchy- 
'löstom u rnsoort (draadworm), waaraan vele 
dieren te gronde gaan.

Lintwormen (Taeniae) komen bij 25 % dor 
* honden in Indië voor en wel de T. Marginata 
de Cysticereus tenuicolles bij het rund.

15. Houtvuur is een ziekte, die veroorzaakt 
wordt door de Bae. Sarcophyscmatosis en die 
meestal jonge runderen aantast. Deze bacil leeft 
bij voorkeur in een vochtigen bodem, <^us in 
streken langs rivieren en bosschen. Do ziekte is 
eerst in de laatste jaren bekend geworden en 
heeft in de ros. Rembang cn Djokjakarta (1914) 
verliezen veroorzaakt. Door enting van al het 
jonge vee is de ziekte tot staan gebracjit.

Behalve deze officieel als besmettelijk ver
klaarde veeziekten; komen onder den paarden- 
en veestapel in Indië nog tal van andere ziekten 
voor. welke niet onvermeld mogen blijven.

De goedaardige droes (Coryza contagiosa 
equorum. S. Ingoes mal., Bolorèn jav.), wordt 
door een Streptococcus veroorzaakt, komt veel
vuldig voor met- een mortaliteitscijfer van 5 %. 
Paarden, welke van de kleine Soenda-eilanden 
naar Java worden gebracht, worden doorgaans 
door deze ziekte aangetast.

Influenza. (Skalma, S. Lèlfèr mal.), komt 
op Java wel eens enzoötisch voor met een sterfte
cijfer van 2 — 5 %.

De boosaardige kopziekte onder de buffels (S. 
Këdadak mal., Angassan jav.), verloopt meestal 
doodelijk.

De varkenspest (Besmettelijke borstziekte, 
S. Babi mal.), heeft onder -de varkens in de 

.fokkerijen op Sumatra en in de Westcr afd. 
van Borneo dikwijls groote verwoestingen aan- 
gericht.

*De besmettelijke hondenziekte (S. Andjing 
mal.), is op Java overal verspreid, vooral onder 
de rashonden, vaak met doodelijk verloop.

Tetanus (klem,^. kakoe mal., jav.) komt, na 
verwonding vooral aan de hoeven van paarden 
voor, verloopt meestal doodelijk.

De besmettelijke scheede-ontsteking (Colpitis 
granulosa infectiosa, S. kamaloean mal.), ver
oorzaakt onder het Europeesehe melk- en fokvee 
veel last en schade.

Peenver weeking (Osteomalacie, S. Toelang 
mal.), door gebrek aan kalkzoutcn in het voedsel 
(kalkhonger) is herhaaldelijk waargenomen bij 
Australische paarden der tamme stoeterij cn het 
remonte-depöt te Padalarang (Prcanger Re
gentschappen).

Peenmergontsteking (Bacillaire Ostcomyelitis, 
Linoe jav.), komt bij buffels voor en openbaart 

. zich door bewegingsstoornissen.
Ingetvandsziekten. Maag-darmontstcking, (Gas

tro- Enteritis, S. Përoet mal,), treedt soms 
enzoötisch onder de runderen op cn maakt 
dan vele slachtoffers .

Koliek. (S. peroet mal.), komt veelvuldig bij 
paarden voor en verloopt voor 9 —20 % absoluut 
doodelijk, vooral wanneer verstoppingskolick de 
oorzaak is.

Darmaandoeningen, Diarrhce. (Mèntjërèt, Me-, 
djën jav., Moeroes soend.), bij paarden en run
deren en de Dysenterie (S. Boljor mal.) bij 
runderen, maakt vrij veel slachtoffers onder 
die dieren, zelfs verloopt de dysenterie wel eens 
enzoötisch en bereikt dan een hoog mortaliteits
cijfer.

Hevige verstoppingen (Constipaties, Këbë- 
. beng jav.) met opgeblazenheid (Tympanitis, 

S. Këmboeng mal., Mëlëmboeng jav.), komen 
bij paarden, en runderen door eten van schade
lijke planten dikwijls voor en vprloopen dan 
meestal doodelijk.

• ' waar
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Vele nyïnschcn in Jndië lijden aan een lint- 
welke verkregen Wordt van do blaas-

de hcete vlakte, terwijl ton slotte ook plantengroei 
op een kalkbodem anders is samengesteld dan 
die op vulkanische gronden. Een artikel over de 
vegetatie /.al met die factoren rekening moeten 
houden, maar daar de archipel noch klimatolo
gisch, nog geologisch volledig bekend is, blijft een 
verhandeling over de z.g. aanpassing der vege
tatie aan de uitwendige omstandigheden uit den 
aard der zaak onvolledig. Verder zijn er nog 
andere factoren, die het plantcnkleed van Ned.- 
Indië behecrschen, en wel de z.g. historische fac
toren. Dat op Sumatra plantensoorten voor
komen, die b.v. in Nieuw-Guinea ontbreken en 
omgekeerd, ligt voor een niet gering gedeelte aan 
de afkomst van den plantengroei. Het is duidelijk, 
dat er veel meer kans is, een Australische plant 
in N.-Guinea aan te treffen, dan op Sumatra en 
omgekeerd zal men Aehtcr-Indische planten op 
Sumatra meer vinden, dan op N.-Guinea. De 
kennis van de factoren, die in vroegere perioden 
van do geschiedenis van den Archipel de ver
spreiding der plantensoorten hebben behecrscht, 
de z.g. genetische plantengeografie is nog slechts 
in een eerste stadium; haar beteekenis voor de 
vegetatie is dus nog slechts zeer gebrekkig be
kend.

. Naast een opsomming der plantensoorten en 
een behandeling van de factoren, die hun voor
komen en uiterlijk behecrschen, moet een artikel » 
over de vegetatie ten slotte nog bevatten een 
beschrijving van het uiterlijk van het planten- 
klecd van den Archipel. Ook op dit terrein is nog 
weinig gewerkt. Indien een leek aan zulk een be
schrijving wat wil hebben, dan moet die beschrij
ving niet te algemeen zijn, raaw zij mag ook niet 
te veel in de details gaan. Een beschrijving van 
details brengt onvermijdelijk mee een opsomming 
van namen van plantensoorten, en daar de leek 
de (Latynschc) namen der planten niet kent, zal 
een gedetailleerde beschrijving van het uiterlijk 
der vegetatie den leek oven weinig bevredigen als 
een beschrijving, die hem te weinig details geeft. 
Het komt hierbij dus vooral aan op de kunst van 
beschrijven, een kunst, die slechts weinig men-, 
schen verstaan. Het zou natuurlijk een ideale’ 
toestand zijn, als plantkundige^ van beroep, die 
tevens goed de kunst verstonden, om een be
schrijving van het uiterlijk van den plantengroei 
te maken, den gchcclen Archipel hadden bereisd 
en hunne beschrijvingen zoo hadden gemaakt, 
dat plantennamen daarin zoo weinig mogelijk 
Voorkwamen. Dergelijke beschrijvingen zijn 
echter in de literatuur zeer zelden te vinden. De 
buitenbezittingen zijn nog maar zeer weinig dooi* 
plantkundigen bereisd, en zij, die er geweest zijn, 
hebben er meestal veel te kort vertoefd om zich 
aan een beschrijving te wagen, of hebben slechts 
hier on daar een klein plekje bezocht. Wel is waar 
hebben vele nict-plantkundigen beschrijvingen 
gegeven van de door hen bezochte doelen van den 
Archipel, maar deze beschrijvingen zyn slechts 
zelden bruikbaar. Ze hebben ten eerste het-groote 
bezwaar, dat ze wegens gebrek aan vormenken- 
nis van .den beschouwer te veel bij algemeen
heden zijn gebleven, en ten tweede, dat het voor 
den leek op plantkundig gebied uiterst moeilijk 
is, te weten, wat belangrijk en wat onbelangrijk 
is. 'De een wordt getroffen door bijzonderheden, 
die den ander niet in het minst treffen. Het ge
volg is, dat de beschrijvingen niet op dénzelfden 
voet worden gemaakt en dus onderling niet ver-

worm,
wormen (finnen, Cysticercus inermis) van het 
rund en die van hot varken (Cysticorcus collu- 
losae).

Niet onvermeld mag blijven hot voorkomen 
in de spieren, bij buffels, van Sarcosporidiön, de 
z.g. Micschcrsehe (Raineij’sche) buizen, wclko 
weinig stoornissen schijnen te veroorzaken. 
Op vele dieren parasitcercn vlooien (Puliculosis) 
en luizen (Pedieulosis), (S. Ivoetoe-MAL.). Vooral 
buffels hebben veel last van de Haematopinen. 
Schapen hebben nog al eens te lijden van de 
vlieglarvenziekten (Myase, Oeler jav.), door 
de larven van de Lucilia-soorten. Deze veroorza
ken vaak belangrijke verliezen.

De hoenderparken in Indië worden vaak ge
decimeerd door de hoendercholera, een pasteurel- 
lose, veroorzaakt door de Bac. Avisepticus.

Literatuur : Dr. D. P. F. Driessen, Bijdrage 
tot de runderpest geographie 1888; Rapport 
over de bestrijding der Runderpest door Resident 
J. N. van Vleuten, 18S3; P. H. van dor Kemp, 
Terugblik op de in W.-Java geheerscht hebbende 
runderpestcpizoötië van 1879 — 1882; C. A. 
Penning, Trypanosomiasis in Ned.-Indië 1907; 
Dr. G. Leurink, Boosaardige dekzickte, 1913. 
Dep. v. L. Ii. en N.; A. M. Vermast, Aanteeke- 
ningen eener besmettelijke oogziekte onder de 
paarden, 1887; Veeartsenij kundige Bladen voor 
Ned.-Indië 1887- 1919.

VEGETATIE. De kennis van den plantengroei 
van Ned.-Indië is nog niet zoover gevorderd, dat 
het mogelijk is, daarvan een samonvattond over
zicht tc geven. Om dc vegetatie te beschrijven is 
in de allereerste plaats noodig bekendheid met 
de soorten waaruit de vegetatie bestaat. Alleen 
van den plantengroei van Java kan men thans 
zeggen, dat hij vrijwelT-iekend is, al ontbreekt tot 
dusver nog steeds een modern handboek daar
over. De Flora van Ned.-Indië van Miqucl is reeds 
lang verouderd wat dc namen der planten betreft 
en tevens incompleet geworden. Dit werk be
handelde overigens in hoofdzaak alleen Java en 
ren deel van Sumatra. Na Miqucl zijn nog wel in 
monografische bewerkingen van bepaalde plan- 
lenfamilies veel gegevens voor den dag gekomen 
over de plantensoorten van Ned.-Indië, maar 
deze literatuur is zoo verspreid, dat nog niemand 
daaruit een samenvatting heeft kunnen geven 
van den tegen woordigon stand van onze kennis 
van de plantensoorten van Ned.-Indië. (Men zie 
hierover ook het artikel Botanische Literatuur 
in deel J van deze Encyelopaedie). Een opsom
ming van de plantensoorten is echter nog slechts 
oen eerste stap. die tot een volledige verhandeling 
over de vegetatie moet voeren. Niet alleen is het 
noodig de soorten te kennen, men dient ook na te 
gaan welke uitwendige factoren (klimaat, bodem, 
enz.) den plantengroei in bepaalde deden van den 
Archipel behecrschen. Het is duidelijk, dat in dc 
streken, waar de moessons sterk van elkaar ver
schillen en dus een geprononceerd natte tijd af
wisselt mot een zeer droge periode, de planten
groei anders zal zijn dan in de doelen van den 
Archipel, waar de regen vrij gelijkmatig over liet 
geheole jaar is verdeeld. Immers een groot aantal 
plantensoorten kan geen droogte verdragen, en 
zal dus in de. typische moossonstroken niet kun- 

groeien. Evenzeer zal dc bergflora er geheel 
.anders moeten uitzien dan de plantengroei van
non
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zijn aangepast en meestal in liet bezit* zijn van 
dunnere en grooterc bladeren, dan de soorten 
met hooge kronen, die de volle zon hebben te 
verdragen. Tot het onderhout behooren ook de 
palmen, welke echter in Ncd.-Indië in het regen
woud vrij schaarsch zijn, behalve in liet Oosten 
van den Archipel, waar sagoepahnen plaatselijk 
(vooral op moerassige plekken) een zeer belang
rijke rol spelen, en Rotan, die tot de klimplanten 
behoort. Ook bamboe kan een zeer belangrijke 
schaduwplant zijn. Op den bodem bevinden zich 
nog tal van kleinere schaduwplanten, zoowel 
varens als hoogere planten (Zingiberaceeën, Ges- 
ncriaceeën enz.). Lianen en epiphyten zijn zeer 
bekende vegetatie typen van het regenwoud. 
De lianen zijn beschreven in liet desbetreffend 
artikel in deel II bl. 528. De epiphyten zijn plan
ten, die kiemen en zich ontwikkelen op andere 
planten zonder zich ten koste van die planten te 
voeden, zooals parasieten doen. In de gematigde 
streken zijn liet moest lagere planten, als wieren, 
korstmossen en mossen, die deze eigenschap be
zitten; in de tropen en vooral in de streken, waar 
voldoende regen valt, zijn er ook talrijke hoogere 
planten, die epiphytisch kunnen leven. Het zijn 
alle planten, die een zoo groote behoefte aan licht 
hebben, dat de nogal duistere bodem van het 
regenwoud voor hen te donker is. Ze leven dus 
zoo hoog mogelijk in de boomen of op de takken 
der boomen aan de rivieroevers, maar daar er 
niet veel voedsel op een boomtak te vinden is, 
zijn liet meest kleine planten. Ze zijn echter alle 
in het bezit van gemakkelijk verspreidbare zaden 
of sporen, ten deele doordat de vruchten door 
vogels worden gegeten, zoodat de zaden met >lc 
excrementen der vogels op de boomtakken kun
nen komen, voor pen ander deel, omdat de zaden 
zeer licht en klein zijn en door den wind ge mak
kelijk worden verspreid. Om deze reden behoon-n 
ook vele varens tot de epiphyten, daar hunne 
sporen gemakkelijk door den wind worde 
genomen. Talrijke soorten van orchideeën h-ven 
in het regenwoud epiphytisch: ze hebben uil * • i t 
fijne zaden, leerachtige bladeren en meest i een 
deel van hun stengel opgezwollen tot een water
houdende knol. Daar reeds een kortstondige 
droogte de boomschors, waarop de epiphyl zieh 
heeft vastgehecht na de kieming van liet zaad, 
geheel doet uitdrogen is zulk een waterre.servoir 
voé>r de plant van groote betcekenis. De harde 
leerachtige bladeren verdampen moeilijk het 
water en ook dit maakt, dat de plant niet spoedig 
gebrek heeft aan water. Deze eigenschap, om 
water vast te houden, bezitten ook zeer veel 
andere epiphyten. Tal van epiphytisehe varens 
zetten b.v. in tegenstelling met andere varens 
leerachtige en beschubde bladeren. De orchi
deeën hebben verder verschillende soorten van 
wortels; sommige zijn ontwikkeld als hech’t- 
wortels, die de plant aan den boomstam beves
tigen; andere zijn voedingswortels, die in de 
spleten van de boomschors voedsel zoeken; nog 
andere luchtwortels, die vrij naar beneden neer
hangen en in staat zijn door middel van een om
hullend weefsel water en waterdamp op te nemen. 
Ook onder de Araccccn komen vele epiphyten 
voor. Deze hebben meestal bessen, die door vogels 
gegeten en zoo verspreid worden. De luchtwortels 
van deze Aronskelkaehtigen bereiken vaak den 
grond; ze vertakken zich in den bodem en voeren 
dus later van daaruit voedsel naar de plant.

gelijkbaar zijn. Uit dc heterogene massa der be
schrijvingen kan men geen behoorlijk samenvat
tend overzicht van het uiterlijk van den Ncd.- 
Indisclien plantengroei distillecren. Om al deze 
bovengenoemde redenen is een compleet artikel 

dc vegetatie van N.-lmlic nog niet te sclirij-over
ven, en het zal nog lang duren, voor voldoende 
materiaal voor zulk een artikel voorhanden is.

Als geheel beschouwd behoort dc vegetatie van 
Ned.-Indië tot het z.g. palaeotropiscke florage- 
bied en wel tot de z.g. Maleischc afdeeling daar
van. Dc andere afdeeling is de indo-afrikaansclie, 
die Voor-Indië (zonder Ccylon), het grootste 
deelfran Afrika ten Zuiden van de Sahara cn ten 
Noorden ,van het Kaapland cn Madagascar en 
omliggende eilanden omvat. Tot de Maleische 
afdeeling behooren Cevlon, Achter-Indië, Ma- 
laka, geheel Ned.-Indië en de andere deelen van 
Borneo en N.-Guinea, Bismarck-Archipel, Salo- 

' mo-eilanden cn tropisch Noord-Australië. Het is 
natuurlijk vooral een overeenkomst in planten- 
families, plantengeslachten en plantensoorten, 
die de reden is, dat men een zoo uitgestrekt ge
bied samenvat tot één planten-geografische af- 
decling. Doch ook het klimaat heeft zijn invloed. 
Het totale karakter van de vegetatie wordt in 
het grootste deel van het gebied bepaald door de 
gelijkmatigheid van de temperatuur en de groote 

• vochtigheid. De belangrijkste van alle plantcn- 
formaties is het regenwoud, de formatie op aar
de, die de sterkste groeikracht vertoont. Regen
woud is slechts ontwikkeld in die gebieden, 
waar niet minder dan 200 cm. regen per jaar 
valt en waar geen geprononceerde droge tijd 
de continuiteit van den groei onderbreekt. Een 
typisch kenmerk is steeds de samenstelling van 
het woud uit een zeer groot aantal verschil
lende plantensoorten en het voorkomen van zeer 
veel groeivormen. Dit is reeds duidelijk dc zien 
aan het onregelmatige profiel, de ongelijkheid 
van vorm en hoogte der kronen, de verschil
lende tinten van groen als men boven .op het 
bosch kijkt. Bij het betreden van het woud blijkt 
de zeer gevarieerde samenstelling direct uit de 
verschillende vorm en kleur van de stammen.

;

-

-
i

n ni'-c-

i
Zeer algemeen kcynen plank wortels voor, zooals 
ze in den regel worden genoemd, platte uit wassen 
van den stam, die als reusachtige planken in den 
vorm van rechthoekige driehoeken aan de 
boomstammen zijn vastgegroeid met een van 
hun rechthoek-zijden. De beteekenis van deze 
plankwortels is voor de plant nog onbekend, 
maar ze moeten natuurlijk in eenig verband staan 
met de omgeving, daar ze bij zeer uilcenloopende 
plantcnfamilies voorkomen. Boomen met sterke 
kurk-vorming van de schors komen weinig voor; 
meestal zijn de stammen glad. Ook de kruinen 
zijn slechts zelden breed en groot, hun ontwik
keling wordt blijkbaar door de naastbijstaanden 
gehinderd. Boomen met periodiek afvallende 
bladeren zijn zeldzaam. Wel is waar schijnt de 
bladafval in sommige lijden van het jaar grooler 
te zijn, dan in andere tijden (daaromtrent is ech
ter nog weinig onderzocht),maar de boom is toch 
zoo goed als nooit geheel kaal. Het blad is bijna 
steeds leerachtig en hard, vooral bij de hoogste 
boomsoorten. De bloemen zijn zoo goed als altijd 
onaanzienlijk; bij enkele soorten komen zij uit 
het oude hout te voorschijn (Cauliflorie). Het on
derhout is meest rijk ontwikkeld. Dit bestaat uit 
kleinere boomsoorten, die meer aan de schaduw

I

-



( '■ mC ■: '

VEGETATIE -VERBLIJF. 527

Deze lucht wortels maken op liet eerste gezicht 
(■enigszins den indruk van lianen, maar zo zijn 
minder houtig en dus veel slapper, en steeds cir
kelrond op doorsnede. Nog vele andere planten- 
fainilies (Gesneriacecën, Moraceecn enz.) leveren 
epiphyten. Hieromtrent zie men ook het artikel 
FICUS.

Het regenwoud in dezen vorm komt in het 
grootste deel van den Archipel voor, daar bijna 
overal voldoende vocht in dc atmosfeer en neer
slag voorhanden is. Het is echter op vele eilanden 
in dc vlakte al geheel door de cultuur vernietigd, 
met name op Java, waar het nog slechts op enkele 
plaatsen in het Westen voorkomt . Men vindt het 
echter nog in ongerepten vorm op Sumatra; 
Bornco, N.-Guinea en vele andere plaatsen, waar 
een langdurige on droge Oostmoesson niet aan
wezig is. Maar niet alleen in de vlakte, ook in het 
bergland van den geheelen Archipel is regenwoud 
te vinden, en vaak vindt men het zelfs in de berg
streken veel typischer ontwikkeld dan in do 
vlakte. Ten deele is dit ook hierdoor te verklaren, 
dat in de bergstreken meer regen valt dan in de 
vlakte en er meer nevel overkomt. Voor Java is 
het regenwoud het best beschreven door Jung- 
huhn in zijn standaardwerk „Java”. Van de 
andere eilanden ontbreken nog beschrijvingen 
grootendeels, maar wat men er van weet beves
tigt in groote trekken de indeeling in gordels, die 
Junghuhn voor Java heeft vastgcsteld (zie daar
voor het artikel JAVA in deel II, bl. 188 en 
volgende). Opde andere eilanden zijn deze hoogte- 
gordels door gelijkmatiger regenverdeeling of 
door andere omstandigheden vaak minder goed 
te onderscheiden. Wel treft men boven 2500 — 
8000 M. eveneens dc alpine gordel aan. doch do 
nevelstreek met zijn sterke mosvegetatic op dc 
stammen, blijkt zeer afhankelijk te zijn van 
klimatische omstandigheden en kan dus veel 
lager reeds voorkomen, dan op Java. Dit is b.v. 
geeons'tateerd voor Bornco en Niouw-Guinca. 
liet voorkomen van bepaalde typische planten
geslachten kan plaatselijk het regenwoud een 
zeer bijzonder karakter geven. Zoo vindt men 
<>p N.-Guinea groote boxschen met sagoopalmcn, 
terwijl ook Pan danen door hun sterke ontwikke
ling en groote afmeting hier en daar een domi- 
nerrend' karakter hebben. Bamboe en rotan 
kunnen plaatselijk ook in zeer groote hoeveel
heden voorkomen. .

in de drogere doelen van Malcsië vindt men 
moi-sonbosschen in plaats van regenbossohen. 
Door Junghuhn zijn deze moesonbosschen voor 
Oost Java uitvoerig beschreven, met hun veel 
geringer aantal plantensoorten, hun boomen, die 
in de O. moesson kaal staan ( Djati), het nagenoeg 
ontbreken van lianen en epiphyten.

Een bijzondere vorm van bosch is het vloed- 
h (mangrove). Zie het artikel MANGROVE. 

Dit vloed bosch wordt beheersoht door dc eigen
aardigheden van den bodem (zoute modder). 
Hier en daar kunnen dc -bodemomstandigheden 
natuurlijk aanleiding geven tot het ontbreken 
van regenwoud. Als voorbeeld is te noemen hot 
strand met zijn eigenaardige strandvegetatie.

Wat dc samenstelling van do»flora aangaat, 
verschilt do alpine gordel het meest van het 
lagere land. Terwijl men overigens vrij geleidelijke 
overgangen vindt van de eeno gordel naar dc 
andere, bepaalde plantensoorten geleidelijk ziet 
verdwijnen en plaats maken voor andere, ziet

men bij het bereiken van do alpine gordel plotse
ling eên geheel ander element optreden. Op de 
hooge toppen van de bergen van den Archipel 
valt dit sterk op door het voorkomen van soorten, 
die met Europeeschc alpcnplanten verwant zijn 
zooals Boterbloem, Gentiaan, Viool, Rhododcn- 
dron en vele andere. Deze flora behoort eigenlijk 
niet tot het palacotropisehe floragebied, maar 
veel meer tot het holarctische floragebied, dat 
N.-Amerika, Europa en N.-Azië omvat. Een 
nadere verklaring van het voorkomen van deze 
afwijking zou buiten het kader van dit artikel 
vallen./ ' ■ '

VELDHUUR. Naam, die somtijds gebez^d 
wordt om het verhuren van bouwvelden doorin- 
landers onderling te onderscheiden van „grond- 
huur” eenerzijds (I, bl. 829) en „landhuur” an
derzijds (II, bl. 529), welke beide laatste bestaan 
in een transactie tusschen een inlander en een 
Europeesche onderneming of Europeaan. Veld- "r 
huur in dezen zin (I, bl. S23, 829) is zeldzaam; 
deelbouw (I, bl. 577, 823) is veel gebruikelijker. 
Vcldhuur (ngedol tahoenan, enz.) is geheel ver
schillend van onze grondpachting, en begint met 
het storten van de volle huursom; het woord 
„huren” (séwa, njéwa) wordt in tal van streken 
nooit toegepast op grond. Zie Pandecten van 
liet adatrccht IV.B., en Mr. Holleman in Ind. 
Tschr. v. h. Recht 112, 1919. .. -

VELVET BEAN. Zie MUCUNA PRURIENS.
VENDUTIE. Zie VERKOOPINGEN.
VENKEL. Zie FOENICULUM.

/
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VENUSHAAR. Zie ADIANTUM.s/C.- ; *
VERBLIJF. In tegenstelling met wat Wester-L ■3'‘ <v

schc landen in den modernen tijd te zien geven, / ' 
is, evenals de vrijheid van verkeer in Indië (zie 
PASSENSTELSEL), zoo ook de vrijheid van 
verblijf aldaar aan tal. van beperkingen onder
worpen geweest of nog steeds onderworpen.
Vooreerst wordt dc toelating in Indië en de ver
gunning tot vestiging daar te lande door ge
strenge bepalingen geregeld; dan is de woon- 
vrijheid binnen Indië lange jaren aan banden 
gelegd geweest; eindelijk heeft de Indische 
regcering een ver-gaande bevoegdheid om aan 
iemand zijn recht van verblijf te ontzeggen of 
het op bepaalde wijzen te belemmeren. Daarbij 
komt dan veelal nog voor Indonesiërs een stelsel 
van registratie, dat zich in de practijk almede 
knellend kan betoonen. De nlgcmeene strek
king der in dc twintigste eeuw aangobrachte 
wijzigingen op dit stuk is deze geweest, dat men 
met toelating en met vergunning tot vestiging 
moeilijk meent te moeten blijven, doch voor hen, 
die eenmaal — hetzij door geboorte of door toe
lating — op liet gebied van Indië zijn, de vryheid 
van verkeer en van verblijf zoo groot mogelijk 
tracht te maken.

i
■

Mil!

!

!
;Toelating en vestiging. De op het oude art. 105 

Itcg. Rogl. gegrondo toelatingsverordcuingen * 
van 1872, welke tusschen Wcstcrsche vreem
delingen (Europeanen enz.) on Oostcrsche vreem
delingen (Chineczen enz.) onderscheid maakten, 
hebben in 1911 plaats geruimd voor een allo 
landaarden en allo nationaliteiten omvattende 
regeling, die reeds in 1916 en 1917 wedor door 
nieuwe bepalingen voor alle landaarden en 
nationaliteiten (deels bij algemeenen maatregel 
van bestuur, deels bij ordonnantie vastgcsteld) 
is vervangen met ingang van 1 April 19IS; ook 
deze bepalingen zijn in kleinigheden herhaal-

lO.Si*
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bl. 39, verplicht in wijken („burgerwijken”) te 
huizen. Voorts heeft in later jarcn, vooral ook 
tijdens de expansiepolitiek dezer eeuw, het be
stuur de bevolking herhaaldelijk gedwongen 
(krachtens gewestelijke keuren?) woningen te 
betrekken op de door het bestuur aangewezen 
plaatsen; men verhaalt zelfs, dat een hoofd van 
gewestelijk bestuur zou hebben voorgesteld 
tijgers in te voeren, teneinde de bevolking te 
dwingeii tot samenleving in dorpen. Ook brengen 
de bepalingen op de pest bestrijding oen belemme
ring van de woonvrijheid mede (deel II!, bl. 
392), terwijl allicht ook in sommige zelfbesturende 
landschappen beperking van de woonvrijbeid 
der zclfbestuursonderhoorigon best aat. Hoofd- 
regel is echter, dat voor Indonesiërs en Europe
anen het wonen vrij is; het streven van Van der 
Capellen om Europeanen te weren uit de Vorsten
landen (deel I, bl. 440, 540) heeft geen succes 
gehad. Voor Vreemde oosterlingen daarentegen 
werd, met name door een imperatief wij leenstelsel, 
bevestigd bij art. 73 Rcg. llegl., de woonvrijheid 
zeer belangrijk beperkt, zij het met de loffelijke 
bedoeling, dat niet de inlandsche bevolking 
hetzij territoriaal, of economisch, of op beide 
wijzen door Chineezen of anderen zou worden 
verdrongen. Verder nog ging het verbod voor 
Chineezen om ook maar ergens in de Preanger 
te wonen, een verbod, dat van 1S20 tot 1871 
heeft gegolden; en dat om ook maar ergens in 
de Vorstenlanden te wonen, een verbod, dat 
vóór 1S70 en na 1891 heeft gewerkt. Het gehate 
wijkenslclsel (deel I, bl. 483, 485), belicerscht 
door voorschriften van 1800, hetwelk, behalve 
in slecht omschreven uitzonderingsgevallen, de 
Vreemde oosterlingen verbiedt buiten de voor 
hun landaard aangewezen wijken te wonen, 
geldt tot heden in tic buitengewesten, doch is 
vo«r Java en Madoera, na een reeks gewichtige 
inbreuken en beperkingen in 1910 en 1910 en na 
intrekking in 1918 van art. 73 Reg. Regl., defini
tief afgeschaft sinds 1 April 1919 (Ind. Stb. 
1919 no. 150). De thans op Java aangetroffen 
wijken voor Chineezen, Arabieren enz. (veelal 
bij residentsbesluit geregeld) zijn dus even facul
tatief als die voor overwalsche inlanders, en 
alleen behouden wegens het gerief, dat men 
aldaar kan hebben van de hulp van ('hinee.sehe 
wijkmeesters en dergelijke helpers; in (lezen zin 
schijnen ook Europeanen wijken niet geheel on
bekend te zijn, b.v. op Dé pok sinds 1913 (vgl. 
ook Eindrcsumé J11, bl. 187 188). De gouverno-
mentsmaal regelen tot transmigratie van inlanders 
(deel I, bl. 068; deel JI, bl. 423) van Java naar 
elders missen ieder element van dwang.

Ontzegging en belemmering van verblijf. Behalve 
dat de toelatingsverordeningen een bevoegdheid 
van het gewestelijk bestuurshoofd behelzen om 
de toelating van hen, die gevaarlijk worden.ge
acht voor de openbare orde en rust, ongedaan 
te maken, kennen artt. 45 18 Reg. Regl. (de
zgn. „exorbitante rechten”) een bevoegdheid 
van Landvoogd met Raad van Indië om aan 
personen, die in Indië verblijven, het verblijf in 
geheel Indië of in een deel van Indië te ontzeggen, 
dan wel hun <9ón verblijfplaats aan te wijzen. 
Evenzoo kan de in art. 123 Reg. Regl. bedoel
de toelating van Ch risten leeraars (zie boven) 
worden ingetrokken. Men zie over een 
bekende werken van Kleintjes, De Louter of 
Margadant, en over de vraag, of deze bevoegd -

delijk weer gewijzigd. Zij laten ontscheping 
alleen toe in Tandjong Priok, Semarang, Soera - 
baja, Emmahaven, Sabangj Belawan Dcli, 
Makassar en een (telkens 'verminderd) aantal 
andere havens, alwaar dan een ontschepings- 
ainbtenaar en meestal eén immigratiecommissie 
is gevestigd; zij eischen / 25 in contanten 

* (later terug te betalen) voor de vergunning 
om aan wal te gaan; geven gelegenheid om 
ongewenschte immigranten (slechte sujetten, 
paupers, gevaarlijken) te weren; stellen een 
administratieve controle in (in'plaats van de 
rechterlijke controle van 1911) op de beslissing,

schriften

j •

of jamand wel ónder deze toelatingsvoor 
valt; en geven eenige categorieën aan ( 
gezonden ambtenaren), die noch toelating noch 
vestigingsvergunning behoeven. Dat iemand 
indië zou binnenkomen over een der landgrenzen 
(Borneo, Timor, Nieuw-Guinea), schijnt niet 
als mogelijk voorzien. Sinds 1920 kan de Indische 
immigratiedienst, voor het afgeven van toe
latingskaarten, ook in enkele nader aan te wijzen, 
buiten Indië gelegen, havens werkzaam zijn. 
Voor de toelating van Chineeschc koelies gelden 
afzonderlijke vooorschriften van 1917 en later; 
voor Riouw gelden bijzondere voorschriften van 
1918; voor de vraag, in hoever onze voorschriften 
nopens toelating en vestiging ook voor zelf- 
besturende landschappen gelden, zie Mr. Spit, 
De Indische zelfbesturende landschappen, 1911, 
bl. 61—65, en art. 20 der Zelfbestuursregelen 
1919 (Ind. Stbl. 1919 no. 822). Voor Christen- 
zendelingen en andere Christen leeraars (dus ook 
Indonesische?), die in eenig deel van Indië hun 
dienstwerk willen verrichten, is nog de bijzondere 
toelating noodig van art. 123 Reg. Regl.; zie 
ZENDING. In het jaar 1918 heeft art.' 105 
Rcg. Regl. een nieuwe redactie gekregen, echter 
niet ter wille van de regeling van toelating en 
vestiging zelf, doch ter wille van een betere 
regeling van het Indisch ingezetenschap (zie 
VERDEEL] NG); de nieuwe tekst van het artikel 
zou evenwel, daar hij de woorden,, Nederlanders 
en vreemdelingen” weglaat, een eenvoudiger in- 
klceding mogelijk maken van den aan hef van 
het toelatingsbesluit van 1916.

Woonvrijheid. Van oude tijden af tot op heden 
bezitten Indonesische dorpsgemeenten en soort
gelijke rechtsgemeenschappen (deel 1, bl. 589, 
636, 759) de bevoegdheid om er invloed op te 
oefenen, wie zich in hun midden vestigt; een 
weerslag van dit gewichtig dorpsrccht vindt 
men in artt. 29 — 31 Inlandsch Reglement en in 
overeenkomstige bepalingen der Techtsregle- 
menten voor de buitengewesten (welke echter 
niet gelden voor justiciabelen der inhecmsche 
rechtspraak op Sumatra, Celebes, de Molukken, 
Bali en elders). Liet van zijn kant het gouverne
ment de inlanders in het kiezen van hun woon-

(b.v. uit-
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plaats gemeenlijk vrij, zoodat ook de „wijken” 
voor overwalsche inlanders (Boegineezen enz.) op 
sommige hoofdplaatsen (zie b.v. het in 1914 
vervallen Ind. Stb. 1891 no. 160, en deel J, 
bl. 286) geen imperatieve, maar facultatieve 
betcckenis hadden, uitzonderingen op dezen 
regel ontbraken niet: de Mohammedanen van 

. Boeroe werden gedwongen aan de kust, op 
Kajeli, te wonen (vgl. deel I, bl. 339); artt. 43 
en 49 van Ind. Stb. 1854 no. 59 kende een woon- 
dwang voor Banka; inlandsche burgers in de 
Minahasa worden volgens Adatrechtbundel 9,

en ander de
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heden zich ook over zelfbcsturendc landschappen 
uitstrekken dan of de zelfbcstuurders zelf wel
licht het recht van uitzetting, verbanning of in- 
terneering hebben, Mr. Spit, De Indische zelf- 
besturende landschappen, 1911, bl. 59 — 61, en 
art. 18 der Zelf bestuursregclen 1919 (Ind. Stb. 
1919 no. 822).

Registratie. In verband met de uitbreiding van 
ons gezag in de buitengewesten, in den aanvang 
dezer eeuw, alsmede met de pacificatie van die 
gebieden, is aldaar veelal, buiten het Staats
blad om (krachtens gewestelijke keuren ?), een 
verplichte registratie der bevolking ingevoerd, in 
verband staande met passencontröle en ont
wapening, en vergelijkbaar met de bij artt. 
27 — 28 Jnlandsch Reglement (en overeenkom
stige bepalingen elders) bevolen bijhouding vaif 
registers der desabevolking. De omstandigheid, 
flat men zijn registratiebewijs altijd bij zich 
moest hebben en moest kunnen vertoonen, op 
gevaar van straf en politiemaatregelen te be- 
loopen (zie iets dergelijks voor Sumatra’s Oost
kust in Ind. Stb. 1913 no. 558, vervallen door 
1918 no. 223), maakte deze instelling vexatoir en 
gehaat. Inlanders zelf beschouwen het registra
tiebewijs soms als gouvernementsvrijgeleide, 
soms als waarborg, dac liet gouvernement den 
bezitter zal wreken, als men op een reis hem 
mocht dooden. Geheel iets anders is natuurlijk 
de door enkele locale raden voorgeschreven be
volkingsregistratie.

De in Dcc. 1918 ingcstelde staatscommissie tot 
herziening van de staatsinrichting van N.-I. 
stelt op bl. 164 — 166 van haar rapport wel een 
artikel tot vastlegging van het „grondrecht” der 
verkeersvrij heid voor, doch geen artikel tot vast
legging van het recht op woon vrij heid, vrijheid 
van verblijf. Zij handhaaft, op bl. 156 —159, in 
beginsel het voortbestaan eener wetgeving in 
zake toelating, vestiging, en ontzegging of be
lemmering van verblijf in het belang der open
bare orde en rust.

VERBODEN KRINGEN. Zie OPIUM.
VERBRAAK (HENRICUS CHRISTIANUS). 

Geb. 21 Maart 1835 te Rotterdam. Aanvankelijk 
len handel bestemd, ging hij eerst op 27- 

jarigon leeftijd tot den geestelijken stand over 
en ontving de priesterwijding te Maastricht in 
1869. Hij Kon. besluit van 13 Aug. 1872 werd 
hij benoemd tot R. C. geestelijke in Ned.-Indië 
en vertrok spoedig daarheen. Hij bleef slechts kor
ten lijd te Padang en kwam 29 .Juni 1874 te 
Atjèh, waar hij ruim 30 jaar bijna onafgebroken 
verblijf hield en, van giften en eigen spaarpen
ningen, een eenvoudig R. K. bedehuis bouwde. 
Gedurende dat verblijf wist Pastoor Verbraak 
zich zeer bemind te maken bij de militairen van 
alle gezindten op Atjèh, onder en met wie hij 
steeds verkeerde, en die in hem niet uitsluitend 
den priester, maar in do eerste plaats den mensch 
zagen, die zonder onderscheid des gcloofs, steeds 
bereid was te helpen ei* te troosten. In 1894, 
toen V. zijn 25-jarig priesterschap vierde, het
welk samenviel met zijn 20-jarig verblijf op 
Atjèh, ontbrak het hem dan ook niet aan hulde- 
bekoogingen en geschenken van die zijde. Bij die 
gelegenheid erkende do Regoering zijne verdien
sten'door zijn benoeming, den 2Icn October, tot 
Ridder in de Orde van den Nodorlandschon 
Leeuw; te voren waren hem reeds de Atjèh-mo- 
<taille en het expeditie-kruis uitgereikt. Gelijke

waardeering ondervond hij bij de herdenking 
van zijn 25-jarig jubileum in 1899, waarbij o.a. 
de Regeering hem de Oranje Nassau-Ordeschonk. 
In 1908 werden zijne verdiensten op Atjèh ge
huldigd door de oprichting van een borstbeeld 
voor den „priesterhcld”, wiens missionarisleven 
als ’t ware vergroeid was met don Atjèh-krijg. 
Men noemde hem den „eersten flankeur van het • 
O. I. leger”, een ccretitcl dien hij alleen met 
Gunther voit Boltzingslöwen gemeen had. On
danks den aandrang om rust te nemen weigerde 
hij zijne taak als aalmoezenier op te geven, tot
dat eindelijk de gebreken des ouderdoms, 
zwakking van gezicht en gehoor, hem op 72- 
jarigen leeftijd drongen om Atjèh met do zooVeel 
rustiger standplaats Padang te verwisselen. Na 
zijn emeritaat vestigde hij zich te Magelang, 
waar hij in 1912 onder algemeene deelneming 
zijn gouden priesterfeest vierde, en waar hem op 
zijn SOsten verjaardag eeno openbare huldiging 
ten deel viel.

Hij overleed 2 Juni 1918 te Magelang, waar 
zijne talrijke vereerders een gedenkteeken op 
zijn graf oprichtten. Zie overigens: Bintang Dja- 
oeh (= J. F. L. de Balbian Verster), Pastoor 
Verbraak te Atjèh, Eigen Haard, 1899, bl. 346, 
met portret; Berichten van den Si.nt-Claver- 
bond, 1899, III, bl. 40 en IV, bl. 42; zoomede het 
Extranummer van „de Soldatenkrant” van 18 
Mei 1899, geheel gewijd aan Pastoor Verbraak; 
Holl. Revue 1899, Ind. Gids 1 Juli ’18 en Ned. 
Indië Oud en Nieuw, afl. 5 Scpt. 1918.

VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIË (Ge
schiedkundig overzicht). Daar een 
krachtige vloot aan do O. I. Compagnie het 
meesterschap ter zee waarborgde, behoefden hare 
ATerdedigingsmiddelen te land zich slechts te 
bepalen tot het beschermen van hare factorijen 
en kantoren tegen strooppartijen van Inlanders 
en kleine ondernemingen van Europecsche 
concurrenten, die haar haren alleenhandel mis
gunden; eenvoudige versterkingen met g^finge 
bezetting waren hiertoe voldoende.

De staat van verval, waarin de O. I. Compag
nie in de 2de helft der 18e eeuw verkeerde, deed 
bedacht zijn op bezuinigingen, in de eerste plaats 
op de uitgaven ten behoeve van leger en vloot, 
zoodat Indië weldra niet meer in voldoend weer
baren staat was, vooral niet tegenover Engeland, 
welks macht in het Oosten toen steeds rijzende 
was. In 1806 bezaten we in Indië nog een vloot 
van 14 groote en 13 kleine schepen, die echter 
in dat jaar en het volgende door de Engelschen 
werd vernield, zoodot do G.-G. Daendels bij zijn 
optreden in 1808 het vraagstuk had op te lossen, 
hoe Indië te verdedigen zonder vloot en met een 
slecht en onvoldoend sterk leger. Tot het schep
pen van een vloot niet in staat, bepaalde Daen
dels zich tot hot treffen van maatregelen om 
Java te land te kunnen verdedigen, daar hij een 
aanslag op dat eiland door de Engelschen vreesde, 
die reeds in 1808 en 1809 do Fransche koloniën 
Islo de Franco en Bourbon, benovons de Moluk- 
ken en Mënado hadden vermeesterd. Daar hot 
leger tezwak was om hot geheolo eiland te verdedi
gen, werd Daendels genoodzaakt zich tot de ver
dediging van oen gedeelte to beperken; het liefst 
had hij den vijand in een stelling in het binnon- 
land het hoofd gebodon, doch daaraan viel niet 
te denken wegens het totaal gebrek aan wegen 
van do kusten derwaarts on wijl do onbekend-
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volgende behelsde: Onze eenige gevreesde tegen
stander in den Archipel is Engeland; alleen dit- 
land, dat het meesterschap ter zee bezit en vol
doende hulpbronnen in het O. heeft, is in staat 
eene expeditie ter verovering van Java uit te 
zenden, voor welk doel het eene macht ter 
sterkte van ten hoogste */* van het leger in 
Britsch Indië, derhalve van ± 25.000 man, kan 
bestemmen. Daar wij geen meester ter zeo zijn, 
dienen we ons te bepalen tot een verdediging te' 
land en wijl wij niet in staat zijn de Buitenbe
zittingen
nabij de Klabat-baai te bouwen versterking 
ons het bezit ven een groot gedeelte van het 
eiland tegen ondernemingen van den vijand 
kan verzekeren — aan een aanvaller te betwisten, 

•dienen aldaar alleen maatregelen te worden 
getroffen om de etablissementen, die handels- 
voordeclen opleveren, tegen ondernemingen van 
Inlanders te beveiligen. Voor de verdediging 
van Java is in de eerste plaats een sterk mobiel 
leger noodig; dit en niet een aantal vestingen 
en forten kan een land voor overweldiging be
hoeden; daarom behoort het aantal versterkin
gen zoo gering mogclijk te zijn, teneinde de 
mobiele macht niet te veel te verzwakken. De 
Zuidkust van Java is slechts op enkele plaatsen 
toegankelijk, de Noordkust daarentegen nage
noeg overal, althans voor kleine vijandelijke 
ondernemingen, die echter weinig zullen uit
werken, indien de groote postweg, die gedeelte
lijk langs of dichtbij de kust loopt (van Ban- 
doeng af) meer naar het binnenland wordt ver
legd en zijne veiligheid wordt verzekerd door 
forten te Bandoeng, Gombong, Ngawi en 
Melirip. Voor landingen van groote troepen- 
afdeelingen, die eene verovering van het eiland 
bcoogen, komen alleen in aanmerking de om
streken van de hoofdplaatsen Batavia, Sema- 
rang en Soerabaja, en a's havens, die ter wille van 
onze marine verdedigd moeten worden: Soera
baja, Tjilatjap en de Mörakbaai. De landstreken, 
geschikt voor het onderhoud en de beweging 
van groote troepenafdcclingon zijn: dc vlakten 
van Batavia en Bantam, Midden-Java en de 
vlakte van Soerabaja. Daar Midden-Java de 
meeste hulpbronnen heeft, het bergstelsel do 
verdediging begunstigt en vandaar de gemeen
schap met Soerabaja — onze beste haven, 
door de Solo-vallei mogelijk en botrekkelijk 
gomakkelijk'is, is het aangewezen daar, en wel 
achter de Toentang, een centrale stelling in 
te richten met een te bouwen vesting (Willem 1) 
als hoofdversterking. Wegens den grooten 
afstand tussehen deze stelling en Batavia, zou 
voor een afdoende verdediging van deze hoofd
plaats een afzonderlijke sterke legermacht 
noodig zijn, daarom zal zij alleen beveiligd dienen 
te worden tegen kleine vijandelijke ondernciyin- 
gen, waartoe een mobielkorps van 3 a 4000 man 
zal zijn te bestemmen, een stranddefensie zal 
zijn in te richten en ii^het midden van het be
woonde gedeelte van de plaats, een citadel zal 
zijn te bouwen.-In verband hiermede behoort de 
bestuurszetel permanent te worden verplaatst 
naar het midden van het- eiland, ver van het 
Noordcrstrand, en wel naar een versterkte plaats, 
op te richten op een terrein benoorden Bvam- 
banan, aan den weg Djokjakarta —Soerakarta. 
Alhoewel Semarang dc plaats is, die wellicht 
aan de eerste aanvallen van den vijand, die

j heid met. die streken het ontwerpen van een 
betrouwbaar verdcdigingsstelsel onmogelijk 
maakte. Alleen de Westhoek was voldoende 
toegankelijk on bekend en aangezien ook daar 
alleen het eenige beschikbare betaalmiddel, het 
papieren geld, gangbaar was, besloot D. aldaar 
de vordediging te voeren. Van een rechtstreek - 
sche verdediging van Batavia zag hij af; nabij 
Buitenzorg zou dc hoofdverdedigingsstelling 
worden ingericht, terwijl op den \Teg daarheen 
eene goed versterkte stelling nabij Mccstcr-Cor- 
nelis ’s vijands opmarsch zou bemoeilijken. 
Laatstbedoelde stelling, waarvan West- en Oost
front onderscheidenlijk door de Tji Liwong en 
een* kanaal, dc Slokkan, werden gevormd, was 
in het begin van 1811 voltooid (zie KRIJGS
VERRICHTINGEN op Java) en werd *óó 
sterk geacht, dat D. zijn plan om nabij Buiten
zorg een hoofdstelling in te richten, liet varen; 
daarentegen nam hij tal van maatregelen om 
een omtrekking van de stelling nabij Mr. Cor- 
nelis onmogelijk te maken en om ’s vijands op
marsch vair het strand naar die stelling te be
moeilijken. Zie verder voor D.’s maatregelen in 
verband met de verdediging het artikel VER
STERKINGEN.

Na het overnemen van de koloniën van de 
Engelschen werd, bij besluit van 27 Maart 1817 
no. 1, aan den luitenant-generaal Anthing op
gedragen een ontwerp voor de verdediging van 
Java voor te brengen; voornamelijk wegens 
financieele redenen echter werd de uitvoering 
van de door dien generaal aanbevolen maatre
gelen, ingevolge besluit van 9 Mei 1818 no. 4 
uitgestelci, totdat „uit een nader onderzoek door 
„eene commissie van deskundigen, overtuigend 
„zal zijn gebleken, dat geene andere dan de voor- 
„gedragene middelen, met vrucht kunnen worden 
„aangewend”. In de jaren 1817—1822 werden 
door daartoe aangewezen hoof dof fi eieren 'me
mories betreffende de verdediging van elk der 
drie^groote militaire afdeelingen op Java sa
mengesteld, terwijl op dezelfde wijze in de jaren 
1819—1821 onUverpen betreffende de defensie 
van de Molukken, Banka en Palembang tot 
stand kwamen. Uit al die partiëele defensie-ont- 
werpen werd door den Kolonel Schultze, direc
teur der fortificatiën, eene „Memorie van de
fensie voor de Koninklijke Nederlandsche be
zittingen beoosten de Kaap dc Goede Hoop” 
samengesteld, die nagenoeg niets heeft uitge
werkt, wijl van 1825 — 1830 de Java-oorlog alle 
aandacht van de Regeering in beslag nam.

Toen omstreeks laatstgenoemd jaar de ver
wikkelingen in Europa vrees voor een algemeenen 
oorlog deden ontstaan, ontwikkelde de Comm. 
Gen. Graaf van den Bosch zijne denkbeelden 
omtrent de verdediging van Indië en droeg 
den commandant der ^Troepen, Generaal Jhr. 
H. J. .J. L. Ridder de Stuers. op daarover zijn 
gevoelen uit te spreken, doch tegelijkertijd deed 
v, d. B. een begin van uitvoering met het ver
wezenlijken van die denkbeelden maken (o.a. 

met het versterken van Batavia: defensie-lijn 
van den Bosch). Nadat Gen. de Stuers zijne in
stemming met de denkbeelden van v. d. B. 
had betuigd, -werd het in détails uitwerken van 
een daarop gegrond verdedigingsstclsel opgedra
gen aan den kolonel, Directeur der Genie, Jhr. 
C. van der Wijck, wiens terzake in 1834 inge
diende memorie, in ’t kort weergegeven, het

i
uitgezonderd Banka, waar eene

!:
:
!
!

t.

e

1

Ë

ver -



VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIË. 531

sterking van Batavia noodig oordeclen, alhoewel 
hij deze plaats, evenmin als vroeger, als zetel 
van het bestuur behouden wcnschtc te zien, 
waarop de Indische Regcering werd opgedragen, 
dienovereenkomstig een nieuw project in te 
dienen.

In 1844 besloot het Opperbestuur den Ncdcr- 
landschen Generaal Von Gagern naar Indië te 
zenden, ten einde het verdedigingsstelsel in het 
algemeen te onderzoeken en in het bijzonder 
om na te gaan of het niet voor vereenvoudiging 
vatbaar was; de keuze van een nieuwe plaats 
voor den bestuurszetel,dien het Opperbestuur 
dichter bij een zeehaven wilde hebben (bijv. in 
de nabijheid van ïjilatjap, doch tevens in ge
noegzaam verband met Willem I) vormde mede 
een der punten van zijn opdracht. De denkbeel
den van Von Gagern, ncergelegd in een in 184G 
ingediend rapport, weken in enkele opzichten 
af van die van v. d. Wijck: geen definitieve, 
doch, bij het uitbreken van den oorlog, een tij*’ 
delijke en tijdige verplaatsing van den be
stuurszetel en wel naar Poerworëdjo; door ver
mindering van het aantal bezette plaatsen, ver
sterking van het mobiele leger, waarvoor dc. 
vesting Willem I met achtergelcgen reduit- 
stelling van Banjoc-Biroc dc lioofdstellïng moét 
vormen en Tjilatjap de basis- on depotplaats. 
Laatstgenoemde plaats diende, als zijnde tevens 
toovluchtshaven voor dc Marine, krachtig te 
worden versterkt. In verband met dc nabijheid 
van Willem I achtte v. G. het noodig, dat den 
vijand een landing nabij Semarang door mobiele 
troepen zou worden belet; een strand verdediging 
nabij Batavia en eene vesting nabij Weltevreden 
zullen moeten dienen om den vijand het bezit 
van dc hoofdplaats te betwisten; Soerabaja moet 
worden versterkt om het gebruik van de daar 
aanwezige hulpmiddelen aan den vijand to 
'ontzeggen. Dc cPoor v. d. \yijck voorgestelde 
omlegging van den grooten postweg (militairen 
weg) moet zoodra mogelijk worden voltooid en 
deze weg over zijn geheele lengte worden inge
richt voor vervoer van troepen per as; forten 
bij Bandoeng en -Mëlirip zijn overbodig. Do 
Marine zal, behoudens in het eerste gedeelte van 
den oorlog, bij de verdediging slechts een zeer 
ondergeschikte rol kunnen spelen.

Het rapport van Von Gagern werd in Dec. 
1847 aan den Koning aangeboden door den 
Minister JVC. Baud, die zich vereenigde met het 
denkbeeld van een tijdolijko verplaatsing van 
den bestuurszetel naar Poerworëdjo, doch 
tevens, op grond tein de door hem in 1S11 op 
Java bygewoondo gobeurtonisseu, de nadoelen 
deed uitkomen verbonden aan eene plotselinge 
verplaatsing van dien zetel in oorlogstijd. Toen, 
voordat nog op de voorstellen van v. G. was 
beslist, do verwikkelingen in Europa weor do 
mogelijkheid deden voorzien dat ons land in 
oorlog zou geraken, droeg dc Gouv. Gen. Ro- 
chusson den Legcrcomdt. op hem mede te deelcn, 
hoe hij Java dacht to verdedigen. De Lcger- 
conult. Gen. Jhr. C. v. d. Wijck, de ontwerper 
van het in 183G vastgcstelde verdedigingsstelsel, 
raadde uiteraard de uitvoering van dat stelsel 
aan, doch mot eene verplaatsing van den be
stuurszetel naar het binnenland kon dc Gouv. 
Gen. zich niet vcrccnigcn; Batavia was 
maal do hoofd plaats van Indië, viel deze in 
’s vijands handen, dan zou dit een noodlottigon

moedclijk nabij Japara zal landen, zal zijn 
blootgesteld, gaat een af doende versterking van 
die plaats boven onze finaneicelc en personcelo 
krachten, daarom aldaar alleen do toegangen 
tot de rivieren door middel van batterijen af 
te sluiten, inundatiën te stellen en een citadel 
ten W. van dc plaats te bouwen.. Straat Madoera 
is gomakkelijk te verdedigen; in het Wester- 
vaarwater behoort daartoe op dc zandbank 
benoorden het reeds bestaande fort Oranje een 
batterij te worden gebouwd, terwijl het Oostcr- 
vaarwatcr afgesloten kan worden door een 
steenstorting van den Java- tot den Madoera- 
wal, waarin een oponing, door twee batterijen te 
verdedigen. Aan dc landzijde behoort Soerabaja 
te worden gedekt door een aarden wal met natte 
gracht; benoorden do stad zal een citadel zijn 
te bouwen. De bestaande fortjes op Java zijn 
alleen gesthikt tegen inl. ondernemingen, alleen 
dat te Banjoewangi is voldoende sterk om het 
établissement aldaar tegen een kleine vijandelijke 
onderneming te dekken. Het leger op Java dient 
in oorlogstijd een sterkte te hebben van ± 27.800 
man, dat op de Buitenbezittingen van d: 2200 
man. De Marine dient voor het beveiligen van 
troepentransporten van dc Buitenbezittingen 
naar Java, het zoo lang mogelijk onderhouden 
van de gemeenschap in den Archipel, het be
veiligen van de kusten tegen zeeroovers en tegen 
kleine vijandclijkc ondernemingen en de ver
dediging van Straat Madoera. Werden zijne denk
beelden verwezenlijkt, dan, zoo rekende v. d. 
W., zou een vijand, die in staat was om zijne op 
Java gelande troepen geregeld aan te vullen, 
minstens 5 jaren noodig hebben om het eiland 
geheel te kunnen veroveren.

Het ontwerp Van der Wijck, in Indië goedge
keurd en aangeprezen door den Legcrcomdt., 
den Gen. Cochïus, den Luit. Gouv. Gen^ dc 
Ecrens en den Gouv. Gen. a. i. Baud, kon niet 
de algehecle instemming van het Opperbestuur 
verwerven, niettegenstaande v. d. Bosch toen 
.Min. van Kol. was. Aan West-Java was te weinig 
aandacht geschonken, de versterking van Ba
tavia niet voldoende; voor den zetel van hot be- 
-tuur was niet de juiste plaats gekozen. Van 
den Bosch wcnschtc den nieuwen bestuurszetel 
op een plaats in Midden-Java meer Noordelijk 
dan Brambanan, Koning Willem I vestigde 
daarvoor de aandacht op Bandoeng. Nadat do 
in Nederland aanwezige oud-gendfaal de Koele 
zijne instemming had betuigd met de voorstellen 
van v. d. W.. werd dienovereenkomstig bij Kon. 
besl. van 7 December 1830 La. x12, een verdc- 
digingsstelsel vastgesteld en vergunning ver
leend tot het bouwen van de door v. d. W. noodig 
geoordeelde verdedigingswerken en bovendien 
van een wapenplaats in de Preanger; omtrent 
de. versterking van Batavia en die van do 
Mërak-baai, zoomede omtrent de plaats voor 
den nieuwen bestuurszetel zou echter een nader 
onderzoek worden ingcgtold. Over deze quaes- 
tieuze punten dienden dc Generaals Cochius 
en v. d. Wijck in 1830 een nader rapport in, 
waarin zij bleven vasthouden aan Brambanan 
als bestuurszetel en aan een eenvoudiger ver
sterking van Batavia dan door v. d. Bosch, gc- 
wenscht, doch het denkbeeld van eene verster
king van de Mërakbaai lieten varen. Van den 
liosch, sedert als Minister afgetreden, over be
doeld rapport gehoord, bleef een krachtige ver-
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:i moreolcn indruk op de bevolking maken. Daar

om behoorde het behoud van Batavia op den 
voorgrond te staan en dienovereenkomstig ge
lastte de Gouv.-Gen., dat dit de grondslag van 
alle voorstellen en beslissingen 
Gen. v. d. Wijck toekende hiertegen protest 
aan, er op wijzende dat ook de Gouv. Gen. zich 
had te gedragen naar de grondbeginselen van 
het in 1S30 door den Koning goedgekeurde ver- 
dedigingsstelsel, waarbij verplaatsing van den 
bestuurszetel was aangenomen. Dit standpunt 
nam ook'de opvolger van Gen. v. d. Wijck, de 
hertog Bomhard van Saksen-Weimar in, die 
uitgenoodigd om zijn oordeel over het versterken 
van Batavia kenbaar te maken, in overweging 
gaf, instede daarvan eenc positie nabij Buiten
zorg in te richten, daarheen magazijnen en 
arsenalen over te brengen en aan .Willem 1 

een gcretranchcerd kamp te verbinden; Soera- 
baja achtte hij met onze middelen niet te ver- 

•dedigen.
In 1851 werd in lndiö een „Raad van Verde

diging” opgericht onder voorzitterschap van 
den Kolonel Vaynes van Brakel, welke raad in 
zijne zitting van 3 Juni 1S52 het beginsel aan
nam, dat de zetel van het bestuur niet perma
nent naar het binnenland verplaatst behoorde 
te worden, doch alleen tijdelijk, wanneer zulks 
noodig mocht blijken, welke tijdelijke verplaat
sing in tijd van vrede voorbereid diende te wor
den. Hoogerbedoelde voorstellen van den hertog 
van S.-W. werden bij het Dep. v. Kol. beoor
deeld door den Luit. Kol. Ie Clercq, die von 
Gagern (in 1S49 in Duitschl. gesneuveld) bij 
zijne zending naar Java als adjudant had ver
gezeld. Diens denkbeelden, die uiteraard in 
hoofdzaak overeenstemden met die van von 
Gagern, en waarmede de sedert als Legercomdt. 
afgetreden hertog van S.-W. zich kon vereenigen, 
vormden den grondslag van hSt Kon. besl. van 
2 Aug. 1853. Lt. E14, waarbij een nieuw ver- 

. dedigingsstelsel werd vastgesteld, waarvan de 
hoofdpunten waren: geen permanente verplaat
sing van den bestuurszetel, doch een tijdelijke, 
in geval van oorlog, naar Poerworèdjo, Soera- 
karta, of Djokjakarta; de verdediging te voeren 
in Midden-Java. Eene beslissing omtrent het 
al of niet versterken van Batavia werd in beraad 
gehouden in verband met een nader in te stellen . 
onderzoek omtrent de door den hertog van 
S.-W. voorgestelde positie nabij Buitenzorg. 
Bij dit onderzoek deed de Directeur der Genie 
uitkomen, dat de kosten van een versterking 
nabij Batavia of Buitenzorg'gï'ooter zouden zijn 
dan die van een permanente verplaatsing van 
den bestuurszetel naar Midden-Ja%a. De toen
malige Min. van Oorlog, de Luit. Gen. Baron 
Forstner van Dambenoy, door zijn collega van 
Kol. ter zake gehoord, adviseerde de verde
diging van Java geheel op die van Batavia te 
conccntreeren en met het oog daarop van die 
stad een vesting met 30 fronten en eenigc forten 
te maken, tenzij de gesteldheid van het terrein 
zulks onmogelijk maakte, in welk geval hij aan
raadde de verdediging van West-Ja va geheel los 
te laten en zich te bepalen tot de verdediging 
van Midden-Java.

In 1857 besliste de Koning, dat van het in
richten van eene positie nabij Buitenzorg zou 
worden afgezien, doch dat te of nabij Welte
vreden eene vesting zou worden gebouwd, bere

kend op eene bezetting van ± 4400 man en 
tevens dat de verdedigingswerken in ’t algemeen 
in verband behoorden te worden gebracht 
met de sterkte van het leger en de beschikbare 
geldmiddelen. De projecten voor een vesting 
nabij Weltevreden, n.1. te Karet, ten Z. van 
Tanah Abang, werden in 1859 aangeboden, 
doch de uitvoering daarvan ontraden door de 
Ind. Regeering, op advies van den tocnmaligcn 
Legercomdt., den Gen. Van Swieton, die in 
overweging gaf alleen de strandverdediging 
nabij Batavia zoodanig in te richten, dat een 
kleine macht in staat zou zijn een gelanden 
vijand S dagen aan het moerassige strand op te 
houden; dat had ten gevolge dat van het bou
wen van een vesting te Karet werd afgezien.

Het defensievraagstuk genoot in dien tijd in 
Nederland slechts matige belangstelling; de 
Koloniale Verslagen van 18G1 en ’G2 vermeldden, 
dat „de richting, verder aan het verdedigings- 
„stelsel te geven, nog niet was bepaald.” Minis
ter Uhlenbeck verkondigde in 18G2 in de Staten- 
Generaal, dat eene aanranding van onze kolo
niën niet was te vreezen, dat z i. afgezien kon 
worden van alle plannen van verdediging en 
vooral van den bouw van kostbare verdedigings
werken, dat het beschikbare geld moest worden 
besteed om het leger te versterken ten einde het 
geschikt te maken voor zijn taak tegen den inl. 
vijand; was het voor die taak berekend, dan zou 
het tevens geschikt zijn om aan oen buitenlaml- 
schen vijand het hoofd te bieden. Tegen deze 
uitspraak van den Minister werd krachtig protest 
aangeteekend door den Gen. Van Swieten, 
die daarbij tevens zijne denkbeelden omtrent 
de defensie van Java ontwikkelde. Volgens dien 
legerbevelhebber behoorde het leger den berg- 
oorlog offensief te voeren van uit eene 
gevormd door Willem I met de voor zoove l 
noodig te vergrooten stelling van Banjoe-Bin»-; 
Tjilatjap moest voor dat leger de basis- en dep"t 
plaats en Voor dc Marine een loevluehtshavi e 
vormen en in verband daarmede krachtig woi 
den versterkt; voor de verdediging van Batavia 
behoorden geene afzonderlijke troepen van lo l 
mobiele leger te worden afgezonderd, een kra< !i 
tig ingerichte strandverdediging aldaar is ullc- 
zins voldoende; straat Madoera moest door 
batterijen worden verdedigd ter bescherming 
van de oorlogshavcn Soerabaja niet toebehooren, 
waartoe ook hen versterking aan dc landzijde 
noodig werd geoordeeld; de zetel van het bestuur 
behoorde tijdelijk doch tijdig naai het binnenland 
te worden herplaatst en de Marino moest bij 
de verdediging eene belangrijke rol spelen en 
daarop worden ingericht. Bij eenzelfde leger- 
sterkte zou ten gevolge van de door Van Swieten 
voorgestelde vereenvoudiging een grooter deel 
van het leger gebezigd kunnen worden als mobie
le macht, welker bestemming behoorde te zijn: 
aanvankelijk de strandplaatsen te helpen ver
dedigen, later, zooveel mogelijk geconcentreerd 
in hooger bedoelde positie, eenen zoo krachtig 
mogeljjken bergoorlog te voeren; als middel 
om die concentratie te bevorderen moesten 
spoorwegen worden aangelegd.

Nog voordat omtrent de voorstellen van 
Van Swieten was beslist, trad deze als Leger- 
comdt. af, waarop ter zake het oordeel van zijn 
opvolger, den Gen. Scliimpf. werd gevraagd- 
deze deelde in ’t algemeen de inzichten van zijn

zou vormen.
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voorganger, doch wilde moer dan deze West- 
Java verdedigen door mobiele troepen, ten 
behoeve waarvan 'hij een wapenplaats to Ban- 
doeng noodig oordeelde, die tevens bestemd zou 
moeten worden als plaats voor den nieuwen 
bestuurszetel. Krachtig betoogde Gen. Schimpt 
de onmogelijkheid van een tijdige en tijclelijkc 
verplaatsing van dien zetel bij oorlogsgevaar.

Alhoewel vorenbedoelde voorstellen van Van 
Swietcn en Schimpt in ’t algemeen wel instem
ming vonden bij het Opperbestuur, wijl zij do 
strekking hadden door vereenvoudiging van het 
vestingstelscl te geraken tot een betere verdee- 
ling van de beschikbare strijdkrachten (aan de 
formatie waarvan toen 10.000 a 12.000 man 
ontbraken) in mobiele- en bezettingstroepen, 
en wijl zij eene aanzienlijke besparing op de 
kosten voor 'nog aan te leggen en te voltooien 
werken ten gevolge zouden hebben, werd ccne 
beslissing niet genomen.

In IsGö droeg de Minister Fransen v. d. Putte 
aan den Majoor der Genie van het Indische leger 
Egter van Wissenkerke op het gehcele vraagstuk 
der Indische landsverdediging aan een minutieus 
onderzoek te onderwerpen. In zijn rapport ter 
zake deed deze Hoofdofficier duidelijk uitkomen 
hoezeer het vraagstuk omtrent dc verplaatsing 
van den bestuurszetel steeds het Indische de
fensie-vraagstuk had behccrscht en betoogde, dat 
een permanente verplaatsing van dien zetel 
urgent was, wijl Batavia als zoodanig met dc 
middelen, waarover wij kunnen beschikken, 
niet afdoende is te verdedigen.

Als reeds zoo menig minister vóór hem.wcnsch- 
te ook de lieer Mij er, die in 1866 ten tweede male 
als hoofd van het Dep. van Kol. optrad, de 
quaestie betreffende liet verplaatsen van den 
bestuurszetel „in beraad” te houden, in verband 
met nader uit Indië gevraagde gegevens, doch 
dc Luxcmburgsclic quaestie (18(37), die ons land 
bijna in oorlog bracht met Pruisen, noodzaakte 
hem, sedert Gouv. Gen. geworden, het defensie- 
\ raagstuk onmiddellijk ter hand te nemen, door 
den' Lcgercomdt. den Generaal Andresen uitte- 
noodigen, zijne beschouwingen mede te doelen 
over de te nemen maatregelen bij eventueel 
dreigend oorlogsgevaar. Wijl intussclien de 
Luxcmburgsehe quaestie was opgclost en daar
mede het gevaar voor indië wederom was ge
weken, behoefde ook thans de Gotfv. Gen. Mijer 

■ beslissing te nemen en bleef de defensie- 
quae-tie andermaal onopgelost, zoodat toen do 
Franseh-Duitsche oorlog uitbrak in Indië we
derom opnieuw moest worden overwogen, wat 
er gedaan moest worden, indien Nederland in 
dien oorlog zou worden betrokken en Indië door 
een vijandelijken aanval mocht worden be
dreigd. De toenmalige Legercommandant, do 
Gen. Kroesen, adviseerde om behalve Java, ook 
de Westkust van Nu mat ra en Banka te verdedigen 
en „daarbij de tactiek te volgen, die de inland- 
„Helle volken in den regel tegen onze troepen 
„hebben toogepast en waarvoor het terrein zoo- 
„wcl als onze soldaten, inzonderheid de inland- 
„seho zich zoo bij uitstek eigenen”. De bestuurs
zetel behoorde bij dreigend gevaar te worden 
overgebracht naar Poorworëdjo of Kedong- 
Këbo; de havenplaatsen Batavia, Semarang, 
Soerabaja en Tjilatjap moesten mot behulp van 

strandverdediging door afzonderlijke troe- 
ponafdcclingcn worden beveiligd, terwijl kleine

afdeelingen van het leger en partijgangers de 
naar het binnenland voerende accesscn zouden 
moeten verdedigen en den daarlangs opruk- 
kenden vijand hareclccrcn. De Gouv.-Gcn. Mijer, 
van oordeel, dat het verlies van Batavia de groot
ste ramp zou zijn, die ons kon overkomwn, wilde 
echter eerst zien overwogen of de middelen toe
lieten die plaats onder alle omstandigheden te 
verdedigen en schoof in verband hiermede eene 
beslissing omtrent het al dan niet verplaatsen 
van den bestuurszetel wederom op dc lange 
baan. Gen. Kroesen betoogde hierop, dat aan den 
eisch om Batavia te verdedigen niet kon worden 
voldaan zonder het behoud van geheel Java ten 
zeerste in de waagschaal te stellen en dat de ver
plaatsing van den bestuurszetel naar Pocrwo- 
redjo de eenige rationecle oplossing van Iret 
defensievraagstuk was.

Intussclien bleek al spoedig dat ónze koloniën 
geen gevaar liepen in den in Europa ontbranden 
oorlog te worden betrokken en daarmede ver
dween wederom de belangstelling van de Regee- 
ring voor het nog steeds niet opgclostc vraag
stuk, op welke wijze Indië zal zijn te verdedigen.

In de Memorie van toelichting op de lnd. be- 
grooting van 1S72 (blz. 10), merkte de Min. van 
Bosse op, dat, alhoewel alle militaire adviseurs 
van oordeel waren, dat verplaatsing van den 
bestuurszetel noodzakelijk was, geen van allen 
nog eene poging hadden gewaagd om de kosten 
daarvan te ramen; op grond hiervan en van 
„den tegenwoordigen politieken toestand”, zoo
mede van „hetgeen in den tegenwoordigen tijd 
„gevorderd zou worden tot eene militaire expe
ditie, die veroveringen in het Verre Oosten ten 
„doel zon hebben”, achtte de Min. bedoelden 
maatregel ten eenenmale verwerpelijk. Naar 
aanleiding hiervan schreef Gen. Kroesen in 
April 1872 dat er* wel degelijk berekeningen van 
kosten, verbonden aan do verplaatsing van den 
bestuurszetel waren gemaakt o.a. door den 
Hertog van Saksen-Weimar, die dc verplaatsing 
naar Buitenzorg op / 3 millioen had geraamd. 
Alhoewel hij van oordeel was, dat, bij het nemen 
van eene zoo belangrijke beslissing, de finaneieele 
zijde van het vraagstuk niet op den voorgrond 
behoorde te staan, legde Gen. Kroesen toch eene 
raming over, volgens welke eene verplaatsing 
van den bestuurszetel naar Poerworëdjo op nog 
geen ƒ ö millioen zou komen te staan. Tegelijker
tijd raamde *de Comdt. der Zeemacht, de Vice- 
Admiraal Uhlenbeck, die Rosten echter op 
/ 2 millioen.

Dc Min. Fransen v. d. Putte wees er in 1872 
'don Gouv. Gen. Loudon op, dat hij bezwaarlijk, 
geheel tegen het advies van alle militaire autori
teiten in, vaneen verplaatsing van den bestuurs
zetel zou mogen afzien, iiidien hij daarvoor geene 
degelijke gronden kon aanvoeren; hij verlangde 
echter eene nieuwe globale raming van kosten 
gebaseerd op den bostaanden tocs and. Zulk eene 
nieuwe raming bood Gon. Kroesen in Januari 
1873 aan; hij kwam daarbij tot een bedrag van 
/ -1 millioen, of, met inbegrip van de kosten van 
aanleg en verbetering van gemeenschapsmid
delen, van ƒ 5 millioon. Aangezien de Raad van 
Indië zich met deze raming niet kon verccnigen, 
kreeg do opvolger van Gen. Kroesen, de Gen. 
Whitton, do opdracht wederom eene nieuwe 
raming op te maken, die, in September 1S74 
ingediend, een eindcijfer van / S1/» millioen aan-
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eieren (Gcy van Pittius, Poinpc van Meerdcr- 
voort, Dcykerhoff en Swart) benoemd 
plan van verdediging te ontworpen. Aanvan
kelijk stelde deze commissie voor de hoofdmacht 
van het leger in Kedoe te concentreercn, den be
stuurszetel te Magelang te vestigen en in verband 
met een en ander spoorwegen van Magelang naar 
Poerworedjo en naar.Djokjakarta aan te leggen; 
later echter in 1883, toen de hoeren Gey van 
Pittius en Pompe van Mcerdervoort als leden der 
commissie waren afgetreden, gaf zij in overwe
ging voor de hoofdmacht van lnjt leger een stel
ling in te richten op het plateau van Bandoeng. 
Hiermede kon de toenm. Legercomdt., de Gen. 
Pfeiffer zich verccnigcn en eveneens diens op
volger, de Gen. Haga. die het rapport der com
missie tot grondslag nam van zijne voorstellen ten 
aanzien van de defensie. Hierin kantte hij zich 
tegen het in 1875 door den Min. van Goltstein 
geopperd denkbeeld om alleen het Dep. v. 
Oorlog naar het binnenland te verplaatsen, 
daar dit, een der samenhangende doelen van 
het algemeen bestuur, bij de overige deelen 
behoorde. Wijl liet Opperbestuur van een per
manente verplaatsing van den bestuurszetel 
niets wilde weten, stelde hij een tijdelijke voor, 
die echter geheel moest zijn voorbereid, zoodanig 
dat reeds in vredestijd de noodige gebouwen 
zouden worden opgericht en dat de Gouw Gen. 
met het centraal bestuur telken jare gedurende 
eenige maanden verblijf zouden houden in de 
hoofdzakelijk voor oorlogstijd bestemde tweede 
hoofdplaats. Bandoeng achtte Gen. Haga daar 
toe zoowel uit een politiek als uit een strategisch 
oogpunt beter dan Magelang of Poerworödjo. 
Het leger zou in Wcst-Java geconcentreerd 
worden en daar de verdediging voeren, terwijl 
Midden- en Oost Java, behalve Socrabaja, geheel 
van troepen ontbloot zouden worden.

De Raad van Indiö betuigde zijne instemming 
met de voorstellen van Gen. Haga, niet echter de 
Gouv. Gen. Van Rees, die Java onverdedigd.; u 
achtte zonder een leger, veel sterker dan dat 
waarover wij beschikten en zonder gebleHjkc 
offers, die onze krachten te boven zouden gaan. 
Echter geloofde deze Landvoogd niet aan een 
verovering van Java als object van een evcntiu > 
len vijand; ook hij was het toen veelvuldig hcer- 
schende denkbeeld toegedaan, dat de sleutels 
van Indiö bhmen de Arnsterdamsehe stelling 
lagen. Het plan van Haga om het leger in \\\- 
Java te concentreercn achtte Van Rees veel 
te breed opgezet, meer voelde hij voor hot in 
1880 door den Commandant der Zeemacht, den 
Schout bij Nacht Binkes, aangegeven denkbeeld 
(zie-bl. 1487--1490 v. d. Jnd. Gids 1899, Deel 
II) om slechts de hoofdtoegangen van Java, n.1. 
Batavia-Tandjoeng Priok, Semarang, Socrabaja 
en Tjiiatjap te verdedigen tegen een aanval van 
een niet zeer sterken vijand, waardoor een over
rompeling en een échec onzerzijds lot de groote 
onwaarschijnlijkheden zouden belmoren. Met dit 
denkbeeld stemde ook in de Min. Sprcnger van 
Eijk, die in 1886 in fle Tweede Kamer o. m. had 
verkondigd, dat men naar zijne overtuiging de 
kracht van een vijandelijken aanval altijd 
dreven had voorgesteld en dat men zich n. z. m. 
in Indië alleen had tc verdedigen tegen een 
val van enkele vijandelijkc oorlogsschepen, welke 
men gewoon is een „coup de main” te noemen. 
Het Indische legerbestuur kreeg dan ook de

wees, waarbij vooropgesteld was dat de verplaat
sing geleidelijk en in doelmatig verband met den 
spoorwegaanleg tot stand zou belmoren tc ko
men.

Met het oog op vorenbedoelde, zoo zeer uit- 
oenloopsnde ramingen van kosten stelde de 
Gouv. Gen. Loudon den Minister baron van 
Goltstein voor de verdere gedachtenwisseling 
over eene verplaatsing van den bestuurszetel 
tc staken en deze quaestie in geen geval tc kop
pelen aan die van den spoorwegaanleg. Deze 
Minister, niets willende weten van een dusdanige 
afdoening van dit zoo belangrijke vraagstuk,, dat 
do geheele defensie-quaestic beheerscht, stelde 
aan den Gouv. Gen. de vraag of de kracht der 
defensie wellicht niet reeds aanmerkelijk zou 
winnen door de verplaatsing van het Dep. van 
Oorlog naar Midden-Java, waardoor het z. i. niet 
meer noodig zou zijn Batavia tot het uiterste 
tc verdedigen. Deze vraag was in Indië nog niet 
beantwoord, toen dezelfde minister in Juli 1S75, 
vcrmoedclijk onder den indruk van de gebeur
tenissen op Atjèh, aan den Gouv. Gen. mede
deelde, dat hij van oordeel was, dat alle beschou
wingen over de verdediging tegen een buiten- 
landschen vijand ter zijde konden worden ge
laten, daar het defensiebelang vooral mede
bracht inlandsche opstanden te dempen. Dit 
standpunt handhaafde Min. van Goltstein ook, 
toen hij voor de tweede maal aan hot hoofd van 
het Dep. van Kol. kwam, want bij de behande
ling van de Ind. begrooting van 1S81 zeidc hij 
in de Tweede Kamer: „Maar in het algemeen 
„mag ik, wat de verdediging van Java betreft, de 
„kamer niet de illusie geven, dat spoedig de 
„strijd zal worden afgebroken en tot vaststel
ling van een stelsel zal worden overgegaan. Mij 
„dunkt, dat wij in Indië alles zoodanig moeten 
„organiseeren, dat wij aan een binncnlandschcn 
„vijand met succes liet hoofd kunnen bieden, 
„en dat wij zoodanig de mobiliteit van het leger 
„moeten verzekeren, dat het onmiddellijk naar 
„een of ander punt van de Buitenbezittingen 
„kan worden gezonden. Van al die plannen van 
„het overbrengen van den zetel van het bestuur, 
„het aanleggen van fortificatiën ter verdediging 
„tegen een mogelijken Eur. inval verwacht ik 
„geen hei'. Mocht het. zoover komen, dan zal 
„de verdediging van Java toch voor het grootste 
„deel afhangen van de medewerking van de 
„zeemacht.” (Handc ingen Twcede*Kamer 1880 
—’Sl. bl. 428).

Ook voor den opvo’ger vaft den Minister van 
Goltstein in 1876, den lieer Alting Mees, was 
de hoofdtaak van het leger het optreden tegen 
den ïnl. vijand; „de strategische quaestie tegen 
„een Europeeschen vijand” was, volgens dezen 
minister, „van ondergeschikt belang”. Ook in 
Indië zelf had dit denkbeeld wortel geschoten; 
de Gouv. Gen. Van Lansberge verklaarde in 
1877, dat een aanval van een Europeeschen 
vijand op Java zóó onwaarschijnlijk was, «lat 
liet doen van uitgaven voor de verdediging als 
van twijfelachtig nut was te beschouwen.

De heer Van Bosse, in 1877 voor de tweede 
maal als minister opgetreden, erkende dat Java 
in de bergstreken moest worden verdedigd, 
doch achtte het beginsel om den bestuurszetel 
derwaarts over te brengen, onuitvoerbaar.

Op last van den Legercomdt., den Gen. de 
Neve, werd in 1876 eene commissie van stafoffi-
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opdracht tot uitwerking van een plan tot vor- 
dodiging van do lioofdtoegangcn van Java tegon 
„coups-dc-main”, een opdracht waartegen Gen. 
Haga verzet aanteckende, doch die ook door 
den opvolger van Sprengcr van Eijk, den Minis
ter Keuchenius, gohandhaafd blcof. Deze be
windsman verklaarde, dat, in verband met de 
groote veranderingen, die de middelen van ver
keer en de middelen om oorlog te voeren sedert 
1S53 hadden ondergaan, het bij het Kon. besl. 
van 2 Aug. van dat jaar, Litt. E1'1 gedecreteerde 
beginsel, dat Java tot het uiterste moest worden 
verdedigd, als verouderd was te beschouwen en 
dat genoemd besl. trouwens bij het Kon. besl. 
van 28 Jan. 1882 no. 13 (Ind. Stb. no. 113) was 
ingetrokken. Laatstbedoelde opvatting word 
o. m. door Gen. Haga bestreden, die er op wees, 
dat het aangehaalde Kon. besl. van 1853, be
halve de wijze van verdediging van Indië, ook 
de formatie van het leger vaststelde, terwijl het 
Kon. besl. van 1882 alleen een nieuwe formatie 
aan het leger had geschonken, doch geenszins 
een ander§ wijze van verdediging had voorge
schreven.

Tor voldoening aan hoogerbcdoelde opdracht 
om een plan tot verdediging van de hoofdtoe
gangen van Java te ontwerpen, werden in 1887 
drie z.gn. „coups-de-main-commissies” benoemd, 
één voor Batavia, één voor Semarang en één 
voor Soerabaja en Tjilatjap, elk bestaande uit 
officieren van do zee- en de landmacht. Aan de 
hand van de door deze commissies in 1888 in- 
gediende rapporten werden in 1890 door den 
Gen. Staf drie nota’s bewerkt, onderscheidenlijk 
behandelend: de verdediging van Java, die van 
de Buitenbezittingen en de taak van de Marine. 
Ten aanzien van die, naar Nederland gezonden 
nota’s bleef het Legerbestuur 
de Jong had sedert Gen. Haga als Legercom
mandant opgevolgd 
ven. dat het leger, door het de taak op te dragen 
de kustplaatsen te beschermen, te veel werd 
versnipperd, zonder dat de noodige waarborgen 
voor het behoud van het geheelo eiland werden 
verkregen; daarom wenschte Gen. van Zijll de 
Jong de taak van het leger te zien beperkt tot do 
bescherming van de Regeering te Bandocng, 
terwijl de Commandant der Zeemacht van oor
deel was, dat de bezwaren van den Legercom
mandant tegen do voorstellen dercoups-de-main- 
commissies le breed waren uitgemeten. Ter voor
lichting van het Opperbestuur werd ©ene com
missie benoemd, bestaande uit den Schout-bij- 
nacht O. Kruys, oud-minister van Marine, den 
Generaal-majoor J. H. Kromhout, inspecteur 
der Genie en den Majoor van den Gen. Staf N. I. 
L. E. ,J. Haver Droezo, welke commissie in 
April 1892 haar „Rapport betreffende de defensie 
van Nederlandsch-Indië” uitbracht. Volgens 
dit rapport behoort in hoofdzaak Java te worden 
verdedigd, en zullen de Buitenbezittingen be
schermd dienen to worden,door de Marine en 
door de organiek voor die gewesten bestemde 
bezettingstroepen. J)c verdediging van Java zal 
in de eerste plaats moeten geschieden door do 
• - daartoe sterk uit to breiden — Marine, die 
do landing van een vijandelijko macht zoomede 
coups-de-main tegen de kustplaatsen zal moe
ien tegengaan, daarbij gosteund door do land
macht. Eene poging tot verovering van het 
eiland zal moeten worden gekeerd door het leger,

dat tijdig dient geconcentreerd te worden om 
den zetel van het bestuur, — als hoedanig Bata
via moet worden gehandhaafd —te verdedigen 
en om den vijand gedurende of kort na de lan
ding aan to tasten en terug te werpen. Gelukt 
dit niet, dan zal het leger, tegenstand biedende, 
naar liet binnenland (de hoogvlakte van Ban- 
doeng) moeten terugtrekken om daar de ver
dediging te rekken. Het Dep. van Oorlog dient 
reeds in vredestijd te worden overgebracht naar 
Bandocng, werwaarts zich ook de Gouv. Gen. 
n& Batavia’s val zal hebben to begeven. Als ma
ritieme positie verdient Tandjoong Priok de voor
keur boven Soerabaja; voor de beveiliging van 
Priok en Batavia zal een strandverdediging zijn 
in te richten; met betrekking tot de verdediging 
van Soerabaja zal alleen zijn te rekenen op het 
afweren van coups-de-raain tegen de rnarine- 
établissementen en het kolendepot. Vijandelijke 
ondernemingen tegen Semarang en Cheribon 
zullen door de Marine belet moeten worden. Tji
latjap behoeft door de landmacht niet te worden 
verdedigd; ten einde een daar gelanden vijand 
zoolang mogelijk in de moerassige kuststrook op 
te houden en zijn opmarsch naar het binnenland 
te belemmeren, zal de spoorbaan ten N. van de 
plaats tijdig vernield dienen te worden. Willem 
I heeft als versterking geen waarde meer.

Op voorstel van de toenmalige Ministers van 
Koloniën (Van Dedem) en van Marino (Jansen) 
werd bij Kon. kab.’s rescript van 12 Juli 1892, 
no. 1G, machtiging verleend om het in vorenbe
doeld rapport ontwikkeld plan in hoofdzaak te 
aanvaarden als leidraad voor hetgeen gaandeweg 
zal zijn to doen in het belang van de verdediging 
van Indië (zio bl. 13 van het Rapport der Staats
commissie van 1912 voor de verdediging van 
Ned. Indië, waarover hieronder nader), met 
dien verstande ev.enwel, dat de Regeering niet 
gebonden zou zijn aan de door de commissie 
noodig geachte uitbreiding van de vloot, die, 
zoo meende men, onze financicele krachten te 
boven zou gaan. Het aldus in 1S92 aanvaarde 
verdedigingsstelsel van Java kan in het kort als 
volgt worden omschreven:

lo. Hot zwaartepunt van de verdediging ligt 
in West-Java;

2o. Tjilatjap en Willem I hebben geenc waarde • 
meer als versterkingen:

3o. Maritieme basis in West-Java door ver
sterking van©Tandjoeng Priok;

4o. Kan Priok (Batavia) niet worden behou
den, dan trekt het leger terug naar het binnen
land van West-Java, om aldaar den strijd tot 
het uiterste vol to houden.

Het was vermoodclijk niet zonder bedoeling, 
dat in 1899 oen militair-deskundige, n.1. do oud- 
Luitonant-Gencraal van het Ned. leger Roose- 
boom tot Gouv. Gon. werd benoemd, want van 
het ia 1S92 aanvaarde verdedigingsstelsel was 
toen nog weinig tot stand gebracht. Deze Gouv. 
Gen. was van oordeel, dat gebroken diende te 
worden met het door de commissie-Kruys c.s. 
aanbevolen doch door de Rog. slechts voor
waardelijk aanvaarde beginsol om voor de ver
dediging van Java in de eorsto plaats te rekenen 
op de Marine; hij zag in eene aanmerkelijke ver
sterking van het leger het conige middel om vol
doende waarborgen voor het bohoud van Java 
te schoppen. Wijl naar het oordeel van dezon 
Landvoogd Tandjoeng Priok als basis voor da
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ï „wacht en den afstand, waarop zij onderling van 
„elkander verwijderd zijn; voorts rekening hou- 
„dende mot het feit, dat do vijand niet zal na- 
„laten maatregelen te treffen, ten doel hebbende 
„ons omtrent de keuze van het landingspunt. te 
„misleiden, mogen wij er niet op rekenen, dat 
„het- ons zal gelukken zijne landing te beletten, 
„al slagen wij er wellicht in hem tijdens die han
deling verliezen toe te brengen. Aangenomen 
„moet dus worden, dat de vjjaml er in zal slagen 
„ten W. of ten O. van Batavia vasten voet aan 
„wal te verkrijgen en daar zijne operatiebasis 
„in te richten.

„Is dit stadium van den oorlog ingetreden, 
„dan rekent men er op om ook alle aanvankelijk 
„voor ccne neventaak bestemde troependeelcn, 
„t. w. de bezettingen van Semarang, Tjilatjap 
„en Soerabaja, voor de verdediging van de hoofd- 
„plaats bij de hoofdmacht aan te trekken, ten 
„einde op het beslissende punt zoo sterk mogelijk 
„te zijn. Zoolang de vijand voorts voor de in
lichting van zijne operatiebasis aan de kust 
„is gebonden, behooren on/e maatregelen er op 
„gericht te zijn hem zooveel mogelijk afbreuk 
„te doen en zijne uitbreiding te bemoeilijken; 
„rukt hij ten slotte met zijne hoofdmacht tegen 
„Batavia op. dan m oet hem hardnekkig tegen- 
„stand worden geboden.

„Hoe de hier geschetste taak in détails door de 
„Landmacht zal worden volvoerd. is te veel af
hankelijk eenerzijds van de maatregelen des 
„vijands en anderzijds van het karakter en de 
„inzichten van dengene aan wien in geval van 
..oorlog het bevel over het leger zal zijn toever- 
„trouwd, dan dat het nut zou hebben daarop 
„dieper in te gaan. Gelet echter op de geringe 
„sterkte van ons veldleger, en rekening houdende 
„met het feit, dat de overmachtige aanvaller 
„dan nog onverzwakt door ziekten, dctachee- 
„ringen. enz. — nagenoeg over al zijne krachten 
„voor den opmarseh naar Batavia zal kunnen 
„beschikken, zullen wij dien opmarseh wèl kun- 
„nen vertragen, doch mag niet -worden vor- 
„wacht, dat wij hem de inbezitneming van de 
„hoofdplaats met voldoende kans op succes 
„zouden kunnen betwisten.

„In het allergunstigste geval toch, waarbij 
„aangenomen, dat wij er in zijn geslaagd, niet 
„alleen van de niet organiek tot de bezettingen 
„van de buitenbezittingen behoorendc vol cl i n- 
„fanterie tijdig bij het leger op Java aan te trek- 
„ken, maar ook om de aanvankelijk te Soma- 
„rang, Tjilatjap en Soerabaja gelegerde troepen 
„in hun geheel voor de verdediging van de 
„hoofdplaats te benutten, zal voor dat doel 
„kunnen worden beschikt over 19 bataljons 
„infanterie.. .. enz. Stelt men hiertegenover dat 
„een vijand, die meester is ter zee, tegenwoordig 
„in staat geacht moet worden in één enkel trans- 
„port een troepenmacht over te voeren van 
„circa 2l/„ divisie, ter gezamenlijke sterkte van 
„30 bataljons infanterie enz., dan behoeft het 
„geen nader betoog, dat de relatief zwakke 
„macht over welke wij kunnen beschikken en 
„welke bovendien voor ongeveer de helft, van 
„hare sterkte is samengesteld uit elementen (In
landers) van vennoedelijk minder govechts- 
„waarde dan die waaruit het vijandelijke leger 
„bestaat, geen afdoende waarborgen biedt voor 
„een succesvolle verdediging van Batavia. De 
„veronderstelling schijnt zelfs niet gewaagd.

zeemacht om verschillende redenen niet in aan
merking kon komen, keurde het Opperbestuur 
goed, dat Soerabaja daartoe werd bestemd; de 
hiertoe noodigo verdedigingswerken, alsmede die 
tot beveiliging van Batavia en om aan een vij
andelijke oorlogsvloot den toegang tot de haven 
van Priok te ontzeggen, benevens de werken 
tot.afsluiting van de naar de Bandoengsche hoog
vlakte leidende accessen werden 'Voornamelijk 
tijdens liet bestuur van den Gouv. Gen. Roose- 
boom gebouwd, terwijl in dit tijdperk ook aan
dacht werd geschonken aan de beveiliging van 
de zich aan de Noordpunt van Atjèh ontwikke
lende haven van Sabang op Pocloe Wèh en aan 
de plaatselijke verdediging van enkele punten 
op de Buitenbezittingen (o. m. Emmahaven bij 
Padang). Zie de „Raming en verdeeling van het 
nog benoodigdc bedrag voor de geheele uitwer
king der plannen ten aanzien der defensie”, 
overgelegd bij de Mém. van antwoord op het 
Voorl. Verslag der Tweede Kamer betreffende 
de lnd. begrooting voor 1903.

Het. denk beeld om het Dep. van Oorlog naar 
Bandoeng over te brengen liet m'en in 1903 om 
der kosten wille varen, doch in 1911 kwam men 
hierop weer terug door op de begrooting voor 
1912 de eerste gelden voor die overbrenging uit 
te trekken: Mei 1920 waren alle afdeclingen van 
dat departement, behalve de IXe.' Topogra- 
phisehe Dienst) te Bandoeng gevestigd. Van 
het behouden van Batavia als bestuurszetel in 
tijd van oorlog heeft men sedert afgezien en be
paald, dat bij dreigend oorlogsgevaar de depar
tementen van algemeen bestuur naar het bin
nenland van West-Java zullen worden overge
bracht. Van het onverdedigd laten van Tjilatjap 
kwam men sedert terug.

Het in 1892 aanvaarde stelsel van verdediging 
van Java wa% in 1912 in ho.ofdzaak nog van 
kracht, zooals blijkt uit het liooger reeds ge
noemde Rapport der Staatscommissie 1912 (bl. 
17. e. v.), waaraan het volgende is ontleend: 
„Heeft de vijand zich het meesterschap ter zee 
„in den Indischen Archipel verworven en kan 
„dus zijnerzijds de overbrenging van een lan
dingsleger worden verwacht, dan zal het de 
„taak van het leger zijn hem verder het hoofd te 
„bieden. Alsdan zal dit laatste in hoofdzaak 
„worden geconcentreerd in en om Batavia1), 
„met dien verstande, dat aanvankelijk ook Se- 
„marang, Tjilatjap en Soerabaja ï*pg bezet blij - 
„ven. Waar de landing des vijands op Java is 
„te verwachten, blijft een open vraag, doch aan- 
„gezien de in de nabijheid van den bestuurszetel 
..geconcentreerde hoofdmaeht van het veldleger 
„voor hem vermoedelijk liet hoofdoperatieobject 
„zal vormen, is het, rekening houdende met de 
„groote voordeelen aan een korte operatielijn 
„verbonden, het meest waarschijnlijk te achten, 
„dat hij als landingspunt een daartoe geschikt 
„en op niet te groeten afstand van Batavia ge- 
„lcgen punt op.de Noordkust van Java zal kie- 
„zen. Gelet op de uitgebreidheid der kustgedeel- 
„ten, waar een landing zou kunnen worden ver-

x) Hierbij is uit het oog verloren, dat de 
persoon, aan wien de leiding van de verde
diging op een bepaald oogenblik is toever
trouwd, zal hebben te beslissen waar de 
hoofdmacht van het leger moet worden ge
concentreerd.
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„dat bij ccnc dorgelijke wanverhouding tusschen 
„de sterkte dos verdedigers en die des aanvallors 
„de verdediging niet van langen duur zal kunnen 
„zijn, to meer niet, daar do verdediger in do ge
steldheid van het terrein in do omgeving van 
„Batavia geen krachtig'en bondgenoot voor 
„zijne operatiën vindt. Het is dan ook to voor
dien, dat reeds spoedig de bestuurszetel noodge
dwongen naar het binnenland van Wost-Java 
„zal moeten worden overgebracht1).

„Is ons leger uit do omgeving van Batavia 
„verdreven, dan zal het in hoofdzaak van de 
„mate van den bij de verdediging der hoofd- 
„ plaats geboden weerstand en vo,n de in ver 
,;band daarmede geleden verliezen afhankelijk 
„zijn, hoeveel troepen nog voor de verdere ver
dediging in het binnenland beschikbaar blijven.

„Aan de voortgezette verdediging zal uiter- 
„aard geen ander doel kunnen worden gesteld 
„dan den vijand het doordringen naar de Ban- 
„docngschc hoogvlakte te beletten. Schieten onze 
„krachten hiertoe te kort. dan staat de zaak der 
„verdediging hopeloos, want na den val van 
„Bandoeng, de depot- en voorraadplaats van 
„het leger te velde, dan tevens de tijdclijke zetel 
„van het bestuur, zal niet meer aan het bieden 
„van ornstigen tegenstand'kunnen worden ge- 
„dacht”.

De boven reeds meermalen genoemde Staats
commissie werd ingesteld bij Koninkl. besluit 
van 5 Juni 1912, no GO „om de inrichting van 
„de verdediging van Ned.-Indië, zoo te land als 
„tei zee, van een staatkundig, technisch en fi
nancieel standpunt in beschouwing te nemen, 
„voorstellen in te dienen om die inrichting, voor 
„zooveel noodig, te herzien en voorts, in verband 
„met de financieele draagkracht van Nederland 
„en van Ned.-Indië, eeno billijke verdeeling voor 
„te dragen van do kosten der vloot tusschen de 
„staatsbegrooting en de begrooting der koloniën”.

In haar rapport, dat 21 Mei 1913 aan de Ko
ningin werd aangeboden en in Juni d.a.v. word 
gepubliceerd, kwam de Commissie tot do con
clusie, dat gebroken dient te worden met het 
tot dusver gehuldigde beginsel om van den Ind. 
Archipel alleen het eiland Java ernstig te ver
dedigen, dat de verdediging van Ned.-Indië 

de bescherming van de onzijdigheid daaron
der begrepen , in hoofdzaak door de zeemacht 
dient te geschieden, dat daarom, bij onze beperk
te personeclo en financieele middelen, de weer 
macht ter zee als oersto on voornaamste factor 
van ons wccrstelscl moet gelden, dat in een dus
danig stelsel aan de landmacht slechts een on
dergeschikte taak 
van de vlootbasis on den regecringszetel - kan 
worden toegekend en dat derhalve zoo noodig op 
de uitgaven ten behoeve van het leger bezuinigd 
dient te worden ten bate van do vloot. l)c 
medio 1914 uitgebroken grootc Europeescho 
oorlog was oorzaak, dat het 1917 word alvorens 
do llcgooring zich over de voorstellen van de 
Staatscommissie kon uitsproken. In de Memorie 
van Antwoord op het Voorl. Verslag der Tweede 
Kamer betreffende het Vlo Hoofdstuk dor 
Staatsbegrooting voor dat jaar deelde do Mi
nister van Marine mode, dat do Rogeoring met

1) Zooals hooger gezegd ligt het in de be
doeling den bestuurszetel reeds bij oorlogs
gevaar naar het binnenland over te brengen.

do Staatscommissie van oordeel was, flat men 
zich bij het stelsel van verdediging van Ned.- 
Indië ten doel moet stellen aan elke poging tot 
schending van onze neutraliteit in den gcheelcn 
Archipel krachtdadig hot hoofd te bieden en aan 
ben vijand het vermeesteren van ons kolo
niaal bezit te beletten, en dat de Rcgeoring 
ten aanzien van de keuze der middelen, waar
mede dat doel zal zijn te bereiken, zich aansloot 
bij de meening van de Staatscommissie, dat 
daartoe in de eerste plaats versterking van de 
vloot noodig is. De Minister van Koloniën ver
wees in de Memorie van Antwoord op het Voorl. 
Verslag der Tweede Kamer betreffende de In
dische begrooting voor 1917 naar vorenbedoelde 
mcdedeeling van zijn ambtgenoot van Marine, 
onder bijvoeging dat de Rcgecring niet kon be
amen de meening van de Staatscommissie, dat 
de taak van do landmacht zich zou kunnen be
palen tot „het vorleenen van steun aan de Marine 
„bij de door haar te vervullen opdrachten op- 
„dat het rendement van ons verdedigingsvermo- 
„gen ter zee worde bereikt, en voorziening in 
„die behoeften, waaraan door de Marine niet 
„kan worden voldaan”. Waar het voorshands 
onmogelijk moet heoten om het leger zoodanige 
sterkte te geven, dat, mocht do vloot het on
derspit delven, alle eilanden van den Archipel 
door de landmacht verdedigd zouden kunnen 
worden, dient men zich, zoo zeide Minister 
Plcijte, tevreden te stellen met een afdoende 
verdediging te land alleen van het eiland Java,, 
waartoe het staande leger geleidelijk hervormd 
dient te worden in een kader-militieleger van 
zoodanige sterkte en zoodanig gehalte, dat het 
een op dat eiland gelande troepenmacht het hoofd 
zal kunnen bieden. Do mogelijkheid om een ka
der-militieleger op te richten is geschapen door 
de wijziging van Artikel 113 Regecringsregle- 
ment bij de wet van 23 Mei 1917 (Ned. Stb. no, 
348), waardoor de gelegenheid is geopend aande- 
Nederlandscho onderdanen in Indië den dienst
plicht op to leggen. Zie ook LEGER, MILITIE, 
ZEEMACHT, VERSTERKINGEN.

Literatuur: P. J. Louw, „De Java-Oorlog van 
1825-1830”, bl. 222-223; G. W. Beeger, Nog 
cens do verdediging van Java. Do vereeniging 
ter beoefening van de Krijgswetenschap, 1SS9 — 
1890; De verdediging van Nederlandsch-Indië- 
tegen een buitenlandschcn vijand. Ind. Gids 
1899 II on 1900 I. waarin tal van bronnen zijn 
vermeld; J. C. van den Belt. Ecnigc beschouwin
gen. in hoofdzaak met hét oog op onze militaire 
positie in Zuid-Azië. Orgaan der Ver. ter beoef. 
van de krijgsw. 1900—1907; Rapport 
Staatscommissie voor de Verdediging van Ne
der). Indië, 1913. Gcbr. van Cleof. ’s Gravenhage; 
W. R. do Greve, Het rapport der Staatscommis
sie.... enz.. 1913, Martinus Nijhoff, ’s-Graven- 
hago; J. C. van don Belt. De voorstellen t t 
Verdediging- van onze Aziatische koloniën in 
verband met hot rapport der Staatscommissie, 
lozing in de Ver. ter beoef. van de krijgsweten
schap. op 9 Jan. 1914 en debat over die lezing 
in do vergadering van 27 Febr. 1914. (Orgaan 
1913—1914); W. Muurling, Hoe zal ons huidig 
leger Java verdedigen? Ind. Mil. Tijdschr. 1916. 
Af 1. 5; J. van der Woyden. Weerplicht voor Inlan
ders en samenstelling van de weermacht inNcdcr-
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meenten zie Ind. Stb. 1S19 n°. 13 art. 5c; voor 
dat in zake militie, zie II, bl. 728.

III. Gewichtig is de derde der genoemde 
dcrscheidingen, die met het oog op den land
aard. De werkelijkheid heeft vanouds er toe 
genoopt, ook in lndië" een bestaand verschil in 
levensvormen, zeden, rechtsbehocftcn, staatkun
dige ontwikkeling enz. te erkennen tusschcn de 
landzaten (Indonesiërs, inlanders), de Europe
anen plus andere westersche of als westersch be
schouwde vreemdelingen, en de Chineezon plus 
vei’dere oostersche of als oostersch beschouwde 
vreemdelingen. Zou op zich zelf deze erkenning 
van een niet te loochenen feit geen aanstoot 
hebben hoeven te geven, van de Compagnicsdagen 
af (zie I, bl. 422) ging zij gepaard aan de opvat
ting, alsof Europeanen het bevoorrechte ras, 
Indonesiërs en vreemde oosterlingen do lager- 
staande rassen zouden zijn, en alsof dus een 
wetgeving, die opzettelijk scheidsmuren tus- 
schen de bevolkingsgroepen optrekt ook waar de
ze door de werkelijkheid niet gevorderd worden 
(ten bate van het „prestige” der Europeanen), 
noodzakelijk of althans redelijk ware. Toen dan 
ook, na vrocgeroindeelingen (I bl. 423, kolom 2), 
de wetgeving van 1S4S en in haar voetspoor art. 
109 Reg. regl. 1854 gingen omschrijven, wie 
al dan niet tol de vier bevolkingsgroepen der 
Europeanen, met Europeanen gelijkgestclden, 
inlanders en vreemde oosterlingen zouden be- 
hooren — een artikel van louter interpretatieve 
strekking, hetwelk geen enkel verschil in behan
deling beveelt en geen enkel verschil in behande
ling bevestigt —, bestond bij velen de neiging 
om in dit onschuldig artikel de schuld te zoeken 
van het zgn. dualisme, van de ongelijke bejege
ning in wetgeving en werkelijkheid van Europe
anen en niot-Europeanen. Het eonige prineipieele 
bezwaar, dat men tegen art. 109 zou hebben kun
nen richten, was, dat het niet do landzalen, 
maar de Europeanen voorop noemde, en dat het 
de vreemde oosterlingen als „met inlanders ge
lijkgesteld en” omschreef, hetgeen de Chineezon 
en Arabieren krenkte. Over de slechte en 
duidelijke redactie van het thans vervallon aii. 
109 Reg. regl. 1854, zie men de handboekon van 
Margadant, De Louter, Kleintjes, alsmede Mar- 
cclla, bl. 131-133. Belangrijk was de wijziging 
van 1899, die, wegens do opneming van Japan in de 
rij der westersche mogendheden, de Japanners 
uit de groep der vreemde oosterlingen in die (101' 
met Europeanen gelijkgestclden overbracht; be
langrijk ook wegens de bij die gelegenheid mis
lukte poging (I, bl. ‘188) om een nieuwen rechts
toestand voorde Christenin landers te verkrijgen.

Do regeoring van 1901 nam hot initiatief tot 
een bestrijding van het „dualisme” in de wetge
ving, en tot het efienen van het pad voor assi
milatie der rassen (1, bl. 07; zie ook UNIFICA
TIE). Als middel daartoe werd onder meer een 
herziening voorgesteld van liet interpretatieve 
art. 109 Reg. regl. Aangezien dit voorstel niet ge
paard ging, en tot heden (April 1921) niet ge
paard is geworden, aan een wijziging van zoo
danige artikelen dier wet, waarin achterstelling 
van niot-Europeanen bij Europeanen zich waar
lijk mitspreekt, kon het doel der dualismebestry- 
ding oj) deze wijze niet worden genaderd. Het 
nieuwe art. 109, vastgesteld bij een wet 
(Ind. Stb. 1907 n°. 205), gewijzigd hij een wet 
van 191*9 (Ind. Stb. n°. 022) en in werking sinds

VERDEELING DER BEWONERS VAN NED.- 
INDIË. De Indische wetgeving onderscheidt dc 
bewoners van lndië (en alle overigen, die met dc 
Indische wetgeving in aanraking komen) met het 
oog op hetzij hun nationaliteit (Nederlandsche 
onderdanen tegenover vreemdelingen), hetzij* 
hun domicilie (ingezetenen tegenover niet-inge- 
zetenen), hetzij hun landaard (inlanders, Euro
peanen, vreemde oosterlingen). Voor zelf bestu
rende landschappen komt daarbij voorts een ver- 
dceling in zelfbestuursondcrhoorigcn en lands- 
onderhoorigen.

I. Voor de verdeeling in Nederlandsche onder
danen (van wie de Nederlanders een groep uit- 
nuiken) en vreemdelingen, zie ONDERDANEN, 
alsmede I, bl. 486. Evenals voor westersche lan
den uit zich meer en meer ook voor lndië het 
streven om wei is waar staatkundige rechten en 
plichten zooveel mogelijk aan de onderdanen van 
den eigen staat voor te behouden, doch overigens* 
de vreemdelingen niet wegens hun vreemdeling
schap bij de onderdanen te doen achterstaan. 
Voor het niet dienstplichtig zijn van vreemdelin
gen, zie II, bl. 728; voor hun benoembaarheid, 
zie I, bl. 42. Ongegrond schijnt de meening, alsof 
Nederlandsche onderdanen niet-Nederlanders 
geen leden der Nederlandsche rechtsgemeenschap 
zouden zijn (Slingenberg, Inleiding tot de staats
best., 1919, bl. 19). Opmerking verdient nog, dat 
in republikeinsch geconstrueerde landen de na- 
tionalen meestal als „burgers”, in monarchaal 
geconstrueerde landen meestal als „onderdanen” 
worden aangeduid, welk woordverschil echter 
geenerlei verschil aangeeft in de zaak. Het 
spreekt vanzelf, dat het Nederlandseh ond.er- 
daanschap, als zijnde de nationaliteit, een ver
houding tot den geheelen Staat, het Koninkrijk 
der Nederlanden, betreft, en dat van een In
disch onderdaanschap niet kan worden gespro
ken, aangezien lndië geen staat is.

II. Het ingezetenschap van lndië is eerst 
na 1910 uit zijn lijdensgeschiedenis kunnen wor
den verlost. Voordat de wet van 1910 den om- 
vang van het zooeven besproken onderdaan
schap afdoende kwam regelen, was liet een gang
bare opvatting, dat voor lndië het ingezeten
schap de rol diende te vervullen, die in moderne 
landen aan het onderdaanschap toevalt, welke 
opvatting in den weg stond aan een logische re
geling van het ingezetenschap zelf. Daarbij kwam 
de bij uitstek ongelukkige rcdactievvan art. 100 
(oud) Reg. regl., welks woordenkeus verzuimd 
had tusschen het gedomicilieerd zijn in lndië en 
het Indisch ingezetenschap een band te leggen. 
Zie over beide punten Mr. Marcella, Alg. bep, 
van wetg., 1913, bl. 133 — 140. Toen de eerste 
moeilijkheid ten gevolge der wet van 19J0 ver
dwenen was, is ook de tweede in orde gebracht, 
en wel door de redactie, welke art. 105 Reg. regl. 
erlangde bij de wet in Ind. Stb. 1918 n°. 039; 
Ind. Stb. 1915 n°. 299 is zelfs zoo ver (te ver?) 
gegaan van de domiciliaire wet in het ludisclie 
internationaal privaatrecht (Marcella, bl. 164, 
174) door de nationale te vervangen. Daar inge
zetenschap geen verhouding tot een staat onder
stelt, maar evengoed ter zake van een provincie, 
gemeente of ander staatsdeel kan voorkomen, is 
het juist om van een Indisch ingezetenschap te 
spreken. Voor het ingezetenschap van locale 
ressorten zie b.v. Ind. Stb. 1917 n°. 586, art. 2,

d 1 onder b; voor dat van inlandsche dorpsge-
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1 Jan. 1920, heeft dan ook alleen bcteckenis als 
een proeve van scherper en beter omschrijving 
van wie onder Indonesiërs, Europeanen en 
vreemde oosterlingen zijn te verstaan. Het brengt 
do vier categorieën van vroeger tot drie terug (in 
aansluiting op do werkelijkheid); behoudt den 
naani „inlanders”; schuift de Europeanen nog- 
oteeds voorop; en geeft naar veler oordeel tot 
niet minder dubia aanleiding dan het oude art. 
109. Men zie De Louter0, hl. 137, en Kleintjes I3, 
bl. 97. De voorschriften, die het bevat over rege
ling van den rechtstoestand der Christeninlan- 
ders en der Christelijke vreemde oosterlingen, 
zijn nog niet uitgevoerd (zie I, bl. 489); ook dat 
over rechterlijke beslissing ter zake van de be
volkingsgroep, waartoe iemand behoort, is on
uitgevoerd. Dat het artikel niet langer onder
scheidt in Europeanen, inlanders en vreemde 
oosterlingen, maar in „personen, onderworpen 
aan de bepalingen voor Europeanen (voor in
landers, voor vreemde oosterlingen)”, schijnt 
aanleiding te hebben gegeven tot de verwarrende 
leer, dat men inlander of Chinees kan blijven, 
ook al is men tot de „personen, onderworpen aan 
de bepalingen voor Europeanen”*gaan behooren; 
zie o. a. Bijbl. 832Gr prof. Kleintjes in Ned. 
Weekbl. v. h. Recht n°. 9919, cnTijdschr. Binn. 
Bestuur 51, bl. 187. De genoemde wet van 1919 
heeft de bevoegdheid van den Landvoogd om 
zgn. Staatsblad-Europeanen te maken, d. i. om 
op bepaalde inlanders of vreemde oosterlingen 
de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te 
verklaren (vroeger: hen gelijk te stellen met 
Europeanen) hersteld; blijkens Bijbl. 7962 is 
de Indische regeering sinds 1913 van zins om 
deze bevoegdheid ook te bezigen als een soort 
concurrent der vrijwillige algehcele onderwerping 
aan het privaatrecht (III,bl. 567), nl. om een niet- 
Europeaan te brengen onder het geheel der Euro- 
pccscho wetgeving, zelfs indien hij in de maat
schappelijke groep der Europeanen niet op zijn 
plaats zou wezen.

Over de numerieke verdceling der landaarden 
in Indië, zie I, bl. 29*8 en 487. Bij de ondervcrdce- 
lingcn van do drie bevolkingsgroepen verdiont 
de aandacht, naast de ondergroep der Christon- 
i-n(anders (I, bl. 488), die der zgn. inlandschc 
burgers tegenover negorijlicden, een onderschei
ding, welke in do Grootc Oost nog leeft en van 

Iookenis i*, zie I, bl. 422.
In verband met dc denkbeelden der herzie- 

ning*eommissic van 1918 over dc verwerpelijk
heid van het rascriterium en over unificatie (zie 
UNi F1CAT1E), bevat haar ontwerp geen artikel 
ter omschrijving van de termen Indonesiër, Eu
ropeaan en vreemde oosterling.

IV. Voor de in de laatste plaats genoemde on
derscheiding tussehen zelf best uursonderhoori- 
gen en gouvornoments- of landsonderhoorigen, 
zie I, bl. 88 en 89, Marcella bl. 140 — 142, en 
art. 14 der Zelfbestuursregolon in Ind. 8tb. 1919 
n°. 822.

Naast deze vier bestaande verdcelingen der 
inwoners van Nod.-Indië is in later jaren een 
verdceling van indië’s bevolking bepleit in In
diërs en anderen: Indiërs zouden dan zijn dejand- 
zaten of Indonesiërs mot allen, die zich ten aan
zien van rechten en plichten geheel bij de land
zaten scharen, en daartegenover zouden al die
genen komen te staan, die zich zelf als trojcvogels 
of in elk geval als niet in Indië thuishoorendon

beschouwen. Zie Ritscma van Eek in zijn bro
chures van 1912 en later (I, bl. 288) en in zijn 
nota bij het in Juni 1920 verschenen rapport 
dor hcrzieningscommissie van 1918.

VERDIENRECHT. Zie GROND (RECHTEN 
OP DEN), I, bl. 823.

VERDRAGEN. Evenals voor het moederland 
zijn ook voor Indië de tractaten (of internationale 
verdragen met vreemde mogendheden) in aantal 
en belang voortdurend toegenomen. In den Com- 
pagniestijd en dc jaren vóór het herstel van het 
Nedcrlandsch gezag valt bijna alleen te wijzen op 
enkele bepalingen in dc vredesverdragen van 
Munster, Utrecht on San Ildefonso (I, bl. 825), al 
heeft men daarnevens te bedenken, dat destijds 
ook bijna alle verdragen, welke de Compagnie 
met inheemscho vorsten sloot, nog geen politieke 
contracten, doch zuiver internationale tractaten 
waren (I, bl. 526). Het politiek contract toch 
■frordt gesloten met een staat, die zijn internatio
nale bestaan heeft verloren en zich geheel onder 
de Nederlandsche opperheerschappij (suzereini- 
teit) heeft geschaard; het tractaat daarentegen 
met een mogendheid, die een internationaal leven 
leidt. Do eerste vallen uitsluitend onder art. 44 
Reg. Regl.; de tweede uitsluitend onder art. 59 
Grondwet. Zulke internationale verdragen voor 
Indië kunnen alleen door het Opperbestuur, nl. 
het Departement van Buitenlandsche Zaken, 
worden tot stand gebracht; dc voormalige be
voegdheid van den Landvoogd om internationale 
verdragen te maken ,laatstelijk neergelegd in art. 
25 Reg. Regl. 1836, is sinds 1 Mei 1855 voorgoed 
verdwenen (I, bl. 2S1; zie ook de Oude redactie 
van art. S72 lid 2 Ind. Rv.). Het Reg. Regl. 
spreekt van internationale verdragen slechts ter
loops in art. 38; ook bij dc herzieningin 1917(Ind. 
Stb. 1918 no. S) heeft men daarin de onjuistheid 
laten staan, als zouden „gesloten verdragen” bin
den, terwijl vaststaat, dat noch het gesloten noch 
ook het parlementair goedgekeurde noch zelfs het 
eenzijdig door Nederland geratificeerde tractaat 
verbindt, doch slechts het verdrag, welks ratifi
caties zijn uitgewisseld of gemeenschappelijk 
neorgelogd. Van ontduiking van den tractaats- 
vorm door van „modus vivendi” te spreken, geeft 
Bijbl. 5909 een voorbeeld.

Dc voornaamste rubriek der Indische verdra
gen wordt gevormd door die over het grondge
bied. Men vindt ze opgesomd in I, bl. S25 —829.

Daarop volgen in belangrijkheid de liandels- 
verdragen (oudtijds: verdragen van handel, 
scheepvaart en vriendschap). Het handclsvor- 
drag met Japan in Ind. Stb. 1914 no. 1 kan als 
type gelden; zij gaan alle uit van de meest be- 
gunstigiugsciausule (II, bl. 22). Een opsomming 
in den Reg. alm. ontbreekt.

De consulaire verdragen vertoonen deze eigen
aardigheid, dat, terwijl voor het moederland 
ook zonder consulair verdrag vreemde consuls 
kunnen worden toegelaten, voor de drie koloniën 
vanouds als regel is aangenomen: „geen consul 
zonder consulair tractaat”. Zulks geschiedde, 
omdat men alsdan in het verdrag uitdrukkelijk 
kon neerleggen, dat de consul uitsluitond han
delsagent zou zijn zonder eonigo diplomatieke be- 
voogdheid. Het eorsto tractaat van dien aard was 
dat piot België van 1855, de bekendste uit later 
tijd zijn die met Japan en China. Zie I, bl. 524-525, 
on II, bl. 22 — 23, alsmede dc opsomming in Rog. 
almanak 1920, f, bl. 392.

bc
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secretariaat-gencraal tc Genève. Do Hooge 
Raad in Nederland neemt aan, dat een bindend 
geworden tractaat strijdige wetten en verorde
ningen -op zij zet; en voor Indië zal ten aanzien 
van algemeene en lagere verordeningen hetzelfde 
zijn aan "te nemen.

Aangezien Indic geen eigen tractaatsbevoegd- 
heid heeft, kan niet gesproken worden van toe
treding door Indië tot een verdrag of van opzeg
ging door Indië van een verdrag. Men kan alleen 
zeggen, dat het Koninkrijk der Nederlanden (de 
Staat) zulk een handeling verrieht met het oog 
op Indië.

Onderwerpen, ten aanzien waarvan interna
tionale tractaten noode gemist worden voor Indië 
zijn o.a. de breedte der territoriale zee (1, bl. S28), 
de ongeregeld gebleven grenzen van Indië (I, bl. 
828) en het onderdaanschap (111. bl. 88).

Zie voor verdragen, die Indië betreffen: Van 
Eysinga, Proeve eener inl. tot liet Ned. trao- 
tatenrecht, 1906, o.a. bl. 99, 114. 118 vgg.; de
zelfde, Ontwikk. en inhoud der Ned. tractaten, 
1916, waar alle collectieve verdragen (die over 
gezondheidszorg enz. enz.) worden behandeld en 
waar ook de Ind. Staatsbladnummcrs steeds zijn 
opgegeven; prof. Kleintjes, Staatsinst. van N.I., 
3e druk. 1, bl. 26 vgg. en 217. Zie voor de bevoegd
heid van den landvoogd mr. Van Asbeck, Onder
zoek naar den jurid. wereldbouw, 1916, bl. 257 vg. 
en 295; voor den rang der verdragen in Indië 
mr. Marcclla, Alg. bepal. van wetg. voor X.-I., 
1913, bl. 31 —37, en, voor tractaten in zake inter
nationaal privaatrecht, aldaar bl, 170 
vindt alle sedert 1813 gesloten Ned. verdragen 
(ook de in het Stb. ontbrekende) bij Lagcmans. 
Recueil des traites enz.; voorts zoekt men tract 
ten het best, hetzij in de groote editie van De 
Hartens, hetzij 
chronologische Recueil des Traités du XI X<- 
siècle van Descamps, Renault en Basdevant (ge
vorderd tot 1825), hetzij eindelijk

in het chronologisch Recueil dos Trail 
du XXe siècle van Descamps en Renault (ge . 
derd tot 1907). /

VEREENIGINGEN. Hieronder volgen <l<- \.r- 
eenigingen, die 'in N.-I. werkzaam zijn, met uit
zondering van die, welke zich met behartiging der 
liefdadigheid bezighouden. Zie voor de laat ^t • • 
o]) LI EB DA I) IG11EIDS1NSTELLJ N< 1E X,

Ve.eeniginge n ter be vord e r i n y 
v a n z i e k e n v e r p I e g i n g.

Centraal Comité, van het Hoode Kruis in Neda- 
landsch-Indië. Dit comité, Dij Gouv. be.sk 21 
Oct. 1873 No, 3 en nader Dij dat van 16 Septem
ber 1903 No. 15 als rechtspersoon erkend, heeft 
ten doel het verleenen van hulp aan zieke en 
gewonde krijgslieden in tijd van oorlog (zie ook 
Bij bh Nos 2735 en 4949).

Vcreenhjhuj voor Ziekenverpleging in Neder - 
landsch-Indië tc Batavia (rechtspers.Ind. Stb. 1896 
No. 2J3, Statutenwijziging Ind. Stb. 1900 No. Hl, 
1903 No. 264 en 1909 No. 3). Doel: 1°. de ver
pleging van zieken van eiken landaard en eiken 
godsdienst, hetzij in hare inrichting voor zieken
verpleging, hetzij in hunne woning, door diaco
nessen of andere verpleegsters of verplegers; 2 . 
de opleiding van ziekenverpleegsters en -verple
gers van eiken landaard en godsdienst. Het ie 
Tjikjni (Weltevreden) door haar gestichte Dia 
nessenhuis is geleidelijk uitgebreid tot eene groot 
ziekenhuis, waarin ook eene afdeeling voor In

Uitleveringsverdragen betreffen soms moeder
land en koloniën beide, soms de koloniën alleen. 
Zie op UITLEVERING. .

Een tclegraafkabelverdrag met Duitschland is 
te vinden in Ind. Stb. 1903 no. 368.

Belangrijk voor Indië was het tractatencom- 
plex der drie Britsch-Nedcrlandsche verdragen 
van 1870 en 1S71 (Ned. Stb. 1S72 no. 16 —18; Ind. 
Stb. alleen 1S72 no. 94), welke a) ons de vrije 
hand gaven op Sumatra, b) de kust van Guinee 
aan Engeland afstonden, c) ons het recht gaven 
arbeiders voor Suriname te betrekken uit En- 
gelsch-Indië.

Arbitragevcrdragen nopens Indië betroffen de 
Costa-Rica-Packctzaak (I, bl. S2S) en de grens op 
Timor (I. bl. 827): de Miangas-zaak hangt nog 
(I, bl. 826).

Bovendien gelden ook voor Indië die talrijke 
verdragen over administratiefrechtelijke onder
werpen (gezondheidszorg, opium, post en*tele; 
graphie, radiotclegraphie, autoverkeer, industri- 
eele eigendom, suikerconventic, blanke-slavinnen- 
handel, auteursrecht, verdragen der vredescon
ferenties. enz.), aan welke Nederland heeft deel
genomen en van welke het zijn koloniën, althans 
Indië,. niet heeft uitgezonderd; zoo ook het Yol- 
kenbondverdrag. In tal van gevallen blijkt niet 
duidelijk, of een verdrag ook voor Indië be
doeld is: volgens prof. Van Eysinga (Proeve 
eener inl. tot het Ned. tractatenrecht, 1906, 
bl. 118) zal men hebben aan te nemen, dat het 
verdrag ook de koloniën geldt, tenzij het tegen
deel uitdrukkelijk blijkt.

Gelijk gezegd, behoort een internationaal trac
taat vier stadiën te doorloopen: a. sluiting, b. par
lementaire goedkeuring (in de gevallen van art, 
59 lid 2 Grondwet), c. ratificatie door Nederland, 
d. uitwisseling of nederlegging van de wederzijd- 
sche akten van ratificatie. Bepaalt het verdrag 
zelf niet iets anders, dan werkt het van den dag 
dier uitwisseling of nederlegging af; afkondiging 
in het Indisch of in het Nederlandsch Staatsblad 
is nergens voorgeschreven. Men kan dus, om te 
weten, of een tractaat Indië bindt, niet op den 
inhoud van het Ind. Stb. afgaan; want bevat* 
dit eenerzijds verdragen, die reeds vervallen zijn 
zonder dat zulks uit het Stb. blijkt (b.v. 1875 
Portugal), anderzijds heeft het meermalen ver
zuimd tractaten, die Indië binden, op tc nemen 
(b. v. 1896 Portugal), de ratificatie te ver
melden *(1872 no. 94. 1913 no. 313), toetreding 
voor Indië tot -tractaten te vermelden, tracta
ten af te drukken vóór hun inwerkingtreding (b.v. 
1910 no. 676, 1913 no. 313, J917 no. 72; zie een 
gunstige uitzondering in Ind. Stb. 1911 no. 
487,waar de zaak telegraphisch werd behandeld), 
of de verdere verdragstaten te vermelden (b.v. 
1907 no. 310 tegenover 1914 no. 720). Dit neemt 
niet weg, dat na 1900 de wijze van bekendma
king van tractaten in het Ind. Stb. zeer verbe
terd is, al zijn er nog telkens inconsequenties qn 
vergissingen; al blijft de afkondiging van de 
goedkeuringswet in het Ind. Stb. een bron van 
misverstand, indien het tractaat zelf niet gerati
ficeerd is (b.v. 1906 no. 194, 1910 no. 394); en al 
worden nu en dan tractaten opgenomen, die Jn- 
dië nog niet binden (vgl. 1913 no. 258 met 1915 
no. 387, en 1914 no. 378 met 1914 no. 797). <Art. 
18 van het Volkcnbondverdrag van 1919 schrijft 
voor, dat alle tractaten om te kunnen werken 
vooraf gepubliceerd moeten worden door het
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landsche en Chineeschc zieken is gevormd, voor 
welke de vereeniging een subsidie uit ’s Lands 
kas ontvangt. Ook andere verpleegsters dan 
diaconessen zijn in de inrichting werkzaam.

Koningin- Emma-Stichting (rechtspers. Ind. 
Stb. 1899 No. 253, statuten gewijzigd Ind. Stb. 
1902 No. 262 en 1909 No. 22), in het leven ge
roepen door de bovengenoemde Vereeniging voor 
Ziekenverpleging, is gevestigd te Batavia. Boel: 
verpleging van onvermogende en minvermogende 
zieken onder de Europeanen en met dezen ge- 
lijkgestclden en de Inlanders e.m.d.g.g. bevolking 
van Nederlandsch-Indiö te bevorderen. Het kapi
taal der Stichting bestaat uit eene gift van 
ƒ 100.000 van II. M. de Koningin-Moeder; het 
dient om, in overleg met genoemde vereeniging, 
hetzij een gebouw voor ziekenverpleging te 
koopen, hetzij er een te bouwen en in gebruik 'af 
te staan'aan die vereeniging. Een groot deel der 
uitbreiding van liet Diaconessenhuis te Tjikini 
is hierdoor tot stand gekomen.

Er zijn in Nederlandsch-Indic nog verschil
lende andere vereenigingen, die alle het verplegen 
van zieken en de oprichting van gebouwen daar
voor, sommige ook opleiding van verplegings- 
personeel ten doel hebben, zooals:

de Vereeniging „Seniarangsche Ziekenverple
ging” te Semarang (rechtspers. Gouv. besl. 29 
Aug. 1907 No. 14), voor alle landaarden;

de Vereeniging voor Ziekenverpleging, ter Oost
kust van Sumatra (rechtspers. Gouv. besl. 6 Oct. 
1899 No. 15), voor Europeanen;

de Vereeniging „Centraal Hospitaal der Lam- 
pongschc Districten”, gevestigd te Batavia (rechts
pers. Gouv. besl. 6 Oct. 1914 No. 42), in het bij
zonder voor arbeiders van cultuurondcrnemingen;

de Vereeniging „Kliniek• van Tegalsche Suiker- 
fabrikanten” (rechtspers. Gouv. besl. 15 Dec.
I!) 11 No. 62), voor personen van alle landaarden, 
in dienst bij of loontrekkend van de suikeronder
nemingen, die leden der vereeniging zijn; bij 
voldoende ruimte ook voor anderen:

de Centrale Hospita al-vereeniging te Kwala 
Simpang (Oostkust van Atjèh) voor de vereen i- 
gingsloden en hun Europcesch en Jnlandsch 
personeel;

de Vereeniging ..Socrabaiasche Ziekenverp»le- 
ging” (rechtspers. Gouv. besl. 9 Juni 1897 No. 
33): heeft te Soerabaja gesticht de ziekeninrich- 
tjng „Ngcmplak”.

Nog dienen vermeld te worden de volgende 
•reenigingen en inrichtingen voor ziekcnverple-

krachtige, doch humane bestrijding der lepra, 
het moiecl en lichamelijk Jijden der inelaatschcn 
te verzachten en de gezonden tegen besmetting 
te beschermen. Zij neemt geen leproserieën of 
andeto inrichtingen tot huisvesting en verpleging 

. van mclaatschen in eigen beheer. Haar doel 
tracht zij te bereiken: 1°. door hulp te verleenen 
uit een daarvoor door H. M. de Koningin, bij de 
geboorte van Prinses Juliana geschonken fonds 
aan de leproserie „Dono Rodjo” te Margoredjo 
(Japara) en aan de leproserieën te Koendoer 
nabij Pladjoe (Palembang), die te Si Timba 
(Sipirok, Bataklanden) en door het bevorderen 
en steunen van wetenschappelijke onderzoekin
gen op het gebied der lepra.

Vereeniging ter bestrijding der lepra, gevestigde 
te Batavia, heeft eene leproserie te Tangki (bij 
Batavia) en beoefent in die hoofdplaats wijk
verpleging van leprozen.

Vereeniging „Zendingsonderneming”, gevestigd 
te TöTnanggoeng (Këdoe) (rechtspers. Gouv. besl.
4 Aug. 1911 No. S3). Doel: het onderhouden en 
uitbreiden van het werk van barmhartigheid, 
voorloopig te Magëlang; door* een „Huis van 
Barmhartigheid” tot verpleging, opvoeding en 
onUerwijs van zenuwlijders, gemoedskranken, 
idioten en gebrekkige kinderen en door het stich
ten, zoo noodig, van meer dergelijke inrichtingen" 
in Nedeilandsch-Indië!

„Voedings fonds voor behoeftige zieken en her
stellenden” te Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 
22 Dec. 1908 No. 21). Doel: behoeftige zieken en 
herstellenden, woonachtig te Batavia, te voorzien 
van voedingsartikelen en om hare tusschenkomst 
te verleenen tot ziekenverpleging.

Verdere fondsen voor het doen van uifckee- 
ringen ineens of liet op andere wijze verleenen van 
geldelijkcn steun aan weduwen en/of weezen van 
leden dier vereenigingen of van andore weduwen 
en weezen zijn: Uitkeeringsfonds „la Constante et" 
Fidéle” te Semarang (rechtspers. Ind. Stb. 1874 
No. 219); leden moeten vrijmetselaar zijn. 
Atjèhfonds te Soerabaja (rechtspers. Ind. Stb. 
1874 No. 275) voor nagelaten betrekkingen van 
in den Atjèh-oorlog of bij andere expedities ge
sneuvelde militairen, speciaal uit het garnizoen 
te Soerabaja. Vereeniging „ Voorzorg” van Euro- 
peescha ambtenaren en beambten bij den dienst der 
Staatsspoorwegen op Java en Sumatra (rechtspers. 
Ind. Stb. 1S86 No. 150; zie ook Ind. Stb. 1SS8 
No 144 on 1890 No 1S4). Off iciersvereeniging tot 
onderlinge ondersteuning van nagelaten betrek
kingen te Batavia, opgcricht in ISS7 (rechtspers. 
liid. Stb. 1887 No. 99; zie ook Ind. Stb. 1SS9 
No. 246). liet Militair Ondersteuningsfonds te 
Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 4 Dec. 1S95 
No. 17), in de eerste plaats voor de deelnemers 
aan cle expeditie naar Lombok en hunne nage
laten betrekkingen en zoo mogelijk ook voor alle 
andere in Nedprlandsch-Indië gewonde militairen 
en de betrekkingen der gesneuvelden. De ver
eeniging verleent medewerking aan het te ’s Gra- 
venhago gevestigde „Nationaal fonds tot onder
steuning van nagelaten betrekkingen van in 
Nederlandseh-lndië gevallen militairen”.

Vereenigingen on Instellingen 
t er b o v o r (lering v a n onder w ij s- 
belangen.

Indische Universiteitsvereeniging, gevestigd te 
Batavia, als rechtspersoon erkend bij Ind. Stb. 
1910 No. 414, stelt zich ten dool: 1°. hot ver-

:

;
:
5

ging:
\'< rt:on. Pilodocngan voor zieke en behoeftige In

landers le Poerwodadi (afdeeling Grobogan, Se
marang); Malangsche 'Ziekenverpleging te Ma- 
lang voor Europeanen; Ziekenverpleging Tjepoc 
te Tjëpoe (Rembang); SI. Maria- Elisabelh-ver- 
(eniging te Batavia; Sint Anna-vereeniging te 
Soerabaja; Vereeniging „St■ Elisabelh” te Sema
rang: Ziekeninrichting „Sémampier” te Kediri; 
Ziekeninrichting „Toclocngrcdjo” te Paree (Kedi
ri): Vereeniging voor Ziekenverpleging „Ochasa” 
ie Saparoca (Amboina); Pcrk-arbeidershospitaal 
te Panda-Neirn.

Vereeniging „Hel Oranjekruis”, nationale bond 
Ier bestrijding der mclaatschheid. (lepra) in 
Nedeilandsch-ïndië, opgoricht8 Mei 1910 (rechts- 

Ind. Stb, 1910 No. 512), te Batavia gevos-pers.
tigd, stelt zich ten doel, met hul]) en steun uit 
alle kringen der bevolking, te geraken tot eene
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eeniging in verband staan drie scholen, n.1. die te 
Bandoeng, te Djokjakarta en te Magölang. In liet 
geheel zijn er echter een lötal scholen, die be
doelen een Christelijke Europeeschc opvoeding 
te geven aan inlandscho of Chincesche kinderen. 
De met dit doel opgerichte scholen kunnen ge
subsidieerd worden overeenkomstig do bepalin
gen van Ind. Stb. 1913 No. 524.

V ereeniging tot het oprichten, besturen en in
standhouden van scholen met den Bijbel te Batavia 
(Statuten goedgek. Ind. Stb. 1887 No. 13, ge
wijzigd bij Ind. Stb. 1893 No. 59, 1894 No. 223, 
1895 No. 1G8 en 1903 No. 261), heeft eeno jon
gensschool en eene meisjesschool, beide voor 
lager en uitgebreid onderwijs. Aan de meisjes
school zijn eene normaalschool voor liet onder- 
wijzeres-examen en eene fröbelschool verbonden. 
De meisjesschool heeft een internaat.

Vereeniging Industrieschool „Insulinde” te 
Batavia en de Vereeniging Sóerabajasche Indus
trieschool (rechtspers. Gouv. besl. 27 Sept. 1901 
No. 1) hebben beide ten doel het geven van theo
retisch en practisch onderwijs in nuttige en 
fraaie handwerken aan meisjes, die niet vol
doende bemiddeld zijn om privaat-onderwijs te 
genieten. Beide genieten eene vaste subsidie uit 
’s Lands kas.

krijgen van ocne universiteit in Nederlandsch- 
Indië; 2°. liet bevorderen van liooger en daarbij 
aansluitend onderwijs daar te lande. Zij tracht 
dit doel te bereiken door: a. het bevorderen, 
stichten en instandhouden van inrichtingen van 
hooger en daarbij aansluitend onderwijs; b. het 

- bevorderen dat van overheidswege instellingen 
van hooger onderwijs in lndië worden opgericht; 
c. het subsidiccren van inrichtingen of stich
tingen, die het geven van hooger onderwijs in 
Ned.-Indië, het doen houden van wetenschappe
lijke ondeizoekingcn of het verbreiden van 
wetenschap ten doel hebben; d. het stichten, 
doen houden of steunen van inrichtingen van 
gymnasiaal onderwijs in Ned.-Indië; e. het doen 
,houden van volksvoordrachten en cursussen; 
/. het stichten, steunen en instandhouden van 
een of meer bibliotheken op het gebied van kuns
ten en wetenschappen; g. het doen houden van 
lezingen en voordrachten, de belangen van het 
hooger onderwijs in Ned.-Indic betreffende; h. 
het richten van vertoogen en rekwesten tot de 
bevoegde macht.

Vereeniging „Tfet Schoolmuseum in Ncderlandsch 
Indië”, gevestigd te Batavia (rechtspers. Gouv. 
bes*. 1914 No. 58). Doel: a. het bijeenbrengen en 
onderhouden van verzamelingen op het gebied 
van het onderwijs in den meest uitgebreiden zin; 
b. gelegenheid te bieden tót aanschouwingsonder- 
wijs aan leerlingen van lagere en middelbare 
scholen in Nederlandsch-lndië; c. het meer bekend 
maken aan volwassenen van het leven in andere 
landen, inzonderheid in Nederland. De veiceni- 
ging tracht dit doel te bereiken door: 1°. het 
stichten van een schoolmuseum te Batavia en 
op andere daarvoor geschikte plaatsen in Ned.- 
Indië; 2°. het rondzenden van verzamelingen; 
3°. het uitgeven en verspreiden van geschriften, 
op hare verzamelingen betrekking hebbende; 4°. 
het houden van lezingen; 5°. het stichten van af- 
declingen en alle andere wettige middelen, welke 
aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De verzamelingen worden gevormd door 
schenking, aankoop, ruiling en ontvangst in 
bruikleen.
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ij V er eeniging „II andelssludie' te Scmarang 
(rechtspers. Gouv. besl. 22 Dcc. 1908 No. 32). 
Doel: bevordering van het handelsonderwijs.

De „Bundoengsche Schoolvereeniging" (recht.-- 
pers. Gouv. bes). 13 Aug. 1912 No. 41) beoogt 
het doen geven van neutraal lager en ujtgebreid 
onderwijs.

De Studiecommissie der Vereeniging „Oost er. 
West” (zie bij die vereeniging).

Vereeniging van Christelijke onderwijzers en 
onderwijzeressen in Nedcrlandsch-Indië (rechts- 
pers. Gouv. besl. 22 Sopt. 1911 No. 38). Doel: 
bevordering van eene in waarheid Christelijke 
opvoeding in en door de school.

„De Gereformeerde Schoolbond van S<der- 
landsch-Indië” te Djokjakarta (rechtspers. Gouv. 
be°l. 17 Juni 1905 No. 5) beoogt de bevordering 
der oprichting, instandhouding en ontwikkeling 
van Gereformeerde scholen en schoolv< i reni-Stichting „II oog ere burgerschool voor meisjes” te 

Batavia, opgericht bij notarieele acte 29 April 
1912, heeft aldaar eene school als bovengenoemd 
en eene lagere school. Zij werkt samen met de 
Stichting „Internaat voor meisjes” ter zclfder 

■ plaatse.

gingen in Ned.-Indië en de samenwerking der 
Gereformeerden in Ned.-Indië met betrekking
tot de belangen van onderwijs en opvoeding 
overeenkomstig de Gereformeerde beginselen 
(Wijziging der statuten Gouv. besl. 24 Dcc. 1913 
No. 38).

Vereeniging tol bevordering van Oercformeerd- 
onderwijs te Soerabaja (Rechtspers. Gouv. besl. 
5 Nov. 1908 No. 28). Zij stelt zich ten doel: a. 
de bevordering van den bloei der in de Gerefor
meerde gemeente te Soerabaja reeds bestaande 
Zending-, Zondags- en Bewaarscholen en van 
hare onderlinge samenwerking; b. de oprichting 
en instandhouding van scholen als sub a ge
noemd, in wijken waar zij nog niet aanwezig zijn 
of waar, naar aard en grondslag der vereeniging, 
genoegzame redenen tot oprichting bestaan; c. 
de stichting en instandhouding van eene Gerefor
meerde school van lager onderwijs.

Vereeniging voor scholen met den Bijbel te Ban
doeng (rechtspers. Gouv. besl. 26 Sept. 1914 No.

Neder-

V er eeniging „de Paul Krugerschool”, te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 1 Dcc. 1910 No. 37), 
bestuurt aldaar eene school van lager en uitge
breid onderwijs, tevoren onder het toezicht van 
den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Bata-

: :

via (zie Ind. Stb. 1892 No. 233).
Vereeniging voor Christelijk IIollandsch onder

wijs ten behoeve van de Inlandschc bevolking in 
Ned.-Oost-Indië, gevestigd te Amsterdam. Aan
leiding tot het oprichten dezer vereeniging was 
een door zendeling A. Kruyt in 1908 op de zen- 
dingsconferentie te Amsterdam gehouden rede. 
Zij wil de oprichting bevorderen van 
scholen voor de inl. bevolking, en wel door het 
beschikbaar stellen van kapitaal en door de uit
zending van Christelijke onderwijzers en onder
wijzeressen. Bovendien stelt zij zich beschikbaar 
om geschikte huisgezinnen te zoeken voor In
dische jonge lieden, die ter wille van hun studiën 
in Nederland komen. Rechtstreeks met de Yer-

Holl.

:
31), de C ere formeer de Schoolbond van 
landsch-Indië te Djokjakarta (rechtspers. Gouv. 
besl. 17 Juni 1905 No. 5; zie ook Gouv. besl. 24 
Dec. 1913 No. 38); Vereeniging lot bevordering

1

;
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gereformeerd onderwijs tc Soerabaja (rechts- 
Gouv. besl. 5 Nov. 1898 No. 28); Verccni-

a.s. onderwijzeressen, eene school van lager en 
uitgebreid onderwijs en eene fröbelschool.

Vereeniging der Zusters van Liefde te Padang 
(rechtspcrs. Ind. Stb. 1887 No. 142) heeft aldaar 
eene dagschool van lager en uitgebreid onderwijs.

Vereeniging „Kartinifonds”, gevestigd te ’s Gra- 
venhago (rechtspcrs. Kon. Besl. 2 Scpt. 1913 No. 
47) heeft ten doel de bevordering van het tot
standkomen en instandhouden van scholen in 
Nederlandsch-Xndië ten behoeve van meisjes, 
behoorende tot de Inlandsche bevolking. Er zijn 
verschillende „Ilartinischool-vereenigingen" op
gericht, die ten doel hebben, met steun van en 
in samenwerking met de vereeniging „Kartini
fonds” in Nederland, een of meer scholen op te 
richten en in stand te houden ten behoeve van-

van
pers.
ging tot het oprichten, bestieren en instandhouden 

Christelijke scholen in de Molukken te Am- 
baina (rechtspcrs. Gouv. besl. 18 April 1914 No. 
46); Vereeniging tot oprichting en instandhouding 

Christelijke scholen te Soerabaja (rechtspcrs. 
Gouv. besl. 21 April 1913 No. 53). Vereeniging 
„School met den Bijbel" te Semarang (rechtspcrs. 
Gouv. besl. 16 Sept. 1910 No. 47). Al deze ver- 
eenigingeif, welker doel uit liaio namen spreekt, * 
hebben een of meer scholen van lager onderwijs 
opgericht.

Vereeniging voor de oprichting en' instandhou
ding van Hollandsch-Inlandsche scholen op Chris- 
tclijken grondslag in de residentie Batavia (reclits- 
pers. Gouv. besl. 23 Aug. 1912 No. 24). Doel: 
aan Inlandsche kinderen uit de hoogcrc en meer 
gegoede standen lager en uitgebreid lager onder-' 
wijs te geven met de Hollandsche taal als voer- 
middcl. De Vereeniging tot oprichting en instand
houding van Ilollandsch-Chineeschc scholen met. 
den ' Bijbel in de residentie Kedoe (rechtspcrs. 
Gouv.. besl. 26 Jan. 1914 No. 29) beoogt het
zelfde voor Chineesche kinderen, evenals de

van

van

meisjes, behoorende tot de Inlandsche bevolking 
in en nabij de plaatsen van vestiging dier ver- 
cenigingen. Zoo de Bataviache Kartinischool 
(rechtspcrs. Gouv. besl. 27 Mei 1913 No. 66), 
de Madioensche (Gouv. besl. 18 April 1914 No. 
44), de Cheribonsche (Gouv. besl. 31 Jan. 1916 
No. 52), de Malangschc (Gouv. besl. 11 Jan. 
1916 No. 21), de Buitenzorgsclie (Gouv. besl. 13 
Juli 1914 No. 25) en de Indramajoesche (Gouv. 
besl. 1 Juli 1918 No. 71).

De Rembangsche Kartinivereeniging te Rem
bang (rechtspers. Gouv. besl. 30 Juli 1918 No. 
65) stelt zich ten doel de instandhouding der 
aldaar bestaande Inlandsche meisjesschool „Ret- 
nomoerti” en de bevordering met geoorloofde 
middelen van de geestelijke ontwikkeling van 
de Inlandsche vrouw in het regentschap Rem
bang.

!

Vereeniging „School met den Bijbel voor Chineezen 
en andere vreemde Oosterlingen" te Soekaboemi 
(rechtspers. Gouv. besl. 13 Juni 1912 No. 45). 
Andere vereenigingen van gelijksoortige strek
king (het doen geven van Hollandsch onderwijs 
op Christelijken grondslag aan niet-Europcesche 
kinderen) zijn: de Vereeniging voor Christelijk 
Hollandsch onderwijs ten behoeve van de Inland- 
sche bevolking op het zending ster rein van Fries- 
lands Gereformeerde Kerken in de residentie Kedoe, 
gevestigd te Leeuwarden (rechtspers. Kon. Besl. 
9 Dee. 1911 No. 50), de Vereeniging voor Soenda- 
neesche meisjesscholen tc Buitenzorg (rechtspers. 
Gouv. besl. 15 Juli 1912 No. 3), de Vereeniging 
„Een Jlollandsch Javaansche school met den Bijbel 
te Djokjalcarta” (rechtspers. Gouv. besl. 27 Nov. 
1911 No. 57), de Vereeniging voor Javaansche 
meisjesscholen te. Djokjakarta (rechtspers. Gouv. 
besl. 21 Aug. 1906 No. 28) bijzonder voor meisjes 
uit den adelstand.

Vereenigingen der Zusters Ursulinen tc Welte
vreden en te Noordwijk (Batavia) rechtspers. 
respectievelijk Jnd. Stb. 1871 No. 112 en 1874 
No. 56), onderhouden elk eene driejarige hoogere 
burgerschool voor meisjes (de Prinses Juliana- 
school en de Koningin Emmaschool), eene school 
van lager en uitgebreid onderwijs, eene normaal
school voor het onderwijzeres-examen en eene 
fröbelschool, alle voor meisjes, ook interne leer
lingen.

Vereeniging der Zusters Franciscanessen te Se
marang (rechtspers. Ind. Stb. 1874 No. 98) heeft 
aldaar en tc Magëlang eene meisjesschool van 
lager en uitgebreid onderwijs, benevens eene 
fröbelschool; ook een internaat

Vereeniging der Zusters Ursulinen te Soera
baja‘(rechtspers. Jnd. Stb 1874 No. 184) Onder
houdt aldaar en le. Malang eene meisjesschool 
van lager en uitgebreid onderwijs met internaat; 
ook eene fröbelschool en eene normaalschool voor 
het onderwijzeres-examen

Vereeniging „de. Meisjesschool" te Soerabaja 
(rechtspers. Ind Stb. 1875 No. 70; zie ook Ind 
Stb. 1883 No. 219 en 1886 No. 4) onderhoudt 
aldaar eene hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus voor meisjes, eene normaalschool voor

f
i

Vereeniging tot bevordering van neutraal lager 
onderwijs aan Inlanders te Soerakarta en D jok ja 
karta (rechtspcrs. Gouv. besl. 9 Oct. 1912 No. 51). 
Doel: het geven van lager onderwijs aan lnlan • 
ders, met Hollandsch als voermiddel.

Vereeniging „Inlandsch onderwijs", gevestigd 
tc Bandoeng (rechtspers. Gouv. besl. 6 Febr. 
1912 No. 28) beoogt de voortgaande verbetering 
der belangen van het onderwijzend personeel.

Vereeniging „Associatie van Oost en West" 
(rechtspers. Gouv. besl. 21 Scpt. 1912 No. 39). 
Doel: de stichting en exploitatie van een of meer 
inrichtingen van onderwijs tot voorbereiding van 
onderwijskrachten voor verschillende takken van 
onderwijs in Ned.-Indië. De vereeniging heeft 
eene school tot opleiding van Inlandsche onder
wijzers te Batavia.

Studiefonds voor onbemiddelde leerlingen van 
goeden aanleg tc Batavia (rechtspers. Ind. Stb. 
1S76 No. 304; zie ook Ind. Stb. 1902 No. 10S) 
heeft ton doel te voorkomen, dat begaafde jonge 
menschen door ongunstige financieole omstandig
heden verhinderd worden de lessen te volgen van 
een der nfdeelingcn van het Gymnasium Willem 
III te Batavia, en zoo mogelijk aan oud-lecrlingen 
dier school ondersteuning te veileenen tot voort
zetting hunner studiën aan andere inrichtingen 
van middelbaar of liooger onderwijs in of buiten 
Nederlandsch-Indië. Nu gratis-toclating tot do 
openbare hoogere burgerscholen (dus ook tot 
die te Batavia: do Koning Willem Ill-school, 
welke naam, na de opheffing der afdeeling voor 
Indische taal-, land- en volkenkunde van het 
Gymnasium Willem III, aan deze onderwijsin
richting is gegeven) mogelijk geworden is, beoogt 
het Studiefonds uitsluitend haar in de tweede 
plaats genoemd doel.
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: Studiefonds „Midden-Java” (rechtspers. Ind. 
.Stb. 1S79 No. 3546) beoogt hetzelfde doel als het 
bovengenoemde, maar voor leerlingen en oud- 
lecrlingen der hoogere burgerschool te Somarang.

Vereeniging tot vorming van een studiefonds voor 
opleiding van vrouwelijke Inlandsche artsen (St. O. 
V. I. A.) te Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 27 
Juli 1914 No. 35) beoogt, behalve het door den 
naam aangegeven doel, ook ten aanzien van a.s. 
vroed vrouwen en ziekenverpleegsters, de be
kostiging, geheel of gedeeltelijk, van de huisves
ting voor van elders afkomstige studcerende meis
jes, en de oprichting van pensionaten voor In- 
landsche meisjes.

Verschillende andere Studiefonds-vcreenigin- 
gen op andere plaatsen hebben alle ten doel aan 
minvermogenden steun te verleenen bij hunne 
studie op de lagere school en daarna: het Soera- 
bajasch Schoolfonds (rechtspers. Ind. Stb. 1881 
No. 7S); de Vereeniging „Kern fonds” te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 27 April 1904 No. 19); 
liet Studiefonds „Djokja” te Djokjakarta (rechts
pers. Gouv. besL 12 Mei 1904 No. 1); de Ver- 
eeniging „Schoolfonds” te Këdiri (rechtspers. 
Gouv. besl. 7 Dec. 1907 No 17); de Vereeniging 
„ Buitenzorgsch Studiefonds” te Buitenzorg (rechts
pers. Gouv. besl. 1 Oct. 1909 No. 37); de Ver
eeniging „Studiefonds Kola Gcdang” te Kota Ge- 
dang (Padangsche Bovenlanden) (rechtspers. 
Gouv. besl. 27 Jan. 1910 No. 19),cene vereeniging 
van Inlanders, opgericht tot bevordering van het 
onderwijs der kinderen van hare leden. Reeds 
maakte zij het verschillenden jongelieden moge
lijk, in Nederland te gaan studeeren.

Be ,,Studiefondsvereeniging Jlinahassa” (rechts
pers. Gouv. besl. 9 Dec. 1913 No. 24), gevestigd 
te Weltevreden, beoogt de bevordering der 
geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling 
van den Minahasser, door de vorming on instand
houding van-een studiefonds en door het opriehten 
van een informatiebureau ter inlichting van de 
leden in zaken van onderwijs en omtrent arbeids- 
vooruitzichten op Java.

De Vereeniging „Ambonsch Studiefonds” (rechts
pers. Gouv. besl. 14 Jan. 1911 No. 32), heeft ten 
doel minvermogende begaafde christen-jonge
lieden van Inlandsche afkomst in de residentie 
Amboina eene inrichting van onderwijs in Indië 
of in Nederland te doen bezoeken.

De Vereeniging „Jong Indië” te Buitenzorg 
(rechtspers. Gouv. besl. 7 Oct. 1914 No. 38) 
bekostigt gedeeltelijk de uitzending van In- 
landsche jongelieden en die van anderen landaard 
naar Europa voor hunne wetenschappelijke op
leiding, zoekt huisvesting voor hen in geschikte 
gezinnen en houdt toezicht op hunne opvoeding.

De Vereeniging „Aloysius” te Bandoeng 
(rechtspers. Ind. Stb. 1913 No. 398), dient tot 
bevordering van het onderwijs op Roomseh- 
Katholieken grondslag.

De Vereeniging „Max IJ avelaarfonds'’, geves
tigd te ’s Gravenhage (rechtspers. Kon. besl. 17 
Maart 1911 No. 07). Doel: bevordering van de 
stoffelijke en geestelijke belangen der Inlanders 
in Nederl. Oost-Indjë door het verleenen van 
steun aan Inlanders van goeden aanleg, het be
vorderen van de oprichting van scholen en 
andere instellingen van wetenschap, kunst en 
nijverheid ten behoeve van de Inlandsche bevol
king, ook tegemoet te komen in de nooden der 
Inlanders bij buitengewone rampen of onheilen.

godsdien-
overeen ko-

Vereenigingon van 
s t i g o n of daarmede 
m enden aar d.

Vereeniging „Christelijk logement voor 
varenden en militairen te Batavia (rechtspers. 
Ind. Stb. 1S59 No. 2S; zie ook'ind. Stb. 1903 
No. 2G3). Doel: de uitbreiding van Gods Konink
rijk, hoofdzakelijk onder do militairen van land
en zeemacht, door het stichten en instandhouden 
van christelijke logementen voor zulke personen 
in Ned.-Indië, *

Vereeniging „Nederlandsch- Oost-Indisch Bij
bel- en Zendeling-Genootschap” te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 19 Mei 1908 No. 53). 
Doel: bevordering en uitbreiding van het Chris
tendom in Ned.-Indië overeenkomstig de be
ginselen van het Protestantisme.

Protestantsch-Evangelische Inlandsche gemeente 
lol uitbreiding van Gods Koninkrijk te Karang 
Mocda (Batavia) (rechtspers Ind. Stb. 1908 No 
525). Doel: het Evangelie te prediken door 
woord en daad.

;[ i
» zee-

|| Vereeniging „Instituut Xaverius ’ tc Batavia 
(rechtspers. Ind. Stb. 1909 No. IS). Doel: bevor
dering van Christelijke deugd en ontwikkeling 
onder Roomsch- Katholieke jongelieden.

Vereeniging „Bond voor Katholieken ’ te Soera- 
baja (rechtspers. Ind. Stb. 1909 No. 391). Doel: 
het gemeenschapsleven onder de Katholieken te 
verhoogen door bespreking en behartiging van 
hunne belangen en door bevordering van gezellig 
onderling verkeer.

N ederlandsch-Indische Theosofische Vereeni
ging (rechtspers. Ind. Stb. J912 No. 543) vormt 
een nationale afdeeling van de Theosophical 
Society, opgericht te New-YoVk den 17den Nov. 
1875, wier hoofdkwartier is te Adyar, Madras 
(Britsch-Indië), en die loges heeft te Bandoeng, 
Batavia (Gouv. besl. 7 Febr. 1910 No. 39 juncto 
Gouv. besl. 23 Dec. 1914 No. -54), Buitenzorg 
(Gouv. besl. 8 Jan. 1913 No. 34 juncto Gouv. 
besl. 24 Maart 1914 No. 41), Djokjakarta, 
Klatèn, Malang, Médan, Semarang, Soerabaja 
en Soerakarta. Zij beoogt het vormen van een 
kern van de algemeene broederschap der mensch- 
heid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, 
kaste of kleur; het aanmoedigen van de studie 
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap; het 
onderzoeken van de onverklaarde wel ten der 
natuur en* van de ongeopenbaarde krachten 
in den mensoh.

Vereen igingen van w e t o n s o h a p- 
p o 1 ij k e n a a r d.

Koninklijke natuurkundige vereeniging in Ne- 
derlandsch- Indië. (rechtspers. Ind. Stb. 1901 No. 
320). Deze in 1850 opgerichte vereeniging, te 
Batavia gevestigd, heeft ten doel de bevorde
ring der natuurkundige wetenschappen in den 
uitgebreidsten zin Zij geniet eene Gouverne- 
mentssubsidie van / 2000 ’s jaars. De vereeniging 
bezit een boekerij te Batavia en geeft een tijd
schrift uit.

Vereeniging tot bevordering der veeartsen ij kunde 
in Nederlandsch-Indië (rechtspers. Ind. Stb. 
1888 No. 130; statuten-aanvulling en -wijziging 
Ind. Stb. 1887 No. 200, 1903 No. 371. 1905 No. 
377 en 1912 No. 571). Plaats van 
Buitenzorg. Doel: overeenkomstig haar naam. 
De vereeniging geeft uit: Veeartsenij kundige 
bladen voor Ned,-Indië. Zij geniet een Gouvernc- 
mentssubsidie van / 800 ’s jaars.
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Indische Krijgskundige Vereeniging, gevestigd 
te Bandoeng, opgericht 1 Juli 1917. Rechtspcrs. 
ingevolge Gouv. besl. 18 Maart 1918 No. 16. 
Zij heeft ten doel de kennis van de krijgsweten
schappen in het algemeen te bevorderen en 
heldere begrippen te verspreiden omtrent datgene, 
wat hiervan in het bijzonder voor het Neder- 
landsch-Indische Leger van belang moet worden 
geacht. Zij tracht dit doel te bereiken door 
lezingen te doen houden en debatten te doen 
voeren ovór onderwerpen, welke tot den werk
kring der verfceniging behooren, door het uit
schrijven van prijsvragen over militaire onder
werpen van actueel belang, zoomede door het 
uitgeven van geschriften.

De verechiging bestaat uit een beschermheer, 
een eere-voorzitter, eereleden, donateurs en 
gewone leden. Als gewone leden kunnen worden 
toegelaten officieren van de Land- en Zeemacht 
zoomede van vrijwilligerskorpsen en schutterijen, 
zoowel in Nederland als in de Koloniën; voorts 
leerlingen van de inrichtingen tot opleiding van 
officieren en niet-militairen, die den vollen 
leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.

Het Bestuur stelt een correspondent in Neder
land aan.

De Vereeniging tot bevordering der geneeskun
dige wetenschappen in Nederlandsch-Indië (reclits- 
pers. Gouv. besl. 2 Maart 1852 No. 10; gewijzigd 
reglement goedgekeurd Ind. Stb. 1889 No. 105; 
zie ook Ind. Stb. 1902 No. 95) rekent tot haar 
werkkring alles wat in verband staat met de 
bevordering der geneeskundige wetenschappen 
in Ned.-Indië. Het hoofdbestuur is gevestigd 
te Batavia. De vereeniging geeft uit het „Ge
neeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië”. 
Het lidmaatschap geeft recht op het gebruik 
der bibliotheek van de vereeniging, door haar in 
voortdurend bruikleen afgestaan aan het Groot 
Militair Hospitaal te Weltevreden. De verceni- 
ging geniet eene Gouycrnementssubsidie

N cd crlandsch-Indische Vereeniging voor Lucht
vaart (rechtspers. Gouv. besl. 8 Maart 1911 No. 
12). Plaats van vestiging: Batavia. Doel: de 
bevordering van de luchtvaart in den ruimston 
zin en in al hare vertakkingen en toepassingen; 
voorts de ontwikkeling van allo hulpwetenschap
pen, welke met do luchtvaart in verband staan. 
Zij wijdt hare aandacht aan industrieele en 
handelsbelangen, welke bij de luchtvaart be
trokken zijn.

Vereeniging voor oudheid-, land-, taal- en 
volkenkunde te Djokjakarta (rechtspcrs. Ind. 
Stb. 1886 No. 196). Doel: het verzamelen en 
bearbeiden of doen bearbeiden van gegevens 
voor oudheid-, geschied-, land , taal- en volken
kunde van Midden-Java.

last met de uitgaaf van een orgaan, waarvoor 
het sedert 1848 bestaande tijdschrift „het Recht 
in Nederlandsch-Indic” werd gekozen. De eerste 
vergadering der herboren vereeniging werd ge
houden op 23 en 24 Juli 1915.

Nederlandse!/-Indische Vereeniging tot Na
tuurbescherming, gevestigd te Batavia; opge
richt 22 Juli 1912 (rechtspcrs. Gouv. besl. 3 
Febr. 1913 No. 36). Doel: bescherming van na
tuurmonumenten, d.z. alle natuurvoortbreng
selen van wetenschappelijke of aesthetische 
waarde, op hunne oorspronkelijke plaats en in*-'ï, 
hun Oorspronkelijk voorkomen

De vereeniging werd opgericht voor een goed . ' j yf 2 3 G
deel door het initiatief van Dr. S. H. Koorders, '* . '
die tot zijn dood, in November 1919, voorzitter / J. .. 
bleef en toen werd opgevolgd als voorzitter door j 
Dr. K. W. Dammermannte Buitenzorg. Blijkens “ 
het laatst ontvangen jaarverslag (over 1919) be
droeg het aantal leden 675. De Vereeniging heeft 
een 7-tal mededeelingen in druk doen verschijnen.
Het aantal als Natuurmonument aangewezen 
terreinen bedraagt 55, volgens de Gouverne
mentsbesluiten van Febr. en jVfei 1919. Daarvan 
zijn er 33 landsdomeinen en wél 22 op Java, 1 op 
Bali, 5 opSumatra, 4 op Celebes en in de Mol ukken 
en 1 in Nieuw Guinea. Een aantal andere terrei
nen staan onder het beheer der vereeniging of 
van particulieren.

Vereeniging tot bevordering van landbouw en 
veeteelt in de afdeeling Salatiga (rechtspers.
Gouv. besl. 1 April 1910 No. 38) beoogt de ver- 
hooging van het peil van den landbouw en de 
veeteelt onder de Inlandsche bevolking in de 
afdeeling Salatiga. *

Atjehsche Landbouw- Vereeniging (rechtspers.
Gouv. besl. 6 Sept 1910 No. 30). Doel: bevorde
ring van landbouw en veeteelt in het algemeen, 
ook van den handel in landbouwproducten.

Proefstations. Er zijn in Ned.-Indië verschil
lende proefstations, alle met het algemeen doel: 
wetenschappelijk onderzoek van cultures in 
daarvoor ingerichte laboratoria, en het verstrek
ken van voorlichting aan de leden der vereeni
ging (de aangesloten cultuur-ondernemingen en 
personen). Zie hiervoor het art. STATIONS 
(PROEF-).

Vereeniging tot Bevordering van het Bibliotheek
wezen in Nederlandsch-Indië, gevestigd to Wel
tevreden. Rechtspersoon krachtens Gouv. besl.
24 Nov. 1916 No. 64. Haar doel is eene zoo ruim 
mogelijkc bevordering van het bibliotheekwezen 
in geheel Ned.-Indië, ten behoeve van het 
algemeen. De vereeniging tracht dit doel te 
bereiken door:

a. het bevorderen van de oprichting van nieuwe 
en ondersteuning van bestaande openbare 
bibliotheken, zoowel wetenschappelijke als volks
bibliotheken;

b. het bevorderen van de centralisatie van 
bibliotheken;

c. het bevorderen van onderling uitleenverkeer 
tusschen dein Ncd.-Ipdiëaanwezige bibliotheken:

d. het bevorderen van internationaal ruilings- 
cn uitleenverkeer;

e. het verzamelen en bevorderen der bewer
king van bronnenmateriaal;

ƒ. het stichten van een documentatie- en 
wetenschappelijk inlichtingsbureau;

g. het stichten van een algemeen bibliotheek- 
en bureaugebouw;

Pl *3-
*J

jO »-

i)e Nederlandse!/-Indische Juristenvereeniging, 
gevestigd te Batavia, word in 1885 opgericht 
met de bedoeling mede te werken met het arbeids- 
programnia der zustervereeniging in het Moeder
land. Moofdzaak zou zijn behandeling, op grond 
van tevoren vervaardigde prae-ad viezen, van 
belangrijke vragen van Indisch recht. In 18S7 
ging zij ter ruste wegens gebrek aan deelneming, 
welke nagenoeg uitsluitend tot te Batavia ge- 

•stigde rechtsgeleerden was beperkt gebleven. 
Nadat herhaaldelijk de wensch van nadere aan
eensluiting van juristen in Ned.-Indië ter sprake 

gekomen, geraakte men in 1913 tot wodcr-

\ i

was
oprichting der vereeniging. Deze heeft zich be-
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h. alle verdere wettige middelen, die tot het 
doel der vereeniging kunnen leiden.,

. De vereeniging bestaat uit stichters, lichamen 
of j>ersonen, die ecne bijdrage van minstens 
f 5000 schenken; donateurs (bijdrage minstens 
ƒ1000); gewone leden (contributie minstens 
/ 12 per jaar) en eere-leden, die op voordracht 
van het bestuur door de Algemeene Vergadering 
worden benoemd.

De vereeniging heeft velschillende bibliotheken 
in beheer met daaraan verbonden openbare 
leeszalen en geeft op ongeregelde tijden vlug
schriften uit op bibliografisch gebied.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Afdeeling 
Nederland'sch-Indic. Het Instituut is gevestigd 
te ’s Gravenhago, opgericht in 1S47, en is rechts
persoon ingevolge Kon. besl. 4 Febr. 1S48 No. 81. 
Doel: bevordering der wetenschap en kunst van 
den ingenieur in den meest uitgestrekten zin 
en de bevordering der maatschappelijke be
langen van de techniek. Het heeft gewone, 
buitengewone, correspondeerende en eere-leden. 
Als gewone leden kunnen worden aangenomen 
personen, die het? vak van ingenieur, de aanver
wante vakken of de daarop betrekking hebbende 
wetenschappen of kunsten beoefenen of daarin 
belangstellen; als buitengewone leden zij, die 
tot de genoemde vakken worden opgeleid, ook 
opzichters en bean;btcn bij de verschillende 
takken van tecknischen dienst en bij de ver
schillende technische inrichtingen en onder
nemingen werkzaam; als correspondeerende leden 
in het buitenland wonende personen, die in de ge
legenheid zijn de belangen van het Instituut 
door mededeelingen, beantwoording van hun 
door het bestuur gedane vragen of op andere 
wijze te bevorderen; als eere-leden zij, die zich 
ten opzichte van de ingenieurs- en aanverwante 
wetenschappen of ten aanzien van het Instituut 
verdienstelijk hebben gemaakt. Buitengewone 
leden worden na vijf jaren lidmaatschap, welke 
termijn op schriftelijke aanvraag van den be
trokkene door den Raad van Bestuur met

Instituuts. Zij heeft een bestuur, bestaande uit 
een president, een vice-president, een secretaris, 
een penningmeester' en drie leden. Elk gewoon 
of buitengewoon lid van het. Instituut, in Ned.- 
Indië woonachtig, wofdt als lid der afdeeling 
ingeschreven, zoodra hij het verlangen daartoe 
te kennen geeft.

Op onbepaalde tijden verschijnt een tijdschrift 
der afdeeling, bevattende de notulen der ver
gaderingen met daarbij behoorende stukken en 
verhandelingen en mededeelingen van teclini- 
schen aard, voor Indische ingenieurs van belang.

Vereeniging „Koloniaal Instituut”. Rechts
persoon ingevolge Kon. besl. 27 Aug. 1910 No. 53. 
Zij stelt zich ten doel, in het algemeen, het ver
zamelen en verbreiden van kennis omtrent onze 
overzeesche gewesten; in het bijzonder, de be
hartiging der handels-, landbouw-, njjverheids- 
en andere belangen, die zoowel voor het moeder
land als voor de koloniën uit Nederlands kolo
niaal bezit voortvloeien.

Zij tracht dit doel te bereiken: a. door de 
stichting van een gebouw te Amsterdam, dat 
in het algemeen dienstbaar zal gemaakt worden 
aan de bevordering van het door de vereeniging 
beoogde doel, naar welk gebouw, na verkregen 
overeenstemming met de Maatschappij van Nij
verheid, zal worden overgebracht het te Haarlem 
door deze opgerichte Koloniaal Museum met 
bijbehoorende inrichtingen en waarin ook aan 
andere instellingen, die naar het oordeel van het 
bestuur daarvoor in aanmerking komen, lokalen 
ter beschikking kunnen gesteld worden; b. door 
het organiseeren en aanmoedigen van voor
drachten, lezingen en cursussen, het bevorderen 
van handelsonderwijs in den meest uitgebreiden 
zin, het houden van tentoonstellingen, het uit
geven van geschriften, het verschaffen van in
lichtingen en het doen of aanmoedigen van weten
schappelijke onderzoekingen.

Vereeniging „Bond van Nederlandsch-In
dische Kunstkringen”. Rechtspers. Oouv. besl. 
18 April 1918 No. 43. Gevestigd te Batavia. 
Doel: het bevorderen der beoefening van beel
dende en versierende kunst, het opwekken en 
levendig houden van den kunstzin bij de inge
zetenen en het verrichten en ondernemen van al 
wat daartoe dienstig kan zijn.

Vereeniging „Nederlandsch-1 ndische K. unst- 
kring te Batavia” (rechtspers. Gouv. besl. 0 Febr. 
1902 No. ö). Doel: bij de ingezetenen van Ned.- 
Indië de beoefening van en de liefde voor beel
dende en versierende kunst aan te kweeken. Zij 
tracht dit te doen door het houden van tentoon
stellingen en van voordrachten en door het uit
reiken van bekroningen. De vereeniging heeft 
geen afdeclingen, maar moedigt het stichten van 
zusterverenigingen aan. Zij heeft een teeken- 
cursus onder den naam van „Teekenbijccnkom- 
sten” ten behoeve van jongelieden van beiderlei 
kunne, zoowel Europeanen als anderen; daarvoor 
geniet zij sinds 1 Juni 1913 eene subsidie 
uit ’s Lands kas van / 1000 ’s jaars. Naast en 
ten bate van de vereeniging is opgericht do 
Stichting „Gebouw voor den Ncd.-hul. Kunst
kring”, die ten doel heeft bevordering van be
schaving en kunstzin in Ned.-Indië, steun te ver- 
leenen aan de vereeniging „N.-I. Kunstkring 
te Batavia” bij het nastreven van haar doel of 
van eenige andere vereeniging met een doel van 
gelijke strekking. Door de zorg van deze Stich-

; i
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een
gelijk tijdvak kan worden- verlengd, zonder bal
lotage gewone leden.

De leden van het Instituut zijn bevoegd zich 
te vereenigen tot het vormen van vakafdeelingen. 
Er bestaan thar.s 3 vakafdeelingen: een voor 
werktuig- en scheepsbouw, een voor eleetro- 
techniek en een voor spoorwegbouw en spoor- 
wegexploitatic.

De buiten Nederland gevestigde leden van 
het Instituut kunnen eveneens zich vereenigen 
tot het vormen van plaatselijke of gewestelijke 
afdeclingen. Zulk eene afdeeling is de Afdeeling 
Nederlandsch-Indië.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad 
van Bestuur, bestaande uit 9 leden benevens 
de voorzitters der vakafdeelingen, mits deze ge
woon lid van het Instituut zijn. De Raad wordt 
bijgestaan door een alge meenen secretaris, die 
geen lid van dat college is.

De werkzaamheden van het Instituut bestaan 
uit: het houden van vergaderingen van leden 
(in den regel 5 per jaar) en in het uitgeven van 
1°. het geïllustreerd technisch weekblad „de 
Ingenieur”, 2°. een op ongezette tijden ver
schijnend tijdschrift en 3°. een jaarboekje.

De afdeeling „Nederlandsch-Indië” van het 
Instituut is gevestigd te Batavia en dient tot 
bevordering in die gewesten van het streven des

;

;

i
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ting beschikt de genoemde vereeniging over een 
fraai gebouw op Nieuw-Kondangdia (Welte
vreden). Zuster-vereenigingen van den Nederl.- 
Indischen Kunstkring zijn opgcricht to Socra- 
baja, Bandocng, Buitenzorg en Médan.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen onder de zinspreuk „Tot nut van ’t 
Algemeen”, opgericht 24 April 1778, gevestigd 
te Batavia. Doel: bevordering van de kennis der 
oudheid-, geschiedenis-, taal-, land- en volken
kunde van den ïndischcn Archipel, waarbij het 
zooveel mogelijk wordt ondersteund door hot 
Gouvernement, dat het eene subsidie van ƒ 30.000 
’s jaars uitkeert. Hot bezit een museum van 
oudheden en van ethnologica, beide uitsluitend 
op Nederlandsch-Indië betrekking hebbende, 
een munt en penningkabinet en eene bibliotheek. 
Het publiceert „Verhandelingen”, een „Tijdschrift 
voor Indische taal-, land- en volkenkundo”, 
„Notulen der vergaderingen” en ook afzonder
lijke werken. Het genootschap bestaat uit 
eereleden, gewone, buitengewone en correspon- 
deerende leden. Tot gewone leden zijn alleen in 
Nederlandsch-Indië wonende personen benoem
baar.

De Vereeniging voor de Studie van Koloniaal- 
Maatschappelijke Vraagstukken (rechtspersoon
lijkheid krachtens Gouv. bcsl. 10 Sopt. 1916 
No. 51) stolt zich ten doel de bevordering van 
kennis van en inzicht omtrent maatschappelijke 
vraagstukken, in het bijzonder die betreffende 
Nederlandsch-Indië, welk doel zij tracht to 
bereiken door het bevorderen of doen instellen 
van wetenschappelijke onderzoekingen op maat
schappelijk gebied, door het uitgeven van ge
schriften en door alle verdere daarvoor in aan
merking komende wettige middelen. De zetel 
der vereeniging is Batavia. De vereeniging,geeft 
een tweemaandelijkseh tijdschrift uit, getiteld: 
Koloniale Studiën.

Maatschappij ter bevordering van het natuur
kundig onderzoek m der Nederlandsche Koloniën 
(Troub-maatschappij), 14 Mei 1890 opgericht 
(rechtspers. Koninklijk besluit 1 Nov. 1S90). 
Zetel Amsterdam. Zij stelt .zich ten doel de uit
breiding dor kennis van land en volk in de 
overzcesche bezittingen en koloniën van Neder
land, zoowel met het oog op de belangen der 
wetenschap als op die van landbouw en nijver
heid. Zij beweegt zich meer bepaaldelijk op het 
gebied der. zoölogie, botanie, geologie, anthropo- 
logie en ethnografio en vervult hare taak: 
1°. door het vcrleenen van gcldelijke hulp aan 
wetenschappelijke reiziger^; 2°. door het sub- 
sidiecrcn en verspreiden van gedrukte mede- 
dcelingen; 3°. door het aanmoedigen van weten
schappelijke en technische studiën in de kolo
niën, in den vorm van de toekenning eener 
gouden medaille (Valentijn-medaille).

De maatschappij bestaat uit een onbeperkt 
aantal directeuren en directrices.

Indisch Comité voor Wetenschappelijke On
derzoekingen. (rechtspers. Ind. Stb. 1S97 No. 204) 
stelt zich ten doel de uitbreiding der kennis van 
land en volk in den Indisehen Archipel, zoowel 
met het oog op de belangen der wetenschap als 
van die van landbouw en nijverheid. Meer be
paaldelijk beweegt het zich op het gebied der 
zoölogie, botanie, geologie, anthropologie en 
etlmografie, terwijl verder tot de taak van het 
comité behoort het uitbrengen van adviezen en 
het in winnen van inlichtingen met betrekking tot 
wetenschappelijke onderzoekingen. Het werkt 
zooveel mogelijk in overeenstemming met de 
Maatschappij ter bevordering van het natuur
kundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën 
(zie boven).

Vereenigingen van algemeen of 
b ij z o n d e r maatschappelijk belang.

Vereeniging „Moederland en Koloniën”, ge
vestigd te ’s Gravenhago (rechtspers. Kon. 
besl. 4 Juli 1900 No. GS): Doel: 1°. mede te 
werken aan de behartiging van de belangen der 
koloniën en van het moederland met betrekking 
tot de koloniën; 2°. hare leden op te wekken tot 
deelneming aan het staatkundig leven in het 
moederland. Zij staat niet tegenover, maar 
naast do bestaande Indische vereenigingen, 
trachtende dcie aan to vullen en bij te staan. 
De vereeniging geeft een orgaan uit, in hoofdzaak 
samengesteld uit verslagen van de in hare ver
gaderingen gehouden voordrachten en van do 
door haar ten behoeve van koloniale belangen 
verrichte werkzaamheden, alsmede uit adviezen 
van enkele personen of van commissiön over 
koloniale vraagstukken van den dag. De ver-

l

Zij betalen eene contributie van / 40 
’s jaars, behalve assistenfc-residenten en ge
westelijke secretarissen, die / 30, en controleurs 
bij het binnenlandsch bestuur, die ƒ 20 ’s jaars 
betalen.

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van 'Nederlandsch-Indië, opgcricht 
in 1851 en gevestigd te ’s Gravenhage, met het 
doel de taal-, land- en volkenkunde van ’s Rijks 
overzcesche bezittingen en koloniën te bevor
deren, welk doel het tracht te bereiken door het 
verzamelen van wat over die onderwerpen in 
druk bestaat of in handschrift te bekomen is; 
door het uitgeven van een tijdschrift (de !Bij- 
dragen van het Instituut) en door het uitgeven 
of ondersteunen van de uitgaaf van afzonderlijke 
werken; door het stellen van vragen ter beant
woording; door het aanmoedigen en beloonen 
van verdienstelijke ondernemingen; door het 
onderhouden van betrekkingen met andere 
wetenschappelijke instellingen en personen in 
Nederland, zijne overzcesche bezittingen en 
koloniën en in het buitenland. In Nederlandsch- 
Indië wordt liet Instituut vertegenwoordigd door 
t wee commissarissen.

Indisch Genootschap, opgcricht in 1854, ge
vestigd te ’s Gravenhage, heeft tot doel de be
vordering van het gemeenschappelijk belang, 
dat do Nederlandsche koloniën en bezittingen 
aan het moederland verbindt. Het tracht dit 
doel te bereiken door 1°. werkzaam te zijn tot 
verbreiding van de kennis der Nederlandsche 
koloniën en bezittingen; 2°. de publieke opinie 
voor te lichten in alles wat op koloniale vraag
stukken en koloniale belangen betrekking heeft; 
3°. handelingen on maatregelen uit te lokken en 
(o bevorderen in het belang der koloniën en 
bezittingen door al zulke middelen, welke de wet 
veroorlooft. De bibliotheek van het Genootschap 
vormt, onder de benaming „Koloniale Biblio
theek”, één geheel met die van het Koninklijk 
fnstituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde 

Nederlandsch-Indië.
Het Genootschap geeft verslagen van hare 

vergaderingen uit, waarin ook de in die verga
deringen gehouden lezingen volledig worden 
Opgenomen. *

!
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©eniging heeft een koloniaal programma, door 
de algcmeene vergadering vastgesteld en dat 
tot strekking heeft tot richtsnoer te dienen voor 
allen die in liet koloniaal bezit van het Rijk 
belangstellen.

In 1921 is deze verceniging samengesmolten 
met het Indisch Genootschap.

Verceniging „Oost en West", gevestigd te ’s Gra- 
venhage, opgericht 3 Mei 1899 (rechtspers. Kon. 
besl. 12 Sept. 1S99 No. 43; gewijzigde statuten 
goedgekeurd bij Kon. besl. 28 Fcbr. 1903 No. 8, 
24 Maart 1908 No. 43 en 25 Jan. 1910 No. 25). 
Doel: den band tusschen Nederland en zijne be
zittingen en koloniën in Oost- en West-Indië 
voortdurend te versterken en zoowel beider ge
meenschappelijke belangen als die van Oost- en 
West-Indië in het bijzonder te bevorderen. De 
verceniging is. zooveel mogelijk ingedeeld in 
afdcelingen. Van die afdeelingen zijn er gevestigd 
te Amsterdam, Arnhem, Breda, ’s Gravenhage, 
Groningen, Leiden (daar ook eene Studenten- 
afdeeling), Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Wel
tevreden (O. Indiëj en Cura^ao (W.-Indië). Op 
veel andere plaatsen zijn correspondenten der 
verceniging gevestigd. De vereeniging heeft een 
eigen orgaan: het „Koloniaal Weekblad”, eene 
Nijverheidscommissie, eene Studiecommissie, 
een Inforniatie-bureau en eene’ Commissie tot 
verspreiding van populaire kennis. Zij geniet 
eene subsidie van Staatswege, welke in 1911 
tot ƒ 4 500 ’s jaars is verhoogd. De afdeeling 
Batavia besloot in 1902 tot de vorming van een 
zelfstandige verceniging „de N ederlandseh-In
dische Vereeniging „Oost en West” (rechtspers. 
Gouv. besl. II Oct. 1902 No. 4), welke eene per
manente tentoonstelling van producten van 
Indische kunstnijverheid, tevens lokaal tot ver
koop van die producten, te Weltevreden stichtte 
in een tegen lagen prijs van het Gouvernement 
in huur verkregen landsgebouw. Zij verkreeg 
uit ’s Lands kas, ten behoeve van die tentoon
stelling, een renteloos voorschot van / 10.000.

De verceniging te ’s-Gravenhage stichtte in 
1903 aldaar de naamloozc vennootschap „Boea- 
tan” (maatschap-pij tot bevordering van nijverheid, 
huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevol
king van Oost- en West-Indië „Boeatan”), welker 
statuten werden goedgekeurd bij Ned. Stb. 1903 
No. 209 en welke beoogt het drijven van handel 
in producten van die nijverheid. Deze vennoot
schap bezit te ’s Gravenhage een lokaal voor eene 
permanente tentoonstelling, tevens winkel.

De verceniging was met inzendingen van voort
brengselen der O.- en W.-Indisehe nijverheid en 
kunstnijverheid meermalen vertegenwoordigd op 
tentoonstellingen, zoowel in het buiten- als in 
het binnenland (Indië en Nederland).

N ederlandseh-)Indische Vereeniging tol Bescher
ming van Dieren, gevestigd te Batavia (rechts
pers. Gouv. besl. 20 Jan. 1897 No. 7), waarvan het 
doel door den naam wordt aangegeven. Zij heeft 
afdeelingen op verschillende plaatsen van Indië.

V ereeniging „Toeristenverkeer” te Batavia 
(rechtspers. Gouv. besl. 13 April’ 1908 No. 9), 
opgericht op initiatief van den Gouverncur- 
Generaal J. B. van Heutsz. Doel: de bevordering 
van het toeristenverkeer op het eiland Java en 
de verdere eilanden van Ned.-Indië, ten gerieve 
van ingezetenen en vreemdelingen in den rui lu
sten zin. Voor de vorming van een grondkapitaal 
gaf de Regeering / 25.000, nadat van voldoende

deelneming door particulieren was blijk gegeven 
Verder ontving de verceniging eene jaarlijksche 
subsidie van / 10.000 uit ’s Lands kas. Namens 
de Regeering wordt op de verrichtingen der ver 
eeniging in het algcmcei? en op die van het dage 
lijksch bestuur in het bijzonder toezicht uitgc 
oefend door een door den Landvoogd benoemden 
gedelegeerde.

Vereeniging „de Indische Bond” (rechtspers. 
Gouv. besl. 2 Dec. 1S98 No. 4). Hoofdzetcl Bata
via. Doel: bevordering van de belangen der leden 
en het vcrleenen van stoffelijken en zedelijken 
steun aan Europeesche ingezetenen van Ned.- 
Indië, die daaraan behoefte hebben en zulks ver
langen. De verceniging tracht dit doel te be
reiken door: 1°. het oprichten van eene eigen 
drukkerij; 2°. het uitgeven van een bondsblad; 
3°. het oprichten van bondswinkels; 4°. het 
bevorderen van den kleinen landbouw, beoefend 
door Europeanen; 5°. het bevorderen van het 
onderwijs enz. Leden buiten Batavia kunnen 
zich tot eene afdeeling vereenigen. De vereeni
ging heeft op enkele plaatsen op Java „bonds- 
eursussen” opgericht, waar onderwijs wordt ge
geven in sommige vakken van het lager- en han
delsonderwijs. De uitgaaf van het orgaan der 
vereeniging „de Stem van Indië” is gestaakt.

Vereeniging „Sedio Moeljo”, gevestigd te Se- 
marang. Rechtspersoon krachtens Gouv. besl. 
7 Aug. 1913 No. 24. Doel: het verkrijgen van ver
beteringen op Java en Madoera of het wegruimen 
aldaar van hinderpalen voor den vooruitgang op 
stoffelijk en geestelijk gebied. De vereeniging 
tracht dit doel te bereiken: a. door het houden 
van bijeenkomsten ter bespreking der belangen 
van Java en Madoera in het algemeen en van de 
Inlandsche bevolking en hoofden in het bijzon
der; besprekingen over godsdienst aangelegen - 
lieden zijn uitgesloten; b. door het formuleeren, 
op die bijeenkomsten, van voorstellen ter aan
bieding aan het Gouvernement van Nedorlandsi-h 
Indië, waar zulks nuttig en oorbaar wordt pl
acht; c. door het bevorderen van de uitgave van 
doelmatige werken ten nutte van den Javaan 
(waaronder ook te verstaan Soendaneezen en 
Madoereezcn); d. door het bevorderen van 
studie onder de Javanen, b.v. door st ichting van 
een studiefonds; e. door het oprichten en instand 
houden van instellingen ten behoeve van di 
Inlandsche bevolking; /. door het uitgeven vai 
een verslag der bijeenkomsten ter verspreiding 
onder de Inlandsche ambtenaren op Java ei 
Madoera, van welk verslag zoo noodig eene 
Nederlandsche vertaling of een in het Neder 
landsch opgesteld extract wordt aangeboden aar 
de leden der Regeering, zoowel hier als in Neder 
land.
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De vereeniging bestaat uit gewone leden, 
buitengewone leden, eereleden en leden van ver
dienste. Gewone leden, kunnen slechts zijn actief 
dienende Regenten op Java en Madoenwof eervol 
ontslagene, die zich als leden reeds verdienstelijk 
gemaakt hebben, en Rijksbestuurders, zoomede 
andere met gezag bekleede Inlandsche grooten, 
terwijl tot buitengewoon lid ieder kan worden 
aangenomen, die tot de inheemsche bevolking 
van NederJandsch-Indië behoort. Jaarlijks wordt 
eene algemeenc vergadering gehouden, terwijl 
ook andere algemeenc vergaderingen kunnen bij
eengeroepen worden, indien dit noodig is.

Vereeniging „Katholieke Sociale Bond” (rcchts-
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pers. Gouv. besl. 1 Juli 1915 No. 43). Doel: vol
gens Katholieke beginselen mede te werken tot 
den socialen bloei van Ned.-Indië.

Verecniging „Groep Nêderlandsch-Indië van het 
Algemeen Nederlandssh Verbond” (rechtspers. 
Gouv. besl. 29 Juni 190S No. 32). Doel: 
hooging van

Het aantal leden bedroeg onder ulto 1918 
34.000.

Verecniging „Soekadharma” te Mendoet (rechts
pers. G. B. 10 Oct. 1904 No. 7). Doel: het bevorde
ren van christelijk onderwijs onder de Inlanders; 
hulp te verschaffen aan Inlanders bij het land
bouwbedrijf on de nijverheid; het geven van 
landbouwcrediet en eventueel het stichten en 
beheeren van een Inlandsch kapitaal.

De „Indische Verecniging", gevestigd te 
’s Gravenhage, heeft ten doel het bevorderen van 
de aaneensluiting en van het gemeenschapsge
voel dei in Nederland verblijfhoudende Indone
siërs en het voeling houden van dezen met 
Nederlandsch Oost-Indië. De verecniging tracht 
dit doel te bereiken door het houden van verga
deringen en bijeenkomsten, het bevorderen van 
den onderlingen omgang, waarbij plaatselijke, 
afdeelingen kunnen gevormd worden, en door 
het zich in verbinding stellen met de in Neder- 
landsch-lndië bestaande soortgelijke vereeni- 
gingen. Gewone leden der verecniging kunnen 
alleen zijn de in Nederland verblijfhoudende 
Indonesiërs: buitenleden kunnen zijn oud-ledcn, 
die niet meer in Nederland vertoeven; cercleden 
en donateurs kunnen zijn zij, die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt jegens de ver- 
eeniging.

Nederlandsch-Indisch Landbouiv-Syndicaat, op- 
gcrieht 1 Januari 1899. Zetel Soerabaja. Doel: 
met handhaving van de individuecle zelfstandig
heid der tegenwoordige of toekomstige plaatse
lijke landbouwverccnigingen aansluiting en sa
menwerking van deze vercenigingen te verkrijgen 
ten einde gezamenlijk de algcmeene belangen van 
alle cultures in Nederlandsch-Indië, uitgezonderd 
de suikercultuur, in den meest uitgebreiden zin 
te bevorderen.

Aan het Dagelijksch Bestuur van het Nederl.- 
Indisch Landbouw-Syndicaat zijn bij Gouv. 
besl. 23 Juni 1913 (Bijbl. No. 7858) opgedragen 
de werkzaamheden van do „Commissie van ad
vies in zake de landbouwnijverheid op Java 
(met uitzondering van de suikerindustrie)”, be
stemd om aan de Regccring, de Chefs van de 
Departementen van Algemeen Burgerlijk Bestuur 
en de, Hoofden van Gewestelijk Bestuur advies 
uit te brengen, inlichtingen te gc^n of voor
stellen te doen met betrekking tot deze nijverheid. 
Gewijzigde statuten goedgekeurd bij Gouv. besl. 
24 Juli 1915 No. 35).

liet algemeen Syndicaat van Suiker fabrikanten 
in Nederlandsch-Indië, opgericht 1 Jan. 1S95. 
Zetel Soerabaja. Doel: het bevorderen van de 
belangen der suikerindustrie in Nederlandsch- 
Indië in den meest algemccnen zin, op alle ge
bied en mot de meest uitgebreide middelen. Het 
syndicaat is verdeeld in departementen. Ieder 
departement bestaat uit gewone leden van het 
syndicaat, die binnen het ressort van dat de
partement gelegen ondernemingen beheeren, 
zoomede uit de binnen dat ressort gevestigde 
of vertegenwoordigde buitengewone leden.

Aan het Dagelijksch Bestuur van het Algemeen 
Syndicaat van Suikeifabrikanten in Nedorl.- 
Indië zijn bij Gouv. besl. 24 Dcc. 1906 No. 30 
(Bijbl. No. 6584) opgedragen de werkzaamheden 
van de „Commissie van advies in zake do suiker
industrie op Java”, welke bestemd is om aan de 
Regccring, de Chefs der Departementen van 
Algemeen Burgerlijk Bestuur en aan de Hoofden

a. ver-
de zedelijke en stoffelijke kracht 

van den Nederlandschen stam; b. handhaving 
verbreiding van de Nederlandsche taal. De 
eeniging heeft op verschillende plaatsen afdee
lingen, als te Batavia, Bandoeng, Semarang, 
Soerabaja enz. Het groepsbestuur is gevestigd te 
Batavia.

en
ver-

Soerabajasche Jaarmarklvereeniging (rechts
pers. Gouv. besl. 9 Maart 1910 No. 31). Doel: 
door middel van jaarmarkten en tentoonstel
lingen te Soerabaja van al wat daardoor de in
komsten van de inheemsche bevolking kan doen 
toenemen; bevordering ook op andere wijze van 
inheemsche nijverheid, kunstnijverheid, huis
vlijt en ambacht; het verspreiden van populaire 
literatuur dienaangaande, ter behartiging van 
de belangen van land en volk.

Makassaarsche Jaarmarktvereeniging (rechts
pers. Gouv. besl. 19 Juni 1912 No. 43). Doel: als 
dat van de soortgelijke verecniging te Soerabaja, 
maar speciaal ten behoeve van het gouverne
ment Celebeaen Onderhoorigheden en de residen
ties Mënado, Ternate, Amboina, Timor en 
Onderh. en Zuider- en Oosterafdceling van 
Borneo.

Verecniging „Boedi Oetomo” (rechtspers. 
Gouv, besl 28 Dcc. 1909 No. 52). Doel: mede te 
werken tot de harmonische ontwikkeling van land 
en volk van Java en Madoera. (Zie op den naani 
Deel I bl. 321).

Zie overigens, voor vercenigingen van poli
tie ken

Verecniging „Indië Weerbaar", opgericht 30 
Augustus 1017 (rechtspers. Gouv. besl. 29 Sept. 
1917 No. ‘19). Doel: staande buiten alle staat
kundig'- en godsdienstige partijen, alle geoor
loofde middelen aan te wenden ten einde zoo 
spoedig mogelijk te geraken tot eenc afdoende 
economische en militaire weerbaarheid van 
Nederlandsch-1 ndië.

Zij wenseht dit doel te bereiken door: 1°. het 
bevorderen van nijverheid, landbouw en vee
teelt in Nederlandsch-Indië, ten einde dit land 
zoowel economisch als militair zooveel mogelijk 
onafhankelijk te maken van het buitenland; 2°. 
liet voor zooveel noodig en mogelijk verlcenen 
van steun aan do Regccring tot het verkrijgen 
van de hulpmiddelen, van welken aard ook, die 
Indië’s weerkracht verhoogen of de uitrusting 
onzer weermacht ten goede komen; 3°. hot 
zoowel economisch als militair zooveel mogelijk 
onafhankelijk te maken van het buitenland; 2°. 
het voor zooveel noodig en mogelijk verlcenen 
van steun aan de Regccring tot het verkrijgen 
van de hulpmiddelen, van welken aard ook, die 
Indië’s weerkracht verhoogen of de uitrusting 
onzer weermacht ten goede komen* 3°. het be
vorderen van pogingen tot verhooging der 
lichamelijke en militaire geoefendheid der be
woners van deze gewesten; 4°. het maken van 
propaganda voor het denkbeeld „Indië Weer
baar” onder alle bevolkingsgroepen.

De verecniging bestaat uit persoonlijke leden,, 
al of niet tot eenc afdceling behoorendc, en aan
gesloten vercenigingen.

' •
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;!;; Gcwcsteiijk Bestuur advies uit te brengen, 
inlichtingen te geven of voorstellen te doen met 
betrekking tot de suikerindustrie.

Vakverccnigingen.
Verceniging van bouwkundigen in Neder- 

landsch-Indic (rechtspers. Gouv. bcsl. 10 Juli 
1908 No. S). Doel: de-behartiging der belangen 
van hot corps architecten en opzichters van den 
Waterstaat in Ned.-Indië in het bijzonder en 
van bouwkundigen in het algemeen, inzonderheid 
hunne opleiding en ontwikkeling, lnm stoffe- 
lijken welstand en dien van hunne nablijvenden; 
ook de voortgaande verbetering van het bouw
wezen in Ncd.-Jndië.

Verceniging tan werktuigkundigen in Neder- 
landsch-Indiè (rechtspers. Gouv. besl. 9 Febr. 
1902 No. 1: statutenwijziging goedgekeurd Gouv.

‘ besluiten 5 Febr. 1904 No. 13 en 19 Oct. 1905 
No. 24). Doel:, behartiging der belangen van 
werktuigkundigen in Ned.-Indië.

Bond van GeneesJieeren in Nederlandsch-Indië 
(rechtspers. Gouv. besl. 27 Oct. 1902 No. 21; 
statutenwijziging goedgekeurd Gouv. besl. 14 
Maart 1912 No. 39). Doel: de bevordering van 

• eene juiste verhouding tusschen de Regeering 
van Ned.-Indië en de bewoners eenerzijds en de 
praktiseerende geneesheeren anderzijds en van 
dezen onderling; de behartiging van de belangen 
der volksgezondheid en die van den geneeskun
digen stand in het algemeen en alles wat daar
mede in verband staat.

Verceniging van Inlandsche geneeskundigen 
(rechtspers. Gouv. besl. 29 Sept. 1911 No. 58). 
Deze verceniging heeft ten doel de bevordering 
der geestelijke en maatschappelijke belangen 
harer leden en voorts bevordering der volksge
zondheid.

Ingenieursvereeniging „Oosthoek”. Rechtsper
soon Gouv. besl. 2 Jan. 1903 No. 2. Doel: de in 
Nederl.-lndië gevestigde ingenieurs tot elkander 
te brengen ter bevordering zoowel van hunne 
maatschappelijke belangen en die der ingenieurs 
in het algemeen als van ondei'linge gedachten
wisseling over vakonderwerpen en wat daarmede 
verband houdt.

Nederlandsck-Indische Officiersvereeniging te 
Bandoeng. (Rechtspersoon Gouv. besl. 20 Dec. 
1915 No. 20). Deze verceniging stelt zichten 
doel: 1°. het bevorderen van een goeden geest 
in het officierskorps en het vormen van een 
hechten band tusschen de officieren onderling; 
2C. het bevorderen der algemeene officiersbe- 
langen; 3°. het bevorderen van gedachten wisse
ling omtrent legerbelangen en militaire vraag
stukken en het wekken van belangstelling daar
voor, ook buiten het leger. Dit doel tracht zij te 
bereiken door: a. het opriehten en instandhouden 
dan wel steunen van instellingen ten nutte van 
de officieren of van hunne nagelaten betrekkin- 

, gen; b. liet houden van vergaderingen en bijeen
komsten in verschillende garnizoenen, ter be
spreking van de belangen van het officierskorps 
en van het leger, voor zoover die voor eene be
handeling door eene verceniging in aanmerking 
komen; c. het uitgeven van geschriften, zoo 
mogelijk van een eigen orgaan, en liet doen hou
den van populaire lezingen over militaire onder
werpen : d. het doen van verzoeken aan de 
bevoegde autoriteiten; e. alle andere wettige 
middelen, welke der verceniging ten dienste 
staan, voor zoover zij voor het officiers

korps toelaatbaar mogen geacht worden.
Verzoeken, gericht tot de Regeering of tot 

hoogerc militaire autoriteiten mogen alleen van 
het Hoofdbestuur uifgafan, tenzij die verzoeken 
zuiver plaatselijke belangen betreffen. In dit 
geval zullen zij van het bestuur der ter plaatse 
gevestigde afdecling moeten uitgaan.

Behalve uit leden kan de verceniging bestaan 
uit eereledcn en buitengewone leden. Leden kun
nen zijn alle officieren, behoorende tot het 
Nederlandsch-Indischc Jaeger of daarbij gede
tacheerd, zoomede gepensionncei*de officieren 
van dat Leger. Het eerelidmaalschap wordt aan
geboden en het buitengewone lidmaatschap ver
leend door het Hoofdbestuur.

Er zullen zooveel mogelijk plaatselijke afdce- 
lingen worden opgericht. Zoo mogclijk zal in 
Nederland een vertegenwoordiger worden ge
vestigd. De piaatselijkc afdeelingen en de ver
tegenwoordiger in Nederland-stellen zich uit
sluitend tot taak de verwezenlijking van het 
doel der vereeniging. Waar geen plaatselijke af
deelingen kunnen gevormd worden zal — indien 
noodig en mogelijk 
aangesteld. De besturen der afdeelingen moeten 
uitsluitend uit actief dienende officieren worden 
samengesteld.

Het Hoofdbestuur bestaat uit • zeven, allen 
actief dienende officieren.

De Europeesche Onderofficiersvereeniging „Ons 
Aller Belang” te Batavia. Rechtspersoon krach
tens Gouv. besl. 10 Juni 1902 No. 24. Statuten
wijzigingen goedgekeurd bij de Gouv. besll. 13 
Nov. 1913 No. 14 en 8 Aug. 1910 No. 30. Haai 
doel is: 1°. het behartigen der belangen van den 
onderofficiersstand, voor wat betreft het Euro
peesche element, a. <joor liet doen van billijke 
verzoeken aan de betrokken autoriteiten of 
lichamen, waarvan do inwilliging het lot en de 
positie van den onderofficier verbetert, zoowel 
op huishoudelijk als op financieel gebied; b. door 
met bij de wet geoorloofde middelen elkander 
te steunen; 2°. het ondersteunen van weduwen, 
weezen en nagelaten betrekkingen der leden, 
door het opriehten van een ondersteuningsfonds; 
3°. de zedelijke verheffing van don onderofficier. - 
stand en de ontwikkeling van den onderofficier 
door het houden van huishoudelijke vergade
ringen en gezellige samenkomsten, waar weten
schappelijke en populaire voordrachten zullen 
worden gehouden; 1°. het oprichter) van eoöpe- 
ratiën, zoowel plaatseljjk door de afdeelingen als 
door het hoofdbestuur, welke eoüporatiön geheel 
zelfstandig zullen optreden. Alles met in acht
neming der bij de wet daaromtrent gegeven voor
schriften; 5°. het instellen van een informatie
bureau, waarvan de werkzaamheden zullen zijn: 
zich in verbinding stellen met werkgevers, ten 
einde onderofficieren, leden van „Ons Aller 
Belang”, die den dienst verlaten, en donateurs 
der verceniging behulpzaam te zijn in het zoeken 
eener, in verband met hunne bekwaamheden, 
passende betrekking; 0°. bet uitgeven van een 
maandblad.

De vereeniging bestaat uit leden, eereledcn, le
den van verdienste,donateurs en donatrices.Leden 
kunnen slechts zijn actief dienende Europeesche 
onderofficieren van het leger en onderofficieren 
van korpsen, die onder het Departement 
Oorlog ressorteeren. Het eerelidmaatschap en 
het lidmaatschap van verdienste kan, op voor-
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dracht van de afdeelingsbesturen, door liet 
Hoofdbestuur aan daarvoor in aanmerking 
komende niet-leden der vereeniging worden aan
geboden. Eereleden betalen geen, leden 
dienste wel contributie. Eene afdccling bestaat 
uit minstens 10 leden. Haar reglement behoeft 
de goedkeuring van het Hoofdbestuur.

Vereeniging „Bond ter verkrijging van Rechts
toestand voor Ambtenaren in N ederlandsch-Indi- 
schen dienst" (rechtspers. Gouv. besl. 5 Oct. 190G; 
zie ook Gouv. besl. 29 Nov. 1909). Doel: de ver
krijging van eene bij algemeene verordening ge
regelde positie voor alle ambtenaren.

X ederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging 
te Batavia (rechtspers. Gouv. besl. 5 Sept. 190S 
Xo. 9; zie ook Gouv. besl. 8 Dec. 1909 Xo. 63). 
Doel: de belangen van het notariaat in Xed.- 
Indië in het algemeen en die van de notarissen 
en candidaat-notarissen, in Ned.-lndië gevestigd, 
in het bijzonder te behartigen.

Vereeniging van ,Spoor- en Tramwegpersoneel in 
Nederlandsch-Indië te Semarang (rechtspers. 
Gouv. besl. 12 Febr. 1909 Xo. 23). Doel: het be
hartigen van de stoffelijke en geestelijke belangen 
van hare leden.

liet Nederlandsch-Indisch Onderwijzersgenoot
schap, opgericht te Batavia den 4den Juni 1894. 
Statuten goedgekeurd bij Gouv. Besl. 26 April 
1S95; wijzigingen goedgekeurd bij Gouv. besl. 
5 Oetober 1898 Xo. 28, 18 December 1900 Xo. 
10 on 10 Juli 1913 Xo. 43.

Het Genootschap stelt zich ten doel: a. de 
voortgaande verbetering van het schoolwezen 
in Xederlandsch-Indië en de ontwikkeling van 
hel? openbaar neutraal onderwijs; b. de beharti
ging der belangen van het onderwijzend petsoncel 
in Xederlandsch-Indië, inzonderheid van hunne 
opleiding, hun stoffolijken welstand en die hun
ner nablijvenden; c. de behartiging van de be
langen van hen, die tot dit personeel behoord 
hebben, inzonderheid de bevordering van hun 
stoffolijken welstand en dien hunner nablij
venden.

Hot tracht dit dool te bereiken: a. door het 
bevorderen van bijeenkomsten ter bespreking 
van de belangen van het onderwijs en van het 
onderwijzend personeel; b. door het bevorderen 
van de uitgave van doelmatige leermiddelen; 
c. door het bevorderen van do studio zoowel der 
pedagogische als van andere wetenschappen; d. 
door het oprichten en instandhouden van in
stellingen ten nutte van het onderwijs en het 
onderwijzend personeel; e. door het steunen of 
uitgeven van een tijdschrift; /. door het aan- 
knoopen en onderhouden van betrekkingen met 
andere vereonigingen in Jndië en elders; g. door 
alle andere wettige middelen, welke het X.- I. 
O. G. ten dienste staan.

De leden (ook eereleden en leden van verdienste) 
kunnen afdeelingcn vormen; deze stellen zich 
uitsluitend tot taak de verwezenlijking van het 
doel van hot Genootschap. Op plaatsen, waar 
geen afdeelingcn bestaan, kan het hoofdbestuur 
correspondenten aanstellen.

Leden kunnen zijn zij, die de wettelijke be
voegdheid bezitten tot hot geven van lager, 
middelbaar of hoogcr onderwijs, die een diploma 
van bowaarschoolhoudcres bezitten (alleen hot 
hoofdbestuur kan dezen als lid toelaten), en de 
leden van het gouvernementsschooltoczicht, uit
gezonderd de schoolcominissiën.

Het X. I. O. G. heeft als orgaan het weekblad 
„De School van Xederlandsch-Indië”. .

De instellingen, door het X. I. O. G. in het 
leven geroepen, zijn: a. het Ondersteuningsfonds 
van het X. I». O. G. voor de genootschapsleden 
of hunne betrekkingen, indien zij in omstandig
heden verkeeron, welke gcldelijken steun nood
zakelijk maken; b. de 'Bibliotheek voor Onderwijs 
en Opvoeding, ten gebruike van alle genoot
schapsleden; c. de Commissie ter beoordeeling 
van Kinderlectuur; d. de Weerstandskas.
' Elke der instellingen onder a, b en c worden 
beheerd door eene bijzondere commissie; de 
Weerstandskas staat onder het beheer van het 
hoofdbestuur. %

De Vereeniging van Leeraren en Leeraressen bij 
het Middelbaar Onderwijs in Xederlandsch-Indië 
te Batavia, krachtens Gouv. besl. 12 Februari 
1903 Xo. 12 (onder een anderen naam) rechts
persoonlijkheid bezittende, heeft onder haar 
tegenwoordigen naam bewilliging op hare'nieuwe 
statuten verkregen bij Gouv. besl. 4 Juli 1919 
Xo. 32. Zij stelt zich ten .doel het behartigen der 
belangen van het middelbaar onderwijs in Xed.- 
Indië, van zijne leeraren en leeraressen en in het 
bijzonder van do leden der vereeniging. Haar 
zetel is Batavia, doch deze kan, na voorafgaande 
statutenwijziging en daarop verkregen goed
keuring der Regcering, worden overgebracht naar 
een der plaatsen in Xcderl.-Indië, waar eene 
inrichting van middelbaar onderwijs bestaat.

Zij tracht haar doel te- bereiken door alle ge
paste en wettige middelen. Gewone leden kunnen 
zijn allen, die leeraar of lecrarcs zijn of geweest 
zijn aan cenige inrichting van middelbaar of 
daarmee gelijkstaand onderwijs, alsook tijdelijke 
leeraren en leeraressen gedurende den tijd dat 
zij bij het middelbaar onderwijs werkzaam zijn. 
Buitengewone leden kunnen zijn allen, die be
lang stellen in hot middelbaar onderwijs. Zij 
hebben geen stemrecht. Leden, die zich voor de 
vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt, kunnen door eene algemeene vergadering 
bij meerderheid van stemmen tot eereleden wor
den benoemd.

Op alle plaatsen, waar inrichtingen van middel
baar onderwijs gevestigd zijn, kunnen, onder 
goedkeuring van het hoofdbestuur, afdeelingen 
worden opgericht. Buitengewone leden kunifen 
zich hierbij aansluiten, de vergaderingen be
zoeken en aan de besprekingen deelnemen. Bij 
de oprichting van eene afdeeling wordt tevens 
een huishoudelijk reglement daarvoor vastge
steld, dat de goedkeuring van het hoofdbestuur 
behoeft om in werking te treden. Wijzigingen 
van dat reglement vereischon eveneens de goed
keuring van het hoofdbestuur. De afdeelingen 
ontvangen uit de kas der vereeniging jaarlijks 
zeker gedeelte (bij huishoudelijk reglement nader 
te bepalen) van de jaarlijksche contributie van 
elk harcr loden.

Het hoofdbestuur bestaat uit 5 leden, die door 
de leden uit hun midden voor één jaar worden 
gekozen on bij aftreding terstond herkiesbaar 
zijn. Voorzitter en secretaris worden rechtstreeks 
als zoodanig gekozen.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk, eene algemeene 
vergadering gehouden. Eene buitengewone ver
gadering der vereeniging wordt gehouden, zoo 
dikwijls het hoofdbestuur zulks noodig oordeelt, 
dan wel eene afdeeling of tien leden dit met op-
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te ’s Grav.enhage (rechtspcrs. Kon. besl. 5 Maart
1914 No. 55 en 18 Sept. 191S No. 33). Doel:», 
naast het vormen van een hechten band tus- 
schen de ambtenaren bij het Binnenlandsch 
Bestuur, zoowel Europecsche als Inlandsche, het 
behartigen hunner gemeenschappelijke belangen 
en het aankweekon en bevorderen van den korps
geest; b. het verspreiden van algemcene kennis 
op koloniaal gebied; c. het behartigen van alge- 
meene koloniale belangen. .De vereeniging geeft 
een orgaan uit: het Koloniaal Tijdschrift.

Vereeniging „Indische Predikantcnbond”, ge
vestigd te Djokjakarta (reclitspers. G. B. 20 Febr.
1915 No. 23). Doel: de belangen der predikanten 
bij de Protestantsche Kerken in Ned.-Indië te 
behartigen ,en den pnderlingen band te ver
sterken.

VERGIFTEN. Er zijn in Indië een groot aantal 
stoffen, die werkelijk vergiftig zijn, en een niet 
minder groot getal, die door de inboorlingen, 
soms ook door Europeanen, als vergiftig worden 
beschouwd, maar die zeker niet tot de vergiften 
behooren. Zoo hoort men niet zelden den adem 
(uitgeademde lucht) van den tijger en den beet 
van den gekko vergiftig'noemen, terwijl beide 
heel onschuldig zijn.

De definitie van vergift is moeilijk. Misschien is 
de bepaling door Dr. A. W. M. van Hasselt (Hand
leiding tot de vergiftleer, 1855) gegeven nog de 
kortste en beste: „Vergiften zijn die zelfstandig
heden te noemen, welke, reeds in betrekkelijk ge
ringe hoeveelheid, doodelijk op de bewerktuiging 
kunnen inwerken”. Toch is echter die nog niet ge
heel juist, want men moet ook die stoffen onder 
de vergiften rekenen, welke belangrijke ziekte
verschijnselen doen ontstaan door in- of uitwen
dig gebruik of door langdurig gebruik. In de wer
ken over vergiftleer vindt men niet alleen de ei
genlijk vergiftige.stoffen besproken maar ook do 
dieren, planten en delfstoffen, waaruit zij worden 
bereid; zoo komt daarin bijv. voor de aardappel
plant, omdat deze plant solaninc houdt, die o.a. 
in de uitloopers voorkomt. Eene opsomming van 
al de vergiften uit Indië, voor zoo ver die bekend 
zijn, zou een boekdeel vullen, vooral, wanneer l e
vens cenige bijzonderheden werden medegedeeld 
over het voorkomen, de samenstelling, de wijze 
van toediening, de verschijnselen door het ge
bruik ontstaan, de behandeling enz.

Wij danken de bekendheid met vele vergiften 
in Indië aan tal van mcdcdeelingon, die in ver
schillende publicaliën verspreid voorkomen. 
Daaronder moeten genoemd worden, als werken, 
die een groot aantal vergiften bij elkaar gevoegd 
bevatten: „Indische Vergif trapporten”, bewerkt 
door Dr. M. Greshoff, 2e uitgave, 1902, en „Be
schrijving der giftige en bedwelmende planten bij 
de visehvangst in gebruik” door denzelfden schrij
ver (Mededeel, uit ’s Lands Plantentuin X en 
XXJX). Jn het eerstgenoemde boek vindt men 
283 vergiften, behoorende tot minstens 173 soor
ten; deze worden genoemd met de namen, waar
onder zij uit Indië werden toegezonden, terwijl zij 
zooveel mogelijk wetenschappelijk zijn gedetermi
neerd en de oorspronkelijke beschrijvingen er bij 
voorkomen. Het tweede der genoemde boeken is 
van belang, omdat de planten, die als bedwel
mend middel bij de visehvangst worden gebezigd, 
in verreweg de meeste gevallen belangrijke 
giftstoffen bevatten. In dat werk .komen allo 
planten voor, die over de geheeJc aarde tot dat

gaaf van redenen schriftelijk aan het hoofd
bestuur verzoeken. Het hoofdbestuur heeft het 
recht belangstellenden tot de vergadering toe 
te laten.

De werkkring der vereeniging. de rechten en 
plichten der leden, de werkzaamheden en de 
regeling der algemeene vergadering en het beheer 
der gelden worden in het huishoudelijk reglement 

• der vereeniging nader omschreven.
De vereeniging geeft een orgaan uit: Het Mid

delbaar Onderwijs in Ned.-Indië.
Vereeniging „Mangoenliardjo” te Semarang 

(rechtspersoon Gouv. besl. 5 Dec. 1913 No. 26). 
Deze vereeniging stelt zich ten doel door wettige 
middelen te bevorderen de ontwikkeling en den 
stoffelijken welstand van de Inlandsche ambte
naren in het algemeen en die van de leden in het 
bijzonder. Zij bestaat uit leden, donateurs, eere- 
leden en leden van verdienste. Leden kunnen 
zijn alle actief dienende en gewezen Inlandsche 
ambtenaren en hunne weduwen. Donateurs zijn 
personen en verccnigingen, die hunne belang
stelling voor de vereeniging toonen door eene 
jaarlijksche gift van minstens / 24. Elk lid der 
vereeniging heeft het recht algemeene vergade
ringen bij te wonen en daarin een stem uit te 
brengen. De vereeniging kiest bij meerderheid 
van stemmen uit haar midden een Hoofdbestuur, 
tot president waarvan ook een Europeaan kan 
benoemd worden. Minstens tien leden kunnen 
zich op velschillende plaatsen tot afdeelingen 
vormen met eigen besturen. De geldmiddelen der 
vereeniging worden verkregen uit de contributiën 
en giften. Alles wat tot de uitvoering van het 
bepaalde in de statuten noodig blijkt wordt ge
regeld in een huishoudelijk reglement.

Nederland'Sch-Jndische vereeniging van handels
geëmployeerden (rechtspcrs. Gouv. besl. 8 Dec. 
1909 No. 61). Doel: de maatschappelijke belan
gen van handelsgeëmployeerden in denruimsten 
zin des woords te behartigen.

Bond van Tabaksgeëmployeerden (rechtspcrs. 
Gouv. besl. 21 Oct. 1911 No. 3&). Doel: a. voort
gaande verbetering van de positie der tabaks
geëmployeerden ; b. behartiging der belangen van 
de tabaksondernemingen in het algemeen en van 
het Europeesch personeel in ’t bijzonder; c. be
vordering van den stoffelijken welstand der ge
ëmployeerden en van hunne naaste betrekkingen.

Bond van Geëmployeerden bij de Suiker industrie 
op Java, gevestigd te Soerabaja (rechtspcrs. 
Gouv. besl. 14 Sept. 1908 No. 25; statutenwij
zigingen goedgekeurd Gouv. besluiten 3 Oct. 1910 
No. 37, 21 Oct. 1912 No. 71 en 23 Juni 1911 
No. 48). Doel: de algemeene belangen, zoowel 
geestelijke als materieele, van hare leden in den 
meest uitgebreiden zin langs wettigen weg te 
behartigen

Vereeniging van Waterstaatsingenieurs in Neder- 
landsch-Oosl-Indië (rechtspcrs. Gouv. besl. 21 
Oct. 1912 No. 69). Doel: a. .behartiging van de 
algemeene belangen van het corps Ingenieurs 
van den Waterstaat en ’s Lands Burgerlijke 
Openbare Werken in Ned.-Indië; b. behartiging 
van de belangen van genoemden dienst in den 
meest algemeenen zin; c. beVordering der inge
nieurswetenschappen in het algemeen en in het 
bijzonder, voor zoover zij betrekking hebben op 
Ned.-O.-Indië.

Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnen
landsch Bestuur in Nëderlandsch-Indië, gevestigd
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doel dienen en voorts die, welker naam, in de cene 
of andere taal, op vergiftige eigenschappen duidt.

Er zijn vele. planten uit Oost-Indiö eerst be
kend geworden als vergift te bevatten door de 
chemische onderzoekingen van M. Greshoff en W. 
G. Boorsma van de plantenstoffen in Ned.-Indië 
(in verschillende Mededeel, uit ’s Lands Planten
tuin), terwijl Vorderraan in het Tijdschrift voor 
Inlandsche Geneeskundigen van 1SD3 eenige bij
dragen leverde, waarin voornamelijk de wijze van 
toediening wordt besproken.

Vergiftigingen kunnen op een groot aantal wij
zen plaats vinden. Toevallig kan dat geschieden 
door het inwendig gebruik van onbekende stoffen, 
of door de aanraking (van wonden) met vergiftige 
stoffen. Van dit laatste kan als voorbeeld dienen 
het ontstaan van sepsis (zoogenaamde bloedver
giftiging) na een krab of andere verwonding, 
wanneer daarbij bepaalde stoffen in de wond zijn 
gedrongen. Zoo kan dat rechtstreeks geschieden 
bij tle verwondingen door een tijger en andere 
dieren, daar niet zelden in verrotting verkeerende 
dierlijke stoffen in de holten hunner nagels voor
komen.

Bij het huishoudelijk gebruik van vergiften, 
zooals bij do vischvangst, bij het dooden van 
schadelijke dieren, bij het toebereiden van stoffen 
voor den handel, kunnen vergiften toevallig als 
snel werkende, nadcelige invloeden optreden of 
door voortdurende aanraking, steeds herhaald in
ademen en langdurigen inwendigen toevoer aan
leiding zijn tot chronische vergiftigingen. Gedeel
telijk oeconomisch kan men noemen de aanwen
ding van vergiften op scherpe wapenen (krissen, 
lansen, sabels, pijlen enz.), die op jacht en soms 
in oorlogen worden gebezigd (zie PI JLVERGIF- 
TEN). Jn den regel zijn tegenwoordig krissen en 
lansen niet vergiftigd. Be inlanders bezigen bij 
het schoonmaken dezer wapens dikwijls wara- 
ngan (zie hieronder) als schuurmiddel, waardoor 
men de meening kreeg, dat het dient om ze ver
giftig te maken.

Eene andere’ oorzaak is vergiftmoord, dat is de 
toediening van een vergift met het doel om den 
dood te veroorzaken, hetzij van zich zelven, hetzij 
van anderen.

Onder de genoemde omstandigheden kan het 
vergift, in min of meer geconcentreerden vorm, in 
het lichaam komen langs den mond, den anus, de 
huid, de adcmluilingswerktuigen, het slijmvlies 
van den neus, der oogen, der ooren, van de blaas, 
van do vrouwelijke geslachtswerktuigen en — 
zooals wij reeds zagen — ook door verwonding.

Zonder twijfel hebben vergiftigingen, op aller
hande wijzen, in de inlandsche maatschappij 
steeds een groote rol gespeeld. De telkens voorko
mende vertellingen uit Indië, ook die van ouden 
datum, uit do inlandsche en Europeesche maat
schappij, waarin geschiedenissen van vergiftiging 
verhaald worden, berusten echter niet zelden op 
overdrijving. Er wordt veel moor over vergifti
ging gepraat dan dat zij voorkomt, vooral in do 
Indo-Europeesche maatschappij. Men hoort daar
over de vreemdste verhalen en vrij algemeen is de 
meening, dat er veel meer gevallen zijn dan die 
als zoodanig worden herkend. Als er na het over
lijden blauwe plekken aan liet lijk te zien zijn, 
denkt de leek aan vergiftiging en zelfs, als do ei
genlijke oorzaak van den dood goed is geconsta
teerd, blijft het publiek over vergift spreken. In 
den „Max Havelaar” wordt de dood van den

assistent-resident van Lëbak aan vergift toege- 
schrcvcn, hoewel door den geneesheer een lever- 
abces was geconstateerd. Voornamelijk is het ziek 
worden van iemand, nadathij een bediende (meer 
bepaald eene mónagère) heeft ontslagen een reden 
om door het publiek een vergiftiging aan te ne
men; ook het overlijden van een der cchtgenoo- 
ten, kort nadat een Huwelijk is gesloten, wordt 
meermalen aan vergiftiging door inlandsche 
vrouwen toegeschreven. Het is zelfs geen uitzon
dering, dat aan geneesheeren, die zoo iemand be
handelden, officieel door de Justitie wordt ge
vraagd of zich gedurende het leven of na den dood 
verschijnselen voordeden, die aan vergiftiging de
den denken.

De beantwoording is niet moeilijk, wanneer er 
eene snel verloopende vergiftiging plaats vond, 
zooals door den beet van slangen, van duizend- 
pooten enz., door verwonding met vergiftigde 
wapenen, of door de toediening eener groote hoe
veelheid vergif in spijzen; maar dit laatste ge
schiedt zelden met een misdadig doel, wel bij zelf
moord of door toeval. Door toediening van opium- 
bereidingen vindt men wel eens snel verloopende 
vergiftigingen, voornamelijk bij kinderen, aan 
wie de baboe soms zulk een middel geeft om het 
kind zoet te houden. Zoo wordt ook wel eens eene 
acute vergiftiging waargenomen met KATJOE- 
BOENG (zie Dl. II, 285). liet zaad dezer plant 
wordt o.a. op Madoera veel in toeak (zie PALM
WIJN, Dl. III, 273) gemengd, waardoor halluci- 
natiën ontstaan, die dikwijls oorzaak zijn van 
moord en doodslag (Schneider, Catechismus der 
gerecht, genccsk. van N.-i., bl. 117). Ook wordt 
beweerd, dat de zaden en de bladeren worden ge
brand en de rook er van in.de kamer wordt gebla
zen ( ?) door dieven, die daar wcnschen te stelen; 
de bewoners zouden daardoor in diepen slaap val
len. Verder komen snel verloopende intoxicaties 
door arsenik of door zwavehmur nu en dan voor. 
Als toevallige-acute vergiftiging ziet men de ziek
teverschijnselen na het eten van zoogenaamde 
vergiftige garnalen, kreeften en krabben, van en
kele vischsoorten, van vleesch uit blik of van het 
vleesch van dieren, die zeer lang zijn nagejaagd 
en onder groote vermoeidheid werden gedo'od, en 
dergelijke meer.

De inlanders verkiezen voor vergiftmoord liefst 
stoffen, die een langzaam wegkwijnen en lang
durig ziek zijn ten gevolge hebben, omdat zij wel 
weten, dat dan de ontdekking der toediening veel 
mocilijker wordt. In den regel geven zij daarbij 
niet een enkel vergift, maar een mengsel van ver
schillende soorten of, afwisselend, onderscheidene 
nadcelige stoffen. Dat is ook de oorzaak, dat er 
van de werking nog zoo weinig met voldoende ze
kerheid bekend is; want al kennen wij de werking 
van vele vergiften elk voor zich, zoo maakt die 
vermenging het ziektebeeld onduidelijk, als er 
ééno stof niet in overwegende hoeveelheid aan
wezig is. Een voorbeeld daarvan is de gelijktijdige 
toediening van gadoeng (mal., jav., soend.), 
akar taréba (mal.), akar tjërmai (mal.) en këloo- 
loot (mal.) (een soort MYLABRIS, II, 837),.die 
geroosterd en fijn gewreven worden; daarvan 
werden twee eetlepels gegeven in pinclang ikan, 
waarbij de dood na 20 dagen vólgde (Gen. Tijd- 
schr. v. N.-L, XXVI, 90). Een ander voorbeeld 
levert het mengsel van arsenik-, koper-, lood- en 
tinvorbindingen (Gen. Tijdschr. v. N.-I., II, 417). 
Het verloop kan door herhaaldo toediening van
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ééji vergif of door afwisselende tocrciking van 
verschillende stoffen zoo langzaam zijn en de ver
schijnselen zoo verward, dat aan vergiftiging niet 
wordt gedacht en ook scheikundig onderzoek die 
niet kan aantoonen.

De vergiften uit het mineralenrijk hcetcn in 
het Maloisch gewoonlijk ratjoen, die uit het plan
tenrijk oepas, ipoeh of toeba, die uit het dieren- 

• rijk bisa. Maar die uitdrukkingen worden onder
ling wel eens verward; zoo heet o.a. een vergiftige 
landslak op het eiland Saparoea bia ratjoen, ter
wijl in het dagelijksche leven tusschen Europea
nen en Inlanders gewoonlijk alleen liet woord 
ratjoen gebezigd wordt.

De bereiding van vergiften voor oeconomische 
doeleinden geschiedt zoowel door hen, die ze 
willen gebruiken, als door personen, die zich op 
die industrie bijzonder toeleggen. Dat laatste 
heeft de overhand bij het leveren en bereiden van 
vergiften, die voor een misdadig doel moeten die
nen. Zulke personen zijn bij liet inlandschc pu
bliek bekend; velen hunner maken tevens hun 
werk van het samenstellen van toovermiddclen 
om iemand tot zijn wil te krijgen, goena-goena, 
van djamoe’s, van liefdedranken en dergelijke. In 
de laatstgenoemde komen, zonder twijfel, heel 
dikwijls vergiftige stoffen voor, zij het ook in klei
ne hoeveelheden.Eigenaardig is het, dat die liefde
dranken meestal dienen tot opwekking van de 
geslachtsdrift. Somtijds zijn daarbij echter ver- 
doovende middelen, die langs een omweg zulk 
een uitwerking veroorzaken (zie v. d. Burg- De 
geneesk. in N.-I., I, 2e dr., 259), maar in andere 
gevallen worden zij gegeven met de schijnbare 
bedoeling om als opwekkend middel te werken, 
doch in werkelijkheid met het doel eene tegen
overgestelde uitwerking te verkrijgen; dat is ge
woonlijk het geval, wanneer er sterke jaloezie 
in het spel is, waarbij eene, naar hare meening, 
verongelijkte vrouw aan hare mededingster het 
genot eener geslachtelijke gemeenschap misgunt. 
Bij al die bedoelingen worden de vergiften toe
gediend, gemengd in spijs of drank. Uitwendige 
aanwending van vergiften bepaalt zich gewoon
lijk tot het gebruik als schoonheidsmiddel, maar 
dan niet met een misdadig doel. Het zijn voor
namelijk de VLUCHTIGE OLIËN (III, «0), die 
bij deze aanwending nadeel kunnen doen. terwijl 
de meeste er van, bij inwendig gebruik, recht
streeks als vergift werken.

Verreweg de meeste vergiften-1 everende plan
ten, dieren en mineralen zijn in deze Eneyclo- 
paedie beschreven. Wordt de naam van een of 
ander vergift genoemd en wenscht men te weten, 
waarmede men te doen heeft, dan zal men ge
woonlijk op dien naam de inlichtingen kunnen 
vinden, die voldoende zijn om eenigszins op do 
hoogte te komen. Over enkele, die niet zijn ge
noemd of waarvan het wenschelijk schijnt nog 
iets bijzonders medetedeelcn, volgen thans nog 
eenige aanteekeningen.

Het meest gebruikte vergift' is zeker arsenik. 
Dat is op alle pasar’s te koop onder den naam 
warangan of walirang abang (jav,). Meestal 
wordt dat ten onrechte zwavelarsenik of oper
ment genoemd. Dc onderzoekingen van Wisseling 
(Gen. Tijdschr. v. N.-I., XXXIV, 438) hebben 
aangetoond, dati warangan voor 90 — 90,3% be
staat uit arsenigpuur, terwijl er geringe hoeveel
heden rcalgar (As, S2) en operment (As., S3) en 
soms eenig gedegen arsenik (vliegensteen) iii

voorkomen. Bijna altijd wordt tevens citroenzuur 
toegediend. De aanwending er van geeft in Indië 
dezelfde gevolgen als overal elders; evenwel kan 
de herkenning eener vergiftiging daarmede groo- 
te moeilijkheden oploveren in een land, waar tel
kens gevallen van cholera voorkomen, omdat de 
beide ziektebeelden een sterke overeenkomst ver- 
toonen. Bij den minsten twijfel levert echter een 
chemisch onderzoek van het uitbraaksel of van 
doelen van liet lijk een vrij gemakkelijk te ver-* 
krijgen bewijs.

Een zéér gezocht middel is ook koper, liefst 
als zwavelzuur koper, proesi of troesi (welke 
laatste naam ook aan cyaankalium wordt gege
ven). Dit wordt ook onder het voedsel gemengd, 
maar kan zich verraden door de groene kleur. 
Daarom worden ook andere koperverbindingen 
gebruikt o.a. een dat paroenggoe (soend.), lojang 
(mal.), of gangsa (jav.) heet. Het wordt bereid 
uit kopervijlscl of uit het afschrapsel van gong’s 
dat als zoodanig wordt gebruikt of met water en 
lemmetjcssap wordt vermengd. De zoo ontstane 
verbinding, citroenzuur koperoxyde, wordt met 
aluin (tawas, mal., jav.) vermengd en in liet 
water gedaan, dat gebruikt wordt om er rijst 
boven te stoomen in een koekoesan (mal., jav.). 
Daar de rijst niet met het water in aanraking 
komt en de koperzouten niet vluchtig zijn, zou 
die aanwending gewoonlijk geen kwaad doen: 
maar onder het koken bersten dc waterbellen 
en spatten er droppels, die het koperzout be
vatten tegen de rijst, die meestal als zij half gaar 
is, wordt omgeroerd en nog eens gekookt. Zoo 
worden dus vele rijstkorrels met dat vergift be
deeld. Er is dan aan de gekookte rijst niets te 
zien en niets te proeven, maar bij voortdurende 
toediening ontstaat een langzame vergiftiging 
door koper, die zich zou uiten door vermagering,' 
bloedspuwcn cn «bloedwateren. Verder wordt dat 
afschraapscl ook in pisang toegediend, waarin 
het door middel van een drogen grasspriet wordt 
geblazen, onder langzaam terugtrekken van hei 
sprietje; of de binnenzijde der dok blaadjes van 
inlandschc sigaren (rokok) wordt er mede be
streken; daar de inlanders den rook inslikken, 
blijft het fijne afschraapscl in mond en keel han
gen. In die laatste gevallen werkt het tevens als 
mechanisch vergift.

Jn de natuur vindt men enkele dalen en grol - 
ten, die veel koolzuur bevatten en daardoor den 
dood veroorzaken (I, 035 DOO DEN DAL).

Onder de vergiften uit het plantenrijk werd 
reeds gewezen op opium en katjooboeng (mal., 
jav.), die de meest gebruikte zijn. Gevallen van 
zelfmoord door opium vindt men medegedeeld in 
Gen. Tijdschr. v. N.-L, lil, 500 en VIII, 370. 
Over het opium zelf, het opiumschuiven, de 
verschijnselen der chronische vergiftiging enz., 
zie O PI UM (lil, 155). Opmerkenswaardig is het, 
dat zeer veel vergiftige wortels, vruchten, blade
ren enz. als voedingsmiddelen dienen, nadat het 
vergift er uit verwijderd is door wasschen in de 
rivieren, door rotting, door koking of door het 
bij voegen van andere stoffen. Daarover vindt 
men medodoelingen in het artikel VOEDINGS
MIDDELEN. Hier moet er echter op gewezen 
worden, dat het uitwasschen wel eens aanleiding t 
wordt tot vergiftiging van veel menschcn fcefgelijk, 
die dan dezelfde min of meer lievige verschijnse
len vertoonen. De wortels van KËLADI (II, -98) 
bevatten groote, naaldvormige kristallen van
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zuringzuVe kalk, daarom worden de geraspte 
wortels in rivierwater uitgewasschen. Bontius 
vertelt (Hist. nat. et med. Ind. Oriënt., VI, 144), 
dat in 1G2S — ’29 do belegeraars van Batavia 

. gebrek hadden aan rijst en do genoemde wortels 
in duizenden korven in het water weekten, liet 
zoo verontreinigde water bezorgde aan beleger
den en belegeraars doodelijke dysenterie. Ook 
in GADOENG (I, 727) bevinden zich zulke kris- 

•tallen; het uitwasschen van die wortels was, 
naar men meende, in 1879 aanleiding, dat dui
zenden inlajiders te Semarang aan een drogen 
hoest leden, die zou ontstaan zijn door het drin
ken van besmet rivierwater. Dit is zeer goed 
mogelijk, omdat het vóórkomen, van die prik
kelende kristallen in paardenvoeder ook de 
oorzaak is van hoest bij paarden. Andere plantcn- 
stoffen, waarin die scherpe naaldlcristallen voor
komen zijn ATJOENG (I, 95), de jonge uit
spruitsels van BAMBOE (I, 130), palmiet of 

■-palmkool van den KLAPPER (II, 327) en liet 
meel uit den stam van Bira negri (SENTE); 
deze moeten dus steeds goed worden uitgewas
schen. Do uitspruitsels van aardappelen, maar 
nog meer van BËNGKOEWANG (I, 2GS) worden 
dikwijls gebruikt. Men laat de ontkieming plaats 
vinden tusschen vochtig stroo, raspt de wortels 
met de uitspruitsels, perst die uit en dient het 
sap in dranken toe, gewoonlijk in kleine hoeveel
heden gedurende langen tijd. Loomheid, slaap
zucht, beven, uitputting en braken zijn de gevol
gen, waarbij verlamming komt der onderste lede
maten en meermalen de dood volgt.

In het Algemeen worden de vergiftige planten 
waarschijnlijk niet dikwijls alleen gebruikt, maar 
er is daarvan niet veel bekend. Dat wil zeggen, 
de planten zijn wel voor een groot gedeelte bc- 

• kend, maar niet of zij tot vergiftiging worden 
gebezigd, evenmin als de wijze-waarop dat zou 
geschieden. Het is evenwel waarschijnlijk, dat, 

enals het van de pijlvcrgiften bekend is, in de 
meeste vcrgiftmengscls verschillende plantaardi
ge stoffen voorkomen in den vorm van aftreksels 
of afkooksels.

I 'it de sojaboonen (11.285, KATJANG KA- 
DËLK) wordt 
kadólé heet ; wajinecr de bereiding niet met zorg 
heeft plaats gehad, meer bepaald als die te lang 
heeft geduurd, is de tempé vergiftig. (Gen. Tijd- 
schr. v N.-I., XL, 253).

Deze aanlcekeningcn mogen voldoende zijn ter 
aanvulling van hetgeen over de vergiftige planton, 
ieder voor zich, in deze Encyclopaedic reeds is 
medegedeeld.

Onder de dieren zijn een groot aantal vergif
tige. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tusschen die, welke vergiftige beten of verwon
dingen kunnen teweegbrengen, on die, welke als 
vergift werken, wanneer zij worden gegeten.

'I’ot do eerste behooron de gifslangen (zie 
BRILSLANG, 1, 409 en SLANGEN, lil, 79G), 
die het kleinste aantal der Indische slangen vor
men, zoodat een vergiftige slangenbeet steeds tot 
de hitzonderingen behoort. Daaronder vinden wij 
de brilslang, de slangen, door de Maleiers ge
noemd oelar babi, oolar biloodak, oelar matahari 
of oelar sèndok; oelar bëdoedak (Lciolcpua 
rhodostomn); oelar belang (Hungarus-soorten) 
en een vijftiental andere; behalve nog de zee
slangen, die alle vergiftig zijn. Eene der belang
rijkste vergiftige slangen is oelar képala doewa

(mal.) (A7«p3-soortcn), die betrekkelijk het groot
ste giftapparaat bezitten van alle slangen, daar 
het meer dan -/a van het gchcelc lichaam inneemt. 
Do bek is evenwel zoo klein, dat verwonding door 
do gifttanden bij mcnschon alleen mogclijk is aan 
zeer kleine lichaamsdeelen, bijv. aan de teenen 
of de vingers van jonge kinderen. De doodelijke 
afloop door slangenbeet, die in Ncd.-Indië jaar
lijks bekend wordt, is onbeduidend tegenover die 
in Britsch-Indië. Terwijl het cijfer daarvoor in 
het laatstgenoemde land eonige duizenden be
draagt, is dat voor Ned.-Indië gemiddeld 20.

Onder do DUIZENDPOOTBN (I, 647) zijn 
vele vergiftige; de dood door een kneep dezer 
dieren is zeldzaam, maar komt toch voor(V. d. 
Burg, De geneesh. in N.-I., II, 561), terwijl de 
in Indië voorkomende schorpioenen (II, 310, KË- 
TOENGGËNG) wel plaatselijkc ontsteking ver
oorzaken door hun steek, maar nooit den dood.

De beet door dolle dieren (hondsdolheid) kan 
in hare gevolgen ook tot de vergiften worden 
gerekend.

BIJEN (I, 425), wespen en MIEREN (II, 725) 
worden in herinnering gebracht. De laatste kun
nen tot belangrijke ontstekingen der huid aanlei
ding geven en hevige verschijnselen veroorzaken, 
o.a. wanneer een mensch, als straf, boven een 
mierennest is bevestigd. Vele SPINNEN zijn 
vergiftig, waarbij men als regel kan aanne
men, dat de soorten, die geen netten hebben om 
hun prooi te vangen, vergiftiger beten toebrengen 
dan de andere (Nat. Tijdschr. v. N.-I., XIII, 401).

Door het steken der MUSKIETEN (II, 811) 
ontstaan meermalen hevige aandoeningen (V. d. 
Burg, De geneesh. in N.-I., I, 2c dr. 298), ter
wijl zij als overbrengers van malaria een belang
rijke rol spolen.

Een groot aantal harige rupsen veroorzaken 
huidontstekingen, evenals andere insecten, waar
onder hot laatst bekend is geworden Paederus 
perigrinus Fabr. (Gen. Tijdschr. v. N.-I., XLI, 
282).
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Van de visschcn, die door de stekels hunner 
vinnen of kieuwdcksels gevaarlijke wonden kun
nen toebrengen zijn bekend: Squalus-sooiten; 
Plotosu# lincatus; Arius militaris (II, 5S3, LIM- 
POEK); Trygon pastinaca; Myliobates aquila 
(PAREE);* Synanceia brachio; Trigla-soorten; 
Apistus alatus; Clarias punctatus e. a. De laatst
genoemde, ilcan lélé, wordt levend ter markt ge
bracht, maar dadelijk na den verkoop gedood 
door een slag met een rolronden stok, dien de 
verkooper steeds bij zich heeft. Enkele dier ste
ken schijnen rechtstreeks vergiftig te zijn. (Gen. 
Tijdschr. v. N.-l., XXXIII, 79).

Van de dieren, die voor den mensch vergiftig 
zijn, wanneer hij hun vlecsch eet, komen het 
eerst ccnigo vischsoorten in aanmerking. Daar
onder bcklccden do Tetrodon-soorton., die in het 
algemeen als ikan boental of ikan boentak (mal.) 
bekend staan, eene voorname plaats. Het schijnt, 
dat het vergift bij die dieron voornamelijk in de 
kuit voorkomt, terwijl men bijzonder bAng is 
voor de gal. Er wordt dikwijls beweerd, dat do gal 
tot vergiftmoord zoji gebruikt worden, maar de 
bittere smaak daarvan maakt de toodiening zeker 
moeilijk; waarschijnlijker is hot, dat de kuit alleen 
vergiftig is. Hot verdient nog aantcekeiung, dat 
het bloed van enkele visschcn, o.a. van don be
kenden ikan këmboeng (1T, 299) en van ikan 
tjakalan (mal.) als vergiftig wordt beschouwd.

I
i
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De mogelijkheid daarvan is niet te ontkennen 
omdat o.a. het bloed van de aal zeer vergiftige 
eiwitstoffen bevat.

Andere vergiftige visschen zijn ikan mcrah ba- 
toe (Chactodon) en ikan tambang (mal.) (Spratella 
kowala), die ook simallo of singkaret (xiasch) 
heet. Met die laatste visschen zijn vergiftigingen 
op groote schaal bekend geworden, vooral op het 
eiland Nias. Vandaar gaf Kats eene beschrijving 
van vergiftiging van 74 personen, van wie er 9 
overleden, terwijl 4S dieren daardoor stierven 
(Gen. Tijdschr. v. N.-I. XIII, 141).

Meermalen worden vergiftige deden van die
ren, zooals de kop van gifslangen, het slijm 
om de kuit van visschen en dergelijke tot aseh 
verbrand en die aseh als vergift toegediend. Daar
van is echter weinig nadeel te verwachten, omdat 
de organische vergiften bij hooge temperatuur 
worden ontleed.

Vogels kunnen vergiftig vleescli hebben, wan
neer zij vergiftige plantendeelen hebben gegeten. 
Nieuwenhuis (ln Centraal-Borneo, II, Hoofdst. 
10 en bl. 100) zag een paar malen vergiftiging 
door het eten van het vleesch van den Argus
fazant (II, 355, KOEAU), misschien wel omdat 
die vogel vergift had gegeten.

Er zijn verscheidene dieren, die vergiften kun
nen eten, zonder er zelf nadeel van te ondervin
den. Zoo verdragen geiten heel goed tabak en 
de reeds genoemde katjoeboeng en eten die bla
deren gaarne. Haar vleesch en ook hare melk 
kunnen daardoor vergiftig worden. Van enkele 
insecten zijn dergelijkc feiten bekend. Onder 
anderen worden kleine, zwarte kevertjes met.ka- 
tjoeboengbladeren gevoed en door de bereidsters 
van goena-goena tusschcn watten in stopfles- 
schen in leven gehouden. De faecaalstoffen van 
'die kevertjes worden dan in spijs of drank ge
mengd. Op dergelijke manier gebruikt men ook 
de faecaalstoffen van den dëndang-kever (Epi- 
cauta ruficeps). Deze stoffen houden strychnine 
in en waarschijnlijk ook een pijlvergif van Borneo 
(Gen. Tijdschr. v. N.-I., XXI, G79 en XXII, 197).

De reeds genoemde vergiftiging door garnalen 
heeft gewoonlijk plaats als de koppen der dieren 
zijn gegeten, maar ook als zij in beginnende ont
binding verkeeren, wat met voedingsmiddelen 
van dierlijken oorsprong bij de hooge tempera
tuur al spoedig plaats vindt. Al de vergiftigingen 
door.die eenigszins bedorven spijzen hebben hun
nen oorsprong in de daarin voorkomende pto- 
maïnen, (dat zijn produkten van omgezet eiwit) 
en in sommige gevallen wellicht in het voorko
men van vergiftige bacteriën. Om te zien of gar
nalen, kreeften, krabben en oesters vertrouwbaar 
zijn, bestaat de gewoonte bij het koken een zil
veren lepel of vork mede te koken; wanneer zij 
slecht zijn, zou die lepel door zwavelwaterstof 
zwart worden. Veel vertrouwen verdient die 
proef evenwel niet. Bij de oesters is het voorzichtig 
den zoogenaamden baard te verwijderen. In de 
schaal van een kokhaansoort met bloedrood sap, 
kërang darah (mal.), komen dikwijls parasitische 
kreeftjes voor, die voor vergiftig gehouden wor
den.

staan als vergiftig bekend, evenals verschillende 
Limulus-soorten. Dat zijn krabben, waaronder 
vermelding verdienen ikan tjërmin( ?) (mal.) en 
ikan belangkas (mal.), mimi nanggal (jav.)
(Lophozymus epheliticus) en katam badoeri. 
(mtnaxgk. mal.?) (Micippe cristata).

Er moeten nog enkele vergiften genoemd wor
den, die bij inwendig gebruik mechanisch 
werken.

Daaronder zijn voor Indië te noemen: glas-* 
scherven of glaspoeder, die den naam hebben 
van vruchtafdrijvend te werken, waartoe zij met 
andere stoffen worden vermengd.

DJAMBOE BIDJI (I, G15) heeft zeer veel pit
ten, die niet zelden mee worden gegeten. Daar
door kunnen die mechanisch prikkelen en aan
leiding geven tot ziekte, zelfs tot den dood (Gon. 
Tijdschr. v. N.-I., XII, 1G5, XXI V, 139).

Het fijn gesneden haar, vooral de snorren, van 
tijgers wordt onder het eten gemengd en werkt 
als mechanisch vergift. Ook het haar van verschil -« 
lende rijstsoorten wordt als vergiftig beschouwd, 
wat waarschijnlijk afhankelijk is van het voorko
men daarin van glasheldere, scherppuntige,naald
vormige kristallen van kiezelzuur (Gen. Tijdschr. 
v. N.-I., XXV, 8G en Vorderman, Onderzoek 
naar het verband tusschcn rijstvoeding en beri- 
beri, Bijl. 3, II). De haren van bamboe-uitspruit- 
sels werken op dezelfde wijze.

Evenals het misbruik van vele stoffen geeft 
ook dat van ampo (jav.) [I, 3, AARDE (EETBA
RE)] aanleiding tot chronische vergiftigingsver
schijnselen.

Het kan niet in de bedoeling van dit artikel 
liggen de verschijnselen, die zich bij onderschei
dene vergiftigingen voordoen te beschrijven. Som - 
mige geven aanleiding tot zeer plaatselijke ver
schijnselen, andere tot algemeene. De eerste zijn - 
meestal van ontstekingachtigen aard; de laatste 
kunnen dat ook zijn, maar zijn ook wel de uit
werking van verdooving, terwijl beide tegelijk 
aanwezig kunnen zijn; eindelijk geven andere 
aanleiding tot sepsis, do in den laatstee tijd zoo 
dikwijls onjuist genoemde bloedvergiftiging.

Aan een, acute inwendige vergiftiging kan ge
dacht worden, wanneer bij een nog kort te voren 
gezond mensch plotseling vreemdsoortige, snel 
stijgende ziekteverschijnselen ontstaan, die spoe
dig zijn gevolgd na het gebruik van spijzen of 
dranken, die anders goed werden verdragen, liet 
vermoeden daarop wordt grooter, als eonigo per
sonen tegelijk, onder die omstandigheden, de
zelfde verschijnselen vertoonen of aks die ook 
voorkomen bij huisdieren, die van de spijzen 
gebruikten. Zulke verschijnselen kunnen zich van 
cenige minuten tot 24 uren na het gebruik voor
doen.

Bij vergiftiging door verwonding (slangenbeet 
enz.) is het oonstateeren Cr van gemakke
lijk.
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Bij chronische vergiftiging komt men gewoon
lijk eerst na eenigen tijd op het denkbeeld daar
van.

De behandeling moet zooveel mogelijk door 
een geneesheer geschieden. Wanneer vergift door 
den mond is ingenomen, moet men trachten het 
door opwekken van braken uit de maag te ver
wijderen, door bij v. een vinger of een penne- 
veer in de keel te steken of door den zieke wat 
water vermengd met mosterd (een of twee thee
lepels op een kopje water) te laten drinken. Zijn

Van de sprinkhanen worden als vergiftig ge
noemd: de Javaansche walang pëloes (Poeci- 
locera 'punclata); walang anggas (Acanthoderus 
bifoliatus en Bacleria nemalodes); walang këndal 
en walang oepas.

De jonge rupsen van Euproclis (Mülleri?)
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er zuren,als oorzaak in het spel, dan geve 
kalkwater, zeepwater, magnesia of een verdundo 
oplossing van soda in ruime hoeveelheid; later 
slijmerige dranken en melk. Bij vergiftiging door 
alkaliën (potascli, soda, kalk) moet daarentegen 
citroensap met suikerwater of azijnwater gegeven 
worden en geen braakmiddelen.

Bij arsenikvergiftiging komt wel braakopwek- 
king te pas, evenals laxeermiddelen.

4 Is er een verdoovend vergift toegediend, 
dan is braken aangewezen, met het aan
leggen van koude kompressen, de toediening 
van koffie en, zoo het kan, beletten om in te 
slapen.

Wanneer de zekerheid bestaat, dat iemand door 
een giftslang is gebeten, wende men geen inland- 
sehe geneesmiddelen aan (zooals rhinoceroshoorn, 
tjoela badak (mal.), die volkomen werkeloos zijn. 
Zoo spoedig mogelijk make men door de wond 
een vrij diepe kruissnede en laat die eenige mi
nuten bloeden. Daarna bindt men het getroffen' 

^id boven de wond af door een niet al te vast aan- 
gehaalden doek. Men kan de wond uitzuigen, als 
men volstrekt zeker is, dat in den mond geen 
ontvellingen of wondjes of slechte tanden voor
komen, het beste is, dat de gebetene zelf de 
wond uitzuigt en daarna den mond goed uit
spoelt met een sterk afkooksel (niet aftreksel) van 
theebladeren of met 2 % carbolwater. Rondom de 
wond, die met een 2 % oplossing van chloor
kalk wordt uitgewasschen kunnen eenige ondcr- 
huidsche inspuitingen, ieder van 1 cM.3 van die 
oplossing, gemaakt worden. Calmette heeft 
een serum antivénimeux bereid, maar het schijnt, 
dat dan voor elke slangensoort een serum zou 
moeten bereid worden door het vergift van die 
bepaalde soort.

Bij dollchondsbeet bindc men het lid zoo spoe
dig mogelijk boven de wond af en wassche die 
uit met eone sublimaatoplossing van 1 op 1000. 
Daarna wordt de wond snel uitgebrand met 
een gloeiend ijzer, rookend salpeterzuur of 
chloorzink. Men krijgt dan wel een groote wond, 
maar er is kans, dat het vergift vernietigd is. 
Toch blijft het zenden naar een Instituut Pas
teur noodig.

Steken van schorpioenen, van insecten of be
ien van duizendpoten enz. worden even met am
monia liquida aangestipt.

Dit alles heeft alleen betrekking op de eerste 
’ te verleenon hulp, want tic eigenlijke en verdere 

behandeling moet steeds door een geneesheer ge
schieden,

zoutzuur; poetjoeng-vruch
ten; loodchromaat in 
gekleurd suikergoed; c 
croton-olie; ijzerhou- £ 
dend zand; opium; >10 
vischbedwelmend ver
gif; strychnine; ben- 
zoëhars; fijngeknipte js 
haren met brons 

Onderzoek zonder vergif te 
vinden

men
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1Dus werd in bijna 37 % geen vergif gevonden, 
wat nog niet leidt tot de zekerheid, dat het niet 
is gebruikt.

De literatuur over speciaal Indische vergiften 
is in den tekst reeds genoemd. In boeken over 
zoölogie, botanie en vergiftlcer vindt men nadere 
bijzonderheden. Vergiftigingsgcvallen en onder
zoekingen naar vergiften zijn verder medegedeeld 
op een groot aantal plaatsen van het Gen. Tijd- 
schr. v. N.-L

VERHURING. Zie VERKOOPINGEN.
VERJAU (Aroe-eil.). Zie BOEROENG DA- 

RA LAOET.
VERKOOPINGEN (OPENBARE), VERHU

RINGEN, VENDUTIES, VENDUKANTOREN.
In de eerste jaren na de stichting van Batavia 
waren de secretarissen van het collegie van Jus
titie belast met het houden van verkoopingen, 
terwijl aan „den deurwaarder en den stadsbode 
als bijbetrekkingen waren opgedragen den uyt- 
roep van de publieke vendutien en ook het bid
den ter begrafenisse”.

In 16-12 werden deze bedieningen en betrek
kingen geregeld en werd de eersto vendumeester 
aangesteld. Den secretaris word verboden zich 
met vrijwillige verkoopingen in te laten; de exe
cuties bleven echter in zijne handen. Eveneens 
moesten de deurwaarder en de stadsbode *hunne 
rollen van afslager en bidder laten varen. Eén 
gezworen klerk van de secretarie werd den ven
dumeester als schrijver toegevoegd. Als salaris 
mocht de vendumeester in rekening brengen bij 
de verkoopingen van roerende goederen drie en 
van vaste goederen anderhalf reaal van achten 
ten hondert. De koopprijzen moest hij binnen 
zes weken aan de verkoopers verantwoorden, 
,,’t sy deselvc ontfangen heeft ofte niet”. Voor- 
deelig was de betrekking van vendumeester niet, 
daarom werd zes jaar later het salaris verhoogd, 
den bode een evenredige belooning toegekend en 
recht van preferentie verleend benovens „een 
legael ofte stilswygendo hypotheccq op de gc- 
mynde goederen”, zoolang deze nog in het bezit 
van den debiteur bleven. Daarna volgden betere 
tijden. Zoo werd in 1686 bepaald dat de borgtocht 
van den vendumeester zoude bedragen 4000 
rijksdaalders van 60 stuivers „wegens de groote 
importantie van desselfs administratie in dese 
lyden”.

De betrekking van vendumeester schijnt in 
het midden dor ISe eeuw nog voordeoliger te zijn 
geworden, althans er werd bepaald dat de acte 
van diens aanstelling op een hoogcr zegel ge
schreven moest worden en wel een van tachtig 
rijksdaalders, terwijl „de acte of ander beschoyd, 
waarbij oen notaris geadmitteerd werd om onder 
de gemeente te mogen practiseeren”gesteld moest 
worden op een zegel van achttien rijksdaalders.
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Men krijgt eenig inzicht in het bekend gewor
den aantal vergiftigingen in Ned.-Indië door de 
rnedcdeeling van den Chef over den Geneesk. 
Dienst in Gen. Tijdschr. van N.-L, XLIV, blz. 
109. Er zijn hom namelijk van 1899 — 1903 be
kend geworden 103 gevallen, waarin gereeh- 
telijk scheikundige onderzoekingen werden ge
vraagd. Het resultaat daarvan was in die vijf 
jaren:

negatiefpositief

bloedonderzoek 
arsenicu m 
sublimaat 
koper
këtjooboeng
aluin
cyaankalium

1319
21

4
3
3
3
2
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' ■ Welke rangen de vendumeester en diens afsla- 
' ger onder «de dienaren van de Compagnie inna

men, leeren ons de reglementen op de begrafenis
sen. Daarbij was de rangorde nauwkeurig be
paald. De titel van den vendumeester was 
„d’Edele”, hij ging vóór de notarissen, doch 
achter de advocaten, schippers, weesmeestcren 
en heemraden. De afslager was een dór laatste 
van de rij en heette „Monsieur”. De scheeps- 
oppercliirurgijn, ook een Monsieur, kwam achter 
den venduafslager.

Tot het laatst der 18e eeuw kwamen.alle voor- 
deelen, die het vendukantoor te Bat avia afwierp, 
ten bate van den vendumeester en afslager met 
uitzondering van 1/„ %. welke ten bate kwam van 
het heemraadschap en 1/8 %, welke genoten werd 
door den kastelein van het Hecrenlogement, 
waar de veilingen van vast goed plaats vonden. 
Ook vinden wij aangeteekend dat de Gouverneur- 
Generaal wegens diens aandeel in de winst van 
het „vendukantoor” in 1792 en 1793 genoot 
13.080 rijksdaalders.

Eerst van 1 Januari 1797 af werden de vendu- 
kantoren beheerd voor rekening van de Com
pagnie.

Een instructie voor het vendukantoor te Ba
tavia werd vastgesteld den 2Sen Januari 1797, 
terwijl bij publicatie van 9 Maart 1S13 te Sema- 
rang en te Soerabaja vendukantoren werden op
gericht op denzeifden voet als dat te Batavia. 
Bij Ind. Stb. 1S17 no. 2 en 1822 no. 29 werden 
deze onderwerpen opnieuw geregeld en behou
dens tal van wijzigingen en aanvullingen bleef 
die regeling bestaan tot 1 Juli 18SG (Ind. Stb. 
no. 83).

In 1889 werd de aansprakelijkheid van den 
vendumeester geregeld en bij dezelfde gelegen
heid een geheel nieuwe instructie en reglement 
vastgesteld, waarbij de door ervaring gebleken 
onvolkomenheden en onduidelijkheden werden 
aangetuid (Ind. Stb. no. 190 — 194).

Nadat deze regelingen in den loop der jaren 
op enkele punten waren gewijzigd, werden in 
1908 een nieuw reglement en een nieuwe instruc
tie vastgesteld, welke werden opgenomen onder
scheidenlijk in de Staatsbladen nos 189 en 190. 
In hoofdzaak zijn deze echter gelijk aan die van 
1889.

Met inachtneming van de na 1908 aange
brachte wijzigingen -is thans dit onderwerp aldus 
geregeld:

Het Gouvernement heeft het monopolie van 
alle openbare verkoopingen, die gehouden moe
ten worden ten overstaan van een vendumeester 
bij opbod, afslag of inschrijving ter keuze van 
den verkoop er.

Het Gouvernement stelt zich aansprakelijk 
voor de betaling van de opbrengst van alle open
bare verkoopingen, tenzij bedongen mocht zijn 
dat de betalingen door de koopers niet geschie
den aan het Gouvernemertt. Dit beding mag ech
ter niet gemaakt worden bij verkoopingen 
lichamelijke roerende zaken.

Bij verkoopingen van roerend lichamelijk goed 
wordt in het algemeen geheven 8 % van het be
drag waarvoor is toegewezen en 1 % van het 
bedrag waarvoor is opgehouden. Van de eerstbe
doelde 8 % komen 0 % ten laste van de koo
pers, terwijl de resteerende 2 % bij de uitkeering 
van de opbrengst met den verkooper worden ver
rekend. Voor verkoopingen van vaste goederen,

van landelijke ondernemingen op gehuurde gron
den, van schepen welker inhoud twaalf kubieke 
meter of meer bedraagt, en van effecten be
draagt het vendusalaris 4 % van het bedrag, 
waarvoor is toegewezen en 1/4 % van het bedrag, 
waarvoor is opgehouden. Van die 4 % komen 
3 % ten laste van de koopers.

Zijn laatstbedoelde zaken verkocht onder be
ding dat de betaling der koopprijzen niet zal ge
schieden aan het Gouvernement, dan bedraagt, 
het vendusalaris voor effecten 1/2 % van het 
bedrag, waarvoor is toegewezen en 1/.1 % van 
het bedrag, waarvoor is opgehouden en- voor de 
overige goederen, lx/4 % van het bedrag, waarvoor 
is toegewezen en V, % van het bedrag, waarvoor 
is opgehouden.

Bij verkoopingen van koopmanschappen en 
hout uit de eerste hand bedraagt onder bepaalde 
omstandigheden het percentage minder.

De vendumeester moet zich overtuigen dat de 
verkooper van vast goed, van aandcelen in naam- 
looze vennootschappen op naam en van schepen* 
tot den verkoop gerechtigd is.

De vendumeesters worden onderscheiden in

|

''

:
:;

twee klassen. Tot de vendumeesters der eerste 
klasse behooren: lo. de bijzonderlijk daartoe 
aangestelde gouvernementsambtenaren en 2o. 
de algemeenc ontvangers en commiezen op assis- 
tent-residentiekantoren, aan wie het vendumees- 
terschap als bijbetrekking is opgedragen. Tot die 
der tweede kl?.sse de overige ambtenaren en de 
notarissen, aan wie het vcnduineesterschap als 
bijbetrekking is opgedragen.

Op alle hoofdplaatsen van gewesten en op die 
der grootere afdeelingen zijn vendumeesters ge
vestigd. Op de grootste plaatsen zijn kantoren 
der eerste klasse met' afzonderlijke vendumees
ters. Men vindt die te Batavia (2), Qheribon, 
Semarang (2), Soerabaja (2J, Djokjakarta, Socra- 
karta, Padang, Módan en Makasser. Op de kleine 
plaatsen op Java vindt men ook kantoren der 
eerste klasse, beheerd door do algemeenc ont
vangers. Op de plaatsen, in grootte tusschen die 
beide groepen in liggende, zijn tweede klasse, 
kantoren, beheerd door notarissen.

Op Java is de betrekking niet meer aan be
stuursambtenaren opgedragen, behalve liet kan
toor der tweede klasse te Sangkd-poera (Bawean), 
dat beheerd wordt door den civiel gezaghebber 
van Bawean. Oj^do Buitenbezittingen zijn nog 
verscheidene kantoren der tweede klasse, die 
beheerd worden door bestuursambtenaren.

Do vendumeesters der eerste klasse moeten 
steeds-persoonlijk de verkoopingen houden; die 
der tweede klasse kunnen een ander persoon 
daartoe delegeeren.

Deze moet Europeaan zijn, behalve wanneer 
het betreft verkoopingen van pandgoedcren in 
Gouverncmcntspandbuizen, die door de beheer
ders dier pandhuizen kunnen worden gehouden, 
ook al zijn zij inlanders.

De vendumeesters zijn voor alle verleende cre- 
dieten aansprakelijk. Vorderingen, die bij het 
einde des ja ars, volgende op dat, waarin zij zijn 
ontstaan, nog niet zijn aangezuiverd, worden op 
de vendumeesters verhaald; op de vendumeesters 
der eerste klasse en op die der tweede khusse, al
leen voorzoover het betreft vorderingen, waarbij 
meer dan óén vendumeester betrokken is, echter 
niet dan na overweging van een door hen inge
diende schriftelijke •verdediging.

■;
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I
Bohalyo liet vendusalaris wordt nog van dc 

koopcrs gevorderd één per mille armengeld over 
het bedrag der toewijzing. Die heffing bestaat al 
sedert lange jaren; zij werd ingevoerd in 1745 
ten voordcelc van de diaconie, wier fondsen door 
vermindering van collecten en van milde giften 
zeer waren verminderd. De baten komen ten 
voordeele van de behoeftige Christenen.

De heffing van het vendusalaris moet be
schouwd worden, ten opzichte van het roerend 
goed, als een belasting op de overdracht, en te
vens als een vergoeding aan den Staat voor het 
scheppen van een titel tot levering, en voor diens 
tusschenkomst bij liet verrekenen van de op
brengst; deze vergoeding geldt ook ton opzichte 
van vast goed waar de overdracht in het alge
meen belast is met 5 % recht van overschrijving.

De aanvragen om een verkooping worden inge
schreven in een register, dat de volgorde regelt; 
alleen executoriale verkoopingen en die van in
boedels van vertrekkenden hebben echter onder 

flfeekere omstandigheden den voorrang.
De verkooping bij inschrijving is thans behoor

lijk geregeld, en bepaald in welke taal, met welke 
karakters het biljet geschreven moet worden, 
de invulling, de opgave van den geboden prijs in 
heele guldens en centen enz. De noodzakelijkheid 
dezer voorschriften deed zich gevoelen bij de 
gerechtelijke inning der patentbelasting in 1879, 
toen de handel te Semarang weigerde vrijwillig 
die belasting te voldoen, en executie bij opbod 
en bij inschrijving door onvolledigheid der bepa
lingen onmogelijk bleek te zijn.

Voor iedere openbare verkooping is een mini
mum vendusalaris verschuldigd, bedragende ter 
hoofdplaats Batavia, Semarang en Soerabaja 
I 50 en overal elders / 25. •

De koopprijzen van op crediet gehouden ven
duties plus de vendu-ongelden moeten betaald 
worden binnen drie maanden na den dag der 
verkooping. Voor iedere maand of voor een ge
deelte van een maand verzuim in do betaling 
verbeurt de kooper, zonder inmora-stelling, een 
boete ad 2 % van het door hem verschuldigde, 
behoudens een maximum ad 10% voor de ge
heel e boete. Deze boete wordt door den vendu- 
?neestcr tweede klasse niet verantwoord.

Behalve wanneer bedongen is dat de betaling 
der koopprijzen niet aan het Gouvernement ge- 
schiedt, wordt voor dc opbrery'st eener verkoo
ping na aftrek van het ten laste van den ver- 
koopcr komende vendusalaris een ordonnantie 
of een mandaat uitgoroikt, betaalbaar:

a. na verloop van vier weken na den dag «Ier 
verkooping, ingeval van venduties van koopman
schappen uit de eerste hand en van verkoopingen 
tegen contante betaling;

b. na verloop van vier maanden na den dag 
der verkooping van alle andere zaken.

Die ordonnanties of mandaten worden betaal
baar gesteld bij ’s lands kas, binnen het ressort 
van den vendumeester, die de verkooping gehou
den heeft, in plaats van dezo ordonnanties of 
mandaten kunnen acceptaties worden afgegeven 
aan den rechthebbende of diens order, betaalbaar 
op do genoemde tijdstippen. Dezo acceptaties 
mooten gesteld worden op een zegel van 1/- % 

het uit te koeren bedrag.
Bij de landskassen bestaat gelegenheid tot dis- 

contcering van dc vendu-acceptatics, welke bij 
die kassen betaalbaar zijn. De vervroegde uitbe

taling der vendu-rendementen geschiedt tegen 
inhouding van rente, welke gesteld is op 3.6 % 
’s jaars. Deze disconteering kan ook geschieden 
voor rekening van do Postspaarbank, in welk 
geval de postkantoren en post- en telegraafkan
toren op plaatsen, waar geen landskassen ge
vestigd zijn, dcsverlangd hun tusschenkomst 
verlcencn.

Tijdens de werking-van het vendu-reglcmcnt 
van 1S22 hield de vendumeester zelf de vendu- 
gclden in kas ter uitbetaling van de opbrengst 
aan de rechthebbenden. Hij mocht fegen- een 
discompto van 9 % ’s jaars de beschikbare gelden 
gebruiken ter betaling van de accepten voor de 
vervaldagen. Dit gaf natuurlijk een niet te ver
werpen voordeel. Thans moeten alle kooppen
ningen plus ongelden, die ontvangen zijn door 
den vendumeester, om de tien dagen in ’s lands
kas worden gestort. Hierdoor is de administratie 
eenvoudiger geworden en werd de controle zeer 
gebaat.

Voor iedere openbare verkooping wordt door 
den vendumeester staande de verkooping een 
afzonderlijk procesverbaal opgemaakt.

De invordering van de koopprijzen geschiedt 
door den vendumeester. Hij is bevoegd van elk, 
procesverbaal grossen af te geven voerende aan 
het hoofd de woorden: „In naam der Koningin” 
en aan het slot: „Uitgegeven voor eerste grosse”. 
Deze grossen hebben executoriale kracht.

Zeer eigenaardig is het door het Gouvernement 
voorbehouden monopolie tot het houden van 
openbare verhuringen en verpachtingen. Het 
recht bedraagt 1 % over een huurprijs van 
/ 25.000 of minder of over de eerste / 25.000, zoo 
de huurprijs hooger is, en verder een afdalend 
percentage tot aan 1/8 % voor huurprijzen bo
ven / 200.000. Ingeval van ophouding bedraagt 
liet salaris een vierde van het bedrag dat ver
schuldigd zou geweest zijn bij toewijzing tegen 
de som, waarvoor opgehouden is. Er is een mi- 
nimumsalaris van / 40. — verschuldigd. Bij toe
wijzing wordt bovendien een per mille vooij de 
armen geheven.

Hier vervult de vendumeester geheel de werk- 
zaamh d°n, die in h t algemeen aan een notaris 
zijn opgedragen: het scheppen van een authen
tiek bewijs van do overeenkomst van huur en 
verhuur zonder meer, want garantie voor de be
hoorlijke betaling dor huurpenningen, die in som-’ 
mige streken van Nederland door dc notarissen 
wordt verstrekt tegen vergoeding van een zekere 
commissie, verleent hot Gouvernement niet. De 
openbare verhuring ten overstaan van een ven
dumeester gehouden, heeft dit voordeel dat van 
het procesverbaal con grosse kan worden uit
gegeven, terwijl dc notaris, die een acte van huur 
en verhuur, niet in hot openbaar gehouden, pas
seert. daarvan geen grosse mag uitgeven; althans 
de executoriale kracht zou daaraan ontbroken.

Openbare verhuringen van bebouwde eigen
dommen komen in Indië niet voor, ten aanzien 
van landerijen bijna alleen in do omstreken van 
Batavia, Buitenzorg en Tangërang,- meestal par
ticuliere landen in eigendom bëzeton en welker 
opbrengsten bestaan uit vaste uitkeeringen door 
dp opgezetenen to voldoen en waarop padi en 
gras gecultiveerd wordt. Landen, die producten 
voor de Europecscho markt oplovercn, leonen 
zich niet tot exploitatio door den meestbiedenden 
huurder.

I

:

!.
ij

'
i1

;

I

i

1;
:

.
ivan

:



fi !t
1

560 VERKOOPINGEN (OPENBARE), VERHURINGEN, VENDUTIES, VENDUKANTOREN.'1:! %!•.
Elk vendukantoor staat onder toezicht van 

een superintendent, don koogsten bestuursambte
naar ter plaatse of diens secretaris, die deswege 
geen salaris geniet. Deze is verplicht door her
haalde opnemingen zich te overtuigen van don 
staat der kas en der boeken en waakt tegen ach
terstand bij de invordering der aan het vendu
kantoor toekomende gelden.

De vendumeester der tweede klasse geniet 3/5 
deel van het vendusalaris van de door hem 
houden openbare verkoopingen en over de door 
hem geïnae bedragen. Int een opvolger, die niet 
de verkooping hield, de kooppenningen, dan 
wordt het salaris gelijkelijk tusschen beide ambte
naren verdeeld. Alle boeken betreffende de ad
ministratie worden bij het eindigen van het be
heer eens vendumeesters, ook die der tweede 
klasse, aan diens opvolger overgegeven; deze 
is belast met de invordering.

De omzet der vendukantoren eerste klasse 
bedroeg in 1919 ƒ 15.803.095 en de zuivere op
brengst voor den Lande ƒ 670.288; de omzet van 
de kantoren der tweede klasse was in dat jaar 
ƒ 21.897.603 en het den Lande toekomende 
aandeel van het vendusalaris daarover / 601.904. 
De inkomsten voor den Lande bedroegen dus 
voor alle kantoren tezamen ƒ 1.272.192.

Zooals reeds in de inleiding van dit artikel 
werd gezegd, is het houden van openbare ver
koopingen door het Gouvernement een oude 

' instelling. De vraag zou kunnen rijzen of zij in 
den tegenwoordigen tijd nog reden van bestaan 
heeft.

Wij meenen die vraag bevestigend te moeten 
beantwoorden. Niet alleen om de opbrengst van 
het middel, die nog vrij beduidend is, ook al 
houdt men rekening met de oninbare posten, die 
moeten worden afgeschreven.

In een land, waar ambtenar.cn en particulieren 
zooveel heen en weer trekken en periodiek naar 
Europa gaan, en waar de afstanden meestal te 
groot zijn om bij verhuizing den inboedel (meu
bels, paarden, rijtuigen) mee te nemen, komt het 
verkoopen van huisraad uiteraard veelvuldig 
voor. Moest dit, zooals in Nederland, door de 
notarissen geschieden, dan zou er op vele kleine 
plaatsen, waar nu vendukantoren eerste klasse 
zijn, geen gelegenheid wezen om openbare ver
koopingen te houden, want een notaris zou daar, 
ook met de inkomsten uit venduties, geen be
staan vinden. Bovendien zouden de notarissen wei
nig genegen zijn om crediet te verleenen op eigen 
verantwoordelijkheid en zonder de middelen tot 
invordering van de koopsommen, welke het 
Gouvernement hun nu in hun kwaliteit van gou- 
vernementsvendu meester in handen geeft. De 
venduties zouden dus alleen tegen contante be
taling kunnen worden gehouden en daardoor zeer 
weinig opbrengen.

En één der grootste voordeelen van het In
dische stelsel is dat het Gouvernement den ver- 
kooper de zekerheid geeft dadelijk over de op
brengst der verkooping-te kunnen beschikken. 
In de praktijk komt het voor, dat venduhouders 
of commissionnairs, die door den verkooper ge
machtigd worden het rendement der vendutie te 
ontvangen, een half uur na afloop der verkooping 
de opbrengst uitbetalen.

; i koopingen alleen mogen gehouden worden ten 
overstaan van een vendumeester, vermelden wij 
de volgende:

lo. In het gedeelte der afdceling Meester Cor- 
nelis, dat niet behoort tot het ressort van het 
vendukantoor te Batavia (dat is wat 10 paal 
of verder ligt van het stadhuis te Batavia) mo
gen lichamelijke roerende zaken buiten tusschen- 
komst van een vendumeester, worden verkocht, 
mits toestemming is verkregen van het hoofd 
van plaatselijk bestuur en onder voorwaarde, 
dat binnen 3 dagen na de verkooping aan den 
boekhouder van het vendukantoor te Batavia 
een opgave wordt ingediend van het bedrag, 
waarvoor is toegewezen en binnen 8 dagen na 

. de verkooping over dat bedrag een vendusalaris 
van 2 % wordt gestort bij den kassier van oven
genoemd kantoor (artikel 17 van het vendu- 
reglement). ’ .

2o. Het sub lo. bepaalde geldt niet voor licha-) ■ £>
> /V r

.
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melijke roerende zaken, die executoriaal verkocht 
worden of in beheer zijn bij de Weeskamer tcP 
Batavia. Deze mogen, mits tegen contante be
taling, worden verkocht ten overstaan van een 
commissie van twee personen, benoemd door het 
hoofd van plaatselijk bestuur, en bijgestaan door 
een deurwaarder voor de executoriale verkoo
pingen en door een bode van de Weeskamer, als 
het goederen betreft, welke bij deze in beheer 
zijn (artikel 47 van het vendureglement).

3o. Ingevolge Ind. Stb. 1907 no. 225 worden 
de verkoopingen van gouvernementspandgoe- 
deren te Batavia en te Meester Cornelis 
volge Ind. Stb. 1908 no. 509 ook die van zoo
danige goederen, afkomstig van pandhuizen, 
gelegen in de ressorten van alle andere vendukan
toren der eerste klasse, gehouden ten overstaan 
van den administrateur van het pandhuis. De 
betalingen door de koopera geschieden staande 
de verkooping aan den administrateur, terwijl 
het gewone vendusalaris en één per mille voor de 
armen wordt geheven.

4o. De sub. 3o. genoemde regeling is ook van 
toepassing verklaard op de vendukantoren der 
tweede klasse te Pasoeroean (Ind. Stb. 1911 no. . 
30) en Bandoeng (Ind. Stb. 1915 no. 129).

5o. Door den Directeur van Landbouw, Nij
verheid en Handel aan te wijzen houtwerken 
en boschproduetcn, afkomstig uit ’s Lands bos- 
schen, kunnen worden verkocht tegen contante 
betaling ten overstaan van den boschbeheerder. 
Bij deze verkoopingen is door de koopers een 
vendusalaris verschuldigd van 2 % van het be
drag, waarvoor is to •gewezen, en één per mille 
voor de armen.

Daar deze uitzondering gemaakt is speciaal 
ten behoeve van den desaman, is de bosch be
heerder bevoegd niet-inlanders en als gegoed be
kend staande inlanders van de mededinging 
uit te sluiten (Jnd. Stb. 1912 no. 128 juncto 
1914 no. 347).

6o. Openbare verkoopingen van verschc viseh 
en andere zee- en zoetwaterdieren mogen wor
den gehouden zonder tusschenkomst van een 
vendumeester en zonder dat vendusalaris ver
schuldigd is (Ind, Stb. 1908 no. 642).

7o. Openbare verkoopingen van door den Di
recteur van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan te wijzen door en voor rekening van de in* 
landsehe bevolking geteelde landbouw- en tuin
bouwproducten mogen op plaatsen of in streken,

;
i

en ïngc-

f

i
Als uitzondering op den algemeenen regel van 

artikel 1 van het reglement, dat openbare ver-
i;

I
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mede door genoemden Departoincntschef aan te 
wijzen, worden gehouden zonder tusschenkomst 
van een vendumeester en zonder dat vendusa- 
laris verschuldigd is. (Ind. Stb. 1015 no. 186).

De botrekkelijke bepalingen zijn te vinden:
Reglement Ind. Stb. 1908 no. 189, 1910 

257, 332 en 467, 1912 no. 583 en 1913 no. 248, 
1916 no. 583, 1917 nos 262 en 558, 1918 no. 1S7 
en 1919 no. 450, '

Instructie Ind. Stb. 190S no. 190; 1908 no. 
537, 1910 nos. 25S en 468, 1912 no. 584, 1914 no. 
684, 1915 no. 530, 1916 no. 5S4, 1917 nos 263 en 
559 en 1919 no. 448.

Literatuur: P. Vellema, Bijdragen omtrent 
Indische vraagstukken, bl. 103 — 150, Somarang 
1S96; J. J. Roëll, De bepalingen op de openbare 
verkoopingen, verhuringen en verpachtingen in 

• Ned.-Indië, Semarang 1897. Cl. '
VERMEULEN KRIEGER (FERDINAND) was 

een der grootste figuren uit de Indische krijgsge- 
0 schiedenis. Geb. in 1782 en vroeg wees geworden, 

trad hij reeds op 14 jarigen leeftijd in militairen 
dienst, nam als korporaal in 1806 .deel aan de 
krijgsoperaties in Duitscliland en in 1812 aan 
Napoleons veldtocht naar Rusland. Tot officier 
bevorderd geraakte hij in Russische krijgsge
vangenschap, en keerde na den val van Napoleon 
in 1814 naar Nederland terug, waar hij als le 
luitenant bij het O. 1. leger werd geplaatst. Hij 
maakte nog den veldtocht in België (slag bij 
Waterloo) mee en vertrok in 1815 naar Java. 
Twee jaren later tot kapitein bevorderd, onder
scheidde hij zich door groote onverschrokkenheid 
en overleg bij de expeditie naar Saparoea; daarna 
door liet onderdrukken van opstanden in Cheri- 
bon en Bantam. In 1819 behaalde hij den ma- 
j oorsrang. Als militair . kommandant van Ma- 
laka bedwong hij een opstand te Riouw, keerde 
in 1822 naar Nederland terug, waar hij in het 
huwelijk trad en een krijgskundig werk schreef, 
getiteld Oostindische Oorlogen. Na den dood 
zijner echtgenoote in 1826 trad hij met den rang 
van overste weder in Indischen dienst en vormde 
het vermaarde korps naar hem de „Jagers van 
Kriegcr” genoemd. Op Sumatra behaalde hij 
daarmee gedenkwaardige overwinningen op een 
stoutmoedigen en fanatieken vijand, de scctc der 
Padri’s, wiel* voornaamste bolwerk, het sterke 
Bondjol, echter eerst in 1837 ten val werd ge
bracht. Van zijn historisch en terugtocht van 
Pisang getuigde hij, dat zijne jagers daarbij meer 
gevaar en ellende hadden uitgestaan dan hijzelf 
indertijd in de steppen van Rusland. Benoemd 
tot civiel en militair gezaghebber over de Pa- 
dangsehe Bovenlanders 
naar hem genoemd werd, wist hij den gevaar
lijken opstand te stuiten, docli werd in 1833 op 
zijn verzoek naar Java ovorgeplaatst, waar hij 
nog oenigen tijd het militair kommando over do 
Vorstenlanden voerde. Wegens lichaamsgebre
ken, gevolg van zijne wonden, en wegens per
soonlijke grieven vroeg hij in 1834 zijn pensioen 
en keerde naar Nederland terug. Daar vestigde 
hij zich te Etten (N. Brabant). Nog in 1839 bood 
hij bij gelegenheid van dreigende staatkundigo 
verwikkelingen den koning zijne diensten aan, 
en ontving op zijn 82ston verjaardag eene open
bare huldo uit alle oorden des lands. Hij stierf 
op 27 Sopt. JS65 te Etten. Biogr.: W. A. v. Rees, 
Vermeulen Kriegcr.

VERMILJOEN. Roodc verfstof, zijnde zeer

fijn geslibt cinnaber (zwavelkwik); zie KWIK. 
KWIKERTSEN, II, 499.

VERNIS. Onder vernis verstaat men eene snel
drogende vloeistof die, dun uitgespreid zijnde, 
na de verdamping op vaste lichamen een stevig 
daaraan vastgehecht en in water onoplosbaar, ge
woonlijk glanzend en doorschijnend, bescher
mend en gladmakend laagje achterlaat.

Aan dezen eisch voldoen de drogende oliën (III,
74), vooral nadat zij met lood- of mangaanoxyde 
gekookt zijn; voorts de oplossingen vaji harsen in 
drogende olie („vetvernis”), in spiritus („glans- 
vernissen”), of in terpentijnolie („terpentijnver- 
nis”).

Na verwant aan vernissen zijn lakken; over de 
grondstof daarvoor zie men het artikel LAK, II,505, 
waarbij nog aanteteekenen is, dat in den laatsten' 
tijd ook getracht wordt aan de markt te brengen 
de Nederlandsch-Indische stoklak, die op Suma
tra als arabalau (I, 33) bekend is; over een soort
gelijk Javaansch artikel (gala-gala), zie Teysman- 
nia 1901, 354. Van beide artikelen schijnt echter 
de beschikbare hoeveelheid te gering om uitvoer 
toe te laten.

VERNONIA. Plantengeslacht der Composieten, 
waartoe een heester- en boomachtige soort be
hoort, een merkwaardige uitzondering in deze 
groote plantenfamilie, waaronder overigens bijna 
uitsluitend kruiden voorkomen. Bekend in dat 
opzicht is V. arborea (soend. : Hambiroeng; # 
jav. : Dëdëk, Sëmbocrig), die tot 30 M. hoog kan 
worden en van af de vlakte tot 2500 M. boven zee 
is verbreid. Het hout is in Këdiri voor de lueifers- 
industrie gebruikt. De kruidachtige V. cinerea 
(mal.: Boejoeng bocj'oeng, Lklah andjing)is een 
onkruid in tuinen, dat als inlandsch geneesmid
del wordt gebruikt. V. anthelminticais, een één
jarige struik uit Ceylon on Voor-Indië, waarvan de 
vruchten aldaar tegen huidziekten worden aan
gewend. Op Java worden ze onder den naaiu 
koersani of moersani geimportcerü en gebruikt 
bij het samenstellen van verschillende djamoe’s. ^ 
ook wel als abortivum. ' <r 7>‘f''1*! ’ " ' r OC

4 VERPONDING. Zi<> BELASTINGEN.
VERSLAG (KOLONIAAL). Het Koloniaal 

Verslag dankt zijn ontstaan aan de grondwet van 
1848, welke voorschreef, dat de Koning jaarlijks 
aan de Staten-Generaal een omstandig verslag 
doet geven van het beheer der koloniën en bezit
tingen van het Rijk in andere werelddeelen, 
welke bepaling sedert onveranderd is gehand
haafd (art, 60 der grondwet van 1S4S; art. 62 
van dio van 18S7). Hot eerste verslag van dien 
aard, loopende over 1849, werd echter eerst in 
1851 ingediend. Daar het jaar 1849 dus zonder 
verslag voorbijging, wijl do voor dosamenstelling 
daarvan voreischte bouwstoffen nog niet uit.
Indiö ontvangen waren, deed, op aandrang van 
de Tweodo Kamer der Staten-Generaal, de toen
malige minister Pahud uit de bij zijn departe
ment aanwezige bouwstoffen con voorloopig 
overzicht van den staat der koloniën samenstel
len, dat onder den titel „Mededeelingen betref
fende de overzeescho bezittingen van het Rijk” 
onder dagteekoning van 18 Juni 1S50 aan de 
Kamer werd ingezonden. Klachten over de late 
verschijning van -het verslag leidden in 1868 
(toen het verslag over Oost-lndië over 1S65 en 
dat over Wcst-Indië en do Kust van Guinea 
over 1866 verscheen) tot eene nieuwe regeling.
Het verslag zou voortaan• worden ingediend op

nos.
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den dag der opening van de gewone zitting der 
Staten-Generaal en niet meer loepen over een 
kalenderjaar, doch worden bijgewerkt voor zoo
veel de jongste berichten uit de koloniën het 
zouden toelaten, welke gewoonte — afgezien van 
het feit, dat het verslag, in verband niet het niet 
spoedig genoeg ontvangen van dc noodigc gege
vens, op genoemd tijdstip gewoonlijk slechts 
voor'een deel gereed komt — sedert is gevolgd. 
Het verslag wordt sedert die nieuwe regeling, 
met wijziging tevens van den tot dusver gebrui- 
kelijken titel in dien van „Koloniaal Verslag”, 
genoemd naar het jaar waarin het wordt inge
diend en niet, zooals tot dusver dc gewoonte 
was, naar het jaar of de jaren waarover het 
loopt. Eerst met het verslag-fan 1870, dat in 
hoofdzaak over 1869 loopt en voorts alle be

richten bevat, die op'het t ijdstip van indiening 
hier te lande bekend waren, kwam de nieuwe 
regeling geheel tot haar recht. De aansluiting 
met de in 1S6S verschenen verslagen was in
middels verkregen door de indiening van een 
verslag over Oost-Indië van 1SGS, loopendc in 
hoofdzaak over 1866, een verslag van 1869 
over West-Indië en de Kust van Guinea, loo-

in S° verkrijgbaar te stellen. In 1913 is echter die 
afzonderlijke.uitgave, voor zoover dc op den land
bouw, enz. betrekking hebbende mededcelingen 
betreft, gestaakt, in verband met dc publiceering 
in Indië van een officieel „Verslag omtrent han
del, nijverheid en landbouw in Nederlandsch- 
Indië”.

Uitvoerige mededcelingen aangaande het ont
staan en de toepassing van het grondwettelijk 
voorschrift tot indiening van koloniale jaarver
slagen zijn -vervat in het werkje van E. de Waal, 
getiteld: De koloniale politiek der grondwet en 
hare toepassing tot 1 Februari 1862, en wel 
blz. 32 e.v. en 37S e.v. Men zie ook aangaande dit 
onderwerp de Indische Gids 1896 II, bl. 1887, 
en 1897, I, bl. 21 en 222, en II, bl. 1317.

VERSLAGEN EN STATISTIEKEN. Zie voor
de van Regeeringswege of door gouvernements- * 
instellingen uitgegeven verslagen, de elk jaar 
verschijnende Rcgecrings-Almanak, dl. I.

VERSPYCK (GÜSTAVE MARIE). Geboren te • 
Gent (België), 19 Februari 1822, zoon van Abra
ham Cloudius Joanncs en van Desideria Pieron.
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In 1838 in dienst getreden als cadet der infanterie 
bij de K. M. A. In 1842 benoemd tot 2e luitenant 
bij het leger in Nederland, in 1846 overgegaan 
bij dat in O.-l. Hij diende daar in de rangen van 
luitenant, luitenant-adjudant en kapitein van 
1S46 tot 1856. Een gedeelte van dien tijd was 
hij ingedeeld bij het korps sappeurs. Van 
1854

pende in hoofdzaak over 1S67 en een ander van 
hetzelfde jaar, dat, wat de laatstgenoemde kolo
niën betreft, over 1S68 en wat Oost-Indië aan
gaat over 1867 /6S loopt. De aan de verslagen toe- 

• gevoegde statistieken behandelen, uit den aard 
der zaak, steeds het laatst vcrloopen kalender
jaar.

i

1856 nam hij deel aan de krijgsverrichtin
gen ter Westerafd. van Borneo. waar hij in het 
gevecht bij Montrado licht gewond werd en 
zich bijzonder onderscheidde. Van Januari 
1855 —Juli 1856 was hij waarn. assistent-resident 
van Montrado, waarvoor hem eene dank belui-

Het feit dat het Koloniaal Verslag, meer 
bepaald dat over Xederlandsch-lndië, wel een 
schat van gegevens bevat, doch, ook in onderling 
verband beschouwd, geen duidelijk beeld geeft 
van wat er in de koloniën geschiedt, noch een 
algemeenen indruk wekt van het gevoerde beleid, 
heeft aanleiding gegeven om aan Jiet verslag 
van 1917, bij wijze van proef, een overzicht toe 
te voegen, houdende mededcelingen en beschou
wingen omtrent verschillende belangrijke onder
werpen, in de hoop daardoor in wijden kring, in. 
Nederland zoowel als in Indië, het- inzicht te 
verhelderen in d n algemeenen gang van zaken 
en een indruk te geven van het gevoerde beleid; 
ook in den vervolge zullen de koloniale verslagen, 
zooveel doenlijk, van dergelijke mededcelingen 
vergezeld gaan. Te beginnen met het verslag 
van 1918, is het aantal der bijlagen belangrijk 
ingekrompen, door weglating van de statistieken, 
welke in de afzonderlijke verslagen omtrent ver
schillende takken van dienst of in den Regee- 
ringsalmanak plegen te worden opgenomen.

Het Koloniaal Verslag maakt deel uit van de 
in folio verschijnende verzameling stukken, die 
voor de Staten-Generaal worden gedrukt-, welke 
wijze van uitgave de algemeene verspreiding 
van het verslag niet in de hand werkt. Eene 
poging van particuliere zijde om daaraan tege
moet te komen is mislukt. Door de firma Kc-

ging van de Regcering gewerd voor de bewezen 
uit muntende diensten.

Het tweede Indische tijdvak liep van 1859 tot 
1868. Tot majoor bevorderd, werd hij comman
dant der troepen te velde, tevens waarn. resident, 
in dc Z.- en O.afd. van Borneo. „Voor zijne in 
die betrekking gedurende twee jaren bewezen uit - 
muntende diensten en het voortdurend naar eis- h
torsen van de daaraan verbonden groole moei- 
lijkheden en zorgen”, werd hij in 1862 l> u i t <• n- 
g e w o o n bevorderd tot luitcnant-kolonel. Een 
jaar later, onder dankbetuiging voor dc vele en 
gewichtige diensten, op verzoek van zijne fune- 
tiën ter Z.- en O.afd. van Borneo ontheven, dien
de hij op Java, totdat in 1865 zijne bevordering 
tot kolonel en benoeming tot chef van den gencru- 
len staf volgde.

Tijdens zijn verlof in Nederland (1868 — 70) 
werd kolonel Vcrspyck bebloemd tot adjudant des 
Konings in buit eng. dienst en bevorderd tot gene
raal-majoor. In dezen rang in Indië teruggekeerd, 
was hij eerst werkzaam bij het Dep. v. Oorlog 
daarna als commandant van de 2e Milit. afdeel, 
op Java, vervolgens als chef der IIe afdeel, van 
het Dop. v. O. en, toen de 2e expeditie tegen 
Atjèli uitgerust moest worden, als hoofd van 
het bureau voor de krijgstoerustingen op Suma- 
tra, om daarna als 2de bevelhebber bij die expe
ditie, naast generaal Van Swieten, op te treden. 
In 1874 werd hij, op verzoek, gepensionneerd, 
onder dankbetuiging voor de vele bewezen be
langrijke diensten en onder toekenning van don 
titul. rang van luitenant-goneraal.

Na terugkeer in Nederland wachtte den gene
raal nog eene toekomst van groote bedrijvigheid.

mink en Zoon te. Utrecht zijn namelijk de ver
slagen over 1849—1854 in gr.-8° in den handel 
gebracht (1857 — 1858), doch wegens gebrek aan 
belangstelling moest de uitgave in dien vorm 
worden gestaakt-. Eene nieuwe proef in die rich
ting werd in 1902 van regeeringswege genomen 
door van een tweetal hoofdstukken („Mcdc- 
deelingen van staatkundigen en algcmeccnen 
aard” en „Landbouw, boschwczen, veeteelt, 
mijnwezen, handel en’nijverheid”) overdrukken

I
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ij
In 1S78 wercl hij benoemd tot adjudant-gcneraal 
en groot-officier van het Huis des Konings en in 
180-1 tot adjudant-gcneraal der Koningin, waar
door hij, eerst bij Koning Willem III, en daarna 
tijdens het regentschap van Koningin Emma en 
de regeering van Koningin Wilhclmina ecne be
langrijke plaats aan liet hof innam en met ver
schillende gewichtige missiën bij buitenlandsche 
hoven vereerd werd. In 1895 viel op hem boven
dien de keuze van Kanselier der Nederlandsche 
Orden.

In I8S1 werd hij met zijne wettige afstamme
lingen in den Ncdcrl. adel verheven, met den 
titel van „jonkheer”.

Als schrijver nam generaal Verspyck deel aan 
de Atjèh-polemiek, men zie de brochures: „Lou- 
don en Atsjin” (1875) en „Generaal van S wiet en 

"en de waarheid” (1879). Hij overleed den 7 Mei 
1909 te ’s-Gravenhage.

Literatuur: Is in den Tijdspiegel van 1865. 
• 1, bl. 245 een aan den luitcnant-kolonel G. M. 

Verspyck gewijd artikel te vinden, voor bijzon
derheden omtrent zijn optreden op de Wester-, 
en op de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 
alsmede voor zijn aandeel in de geschiedenis van 
den Atjèh-oorlog, zijn de bronnen te vinden bij 
W. A. v. Rees, Montrado en De Bandjarmasin- 
sche krijg; bij E. B. Kielstra, Beschrijving van 
den Atjèh-oorlog, voorts bij de artikelen: 
KONGSI (II, bl. 425), BANJ)JËRMASIN (I, 
lil. 135) en ATJEH (I, bl. GS), alsmede in „de 
Krijgsgeschiedenis van Ned.-lndië”, door G. B. 
Hooyer, dl. II. bl. 1, 24 e. v., 57, 70 e. v. en dl. 
i I I. 'bl. S0 e. v.

VERSTEENINCEN 
Zie GEOLOGIE.

VERSTERKINGEN. Hadden de versterkingen 
door de O. 1. Compagnie gebouwd alleen ten doel 
hare hnndclsloges en nederzettingen te beveiligen 
legen de inheemsche bevolking en tegen kleine 
ondernemingen van hare, op haren alleenhandel 

I '.om ii'o- Eur. concurrenten, onder het bestuur

troep zouden kunnen werken. Thans kont men 
dan ook in Indië nóch permanente, nóch tijdelijke 
versterkingen tegen den inl. vijand.

Daarentegen kunnen versterkingen, die ten 
doel hebben met het leger en de vloot saam te 
werken tot kcering van een buitenlandschen aan
valler, niet gemist worden, want al is ook in den 
strijd tegen dusdanigen aanvaller de offensieve 
strijdwijze de eenige, die afdoende resultaten be
looft, steeds dient men er op bedacht te zijn, dat 
’s vijands overmacht in getalsterkte, bewapening, 
technische hulpmiddelen enz., do onbekendheid 
met zijne plannen en voornemens, de uitgestrekt
heid van het operatiegebied a.a. er toe kunnen 
leiden, ons op sommige punten tot zuiveren af
weer te bepalen en versterkingen bieden de gele
genheid de daarvoor noodige troepen tot een mi
nimum te beperken, zooddende het grootst mo
gelijk aantal beschikbaar houdend voor offensief 
optreden c-lders.

Een kort overzicht van de versterkingen, die in 
den loop der tijden in den Archipel zijn gebouwd, 
dan wel alleen ontworpen, moge hier volgen.

Reeds in 1600 bouwde Van der Hagen het 
Kasteel van Verre op Araboina en Matelief in 
1607 het fort Mëlajoe (twee jaren later herdoopt 
in Oranje) op Ternate, waar in het midden van de' 
zeventiende eeuw dok de forten Kajoe Mérah en 
Terlukko werden bezet en de sterkte Willemstad 
verrees. Hoen bouwde in 1609 het fort Nassau op 
Banda Neira en het Kasteel Barncveld op Batjan, 
Schot in 1611 het Kasteel Concordia op Koepang 
(Timor) en G'oen in 161S het fort te Jakatra, dat 
het volgende jaar den naam van Batavia ontving. 
In 1622 werd de stad, bij dit fort aangeb'ouwd, 
versterkt en in 162S weerstond de schans Hollan- 
dia aldaar twee malen een aanval van de troepen 
van den Vorst van Mataram.

In 1650 stichtte De Vlaming een klein fort op 
Boeton en enkele jaren later verrezen er verster
kingen op Ccram, Goram en omliggende eilanden. 
In 1657 werd te Menado een fort gebouwd; twee 

\;m (b n Gouv.-Gen. Daendels (-180S— 1811) wcr- jaren later geschiedde dit te Palembang. In 1067
tb-n op .Java versterkingen opgericht, die ten doel werd het fort Oedjoeng Pandang te Makasser
li,nblcn <b- land.-defensie te'bcvorderen, doordien- door de Compagnie bezet en met den naam Rot- 
/ij het lcgci -l eun hadden te verlecncn bij de ver- terdam gedoopt. Op Looboe verrees het fort Ovcr- 
dediging legen \ n emd geweld. Sedert zijn derge- burg, op Haroekoe het fort Zeelandia en in 1691
lijke verwerkingen tegen een buitenlandschen werd op Saparoea het fort Wijk bij Duurstede
vignid blijven ln-waan, doch daarnaast werden opgetrokken. In 1067 werd een bezetting gelegd 

voor eenige jaren ook versterkingen aange- op den berg van-Japara. In 16S4 werd het fort 
i roli''ii, die alleen een rol hadden te spelen tegen Speelwyk aan de monding der Tjipandan (Ban- 
inlandsc he vijandelijke ondernemingen, hotzij om tam) opgericht en een schans gebouwd aan do 
be.-tuursét abli ~>r menten o.a. tegen dergelijke on- Tangêrang-rivier. In 1705 werd te Karfcasoera
dernemingen te beveiligen, hetzij om onze troe- eene bezetting in een fort gelegerd. In 1708 wer
pen bij hiinn* actie tot*.steunpunton te dienen. den er schansen opgeworpen bij Kali-Anjër, Gom-
l'itcraard hadden deze „versterkingen tegen een bong en Pnsocroean, in het volgende jaar werd
inlandschen vijand” een geringer defensief vermo- hot kleine fort Dodingo op Djailolo gebouwd. Se-
gen dan eerstbedoelde, tiaar zij alleen bcschor- marang verkreeg later een defensieve ringmuur,
ming hadden tc verlecncn togen aanvallers, die op terwijl te Oenarang het fort de Ontmoeting (1746)
primitieve wijze bewapend zijn. verrees, te Salatiga het fort de Hersteller (1746),

Vooral na de agressieve, .succesvolle actie onzer te Bojolali het fort dc Veldwachter (1746), te
troepen op Atjèh in 1896 en volgende jaren, Soerakarta het fort dc Grootmoedigheid (1746 —
heeft allerwege het beginsel ingang gevondon, dat 1765) en te Klatcn het fort Engelenburg (1758).
legen een inl. vijand alleen heil is te verwachten In 1746 vekreeg dc Compagnie het recht een 
van een krachtig offensief, dat, dank zij onze be- fort te bouwen te Tabanio (Bandjërmasin) en in
tere bewapening, organisatie cn geoefendheid, on- 1761 werd het- fort te Goontocng in Siak
der allo omstandigheden mogelijk is, en waarbij nieuwd. Vier jaren later werd dit weder verlaten.

rsterkingen, die verdedigd moeten worden, In 1760 werden er kleine forten opgericht te 
niet alleen geheel overbodig zijn, doch zelfs als Natal en te Tapanocli; in 1770 werd een fortje in 
uit den boozo geacht moeten worden, omdat zij den Oosthoek van Java te Banjoe-alet gebouwd, 
belemmerend op den offensieven geest van den ' dat spoedig daarop naar do baai van Pampang
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word verplaatst, en een ander te .Noesa-Barong. 
In 1779 werd het fort te Pontianak, in .17S3 do 
sterkte te Tandjoeng Pinang op Riouw gesticht.

Inmiddels was de stad Batavia zeer in omvang 
toegenomen. In-1780. werd de Westelijke ingang 
der lange haven aldaar verdedigd door het Water - 
kastecl op het strand, zijnde een fort met gebro
ken vuurlijn en gracht-verdediging. Het kwartier 
Oostwaarts van de haven werd beschermd door 
eene linie (waarin een, door een breede gracht 
omringde, sterrcschans), die aansloot tegen het 
kasteel met zijn vier bastions „de Diamant, de 
Robijn, de Saffier en de Parel”, gelegen aan don 
rechteroever der Groote rivier, die in de haven 
uitmondde. Achter dat kasteel lag de langwerpig 
vierkante stad op beide oevers der rivier, omringd 
door een bijna vierkante linie van bolwerken met 
bastions, gedekt doof een breede, natte gracht. 
Om die buitengracht lagen de voorsteden en daar
buiten de fortjes Antjol, Jacoba, Noordwijk, 
Rijswijk, Vijfhoek, Angké.

Te Meester Cornelis werd een klein fortje ge
bouwd evenals te Cheribon. Te Banjoewangi was 
dit reeds voor jaren geschied evenals te Rembang.

De Gouv.-Gen. Van Overstratén (1796 — 1801) 
deed te Weltevreden een militair kampement aan- 

* leggen om een plein, (het latere Waterlooplein), 
waar op het midden de hoofdwacht was opge
trokken.

De Gouv.-Gen. Daendeïs deed het kasteel 
Batavia slechten, te Djokjakarta een fort bouwen 
(1S0S), nabij Meester-Cornelis een stelling inrich
ten (zie: KRIJGSVERRICHTINGEN en YER- 
DEDIGINGSSTELSEL VAN INDIË), de verde
digingswerken langs de Noord-kust van Java 
verbeteren, en tot afsluiting van den toegang tot 
de oorlogshaven het foct Bodewijk (In 1 819 her
doopt in Oranje en in 1840 in Erfprins) bouwen: 
enkele ontworpen versterkingen, zooals aan de 
Mërak- en aan de Meeuwenbaai bleven onuitge
voerd, alleen bij Anjer werd een klein fort ge
bouwd.

Behalve vorenbedoelde, door Daendeïs ge
bouwde werken, werden bij de overname van de 
Koloniën van de Engelschen in 181.6, blijkens een 
rapport van den Luit.-Gen. Anthing aan de Com- 
missarissen-Gen., op Java en Madoera de volgen
de versterkingen aangetroffen: het fort Indrama- 
joe op den linkeroever der Tji Manoek, forten na
bij Cheribon, Tëgal, Pëkalongan, Japara, Joana, 
Rembang, Grissee, Pasoeroean, Soemënap, Oe- 
narang, Bojolali, Klatèn, Soerakarta en Banjoe
wangi. Van al deze versterkingen verkeerden die, 
welke gelegen waren op punten, welker behoud 
moest worden verzekerd, in goeden staat, de 
overige waren óf min of meer vervallen óf door 
hun ligging veroordeeld. (Zie P. J. F. Louw. De 
Java-Oorlog van 1825 — ’3Ö. Eerste Deel, bl. 
176-179).

De memorie van den Kol. Schultze in 1822 (zie 
VERDEDIGINGSSTELSEL VAN INDIË) had 
op fortificatorisch gebied alleen ten gevolge, dat 
de ringmuur om Semarang werd afgebroken en 
aan het fort Oranje cenige verbeteringen werden 
aangebracht. Zooals in vorenvermeld artikel ge
zegd, deed de Comm. Gen. graaf Van den Bosch 
reeds dadelijk een aanvang maken met het uit- 

’ voeren van enkele door hem noodig geachte ver
dedigingswerken, waartoe hij in 1832 bepaalde, 
dat zonder bijzondere machtiging van hooger- 
hand jaarlijks niet meer dan / 500.000 voor den

bouw van zulke werken mocht worden besteed. 
Het verdedigingsplan van Van der -Wijde, den 
ontwerper van het stelsel Van den Bosch, omvat
te op fortificatorisch gebied den bouw van de vol
gende werken: te Batavia een citadel en nabij 
Antjol eene redoute met defensief blokhuis; te en 
nabij Semarang een citadel, een lunet met blok
huis, een batterij tot bestrijking van den mond 
der Torbaja-rivier en een lunet met blokhuis tot 
verzekering van den mond der Semarang-rivier; 
te Soerabaja, in het Wester vaar water op den 
zandbank ten N. van het fort Oranje, eene batte
rij en in het Oostervaarwater twee batterijen, 
voorts aan de landzijde een aarden wal en een ci
tadel; de vesting Willem T als hoofdversterking 
van de Toentang-stelling en in die stelling de 
noodigc dij kpost en, redoutes, torens en batterijen: 
werken ter verdediging van de Mërak-baai en 
Tjilatjap; forten te Bandoeng, Awie, Mëlirip en 
Gombong; een versterkte nieuwe hoofdplaats in 
Midden-Java. '

In 1S36 werd bepaald, dat jaarlijks een bedrag 
van een millioen gulden zou worden toegestaan 
voor den bouw van vorenbedoelde werken. Het 
Ind. Staatsblad no. 3 van dat jaar regelde ..de 
„onteigening van vastigheden binnen den om- 
„trek der op Java aangelegd wordende defensie
werken”, terwijl het Ind. Stb. 1843 no. 13 in- 
„hield: „Bepaling van den afstand, binnen welken 
„geene gebouwen enz. in de nabijheid der defensie
werken op de Buiten-Bezittingen mogen wor- 
„den opgerigt.”

In de memorie Von Gagern (zie VERDEDI
GINGSSTELSEL VAX INDIË) werden eeni'ge 
werken uit het plan Van der Wijck onnoodig, an
dere ondoelmatig geacht, zoodat slechts tot stand 
zijn gekomen: de vesting Willem I (naam ver
leend bij Ind. Stb. 1837 no. 41), de forten te Gom
bong en Ngawi; do citadel Prins van Oranje 
(naam verleend bij Ind. Stb. 1837 no. 11) te Som.» - 
rang en twee lunettes aan het strand aldaar beu - 
vens een redoute bij Torbaja; de citadel Piin- 
Frederik (naam verleend Lij Ind. Stb. 1837 n<». 
41) te Batavia en eonigestrandbatterijen aldaar; 
do vestingwerken van* do landzijde van Soera ba ja 
(gebastionneerde aarden linie, 6 Iv.M. lang en be
staande uit 16 fronten) en de citadel Prins Hen
drik aldaar (naam verleend bij Ind. Si b. 1837 no. 
41); de kustbatterij te Karang-Bolong (X.O. 
punt van Noesa Këmbangah); en voorts de vol
gende niet door v. d. Wijck voorgestelde werken: 
bevestiging van de reeds tijdens liet bestuur der 
O.-J. Compagnie bestaande maritieme positie op 
Onrust (2 batterijen en een toren op genoemd 
eiland, benevens een toren op elk* der eilanden 
Purmerend, Kerkhof en Kuyper) en een fort op 
de landtong van Tjilatjap en eene batterij op 
Banjoe Njappa (Noesa Këmbangan).

Met betrekking tot Batavia had Von Gagern 
voorgesteld om, behalve de stranddefensie te 
verbeteren, ook Weltevreden te versterken door 
het inrichten, ten O. en ton Z. van die plaats van 
de door Van den Bosch ontworpen linie (Defen- 
sielijn Van den Bosch) en ten W. en ten N. door 
versterking van Koningsplein en Noordwijk; op 
elk der hoeken van dezen vierhoek had een fort 
moeten verrijzen, waarvoor op den N. W. hoek de 
citadel Prins Frederik dienst had kunnen doen. 
Deze bevestiging is echter nooit tot stand geko
men. Zie VERDEDIGINGSSTELSEL VAN IN
DIË
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Ten aanzien van de versterkingen, uitsluitend 
bestemd tegen den inl. vijand, bepaalde liet Kon. 
besl. van 2 Aug. 1853, welke zouden worden ge
bouwd nü voltooiing van de voor de defensie 
dig geachto werken; voor Java werd urgent ge
oordeeld eenc verbetering van do forten te Djok- 
jakarta en Soerakarta en van liet blokhuis te Pa- 
tjitan. Bij Ind. Stb. 1853 no. 26 werden „do per-' 
„manente versterkingen in Nederlandsch-Indic 
„met uitzondering der citadellen bij vestingen”in 
4 klassen gerangschikt, te weten: I. Versterkingen 
van den eersten rang, zijnde vestingen: II. die 
van den tweeden rang, bevattende forten, ge
bouwd in verband met hot aangenomen stelsel 
van verdediging; lil. die van don dorden rang, 
bevattende sterkten, onder I, II, en IV niet be
doeld, zooals forten, defensietorens, batterijen, 
liniën, enz. en IV die van den vierden rang, be
vattende posten tegen inlandsche vijanden. Bij de 
Ind. Stb. van 1853 no. 27 en 1857 no. 73, werden 
gearresteerd staten van „Rangschikking der ge
bezigd wordende versterkingen” onderscheiden
lijk „op Java en Madoera” en „op de Buitenbe
zittingen”. Deze staten werden herzien en op
nieuw vastgestcld bij dc Ind. Stb. 1S60 no. 115 en 
1803 no. 31, uit het laatste waarvan het volgende 
wordt aangeteekend: Op Java en Madoera be
hoorden tot dc versterkingen van den eersten 
rang de vestingen Willem I en Soerabaja, tot die 
van den tweeden rang de forten Prins Frederik te 
Batavia, Prins van Oranje te Semarang, Gene
raal Coehius te Gombong en Generaal van den 
Bosch tc Ngawi (beide laatstbedoelde namen wa
ren verleend bij Ind. Stb. 1850 no. 23), tot die van 
den dorden rang: 7 werkjes nabij Batavia, de 
maritieme positie op Onrust, 4 werkjes nabij Sè- 
rnarang, de kust batterij en te Karang-Bolong en 
Banjoe-Njappa (Noesa-Këmbangan), (het werk 
op dc landtong nabij Tjilatjap was toen nog niet 
gereed. Zie E. de Waal. Onze Indische Financiën. 
Doel li. blz. 267 — 209), 1 kustbatterij nabij Soe- 
rabaja en dc forten te Anjer en tc Banjoewa- 
ngi; lot die van den vierden rang: 31 redoutes, for- 
ten, blokhuizen, enz. Versterkingen van den eer
sten en tweeden rang werden op de Buitenbezit
tingen niet aangeLroiïen, wel 15 van den derden 
en 05 van den vierden rang.

Het hoogei' genoemde bedrag van één millioen 
gulden, d. i sedert 1836 jaarlijks voor de „buiten
gewone fortificatie” werd toegestaan, verscheen 
tol 18116 steeds op de begroeting, doch werd in 
1 s67 en 1868 tot de helft verminderd: sedert 1869 
worden de militaire werken niet meer in gewone 
in buitengewone onderscheiden. (E. de Waak 
Onze Indische Financiën. Tweede deel, blz. 264).

Als gevolg v au veranderde inzichten op defen
siegebied waren in 1892, toen het thans in hoofd
zaak nog geldend verdcdigingsstelsel werd vastge
steld, reeds vele versterkingen voorkomende op 
hooger bedoelden staat, bohoorende bij Ind. Stb. 
1863 no. 31 vervallen: zoo in 1870 (Ind. Stb. no. 
95) het fort Prins Hendrik to Batavia en (Ind. 
Stb. no. 93) de linie van Soerabaja, in JS72 (Ind. 
Stb. no. 49) de maritieme positie van Onrust, in 
1871 (Ind. Stb. no. 158) liet nog onvoltooide*fort 
Generaal Coehius te Gombong, in 1873 (Ind. 
Stb. no. 247) het fort Prins van Oranje te Sema
rang en eenigc kleinere werken nabij die plaats, 
voorts tusschen 1865 en 1882 21 versterkingen 
van den vierden rang op Java en Madoera en 7 
van den derden, benevens 25 van den vierden

rang op de Buitenbezittingen. Daarentegen werd 
bedoelde staat in het tijdvak waarvan hier sprake 
is o.m. verrijkt met ccnigc*mcuwe versterkingen 
van den vierden rang op de Buitenbezittingen, 
voornamelijk z.g.n. defensieve kampementen. In 
1S79 werden het fort Generaal van den Bosch to 
Ngawi (Ind. Stb. no. 235) en het fort to Banj'oc- 
wangi teruggebracht tot versterkingen van den 
vierden rang, welk lot sedert 1866 ook tal van 
versterkingen van den derden rang op de Buiten
bezittingen hadden ondergaan.

Het rapport der Commissie Kromhout-Kruys- 
Haver Droeze (zie VERDEDIGINGSSTELSEL 
VAN INDIË) oordeelde (in 1892) onnoodig: de 
vesting Willem I, dc kust batterij en te Tjilatjap, 
Karang-bolong en Banjoe-Njappa, de meeste 
batterijen nabij Batavia, de nog overgebleven 
werkjes nabij Semarang en het fort Prins Hen
drik te Soerabaja, al welke werken dan ook als 
zoodanig werden opgeheven. Alleen de kust
batterij nabij Tjilatjap is later weer als verdedi
gingswerk aangemerkt en verbeterd.

Bij Ind. Stb. 1905 no. 540 verviel de indeeling 
van de verdedigingswerken in werken van ver
schillende rangen en werd vastgesteld een „Over
zicht van de ■ verdedigingswerken in Neder- 
landsch-Indië, waarom verboden kringen zijn ge
trokken”, welk overzicht, sedert gewijzigd en 
aangevuld, thans (1915) bevat: 9 werken en bat
terijen in den omtrek van Batavia, 1 werk en 1 
batterij nabij Soerabaja, de verdedigingswerken 
in de Preanger Regentschappen. •

Bij liet Gouv. besluit in Ind. Stb. 1916 no. 427 
werd vastgesteld een nieuw „Reglement op liet 
verlecnen van toegang tot- en het bezichtigen 
van verdedigingswerken, artillerie-inrichtingen 
of artillerie-magazijnen önder beheer van het De
partement van Oorlog in Nederlandsch-Indië”, 
ter vervanging van het bij het Gouv. besluit in 
Ind. Stb. 1903 no. 196 vastgestclde, gelijknamige 
reglement. Eerstbedoeld reglement werd sedert 
gewijzigd bij het Gouv. besluit van 14 Nov. 1917 
no. 46 (Ind. Stb. no. 669). ' /•' ...

VERTIENINGSBELASTING. Zie BELASTIN
GEN deel 1, bl. 242.

VERVEN EN VERFSTOFFEN, 
somming van plantaardige kleurstoffen en 
eenigc harcr toepassingen in de Indische huis
houding is bereids gegeven. Aan de daar ver
melde stoffen zijn nog toe te voegen: gele catechu 
of gambir (zie aldaar) en kino (zie aldaar), 
beide tevens looimiddelen (zie aldaar) zijnde, als
mede campêchc-hout (zie Haematoxylon,). Men 
zie ook henna, guttegom, drakenbloed of 

djërënang, rhamnus-groen; verg. voorts het 
artikel over tatoeeeren. Verscheidene kleuren
de bostanddcelen van plantaardige verfmid
delen zijn opgesomd bij plantenstoffen. Dier
lijke verfstoffen van zekere betcekenis zijn o. a. 
cochenille (zie aldaar) en lac-dve (zie LAK). 
Eene bijzondere plaats neemt in het zg. jaune 
indien (zie aldaar). Onder dc minerale of anor
ganische verven zijn er geen, die voor Nod.-Indië 
bijzondere betcekenis hebben. De voornaamste 
zijn: voor wit loodwit (cerusso), burytwit (per- 
manontwit), zinkwit, krijt, talk; voor geel oker, 
chroomgeel (loodchromaat),. operment (zie wara- 
ngan); voor rood menie, cinnaber en vermiljoen 
(zie aldaar), realgar; voor blauw smalt of kobalt
blauw. ultramarijn; voor groen Vcrona-aarde 
(seladonict), Sehweinfurter groen, berggroen,
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chroomgroen; voor bruin bolus (Sicna-aarde), 
omber of umbra: voor zwart grapliiet (potlood), 
m i nera al - z wart.

Wat de betcekenis van verfstoffen voor den 
Ned.-lnd. handel betreft, zij hier vermeld, dat de 
waarde van den invoer uit Nederland in het jaar 
1913 ± ƒ 2.220.000 en die uit andere landen 
(meest via Singapore) i ƒ 1.754.000 bedroeg. 
De anilinekleurstoffen der D.uitsche fabrieken 
hebben aan deze cijfers een niet onbelangrijk 
deel.

ren, waarbij een fraai resultaat verkregen kan 
worden door het juist toepassen der klourverhou- 
ding. Voor blauw wordt de inheemsche indigo 
gebruikt, voor geel kurkuma door kalk versterkt, 
voor somber rood kasoemba, voor groen de her
haalde verving met blauw en geel. En door het 
eeuwenlang gebruiken dezer vier kleuren is door 
den inlander een vaardigheid in de toepassing ver
kregen, die de kain’s kembangan, stalen van heer
lijke kleurschoonheid doen zijn. (Zie Bijdrage G. 
P. Rouffaer i. d. Catalogus van O.- en W.-I. 
Vlechtwerk enz. Den Haag 1902, bl. 89 — 92 en de 
mooie afbeeldingen in kleur op plaat 52 van 
„De Batik-kunst in Nederlandsch-Indië” door G. 
P. Rouffaer en Dr. H. H. Juynboll, afl. III).

In het beter bekende p 1 a n g i-werk treedt 
daarentegen meer ornament te voorschijn. Met 
samenrijgen en afbinden wordt een versiering ge
vormd uit kleine en grootere vlakken, begrensd 
door op- en neergaande lijnen. Door het samen
binden van nopjes worden wazige vierkantjes ge
vormd, die, regelmatig op het doek verspreid, er 
als bloemmotieven uitzien. doordat na het verven 
en het verwijderen der omwindsels met een verf- 
stokje strepen op de nopjes zijn aangebracht.

Het verschil tusschen de kain kembangan en 
de k. plangi-bestaat dus alleen in de meerdere 
uitvoerigheid, waarmee de laatste behandeld is. 
Hierbij voegt zich de moderne toepassing der 
aniline-verfstoffen, die deze Javaansche doeken - 
door hun bont uiterlijk minder aantrekkelijk ma
ken.

§ ♦

i '

Het. verven geschiedt door dc inlanders gewoon
lijk niet als afzonderlijk beroep, echter is op Java 
de blauwververij van weefsels een bedrijf, dat 
door bepaalde personen (toekang medël) wordt 
uitgeoefend. Bij dc allengs vermeerderde belang
stelling in de Ned.-Indische kunstnijverheid en 
hare technieken, worden tegenwoordig ook de in- 
landsche wijzen van verven meer nagegaan en 
beschreven. Men zie dienaangaande o. a, eenc 
studie van J. E. Jasper over inl. kleurmcthoden 
(Tijdschr. Binnenl. Best. XXII, 350), alsmede de 
geïllustreerde beschrijving der Indische weefkunst 
door J. A. Loebcr. in Buil. Kol. Mus. Haarlem 
n°. 29. De Inlandsclie Kunstnijv. door J. E. 
Jasper en M. Pirngadie. II. De Weefkunst. Voor 
de batikkunst, gelijk deze thans naar Indische 
wijze in Nederland beoefend wordt, is eenc 
geheel nieuwe verf-teehniek ontstaan, die in 
de nummers 23, 25 en 28 van laatstgenoemd 
bulletin beschreven is. Over het Indisch rood- 

' verven met koedoe (zie aldaar) als verfstof en 
met de aluinhoudende djirak .(Svmplocos) als 
bijtmiddel verscheen in 1902 eene studie van 
F. Driessen.

Ook als versieringstechniek wordt van het 
verven een eigenaardig gebruik gemaakt, n.1. bij 
de kain kêmbanga n, die sinds eeuwen bij 
de vorstelijke hoven op Java in gebruik zijn ge
weest. Speelt bij ikatten en batikken de lijn als 
ornament een groote rol, hier daalt ze af tot de 
meest ondergeschikte beteekenis, dient slechts tot 
scheiding van grootere kleurvakken. Vandaar dat 
de wijze van vervaardiging zeer simpel is. De lap 
witte katoen vouwt men tweemaal dubbel, slaat 
dan nogmaals om, parallel aan de diagonaalrich- 
ting van dit vlak, zoodat, als alles gereed is, een 
langgerekte ruit of rhombe gevormd is, een geo
metrische figuur, die hier voortkomt uit de her
haalde deeling van het langwerpige doek. De 
grenslijn van de ruit wordt met naald en draad 
saamgeregen, waardoor de stof op die plaatsen 
ingerimpeld wordt. Hetgeen niet geverfd mag 
worden, wordt omwonden met een pisangblad, 
dat ter meerdere lenigheid even boven het vuur 
gehouden is, welke bedekking tusschen bamboc- 
latten vastgekneld wordt. Zoo toebereid kan de 
lap in het indigoblad gedompeld en als de verf 
genoegzaam doorgedrongen is, het pisangblad en 
de rijgdraden verwijderd worden.

Een helder witte ruil is dan gevormd op een 
donkerblauw fond en de eenvoud van den aange- 
brar-hten vorm wordt vergoed door In t eigenaar
dige karakter, dat de grenslijnen vertonnen. Door 
het sayienrijgen en de daardoor verkregen plooi- 
vorming is de verfstof slechts gedeeltelijk door
gedrongen ; het witte vlak is aan alle zijden be
grensd door wazig uitloopende zigzaglijnen, die 
door het tegelijk bewerken der vier zijden een 
sprekende regelmaat vertoonen.

Meestal bestaan dergelijke doekenuitt weekleu-

I
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Wanneer het eenvoudige het oudste is, dan 
mogen de k. kembangan als de antieke exem
plaren gelden. In overeenstemming hiermee is 
het, dat deze doeken in de aan traditie gehechte 
Javaansche hoven zijn blijven voortleven, terwijl 
zij buiten Java weinig voorkomen. De k. 
plangi daarentegen meer; vooral op Bali, waar 
zeer mooie stukken gemaakt worden. Verder op 
Borneo en Sumatra. En buiten den hulisehon 
Archipel is het zoo verspreid, dat men het, even
als het ikatten, wel een internationaal procédé 
kan noemen. Zie P. F. Abell, Bijdr. t. «I. ind. 
Kunstnijverheid (T. v. N. en L. in N.-J. XXXV. 
1887, bl. IS —20; F. Driessen, Tic and dye work, 
manufacturcd at Semarang (I. A. f. Etlumgr. 11. 
bl. 106): J. E. Jasper, Inl. Klcurmethoden (T. 
B. B. XXII, bl. 355
en W.-I. Vlechtwerk enz., Den Haag 1902. 1*1. 
85 - 100.

Bij beide soorten van doeken is hot rijgen de 
hoofdzaak, het samenbinden en verven «Ier 
bedekte deden komt eerst in de tweede plaats.

Verwonderlijk is liet daarom niet, dat alleen 
het rijgen en het daarop volgend verven een 
middel tot textiele versiering is. Zoo vinden we 
bij de Karo- Batak’s doeken, die op die wijze 
versierd zijn. Ook van Soombawa en Ternate is 
dergelijk werk bekend geworden

Een artistieke hoogte bereikt dit werk - tril ik 
genoemd
katoen door deze simpele techniek allermooiste 
stukken worden gemaakt.

Dit tritik-werk komt ook in verbinding met 
kembangan- en plangi-werk voor, een enkeld 
piaal op zijde. Zie J. A. Loebèr Jr, Textiele ver
sieringen in Indië. Hoofdst. V. Geregen en ge

lul. Kunstnijv.

e .

358): Catalogus van O.-

in Këboemèn op Java, waar op
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bonden doeken (Beschr. v. . 
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VETH (DANIËL DAVID). Geboren 17 Febr. 
1S50 te Amsterdam; tweede zoon van Picter Jo- 
hannes en Clara Büchler. Vcth had een belang
rijk aandeel in het slagen der Sumatra-oxpoditie 
(1S77 — 79) en bewerkte na afloop daarvan 
de „Aardrijkskundige beschrijving van Mid- 
don-Sumatra”, met atlas van 16 kaarten 
(1882) en een album met 145 fotografieën op 
75 bladen, naar ter jdaatse door hom gedane 
opnemingen. In 1884 vertrok hij naar de Zuid
westkust van Afrika, ten behoeve van de trek- 
boeren adn de Cunene; den I9den Mei 1S85 
overleed hij aldaar te Kalahangka aan de 
Coporolo-rivier. Zijn stoffelijk overschot is later 
te Dordrecht begraven.

Zie verder: Eigen Haard 18S5, bl. 456 en 46S; 
P. J. Veth en Joh. F. Snelleman, Daniël Veth’s 
reizen in Angola, voorafgegaan door een schets 
van zijn leven, Haarlem 18S7.

VETH (PIETER JOHANNES). Geb. 2 De
cember 1814 te Dordrecht, uit het huwelijk van 
Huibert Veth en C^ornelia Johanna Pické, bezocht 
de Latijnsche school in zijne vaderstad, (waar 
vooral de lessen van den conrector Dr. J. W. 
Grimm, die grooten invloed op zijne vorming 
heeft gehad en door Veth steeds met groote dank
baarheid en hartelijke vriendschap werd herdacht, 
hem veel belangstelling inboezemden) en werd m 
1S32 als student aan dc Lcidsche Hoogcschool 
ingeschreven. Hier behaalde hij zoowel in de let
teren als in de theologie den graad van candi- 
daat, maar werd om verschillende redenen on
trouw aan de studie der theologie, waarom eene 
in 183S gevolgde aanstelling als lector in het 
Engelseh en het Maleisch aan de Militaire Acade
mie te Breda hem zeer welkom was. Tijdens zijn 
verblijf aldaar, in December 1840, had Veth liet 
bewijs geleverd van zijne gelukkige beoefening 
van het Arabisch door de uitgave en openlijke 
verdediging te Leiden van de eerste helft van een 
Specimen, exhibens majorem partem libri as- 
Sojulii de nominibus relativis, inscripti Lubb al- 
Lubab. Vóór de uitgave van het tweede stuk van 
dit Specimen, werd Veth honoris causa door de 
Lcidsche Academie tot doctor in de letteren be
vorderd. In 1841 tot hoogleeraar in de Oostersehe 
talen, Hebrceuwsohe oudheden on dc uitlegkunde 
van het Oude Testament aan het Athenaeum te 
Frauekcr aangesteld, bekleedde hij deze betrek
king slechts kort, daar hij reeds in November 1842 
aan hot Atbenaeum te Amsterdam werd beroe
pen, om daar onderwijs te geven in dezelfde vak
ken als te Franekcr, maar, alsof dit nog niet vol
doende was, vermeerderd met do Wijsbegeerte. 
Op I Mei 1813 aanvaardde hij deze betrekking. 
Ten gevolge van zijne benoeming tot hoogleeraar 
aan de nieuwe rijksinstelling tot opleiding van 
Indische ambtenaren verhuisde Veth in 1864 naar

verwisselde hij van woonplaats, toen hij door het 
bereiken van den zeventig jarigen leeftijd in 1885 
zijn eervol ontslag kreeg* als hoogleeraar. Van 
dat jaar tot aan zijn dood op 14 April 1895 
sleet hij zijn loven te Arnhem.

Veth’s werkzaamheid op wetenschappelijk ge
bied is van zoo verschillenden aard geweest, dat 
het onmogelijk is in een kort bestek alles te over
zien. Daarom zullen wij ons hier in hoofdzaak be
palen tot die zijner werkzaamheden, welke met de 
bevordering der kennis onzer koloniën in verband 
staan. Reeds spoedig na zijne komst in Amster
dam, werd hij lid van het hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Bijbelgenootschap. In die betrek
king bevorderde hij de uitgaaf van Javaansche, 
Boegineesche, Bataksche en Dajaksche spraak
kunsten en woordenboeken en van bijbelverta
lingen in verschillende talen van onzen Archipel. 
Van 1850 — 1852 was Veth (met D. C'. Steyn 
Parvé) redacteur van het dagblad „De Indiër” 
gewijd aan de belangen van Ned.-Indië, en van 
1867 — 71 gérant dor redactie van hèt „Tijd
schrift voor Nedcrlandsch-Indië”. Bovendien was 
hij lid van de redactie van de(n) Gids van 1S44 — 
1S76. Tal van verhandelingen en aanteekeningen 
op velerlei gebied, betrekking hebbende op de 
kennis onzer koloniën, werden in deze periodieke 
geschriften gepubliceerd', vooral op het gebied 
van politiek, land- en volkenkunde, taal- en let
terkunde, geschiedenis en natuurlijke historie. Op 
politiek gebied deed hij zich kennen als aan
hanger van Thorbecke, Van Hoëvell en Fransen 
van de Putte. Ook in het Zondagsblad en de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen 
hoofdartikelon over politieke vraagstukken van 
zijne hand. In.hot tijdschrift Eigen Haard pu
bliceerde hij tal van bijschriften bij platen, op 
Indië betrekking hebbende.

Veth was secretaris def Regeeringscommissie, 
belast met het doen van voorstellen tot regeling 
van de opleiding der aanstaande Oost-Indische 
ambtenaren. Het resultaat dier voorstellen was 
de oprichting der Rijksinstelling tot opleiding 
van Indische ambtenaren te Leiden, waaraan 
Veth van den aanvang af als hoogleeraar verbon
den was. Verschillende artikelen werden door 
hem over de opleiding dier ambtenaren geschre
ven en in verschillende tijdscln-iften gepubliceerd. 
Maar ook het lager onderwijs, zoowel in Neder
land als in Indië, ging hem zeer ter harte. Bij dc 
opening der algemccne vergadering van dc Maat
schappij tot Nut van ’t xVlgomeen in 1S50 toch 
hield hij als voorzitter eene aanspraak: Over den 
toestand en dc behoeften van het onderwijs der 
jeugd in Ncd.-Indië, terwijl o.a. in het Tijdschr. 
van N.-I. (1S51) voorkomt: Iets over de opvoe
ding der kinderen van Europeesche militairen in 
Ned.-Indië en in de Gids van 1858: Over het 
onderwijs der Javanen.

Van de vooral aan Veth’s onver moeiden ijver 
te danken oprichting van het Kon. Ned. Aard. 

volkenkunde van Nedtr- Gen. in 1S73, was hij dc eerste voorzitter en 
bleef dit tot in het jaar 1884, toen hij deze 
taak ncderlegdc en tot eere-voorzitter werd be
noemd. Als voorzitter heeft hij niet weinig bij
gedragen tot den snellen bloei van het Genoot- 

in den Indischen Archipel‘opgedragen. Bij schap en in het Tijdschrift door het Genootschap 
de opheffing dier instelling in 1877 werd Veth uitgegeven, zal men menige bladzijde van zijne 
benoemd tot hoogleeraar, thans uitsluitend in de hand aantreffen. Vooral zijne bemoeiingen in 
land- on volkenkunde van don Indischen Archi- zake dc uitrusting dor Sumatra-Expeditie, het
pel, aan de Leidsche Univorsiteit. Nog eenmaal redigeqren der berichten, ontleend aan de rap-
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Leiden on ving den 22cn September van het ge
noemde jaar zijne lessen aldaar aan met .eene 
Toespraak over den aard en het doel van het 
onderwijs in do land- en 
landsch-Indië Voor toekomstige ambtenaren. Be
halve het onderwijs in dc land- en volkenkunde, 
was hem ook dat in do godsdienstige wetten, 

■ volksinstellingen on gebruiken dor Mohammeda
nen
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porten en correspondcnfcicn der leden van die 
expeditie en later zijn toezicht op de uitvoering 

het belangrijke'werk: „Midden-Sumatra. 
Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expe- 
ditie. Uitgerust door het Aardrijkskundig Ge
nootschap IS77 —79” waren van zeer gewich- 
tigen aard.

Zeer veel arbeid en moeite is door Veth ten 
koste gelegd aan de koloniale tentoonstelling in 
1883 te Amsterdam gehouden, in het bijzonder 
aan de bewerking van den catalogus der afdee- 
ling Nederlandsehe koloniën, welk omvangrijk 
werk onder tallooze bezwaren voor een groot 
deel door Veth zelvcn werd gereed gemaakt; 
maar waarvan hij bitter weinig voldoening heeft 
gesmaakt.

Zijne medewerking van het Aardrijkskundig en 
statistisch woordenboek van Ned.-Indië, dat ten 
onrechte en niet altijd tot zijn genoegen geheel 
en al aan zijne pen werd toegeschreven, bepaalde 
zicli tot.de uitvoerige artikelen Sumatra en Ti- 
mor, verschillende statistische en bibliograplii- 
sche mededeelingen en de voorrede tot het werk.

Veth’s geschriften op bijna elk gebied der Indo
logie zijn zoo talrijk, dat na de reeds genoemde 
hier nog slechts aan enkele der belangrijkste kan 
worden herinnerd. Zijn eerste uitvoerige werk 
over Indië is zijn: Borneo’s Wcsterafdeeling, geo- 
graphisch, statistisch, historisch, voorafgegaan 
door eene algemeene schets des ganschen cilands, 
2 deelen, Zalt-Bommel 1854 — 1856, door een be
voegd beoordcelaar „minstens de evenknie van 
zijn Java” genoemd. Door Veth zelven en zeker 
ook door vele anderen werd voor zijn hoofdwerk 
gehouden: Java, geographisch, ethnologisch, his
torisch, 3 deelen, Haarlem 1875 —1SS2. Voor dit 
werk werd hij bekroond op de geographischc con
gressen te Parijs in 1875 en te Venetië in 1S81 en 
viel hem in 18S2 de medaille der Thorbecke-stich- 
ting ten deel. Tot des schrijvers groote spijt en 
teleurstelling is er nooit een grondige kritiek op 
dit werk geleverd, uitgezonderd dc aanteekenin- 
gen op het eerste deel door den Regent Radèn 
Mas Adipati Ario Tjondro Nëgoro in het Bijblad 
v. h. Tijdsehr. Aardr. Gen. deel III. Doch, hoewel 
dan niet in geschrifte tot uiting gekomen, alge
meen v/as toch de bewondering voor dit werk, 
waarin land en volk zoo juist en schoon beschre
ven waren, alsof de schrijver een groot deel zijns 
levens daar had doorgebracht, terwijl hij de Oost 
zelf nooit gezien, maar zijn bouwstof uitsluitend 
in Nederland verzameld had. Het was alsof Ed- 
mund Burke in zijn levendige beschrijving van 
Indië hem tot voorbeeld gediend had. Een zijner 
liefste wenschen heeft Veth nog vervuld gezien, 
doordat nog-bij zijn leven met den nieuwen druk 
van zijn „Java” een begin gemaakt is. De eerste 
vellen heeft hij nog kunnen lezen. Verder mogen 
hier nog genoemd worden: Bijdragen tot de ken
nis der voornaamste voortbrengselen van Ned.- 
Indië, uitgegeven door het Nut, de rijst 1860,.de 
koffie 1861, de katoen 1865, de sago 1866. Insu- 
linde, het land van den orang-oetan en den para
dijsvogel; uit het Engelsch van A. R. Wall ace, 
vertaald en van aanteekeningen voorzien door 
P. J. Veth, Amsterdam 1870, 1871, 2 deelen. 
Deze aanteekeningen bestaan voor een deel uit 
verbeteringen en terechtwijzingen, voor een ander 
deel maken zij de lezing voor niet-natuurjiistori- 
sche lezers gemakkelijker. Zijn werk: Atchin en 
zijne betrekkingen tot Nederland, topographisch-

historische beschrijving, met eene schetskaart 
van het rijk Atchin enz. door W. F. Versteeg, Lei
den 1S73, werd na onze oorlogsverklaring aan 
Atjèh in den tijd van vier weken aangevangen en 
voltooid, om aan de toen heerschcnde belangstel
ling tegemoet te komen. Ontdekkers en onderzoe
kers, een zevental levensschetsen, ter tweede ver
beterde en vermeerderde uitgave bijeenverza
meld, Leiden 1884, bevattende dc levensschetsen 
van Phil. Baldaeus, Sam. van de Putte, 0. G. C. 
Reinwardt, J. F. G. Brumund, Taco Roorda, W. 
R. van Hoëvell en J. K.J. de’Jonge. Voor een 
tweeden (niet verschenen) bundel waren o. a. be
stemd: die van den sterrekundige J. M. Mohr 
(Gids 1885), van H. A. van Reede tot Drakestein 
(Gids 1SS7) en van S. O. J. W. van Mussclien- 
broek (Tijdsehr. v. h. Aardr. Gen. 1S87). Uit 
Oost en West, verklaringen van eenige uitlieem- 
sche woorden, Arnhem 1S89. De leer der signa
tuur met een naschrift over de Mandragora (Int. 
Arch. für Ethnogr. Deel VIJ ,#1894). Het paard 
onder de volken van het Maleische ras, Leiden 
1894 (Bijvoegsel tot deel VII van Int. Arch. für 
Ethnogr.). Na Veth’s dood verscheen nog: De 
Maleische kolonie in de Kaapstad (Eigen Haard 
1896).

Eene volledige opgave van Veth’s geschriften 
zal men vinden achter den Feestbundel van taal- 
letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen 
ter gelegenheid van zijn taehtigsten geboortedag 
aan Dr. P. J. Veth aangeboden, Leiden 1894, 
ook afgedrukt achter het levensbericht van P. J. 
Veth in het Jaarboek dor Koninld. Akad. van 
Wetenschappen voor 1896.

Zie over hem: G. Dugat, Histoire des orienta 
listes dc 1’Europe, Paris 1868, I, bl. 100 
Levensschetsen door Mr. W. B. S. Bodes, Fries- 
land.s hoogesehool en het Rijks Athcnaeum te 
Francker, 2de deel 1889 en door Mr. P. A. van 
der Lith, Jaarboek der Kon. Akad. van Weten
schappen 1896 en Levensberichten van do Maat- 
sch. der Ned. Letterkunde te Leiden 1896. Ver
der portretten met bijschriften in Eigen Haard 
1879, 189,4, Letternieuws 1883, Portefeuille 
(Kerstnummer) 1887, enz.

VETIVER. Fransche naam voor een parfum 
en voor den ter bereiding daarvan dienenden 
welriekenden graswortel van Andropogon muri- 
catus. Zie AKAR WANG ƒ (!, 25) en GRAS- 
OLIËN (1, 817).

VETSTAARTSCHAAP. Zie SCHAAP.
VETTEN. De vaste vetten uit het plantenrijk 

verschillen alleen door hunne consistentie van de 
vloeibare of half vloei bare vette oliën, en zijn in 
deze Ene. onder dat hoofd berends beschreven 
(IJI, 74). Vermeld zij hier slechts, dat de voor
naamste handelsartikelen dezer groep zijn: palm
en palmkern-olie, cocos-olie, cacao-boter, lau
rier-boter» muskaat-boter, zg. myrten-was (van 
Myrica), chineeschc talg (van Slillingia), mala- 
bof-talg (van Valeria), goa-botcr (van Qarcinia), 
shea- of galamboter (van liassia), dika-vet (van * 
Mangif era), zg. eay-cay was (van Irvingia), 
ukuhuba-vct (van Myristica), zg. japanschc was 
(van Tihué),sawarri-vet (van Garyocar), makassar- 
olie (van Sehleichera), tangkalak-vet (van Oyli- 
codaphne), tarin-vet (van Picramnia), carapa- 
vet (van C(trapa). Voorts zijn nog voor Ned.- 
Indië te noemen ramboetan-vftt, pompelmoes- 
vet, kaneel-vet, tjampaka-vet, kadam-vet, ka- 
nari-vet. pitjoeng-vet, njamploeng-vet, sindora-
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■vet, enz. Voor de plantontalg-soorten uit den 
Archipel, zie MINJAK TËNGKAWANG (II, 
754).

hoff, te overleggen omtrent de door dien opper- 
officicr voorgestelde maatregelen. Vóórdat de 
dientengevolge ingediendc voorstellen geheel tot 
uitvoering waren gekomen, vcranderdo de toe
stand in den aanvang van 1896 in Atjèh geheel, 
door den afval van Toekoe Djohan (TEUKOE 
OEMA, zie aldaar), en waren bijzondere maat
regelen noodig om daar den wagen weer in het 
goede spoor te brengen. De Indische regeering 
zond generaal Vetter, als regeerings-commissa- 
ris, naar Atjèh, om naar bevind van zaken te 
handelen en de voorstellen te doen, die hij noodig 
zou achten. Nadat de tuchtiging der afgevallen 
hoofden volbracht was, Teukoe Ocma uit hun ge
bied verdreven, de veiligheid onzer hoofdvesti
ging verzekerd en de rust in de aan onze linie 
grenzende landschappen hersteld was, kon de 
regeeringscommissaris zijn taak als geëindigd be
schouwen, en het beleid der Atjèh-zaken weder 
aan den civiel en militairen gouverneur overge
ven. In 1897 diende generaal Vetter andermaal 
het verzoek om ontslag uit H. M.’s dienst in. 
Dientengevolge gaf hij den 3en Sept. van dat jaar 
het commando van het leger over »aan den 
luitenant-gener&al L. Swart, Hij overleed De
cember 190S te ’s Gravenhage.

VEZELPISANG. Naam voor Musa textilis een 
bekende vezelplant. Zie MUSA en VEZEL
STOFFEN.

VEZELSTOFFEN. Van de verschillende vezel 
stoffen, die voor de industrie of voor het huis
houdelijk gebruik van belang zijn, worden in 
deze Encvclopaedie reeds afzonderlijk genoemd 
en behandeld: Abroma augusta (I, 5), Agave 
(I, 17), Alang-alang (I, 27), Arenga saccharifera, 
(!, 59), Calotropis gigantea (I, 435), Bamboe 
(I, 130), Corypha gebanga (I, 532) jute (II, 226), 
kalapa (II, 255), kapoek (11, 270), katoen II, 285) 
manila hennep (II, 6G9), Musa piassa va (II, 811). 
Mèndong (II, 704), pandan (III, 279), papier, 
(III, 297), pisang■(III, 411), plantcnzijde (III, 
426), ramèh (III, 536), rotan (III, 637), sisalhen- 
nep (III, 791) en waroe (IV).

E. L. Selleger onderzocht in 1904 een 50 tal 
Indische vezelstoffen uit het Koloniaal Museum 
te Haarlem, alsmede een 9 tal Indische grond
stoffen voor papier: agave, alang-alang, ananas, 
bamboe, cocos, pisang, rijstestroo, rotan en 
suikerriet. De resultaten van deze studie vindt 
men in Bulletin Kol. Mus. no. 31.

In de jaarboeken van het Departement van 
Landbouw over 190S, 1909 en 1910 komen ver
slagen voor van het destijds bestaande labora
torium voor het onderzoek naar vezelstoffen en 
van liet micro-biologische laboratorium bij dat 
Departement. Daaruit blijkt dat naast het on
derzoek van tal van katoensoorten onder meer 
een uitgebreid onderzoek was ingesteld betref
fende monsters sisalhennep, Musa textilis, jute, 
Hibiscus eannabinus, Manila hennep, menggei 
(Agafc van de Sangir-eilanden), Sanscviera (uit 
dc Lampongs), verschillende touwsoorten van 
inlandsch maaksel, Koffo (Musa mindanensi) en 
in het wild groeiende pisangsoorten, Sida vezel, 
ananas vezel en widoeriweefsel.

Voorloopig onderzocht zijn ongeveer 350 ver
schillende vezelgewassen; de soorten waarvan 
verwachtingen worden gekoesterd, werden aan 
een meer diepgaand onderzoek onderworpen, ter
wijl van sommige soorten aanplantingen werden 
aangelegd.

:

Bij de dierlijke vaste vetten is in de eerste 
plaats te noemen het belangrijke importartikel 
boter (zie VOEDINGSMIDDELEN) en hare sur
rogaten (margarine) ; voorts reuzel en de verschil
lende andere diervetten, die als „talg” en „smeer” 
bekend zijn.

Minerale vetten (d. z. vaste triglyceriden) be
staan er niet, zie. echter bij WASSEN.

Het beste handboek betreffende samenstelling 
en onderzoek van vetten is Benedikt-Ulzer, Ana
lyse der Fettc und Wachsarten (Berlin, 1903). 
Van de verzameling vetten in het Koloniaal Mu
seum verscheen de tweede druk van de beschrij
ving van „Vetten en Oliën” door Dr. J. J. A. 
Wijs.

VETTER (JACOBUS AUGUSTINUS) Zoon van 
Wilhelmus Bernardus en van Johanna Jacoba

'1

:

Ml
van der Klugt. Ge^ 2 December 1S37 te ’s Gra
venhage. Trad in 1853 in dienst bij het In- 
structiebat. te Kampen, werd in 1859 benoemd 
tot 2e luit. bij het leger in Nederland en het 
volgend jaar overgeplaatst bij dat in O.-I. 
Zijn eerste verblijf in Indië duurde van De
cember 1860 tot Februari 1S76. In dien tijd had 
hij als luit., luit.-adj. en kapt. bij verschillende 
korpsen gediend en een werkzaam aandeel gehad 
aan de krijgsverrichtingen in dc Z.- en O.afd. 
van Bornco (1861 — 63), aan die in het Sintang- 
sche in' W.-Bornco (1864 — 66) en als chef van den 
staf der le brigade, aan de tweede expeditie 
tegen Atjèh (zie de artikels over BANDJER- 
MASIN, SINTANG en ATJÈH). Het tweede 
verblijf in Indië liep van November 1877 
tot Juli 1889. In deze periode werd hij tot 
majoor en tot luitenant-kolonel bevorderd en 
nam hij deel aan krijgsverrichtingen in Atjèh 
(1877- 79 en 1886 — 88) en in het landschap 
Mandor in W.-Borneo (1884 — 85). In dc W.afd. 
van Bornco trad hij als militair-commandant op, 
te Atjèh was hij toegevoegd aan den civ._ cn 
milit. gouverneur van dat gewest (zie ATJÈH, 
MANDOR en KONGSI). Tijdens het verlof 
n Ncd. kolonel geworden, keerde hij in Mei

1890 in Indië terug, waar hij comm. van de 
Je milit. afdeel, op Java werd. In November
1891 tot gener.-majoor bevorderd, was hij eerst 
comm. van dc 2e Milit. afdeel, op Java en 
daarna chef van het wapen der infanterie, tevens 
chef van dc He afdeel, van hot Dep. van Oorlog. 
Van Juni tot December 1894 was hij opper
bevelhebber van de expeditie naar Lombok. 
Voor het eerste ongelukkige gedeelte dezer ex
peditie cn de daarop gevolgde hervatte krijgsver
richtingen, die met volledig succes bekroond 
werden, wordt verwezen naar het artikel LOM
BOK en dc daarbij vermelde bronnen. Na in 
Maart 1895 op verzoek eervol uit H. M. dienst 
ontslagen cn naar Nederland teruggekeerd t«j 
zijn. werd generaal Vetter in Juni d. a. v. in 
activiteit hersteld en gelijktijdig benoemd tot 
luit.-gonor., comm. van het leger en chef van 
het Dop. v. Oorlog in N.-I. In 1S95 kreeg 
generaal Vetter de opdracht om, vergezeld 
van don majoor van den gener. staf J. F. 
Breijer, naar Atjèh te gaan, om door eigen 
aanschouwing met de toestanden aldaar ken
nis te, maken en met den gouverneur van 
Atjèh en ondcrh generaal-majoor C. Deykér-
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j Op het in 1911 te Soerabaja gehouden Vezel- 
congres werden de toenmalige toestand en de 
vooruitzichten van tal van Indische vezelstof- 
leverendo aanplantingen besproken en in het 
algemeen in optimistischen zin beoordeeld.

Uit de verschillende aan het hoofd van dit 
artikel opgesomde plaatsen in dit werk zal men 
ontwaren hoe in de laatste jaren vóór den oorlog 
de beteckenis van de cultuur der plant en vezels, 
in Nederlandsch-Indië is vooruitgegaan.

De indeeling der plantaardige vezelstoffen is 
in het algemeen deze: 1) de vezelstrengen der 
stengels en basten van tweezaadlobbigc planten 
en 2) de vezelstrengen der bladeren en bladste
len van eenzaadlobbige planten. Daarnaast moet 
dan echter een derde groep van „nict-vezols”, 
maar die niettemin toch zeer belangrijke vezel
stoffen zijn, geplaatst worden: 3) de haren (tri- 
chomen) op het zaad en in de vrucht van ver
schillende planten. Deze haren behoeven na
tuurlijk alleen losgemaakt en gereinigd, doch 
niet gescheiden te worden van omringend weef
sel: voorbeelden zijn katoen, kapok, alsmede 
plantenzijde (III, 426). Buiten deze drie groepen 
vallen dan echter nog verschillende vezelstoffen 
van andere herkomst, als bijv. luffa (het vaat- 
bundelnet uit cene vrucht), varenpluis (de haren 
aan den voet van boomvarenloof), coir (het ve
zelig deel der klapper-vruchtschil), alsmede die 
ruwe grondstoffen voor vlechtwerk, welke een
voudig bestaan uit gespleten stengels, bladstroo- 
ken, liaanranken enz. Sameuvattend, heeft men 
dus onder de vezelstoffen: haren (katoen), bast
vezels (ramèh), bastvez'elbundels (linnen), bast
vezels met mergstralen (sida-vezel), bastvezels 
met bastparenchym (sunn-liennep), vaat-bundels 
(agave), vaatbundclgroepen (piassava), sklcren- 
chvm-vezelbundels (manila-hennep); voorts ge- 
heele stengels, ranken, bladeren, bladstelen, hal
men, wortels, en zelfs de geheele plant, als bij 
Tülandsia (erin végétal).

Evenals naar de herkomst, kan men de vezel
stoffen ook groepeeren naar hare toepassing. De 
drie voorname afdcelingen der nijverheid, die 
vezels als grondstof behoeven, zijn de spinnerij 
en weverij, de touwslagerij en de papierfabri- 
catie. Laatstgenoemde industrie kan tegenwoor
dig, door de ruime toepassing van tot brij ge
maakt hout (houtslijp en — na chemische zuive
ring — houtcellulose), de echte vezelstoffen ten 
minste voor een goed deel vervangen, de beide 
andere nog niet, ofschoon ook daar reeds een 
begin gemaakt is, om de natuurlijke vezel? te ver
vangen door kunstmatige vezels, nl. dooi genoem
de houtcellulose eerst in oplossing en daarna in 
draadvorm te brengen (zg. kunstzijde). Naast de 
drie groote vezelindustrieën staan er nog talrijke 
kleinere, als de fabricatie van borstels en bezems, 
mandewerk, matten, hoeden en ander vlecht
werk; voorts van vilt, watten, en opvul materi
alen. In deze verschillende takken van nijver
heid worden de vezelstoffen natuurlijk geens
zins op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt, 
zoodat een en dezelfde vogelsoort al naar de 
gewenschte toepassing door een fabrikant zeer 
gunstig en zeer ongunstig kan beoordeeld worden.

Bij de touwslagerij en. of juister in de indus
trieën van garens, koorden, touwen, kabels en 
trossen, is hoofdzaak de lengte der vezel b u n- 
d e 1 s, hunne stevigheid, taaiheid, weerstand 
tegen wind en weder, bestendigheid in water, en

eindelijk ook het vermogcntecroptenemen: glans 
en witheid worden daar niet, of slechts zelden, 
verlangd.

Voor de spinnerijen en weverijen speelt echter 
naast de lenigheid der vezelbundels juist de fraai
heid, glans (lustre), gelijkmatigheid en lengte der 
vezels een hoofdrol. Men behoeft daar fijne, zui
vere, evenwijdig loopende en gemakkelijk samen- 
tedraaien draadvormigc vezels, aan welko bo
vendien nog de eisch gesteld wordt volledig en 
gemakkelijk bleekbaar te zijn: zonder dat im
mers deugt de vezel niet voor de fabricage van 
witte of helder gekleurde goederen. •

Geheel iets anders verlangt de fabrikant van 
papier (III, 297). Voor zijne industrie komen 
alleen dc eigenschappen der vezel cel in aan
merking, en zijn lange taaie vezel bundels 
van weinig belang, daar hij toch moet beginnen 
die in de Hollanders te vermalen: reden ook, 
waarom lompen, resp. reeds tol vezelcellen uit
eenvallende vezelbundels, voor hem nog eene 
prima grondstof zijn. Hooffizaak voor de pa- 
piervezelstof is, dat de vezelcellen stevig, en 
vooral, dat zij gemakkelijlc te vervilten zijn, 
d. w. z. dat zij tijdens de bewerking, als papierbrij 
reeds, in alle.richtingen in elkander grijpen en 
zich ineen vlechten, wat vooral geschiedt indien 
de vezelcel gemakkelijk buigt en krult en kleine 
draadjes loslaat (fibrilliscert).

De fijnere bouw en vorm der vezelstoffen, ge
lijk die bij liet microscopisch onderzoek blijkt, is 
dus voor den technoloog-warenkenner zeer be
langrijk: alleen langs dien weg kan eene vezel 
met zekerheid herkend worden, en kan door hem 
over hare eigenschappen een oordeel uitgespro
ken worden, dat dan nog, wat de sterkte en rek
baarheid der vezels betreft, nader getoetst be
hoort aan eene technische waardebepaling, waar
voor verschillende toestellen zijn uitgedacht.

De vezcl-microscopist let in de eerste plaats 
op den algemeenen vorm, dc lengte1) en breedte 
der vezelcellen, op de verhouding tusschen de * • 
dikte van wand" en holte (luinen) op de laag- 
vormingen on verschuivingen in den wand, op 
de verhouding tegenover reagentia. Hij gaat 
vooral na de verhouding der vezel tegenover 
kleurstoffen, bleekmiddelen, zuren en longen; 
voorts onderzoekt hij dc vezel ook in gepolari
seerd licht.

Wat de scheikundige samenstelling der vezels 
betreft, deze vertoont geringer verschillen dan 
die der morphologie. In hoofdzaak bestaan nl. 
alle vezelstoffen uit eene bepaalde soort cellulose 
(celstof). Cellulose is echter niet óén chemisch 

'lichaam, maar een groep van verwante 
stoffen, die bij hydrolyse en oxydatic niet de
zelfde producten geven, en ook in koolstofgehalte 
verschillen. Het gehalte aan zuivere eellulose’s 
wisselt in do vezelsoorton van 05 — 80 %, daar
naast zijn gewoonlijk ook aanwezig kleine hoe
veelheden van met de cellulose’s in verband 
staande lichamen, nl. hemicellulose’s en oxycel- 
lulose’s. Verder houden alle vezels water, van 

20 %, al naar hare hygroscopiciteit en naar 
do vochtigheid van den dampkring.

) De vt-zeleel is bij jute (II, 226) gemid
deld 2 mM., bij ramèh (III, 536) 20 c.M. lang 
bij katoen noemt men deze lengte dc „sta
pel”, en varieert zij tusschen 12 — 50 mM.
(zie II, 285).
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Is de vezel niet geheel los te verkrijgen van 
het aanhangend weefsel, of is zij slecht gereinigd, 
dan vindt men bij analyse, dat er gcringo hoe
veelheden van allerlei plantenstoffen daarin 
aanwezig zijn, als eiwit, zetmeel, kristallen, vet, 
was, hars, kleurstof: al naar den aard der bijgc- 
mengde weefselolemonton. De vozelcellcn zelve, 
die alleen in jongen toestand vloeibaren inhoud 
hebben, doch bij den groei dien geheel verliezen 
en daarbij steeds dikker van wand worden, be
vatten genoemde stoffen bijna niet; wèl neemt 
juist bij dien groei naast de cellulose toe het ge
halte aan celstofincrustatics, deels met onver- 
brandbare stoffen (asch, van 0,5 — 5 %), voor
namelijk met kiezel of kalk, doch vooral ook ver
andert de cellulose door de vermeerdering van 
die bijzondere organische stoffen, welke het „ver- 
houten” en „verkurken” der oude vezelcelwan- 
den veroorzaken. De vlasvezel bijv. is weinig 
verhout, de jutevezel sterk. De mate van ver- 
houting eencr vezelsoort bemerkt men het best 
met het microscoop, door nl. gebruik te maken 
van reagentia, die met zuivere cellulose cene 
andere verkleuring geven dan met verhoute 
vezels.

VICIA FABA L. Fam. Leguminosae. Groote 
boon, Tuinboon, Roomsche boon. Kat jang babi 
(mal.), On t jet. (jav.) Deze bekende Europeesche 
boonsonrt wordt in Midden- en Oost-Java door 
de inlanders vrij algemeen gekweekt in de berg
streken op een hoogte van ongeveer 2000 M.

VIGNA LUTEA Cray. Fam. Leguminosae, 
Katjang laoet (mal.). Een windende boonsoort 
met gele bloemen, die op moerassig strand voor
komt en waarvan de bladeren wel als groente 
gekookt worden gegeten. De groengele of lever
kleurige zaden schijnen niet gebruikt te worden.

VÏGNA SINENSIS Endl. (= Vigna Catjang 
Wall). Cow-pcu (eng.); Katjang pandjang, 
katjang inérah, katjang toenggak (mal.); katjang 
landjaran (jav.): katjang toeroes, katjang lan- 

• d<S, katjang dadap (soend.) en nog verschillende 
andere inl. namen. Een nccrliggende of windende 
kruidachtige plant met paarse, soms eenigszins 
geelachtige bloemen, in tal van variëteiten op 
Java en in andere deelen van den archipel ver
bouwd voor verschillende .doeleinden. Als con- 
sumpt ieplant doen enkele variëteiten met mal- 
sche peulen dienst, die als sajoer algemeen, zoo
wel door inlander als Europeaan, worden ge
il ul I igd.

Andere vormen leveren eetbare zaden, doch 
harde, oneetbare peulen. Ze worden vooral door 
den inlander gebruikt. Ook worden van sommige 
vormen de bladeren als groente gegeten, terwijl 
deze bladeren ook zeer geschikt als veevoeder 
kunnen worden gebruikt. Ten slotte is de plant 
in den laai sten tijd onder haar engclsehon naam 
als groen be mester aanbevolen.

VIHOLA. Zie MUZIEK EN MUZIEKIN
STRUMENTEN.

VILLEBRUNNEA RUBESCENS BI. Fam. 
IJrticaceac. Nangsi (jav., soend.); Djoorang 
(jav.); Palanggpengan (mad.) Kleine boom tot 
10 M. hoog met kluwens van groene bloemen, 
op Java algemeen beneden 1000 M. De bast 
levert oen vezelstof, terwijl het sap uit de bast 
en de bladeren een inlandsch geneesmiddel tegen 
velerlei kwalen is.

VINCA ROSEA Linn. Fam. Apocynaceae. 
Kömbang sari tjina (maL. batav.). Een lage

plant mot rosé bloemen, een.soort „maagdcpalm”, 
die als sierplant veel wordt gekweekt.

VINVISSCHEN. Zie BALEIN WALVIS*
SCHEN.

VIOOL. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU
MENTEN.

VISCHRECHT. Het recht om te visschen op 
de open zee was volgens het adatrecht volkomen 
vrij; voor de gouvcrnemcntsbepalingen dienaan
gaande, zie onder VISSCHERIJ. Het recht om 
te visschen in de kustzee en de rivieren en beken 
hangt samen, op gelijke wijze als het jachtrecht, 
met het beschikkingsrecht van stam, dorp, enz., 
met dien verstande, dat inlanders van elders en 
niet-inlanders daartoe vergunning behoeven en • 
meestal een recognitie hebben te betalen. Vis
schen op grond, die door iemand wordt bezeten, 
of in een waterkom, die door iemand rechtmatig 
is afgedamd of afgezet, is slechts toegestaan aan, 
of met goedvinden van, den rechthebbende. Tus- 
schen de zoutwatervischvijvcrs (tambak enz.) 
aan het zeestrand en de zoetwatervijvers op de 
sawahs is uiteraard menig verschil. Zie Pandec
ten van het adatrecht IVB, en onder WATER- 
RECHT.

VISSCHEN. In het water levende gewervelde 
dieren, die door kieuwen ademhalen, met schub
ben zijn bedekt (welke kunnen ontbreken) en 
zich in evenwicht houden en zich voortbewegen 
door middel van vinnen. Men kan onderscheiden 
onpare vinnen: een of meer rugvinnen, staart
vin en aarsvin en gepaarde vinnen: borstvinnen 
en buikvinnen. Het hart heeft één kamer en één 
boezem. De voortplanting geschiedt meestal 
door eieren, die buiten liet lichaam in het water 
bevrucht worden en hetzij aan de oppervlakte 
drijvend, hetzij op den bodem liggend of aan 
steenen, waterplanten etc. bevestigd hunne ont
wikkeling doormaken. Dc uit het ei komende die
ren kunnen een larve-stadium doorloopen, al
vorens zij den vorm van de volwassen visch ver- . 
krijgen. De visschen in den Indischen Archipel 
behooren* tot de Elasmobranchii (Haaien en 
Roggen) en de Tehostei (Beenvisschen). De eer
ste zijn gekenmerkt door een kraakbeenig ske
let, door het bezit van 5 — 7 kieuwspleten aan 
weerszijden a.chter den kop. De schubben zijn 
meestal zeer klein en van een emailstekel 
voorzien, zoodat de huid op het gevoel ruw is. 
De mond en de neusgaten liggen aan de onderzij
de van den kop. De vinnen worden inwendig ge
steund door lioornstralen en kunnen voorzien 
zijn van met email bekleede stekels. De eieren 
zijn in een hoornkapsel besloten, dat meestal 
lange uitloopers bezit, waarmede het aan voor
werpen wordt vastgehecht. In verband hiermede 
heeft een inwendige bevruchting plaats. Vele 
haaien en roggen zijn levendbarend; de eieren 
van deze laatste hebben een slechts zeer dun 
hoornkapsel. Verreweg de meeste soorten leven 
in zee, enkele gaan de rivieren op. Zij leven 
van*dierlijk voedsel en komen in alle zeëen der 
wereld voor, maar voornamelijk in de tropen. 
Terwijl de haaien jnin of meer spoelvormig zijn, 
zijn de roggen aan rug en buikzijde afgeplat. Bij 
deze laatste zijn de borstvinnen sterk ontwik
keld, omzoomen dc zijden van het lichaam en 
loopen dikwijls tot- den kop door. Zie overigens: 
HAAI en ROG. De Beenvisschen zijn behalve 
door hun in mindere of meerdere maté verbeond 
skelet van de hlas/nobranchii o.a. te ondcrschei-
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j
| den, doordat, do kieuwopeningen door een bconig 

kieuwdeksel (opcrcuhim), dat met do beenderen 
van den kop samenhangt, bedekt is. De schobben 
die evenwel kunnen ontbreken, missen email, een 
gedeelte der vinstralen kan verbeend zijn. Vele 
soorten bezitten een zwemblaas, die bij de Haaien 
en Roggon steeds ontbreekt. De Beenvissclien 
worden in oen aantal orden verdeeld, waarvan 
hieronder slechts diegene volgen, van welke 
vertegenwoordigers in den Indischen Archipel 
bekend zijn. In de rangschikking en volgorde is 
ongeveer Boulengcr’s systeem (The Cambridge 
Natural History Vil', 1904, p. 541 e. v.) gevolgd.

De Malacoptcrygii of Weelcvinnigen missen 
stekels aan dc vinnen. De buikvinnen staan ver 
naar achteren. Hiertoe behooren o. a. de Haring- 
achtigen en hunne verwanten (zie HARING). 
Ook de zalmen, die in het Zuidelijk Halfrond ont
breken, belmoren tot deze groep. De Roofzalmcn, 
Myctophoidea (zie ROOFZALMEN) sluiten zich 
min of meer bij de vorige aan. Vele zijn geken
merkt door het bezit van eqn korte vetvin achter 
de rugvin, zooals ook bij den zalm wordt aange
troffen. Hier sluiten zich dc Cyprenodontidae of 
Tandkarpers (zie aldaar) aan. Onder den naam 
Ostariophysi worden een aantal zoetwatervissclien 
samengevat, die allen een verbinding tusschen 

• het gehoororgaan en de zwemblaas, door tus- 
sebenkomst van een reeks kleine beentjes, gemeen 
hebben. Van indische vormen belmoren hiertoe 
de karperachtigen (•Cyprinidae) (zie aldaar) en 
de Vallen (Sihiridae) (zie aldaar). De Apodc-s 
of alen (zie onder AAL) en de Symbranchii 
(zie onder AAL), die eveneens aalvormig zijn, 
maar nooit gepaarde vinnen hebben, sluiten zich 
bij de vorige aan en werden vroeger dan ook 
alle tezamen tot één groep, de Physostomen. 
vereenigd, aldus genoemd omdat dc zwemblaas 
bij deze visschen door een kanaal met het darm
kanaal in verbinding staat, terwijl dat bij de 
overige visschen slechts gedurende de ontwik
keling van het jonge dier het geval is. ^oo bij de 
Heteromi, die zich overigens door hun ver naar 
achteren geplaatste buikvinnen en het gemis van 
stekels en dc vinnen bij de vorige aansluiten. 
Hiervan in den Archipel Fierasjer (zie aldaar). 
Dit geldt ook nog voor de meest gepantserde 
Catosteomi, voorzoover betreft de ligging der 
buikvinnen. Hiertoe belmoren o. a. de Mesviscli 
(zie aldaar) en de Fluitbekvisch (zie aldaar) zoo
wel als de zeenaaiden (zie aldaar) en de bekende 
Zeepaardjes (zie aldaar), die tezamen, wegens 
hunne trosvormige kieuwen de groep der Loplio- 
branchii uitmaken. De Percesoces vormen een 
overgang naar de volgende orde. Bij de Scom- 
bresocidae (zie GEEP) liggen de buikvinnen nog 
ver naar achteren, bij de Mugilidae (zie HAR
DERS), Atherinidae (zie KORENAARS VIS
SCHEN) Polynemidac (zie DRAADVISSCHEN), 
Sphyraenidae (zie ZEESNOEKEN), Slromatei- 
dae (zie BAWAL) en Ophiocephalidae (zie SLAN- 
GENKOPVISSCHEN) is dit niet meer het geval.
• Verreweg de grootste groep der Beenvissclien 
wordt gevormd door dc Acanthopterygii of Ste- 
kefvinnigen, aldus genoemd wegens het voorko
men van ongedeelde beenige stekels in de vinnen. 
De Acanthopterygii worden in een aantal onder - 
afdeelingen gesplitst. De Percijotmes, Baarsach- 
tigen, bevatten, o. a. de Serranidae (zie ZEE
BAARZEN), de Sciaenidae (zie OMBERVIS- 
SCHEN), de Toxotidae (zie SCHUTTER-

VISCH), dc Ocrridae (zie KAPAS-IvAPAS), de 
Mullidac (zie MULLEN), de Chactodontidae (zie 
KLIPVISSCHEN), de Labyrinthici (zie LABY- 
RINTH-VISSCHEN), de Acanthuridae en Tcu- 
thidae (zie CHIRURGIJNV1SSCHEN), de Po- 
mocentridae (zie JUFFERVISSCHEN), de La- 
bridae en Scaridac (zie LIPVISSCHEN). Een 
tweede onderafdeoling is die der Scombriformes 
(zie MAKREELACHTIGEN).
Platvisschen (zie aldaar) (Pleuronectidae). Min 
of meer apart staat het geslacht Kurtus (zie al-’ 
daar). Dc Grondels (zie aldaar) vormen de onder- 
afdeeling der Gobiiformes, en zijn o. a. geken
merkt door de zwakke verbeening der vinstekels, 
de Zuigvisschen (zie aldaar) die der Discocephali. 
De Scleroparci zijn gekenmerkt door dc aanwe
zigheid van een beenige verbinding tusschen het 
voorste kieuwdcksel en dc beenderen om het 
oog. Hiertoe belmoren o. a. dc Schorpioen- 
visschen (zie aldaar) (Scorpaenidae) en de Poon 
(zie aldaar) (Triglidcic). Terwijl de buikvinnen 
bij de vorige weliswaar ver naar voren staan, 
maar toch in den regel achter de borstvinnen zijn 
gelegen, is dit bij de Jugularcs niet het geval. 
Hier liggen de buikvinnen aan de keel, vóór de 
borstvinnen. Hiertoe zijn o. a. te rekenen de 
Slijm visschen (zie aldaar) (Blenniidae) en de 
Padde-visschcn (zie aldaar) (Batrachidae). Van 
de Acanthopterygii zijn af te leiden dc Opislhom i, 
die min of meer aalvormig zijn en geen buik 
vinnen bezitten. Hieronder één familie: Masla- 
cembelidae (zie NEUS VISSCHEN). Ooi-: de Phr- 
tognathi zijn van Acanlhopterygii af te leiden. 
Deze visschen zijn gekenmerkt doordat de bo
venkaak meestal onbeweegbaar en met den sche
del vergroeid is. De borstvinnen zijn klein of 
ontbreken geheel. Hier!
Triacanthidac en JJalistidae (zie HOORN VIS
SCHEN) de Oslracionlidae (zie KOFFER VIS
SCHEN) en de Tclrodonlidae en Diodontidae 
(zie KOGELVLSSC'HEN). Van de overige orden 
der beenvissclien, die niet of zeldzaam in den 
Archipel vertegenwoordigd zijn, is vooral die 
der Anacanthini van belang, waartoe de Inila l- 
jauwachtigen (Oadidae) belmoren. Door E 
peanen wordt dikwijls ten onrechte aan allerlei 
indische visschen den naam „kabeljauw 
geven. Deze visschen Ontbreken geheel in den 
Indischen Archipel. Do eenige vertegen wooi djee-i' 
der Oadidae is Bregmaceros maccldlandi Thom
son, een onaanzienlijk vischje, dat voor de con
sumptie van geen waarde is.

Al naar gelang van liet milieu onderscheidt 
men zoetwater-, brakwater- en zeovissuhen. 
Scherp zijn de grenzen echter niet ie trekken, 
vooral onder de brakwatervisschen zijn er uit 
den aard der zaak vele, die zoowel in de ri
vieren als in dc riviermondingen voorkomen of 
omgekeerd van uit zee de riviermonden opzwom
men. Vooral deze laatste categorie is in den In
dischen Archipel sterk vertegenwoordigd, voor
namelijk in het Oostelijk deel. Hier ontbreken 
namelijk grootendeels de echte zoetwaterfa- 
mili.es, waaronder te rekenen zijn de Notopteri- 
dae, Cyprinidae, een deel der Bilnridae, Ophio
cephalidae, Labyrinthici en Musla cembelidae, 
waarvan slechts enkele soorten Oostelijk van do 
groote Soenda-eilandcn zijn vertegenwoordigd. 
Men heeft dit verschijnsel op geologische gronden 
verklaard. De groote Soenda-eilandcn hebben 
namelijk in een vroeger tijdperk deel uitgemaakt.
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het Aziatisch continent, on konden dus van Dierkunde XXX. JOH, p. 95 — 163. Max Weber, 
Neuc Xieitrage zur Kcnntnis der Süsswasserfische 
von Celebes, ibid. p. 197 — 213. Een werk, waarin 
alle tot nu toe uit den Indischen Archipel be
kendo vischsoorten worden beschreven en waar

van
uit Azië bevolkt worden. De meer Oostelijk ge
legen eilanden zijn gedeeltelijk van jongen oor
sprong of hebben slechts kort met de meer Wes
telijk gelegen eilanden samengehangen, zoodat 
de genoemde zoetwatervisschen niet tot hiertoe 
konden doordringen. Aan den anderen kant 
heeft Nieuw-Guinea met hot Australisch con-

van thans 3 deelen verschenen zijn is: Max 
Weber en L. E. do Beaufort, The Fishes of the 
Indo australian Archipelago, Brill. Leiden.

VISSCHER (FRANgOIS JACOBZN.). Geb. te 
Vlissingen, werd vermoedelijk opgeleid op de 
„school voor de groote zeevaart” van Robbert 
Robbertsz. Ie Cann, die van 1611 tot na 1630 te 
Hoorn gevestigd was. Hij was stuurman op de 
„Hoop”, kapitein Pieter Harmanszn. Slobbe, op 
de wereldreis van de Nassausche vloot (1623 — 
1625). Of hij, evenals zijn schip, in dat laatste 
jaar in dienst van de O.-I. G'. is overgegaan, is on
bekend, maar in 1631 was hij in Indië, omdat hij 
toen met een Japansche jonk in Cambodja is aan
gekomen. In 1633 kwam hij als stuurman met 
dien jonk uit Tonkin in Japan aan en in Aug. 
163-1 was hij wederom daar en werd hem opge
dragen de kusten dier eilanden in kaart te bren
gen, wat hem evenwel door de Japanners verhin
derd werd. In den loop van 1635 kwam hij weder 
te Batavia en in het begin van 1636 vertrok hij 
naar Nederland, waar hij in Dec. van dat zelfde 
jaar naar O.-l. terugkeerde, om van daar uit we
derom op Japan te varen; hij maakte zich ver
dienstelijk met kaarten te maken van de vaste 
kust van Azië en de eilanden van China, Formosa 
en de Pescadores (voorkomende inFeleki’s „Kar- 
tographie der Jap. Insein 1909”) alsmede een 
zeilaanwijzing vast te stellen van Batavia der
waarts. In 1642 ontwierp hij de instructie voor de 
reis van Tasman, die tot de ontdekking van 
Nieuw-Holland leidde, welke hij als piloot- of 
stuurman-majoor medemaakte, hebbende daarbij 
de tweede stem in den scheepsraad, zoodat hem 
met Tasman — ook door de vervaardigde kaar
ten, waarvan een in het bezit is van Prins Roland 
Bonaparte

tinent samengehangen; maar, daar Australië zelf 
arm is aan zoetwatervisschen, kon Nieuw-Gui- 
nea slechts door enkele soorten bevolkt worden, 
zooals de Melanotaeniidae en Scleropages. De 
overige vischbcvolking van het zoete water van 
Nieuw-Guinea, evenals de gcheelezoetwatervisch- 
fauna van de Molukkem, bestaat uit zee- enbrak- 
watervisschen, die de rivieren zijn opgezwom
men. Hierbij komen dan nog de palingen, die, 
hoewel in zoetwater levend, in hunne versprei
ding niet door de zee gestuit worden, daar de 
geslachtsrijpe dieren juist de zee opzoeken en 
daar hunne eieren afzetten.

Voor de vermeerdering der kennis van de na
tuurlijke geschiedenis der vissollen of ichthyolo- 
gio hebben zich uit een vroegere periode de leden 
der Natuurkundige Commissie Kuhl en Van Has
selt (zie op deze namen) verdienstelijk gemaakt. 
Aan Pieter Bleeker (zie aldaar) heeft de Indische 
ichthyologie zonder twijfel het meest te danken. 
Talrijk zijn zijne geschriften over Indische vis
sollen, de bostudeering waarvan zijn levenstaak 
was, en die hij bekroonde met de uitgave van 
zijne „Atlas Ichthyologique des Indes orientales 
Xeerlandaises”. Deze uitgave werd evenwel door 
den dood van den auteur gestaakt. CJit later tijd 
zijn het o.a. de reis van Prof. Max Weber in 1888 
en de Bornco- en Nieuw-Guinea expedities ge- 
w eest, die de kennis der Indische vischfauna heb- 
ben vermeerderd, maar vooral de Siboga-expeditie 
heeft in deze vermeerdering een groot aandeel. 
Ook de oprichting door het Dept. van Landbouw 
\ an liet „JSemi-permanent station voor het onder
zoek van de zee” te Batavia en de in verband
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de eer dier ontdekking toekomt.
Ook op de tweede reis van Tasman in 1644 was 

hij als sehipperpiloot aanwezig, welke tocht ten 
doel had, de geheele Noordkust van Nieuw-Hol- 
land te exploreercn; een kaart van zijn hand is 
het eenige nog aanwezige document van die onder - 
neming, die evenals do vorige door den Gouver
neur Generaal Anthony van Diemen was ontwor-

fdaarmede door liet onderzoekingsvaartuig „Gier 
gemaakte tochten hebben de ontwikkeling- der 
ichthyologie bevorderd. Als voornaamste ich- 
thvologischo literatuur na de bovengenoemde 
..Atias ichthyologique”, die van 1862- 1877 
verscheen, zijn te noemen: Max Weber, Die 
Siis.swasser- Fische des Indischen Archipels, Zoo
logische Ergcbnisse einer Rei.se in Niederl. Ost- 
ladien, III, 1894, p. 405 — 476; L. Vaillant, Re- 
sultals zoologiques de 1’Expcdition Néerlandaise 
au Bornco central, Poissons, Notes Leydcn Mus. 
XXIV, 1902, p. 1 — 166. Volz, Fischp von Suma- 
tra (Reise von Dr. V olz). Zoolog. Jahrbüchcr, 
Abth. Systematik etc. XIX. 1903, p. 347 — 419. 
Volz, Fische von Sumatra gesammelt von Hcrrn 
G. Schneider, Aan. Soc. Zoolog. Suisse XI1, 
1904, p. 451 493. Canna Popta. Resultats ich-
thyologiques dos voyages scientifiques de M. Ie 
Pr. Dr. A. W. Nicmvcnhuis dans le eentre do

i

pen.
Op het einde van laatstgenoemd jaar diende 

hij op de vloot onder admiraal Maerten Gerritszn. 
Fries, gezonden van Torna te uit, langs de Noord
kust van Nieuw-Guinea, naar de Ladroncn, om 
de Spiiailscho zilverschepen, die van Acapuleo 
naar Manilla voeren, te onderscheppen; toen dit 
niet gelukte, vervolgde men de reis naar do Pes
cadores en Formosa, maar na het jaar 1845 ver
neemt men niets meer van hem. (Zie Hecres’ 
Tasman 1898, alsmede Burger’s Amst. boekdruk
kers III).

VISSCHERIJ is in den archipel van oneindig 
grooter belang dan haar zuster do. jaelxt. Gaat 
men af op do-historische gegevens, welke omtrent 
dezo beide bedrijven bestaan, dan mag daaruit 
worden afgeleid dat dit altijd zoo geweest is. 
Dit ligt trouwens voor do hand, daar do viscli- 
vangst over het algemeen met minder moeite.een 
veel ruimer bestaan oplevert dan do jacht-, welke 
vooral aan de kusten veelal met groote bezwaren 
gepaard gaat.

:: :!

II
:

F. E. INI.
Bornco; Notes Leyden Mus. XXVII1905 —1906, 
p. 1 — 304 ; Max Weber, Süsswasserfischo von Neu 
Guinea. Nova Guinea V,‘ Livr. 2. 1908, p. 201 — 
266, en in Nova Guinea IX, p. 513 — 613; Max 
Weber, Die Fische der Aru- und Kei-Inseln, Abh. 
Senckenb. Naturforsch. Gesellschaft XXIV, 
1911, p. 3 — 49; Max Weber, Die Fische der Si- 
boga-Expodition, 1913, I —XII, p. 1 — 710; L. 
F. de Beaufort, Fishes of the eastern part of the 
Indo-Australian Archipelago. Bijdragen tot de
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bruik van de „onnozelheid der arme visschcrs” 
maakten. Verder was de pachter verplicht om 
de visschcrs met de goederen, die zij noodig 
hadden, te. gerieven, als „treknetten, prauwjoc- 
koengs, bamboezen zetstokken, poetjoek”, enz., 
welke tegen bepaalde prijzen geleverd moesten 
worden. De huurprijs van vischwannen enz. werd 
verminderd. Ook werd den visscher voorschot be
loofd, terwijl zij niet meer „geëxponeerd” behoef-, 
den te zijn aan de ongezonde en geïnfecteerde 
lucht buiten den boom, noch aan de mishande
lingen en knevelarijen van den pachter.; de Comp. 
bekostigde don bouw van 40 visschcrs woningen 
van steen met pannen, en de galg welke, wegens 
heuling met de Engclschen, geplaatst was op de 
groote „Maronde”, werd ten gerieve der visschcrs 
weggenomen. Of al deze maatregelen gebaat heb
ben om de visschcrs naar Batavia te lokken 
blijkt niet.

Bij het in 1809 verleende recht tot het vis
sollen in de Jvrawangsche wateren was bepaald, 
dat de verpachte rawa’s of visscherijen gezuiverd 
moesten worden van alle „ruigtens” en vuilnis 
waarmede desclve zijn bewassen of bezet”; de , 
afvoer van brandhout langs de rivier mocht niet 
verhinderd worden, het strand en de zee moesten 
vrij gelaten worden, terwijl de mondingen der 
rivier en de poelen aan den zeekant niet mochten 
worden afgezet met séro’s of anderszins.

Wettelijke bepalingen betref jende en llegcering 
maatregelen tot bevordering van de visscherij. Re 
sedert het begin der 0.:I.C. bestaan hebbende 
pacht der visscherijen in Ned.-lndië is in 180.'» 
(ordonnantie van 20 Augustus, Ind. Stb. no. 99) 
ingetrokken; sedert is de visscherij een vrij volk - - 
bedrijf gebleven. Jn verband met deze ordonnan
tie is in hetzelfde jaar (bijbl. no. 1501) bepaald:

a. dat de beambten van het dep. der in!;, en 
uitg. rechten verplicht zijn de visschcr.sprauv.en 
steeds bij voorkeur van alle andere, zoo spoedig 
mogelijk den boom te laten passceren;

b. dat de visschcrs het recht hebben, /.onder 
tot het nemen van een consent-biljet dooi ge
noemd departement verplicht te kunnen worden 
en mitsdien zonder daarvan voorzien te zijn. aan 
boord hunner vaartuigen mede te nemen tun 
hoogste 1/2 kojang rijst, 5 zakken zout en 50 
bossen bindrotting en zoodanige andere kleine 
huishoudelijke henoodigdheden als zij gewoon 
zijn mede te voeren voor hunne gewone dagelijk- 
sche behoefte. Aan verschillende Vesidenten op 
Java, den gouv. van Celebes en Ond., en den res. 
tier Westerafd. van Borneo werd voorts te ken
nen gegeven, dat de Rogcering het wonschelijk 
achtte, dat aan do uitoefening van liet bedrijf van 
visscher en van vischvcrJcoopor de meest moge- 
lijke vrijheid worde gelaten en dat derhalve te 
dien aanzien gpon bijzondere keuren worden uitge
vaardigd, dan alleen voor zoover dit ten aanzien 
van het zetten van séro’s in het belang der 
scheepvaart noodig mocht Isijn of nader de be
hoefte daaraan door de ondervinding mocht 
blijken.

Verbodsbepalingen zijn uitgevaardigd legen 
het plaatsen van visschcrs séro’s, staken en palen 
in de vaarwaters leidende tot de roeden van Bata- • 
via en Soerabaja (Ind. Stb. 1877 no. 107 en 1879 
no. 118) en tegen het plaatsen van djermal’s 
belat’s, séro’s, palen, staken cn andere voor de

Mr. v. Deventer maakt melding van een histo
rische bron van zeer 'ouden datum, nl. het oud- 
Javaansche wetboek Koetara Manawa, welk bock 

merkwaardig licht werpt op het zeer eigen
aardig verschijnsel, dat juist in Java en Madoera 

krachtig zich voordoet: de kunstmatige 
• viscfitee.lt in zoet- cn zoutwatervijvers. Op zich 

zelf is de aanzienlijke ontwikkeling van dit be
drijf een bewijs reeds van het groote belang, dat 
de inlander stelt — en reeds in zeer oude tijden 
stelde — in het geregeld verkrijgen van verschc 
visch. Uit dat oud-Javaansche wetboek nu — 
gecodificeerd in ca. 1400. als samensmelting 
van ouder Hindoerecht met inheemsch-Javaan - 
sche rechtsbegrippen — blijkt dat de kunst
matige Javaansche vischteelt in zoetwatervisch- 
vijvers (s i w a k a n) zoowel als in zoutwater- 
vischvijvers (t a m b a k) iets oud-Javaansch 
is, hetgeen reeds vóór 1400 A.D. bestond; en 
aangenomen mag worden dat het zelfs iets oer- 
Javaansch is, dat geheel ei* al uit eigen Javaan
sche behoeften en neigingen is voortgesproten. 
In het wetboek wordt straf bedreigd tegen het 
in den nacht leegscheppen van een siwakan en 
tegen het stelen van visch uit een tam bak.

Uit verschillende door de O.-I. Comp. uitge
vaardigde placaten blijkt dat de vischvangst in 
de 18e eeuw verpacht werd. bij welke verpach
ting dikwijls misbruiken schijnen voorgekomen 
te zijn; zoo werd in' een placaat van 1757 den 
„pagters van de boom gerecommandeerd zig aan 
„de billijkheid en in discretie te schikken en te 
„laaten vinden zonder zig te verstouten de groot
ste en beste vissen uijt de partij te zoeken eu 
„voor zijn eigen aandeel voor zig te noemen”.

De pacht werd geheven van alle voor bederf 
bewaarde visch, ook garnalen, tripang, haaievin- 
nen en betaald hetzij in geld. hetzij in visch.

Tegen het vissollen „in deser stede riviere” 
anders dan met werpnet en hengel, werd reeds 
in 1620 een verbod uitgevaardigd, terwijl in 1658 
ook voor het vissollen met het werpnet een con- 

. sent vcreischt werd.
Oorspronkelijk waren de vischverkoopers blijk

baar vrijgelaten in het bepalen hunner prijzen, 
maar toen in 1628, tengevolge van den oorlog 
met Bantam, geen concurrentie bestond en de 
Chineesche handelaren allengs te veel gingen 
vragen, werd een vischzetting bepaald; de visch 
werd nl. door „voorcoopers” tegen vaste prijzen 
opgekocht-. Al spoedig echter moest de zetting 
wegens het ondervonden nadeel ingetrokken wor
den (1639).

Omstreeks het midden van de 18e eeuw.is een 
onderzoek gelast naar de middelen, die zouden 
kunnen leiden tot verbetering der zee visscherij. 
om de Inlanders „wier spij.se voorna ment lijk be- 
„staat in veracht* .t-n gedroogde of gezoute vis, 
„soulaas te bezorgen en om aan breng van vis van 
„uijtheemsehe plaatsen te voorkomen”. De visch 
werd nl. uit Cambodja, Siam, Macao, Manilla, 
China en elders aangevoerd.

In den aan vang van de 19e eeuw deed men 
veel moeite om de visschers van Cheribon, T’ëgal 
en Pëkalongan te bewegen hun visch naar Bata
via ter markt te brengen; blijkbaar waren zij af- 
geschrikt door de afpersingen waaraan zij bloot
stonden. Verboden werd toch om van de „arme 
visschers” ongehoorde winsten te vragen, terwijl 
ook de zg. landangans op de vischmarkt verbo
den werden, aangezien zij allerschandelijkst mis*
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scheepvaart hinderlijke zaken in de toegangen tot 
1 en in de Balikpapnnbaai, in de loodsmansvaar-
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waters van Koctei en in de Ivocteirivier tot aan 
Tëngaron (Oostkust van Borneo), in de toegan
gen tot de Aroebaai en in een gedeelte der Bal- 
balan-rivier tot aan Pangkalan Branc\an (Oost
kust van Sumatra) (hul. Stb. 1899 no. 114). In 
Ind. Stb. 1S92 no. 24 zijn do overige verbods
bepalingen tot beveiliging van de bebakening ter 
Oost kust van Sumatra opgenomen.

liet vissollen in openbare wateren met aanwen
ding van vergiftige, bedwelmende en ontplofbare 
stoffen, zonder vergunning door of namens het 
hoofd van plaatselijk bestuur verleend, is straf
baar gesteld bij Ind. Stb. 1894 no. 280. Bij lioogo 
uitzondering worden zoodanige vergunningen 
verleend.

Met een geldboete van / 10—/300 wordt ge
straft hij, die zijn vischtuigen of netten niet ten 
minste een zeemijl (van 20 in een graad) verwij
derd houdt van een vaartuig, bezig met het leg
gen of herstellen van telegraafkabels, en voerende 
de voor deze vaartuigen voorgeschreven seinen 
zoodanig, dat zij van de vissehersboot zichtbaar 
zijn. Niettemin hebben visschcrsbootcn ten hoog
ste 24 uren, gedurende welke zij in hare bewegin
gen niet bemoeilijkt mogen worden, den tijd zich 
overeenkomstig de aldus gegeven waarschuwing 
te gedragen. Met dezelfde straf wordt bedreigd 
hij, die zijn vischtuigen of netten niet op den 
bovengemelden afstand van een telegraafkabel 
houdt (Ind. Stb. 1891 no. 234 en 235).

In 1S9S en ’99 zijn in de Preanger en in Chc- 
ribon politie-keuren uitgevaardigd, ten einde de 
daar heersehende roofvisscherij, welke den geliec- 
len vischstand met ondergang bedreigde, tegen 
te gaan (Jav. Courant 1S9S no. 06, 27 Dec. 1899). 
Ter bevordering van den vischrijkdom van de 
rivieren der Preanger werd in 1S99 van Gouver
nement-wegc / 1500 beschikbaar gesteld tot aan
koop van jonge visch (vischbibit).

Overigens werd tot het begin van de 20e 
eeuw van Kegeeringswcgc weinig gedaan tot 
instandhouding of opbeuring van dit middel 
van beslaan dat, onmiddellijk na den land
bouw. liet volksbedrijf bij uitnemendheid is. 
lift gevolg was, dal de visscherij onrustbarend 
afnam.

G. X. Verloop becijferde dat de zccvisscherij- 
vlool met inbegrip van grootere en kleinere ka
no's in 1870 bestond uit ongeveer 37,000 vaar- 
i iiigen, inhoudendc ongeveer 620,000 M3. met 
een bemanning*van ongeveer 550,000 koppen en 
een opbrengst ter waarde van ongeveer 60 mil- 
lioen gulden, en in het laatst van de vorige eeuw 
slechts uit 16,000 vaartuigen met ongeveer
200.000 M3. inhoud en een bemanning van
100.000 koppen 
van hoogstens 20 millioen gulden.

In zijne verschillende opstellen over dit onder
werp bepleitte hij de noodzakelijkheid van Rcgce- 
ringssteun in den vorm van geldelijke voorschot
ten en vooral door verstrekking van onvermengd 
zout, tegen zoo laag mogelijken prijs, voor het 
visschersbedrijf, zooals in Nederland toen reeds 
sedert een 5ötal jaren met zulk een goed resultaat 
geschiedde.

, Ook R.A. Eekhout drong in dien tijd sterk aan 
op steun van Rcgecringswcgo tot opheffing der 

•visscherij, terwijl hij de Nederl. reeders tracht
te te bewegen hunne stoomtrawlers naar den Ind. 
Archipel te zenden, waar ze een ruim bedrijf 
zouden vinden, zonder schade voor de inl.

visscherij. Do oprichting van een N.-I. Zee- 
visscherij Mij. achtto E. urgent.

Sedert een vijftiental jaren wordt echter, 
wellicht ook door den aandrang van voormelde 
schrijvers, van Gouvernemcntswege veel meer 
gedaan in het belang van visscherij en visch
teelt. In de eerste plaats heeft het Gouvernement, 
als onderdeel van het Departement van L., H. en 
N. een visscherij station (laboratorium) voor het 
onderzoek der zee ingcsteld, dat te Batavia is 
gevestigd en waaraan o.m. twee zoölogen 
oceanograaf zijn verbonden. Oorspronkelijk 
het station belast met de bestudeering van de 
visscherij en de vischteelt zoowel in natuurweten- 
schappelijken als in economischen zin, maar 
sedert in 1914 de Afd. Visscherij bij het Dept. v.
L. N. en H. werd ingesteld (Ind. Stb. 1914 no. 262) 
zijn dc werkzaamheden verbonden aan liet biolo
gisch onderzoek der zeefauna en de economische 
aangelegenheden betreffende de visscherij en de 
vischteelt gescheiden $n werd het economische 
werk aan die afd. overgedragen.

Het station houdt zich vooral bezig met het 
onderzoek naar de zeefauna, welke voor de 
visscherij het belangrijkst zijn; de voornaamste 
marktvisschen worden er in studie genomen, 
verder de roofvisscherij, overbevissching, enz.

Daartoe heeft het de beschikking over een 
onderzoekingsvaartuig, dat tevens diensten ver
richt voor het doen van occanografische en 
hydrografische waarnemingen.

De Afd. visscherij zorgt voor de verstrekking 
van conservceringszout tegen verminderden prijs, 
het oprichten van afslagplaatsen en inzoutings- 
loodsen ter bevordering van den afzet en dc 
eonserveering ‘ van vischproducten. Aangezien 
echter gebleken is, dat de hoedanigheid en houd
baarheid van de in de vischzoutings-etablisse- 
menten bereide vischproducten in het algemeen 
te wenschcn overlaten, is een visscherij-techno
loog belast met liet voorbereiden van maatrege
len. welke daarin verbetering kunnen brengen.

Voorts is de Rogecring tot de overtuiging ge
komen, dat uitbreiding der zcevisscherij tot een 
intensieve beoefening onmogelijk is zonder het 
in richten van eenvoudige havenvoorzieningen 
in de belangrijkste visscherij centra ter Noord
kust van Java en Madocra. Zoodanige havens 
zijn thans (1920) in aanbouw te Sérang (rcs. 
Rembang) en te Pasoerocan (Madoera), terwijl 
nog voor andere havens plannen in bewerking 
zijn. Ook zullen aan eenige riviermonden, waar
aan vischersdorpcn gelegen zijn. dc noodige voor
zieningen worden aangebracht. Deze maatrege
len zullen niet alleen ten goede komen aan de - 
visscherij, welke met meer volmaakte bedrijfs
middelen wordt beoefend, maar tevens aan dc 
met primitieve hulpmiddelen uitgeoefende vis
scherij.

Door tewerkstelling van ervaren, vakkundig, 
uit Nederland afkomstig personeel wordt mede 
naar hoogerc volmaking van het bedrijf gestreefd. 
Voorts wordt ten behoeve van de uitbreiding 
en de ontwikkeling van het zcevisscherij bedrijf 
op ruimer schaal dan tot dusver geschieddo 
crodiet verschaft, aangezien de inlandsche reeders, 
vischhamlolaren en vischtclcrs in het algemeen 
weinig gebruik maken van de bestaande Afdee- 
lingsbanken. Daartoe worden plaatselijk wer
kende visscherij-bankjes opgericht en openbare 
vischveilingen georganiseerd, die de noodige
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1S73; J. J. H. van Hal 1871; H. J. vah Swie- 
ten 186S).

Het blijkt een voordeclig bedrijf te zijn: do 
sawah’s, welke bij beurten met padi beplant en 
voor visclivijvers gebruikt worden, brengen al
thans meer op dan de beste alleen met rijst be
plante sawah’s.

Wijzen van visschen en vischtuigen. Een van 
de oudste, algemeen indonesische, maar 
moest verderfelijke middelen tot het vangen van 
visch in zoetwater — rivieren, plassen en berg- 

is viseh vergif, de beruchte

waarborgen aan de bankjes kunnen verschaf
fen.

Ook het particulier initiatief laat zich in den 
laatsten tijd meer geldcp. Van de naaml. ven
nootschappen, welke zich in het bizonder met 
de visscherij in den Archipel bezig houden, mogen 
hier genoemd worden de Wcst-Java en de Ned.- 
lndische Hoogzecvisscherij en de Scandina- 
visch-Indische visscherij compagnie.

Dc visscherij heeft in den N.-I. archipel in de 
eerste plaats beteekenis voor de voorziening in 
eigen en plaatselijke behoeften, daarnevens zijn 
enkele gewesten in de Buitenbezittingen als 

• productie- en uitvoorccntra van belang gewor
den. Zij voorzien in de eerste plaats Java en ver
schillende streken in de Buitenbezittingen van 
visscherij producten en voeren deze verder uit 
naar het buitenland.

; .
:!

tevens
' ;

meren
t o e b a (zie aldaar), dat door den geheelen archi
pel heen wordt aangewend en waarschijnlijk al 
eeuwen in den archipel in zwang is geweest.

Van de visscherij met toe ba bestaan vele be
schrijvingen; zoo geeft Raffles in zijn „Java” 
(1S17) er eene beschrijving van, welke veel over
eenkomst heeft met die van Dr. Nieuwenhuis.

| i

Een belangrijk productie- en uitvoi rcentrum 
was Bagan Api Api, een plaatsje aan den mond 
der Rokan-rivier (Sum. Oostkust); sedert de 
sterke slibafzetting in dié rivier echter de kust- 
visscherij met vaststaande vischtuigen nood
zaakte zich te verplaatsen, is de uit voer uit deze 
plaats afgenomen. Trouwens is in het algemeen 
de uitvoer van vischproducten uit N.-I. in den 
laatsten tijd achteruitgegaan. Om daarvan een 
denkbeeld te geven zij hier vermeld, dat de uit
voer uit N.-I. van gezouten en gedroogde visch 
m 1910: 6,773,000 K.G. en in 1914: 3,525,000 
K.G. bedroeg (over latere jaren staan geen 
cijfers ten dienste).

Van de zout water vischvij vers op Java en 
Madoera wordt een belasting(Ind. Stb. 1S93 no. 30 
en 124 j° 1905 no. 290,1917 no. 755) geheven, die 
veel overeenkomst met de landrente vertoont. 
De aanslag geschiedt bij admodiatie op den 
grondslag der geschatte jaarlijksche opbrengst 
van de vijvers, zooals die volgens dc bestaande 
gebruiken in elk gewest wordt bepaald.

De aan het Gouvernement toebehoorende 
vischvijvers in de afdeeling Krawang der resi
dentie Batavia worden telken jare aan den 
meestbiedende verpacht.

1. ZOETWATERVISSCHERIJ, ZOETW ATEIiVIJ VEES. 
Vischteelt in zoetwater treft men in verschillende 
streken van Indië aan; vooral in West Java en 
in de Padangsche Bovenlanden en Tapanoeli wor
den zeer vele zoetwatervischvijvers gevonden. In 
Tapanoeli bestond zelfs een politieverordening, 
welke, met bet oog op watervoorziening en ge
zondheidstoestand, het aanleggen der vijvers zon
der vergunning verbood.

In de eerste plaats vindt men nabij de oevers 
der rivieren dammen, waardoor een gedeelte der 
rivier is afgeperkt en waarbinnen zich kweeke- 
rijen bevinden; deze treft men ook aan in vijvers, 
kolken, plassen ^n meren, zelfs in warme bronnen 
(b.v. onder Trogong, afd. Tjitjalenka, Preanger).

Een bijzondere vermelding verdient ook de 
vischkweekerij op de onder water gezette sa
wah’s, waar de visch „als tweede gewas geplant” 
wordt. De sawah leent zich met zijn dammetjes 
rondom ieder afzonderlijk rijstveld bij uitne
mendheid voor deze teelt. Vooral de Preanger, 
maar ook — hoewel in mindere mate — andere 
gedeelten van Wcst-Java, zijn bekend om de 
eigenaardige vischteelt

In het Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.-I. 
zijn verschillende opstellen over dit onderwerp 
opgenomen (van K. F. Holle 1861, 1869 en

Kernachtig beschrijft Mr. v. Deventer eene dergc- 
lijke vischpartij aldus:

„Een stuw in dc rivier bij lagen waterstand 
gemaakt; het vischvergif een eind hoogerop in 
het water gegooid, een aantal Inlanders, die onder 
misbaarmaken de halfbedwelmde visch naar den* 
stuw benedenstrooms heendrijven, en het oud- 
inlandscbe vischfecst is compleet; bij hoopen 
wordt de visch bij dc afdamming uitgeschept”. 
Daaraan zou nog kunnen worden toegevoegd, dat 
soms 2 afdammingen worden gemaakt, waartus- 
schcn het water wordt uitgeschept, om ook nog 
de in de modder achtergebleven visschen te kun
nen bemachtigen.

Gelukkig komt op Java deze fatale wijze van 
schoon leegvisschen eener rivier niet meer voor 
(volgens Mayer werd, waar men zich nog van ver
gif bediende slechts zooveel gebruikt als nuodig 
was, om het water over een lengte van hoogstens 
een kwart paal te vergiftigen), maar in de buiten
bezittingen kwam het visschen met toe ba nog 
tot het begin dezer eeuw veelvuldig voor. Ook 
vinden wij melding gemaakt van liet visschen 
in dc buitenbezittingen, maar dan niet door den 
inlander, met ontplofbare middelen 
op gelijke wijze als met vergif.

Een vrij algemeen voorkomende wij/'- van 
visclivangst in- rivieren en beken is het afzetten 
van den stroom over de goheele breedte met 
steenen dammen en staketsels; in sterken stroom 
vervaardigd van stevige palen, welke diep in den 
bodem worden geslagen, in zwakken stroom van 
dunne aan elkaar geregen bamboestokjes, waarin 
slechts eenige openingen worden vrijgelaten. 
Achter deze openingen worden fuik 
bracht. De visch wordt door den stroom of wel 
met steenen enz. door in het water wadende per
sonen naar de afsluiting gejaagd. Een eind boven- 
strooms van den pasangan worden somtijds 
eenige palen in den grond geslagen, waaraan 
struiken, bladeren enz. bevestigd zijn, waarin de 
overal opgejaagde visch zich tracht te verschui
len. De toestellen (op Java „roempon” genaamd) 
worden echter na afloop der visclivangst afge
zet met vlechtwerk en bambpelattcn, waaruit 
de daarin gevluchte visch met schepnetten opge
schept wordt.

Een enkele maal ziet men in rivieren enz. ook’ 
wel séro’s geplaatst, maar aangezien deze veel 
meer voorkomen bij de mondingen der rivieren 
en aan het strand worden deze toestellen onder 
2 (Zoutwatervisscherij) behandeld.
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Soms worden vischrijke rivieren of beken ge
deeltelijk afgeleid; het water krijgt daardoor een 
veel snelleren stroom en voert de visch tegen 
wil en dank mede. Aan het einde van deze soort 
van waterleiding wordt dan oen langwerpig vier
kante bamboezen mand op palen geplaatst, die 
het water wel, maar de visch niet doorlaat; dit 
is een zeer gemakkelijke wijze van vissollen, welke 
zorg noch moeite vcreischt; alleen dient natuur
lijk tegen diefstal gewaakt te worden.

Lijn en hengel. Evenals overal elders is ook in 
Indië de eenvoudigste wijze, waarop visch wordt 
gevangen^ het vissollen met lijn en hengel. Deze 
vischtuigen hebben over liet algemeen zeer lange 
snoeren, terwijl liet ophalen een bijzondere han
digheid vcreischt, waaraan het den inlander ge
woonlijk niet ontbreekt. Ze hebben veel overeen
komst met de onze. De eenvoudigste vorm van 
den hengel is de roede, waaraan een touw met 
haak verbonden is. met of zonder dobber. De 
haken zijn van koper of ijzer gemaakt en ver
schillend van vorm; sommige hebben slechts een 
enkele in een weerhaakje eindigende bocht, 
andere, voor groote visschen, zijn ankervormig;

. vaak ook is de haak door den visscher zelf ver
vaardigd door het ombuigen van een koperdraad, 
waaraan een punt geslepen wordt, niet van een 
weerhaak voorzien.

Het aas bestaat dikwijls uit regenwormen, dar
men, stukjes boomvrucht, sprinkhanen enz. 
Eigenaardig is het dat, terwijl de Europeeschc 
visscher het bloot laten van den haak als een 
groote fout beschouwt, die het onmogelijk maakt 
iets te vangen, de Inlandsche (althans de Malei- 
sclic) hengelaar zijn aas juisfc zóó aanslaat, dat de 
haakpunt ontbloot blijft.

Soms worden in plaats van aas enkel kippen
voeren aan de lijn bevestigd, welke door de be
weging en de kleuren de visch aantrekken.

Nellen komen in der Archipel in allerlei grootte 
en vorm voor; ook in zoetwater worden soms 
netten van zeer groote afmetingen gebezigd, 
waarvan de opstelling heel wat zorg en arbeid 
vcreischt.

Met sleep- en treknetten wordt zoowel gevisclxt, 
gezeten in een prauw, als loopend langs den oever 
of wadend door het water.

Ook werpnetten komen veelvuldig voor en ver- 
(isehen zeer veoNbchendigheid; de visscher staat 
óf in de rivier óf aan den voorkant va#i een prauw. 
Dikwijls i> het net van onderen bezwaard. Op 
Java en Sumntra worden daarvoor ringen gebe
zigd, welke 
uit een mengsel van lood en tin.

.Schepnetten vindt men eveneens in allerlei 
grootte en vorm; van het enorm groote totebcl- 
achtigo net, dat met een stevig stellage in den 
stroom wordt geplaatst en waarop de visscher 
zelf een zitplaats heeft, tot het kleinste netje toe. 
Js er hoog water en treden de rivieren buiten 
dc oevers dan loopt de gcheelo bevolking uit, 
vooral de vrouwen, om met schepnetten van al
lerlei vorm en grootte, met platte manden en wat 
yerder kan dienen, de visch uit het troebele water 
op te scheppen.

K leine schepnet ten dienen voorts, om de in ver
schillende toestellen gevangen visschen op te 
halen en ze daarna in de kepis (nauwhalzige 
vischmanden) te bergen. Diergelijke platte breed- 
buikigo vischmanden, wier vorm’aan Bocksbeu- 
telflesschcn herinnert, worden door de hengelaars

mot touwen om hun lijf gehangen om er de visch 
in te doen.

Fuiken. Een zeer belangrijk visohtuig is de 
fuik, evenals de overige vischtuigen over den ge- 
heelcn archipel in verschillende grootten en 
vormen voorkomende.

Groote stevige fuiken worden, zooals wij reeds 
mededeelden, bij de afdamming en afzetting van 
stroomen gebezigd. Ze zijn gewoonlijk van bam- 
boelatten vervaardigd. Dc meeste fuiken bestaan 
uit korfvormige manden, waarin een soort van 
trechter is bevestigd; de nauwe opening van den 
trechter belet aan de visch het ontkomen. Ook 
worden wel doornen als weerhaakjes in de fuik 
aangebracht, maar dan bevindt zich aas in de- 
fuik. Gewoonlijk wordt de fuik afgesloten met 
gras, een klapperdop of iets anders, dat wordt 
weggenomen om de gevangen visch uit de fuik 
te lichten.

Bij sommige fuiken zijn de ondereinden der 
trechters voorzien van kleine deurtjes, welke 
slechts naar binnen openen.

Een, volgens Van Musschenbroek, uitsluitend 
aan Indië eigen vischtoestol is de stulpmand, een 
van onderen breede en open mand in den vorm 
van een omgekcerden trechter, aan het dunne 
eind vastgehouden, waarna met de hand, van 
boven ingestoken, wordt onderzocht of eenige 
visch binnen de mand is gevangen.

Naar dezelfde schrijver mcde.deelt zijn even
eens alleen aan Indië eigen: vallen van bamboe in 
den vorm van een koker met een opening ter 
zijde, daarachter een slagtoestellctje of knijpertje, 
met een stukje aas, waardoor dc visch wordt ge
vangen als hij den kop door de opening steekt 
om het aas te bereiken. Zonderling genoeg, zegt 
v. M., wordt mot dat toestelletje o.a. op Bali in 
gebruik en katjöpit of knijper geheeten, tamelijk ■ 
veel gevangen, vooral paling.

Eindelijk dient nog melding gemaakt te wor
den van cene zonderlinge wijze van visschen, 
welke niet alleen in de binnenwateren maar ook 
aan de kusten wordt aangetroffen, nl. het opdrij
ven van een school viseh langs een flauw hellend 
vlak van gevlochten bamboe, dat met het eene 
eind in het water ligt en met het andere rust op 
den rand van een vischschuit, waarin de visch 
verzameld wordt. In binnenwateren wordt de 
schuit ook wel vervangen door netten of fuiken.

Harpoenen, pijl en boog worden wel hier en 
daar in binnenwateren gebezigd — o.a. bij de’ 
toebavisschcrij — maar komen veel meer in zout
water voor, waarom ze onder § 2 behandeld 
worden.

2. Zoutwatervissciiebij. Vijvers. De zeevis- 
scherij wordt nagenoeg langs alle kusten van bij
na alle groote en kleine eilanden van den Archi
pel in rncerdore of mindere mate uitgeoefend. 
Slechts enkele kusten, welke cloor hare steilte of 
door den rotsachtigen bodem, dan wel door de 
gevaarlijke branding, die er gedurende het groot
ste gedeelte van het jaar op staat, de vischvangst 
verhinderen, maken hierop eene uitzondering, 
zooals b.v. de Zuidkust van Java, de Westkust 
van Sumatra en een groot gedeelte van Bali, 
waar slechts visschcrij wordt gedreven van de 
beschutte havens on baaien uit.

Langs de kusten zelf wordt over het algemeen 
gedurende het gehccle jaar gevischt; het meest 
on liet geregeldst echter in den drogen moesson,
(1. i.. naarmate men ten Zuiden of ten Noorden
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komen, in wijfjes veranderen. De troeboek wordt 
voornamelijk gevangen om de kuit, die als grootc 
lekkernij geldt. Er zijn twee tijden waarin men 
uitgaat ter troeboek vangst, n.1. de grooto vangst 
van Soptcmbcr tot November en de kleine vangst 
van Februari tot April. Tijdens de grootc vangst 
rekent men wel op 1000 stuks per sampan (vaar
tuig), terwijl de kleine vangst slechts gemiddeld 
50 stuks per sampan opbrengt. De vangst ge
schiedt met de pockat (zie voor de beschrijving 
hierna).

Het reeds genoemde bczwcringsfecst, dat vóór 
de uitvaart met grooten luister gevierd wordt, 
dient om den Djangi, den koning der troebocks, 
gunstig voor de vangst te stemmen. De hoofd
persoon is de Djindjang Radja, eene gewone 
vrouw uit het volk, in wier geslacht deze waar
digheid erf el ijk is. Gedurende de plechtigheid 
wordt zij als een.hooger wezen beschouwd, omdat 
men haar de macht toekent om den wil van deft 
Djangi mede te deelen en tevens om dien geest 
gunstig voor de vangst te stemmen of zijn toorn 
te bezweren. Nadat de Djindjang Radja, vorste
lijk gekleed, in plechtigen optocht naar een rijk, 
versierde pendopo is geleid, wordt zij door be
dwelmende dampen in een soort van geestver
voering of extase gebracht, waarin zij het.tijdstip, 
dat het gunstigst voor de uitvaart is, aan de vis- 
seiiers mededeelt. Daarop doet men haar in een 
staatsievaartuig plaats nemen, dat omstuwd dooi
de geheelc visschersvloot in de nabijheid rond
vaart, tot dat de Djangi door een eigenaardige pp- 
borreling van het water van zijn gunstige .stem
ming doet blijken. Een waterstrijd besluit liet 
feest, waarvan als herinneringsteeken een kar
bouwenkop op de plaats van -afvaart wordt op
gehangen.

De troeboekvisscherij is sterk achteruitgegaan 
gedurende den tijd, dat de inlandsebe vorsten < <-n 
hooge belasting van deze vissoherij hieven; sedert 
door het Gouvernement die belasting is opgehe
ven, is deze belangrijke tak van volksbestaan 
weder in bloei gekomen. Jammer echter dat de 
winstgevende handel in troeboek en kuit bijna 
geheel in handen van Clüneezcn is, die ook do<>r 
het verleenen van voorschotten de inlandselu- vi 
schers dikwijls in hun macht hebben.

Zoulvxiler-vischvijvers. Een» zeer belangrijk 
middel van bestaan voor de bewoners van de 
Noordkust van Java en ook, hoewel in minder 
mate, van de kusten van Madoera en van de 
Zuidkust van Celebes, vormt do kweek van vis
sollen (voornamelijk Band eng) in zout- of brak
water vijvers (t a m b a k) aan die kusten veel
vuldig voorkomende, op Java voornamelijk in de 
residentie Soerabaja, ook in Djoowana en in 
Batavia.

Deze vischleelt is, zooals wij reeds vermeldden, 
van zeer ouden datum en heeft steeds een belang
rijken tak van nijverheid uitgemaakt.

„Zoowel de inrichting als het onderhoud der 
vijvers, de wijze van de teelt en de heffing van 
de belasting zijn in de onderscheidene gewesten 
van Java zóó verschillend en uileenloopend, dat 
schier in iedere residentie deze aangelegenheid 
geacht kan worden op eene afzonderlijke wijze 
geregeld te zijn”, schreef de inspecteur van cul
tures P. W. A. van Spall in zijn rapport omtrent 
het aanloggen van zout- en zoetwatervisohvyvers. 
Ook op grond daarvan is het in een kort bestede 
zelfs niet mogelijk een gedetailleerde beschrij

den evenaar is, in den Oost- of Westmoesson.van
Waar de vischvangst niet als hoofdbedrijf, maar 
als neven bedrijf naast den landbouw wordt uit- 
geoefend, wordt voornamelijk gevischt nadat de 
oogst is binnengehaald, terwijl overigens op den 
tijd van liet. jaar en ook van dag en nacht zich 
allerlei invloeden doen gelden, waarvoor geen be
paalde regelen zijn aan te geven. Behalve vau 
den moesson hangt de tijd waarin men vischt o.a. 
af van bepaalde winden; in sommige streken van 
Java en ook elders vaart men b.v. uit met- land-

.

wind- en keert terug met zeewind-stroomingen; 
voorts van eb en vloed; ’s nachts en ’s avonds van 
den stand der maan. Dit laatste is ook naar ge
lang van de landstreek weer geheel verschillend; 
hier gaat men bij voorkeur met volle maan, daar 
met donkere maan, elders met eerste en op andere 
plaatsen weer liever met laatste kwartier uit om 
zijn geluk in de vischvangst te beproeven. Als vis- 
schers bij uitnemendheid, die de vischvangst als 
hoofdbedrijf uitoefenen, noemen wij (echter zon
der op volledigheid aanspraak te willen maken): 
de kustbewoners van geheel Madoera, van Pria- 
man (Westkust van Sumatra, waar de bodem 
zich minder voor landbouw eigent), van een groot 
gedeelte van Aljèh; van Palcmbang, die hunne 
tochten tot de Lampongs en tot Zuid-Banka uit
strekken; de Toridjcne’s of Badjo’s, die nabij de 
golf van Boni (Z.-Celebes) thuishooren, maar ge
woonlijk leven aan boord van hunne vaartuigen, 

• waarmede zij zeer verre en stoute tochten onder
nemen; de bewoners van de kleinere eilanden 
behoorende tot het góuv. van Celebes en Ond.; 
van de Westkust van Tidore; van gedeelten van 
de kust van Halmahéra (die zicli dikwijls .ver in 
zee, wel tot Menado en diep in de Amboina- 
zeeën wagen).

Behalve voor de vangst van trek- en andere 
visschen, welke in grootc scholen te gelijk wor
den gevangen, blijft de inlander, die ter visch
vangst gaat, meestal niet meer dan een etmaal 
van de plaats zijner inwoning weg. Hierop komen 
natuurlijk tal van uitzonderingen voor; in de eer
ste plaats bij de ovengenoemde speciale beroeps- 
visschers, maar ook in andere streken, waar het 
wel voorkomt dat een visscher tot acht dagen 
uit blijft.

De tijd, die niet voor vischvangst wordt bc- 
• . steed, gebruikt- men om het vischtuig te her

stellen of om de visch, die niet on middellijk voor 
consumptie of voor verkoop in verschen staat 
bestemd is, te drogen, te zouten of op andere 
wijze te verduurzamen (zie hierna).

Van de vangst op grootc schaal in volle zee 
verdient in de eerste plaats vermelding do t r o e- 
b o e k v i s s c h o r ij, welke blijkens beschrij
vingen van het daarbij van ouds voorkomende 
bezweringsfeest ‘reeds uit den Hindoetijd dag- 
teekent. De troeboek, een trekviseh, neemt ge
woonlijk haar weg door de straat van Malaka, 
langs den Lingga-Archipel, West-Borneo en 
West-Java. Het meeste werk wordt van het 
vangen dezer visschen gemaakt door de bevol
king, die in de nabijheid van de Brouwerstraat 
(Bëngkalis), nabij.de monding van de Siakrivjer 
(Oostkust van Sumatra) woont, waar zich ge
regeld geheelc scholen wijfjes vissollen verzame
len. Deze bevolking vormt een bond van vis- 
schers. De inlander, die de mannetjes bijna nooit 
ziet, verkeert in de meening dat de mannetjes, 
zoodra ze in de nabijheid van de Brouwerstraat
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om aan de visschen schaduw te verlccnen, door 
de af vallende bladeren eene voor de vijvers 
nuttige meststof te vormen en de moerasvogels 
te lokken, op wier uitwerpselen de visschen azen.

Zijn de visschen nu omstreeks 3 maanden oud, 
dan wordt een derde deel in de dawoean over- 
gcbracht en na 3 of 4 dagen door het openen 
van de sluisjes in staat gesteld zich ook vrijelijk 
in de lalahan Lc bewegen. Na cenigo weken heb
ben zij eene lengte van 21/a d.M. en een breedte 
van 7 a 8 c.M. en worden dan voor den ver
koop geschikt geacht cn, daar zij zich bij hot 
inlaten van versch water steeds voor het bam
boezen vlechtwerk verzamelen, kunnen zij-zonder 
moeite in de verlangde hoeveelheid en grootte 
met een net of met de hand gevangen worden.

Is op deze wijze de eerste partij van de hand 
gezet, dan wordt achtereenvolgens met de overige 
twee derden cvenzoo gehandeld. Eenige der best 
ontwikkelde visschen worden doorgaans in de 
kawakan (d. i. plaats waar de visch oud wordt), 
het kleinste vak, geplaatst, om na daar 2 of 3 
jaren te hebben rondgezwommen, voor 4 of 5 
malen hoogeren prijs dan de gewone bandëng’s 
te worden verkocht.

Voor de voeding der visschen in de vijvers 
behoeft niet gezorgd te worden. Daarin wordt 
voorzien door de loemoct(kroos) cn zich op den 
bodem ontwikkelende wieren alsmede door de uit
werpselen der zeevogels, welke laatste het meest 
tot het vet worden der visschen bijdragen.

De vischvijvers vertoonen veel overeenkomst 
met onze Zccuwschc acsterkweekerij in putten, 
„met dit groote onderscheid alleen” — schrijft 
Mr. v. Deventer — „dat de oesterputten vaste 
kweekplaatsen blijven, terwijl de tambak’s — 
naar de juiste definitie van den heer De Jaagcr — 
een soort van levende wezens zijn, die opkomst, 
bloei, achteruitgang en verdwijning kennen, door
dat ze bestaan moeten op steeds aanslibbende 
kustgronden, echte Zecuwsche „schorren”, die 
langzamerhand verder van de zee weer afraken 
langzamerhand dus mocilijker met zeewater te 
ververschen zijn, allengs dan ook deels met zoet
water onderhouden worden 
water de zeevisch ook nog wel wil wennen —, 
doch dan eindelijk onbruikbaar worden als zoo
danig en omgezet worden in rijstvelden.

„De tambakaanlcg moest dus wel daar het 
meest in zwang zijn waar de sterkste kustaan- 
slibbing bestond: hij vormt, zoo te zeggen, de 
Javaansche methode van landaanwinning bij zee. 
Inderdaad is dan ook de streek van de Solo- 
monding, de Sédajoe — Gresik — Soerabaja — Ba- 
ngilkuststrook, het gróótsteen waarschijnlijk ook 
het meest antieke gebied der zoutwatervisch • 
vijvers; benevens de lage kuststreken bij Djoe- 
ana, waar voor een paar eeuwen nog een binnen
zee bestond. Toch blijft het wonderlijk, dat do 
tambak’s in West-Java, behalve in Batavia en 
Bantam, zoo goed als niet voorkomen, zelfs niet 
bij Indramajoe, waar de kustaanslibbing toch zoo 
aanmerkelijk is. In Bantam zijn ze schaarsch, in 
Batavia vrij veel aanwezig, in het oude gewest 
Krawang, in Oheribon, ja zelfs in Tëgal on Pëka- 
longan komen ze zoo goed als niet voor. Maar 
bij Këndal (West-Semarang) begint de ware tam- 
bak-cultuur en zet die zich, al naar de gesteltenis 
der kust, met smaller en broeder strook, dan wel 
met plaatselijke gapingen, voort tot in Bësocki 
en op Madoera. Bij Lamongan en Gresik gaat

ving van de voornaamste tambak’s te geven. 
Hetgeen hier volgt is, voor zoover de details be
treft, ontleend aan een beschrijving van een 
tambak te Gresik, waar deze tak van nijverheid 
de grootste hoogte' bereikt heeft.

De goed ingerichte vijvers hebben een uitge
strektheid van ten minste 3 bouws — kleinere 
worden minder voordcclig geacht — terwijl er 
zijn, die tot 30 en meer bouws beslaan. Hét aan- 
.leggen en gereed maken van de vijvers kost heel 
wat tijd cn moeite. Blijkens het in 1903 versche
nen rapport nopens de vischvijvers op Java en 
Madoera — samengesteld naar aanleiding van een 
in 188-1/G door de toenmalige controleurs B. B. 
de Jaager en v. La wiek v. Pabst ingcsteld onder
zoek ’) — zijn daarmede vaak meer dan 10 jaren 
gemoeid. De vijvers zijn verdeeld in onderschei
dene vakken, genaamd pinian, dawoean, lalahan 
en kawakan, welke door dammen van elkander 
gescheiden zijn. De pinian’s zijn bestemd voor dc 
zaad- of plantvischjcs (vischbibit; nènèr), die 
voornamelijk aan de kust van Madoera wtrrden 
ingezameld, de grootte van onze stekeltjes heb
ben cn in aarden potten in den handel worden 
gebracht. Zij worden tweemaal in het jaar, om- 
vtreeks Mei en November geplant. In Djoewana 
wordt dc plant-visch aangevoerd van Rembang, 
Semarang en Madoera cn ook voor een deel van 
dc Noord- en Westkust van Japara, De hiervóór 
genoemde vakken zijn dan vooraf gereinigd en 
in orde gebracht, daarna om goed uit te zuren 
i en tijd lang aan de zonnehitte blootgesteld en 

* vervolgens ter hoogte van een voet met water ge- 
\ uld. Wanneer de vischjes eene lengte van lx/« 
c.M. en eene breedte van 2 m.M. bereikt hebben, 
wordt het water der pinian uit de dawoean ver- 
vei -i-ht, wat geschiedt door bamboezen kokers, 
di< . om het indringen van andere visch of schade
lijke diertjes te beletten, aan liet einde met waring, 

oort van gaas, zijn bekleed. Wanneer het 
\.ii; nu geheel gevuld is, laat men de kleine vis- 
- ''heii -2 ■ i W maanden lang aan hunne vrije ont- 
v.: kkeling <i ver, slechts zorgende ze tegen zee- 

lescliermcn. Inmiddels worden dc 
vukken dawoean en lalahan uitgediept, hersteld 
<n mei zeewater gevuld. Daar de vijvers steeds 
m di m>middellijke nabijheid der zee of van tic 

n vii n n.iii. hl bij den mond zijn aangelegd, 
van zout - of brakwater te voorzien, 

uk r noodig dan de. groote sluis (Madoc- 
eli: lahan; Jav.: Inwong) bij vloed open te 

Z' tteii en bij eb, om de wegvloeiing te beletten, 
Het water is dan echter nog van de 

lalahan g<--eh.-iden door een dam, voorzien van 
een opening, die het slechts door een lat- of 
vlechtwerk van bamboe binnenlaat. Dicht bij 
dc groote sluis vindt men doorgaans een of meer 
kleinere, uitsluitend bestemd om garnalen en 
kleine visschen te vangen, die mot het water 
binnendringen en vastgehouden worden in bij 
die sluis geplaatste bamboezen fuiken, welke 
men dagelijks ledigt. De lalahan ontvangt het 
zeewater het eerst, maar deelt het mede aan de 
dawoean door sluisjes in den dam, die beide 
vaneen scheidt. Opmerking verdienen ook do 
eilandjes, die in de dawoean en lalahan verstrooid 
liggen en niet api-api en tnndjang beplant zijn

1) Waarom met de uitgave van dit belang
rijk rapport zoo lang wórd gewacht, is niet' 
duidelijk.
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J' dit vijvergcbied zelfs een 20 paal, d. i. ca. 30 K.M. 
of ö1/* uur gaans, landwaarts in.

„In 1S03 berekende Van Spall de’totale uitge
strektheid der tambaks op Java, buiten Madoera, 
op 40.000 bouws,4 waarvan 35.000 in de res. 
Soerabaja; het onderzoek van 1SS5/6 gaf een 
uitgestrektheid van bijna 60.000 bouws voor ge
heel Java, buiten Madoera, weer, waaronder 
34.500 bouws in Soerabaja. Soerabaja blijft dus 
nog steeds de baas van alle, maar is toch in het 
tijdvak 1863/S6 iets achteruitgegaan; doch bij 
vergelijking der verdere cijfers, blijken in die 
haast 25 jaren de oppervlakten in Se ma rang en 
Japara meer dan verdubbeld, in Rembang bijna 
verdubbeld, in Pasoeroean een weinig toegeno
men, in Probolinggo en Bësocki stationnair ge
bleven; daarentegen is in 1S86 Bantam er niet 
370 bouws bijgekomen en verschijnt Madoera — 
waarover Van Spall zweeg — met 9400 bouws 

• op de lijst, d. i. zooveel als Japara en Pasoe
roean samen. En hoezeer deze cultuur zich nog 
steeds uitbreidt, blijkt hieruit, dat in het genoem
de, in 1S86 afgesloten© — zij het dan ook pas in 
1903 uitgegeven — rapport, over tambak’s in 
Batavia niet' gerept wordt, terwijl de resident 
van Batavia in 1891 (zie IC. V. 1892, bijl. C) reeds 
kon rapporteeren over „tal van visclivijvers” in 
zijn gewest, waarin de bandëng en andere visch- 
soorten worden geteeld”.

Hoewel dc tambak’s aan de kusten van Ma
doera, wegens den voor de. vischtcelt minder 
geëigenden bodem, waarin weinig plantengroei 
i'oorkomt, in vergelijking met die van Java van 
inferieure qualiteit zijn. mogen ze niet geheel 
buiten beschouwing worden gelaten, al ware het 
slechts omdat ze zeer menigvuldig voorkomen, 
vooral aan de Zuidkust. Ze hebben veel ovei»een-

Slaketscls. Hoewel naar de landstreek in vorm 
eenigszins verschillende, hebben deze staketsels, 
welke onder allerlei namen bekend zijn (alge
meen: séro; Java: widé, t jager of als ze groot 
zijn bandjang; Sumatra: bolat; Riouw enz.: 
kèlocng, djörmal; Celcbcs: bila), meestal dezen 
grondvorm: drie of meer achter elkander op
gerichte stellen zijvleugels, in vogelvlucht ge
zien 'ongeveer den vorm hebbende van onder
ling verbonden, half ineen geschoven V’s, met 
eenigszins gapende punt, do vleugels wat uit-1* 
gebogen en wijduitstaande. Dc visch, door 
hier en daar geplaatste alleenstaande schermen 
(palissadeeringen) onwillekeurig naar de richting 
der door de V’s gevormde kamers geleid,zwemt al.-» 
van zelf door het eerste vak en, met steeds moci- 
lijkcr terugtocht, allengs door alle vakken, totdat 
zij, eindelijk in het laatste vak gekomen, schier 
onmogelijk den terugweg kan vinden uit dezen 
doolhof en in handen valt van den eigenaar van 
het toestel, die op vaste tijden met een prauw 
den buit komt ophalen. Bij sommige séro’s - 
zooals b.v. bij de zg. „séro basar” der Molukken 
— kan het laatste vak nog met een soort van 
deurtje worden afgesloten.

Het ledigen van de séro geschiedt met een 
schepnetje of met een lcpelvormigen van rotan 
gevlochten schepper; op Bornco met een aan 
touwen bevestigde rotan schepmand.

De tijden, waarop de séro’s worden uitgezet, 
hangen natuurlijk van moesson, wind en stroo- 
mingen af. In sommige streken worden ge. reeds 
na een paar weken verplaatst, elders — zooal* 
b.v. aan Börneo’s kusten — eerst wanneer ze ic 
veel met schelpdieren enz. zijn bezet, hetgeen 
na ongeveer 45 dagen plaats vindt.

In'de Molukken, waar de staketsels veelal zóó 
hoog worden gemaakt, dat ze bij vloed nog eenig' 
voeten boven water uitstéken, wordt aas in d«

1

i

; •

Ij komst met die op Java’s Noordkust, en vertoonen 
ook onderling veel verschil in vorm, aanleg, uit
gestrektheid, beplanting met api-api en landjang 
enz. Zeer eigenaardig is het, dat de aan de kusten 
van Madoera veelvuldig voorkomende zoutpan- 
nen gedurende den tijd dat deze niet voor aan- 
maak van. zout gebezigd worden (den West
moesson) dikwijls als visclivijvers dienst doen. 
Zeer voordeelig kan dat. bedrijf niet zijn, omdat 
de zout achtige bodem zich al heel slecht voor 
vischtcelt eigent. (Voor nadere bijzonderheden 
wordt verwezen naar het genoemde rapport 
nopens de visclivijvers, ’ bl. 119 — 125).

Volgens de laatste statistieken omvatten deze 
vischvijvers op Java een uitgestrektheid van 
p.m. 78.000 bouws (55.353 H.A.), waarvan alleen 
in het

:
séro’s aangebracht.

De séro’s zijn gewoonlijk van bamboe, de vn 
bindingen van t.alidock of gémoetoc vervaar
digd.

De kèloengs van den Riouw-Lingga arekip. i 
bestaan . naar A. L. v. Hasselt en H. J. M I .
Schwartz (De Poeloe Tocdjoch in het Z. gcdoeln 
der Chin. Zee) mcdedeelen - uit schuttingen \.ui 
gespleten bamboe, dunne rotan of stengeN 
een varensoort, rêsam, die met akar paki?.. <l.■ >j 
taaien stengel van een klimvaren, of met rol.mi. 
dicht naast elkaar stevig verbonden zijn en ■/.<«> 
danig opgesteld, dat liet geheel een soort van 
doolhof vormt. Ter bevestiging van de schul 
tingen, die op den bodem staan, zijn op gelijke 
afstanden rechte stokken diep in den grond g 
dreven. Do kèlong’s loopen breed uit en eindige n 
aan de andere zijde in een soort van fuik, waar
boven horizontale stokken zijn aangebraohl om 
den visscher tot zitplaats te dienen als liij, m<d 

' een netje aan een langen steel gewapend, de visch 
opschept, die zich in liet binnenste der ingesleten 
ruimte heeft verzameld en geen uitweg heeft.

Blijkens aantekeningen, door A. L. v. Hasselt 
tijdens zijn residentschap over genoemd gewo.-d 
gemaakt, bestaat de d j ë r m a 1 uit een bamboe 
galg, waarin een ovaal vormig rolan-nct ter 
lengte van ± 3 M. met ka wals op en neer ge
haald kan worden, hetgeen bij vloed en eb ge
schiedt. Aan beide zijden van den galg zijn palen 
'opgericht op een ouderlingen afstand van ! M.; 
de inlander acht dezen afstand niet te groot om

vwo- f
ó.; ’ - rj' MM
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gewest Soerabaja 47.000 bouws. 
Sommige dezer vijvers verminderen in pro

ductiviteit. Een naar de oorzaken daarvan inge- 
t(y/‘ steld onderzoek bracht aan het licht, dat deze 

productievermindering te wijten is aan onvol
doende waterverversching bij Intredenden vloed. 

• Voor een oordeelkundige bevloeiing, waardoor 
y . . dit bezwaar zal worden ondervangen, worden 

verbeteringswerken aangelegd.
Voorts worden op Java in den laats ton tijd 

visehkweekerijen aangelegd, waardoor de be
schikking over een voldoende hoeveelheid poot- 
visch wordt verkregen.

Wijzen van vischvanget, viscJituigen, In de eerste 
plaats verdienen vermelding de reeds met een 
enkel woord onder § I hiervóór genoemde visch- 
staketsels, welke schier overal aan de kust van 
alle eilanden van ïndië worden aangetroffen.
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de visoh lc nopen naar de richting van den galg 
en dus in hot net tc zwemmen.

Séro-achtigc toestellen — rcusaohtigc fuiken, 
als wij ze zoo noemen mogen — treft men ook 
buiten onzen archipel aan. Aan de kusten van 
Japan vindt men zeer veel séro’s (ook aldaar 
aldus genoemd) welke een treffende gelijkenis 
hebben met do boven omsclirevenc. De aan de 
Zuidkust van Frankrijk voorkomende m a d r a- 
q u e s gelijken eveneens zeer veel op deze séro’s./. 

//.•/Afdammingen enz. Een zeer eenvoudige ei( 
V t.évens vaak zeer loonende wijze van vischvangsfc 

aan het strand is het aanloggen van dijkjes van 
koraalsteen enz. op banken en riffen, welke met 
vloed onder water komen, doch met eb droog val
len. De visch, die met vloed over de dijkjes is 
gezwommen, blijft daartegen liggen wanneer het 
water valt en de bevolking heeft den buit maar 
voor het oprapen.

Op de dijkjes, welke zich soms over groote 
afstanden uitstrekken, worden veelal nog ver
sperringen van kalapabladcren en dcrgclijkc aan
gebracht, om de vissch.cn den terugtocht nog 
moeilijker tc maken. Ook wordt daartoe bij het 
intreden van de eb een houten raam met een zak 
gebezigd.

"Aan de kusten van Atjèh en ook elders (o. a. 
op Java) vindt men dcrgclijkc versperringen (sa- 
rangan) van baraboelatt-en gemaakt, die door 
terraswerk aan elkander verbonden zijn. De 
sarangan’s worden soms geplaatst in den vorm 
van een V, in de punt waarvan een opening gela
den is, waardoor de visch kan ontwijken, maar 
waaromheen een cirkelvormig staketsel is aan- 
g< bracht waarin de visch achterblijft.

Netten. Voor de groote vischerij in open zee 
alsook dichter aan de kust wordt het treknet of 
de zegen, de z.g. p o e lc a t gebruikt, waarmede 
gchcele scholen tegelijk worden verschalkt, zoo- 
als b. v. bij de troebockvisschcrij.

Do poe kat is naar de landst reek zeer verschil
lend van grootte on ook, hoewel in mindere mate, 
van vorm. Terwijl hot net b. v. in de Zuidelijke 
gedeelten van Sumatra gewoonlijk niet langer 
dan 100 a ICO meter wordt gemaakt, bereikt het 
in Al joh in don regel eene lengte van 400 vadem 
< n een breedte of, als men wil, een hoogte van 
4 vadem. Wij laten hier de beschrijving volgen 

lc Atjèhsehc pockat, welke in hoofdzaak 
ontleend is aan het in zeer levendige kleuren 
ge.-., e hotst o hoofdstuk „vischvangst” in Dr. Ja- 
eolib’ boek over Atjèh. De pockat bestaat uit 
twee uilgestlekte gedeelten, waarvan de mazen 
zr t groot zijn en welke slechts dienen om do 
vi riten naar het middengedeelte, hot eigenlijke 
net, te leiden. Dit middengedeelte heeft den 
vorm van een grooten zak van 50 a 00 vadem 
lang (bij kleinere netten natuurlijk in evenredig
heid kleiner, Van Musschenbrock geeft b.v. 10 M. 
op) van fijne mazen, met twee zakvormige 
horens, waarin zich de visch ten slotte moet 
verzamelen. Deze horens zijn door een touw aan 
de uiteinden stevig vastgebonden en kunnen, 
zoodra de visch aan wal gesleept is, geopend 
worden om de visch er uit te nemen.

Do pockat is over haar gchcele lengte op ge
regelde afstanden van stukken drijfhout van een 
zachte kurkachtige houtsoort, voorzien, die aan * 
het bovenste touw van het net en ook aan het 
bovenste gedeelte van den zak zijn bevestigd en 
waardoor de bovenste laag ;van liet. geheele net

drijvende wordt gehouden. Aan het onderste 
touw zijn, in een soort van mandje van rotan, 
eveneens op gelijke afstanden, ovale keisteenon 
ongeveer ter zwaarte van I K.G. aangebracht, 
waardoor het net, in zee gelaten, een vertica
len stand aanneemt. Aan het zakvormige, 
eigenlijke net zijn deze steenen vervangen door 
langwerpig ronde stukken zink, die in het onderste 
touwwerk zijn ingeregen. Deze stukken zink zijn 
alle van gelijke zwaarte, behalve een, n.T. het 
middelste* dat meer dan het dubbele der zwaarte 
van de andere heeft cn nog iets steviger aan het 
net bevestigd is, wijl. dit in geen geval mag ver
loren gaan. Het bevat n.1. in zijn binnenste inge- 
smoltcn een op papier geschreven koranspreuk, 
waarvan het verlies niet alleen de vangst voor 
dien dag zou bederven, doch ook het succes voor 
volgende gelegenheden twijfelachtig z«*u maken.

Aan het achterste gedeelte van het net bevindt 
zich, aan een touw vastgebonden, een groot blok 
drijfhout (Atjèh: galoeng), dat den pa wang poe- 
kat (degene die dc werkzaamheden regelt, ge
woonlijk tevens eigenaar van het net), die zich in 
de prauw achter liet net bevindt, als dit is uit
geworpen, steeds aanwijst waar de eigenlijke zak 
is, zoodat hij, wanneer het-net hier of daar on
klaar wordt of vastraakt, steeds dadelijk bij de 
hand kan zijn. Soms bevinden zich aan een poekat 
twee van dcrgclijkc galocngs.

Aan elk der beide uiteinden van het net is een 
sterk, van driedubbele rotan gevlochten touw 
bevestigd van een paar honderd meters lengte. 
Het eene eind blijft aan land, het andere gaat 

.eerst met de prauw mee en wordt later ook aan 
land gebracht.

Voor dc behandeling van dc poekat zijn heel 
wat menschen noodig en wordt veel handigheid, 
goedé leiding cn vooral samenwerking vercischt. 
Behalve dc pawang poekat (de leider) zijn er 
6—10 helpers, die zich gewoonlijk voor het ge- 
hcelc v-ischseizocn verbinden en vele trekkers, 
die ook dikwijls, doch niet altijd, aan de kongsi 
verbonden blijven gedurende het gchcele seizoen.

Wordt in de nabijheid van de kust gevischt 
dan gaat men aldus tc werk: het net wordt met 
de beide touwen in oen prauw geladen en naar 
dc plaats waar men visschen wil gebracht; het 
eene eind touw, dat aan land blijft, wordt zoover 
uitgevierd als noodig is, waarop het net lang
zaam wordt uitgelaten, niet- dieper dan op 4 
vadem water. Nu roeit men met de prauw in een 
groote bocht, het overige gedeelte van het net uit- 
latonde, terug naar het strand waar het tweede 
touw wordt aan ge tracht, terwijl men liet het 
allengs laat vieren. Dc prauw gaat nu terug naar 
het hoofdeind van het net tot achter de plaats 
waar do groote dobber (galoeng) drijft, waarop 
de trekkers op het strand de beide einden touw 
aanvatten en daarmede het net, in zeer langza- 
men doch goregeldcn tred schuin achterwaarts 
loopcmle, aan den wal trekken. Door den oigon- 
aardigen langzamon trippclgang der trekkers 
wordt hot net aanhoudend in een langzame op- en 
neergaande beweging gebracht, waardoor de 
vissollen die cens binnen den omtrek van het net 
zijn, verhinderd worden om door de groote mazen 
heen tc zwemmen en eindelijk in den zak terecht 
komen. Is de zak ver genoeg op het strand ge
sleept. dan springen de helpers, die in do prauw 
zitten te water en wordt het soms zwaar gevulde 
net met vereende krachten op het .droge gebracht-,
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In* Pasoeroean wordt een bijzonder soort van 
fuik (tjagör) gebruikt, welke voorzien js van 2 
bamboezen vleugels ter lengte van 30 ft 40 voet 
Deze fuik wordt rechtopstaande bij opkomenden 
vloed zoodanig gezet dat de vleugels wijd uit
staan, terwijl de beide ingangen met wigeen open
gewrongen worden. Bij eb worden de wiggen ver
wijderd en zoodoende de aftocht voor de visch 
afgesneden.

In den Riouw-Lingga archipel treft men o.a. 
de boeboe gamat aan, een rotan fuik in den vorm „ 
van een driezijdig prisma, aan de uiteinden van 
de ribben met kogels bezwaard om dit gedeelte 
aan den bodem te houden, wanneer het toestel 
dat voornamelijk voor tripangvangst (ii vt. door 
middel van touwen aan de 4 andere hoekpunten 
vastgemaakt langs den grond getrokken wordt.

De ..pêngeréh” is een zeer eigenaardig soort 
van fuik, welke de toenmalige resident van Riouw 
en Ond. A.L. v. Hasselt aldaar aantrof en naar 
men meent nergens elders voorkomt. Het toestel 
bestaat uit een vierkant raam van rondhout, 
waaraan een vrij wijdmazig net van gespleten 
rotan met 4 nerven van rotan sëga is bevestigd, 
dat uitloopt in een langen, spits toeloopenden 
ronden koker van sagoebladstcclcn met rotan 
hoepels, aan het uiteinde gesloten door een 
mandje waaraan een stokje bevestigd is, dat va.-1 - 
gehouden wordt door een langen stok. Het ge- 
heele toestel wordt met — 10 M. lang dik ro- 
tantouw met een lus vastgebonden om een dik
ken paal, die in de nabijheid van de kust eenige 
vadem diep in den bodem der zee is geslagen. 
Doordat de lus op en neer kan schuiven is de 
fuik naar mate van eb en vloed, veel of minder 
stroom, ook in een op- en neergaande beweginv.

Dg „bëlat”, welke men o.a. aan de kusten van 
Sumatra en van Borneo aantreft, is een vast visch 
tuig, dat het midden houdt tusschen een séro en 
een fuik.

Op C'clebes wordt een kleine fuik gebruikt om 
vliegende vissollen te vangen; daartoe gaan dn 
bewoners van de Westkust in prauwen zóó ver in 
zee dat de diepte dr 20 a 30 vadem bedraagt , 
waar ze takkenbossen laten drijven, waarin - 
sollen de fuiken worden aangebracht. De vissoln-n 
worden gevangen, wanneer ze zich opdetaklo u- 
bossen ncerzetten om kuit te schieten.

Ook in de Molukken treft men vele soort n 
van fuiken aan; vermelding verdient de boebo.- 
laoet: een fuik lang 2, breed 1 en hoog 3/,, vadem, 
welke aan een lang touw zondor aas in zee wordt 
gelaten. Aan het andere einde van het Ion v 
wordt een steen vastgebonden, di<- als ank<-t 
dienst doet. Xa een week wordt het touw opg<- 
dregd en de fuik, dikwijls met groole moeite, biu- 
ncngehaald. Veel gcmakke!ijker gaat dit met de 
boeboe boewang, een kleinere fuik. welke minder 
diep, maar overigens op gelijke wijze al- de laoet 

. wordt uitgelaten.
De boeboe tanam — een kistvormige fuik 

wordt zonder touw of verzwaring op den bodem 
gelegd en daar door duikers met steenen be
zwaard en wegens den zwaren arbeid, die daartoe 
vereischt wordt, zeer lang op dezelfde plaats ge
laten. Het ledigen geschiedt eveneens door dui
kers, die daartoe do fuik binnenzwemmen.

Eindelijk vermelden wij van de fuiken der Mo
lukken nog de boeboe karnbal of doeri, welke 
aan de binnenzijde met de doornen van een struik 
bezet is, waaraan de visch, die het aas machtig

terwijl de kleine jongens, die er bijna altijd vol
doende by tegenwoordig zijn, de thans buiten 
liet net springende vissollen bemachtigen en 
terugbrengen of buit maken.

Het geheel geschiedt met ernst en kalmte en 
onder volmaakte stilte, als gold het een gods
dienstige plechtigheid in plaats van het buitma
ken van visch.

Aan koraalachtige kusten levert het gebruik 
van de poe kat als treknet veel bezwaar op.

In volle zee, b. v. bij de troeboek-visscherij, 
gaat men — blijkens de beschrijving van Van 
Mussckenbrock — als volgt te werk: ..Met 2 
grootere en eenige kleinere vaartuigen wordt een 
school, visch omzichtig genaderd en dan, nadat

• de zegen te water gelaten en uitgespreid is, zoo
veel netten, als.‘staande wanden, om de school 
heengebracht, als slechts doenlijk. Langzaam 
worden daarna alle onderdeden naar elkaar en 
naar het midden van de zegen toegewerkt, ter
wijl een aantal jeugdige vrijwilligers rondom de 
netten zemmende en duikende de vissollen terug
jagen, die boven of onder het net door trachten 
te ontkomen. Een levendig tooneel, nog levendi
ger het volgende: de zijwanden van de zegen zijn 
eindelijk aaneengebracht, dc beneden-sim van de

• kuil is voorzichtig naar boven gehaald en daar
mede voor de visch de gemeenschap met de 
buitenwereld afgesneden. Dc geheelc vangst zit- 
nu in den kuil, de i ruimen zak met G M. opening 
en meer, waarvan al de randen nu op de in een 
kriug, en boeg aan boeg aan elkander bc\ cstigde 
booten worden gelegd; de kuil wordt nu lang
zaam en gelijk verder opgehaald. Men bemerkt 
nog weinig leven en zou het net ledig wanen, 
als niet- de helderheid van de zee reeds een kijkje 
naar beneden toeliet. Pas allengs bemerkt de visch 
dat de vijver waarin zij zich bevindt steeds flau
wer en ondieper wordt; doch het oogenblik is 
duidelijk merkbaar wanneer zich die overtuiging 
bij haar gevestigd heeft. Van dat oogenblik 
heerseht een leven, plassen, worstelen om weg te 
komen, daarbij een bedrijvigheid, juichen, lachen 
van de visschers, eeji opgewekt, levendig tooneel, 
dat men het eenmaal bijgewoond hebbende niet 
weer vergeet”.

De overige voor de zeevisschcrij gebruikt wor
dende netten komen over het algemeen wat hun
ne samenstelling betreft zoozeer met de Eu- 
ropoesche drijf- en zinknetten, kantschakels, 
schrobnetten enz. overeen, dat een bijzondere be
schrijving hier geen plaats behoeft te vinden.

Ook kruis- en wèrpnettcn worden veel gebruikt 
vooral de laatste, die wij reeds in § 1 leerden 
kennen, en in welker behandeling de inboorlingen 
zeer bedreven«ijn. Schepnetten vindt men vooral 
in den Riouw-archipel in groot-c volmaaktheid. 
Zij worden daar over de geulen tusschen banken, 
en op andere walerloopen aan daarvoor opgericht 
paalwerk met tegenwichten opgesteld en moeten 
door 2, 3 a 4 man behandeld worden.

Fuiken. Waar het water te diep is of andere 
omstandigheden beletten om een net te zetten, 
laten de inlanders een z.g. boeboe of fuik zinken, 
een tonvormige korf van wijdgevlochten bamboe, 
waarvan de beide uiteinden naar binnen gekeerde 
kegels zijn met een kleine opening in den top. 
Veelal wordt dan aan de binnenzijde nog een 
lokaas gehangen. Is de boeboe lang genoeg te 
water geweest dan wordt hij met een haak naar 
boven gehaald. •
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ccn hengel gewapend uit. Zoodra men een school 
tjakalang genaderd is, worden eenige vischjcs 
uitgeworpen en vervolgens met de hengels, waar
aan de vischjcs als aas bevestigd zijn, de visschen 
bemachtigd.

In Üila gaat een vissohor met een prauw uit, 
welke hij zelf snel voort pagaait; aan weerszijden 
van de prauw steekt een hengel buiten boord, 
waarvan de onderste uiteinde onder de zitplaats 
wordt geschoven, terwijl voorts nog eenige lijnen, 
in zee hangen, waarvan de einden om de boenen 
van den visscher bevestigd zijn. Heeft de visscher 
„beet”, dan houdt hij op met pagaaien en haalt 
hengel of lijn in.

Om een lijn snel tot op groote diepte te laten 
zakken wordt in de Molukken aan den haak een jn 
een blad gewikkelde zware steen bevestigd, 
welke door den schok, waarmede de bodem be
reikt wordt, loslaat.

Het is niet wel mogelijk om alle vormen van 
lijnen en hengels der Molukken te beschrijven; 
over het algemeen vertoonen zij trouwens niet 
veel verschil met die der overige streken van 
Indië. Eigenaardig is echter de „mêngail sakoe” 
(mëngail = visschen; sakoe de soort die op deze 
wijze gevangen wordt), waarmede slechts bij dag 
gevischt wordt. In een prauw is een lange bam- 
boestaak opgericht, waarlangs .een dun, sterk 
koord loopt en van het boveneinde in zee neer
hangt. Het koord eindigt in een lus, waaraan het 
aas geregen is. Zoodra de ikan sakoe in het aas 
gebeten heeft blijft hij met zijn scherpe tanden 
in het touw haken en wordt de lus door zijn ge
spartel dichtgchaald. Een boven het water aan 
het koord vastgemaakt boomblad, dat door den 
wind bewogen wordt, houdt het aas in voortdu
rende beweging.

Vooral in het Oostclijk deel van den archipel 
kent men nog een zeer eigenaardige, naar men . 
meent, nergens elders voorkomende manier van 
hengelen in volle zee, nl. met den vlieger. De 
visscher, in een sampan gezeten, heeft het uit
einde van een lijn in de hand, waaraan een 
kleine vlieger bevestigd is, gemaakt van eenig 
groot blad (meestal van de dahon sakawarang, 
waarnaar deze wijze van visschen wel Sakawa
rang genoemd wordt) on weet den vlieger zoo
danig te besturen dat die vrij standvastig op eene 
zelfde hoogte in de lucht blijft. Het vischsnoer is 
aan den staart van den vlieger bevestigd en dc 
visschen worden niet afgeschrikt door de sampan, 
die op eenigen afstand blijft. Soms zijn er twee 
personen in de boot, één als roeier en één als 
visscher. Mevr. Wobcr —Van Bosse (Een jaar aan 
boord H. M. Siboga) geeft er een duidelijke af
beelding van.

Harpoenen, tverpspi etsen, pijlen met weerhaken, 
elgers, pijl en boög. Dc voor visch,vangst gebruikt 
wordende werpspietsen, steek werktuigen en 
andere harpoenen zijn naar gelang van de land
streek verschillend van vorm, maar hebben toch 
veel overeenkomst.

In de Molukken vindt men deze vischtuigen 
algemeen; Vooral worden ze gebruikt wanneer 
’s avonds of ’s nachts per prauw, waarop aan de 
voorzijde een toorts is geplaatst, wordt uitge- 
gaan; de visch zwemt op liet licht af en wordt 
dan met do harpoen afgemaakt.

De eenvoudigste vorm van zulk ccn harpoen 
is op Java dc werpspies (paser) met een van 
kleine weerhaken voorziene punt, waarmede de

tracht te worden, gespietst wordt. Dc fuik wogdb 
evenals de „laoct” aan een touw met een steen 
te water gelaten.

Hengels en lijnen. De voor dc zeevlsscherij ge
bruikt wordende hengels en lijnen onderscheidt 
men in enkelvoudige, met een stok verbonden, 
on samengestelde, waarbij verschillende haken 
naast elkander, maar op eenigen afstand aaneen 
touw bevestigd zijn. De enkelvoudige hengel 
dient voor dc vangst van visschen, die zich nabij 
de opporvlakte van het water ophouden; dc 
samengestelde voor de visschen, die meer bij den 
bodem loven, waartoe dan het touw door middel 
van daaraan gebonden steenen tot aan den grond 
wordt neergelaten. Om dc visschen te lokken 
wordt aan het touw dikwijls niet anders dan 
eenige kippcnveêren . bevestigd; dc visschen 
komen op de beweging der veêren af.

In sommige gedeelten van Java bestaat de 
hengel (pantjing) uit een 125 voet lang garen 
snoer, uitloopcnde in 2 koperdraden van \lji M. 
met een 3 cM. langen hoek aan ieder uiteinde; de 
^noer wordt bovendien nog zwaarder gemaakt 
door ccn loodje, terwijl op afstanden van 14 M. 
djatihouten dobbers zijn aangebracht om de 
richting te kunnen controlceren.

Op Marlocra vischt men veel met de pantjing 
krokit, welke van talrijke haken (soms tot 440) 
voorzien is en waaraan van onderen bezwaarde 
stukken bamboe, welke als dobbers dienst doen, 
bevestigd zijn, van waaruit ^ 9 vadem lange 
lijnen uitgaan. Door middel van 2 visschers, die 
ieder een boot op vrij grooten afstand van elkan
der voortroeien, wordt de lijn, op een diepte van 
ii- 10 vadem neergelaten, voortgesleept. Zoodra 
een dobber aanwijst dat men „beet” heeft, wordt 
de lijn opgehaald. Dikwijls worden met deze pan
ij ing zeer groote visschen gevangen.

'De eveneens op Madoera in gebruik zijnde" 
• pantjing molang is van 3 haken voorzien, waar

aan kippcnveêren zijn bevestigd, en wordt onder 
liet zeilen iiitgevierd.

jv. n /.( < i' vernuftig toestel is de lijn met een 
•.'rij zwaar gewicht, waaromheen een stok draait, 
waaraan koorden met haken bevestigd zijn. De 
hal.cn zijn in voortdurende beweging zonder dat 
dc lijn 7.< )f draait, terwijl het gewicht voorkomt 
dal het locale! jn de war raakt. Het wordt door 
dc bewoner.-, van !Su mat ra’s Westkust in zeer diep 
water toi gepast.

O}) Sn mal ra worden de lijnen wel met koelit 
oe ba jngcwreven om ze lictor tegen het zeewater 
bestand tc maken; op Celcbcs geschiedt dit met 
den bast van den kajoe djawa of toeri toeroc.

In den Itiouw-Linggn archipel, waar de lijnen 
van garen gemaakt 150 a 200 vadem lang zijn, 
worden levende vissollen aan de haken geslagen.

De op Borneo gebruikt wordende hengels en 
lijnen (in Oost-Borneo „oentong” genaamd) komen 
vrij wel overeen met de hierboven beschrevene.

Op Colobes gebruikt men lijnen met lood, waar
mede met do hand gevischt wordt en zonder lood, 
om grootere visschen op sleep te nemen.

In de Molukken wordt zeer veel met hengels 
en lijnen gevischt, zoowtl uit prauwen in open 
zoo als aan het strand, waarbij do visschers soms 
tot aan het middel in het water staan. In Ternato 
wordt de ikan tjakalang op een bijzondere wijze 
gevangen. Met. een vrij groote prauw, welke onge- 

voor de helft met kleine minderwaardige 
vischjcs gevuld is, gaan ± 10 mannon ieder met
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wier gevlochten is. De vischjes verzamelen zicli 
daaronder en kunnen dan gemakkelijk met een 
schepnetje van agel opgeschopt worden. Naar dit 
scheppen worden de vischjes „nèner” genoemd.

In den Riouw-Lingga-arcliipel troffen A. L. v. 
Hasselt en H. J. E. F. Schwartz (t. a. p.J^een 
zeer eigenaardig werktuig — ocroek-ocroek], ge
naamd — aan, dat eveneens dienen moest om 
de visch, met name haaien, te lokken; het be
staat, uit een houten vork met twee tanden, door 
een dwarsstokje verbonden, waaraan vier halve 
klapperdoppen zijn geregen. In het water heen 
en weer geschud brengt het instrument een geluid 
voort, dat de haaien schijnt te lokken, die dan 
door de visscliers met een harpoen worden gedood,

Op dit beginsel berusten ook de vooral in het 
Oostclijk deel van den Archipel voorkomende 
toestellen, die men het beste met rammelaars 
kan vergelijken.

Overeenkomsten bij de zeevisschcrij 'tusschen de 
eigenaars van vaartuigen en vischtuigen en opva
renden en helpers. ,

Van overeenkomsten is over het algemeen 
slechts sprake wanneer met vaartuigen wordt 
gevisclit, hetgeen zeer natuurlijk is, omdat bij de 
visscherij zonder vaartuigen de visscher gewoon
lijk met eigen vischtuig vischt, of waar dit niet 
het geval is de overeenkomsten door hare onbe
langrijkheid geheel op den ‘achtergrond treden. 
Alleen wat do séro’s aan de kusten van Celebcs 
betreft is het van belang te melden, dat daar als 
regel geldt dat de eigenaar 2/5, de bewaker 2/5 en 
de verdere personen, die bij de visscherij met 
deze toestellen betrokken zijn, 1/5 gedeelte van 
de vangst ontvangen.

In. de overeenkomsten bij de visscherij nut 
vaartuigen bestaat een eindclooze plaatselijke 
■verscheidenheid, zoodat daarvoor moeilijk algc- 
meene regelen kunnen worden opgegeven, zelfs » 
niet voor elk gewest afzonderlijk. Daarbij komt 
nog dat de berichten dienaangaande gewoonlijk 
verre van duidelijk zijn.

Met uitzondering van het grootste gedeelte van 
Java cn sommige stroken van Sumatra, is la t 
aandeel, dat de eigenaar en de bemanning van 
een vischvaartuig van de buit ontvangen, ge
woon lijk niet afhankelijk van de soort van vaar
tuig en het aantal der opvarenden, soms wel van 
de omstandigheid of de eigenaar al dan niet 
opvarende is.

In Bantam b.v. moet de eigenaar een gedeelte 
van zijn aandeel, dat gewoonlijk de helft 
draagt, afstaan aan den djoeragan, den leider of 
ho’ofdstuurman, terwijl daarentegen in Batavia 
en in Atjèh de eigenaar steeds hetzelfde aandeel 
ontvangt of hij opvarende is of niet. In Atjèh 
krijgt echter de leider meestal iets meer dan do 
overige opvarenden. In de meeste residenties van 
Java cn enkele streken van Sumatra hangt het 
aandeel af van de soort van vaartuigen en hot 
aantal der bemanning.

Wordt b.v. in Cheribon uitgegaan met een 
praoe majang dan wordt de vangst in 231/2 deel 
verdeeld, waarvan de'eigenaar 8, de djooroe- 
moedi (hoofdstuurman) 21/2, de djalaroes (duiker) 
P/2, de djoeroebatoe (belast met het binden der 
zeilen P/2 en de 10 pad ég a’s (matrozen) ieder 
1 deel krijgen.

Soms ook maakt het verschil of de eigenaar 
van het vaartuig al dan niet ook eigenaar van 
het vischtuig is; zoo krijgt in de afdeeling Péma-

» groote voorbijzwem mende visschen handig wor
den getroffen.

De tjrengkeng is een 2-tot 4tandige vork, welke 
niet om te werpen, maar als steekwerktuig wordt 
gebruikt en dus in do hand van den gebruiker 
big ft.

Op Sumatra cn Banka vindt men de tiroek of 
tiro, een eenvoudige gepunte lans zonder weer
haak, welke ook bij de tripangvangst wordt ge
bruikt; de sérampang, met 3 van weerhaken 
voorziene punten .voor rogge vangst; tëmpoeling, 
met een gepunten weerhaak. In de Molukken 
(vooral op Hila en Amboina) de kalawaai van 
bamboe met 2 ijzeren punten met weerhaken, 
.soïns niet een lang touw aan den pols van den 
visscher bevestigd; de sërampa, met spietsen van 
gëmoetoe-nerven, welke voor het vangen van 
vliegende visschen wordt gebruikt.

Pijl en boog worden vooral op Nieuw-Guinea 
gebruikt, waar de inlanders de visschen, die zich 
aan de oppervlakte vertoonen, met groote behen
digheid weten te raken.

Verschillende vischloestellen. Op Java, o. a. in 
lvrawang, wordt gebruik gemaakt van een schui
tje^ waarop een aan beide zijden af hellend helder 
wit geverfd raam van bamboe geplaatst is 
(pinek); de inlander beweert dat de visschen van 
dit toestel schrikken en ten gevolge daarvan in het 
schuitje springen.

Op hetzelfde denkbeeld berust een in Soerabaja 
voorkomend vaartuig met 2 vlerken, waarvan 
een uit massieve wit geverfde planken bestaat en 
de andere uit een rooster van bamboe. Door de 
ongelijke zwaarte helt het vaartuig zoover naar 
ééu kant over, dat de eerstgenoemde vlerk onder 
water komt; hierdoor verschrikt en opgejaagd 
door het slaan van den visscher met een stok op 
het water, springt de visch over de vlerk heen 
tegen het raam en valt in de boot.

De ikan gatël wordt in Rembang gevangen 
door het spannen van lange touwen, omwonden 
met klapperbladeren cn stroo, waarin de visch 
zich nestelt en met lange netten gemakkelijk ge
vangen wordt.

De in § I beschreven „roempon” wordt ook 
wel in de nabijheid van het strand gebruikt.

Voor de. krabben vangst worden aan de mon
dingen der rivieren van Java bamboe staken 
(toeroes) geplaatst, waaraan met een vrij kort 
touw een stukje bamboe is bevestigd, aan eene 
zijde van een steen en aan de andere zijde van 
aas (meestal een stuk kippenvleesch) voorzien. 
Bijt de krab aan het aas, dan beweegt de staak cn 
heeft de visscher gelegenheid het dier met de 
hand te vangen.

In de Molukken kent men nog het visschen 
met de zg. stela sosiki, d.i. met een rist aan 
elkander gebonden takken van den kokospalm, 
eenige honderde ellen lang, welke in een huiven 
cirkel in zee wordt gebracht, zoodanig dat de 
beide uiteinden aan het strand worden vastge- 
houdeD. De sosoki wordt na eenigen tijd lang
zaam naar het. strand toe getrokken, waardoor 
al de visch die zich er binnen bevindt naar het 
strand gedreven en dan gemakkelijk, dikwijls 
in zeer grooten getale, gevangen wordt.

Aan de kust van Madoera worden de jonge 
bandëng’s, die als plantvisch (vischbibit) voor de 
tambak’s dienen, op de volgende wijze gevangen. 
Loodrecht op de kust spant men een verschei
dene vadems lang touw, waartusschen gras en
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van liet vaar- üit de zwemblazen van sommige vissollen 
wordt o.a. op Sumatra vischlijm gekookt.

Viscbschubben dienen in verschillende doelen 
van den archipel voor bcklceding van hoofd- 
dekscl^cn andere klecdingst ukken en tot het ver
sieren van verschillende voorwerpen, zelfs (te 
Makasser) tot het vervaardigen van kunstbloe- 
mèn.”In Balanipa, afd. Mandar (Celcbes) worden 
de schubben voor bemesting van vruchtboomen 
gebruikt.

Uit de graten van groote visschen worden (o.a. 
op Sumatra) allerlei voorwerpen vervaardigd.

Te Singkawang (Borneo) bereidt men uit en
kele vischsoorten geneesmiddelen, welke vooral 
in de G'hineeschc apotheken een voorname ról 
vervullen.

In de Molukkcn dient de ikan koede (zee
paardje) als talisman, terwijl in Banjoemas de 
tangkoe — die zeer zeldzaam en moeilijk te 
vangen en daardoor zeer duur is, 5 — 100 gulden 
per stuk — in den gordel ft-ordt gedragen om de 
geslachtsdrift op te wekken.

Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat klei
nere- visschen veel als aas worden gebruikt om 
grootere te vangen.

Andere voortbrengselen van de zee, welke in 
den Archipel worden verzameld of waarop jacht 
gemaakt wordt zijn paarlen en paarlemoer (zie 
PAARL- EN PAARLEMOERVISSCHERIJ); 
tripang (zie aldaar); schildpadden (zie aldaar) en 
schildpad-eicrcn; zeewier en andere zeeplanten, 
zeeschelpen en schelpdieren, zeepaardjes (oen- 
doek oendoek), krokodillen en cachelot (potvisch) 
en andere walvisebachtige dieren. - •

Schildpadden worden gevangen op 
enkele gedeelten van Sumatra (als de Lampongs 
en de kusten van Nias), Billiton, Celebcs, de Mo
lukkcn en de Kleine Socnda-eil. (voornamelijk 
Bali), vooral om de schaal; de Balinees, die een 
groot liefhebber is van schildpadvlèesch, vangt 
de dieren ook ter wille daarvan.

De vangst geschiedt gewoonlijk door middel 
van harpoenen; wordexr ze op het strand gevon
den, dan keert men de dieren eenvoudig om, 
waardoor ze machteloos zijn. In de Molukken 
heeft men voorts nog een zeer eigenaardige wijze 
voor het vangen van schildpadden, nl. door mid
del van zuigvisschen, die men met een stevig 
touw aan den staart gebonden zich aan de schild 
pad laat vastzuigen, waarna het dier op het 
strand wordt getrokken.

Schildpadeieren worden voorname
lijk verzameld aan de kusten van de Preanger, 
van Borneo en ook van Celcbes.

Zeewier (agar agar) wordt vrij veel verza
meld op de kusten van Billiton, Riouw en C'ele- 
bes. Het wordt door de Chineezen aangewend 
tol het stijfselen van zijden stoffen en papier, het 
vervaardigen van de bekende doorschijnende lan
tarens en is door heel het Oosten een onmisbaar 
ingrediënt (gelatine vervangend) bij het maken 
van gebak.

A k a r b a h a r is een andere zeeplant, welke 
dient tot het maken van allerlei sieraden, arm
banden, stokken enz.; wordt vooral ingczameld 
op Sumatra en Borneo’s Westkust.

Zocschelpo n doen evenals koraal dienst 
voor het ophoogen van wegen (Java) of om kalk 
te vervaardigen (Sumatra’s Westkust). Ook 
elders is het verzamelen van zeeschelpen belang
rijk. Merkwaardig is do reuzenschelp, dié naar

lang (res. Pekalongan) do eigenaar 
Tuig Va dool en als hij ook eigenaar van het visoli- 
tuig is, de helft. In de afdeeling Pekalongan ont- 

de wervers der opvarenden ook een 'vangen 
aandeel.

In de vroegere residentie Krawang komt het 
gebruik voor, dat een eigenaar van een vaartuig 
geheel voor eigen rekening uitgaat en de gc- 
hccle vangst voor zich behoudt, maar dan de 
opvarenden een vaste som uit betaalt.

Ook wordt wel rekening gehouden met het 
verstrekken door den eigenaar van voedsel enz. 
aan de opvarenden en krijgt dc eigenaar daar
voor een grooter aandeel.

■ In Palembang komt het voor, 'dat eigenaars 
van netten zich bij een eigenaar van een vaar
tuig aansluiten; de eigenaar van het vaartuig 
krijgt dan 3 aandeelen en de overigen 2, nl. 1 
als eigenaar van het net en 1 als opvarende.

Gaat in Tnpanoeli een vaartuig uit om met do 
lijn te visschen, dan wordt den eigenaar van het 
vaartuig 10 cent per dag uitgekeerd; in Padang 
gewoonlijk 10% van do vangst. Niet altijd wordt- 
het aandeel in natura, maar ook wel in geld uit
gekeerd.

Bereiding van visek. Het spreekt wel van zelf 
dat, waar de visch naast de rijst het hoofdbe
standdeel van het maal van den inlander vormt, 
hij zich in het bijzonder heeft toegelegd om deze 
naar zijn smaak toe te bereiden en ook om dc 
visch, die niet voor on middellijke consumptie 
bes tellid is of versch verkocht wordt, voor bewa
ring geschikt te maken. Dit laatste geschiedt 
voornamelijk door zouten, drogen en rooken. 
Grootere visschen worden opengespouwen, van 
dc ingewanden ontdaan, met zout behandeld 
en aan het strand in de zon gedroogd, op stellages 
(Java), op kadjangmatten (Borneo), op bamboe- 

■•latjes (Celcbes; voornamelijk Mënado). Bij 
kleinere vischjes bestaat het zouten veelal slechts 
uit het met veel zout leggen in potten. Het zouten 
geschiedt somtijds, o.a. in Mënado, reeds aan 
boord. Aan Celcbes’ kusten komt veel voor bet
rooken en drogen op een houtvuur, waarvoor 
men in Mënado kleine huisjes aan het strand 
opricht. Aan het drogen gaat niet steeds zouten 
vooraf.

Met de verschillende wijzen, waarop het pro
duct van dc vangst gebraden, gekookt, gepoft of 
tot ei-nigc andere zelfstandigheid wordt omgezet 
kunnen wij ons hier niet ophouden; voor de 
samenstelling en bereiding van p ë t i s, tra s i, 
k r o e p o o k en andere toespijzen, waarvan de 
grondstof gevischt wordt, zie men do artikelen 
OEDANO; RIJSTTAFEL, TRASI en VOE
DING,SMJ DOELEN.

Andere doeleinden dan voor voedsel. Behalve als 
voedsel dient dc visch of sommige doelen daar
van hier on daar ook nog voor andere doeleinden.

Haaien on ook andere visschen worden langs 
de kusten van do Preanger, Sumatra, Celcbes en 
van eenige eilanden in de Molukken, evenals de 
cachelot en andere walvischachtigc dieren, gevan
gen om do traan, die tot verlichting dient; naar 
onze Westerschu begrippen nu juist geen aange
naam verliohtingsmiddol, want dc traan ver
spreidt een walgelijken, vuilon stank.

Van de ikan paré en de rog wordt onderschei
denlijk op Sumatra en op Celcbes de huid ge
droogd ten einde als schuur- of polijsl middel van 
hout of been te worden gebezigd.
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meent de grootste der bekende schelpdieren 
bevat; door de scherpte van de randen der schalen 
en de kracht van de sluitspier kunnen deze schelp
dieren zeer gevaarlijk zijn; ankertouwen, die 
tusseken de schalen raken, worden doorgesneden. 
Op Celebes worden de dieren gegeten.

O e n d o e k-o e n d o c k (zeepaardjes) wor
den van Riouw uitgevoerd naar China, waar ze 
tot een geneesmiddel van oogziekten worden be
reid.

Vischteclt op sawah’s (in N.-I, 1868); Veeteelt 
en visschcrij te Tasikmalaja (ontleend a/d 
Locomotief) Ind. Mercuur 1917,- 1059; Verloop 
(G. N.), Het zee visseherij bedrijf; haar toestand 
in 1870 — 1902; haar achteringang en middelen 
tot herstel (T. v. N., L. in N.-I. 1904); id. 
brochure Hollandschc voortvarendheid, Ind. 
laksheid en de ethische politiek, d.d. Oct. 1904; 
De Visschcrij-industrie te Bagan Si Api Api, do 
visschcrij bank en de belangen van Bagan (Tijd- 
schr. v. Econ. Gcogr. 8, 1917, 269).

Zie voorts
1921
VISCHVERGIFTEN. Zie TOEBAJ
VITEX CELEBICA Kds. Fam. Verbenaceae: 

Basal, Boengls, Rimoewas, Saoe pocti, Saoc 
rendas, Woclas watoe, Masarawèt (min ait.). 
Een zeer groote boom, tot 45 M. hoog, in het 
Oosten van den Archipel voorkomend en daar 
zeer gezocht om het fraaie en duurzame hout 
voor huis- en scheepsbouw.

VITEX COFASSUS Rcinw. Boepasa, Gofasa, 
Kajoefasa (mal. mol.). Ecji groote boom met een 
dikken stam, in hel Oosten van den Archipel 
plaatselijk algemeen voorkomend en hier en daar 
door de bevolking zelf aangeplant. In de Mol uk
ken het algemeen gebruikte hout voor scheeps
bouw.

VITEX PUBESCENS Vahl. Lëban (mal.), 
Laban (jav., soend.); Hèjas (soend.); Lagoendi 
laoet (mal., SOEND.); Manóh (atjèh). Een 1 *»t 
25 M. hooge boom, over geheel trop. Azië ver 
breid, op Java tot S00 M. boven zee, vooral in 
djatibosschen, bij voorkeur op een drogen bodem 
of op ziltig terrein aan het strand. Daar de stam 
meestal krom, gesleufd cn onregelmatig vei - 
takt is, levert hij nooit hout in groote afmeting, 
maar toch is dit zeer gezocht om zijn duurzaam
heid en fijne draad, vooral voor werktuigen, 
klein huisraad en voor huishouw. Het hout is ' 
groenbruin of groengeel van kleur en en doei 
eenigszins aan notenhout denken. De bast en di* 
jonge bladeren zijn een inlandsch geneesmiddel.

VITEX TRIFOLIA L. Lagoendi, Lenggocndi 
(mal.), Lagondi (soend.), Logoendi (jav., mal.) 
Het is een heester, die op Java tot 1000 M. I 
voorkomt en die vaak wordt aangeplant om zijn 
geneeskrachtige eigenschappen. De plant la vai 
aetherisehe olie cn riekt sterk aromatisch. De 
versehe takken worden daarom gebruikt om in
secten uit rijst en kloeren le weren. Het medi.-ch 
gebruik van Lagoendi-bladcren en -takji 
zeer bekend, cn wordt hij verschillende kv. a!mi . 
toegepast, o. a. hij buikziekten.

VITIS ADNATA Wall. Fam. Vilaceae.ttamboe- 
ngari (batav.), Taing (jav.). Een klimmende hees
ter, die in kreupelbosschen groeit met lange 
taaie stengels. Aftreksels van'wortel en stengel 
worden als inlandsch geneesmiddel gebruikt.

VITIS ARACHNOIDEA Backer. Fam. Vit«- 
ce.ua. Ojod ajör (batav.); Bantèngan (jav.), 
Goenggocrootoe (soend.). Een klimmende of 
kruipende heester met kléine groene bloemen, 
over geheel Java en vermoedelijk ook over een 
groot deel van den Archipel verbreid, niet. in 
het bergland. De plant draagt na den bloei bessen 
van de grootte van druiven, die zeer sappig zijn 
en wel worden gegeten, ofschoon ze weinig 
smakelijk zijn.

VITIS PAPILLOSA' Backer. Fam. VÜacear. 
Akar bënang tilcoes (mal.); Tjëlètjèr, Tlètjèr

men

Krokodillen vangt men op Riouw voor
namelijk Om den penis, die na een ingewikkeld be- 
rcidingsproccs doorgemaakt te hebben door de 
Chincczen zeer gezocht is en duur betaald wordt.

.Ten slotte noemen wij nog de C a c h e 1 o t of 
potvisch, waarop door Australiërs en Amerika
nen in de Celcbes-zee, tusschen de kleine Socnda- 
eilandcn cn de Molukkon jacht gemaakt wordt 
voor de traan on de baleinen. Als toevallig bij
product van de cachelot noemen, wij nog A ru
il e r (Ambre gris), welke aan de kusten der 
Soeloc-eilanden cn ook in open zee wordt opgc- 
vischt en behalve als geneesmiddel tegen allerlei 
kwalen (tering, bloedspuwing enz.) ook dient om 
met rozenolie tot de bekende reukbollcn verwerkt 
te worden.

■
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.-r.,. Literatuur: Besseling (O.P.). De visseherij- 
bank „Bagan Madjoe” cn de visseherij-industrie 
te Bagan Si Api Api, (Kol. studiën, 1910—1917,
I, 340); Boudewijnsc (J.) en Soest (G.*H. v.), 
Indo Nederl. Wetgeving dl. XII aant. 1816— 1900 
Visscherijen (A’dam 1902); Campen (C.T.Ii.) 
De visschcrij op Halmahéra (T. X. en L. in X.-ï.

. . ISS4); Chijs (mr. A. v. d.) Xed.-lnd. placaal-
i ' boek, Batavia, ’s-Gravenh. 1885 —*95; Deven

ter (mr. C. Th. v.) Overzicht v.d, economische 
ba ' toestand d. Inl. bev. v. Java en Madoera, -s-Gra-

/veiib. 1904; Dom van Rombeek (L.E.) Zoct- 
/. . watervischtoëlt op Java (Ind. More. 1917, 739);

• é'• Eekhout (R,A.) Schetsen van Java’s Zuidk. 
in Woord en beeld II Volks voedsel en Visch- 
vangst (Het Xed. zeewezen 1 en 15 Jan. 1905); 
Gramberg (J. S. G.) De visseherij en bezwering 
van troeboek (Ind. Gids 18S0); Haga (B. J.), De 
beteekenis der visscherij-industrie ‘ van Bagan 
Api Api en hare toekomst. (De Econ. 1917, 237. 
Rectificatie, id 1918. 75); Huge (B. J.). De garna
len visseherij van Bagan Api Api (Kol. Studiën o, 
1919, I, 151); Hall (J. J. H. v.) Vischteclt op 
Sawah’s (T. v. X. en I,. in N.-I. 1871); Hasselt 
(A.L. v.) en Schwartz (H. J.E. F.) De Poeloe Toe- 
djoch in ’tZ. gcd. d. Chin. Zee (T.K. Aardr. Gen. 
1898); Holle (K. F.) Vischteclt op Sawah’s (T. 
v. X. en L. in N.-I. 1861); Jaager (C.J.de) en 
Lawiek v. Pabst (H. J. W.) Rapport v.d. Visch- 
vijvers.op Java en Mad. Batavia ■ 1903; Jaar
boeken van Ned.-Indië 1916 en 1920;Jaoobs 
(dr. J.) Het familie- en kampongleven op Gr. 
Atjeh. Leiden 1S94; Jasper (J. E.). Het inzouten . 
van zeevisch in de Afd. Toeban (T.B.B. 52, 1917, 
2C6); Kooiman Jr. (W.) Een droomer Ier haaien- 
vangst (in de Wijnkoopsbaaj) m. ill. (Weekbl. v. 
Tndië 15, 1918/9, 501, 5J6);^Iayer (L. Th.). Een 
blik in het Jav. volksleven,'Leiden 1897; Nijs 
Bik (P. A.) Visschcrij in N.-I. (Kolstudiën 1, 1910 
— 1917 III, 86); Plas (Ch. O. v. d.) De visschcrij 
c-n de visehhandel in den Kangean-en Sapoedi 
Archipel. m. aanh. (geïll.) (Kol. tijdsein. 9, 1.920.- 

^^ 518, 611, 624); Spall (P. W. A. v.) Rapport o.h. 
aan leggen * van zout- en zoet watervisehvij vers 
(T.v. N. en L. in N.-I. 1805); Swieten (H. J. v.)
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(jav.); Soesoean (soend.). Een klimmende, op 
Java beneden 1600 M. zeehoogtc zeer verspreide 
heester. De jonge stengels zijn vaak bezet met 
kurkaolitige wratten, de oude stengels zijn band
vormig. Dunne stengels zijn een geschikt bind- 
materiaal en gaan door voor duurzamer dan 
rotan, maar zijn niet zoo buigzaam.

VITIS QUADRANGULARIS Wall. Fam. Vila- 
Patah toelang (mal.); Ti kei baloeng (jav.).

zeis, kolibladcrcn, do gele stengels van een orchi
dee en boomschors. Voor zeer fijn werk als siga
renkokers, paardenhaar, een enkele maal zilver- of 
gouddraad, zoogen. filé.

Verschillend, al naar don bijzonderen aard, 
wordt dit vlcchtmateriaal bewerkt. De stengels - 
van den bamboe worden in water geweekt en 
door voortdurend kloppen weet de inlander de 
verschillende lagen van den rietstengel van el
kaar te scheiden, die daarna evenals de rotan 
pandan- en palmbladeren gespleten en op maat 
gebracht worden. Dit laatste doet men op Suma- 
tra en Borneo mot een eenvoudig toestelletje 
(djangat), scherpe mesjes in een houtblokje ge
plaatst, waarover do reepen gehaald en op maat 
gespleten worden. Op Java gebruikt men een an
der instrument, twee latjes door koperdraad ver
bonden (mënjirian). Na het splijten worden de 
palm- en pandanbladcren evenals de genoemde 
biessoorten in water gekookt en daarna liefst in 
stroomend water geruimen tijd neergelegd, een 
voorbereiding, die noodig is om na het drogen in 
de zon een gelijke, blanke kleur te krijgen. Bijzon
der stug materiaal als pandan wordt daarna her
haalde malen over een reep hout getrokken om 
leniger te worden of door schrappen dunner ge
maakt.

Het verven van deze reepen baart vele moei
lijkheden. Op biezen werken de inlandsche plant
aardige verf stoffen in,doch op bamboeen rotan be
perkt zich.de verving tot de opperhuid, welke al
dus weinig duurzaam is. In Benkoclen weet de in
lander do bamboe met kajoc sótjang en modder
baden zoo goed te verven, dat de reepen zelfs in
wendig zwart gekleurd zijn. Doch dit is vermoe
delijk een weinig voorkomend feit, want voor 
bamboe en' rotan gebruikt men op Sumatra en 
Borneo verfstoffen als het drakenbloed, die ge
heel niet inwerken, slechts als dekverf de opper
vlakte kleuren. Olieverf doet op Jav<i een enkele 
maal dcnzelfden dienst, terwijl op Bali voor het 
hetere mandewerk lijmverf gebruikt wordt. Ani
line-verfstoffen leenen zich beter tot het verven 
van dit harde materiaal dan plantaardige, maar 
in kleurtoepassing door den inlander laten ze dik
wijls te wcnschen over en zijn weinig lichtecht.

Met het aldus bereide en zoo noodig geverfde 
materiaal kan aan het vlechten begonnen worden. 
Dit kan men verdeden in matten vlechten en het 
vlechten van mandewerk. Het begin is fij 
beide gelijk; door samenvoeging van enkele 
strooken wordt het midden gevormd, dat aan 
alle zijden aangevuld wordt door het invlech- 
fcen van nieuwe. Bij matten gaat men daar
mee steeds voort, bij mandewerk worden, als 
de. bodem gereed is, de strooken omgevouwen 
en de staande zijden gevormd door rondvlech
ten. Veel werktuigen zijn daarbij niet noodig, 

•lenige on dunne vingers zijn de voornaamste. 
Daarmee wordt in het gewirwar der lange strook
jes orde gehouden, nieuwe ingevlochten en opge
schoven, tot ze, hoe onwillig ook, een dichtgeslo
ten vlechtwerk vormen. Waarschijnlijk om dien 
arbeid te verlichten gebruikt men bij het mèn- 
dongvlechtcn in Bagèlèn een toestel (plèpèd glè- 
dèggang), waarbij de in bewerking zijnde mat 
tusschon twee latten bevestigd is. die saamge- 
drukl worden door pennen in do verbindingsstij
len. De latten staan in schuine richting en het 
toestel rust op rolletjes, zoodat de' vlechtster kan 
blijven zitten en vrij de mat kantoeren. Na het

ceae.
Klimmend kruid met een vierhoekige» gevlcu- 
gelden stengel met dikke knoopen. Een aftreksel 
van den stengel is een bekend inlandsch genees
middel tegen- rlreumat-iek.

VITIS TRIFOLIA Linn. Daoen kapialocn, La- 
koern (mal.); Daling (jav.). Een klimmende, op 
Java in de vlakte zeer verbreide heester met
drietallige bladeren en groene bloemen. Het sap 
uit stelen en bladeren is een algemeen gebruikt 
middel tegen ijlende koorts. De bladeren worden 
als groente, soms ook als geneesmiddel gebruikt.

VITIS VINIFERA Linn. Zie WIJNSTOK.
VLAKKE HOEK OF TANDJOENG BËLIM- 

BIMG. Naam van den Z. punt van Sumatra aan 
den ingang van Straat Soenda (zie aldaar). Er 
staat een vuurtoren, die een lichtstraal heeft 
van 2! mijl.

VLAMINGH VAN OUTSHOORN (ARNOLD 
DE). Uit een Amsterdamsch regeeringsgeslacht 
omstreeks het jaar 1608 geboren, klom hij in 
dienst der O.-I. Comp, schielijk op. In 1645 werd 
hij gouverneur van Malakka, twee jareii later 
gouverneur van Ambon, en in 1651 raad van 
indiü. Hij handhaafde onmeedoogend het spe
cerij-monopolie der Comp. in de Molukken, mede 
do. >r de beruchte hongi-toehlen. De groote natio
nale opstand op Ternate, Makasser en elders van 
riet jaar 1650 word door hem op bloedige wijze 
onderdrukt; door de talrijke en gruwzame execu
ties, welke hij gelastte, staat zijn naam in de ge
schiedenis der Molukken als met bloed geschre
ven. Valentijn prees hem, o.a. als „voedsterheer 
dm- Kerke”, Van Kampen vergeleek hem met 
Vcrn-s. Louvois en Jeiïreys, „hoezeer men hem 
gein l.i achtig en werkzaam karakter ontzeggen 
kan”. Bij de campagne in de Molukken werd hij 
v crgezeld door den kroniekschrijver Livinus Bor, 
auteur van „Amboinse Oorlogen, door Arnold de 
YTamirigh v. Oulshoorn, Superintendent over 
d’Oosterse gewesten, oorloghaftig ten einde ge- 
braglit’’. In 1656 naar Batavia teruggeroepen 
nam hij t-en werkzaam aandeel aan den oorlog 

et Bantam, en trad ook op als voorzitter van 
"den Baad van Justitie. 31ij keerde in 1661 met 
zijn gezin, als admiraal van do retourvloot, naar 
Nederland terug, doe h zijn schip verging; met 
man en muis nog voordat het do „halfwegstatie” 
aan de Kaap bereikt had.

VLAS (NIEUW ZEELANDSCH). Zie PHOR- 
M I OM.

VLECHTRIET. Zie CA LA,MI'S en ROTAN.
VLECHTWERK. Dit is onder de vakken van 

eeht-inlandsche nijverheid van bijzondere betee- 
ken is, komt overal in dén Indisehen archipel voor, 
waar slechts geschikt materiaal ter bewerking te 
vinden is. En dit is op de meeste eilanden het ge
val. in het Westelijk deel leveren bamboe en ro
tan het grootste aandeel, in het Oostelijk dclon- 
tarpalm. Daarnevens wordt op Sumatra de ma- 
siaiig-,. op Java do mèndong-bies veel gebruikt; 
verder do harde nerven van arènbladeren en re- 
samvarens, de lange ptandanbladeren. ananasvc--
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vlechten worden deze biezen matten duchtig ge
stampt om de biezen glad te maken en d<? open 
ruimten te vullen.

Bij matten en mandewerk kan het vlechtwerk 
recht'of schuin loopen; de eerste richting wordt 

*in Bagëlèn mannelijk, do tweede vrouwelijk ge
noemd. Hot laatste is in den Indischcn archipel 
het meest algemeehe. Even verspreid is het ver
springen der vlcchtslagen, waarbij men in plaats 
van één op, één neer, grootere slagen neemt of dc 
regelmatige met onregelmatige afwisselt. Op deze 
wijze ontstaat een zeer eenvoudig, herhalend or
nament. Uitvoeriger ornament verkrijgt men 
door het gebruiken van bepaalde schikkingen, 
wat natuurlijk veel moeilijker is. Inzonderheid is 
dat het geval bij eenkleurige matten, zooals en
kele Dajaks ze maken, waar een ingewikkeld pa
troon ingevlochten is door wisseling van schering 
en inslag en dat eerst onder zekeren lichtval 
zichtbaar wordt. Uit pa troon vlechten geschiedt 
dan ook meestal met schering en 'inslag in ver
schillende kleur. Hoewel de kleurige tegenstel
ling het werken dan verlicht, blijft het toch veel 
kunde vragen, vooral als het ornament naar de 
vier zijden zich verspreidt. 31 en behelpt zich 
daarom in enkele deelen van Java door supple
mentair kleurige draden op de blanke mat in te 
vlechten, een soort borduren feitelijk. Dit blijft 
echter een inferieure techniek, die dc soliditeit 
der eerste methode mist en ook in ornaments- 
wa’arde achterstaat; de dunne, kleurige strookjes 
slijten door het veelvuldig doorhalen en ook het 
doorsteken is tijdroovend, zoodat de versiering 
maar matig toegepast wordt en mager doet, niet 
dat mooi doorgevoerde ornament van de eerste 
matten heeft.

Eveneens een versiering, die na liet vlechten 
toegepast wordt, is het krawang-werk, dat veel
vuldig op Sumatra voorkomt. De biezen mat 
wordt in schuine richting gevlochten en de bie
zen op bepaalde plaatsen omgeslagen. Kleine, 
rechthoekige motiefjes worden zoo a jour ge
vormd, die op zich zelf eenvoudig, doch goed ge
rangschikt de mat bijzonder verfraaien. Om kleur 
aan te brengen worden kleurige stukj*cs katoen en 
koperblad onder het opengewerkte deel gelegd. 
Van dit krawang-werk, dat vooral in de Padang- 
sche Bovenlanden, Bataklanden, Atjèh, verder 
op*Ie eilanden in de Chineescho Zee en het Riouw- 
sche voorkomt, wordt veelvuldig gebruik ge
maakt; men versiert er matten, tasschen en doo- 
zen mede en we.et door omvouwen en openwerken 
er alleraardigste hangers en huisversieringen mee 
te vormen. Hetzelfde gebruik als huisversiering, 
doch in grover vorm, vindt men in Zuid-Celebes 
terug; matten en döozen met krawang bewerkt, 
meer op Oost-Timor en op N.-Guinea (Geelvink- 
baai), als matversiering op Halmahéra; en in 
Centraal-Borneo vond Prof. "Nieuwcnhuis het’ 
krawang bij deKajans terug,echter als oude stuk
ken bij den eeredienst gebruikelijk. Het heeft dus 
allen schijn, alsof het vroeger in den Archipel 
meer verspreid is geweest.

Hetzelfde verschijnsel, nl. het voorkomen van 
éénzelfde techniek op ver van elkander verwijder
de plaatsen vindt men bij een vlecht werk versie
ring in de Lampongs en Benkoelen voorkomend.

• Het wordt uitsluitend bij mandewerk toegepast, 
waarbij de inslag van ruwe bamboedmden, de 
schering van gladde genomen wordt. Na het 
vlechten wordt de geheele mand met een afkook

sel van oeba-bast ingesmeerd. De donkerbruine 
verfstof hecht alleen op de ruwe draden, zoodat 
na. het verven het inwendige geheel bruin is, het 
uitwendige een blank en bruin ornament laat 
zien. Precies hetzelfde, ook in ornamentkarakter, 
is in het mandewerk van Poso te vinden.

Veel algemeener dan beide' bovengenoemde 
soorten is liet anjam gila. In het gewone Indische 
vlechtwerk bewegen zich schering en inslag in 
twee tegenovergestelde richtingen; bij het anjam 
gila komt er een bij. Men werkt met tamelijk 
breede reepen van palmblad, waarvan een rij in 
verticale richting naast elkaar ligt en twee rijen 
elkaar schuin kruisen. Een stervormig vlechtwerk 
is hiervan het gevolg, dat alleen voor mandewerk 
en klein matwerk wordt toegepast. Die wisselen
de richtingen geven aan dit vlechtwerk een bij
zonder cachet. Op Oost-Timor vergenoegt men 
zich daar niet mede, doch vlecht supplementair 
kleurige draden in en weet daarmee een bijzr nder 
rijk ornament te vormen. Trouwens is dit eiland 
van mooi vlechtwerk goed voorzien! Men maakt 
er wondermooie korfjes van fijn palmblad, die 
aan de buitenzijde geheel met supplementair 
vlechtwerk bedekt zijn, stemmig van kleur en pit
tig van ornament. Ook vormt men er dc voering 
van mandjes uit breede paimbladstrookcn, die 
naar buiten omgevouwen worden en vastgehecht; 
in fijne reepjes gespleten vormen ze zoo weder de 
schering van de zwarte inslagdradcn, een tech
niek, die in het Oostelijk deel van den archipel tot 
op Nieuw-Gui.nea voorkomt. Westelijk o.a. op 
N.-Celebes en Lombok.

De wijze, waarop het Europccsche mandewerk 
wordt vervaardigd, treft men weinig aan. Toch 
vindt men onder het mandewerk van Borneo, 
Java en Madoera een enkele maal voorwerpen, 
die dezelfde constructie toonen. Uit rotan- of 
bamboe stijlen is dan eerst een kruis gevormd, 
waaraan vier nieuwe stijlen worden toegvoegd. 
Deze ópstaande stijlen vormen het geraamte, de 
stevige schering, waaromheen in horizontale rich
ting dc inslag van dunnere reepen gevlochten 
wordt. Interessant is het in het geringste vlecht
werk een bewerking te vinden, die juist hot tegen
overgestelde laat zien. Hierbij wo/dt de mand op
gebouwd uit een aantal ringen van rotan of reep
jes palmblad gevormd, die in horizontale richting 
op elkaar gelegd met kleine tusschenruimlo, 
onderling verbonden worden door eenvoudig 
knoopwerk. Eenigszins herinnert deze mandvor- 
ming aan de primitief-Jndische aardewerk tech
niek, nog op Saparoea voorkomend, waarbij de 
aarden pot ontstaat door ringen van klei 
kaar te leggen en stevig saam te drukken. Va n dit 
geringde vlechtwerk is Singaparna (Preang. I leg.) 
een vermaard centrum. Zwart en wit zijn do ge
bruikelijke kleuren en in het wisselen der knoop- 
sels weet men eenvoudig ornament in te voegen. 
Vooral onder de oudere stukken treft men won
dermooie dingen aan, die technisch evenzeer 
meesterlijk zijn. Bij voorkeur gebruikt men hier 
rondgevormde rotan-ringen en dito lenoopdraden.

Op Celcbes en de Talauer-eilanden daarente
gen vindt men evenzeer geringd vlechtwerk in 
grootere hoeveelheid, doch nu van palmblad be
werkt. Het mandewerk vertoont daardoor vlakke 
zijden; alleen de deksel op Z.-Celcbes bestaat uit 
een oploopende rij-van ringen. En in scherpe te
genstelling met het eenvoudige zwart en wit van 
Singaparna komt hier een mengeling van allerlei
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*!kleuren voor en grooterc ornamentrijkdom. Op do ' 
Talauer-oilandon en N.-Celebes, waar veelal de 
oude plantenkleuren gebruikt worden, zijn de 
kleuren het- stommigst om in Z.-Celebes tot haast 

' bonte tegenstellingen te geraken.
De partieele verving van draden, die als ikatten 

in het Indische weven zoo groote rol speelt, komt 
ook in het vlechtwerk voor. Van Borneo en Bali 
is vlechtwerk bekend, waarbij de draden Van 
kleur verwisselen. Ook ligmatten en regenmantels 

Halmahcra vertoonen breede strooken, die 
door uitsparing gedeeltelijk blank en rood geverfd

hun recht kunnen komen. Het meest in ornarnen- • 
taal opzicht leveren Ti mor, Sumatra en Borneo. 
Vooral Borneo is bijzonder rijk aan fijn verzorgde 
voorwerpen, die meestal de versiering op geome- 
trischcn grondslag vertoonen met allermerkwaar- ■ 
digste eigenschappen. Dat ornament blinkt uit 
door rijke compositie en schitterend vernuftige 
vinding. Het vlechten is hier echter huisvlijt ge
bleven, grootendcels voor eigen gebruik bestemd. 
Dit is bijna overal liet geval; slechts op weinige 
plaatsen in den archipel is het vlechten tot meer 
industriëelen vorm opgevoerd. Op Mculaboh 
(Atjèh’s Westkust), in Gresik, Bagëlèn, Kcdoe op 
Java en op Bawean o.a. bestaan meerdere mat- 
tenvlechterijen, in Singaparna en op Zuid-Celebcs 
mandewerk-industrie, terwijl in Tangërang het 
hoedenvlcchten in de kampongs wordt beoefend, 
die in de bekende fabriek aldaar verwerkt wor
den. De industriëele beteekenis is dus niet groot 
en zéér te wenschen zou liet wezen, dat meer aan-

'
1

van

zijn.
Zooals uit de beschreven technieken blijkt, 

mag het Indische vlechtwerk bijzonder ontwik
keld genoemd worden. Het vervult dan ook in de 
inlandsclie samenleving een belangrijke rol. Als 
hoofdbedekking vindt men'op Sumatra en Bor
neo de gevlochten mutsen; de bekende toedoeng, 
haast overal in allerlei vormen voorkomend,

1

rond, langwerpig, ovaalvormig en schuin tocloo- 
pend, soms klein, soms als de Dajaksche vrou
wengoed van grooten omvang. Grilliger van vorm 
zijn de tropongs, gebruikt door inlanders in het 
district Goenoengkëndëng op Java; deze drie- of 
zespuntige vormen herinneren sterk aan de oude 
helmen, waarvali ook in de Minahasa gevlochten 
imitaties bestaan. Sierlijker zijn de têlanga’s op 
Roti gedragen. In groote verscheidenheid komen 
deze voor en meestal zijn ze versierd met eigen
aardig vlechtwerk, dat het hoofddcksel bijzonder 
verfraait. Minder mooi, doch praktischer is een 
hoofdbedekking in het Diëng-gebergte door land 
bouwers gebruikt. Deze hoed is van achteren zoo 
lang, dat hij tot een hal ven meter van den grond 
afhangt; aan de voorzijde eindigt hij in een punt, 
waaraan de drager bij regenachtig weder zijn pa- 
tjol kan ophangen en aldus zijn handen vrij heeft 
om ze voor koude cn regen te beschermen.

AL klecdingstuk dient een kokervormige mat 
op de Aroo-cilanden en de sierlijke regenmantel 
op Halmahcra. In bergachtige streken op Java en 
,s. voc worden gevlochten sandalen gebruikt. 
Vorderingen als gordels cn armbanden worden 
door I )aja!:: 'ii üi het O. van don Archipel gedragen.

Matton als zit-, slaap- en bidplaats gebruikt 
zijn algemeen, evenals bet grove vlechtwerk, dat 
do wanden van huizen en bufïelkarren vult. Bij 
feest olijke gelegenheden wordt vooral op Sumatra 
de woning joel mooi bewerkte matten versierd en 
met gevlochten hangers van allerlei vorm. Man

uien <n doozen dienen als bergplaats van kleede- 
ren en snuisterijen, tasschen en korfjes voor be- 
noodigdlicden bij bet. sirih-pruimen. Bij het ko
ken worden weder gevlochten voorwerpen'als ze
ven, wannen, rijst manden gebruikt, waarvan de 
koekoesan voor bet rijststooinen wel de bekend
ste is.

Buitenshuis wordt de draagmand gebruikt om 
boschproductcn te dragen, vischbonnen cn fui
ken in allerlei vorm voor de vischvangst. In den 
krijg beveiligen stevige rotanschilden voor pijlen 
en bij de Dajaks behoort de rotan strijd muts tot 
de onontbeerlijke uitrusting. Ook messcheoden 
worden op Bali, Savoe en Roti gevlochten.

Doch naast zijn beteekenis voor de inlandsclie 
samenleving verdient het Indische vlechtwerk 
ook door zijn aesthetisohe kwaliteiten alle belang
stelling en waardeering. In heei den archipel ver
spreid vindt men specimen van vlechtkunst, zelfs 
<laar, waar geen andere takken van kunstvlijt tot

dacht aan dit inlandsclie werk geschonken werd. 
De flora bezit een belangrijke hoeveelheid ge
schikt materiaal, de bevolking technische eigen
schappen, terwijl in het Indonesische vlechtwerk 
meer dan voldoende ornamentrijkdom is om in 
modellen te voorzien. Op de goede wijze verzorgd 
kon het Indisch vlechtwerk een gr. ote en belang
rijke bron van volkswelvaart wezen.

l

J. A. L.
Literatuur: (lv. F.-Holle), Patronenboekje voor 

inlandsch vlechtwerk, gelll. Batavia 1S84; Het 
maken van matten (in Kadoe), (Catal. d. ethnol. 
Yerz. v. h. Bat. Gen., Batavia 1885, bl. 9S en 99); 
A. R, Hein, Die bild. Kunste b. d. Dayaks auf 
Borneo, Wien 1890, b . 99 ff. geïll.; W. Hein, Die 
Yerwcndung d. Menscliengestalt b. Flechtwerken 
(Mittli. antlir. Ges. Wien, 1891, bl. 45 ft'.), geïU.; 
Grissee-. Bawean- cn Buitenzorgsche matten 
(Buil. Kol. Mus. Haarlem, no. 4, 1S93), geïll.; 
Matten v. d. Kabahan-Dajaks (Buil. Kol. Mus., 
no. 8, 1894), geïll.): J. A. L., Bestudeering v. h. 
Indische Vlechtwerk (Kol, Weekblad, no. 17, 
1902): J. A. L., Het vlechtwerk i. cl. Ind. Archi
pel, Haarlem 1902, geïll.; J. A. L., Catalogus v. 
O.- en W.-Ind. vlechtwerk, Den Haag 1902; J. A. 
L., Dajaksch vlechtwerk (N. Rott. Ct. 29 Sept. I. 
C., 1901); J. A. L.. Indisch vlechtwerk (N. Rott. 
Ct. 21 Aug. I B. en 23 Aug. 11 B. 1902); J. A. L., 
Inlandsch vlechtwerk voor Export (Kol. Weekbl. 
no. 49, 1903); J. A. L., Indonesisch vlechtwcrk- 
ornament (Kol. Weekbl. no. 33, 1903), geïll.; 
XB. Beide opstellen zijn afz. uitgegeven door de 
Ver. Oost en West oncler den titel „Het Indische 
vlechtwerk voor Export; J. A. L., Catalogus v. 
d. vlecht werk-tentoonstelling. Mus. v. land- en 
volkenkunde te Rotterdam 1904; J. A. L., Ver
slag eener studiereis, V. Vlechtwerk (Bijdr. t. cl. 
T. L. en Volk. v. N.-l. 7e Volgr. II) ; J. E. Jasper, 
Een tentoonstelling v, vlechtwerk uit den Ned.- 
Indischeu Archipel (Weekbl. v. Indië, no. 2, 
1904), geïll.; G. P. Rouft'aer, Do voorn, industrie
ën der inl. bevolking^'. Java en Madoera, Den 
Haag 1904; De Inl. Kunstnijv. in W.-Java als 
soc.-ethnol. verschijnsel, door C. M. Plcyte, I. Do 
Tangger. hoeden-industrie, Batavia 1911; Dr. J. 
Lehmann, Flechtwerke a. cl. Mal. Archipel (Ver- 
öft'. St. Volker-Museum, Frankfurt a/M. no. IV.) 
1912; De Inlandsclie Kunstnijverheid, door J. E. 
Jasper en M. Pirngadie, I. Het Vlechtwerk, Den 
Haag 1912. J. A. L., Leder- en perkamontwerk 
cn het vlechtwerk in N.-I. A’dam 1915.
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VLEERMUIZEN (Chiroj/tcra), een orde van 
zoogdieren (zie aldaar), die in vele opzichten met 
de laag ontwikkelde Insecteneters (zie aldaar) 
overeenstemmen, maar zich door hun vermogen 

te vliegen onderscheiden: het zijn de eenigo 
zoogdieren, die werkelijk vliegen en niet, zooals 
andere zgn. „vliegende zoogdieren”, slechts verre 
zwevende sprongen maken met behulp van val
schermen. De vleugels der Vleermuizen zijn uit
gespannen tusschen voor- en achtcrpootcn en 
tusschen de sterk verlengde vingers; alleen de 
duim is kort en blijft vrij en het is ook de ccnigc 
vinger, die, zij het ook niet zonder uitzondering, 
een klauw draagt. Gewoonlijk vereenigt de vlicg- 
huid ook de beide achtcrpootcn en sluit ze ook 
den staart geheel of ten deele in. Luchtholten in 
de beenderen, die bij vogels het soortelijk gewicht 
verminderen, worden bij vleermuizen niet gevon 
den.

eters, bewaard. In andere opzichten evenwel zijn 
ze weer sterker gewijzigd dan do Megachiroptcra; 
zoo in den vorm van den kop (en dus ook van den 
schedel), die abnormaal kort en breed is. Dit staat 
weer in verband niet de levenswijze: de gewoont e 
om insecten in de vlucht te vangen maakt een 
wijde mondsjdeet noodig en dit heeft weer de ver- 
breeding van den kop tengevolge gehad.

Inlnndschc namen voor verschillende soorten 
van kleine vleermuizen, dus in den regel 3Iicro- 
chiroplera, zijn: lalau, kclêlawar, babalocar 
(mal. mol.), loentir(?) (mal. o.- sim.), kam pret, 
laW&, (waarvan worden onderscheiden 1. asoe. I. 
soembtl, 1. tjocroct, 1. bënër) en keblëk of kökë- 
blek (jav.), lalaj (soend.), pandan lili (daj.), 
aboehoe (n.-celebes), reclil (kei-eil ), badoek 
(aroe-eil.).

De Micrpchiroptera verdeelt men gewoonlijk in 
4 families, waarvan .‘1 [Rhinolophidac, Emballonu- 
ridae, Vesperlilionidae) in den Indisehen Archipel 
vertegenwoordigers hebben, terwijl de vierde 
tot Z.-Amerika beperkt is. Van de talrijke soorten 
kunnen slechts enkele genoemd worden.

De Rhinolophidac zijn gekenmerkt door om de 
neusgaten geplaatste huiduitwassen. Hiertoe !><•- 
hooren de geslachten: Nycteris^ met de soort .V. 
javanica E. Gcoffr., die op Java en Timer aange
troffen is; Mcgadcrrna en Coelops, beide met rudi- 
jnentairen staart, met de soorten: Megaderma 
spasma L., die in het gehcele Westelijk deel van 
den Archipel voorkomt, Coelops frilhii Blyth., die 
een eigenaardig verspreidingsgebied (Bengalen en 
Java) schijnt te hebben; Ili pposuleros (Rhyllorhi- 
ma) en het over Europa, Azië en Afrika ver
spreide geslacht Rhinolophus, beide met een aan
tal soorten in Nederlandsch-Indië voorkomend.

Bij de Emballonuridae vertoont de staart de: 
eigenaardigheid, dat hij dc vlieghuid doorboort 
en dus gedeeltelijk vrij uitsteekt. Hiertoe belmo
ren hoofdzakelijk tropische soorten. inballtm nra 
en Taphozouszijn van Sumatratot Nieuw-t luinen 
verspreid, van een derde geslacht, l.hinop'o/ai is 
één soort, Rh sumalrae Thun, van Siimm'ia b<-- 
kend.

De grootste massa der Microcldroptera b boort 
tot de Vesperlilionidae, met langen, door; :■ u -. ge
heel ingesloten staart en zonder (zelden mei i udi- 
mentaire) neusaanhangsels. De zeer v< i -.prei de 
geslachten V esperlilio (Vcsperugo) en Myotis 
( Vesperlilio) komen ook met een aantal sooi l en in 
den Indisehen Archipel voor, zoo o.a. (’< x/n rlilio 
abramus Temm. en V. noclula Schrob., wier gff 
bied zich over Europa, Azië en Afrika uit-i rekt. 
Hetzelfde geldt voor Minioplerus schrribcrsi 
Natt., een goeden vlieger met lange, smalle vleu
gels. Tot -do Vesperlilionidae bobooien vorder: 
Murina suilla Temm. en Harpyior.epintlu.. harpia 
Temm., wier neusgaten op eigenaardige buisvor
mige aanhangsels van den neus geplaatst zijn, 
zooals bij Cynoplerus en A'yelymene onder de Me- 
gacldroplera, Kerivoula met verscheidene soorten, 
waaronder K. picla Pall., lawa ko-mbang, (Jav.), 
een door de oranje kleur met zwarte tcekening 
zeer opvallende vorm; Nyclophilus, die uil slui
tend in Ti mor en Oostelijker leeft; Nyclinomus 
uustralis Gray, van Australië en Nieuw-Guinca, 
een der zeldzame voorbeelden van sexueele kleur
verschillen bij de Microcldroptera: de onderzijde 
der vleugels is alleen bij het mannetje wit be
haard; Cheiromelcs, met, als eenigo soort, Ch lor- 
quatus Horsf., van het Maleische Schiereiland, de

Ü ij• !
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; ln verband met dc boofdzakclijk nachtelijke 
levenswijze zijn tastzin en gehoor de best ont wik
kelde zintuigen. De eerste is dikwijls in het bijzon
der gelocalisecrd op grillig gevormde huiduitwas
sen op neus en lippen, terwijl het bezit van een 
scherp gehoor in de dikwijls opvallend groote 
ooren tot uiting komt. Huidkliercn zijn vooral bij 
de mannetjes sterk ontwikkeld on liggen dikwijls 
in zakvormige insluipingen der huid.

Den dag brengen de Vleermuizen slapend door, 
waarbij ze zich met de klauwen der achtcrpooten 
ophangen, meestal op verborgen plaatsen, zooals 
holle boomen, grotten e. d., maar ook aan boom
takken. Dc jongen worden blind geboren. Ze hou
den zich met hun klauwen aan de haren der moe
der vast en worden bij het vliegen meegedragen. 
Vandaar dat gewoonlijk telkens slechts één jong 
geworpen wordt. Er zijn twee op de borst geplaat
ste melktepels.

De groote meerderheid der Vleermuizen, de 
Microcldroptera (zie VLEERMUIZEN, INSEC
TENETENDE), voedt zich in hoofdzaak met in
secten en hun gebit gelijkt dan ook op dal der In
secteneters; bij de van plantaardig voedsel le
vende Megachiroptcra (zie VLEERMUIZEN, 
VRUCHTENETEN DE) heeft het gebit wijzigin
gen ondergaan, vooral bestaande in liet verlies 
van de scherpe punten der kiezen.

Djink zij het vermogen om vliegend groote af
standen af te leggen, hebben de Vleermuizen een 
groote verspreiding. De Microcldroptera zijn bijna 
cosmopoljet, .de Megachiroptcra bewonen alleen 
de tropische en subtropische gedeelten van de 
Oude Wereld en Australië. De Vleermuizen be
lmoren dus tot de weinige zoogdieren van het Au
stralische gebied en komen dan ook zoowel in het 
Westelijk als in het Oostelijk deel van den Jndi- 
schen Archipel in talrijke soorten voor.

Verg. o.a.: Miller, The Families and Genera of 
Bats, in: Buil. U. S. Nat. Mus. 57, 1Ü07.

VLEERMUIZEN (INSECTENETENDE). [Mi
er ochiro plera), afdeeling^er Vleermuizen (zie al- 

• daar) waartoe de meerderheid van deze zoogdicr- 
- orde behoort. Als regel, doch niet constant, zijn 
ze kleiner dan de vruchtonetende vleermuizdii. Ze 
leven hoofdzakelijk van insecten, hoewel sommi
ge ook plantaardig voedsel niet versmaden en 
andere (bijv. in den Indisehen Archipel Mega
derma spasma L.) zich met kleine gewervelde die
ren voeden of hun bloed zuigen. In verband met 
den aard van liet voedsel hebben ze de scherp- 
puntige kiezen van hun voorouders, de insecten-
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Grooto Soenda-eilandcn en Celobcs. Do laatste, 
• een

Gcolïr.) van Colcbes Oostelijk over dengchcelen 
der grootere Microchiroptera (kop en romp Indischen Archipel verspreid is. Bij do laatstge- 

samen ruim 13 c.M. lang) heeft een eigenaardig' 
uiterlijk, te'ngevolge van liet bijna geheel ontbre
ken van haren. De jongen kunnen zich dus niet 
aan de haren der moeder vasthouden en daarom 
heeft zich bij deze door huidplooien een soort van 
broodzak gevormd, die aan den buidel der Buidel
dieren herinnert en waarin de melk tepels liggen; 
hij komt echter ook bij het mannetje voor. Bo
vendien heeft het dier een op de borst gelegen 
klierzak, welks afscheidingsproduct een sterken 
geur verspreidt.

VLEERMUIZEN (VRUCHTENETENDE) {Me- 
gachiroptcra), een tot warmere streken beperkte 
en in Amerika geheel ontbrekende afdeoling der 
Vleermuizen (zie aldaar), waartoe slechts één fa
milie, de Pleropodidae, behoort. Ze onderscheiden 
zich, behalve in den aard van het voedsel en den 
daaraan beantwoordenden bouw van het gebit, 
ook door den meer normaal gevormden, gestrek- 
ten schedel van de Insectenetende Vleermuizen.

noemde zijn de beide’ vlieghuiden langs hot mid
den van den rug, vlak naast elkander, aange
hecht. Cynoptcrus {met de zeer verspreide soort C. 
sphinx Vahl (brachyotis Miill), op Borneo door do 
Maloiers krawar, door de Dajaks pandan. ge
noemd) van het Westelijk gedeelte en Nyclymene 
(Gelusinus) van de Oostclijkc helft van den Archi
pel, onderscheiden zich door buisvormig verleng
de nousopeningen. De holen bewonende Eonycle- 
ris spelaea Dobs. is gekenmerkt door het bezit, 
van een zeer lange tong, die aan den top lapgc pu
pillen draagt en ver uitgestoken kan worden; ze 
dient om uit bloemen het stuifmeel op te likken, 
waarmee de dieren zich voeden (Bajrtels, Buil. 
Dep. Agricult. Indes Neérland. 1 no. XX, 190S).-*,-

VLEUGEL HOORNS (Strombidae). Zie GAS- 
TROPODEN.

VLIEGENVANGER. De vliegenvangers {Mus- 
cicapidae) zijn cenc familie van kleine insecten
etende vogels, over de gchecle oude wereld ver
spreid en ook in Ned.-Indië door tal van geslach
ten en soorten vertegenwoordigd. Zij zijn voorna
melijk gekenmerkt door een platten, van voren 
puntigen, van achteren zeer broeden snavel, ster
ke, naar voren gerichte borstels aan de mondhoe
ken en korte, tecre pooten; zij variecren in groot
te tusschcn een goudhaantje en een kwikstaart, 
en voeden zich uitsluitend met insecten, die zij 
dikwijls, evenals de zwaluwen, in de vlucht van-

1

•n

De ooren zijn klein, de snuit heeft geen huiduit
wassen. De staart ontbreekt of, als hij aanwezig 
is, is hij kort en niet in de vlieghuid opgenomen, 
maar er onder, gelegen.

Tot de Mr gachiroptcra behooren de grootste 
vleermuizen, maar er zijn er ook onder, die de Mi
crochiroptera niet in grootte overtreffen (kleinere 
soorten noemen de Javanentjëtjadot (bat. mal.), 
tjodot (jav.), met welke namen echter ook wel 
grootere Microchiroptera schijnen té worden aan- 

* geduid. In den Indischen Archipel komt een groot 
ua nt a 1 ge dach ten en soorten voor. De grootste vor
men behooren tot het geslacht Pteropus, de „Vlie
gende honden ", kaloeng (mal.), kalong (jav., 
sound.), pauiki (Cclebes), jabar (Kei-eil.), nissi 
(Aror-eil.), oobian en awab(Nieuw-Guinea), waar
van «Ie in het gchecle Westelijke gedeelte van den 
Archipel i ot Ti mor en deMolukken voorkomende, 
bruin gekleurde Pt. celac.no Herrra. (= edulis 
(leoflr.) een vlueht van l '/2 m. bereikt. De ver
waait- Pt. nicohaririis Fitz. wordt alleen op kleine 
eilanden, al-. Nias, Engano, Bawean,aangetroffen. 
Pt. pi i-'iii'itn- Tcmin. van Celobcs en deMolukken 
(op Tm itale iiwtiioi: geheeten) is licht van kleur, 
mei u il gezicht. De kalongs ziet men overdag in 
groote troepen aan door hen kaal gevreten hoo
rnen hangen. Togen tien avond zoeken ze de hoo
rnen op, met welker vruchten ze zich voeden. 
Daarbij kunnen zo grooto schade aanrichten, 

” vooral aan niangga’s. Volgens sommige waarne
mingen zouden zo zich ook wel met insecten en 

• kleine gewervelde dieren, zelfs met visschen voc-

i

gen.
In Nederlandseh-Indië telt deze familie meer 

dan twintig geslachten. Daaronder behoort het 
geslacht lihipidura, welks verspreidingsgebied 
zich van Zuid-Azië tot Australië en Oceanië uit
strekt en waarvan ruim veertig soorten in onze 
koloniën aangctrojïcn worden. De soorten van 
dit geslacht hebben een langen, afgeronden staart, 
dien de vogels onder het bewegen uitgespreid 
houden als een waaier, vandaar de maleischo 
naam boeroeng kipas. Een gewone soort van Java 
is Rh. javanica, eveneens op Sumatra en Borneo 
voorkomende; deze wordt, behalve met bovenge- 
noomdon inlandschen naam, ook met den naam 
sikatan (jav.) aangeduid. Zij is van boven bruin 
met zwarten kop en witachtige onderzijde. Een 
grootere zwart en wit gekleurde soort van Nicuw- 
Guinca en do Molukken is Rh. tricolor. Een der 
meest opvallende geslachten is Tchitrea of Terpsi- 
phonc dat, belnilvo in Afrika en Madagascar, in 
verschillende soorten van Voor-Indië tot Flores 
voorkomt. Deze vogels bereiken ongeveer de 
grootte van een kwikstaart. De hoofdkleur van 
de wijfjes en de jonge vogels is roodbruin, terwijl 
de oudo mannetjes gekenmerkt zijn door prachtig 
hemolsblauwon snavel en pooten en door een 
zwart en wit vederkleed met wapperende, zuiver 
witte middelste staartvecrcn van meer dan een 
voet lengte, die deze vogels een zeer in Ivct oog 
loopeiul karakter verleencn. Op Java, Sumatra 
en Borneo komt T. afjinis voor. Wij volstaan met 
slechts een paar van de meest opvallende genera 
te noemen. Gerygone beval de kleinste vormen en 
is hoofdzakelijk in het Oosten van den Archipel 
verspreid. Machaerirhynchus bevat kleine vor
men met opvallend broeden snavel. Bij Todopsisis 
de snavel smal en lang en zeer plat. Het genus 
.lrscs is gekenmerkt door het bezit van naakte 
huidlappcn om de oogen. Geheel afwijkend in 
snavelvorm is Pcltops, waarvan slechts één soort,

den. Bij het opzoeken van hun voedsel kunnen zo 
grooto afstanden afleggen en daarbij ook over zee 
vliegen. Hun vlucht is een gelijkmatige, in tegen
stelling met de meer fladderende der .1/icrochirop- 
h ra. Behalve om de schade, die zo aanrichten, 
worden ze hier en daar ook om hun vlecsch gc- 

• vangen. De vangst geschiedt, behalve met het ge
weer ook door middel van blaaspijpen of door in 
hoornen opgehangen vischhaken, hier en daar 
(Balaklandon, Celobcs) ook met netten. AlleP/c- 
ropas-soorten missen den staart en hebben nek
haren, die in kleur of anderszins van de overige 
haren van het lichaam verschillen. Deze eigen
schappen onderscheiden hen van andere, zooals 
/{ousseltus (Cynonycleriff), het tot Cclebes be
perkte geslacht Honda en het geslacht Dobsonia 
(Ccphalotes), welks eenige soort (D. palliata E.

i
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k
! P. blmnvillci, op Nieuw-Guinea voorkomt, bij 

deze is dc snavel hooger en meer op dien van een 
klauwier gelijkend. Tot liet genus Liphia behoo- 

aantal vormen, waarvan de mannetjes 
meestal blauw en bruinrood, de wijfjes bruinach
tig van kleur zijn. Op Java komt $. banyumas 

' voor, aldaar bekend als tjintjing goling. Bijna ge
heel blauw is Stoj)arola indigo, eveneens op Java 
en wel in het gebergte voorkomend. Nauw ver
want met dc vliegenvangers is de koctjitja batoe 
(mal.), Pratrincola caprata, een geheel zwart vo
geltje met witte onder- en bovendekvederen van 
den staart; het wijfje is bruinachtig van kleur. 
Deze soort komt op de groote en kleine Soenda- 
eilanden voor.

VLIEGENDE VISSCHEN. Het meest bekend 
zijn de soorten van het geslacht Exocacius, Ma- 
leisch: Tërbang, dat in alle tropische en sub-tro- 
pische zeeën wordt aangetrofïcn. Zij behooren tot 
de Scombrcsocidac (zie VISSCHEN). Door krach
tige wrikkende beweging van den staart kunnen 
zij een zeer groote snelheid in het water verkrij
gen en met groote vaart uit het water schieten. 
Door hunne buitengewoon ontwikkelde borstvin
nen uit te spreiden kunnen zij zwevend een aan
zienlijken afstand boven het water afleggen. Dc 
borstvinnen worden dus niet als vleugels,maar als 
zweefvlakken gebruikt en hun vlucht heeft veel 
overeenkomst met de zweefvlucht van een vlieg
machine. Een andere vliegende visch uit den ïn- 
(lischen Archipel is Dactylopterus orientalis, een 
verwant van den Poon en tot de Schroparei (zie 
VISSCHEN) behoorend. Ook bij dezen visch zijn 
de borstvinnen enorm verlengd, maar schijnen 
hier wel degelijk als vleugels gebruikt te worden 
en bij het vliegen zeer snel op en neer bewogen te 
worden.

VLINDERS (Lepidoptera). Insecten met zui
gende monddeelen, bestaande uit een korte of 
lange door de onderkaken gevormde buis, die in 
den toestand van rust onder den kop 'spiraalsge
wijs opgerold wordt (roltong) en met twee 
paar vliezige vleugels, overdekt met mikrosko- 
pisch kleine, dakpansgewijs over elkaar liggende 
schubjes, die de dragers zijn van den rijken schat 
van kleuren, waardoor de vlindervleugel is ge
kenmerkt (schubvleu goligen). Bij dc 
mannetjes van sommige vlinders komen ook nog 
schubjes voor, die een andere verrichting hebben, 
wijl zij met kliercellen in verbinding staan, die 
een riekende stof afscheiden (r i e k s o h u b j e s). 
De voor- en achtervleugels der vlinders worden 
dikwijls aan elkaar verbonden gehouden door het 
v 1 e u g e I h' a a k j e, dat, uit één ( ' ) of meer 
( //) krachtige borstels bestaande, op den voor
rand der achtervleugels is ingoplant en grijpt in 
een lijstje aan de onderzijde der voorvleugels. 
Niet zelden wijken de beide seksen eener soort be
langrijk van elkaar af in grootte en teekening der 
vleugels, waarbij dan de mannetjes gewoonlijk le
vendiger en prachtiger gekleurd zijn dan de wijf
jes (dimorphisme) ; maar ook onder de 
vrouwelijke exemplaren van sommige vlinder
soorten treedt een dergelijk dimorphisme op. 
Eveneens kunnen sommige soorten, bij wie twee 
of meer generaties in den loop van één jaar elkaar 
opvolgen, belangrijke verschillen in teekening en 
grootte vertoonen, afhankelijk 
de, waarin zij optreden (seizoen-dimor- 
p h i s m e). De vlinders doorloopen een volko
men gedaantewisseling; de uit het ei voortgeko

men larve (r u p s) bezit behalve de drie paar ge
lede borstpooten gewoonlijk vijf paar- ongelede 
buikpooten, zoodat do meeste rupsen zestienpoo- • 
tig zijn. Alvorens over te gaan in het volkomen 
insect (imago), doorloopt de rups èen toestand 
van rust, de pop; dit is een zoogenaamde 
m u m m i c-p o p, daardoor gekenmerkt, dat dc 
schceden, waarin de ledematen besloten liggen, 
niet vrij zijn, maar aan den romp vastkleven.

Er is geen orde van Insecten in onzen Ind. ar
chipel, die zoozeer dc aandacht tot zich trekt als 
die der Vlinders, niet alleen door hun rijkdom van 
kleuren, maar ook door het verbazend groote aan
tal, waarin zij soms optreden, tot groote schade 
van vele cultuurplanten. Mohnike verhaalt, dat 
hij eens in den Botanischen tuin te Buitenzorg 
verscheidene dui’zende exemplaren zag vliegen 
van dc mooie Ornithoptera hdena, wier voorvleu
gels fluweelzwart zijn, terwijl de achtervleugels 
een levendig geel vertoonen; vooral ook in de na
bijheid van het water, op zandbanken en dcrgelij- 
ke plaatsen houden zij zich graag in groote zwer
men op. Zoo vertelt Wallace van zijn verblijf aan 
de Maros-rivier op C'elebes: „als de zón ’s mid
dags op liet heetst scheen, vertoonde de vochtige 
oever van den poel beneden den bovensten water
val een prachtig gezicht, bestrooid als hij was met 
groepen van vroolijke vlinders — oranje, geel, 
wit, blauw en groen — die, als ze gestoord werden 
bij honderden in dc lucht opstegen, als wolken 
van verschillende kleuren”. Somtijds ziet men 
ook zulke vluchten vlinders over groote afstanden 
voorttrekken, zonder dat men met zekerheid weet 
aan te geven wat de reden van dit trekken kan * 
zijn; sommige schrijvers zoeken de oorzaak in de 
behoefte aan voedsel voor de toekomstige larven, 
terwijl anderen meenen, dat de noodzakelijkheid 
van een energische beweging gedurende eenigen 
tijd in de lucht ten behoeve der voortplanting de 
aanleiding er toe is. Mr. Piepers, die tijdens zijn 
verblijf in Indië deze beide hypothesen aan tal 
van waarnemingen heeft getoetst, kan zich met 
geen van beide vereenigen. Want hij heeft waar
genomen, dat de vluchten dikwijls van richting 
veranderen, ja zich soms in een halven cirkel be
wegen, waaruit blijkt dat zij geen bepaald doel 
hebben; ook is het onjuist dat dewijfjesst <•< d de 
meerderheid in de vluchten zouden uitmaken; 
daarom komt hij tot het vermoeden, dat eenigo 
abnormale toestand in de atmosfeer aanleiding 
zijn zal tot dit trekken (Nouv. observaf. ur les 
vols des Lépidoptères: T. N.-J. dl. 57, 1898). _

Tot op zeer groote hoogte zijn enkele vlinder- ^ 
soorten waargenomen. Ornithoptera vandcpolli 
biV. in de Preanger tot 5500 voet en tSnelleman* 
zag op Sumatra op don Talang-top nog een 
Acracn vesta vliegen, terwijl Van Hasselt op dc 
piek van Kocrintji (3700 M.) nog een vlinder zag 
zweven, waarvan hij, wegens den grooten afstand, 
de soort niet kon bepalen.

Wij verdeden de vlinders in twee groote groe
pen, wier onderscheiding voornamelijk ontleend 
is aan den bouw der sprieten; bij deze zijn name
lijk do eindlecdjes al of niet verdikt tot een 
knodsje of knopje. De Dagvlinders (Ilhopu- 
loccra, koepoe (mal., jav.), koepoe-koepoe 
(soknd.), hebben een slank lichaam met knods- 
vormig<j sprieten en een goed ontwikkelde rol
tong; hun vleugels zijn meestal aan de bovenzijde 
levendig gekleurd, bezitten geen haakje en wor
den in den toestand van rust boven het lichaam
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tegen elkaar geklapt. De rupsen zijn zestienpoo- der andere eilanden. Het openbaart zich het
tig, naakt of met dorens of haren bezet en verpop- sterkst- bij de Papilionidcn en de volgende groep,

* pen zich meestal vrij, zonder cocon. Hiertoe be- de Pieridon, en bestaat hierin, dat de voorvleugels
hoort allereerst de familie der Papilionidae (do nabij hun wortels eensklaps sterk gebogen zijn, of 
ridders of z waluwstaarte n), die in aan den top verlengd, dikwijls eenigszins haak-
onzen archipel niet alleen door een aantal grootc, vormig. Een der merkwaardigste vlinders is P.
prachtig gekleurde soorten vertegenwoordigd is, memnon, wijl hij drieërlei vorm van wijfjes bezit,
maar welke vlinders, zooals Rothschild (A Revi- zóó verschillend van voorkomen, dat zij vroeger*
sion of the Papilios of the Eastern Hemisphore) voor verschillende soorten werden aangezien. In
opmerkt, zich bovondien onderscheiden door een stede van de donkere, blauw glinsterende tint der
grootc onstandvastigheid van die kenmerken, mannetjes, zijn de wijfjes steeds versierd met stre-
waarmede de zoogenaamde soorten worden on- pen en vlekken van rood, wit of geel, maar boven-
derscheiden, met name den vorm en de teekening dien hebben twee vormen afgeronde achtervleu-
der vleugels. Dientengevolge komt er een groot gels met uitgeschulpten rand, evenals de
aantal individueele afwijkingen, lokale rassen en netjes, terwijl bij den derden vorm deze vleugels
ondersoorten voor, waarvan wij nog vrij onvolle- van lepelvormigestaartaanhangsels voorzien zijn,
dig op de hoogte zijn, zoodat het vooralsnog on- zoodat zij verbazend veel gelijken op P. coön.
mogelijk is ons een duidelijk beeld van de ver- Wallace vermoedt dan ook, dat zij deze laatste
spreiding der verschillende soorten te maken. soort nabootsen, wijl deze om een of andere reden
Van het geslacht Ornithoptera b.v., dat kenmer- niet door vogels vervolgd wordt en voert tot
kend is voor den Maleischen archipel, leeft op steun van zijn bewering het feit aan, dat in het
Ambon en Ceram de O. priamus, waarvan het Noorden van Indië, waar P. coön vervangen
mannetje, prachtig groen gekleurde vleugels heeft wordt door P. doubledayi, die in plaats van gele,
met zwarte vlekken, terwijl deze bij het wijfje roode vlekken heeft, hier ook de gestaarte wijfjes
donkerbruin zijn, met witte vlekken; deze'soort van de met P. memnon verwante P. androgenos
nu en de verwante O. poscidon van Nieuw-Guinea eveneens rood gevlekt zijn. P. memnon is zeer ge
en nabij liggende eilanden, de O. arruana, O. pega- meen in den Ind. archipel; de rups wordt veel
sus enz. zijn zoo veranderlijk ten opzichte van aangetrolïen op de pompelmoes (Citrus decuma-
den vorm der vleugels, de hoeveelheid groen aan na). Van het derde in Indië voorkomende geslacht
iedere zijde van de voorvleugels, het aantal en de der „ridders” Lcptocircus, noemen wij de bruin
grootte van de zwarte en gele vlekken op de ach- zwarte L. curius, wiens achtervleugels in twee
tcrvleugels bij de mannetjes, de grootte en den lange, met wit omzoomde wimpels uitloopen, ter-
vorra van de witte vlekken bij de wijfjes, dat men wijl de voorvleugels versierd zijn met een glas- 
dc kenmerken, waardoor de auteurs hun soorten achtig doorschijnende vlek en een groenachtig 
hebben onderscheiden, nooit aantreft bij alle witten dwarsband, die zich ook op de achtervleu- 
exempJaren van een bepaald gebied, maar er al- gels voortzet. 
tijd eenigc onder zijn, die de onderscheidene ken
merken van de verschillende soorten vereenigd 
vertonnen, en dus strikt genomen tot geen van 
hen bcliooren. Dientengevolge moet men volgens 
Rothschild van de O. priamus, behalve verschei
dene individueele afwijkingen, niet minder dan 
•/.<■- geografische ondersoorten onderscheiden.

Vermelding verdient dc prachtige O. brookeana, 
door Wallace op liorneo ontdekt, wier lange 
smalle voorvleugels bij het mannetje diep fluweel- 
zwurt zijn. versierd met een overlangschcn band 
van schitterende mctaalgroene vlekken, die den 
vorm hebben van een driehoekige veer, als de 
d<-kverren van de Amerikaansche 'J'rogon, waar
om hij dan ook door Snellen van Vollenhoven als 

0bPupiln■ irm/ii/i. i - beschrox oh en afgebeeld. Volgens 
Hagen i deze mooie vlinder op Dell niet bepaald 
zeldzaam; hij wordt op schaduwrijke plekjes en 
aan poelen langs de bosehpudcn, maar ook wel in 
de nabijheid der menschelijke woningen aange- 
trofïen, op mesthoopon en verzamelplaatsen van 
afval. Het aan soorten rijke geslacht Papilio is in 
den Mal. archipel door een grootc verscheidenheid 
van vormen vertegenwoordigd, daar meer dan 
een vierde van alle bekende soorten hier gevon
den wordt. Wallace spreekt dan ook het vermoe
den uit, dat do splitsing van een gebied in een 
groot aantal kleine, van elkaar gescheiden, stuk
ken, zooals dit in don lnd. archipel het geval is. 
een bijzonder gunstig terrein aanbiedt voor het 
tot stand komen on in stand houden van talrijke 
locale afwijkingen. Volgens dienzelfden natuur- 

lerzoeker onderscheiden de vlinders x'an Cele-

'

h

mail-

!

Een dor meest gewone dagvlinders op Java, tot 
dc fam. der Pieridae (de w i t j es) behoorend, 
is Ca.topsilia crocale, die in sommige jaren in zoo 
verbazend groot aantal’voortkomt, dat hun rup
sen heele met padi beplante sawahs kaalvreten; 
dc wlindcr heeft geelwitte vleugels met zwarten 
rand. terwijl de rups grijsachtig groen is, soms 
naar liet vleeschkleurige of zwartgrijs overhel
lend. Niet minder bekendis Terias hecabe, met de 
vleugels van het mannetje fraaigeel met breeden 
zwarten rand, die van het wijfje minder helder 
geel en do donkere gedeelten minder zwart; de 
rups is groen, onbehaard, eenigszins ruw van 
huid, met den kop groenachtig bruin tot zwart. 
Evenals de voorgaande treedt deze vlinder in som
mige jaren in \rerbazend grootc zwermen op, zoo
dat zijne rupsen groote schade aanrichtqn onder 
de schaduwboomon van de koffie, de Albizzia en 
andere Leguminoson; maar ook de koffieboomen 
zelve hebben er onder te lijden, daar de rupsen, 
na een hoorn kaal gevreten te hebben, in groote 
troepen naar bencdei; trekken om ander voedsel 
te zoeken en zich ten slotte verpoppen aan de on
derzijde der koffiebladeren. Van de Nymplialidac, 
waartoe onze paarlmoorvlinders be
lmoren, zij allereerst vermeld de om haar ver
momming welbekende Kallima paralccta (zie al
daar); volgens Hagen is deze vlinder in de bos- 
schen van Deli volstrekt niet zeldzaam en zag hij 
haar herhaaldelijk met opengeklapte vleugels 
zich op een blad neerzetten, waarbij hij dan dooi
de ia het- oog loopende kleuren van do bovenvlak
te der vleugels reeds op een afstand de aandacht 
t rok en gomakkelijk een slachtoffer werd van het 
vlindcrnct. Tot deze familie behoort ook Hypo-
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limnas mi sip pus; het mannetje van dozen vlin
der, die een vlucht heeft van 6 a 8 cM.. is van bo- 

fraai blauwzwart, met in liet midden van ei
ken vleugel een met blauw omzoomde groote zil
verwitte vlok; het wijfje is roodbruin en vertoont 

bedriegelijke gelijkenis met Danais clirysip- 
pus. Vermoedelijk is hier nabootsing in het spel, 
'daar deze laatste soort in het bezit is van een 
klier, die een onaangenaam riekende zelfstandig
heid afscheidt, waardoor vogels en andere dieren 
worden weerhouden deze vlinders‘te vervolgen. 
Tot de fam. der Salyridae, waartoe onze z a n d- 
oogjes bohooren, rekenen wij Cyllo Icda, wier 
rups zeer algemeen op padi voorkomt; deze stemt 
in kleur zoozeer met het padiblad overeen, dat hij 
gemakkelijk wordt voorbijgezien. De vlinder 
heeft de vleugels van boven bruin, nabij den top 
met een blauwzwarte vlek, waarin twee kleine 
witte vlekjes en op het benedeneinde der uitge
schulpte achtervleugels eveneens twee door blauw 
zwart omzoomde witte stippen. De onderzijde is 
bruingrijs gemarmerd, met oogjes langs den 
rand. Hij behoort tot de schemeringvlinders, 
„vliegt meest laag bij den grond, zit des daags 
met toegeklapte vleugels op de aarde, op dorre 
bladeren of anders tegen een boomstam en is dan 
bijna onzichtbaar; het sterk varieeren van de on
derzijde der vleugels staat vermoedelijk in ver
band met de kleur van den bodem, waar de vlin
der zich ophoudt” (Piepers). Van de fam. der Da- 
naidac zij alleen Danais chrysippus vermeld, wier 
verspreidingsgebied zich tot Afrika en Sicilië uit
strekt. Uit de fam. dér Heliconidae is Acraea vesta 
welbekend, wijl de rups van dezen vlinder in 1895 
in de residentie .Madioen herhaaldelijk de dadap 
over groote uitgestrektheden heeft kaalgevreten; 
de rups is bruin, met zes borstelige uitsteeksels op 
eiken ring. Ook de vlinder heeft de vleugels bruin 
gekleurd, met afgebroken zwarten rand op de bo
venzijde. Door kleurenpracht onderscheiden 
zich ook de Lycaenidae (blauwtje s), van 
welke familie vele soorten metaalglanzen.de vlek
ken op de onderzijde der vleugels vertoonen. De 
laatste familie der dagvlinders wordt gevormd 
door dc IJespcridae (d i k k o p j e s), die tevens 
een overgang vormen tot de volgende groote af- 
deeling der Jleteroccra, want hun sprieten zijn *ian 
den top nog wel knodsvormig gezwollen, maar 
dit verdikt gedeelte eindigt in een zijdelings ge
bogen, spits uiteinde en bovendien wordt bij som
mige soorten een vleugelhaakje aangetroffen. Zij 
onderscheiden zich door het bezit van een bree- 
den kop en borststuk en door do wilde wijze van 
vliegen, met zeer snelle vleugelbcwegingen. Ook 
in de levenswijze der rupsen wijken zij van de 
echte lihopalocera af, want terwijl de rupsen der 
dagvlinders met weinig uitzondering een-vrij le
ven leiden en zich van blad tot blad bewegen, be
wonen de llesperiden-rupsen een opgerold blad en 
blijven daar binnen, tot de tijd der verpopping is 
gekomen of gebrek aan voedsel hen tot verhuizen 
dwingt. Een zeer bekende vlinder, tot deze familie 
behoorende, is Casyapa (Erionalo) l/irax, met een 
vleugelspanning van 7,5 cM.; de rups vreet niet 
alleen aan de bladeren van de pisang,’ maar rolt 
een driehoekig stuk van het blad tot een groeten 
koker op, waardoor zij niet weinig tot het ge
woonlijk gehavende voorkomen dezer plant bij
draagt. De rups van Garystus (Casyapa) irava, 
een gewone vlinder te Buitenzorg, wordt als scha
delijk vermeld voor de klapperboomen; zij leven

gezellig onder een met spinsel vastgehecht stuk 
van liet blad. Van de verschillende soorten, wier 
rupsen op padi leven, zijn Tclicala augias en Lao- 
ris malthias de meest algemeen voorkomende; do 
eerste is vrij helder bruin, dc tweede donkerbruin 
van kleur, met een aantal witte vlekjes op beide 
zijden der voor- en op dc onderzijde der achter
vleugels. Een prachtwerk over de dagvlinders 
van Java is het nog niet voltooide boek: „The 
lihopalocera of Java”, door M. C. Piepers en P. 
C. T. Snellen.

Do tweede groep, die de overgroote meerder
heid der Vlinders omvat, is die der N a c h t- 
v 1 i n d e r s (Ileteroccra). Zij zijn daarin van de 
voorgaande onderscheiden, dat zij het sprict- 
knopje missen en meestal in het bqzit zijn van een 
vleugelhaakje; in den regel worden de vleugels in 
den toestand van rust neergeslagen gedragen. In 
tegenstelling met de dagvlinders is de bovenzijde 
der vleugels in deze afdeeling dan ook de zooge
naamde adaptieve kant, die een sterk uit
gesproken neiging vertoont tot bcscherming-aan- 
biedende kleur en teekening, terwijl de opvallen
de kleuren vooral op de achtervleugels worden 
waargenomen. Hiertoe behoort in de eerste plaats 
de familie der Sphingidae, die een forseh, aan liet 
achtereind puntig toeloopend lichaam hebben, 
met slanke spitse vleugels, waarmede zij verba- * 
zend snel vliegen kunnen, met hoorbaar snorren
de vlucht. Hun rupsen zijn naakt, met een hoorn 
op den 1 len ring en begeven zich in den grond om 
te verpoppen. Wij treffen in den Archipel o.a. 
soorten aan van de geslachten Ckaerocampa ent 
Acheronlia, waartoe de ten onzent voortkomende 
doodshoofdvlinder (A. alropos) be
hoort. Van de familie der Cossidae (dc h o u t- 
hoorders) noemen wij Zauzera cofleae, 
fraaie vlinder, wiens vleugels donzig wit zijn, met 
staalblauwe vlekken, en een spanning van -j(j i <i 
mM.; de rups (roode k o f f i e b o o i d er) is 
geelachtig rood, weinig behaard, met bruinzwar
te chitineplaten op kop, borststuk en a 
lichaamsring. De w-ijfjesvlinder legt de en i on met 
behulp van een lange legboor onder den bm-.i dor 
jonge takjes van den koffioboom; als hel 
daaruit voor den dag komt, boort zich <li( in in t 
merg en het takje begint te kwijnen. Tot het
zelfde geslacht behoort een vlinder, wiens rups 
(de cacaoboorde r) de takken der eamio- 
planten uitboort en doctafstervon. lietiseen vuil
gele rups, 4 a 5 cM. lang, met geelbruin h;d mliild 
en vier donkerbruine vlekjes op iederon lichaam: 
ring. Uit dc pop komt een aschgrauwc vlinder, 
met talrijke zwartgroene stippels op de vleugels 
en een roseachtige tint op het lichaam. De familie 
der Gocldiopodidac (de s 1 a k r u p s v 1 i n d e r s) 
wordt aldus genoemd, wijl de rupsen dezer vlin
ders de poolen nagenoeg geheel missen en zij zich, 
evenals deslakken, door golfvormige bewegingen 
van den buikwand voortbewegen; eerst na de 
laatste of voorlaatste vervelling komen kleine 
borstpooten in den vorm van korte haakjes te 
voorschijn. Ook is de verdeeling van het lichaam 
in ringen uitwendig niet altijd zichtbaar, waar
door zij bovendien eenige oppervlakkige gelijke
nis met slakken vertoonen. Sommige, zooals die 
van Mircsa nitens en Parasa Ic.pida hebben een 
aantal regelmatig geplaatste vleezige doornen, 
die naaldvormige brandbaren dragen; men 
noemt ze o e 1 ë r s ë r i t, -lint a n g (.tav.) en 
zij kunnen door hun aantal soms schadelijk wor-
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595VLINDERS.

den in koffietuinen. De vlinders hebben over het zijden van het lichaam een onregelmatige gecl- 
algomcen een kort, dicht mot haren bezet lichaam grocno lijn, terwijl kop cri pooten rood zijn. De
en vleugels, dicodoor de min of racer ópstaande vlinder is vuilbruin, met cenigc donkere strepen
schubjes een eenigszins wollig voorkomen heb- en zwarte stipjes op de voorvleugels; de achter
ben. Niet minder merkwaardig zijn de I'sychidac vleugels zijn vuilwit. Tot de familie der Saturni-
(de z a k r u p s vlinder s), wier rupsen hun dae behoort de reusachtige Attacus atlas (zie AT-
leven slijten binnen zakvormigc huisjes, die zij LAS); zijn rups spint een cocon, in bouw overeen-
opbouwen uit stukjes blad, bladnorf enz.; zij gaan komend met die van sommige Bornbyx-soorten en
hierbinnen in poptoestand over en het ongevlcu- een deugdelijke zijde bevattend. In de familie der
gelde wijfje blijft eveneens binnen het huisje, 2fotodontidae (de rugtandvlinders) is
waarin ook de paring plaats heeft. De rupsen der Stauropus alternus merkwaardig om het zonder-
tot deze familie behoorendc Clania variegata, zijn linge voorkomen der rups, ook wel oelèr dja-
volgens Koningsberger van tijd tot tijd schadelijk r a n (jav.) genoemd; bij deze zijn de borstpooten
voor tic koffie; ook zijn sommige soorten als scha- buitengewoon lang en de laatste 'geledingen van
delijk voor de theecultuur gevreesd. Tot de Li- het achterlijf sterk gezwollen en aan het uiteinde
thosidae (de beerrupsvlinders) behoo- van een paar tastervormige aanhangsels voorzien,
ren Crcalonolus interruptus en lactineus, twee op terwijl op de vier voorste achterlijfsringen parige
kofficondcrncmingcn zeer algemeen voorkomende tandvormigo uitsteeksels staan. Wordt de rups
vlinders, die dikwijls ’s avonds de huizen komen bedreigd, dan worden kop, borststuk en het voor
binnenvliegen. Crcalonolus lactineus is een fraaie ste gedeelte van het achterlijf schuin naar voren
vlinder, met sneeuwwitte vleugels, die langs den opgericht, terwijl de pooten langs den kop naar
voorrand der voorvleugels een breede karmijn- voren worden gestrekt, tegelijkertijd wordt het
roode streep vertoont, terwijl de achtervleugels gezwollen achterlijf voorwaarts gebogen, zoodat
vier zwarte vlekken dragen; het achterlijf is van de aarsopening op den kop komt te liggen; indien
boven geelbruin, met zwarte d warsbanden. De zij in deze houding wordt aangeraakt, dan maakt
andere soort Cr. interruptus is minder fraai, met zij met de middelste borstpooten een slaande be-
rosc vleugels, waarvan de voorste in het midden weging. De vlinder is bruinachtig grijs met twee
twee wigvormige zwarte vlekken dragen, terwijl onduidelijke, gegolfde dwarslijnen en donkere
het achterlijf een mediane rij van zwarte vlekken stippen op de voorvleugels. Vermelding verdient
vertoont. De rupsen, van wie niet bekend is dat ook de fraaie Crinodes vethi, op de Sumatra-ex-
zij ooit. groote schade hebben aangericht, ontlee- peditie verzameld, met een vlucht van 8 a 10 cM.;
nen hun naam aan de talrijke lange, uitstaande zijn voorvleugels zijn okerbruin gemarmerd met
haren, die tot ijle bundels vereenigd, op kleine een donkeren dwarsband en het achterlijf draagt
verhevenheden der huid zijn ingcplant. De familie aan het uiteinde een lange, gevorkte haarpluim.
der llombi/cidac. (de spinners) omvat plomp De Noctuidae (u i I e n) zijn in tal van geslachten
-• bouwde vlinders met een dichte, wollige beha- en soorten over de geheele aarde verspreid en
ring. met jebaarde sprieten en een rudimentaire zonder twijfel tot de schadelijkste insecten te re-
roltong; de in Z.-Azic mhcemsche zijdevlinder kenen. Wij noemen alleen Agrotis segetum en
1 IJ'iii’bi/x mori) is een welbekende vertegenwoor- sufjusp (ypsilon), twee grijsbruine, weinig in het
• lieer diei familie. Een vlinder, wiens rups her- oogvallende vlinders, de laatste iets grooter dan

i ■ I • Ijk op de ondernemingen van Javakoffic de eerste en onderscheiden door een zwart streep-
an den oogst doet teloorgaan, is je op de voorvleugels even voorbij het midden;

hun rupsen vaalgrauw, aardkleurig, met op de 
rugzijde een aantal donkere stippels, die een kort 
haartje dragen, worden aardrupsen (o e- 
1 e r boem i, jav.) genoemd, wijl zij zich over 
dag in den grond verbergen, soms op een diepte 
van meer dan een voet. Als de avond valt, verla
ten zij haar schuilplaatsen en begeven zich naar 
de stammetjes, liefst van jonge koffieboomen en 
.vreten daarvan den bast af; deze worden op die 
wijze als het ware onregelmatig geringd (r i n g- 
w o r m c n noemen de planters zo wel), wat in de 
meeste gevallen tien dood der planten ten gevolge 
heeft. Zeer schadelijk zijn in den laatsten tijd aan 
Deli-tabuk en elders de rupsen van Prodenia litlo- 
ralis; zij vernielen zoowel de kweekbedden als do 
jonge aanplantingen. Heliolhis armigcra tast 
vooral mats on rijst, in mindere mate katoen aan. 
De Ccornctridae (spanners) dragen hun 
naam- naar de eigenaardige wijze, waarop hun 
rupsen zich voortbewegen, daarin bestaande dat 
zij, door het achterlijf onder het lichaam voort te 
schuiven, met het middelste lichaamsgedeelte een 
hoogen rug maken, zich met het achtereinde vast
houden en het lichaam dan weer rechtlijnig uit
strekken. Zij bezitten namelijk behalve het aan 
den laatsten lichaamsring geplaatste pootenpaar, 
de zoogenaamde naschuivers, slechts één paar 
buikpooten. De geelgroene rups eoncr Thalassodes 
soort komt volgons Koningsberger dikwijls voor
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<•• ii gi nol deel
• ■! < hij is bruin en oranje gekleurd en 

■ lijkt, al • bij >1 il zit met ingetrokken kop en half 
uiige ■;<reide vleugels, veel 
blaadje. De ru ps. iii Kêdiri oelér d j a r a n, in 
Mal

üf t’l

verdroogdop een

I ó r i j i*l è n g genoemd, heeft een 
l,'ii"fe van I lol e.M.. is licht tot donkerbruin 

• : I' urd, mei drie donkere lijnen over den rug; 
op den la i.i. I' ii ring van het borststuk verheft 
zirli ••• n groot, achterwaarts gekromd uitsteeksel, 
terwijl hef achterlijf uitloopt in een staartvormig 
vi ih ii : ••!. Zij Irncft de eigenaardige gewoonte tij - 
«lens haai ru i lichts op de buikpooten te steu
nen en het voorste en achterste gedeelte van het 
lichaam opgeric.ht. te houden, wat waarschijnlijk 
tot den inlandschen naam aanleiding heeft gege
ven. Wil de rups zich gaan verpoppen, dan rolt zij 
den rand van een koffieblad op en spint zich daar
binnen in; na 5 tot 7 dagen komt dan de vlinder 
voor den dag. Op do padi treft men niet zelden de 
rupsen aan van An[icyra combusta en Dasychira 
securis; de eerste is lichtgroen, met een groote 
bruinzwarte vlek ter zijde van dezes borstpooten, 
waaraan zij licht herkenbaar is. De rups der twee
de soort is een echte borstelrups met twee zwarte 
haarbundels ter zijde van den kop en achter aan 
het lichaam een dergelijken, ijleren bundel; bo
vendien staan op eiken ring kransen van grijs- 

•uchtigo haren. Over den rug loopt een dubbele rij 
vierkante, geelgroene vlekken en kan weêrs-
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vlinders van den witten rictboorder hebben, zoo- 
als hun naam uitdrukt, sneeuwwitte vleugels, ter
wijl het lichaam bruingeel is, met een blocdroodc 
staartpluim bij hetmannetje. i)c rupsen,die vuilwit 
zijn, onbehaard, dringen van boven in de spruiten 
van het riet binnen, om verder de binnenste bla
deren geheel te vernietigen en zich ten slotte in 
den stengel in te boren. Tot de familie van de 
Torlricidae (de bladrollers) behoort de 
grauwe rietboorder (Graptoliiha schi•>- 
taceanu); deze vlinder heeft leigrijze voorvleugels, 
met zwart gemarmerd, terwijl de achtervleugels 
zwartgrijs zijn, met grauwgele franje. De rupsen, 
vuilwit, soms grauw of rooskleurig getint, drin
gen tusschcn de schubachtige bladeren der jonge 
sprieten van het riet en boren zich aan de basis 
daarvan in het jonge stengeltje, dikwijls vlak bij 
de bibit. Van daar boort de rups meestal dicht bij 
de oppervlakte van den stengel, terwijl zij langs 
een onregelmatige, spiraalvormige lijn naar den 
top toe stijgt, waarbij het groeipunt in den regel 
vernield wordt (Zelmtner).

VLOEDBOSSCHEN. Zie MANGROVE'.
VLOOIEN. Vleugeilooze insecten met van 

terzijde platgedrukt lichaam, met zuigende, 
eigenaardig gebouwde monddeelen, hoogstens 
eenlenzige oogen en zeer korte knotsvormige 
sprieten. Vele soorten zijn tot springen in staat.
Zij ondergaan een volkomen gedaanteverwisse
ling; de larven zijn cvlindrisch, wormvormig, met 
duidelijken kop en zonder pooten, verspreid be
haard. De vlooien parasiteeren op vogels en zoog
dieren. Buitengewone beteekenis uit hygiënisch f 
oogpunt heeft deze groep verkregen sedert be
kend is, dat vlooien de hoofdrol spelen bij hel 
overbrengen althans van de builenpest op dc'ii 
mensch. Dit geschiedt door vlooiensoorten, die 
eigenlijk aan ratten eigen zijn, want pest is in dc 
eerste plaats een rattenziekte. Vooral de op dc 
gewone menschenvloo Pulex irritant zeer 
lijkende Pulex (Loemopsylla, Xenopsylla) eh< 
pis is de „pöstvloo”, die bij lijdelijk verblijf <<[> 
den mensch op dezen de pestbacillen kan <> 
brengen. Zij is ook op Java en Sumatra geeon-t ’ 
teerd. Verder komt in aanmerking Ceraloph//II<■.- 
fascialus. Gewoonlijk schijnt de besmetting pl.i;it 
te vinden, doordat excrementen van de vloo m« i 
wondjes in aanraking kpmen; een direct*1 be
smetting bij het zuigen wordt echter ook mogelijk 
geacht. Vooral door Van Leghorn en Swyllimg,-‘i- 
bel is de rol der vloo bij cle pestverbreiding in 
Indië onderzocht.

Literatuur : vooral: N. H. iSwellengrebel, .Me
dedelingen omtrent onderzoekingen over* de 
biologie van ratten en vlooien en over andere 
onderwerpen, die betrekking hebben op dc epi
demiologie der pest op Oost-Java. Medcd. bui- 
gerl. geneesk. dienst in Ned. Indië 1913, 11, Ie 
band.; H. Russell, The flca, • Cumbridge I9J3.

VOACANGA FOETIDA .Schuw. Fam. Apocynu- 
ceae. Rangock (mal.). Een lage, kromme boom 
tot 10 M. hoog, in het laagland van Java en >Su- 
matra gevonden. Het hout wordt in Zuid-Suma- 
tra gebruikt voor het maken, van scheeden van 
krissen en messen. JA1 bladeren zijn een inlandsch 
geneesmiddel.

VOANDZEIA SUBTERRANEA Thou. Fam. 
Legumiuosae. Kruipende, kruidachtige plant 
met bleekgele, bruingevlekle bloemen, en peulen 
met slechts één bolrond zaad. De peul wordt in* 
den grond rijp. De plant is inheemsch in Afrika

op Java-koffie en kan vooral voor jonge planten 
chadelijk worden; de vlinder is groen met witte 

stippeltjes en een witte streep, die midden over 
de vleugels loopt. Tot de familie der Pyralidae 
(1 i c h t m o 11 e n) behoort Schoenobius punc- 
tellw, een op Java aan iedereen bekend vlindertje 
licht geelbruin van kleur, met een zwart stipje op 
eiken voorvleugel. Het komt op bepaalde tijden 
van het jaar ’s avonds in grooten getale de huizen 
binnenvliegen en legt dan zijn met een bruine vilt
achtige stof bedekte eihoopjes tegen allerlei voor
werpen, muren, lampen, ja zelfs tegen glazen en 
kopjes. Hun eigenlijke plaats van bestemming is 
echter de padiplant: de uit dc eieren gekropen 
rupsjes voeden zich aanvankelijk met het blad, 
maar weldra vallen zij den stengel aan. en boren 
zich daarin een weg, om zich na eenigeu tijd te 
verpoppen. Duizende en duizende planten wor
den jaarlijks door de vraatzucht van dit diertje 
vernield. Een vijand van de dadap is de rups van 
Agalhodes modicalis. o el er dadap (jav.), 
geelgroen tot donkergroen van kleur, met vier in 
een kwadraat geplaatste donkerbruine vlekken 
op eiken achterlijfsring. De vlinder, die in donker 
vliegt en door lamplicht wordt aangelokt, heeft 
een zeer slank en lang lichaam, dat met glanzige, 
plat liggende haren is bedekt en lange, stevige 
pooten draagt. De vleugels zijn grijsachtig bruin, 
met paarsen weerschijn en op de voorvleugels be
vinden zich twee donkere vlekken. Een tweede 
soort, zeer nauw aan de eerste verwant, is A. cali- 
ginosalis; bij deze zijn de achtervleugels donker 
grijs met donkerder aderbeloop, terwijl zij bij 
eerstgenoemde bleek stroogeel zijn, met donker
der punt. Andere vijanden van dc dadap zijn de 
rupsen van Terastia egiolealis, meticulosalis en mi
nor, die daarin overeenkomen, dat zij in de jonge 
takken van de dadap leven en deze gewoonlijk 
doen afsterven; daardoor kan de schade, die zij 
aanrichten, vrij aanzienlijk zijn, vooral wijl zij 
soms in verbazend groot aantal optreden. De rup
sen dezer soorten zijn geelachtig of roodbruin met 
donkere vlekken, die ieder een haar dragen; de 
vlinders kenmerken zich door hun naar boven 
omgebogen achterlijf. Tot deze familie behooren 
ook verscheidene soorten, wier rupsen schadelijk 
zijn voor het suikerriet, zooals Chilo infuscatellus 
(dc gele rietboorder), Dialraea strialalis 
(de s t e n g e 1 r i e t b o o r d c r) en Scirpopha- 
ga Intacta (de witte rietboor d e r). De 
rups van de gele rietboorder is grauwgeel met vijf 
bleekroode lengtestrepen; zij dringt meestal op 
de grens van bladschijf en bladscheedc in de sprui
ten der rietplant en maakt een bijna rechten boor- 
gang naar beneden, die meestal in dén top van 
den stengel voortgezet wordt. Is de rups volwas
sen, dan boort zij nabij het boveneinde van den 
gang een horizontale opening naar buiten, waar
door later de vlinder uitkruipt. Deze heeft grauw
bruine voorvleugels, die bij bet mannetje donker
der zijn dan bij het wijfje, terwijl de achtervleu
gels bij beide seksen witachtig zijn. Bij den sten- 
gelrietboorder is de rups vuilwit met smalle paar
se lengtestrepen en groote donkerbruine stippen 
op lengterijen; zij schaven de opperhuid van de 
nog opgerolde bladeren af, om dan naar den sten
gel te verhuizen. De voorvleugels van den vlinder 
zijn grauwgeel, bij het mannetje donkerder dan 
bij het wijfje, met twee donkere punten op het 
midden; de achtervleugels van het mannetje zijn 
donkergrijs, die van het wijfje witachtig gr.js. De
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bepalingen. Bij grooten honger, zootlat er kans is 
daardoor ziek te worden of te zullen sterven, 
mag alles gegeten worden, mits van de verboden 
spijzen niet meer wordt genomen dan bepaald 
noodig is; zelfs mag dan een mcnschenlijk worden 
gegeten en is bepaald, dat een ongeloovigc mag 
geslacht worden.

Onder de z o o g d i e r c n staan voor den 
Europeaan de runderen, sapi (jav., soend.), 
lëmboe, djawi (mal.), bovenaan. Het Indische 
rund heeft eenigc overeenkomst met den zebu. 
Vooral van Madoera en van Bali komt goed 
slachtvee, terwijl het ook wordt aangevoerd uit 
Europa, Australië en -Bengalen. Het slachtgc- 
wicht is in Indië ongeveer de helft van het gc- 

•wicht van het levende dier, terwijl het vet onge
veer het twintigste deel daarvan heeft. Rauw 
vleesch wordt nu en dan gegeten, gewoonlijk 
echter wordt het toebereid. De Baliërs en de 
Chineezen eten geen rund vleesch, maar wel 
dat van karbouwen. Eene echte inlandsehe

en heet in Indië vaak Angola-erwt, Mozambiquo- 
aardnoot of Madagascar-aardnöot. De inl. naam 
is meest katjang bogor (soend.) of katjang ma- 
nila (mal.): ook k. banten en k. genggé. De 
zaden worden geroosterd en de jonge peulen 
gekookt door de inlanders als lekkernij gegeten.

VOEDINGSMIDDELEN. Over de voedings
middelen in N.-T. zijn reeds mededeclingen ge
daan in het artikel GEZONDHEIDSLEER (I, 
7S7), maar slechts zeer in het algemeen of met 
betrekking tot de voedzaamheid en de verteer- 
baarheid. Een groot aantal voedingsmiddelen 
wordt onder de artikelen over zoölogie en bota
nie gevonden. Daarvan zullen de bijzonderheden 
niet worden herhaald, maar een overzicht is zeker 
op zijne plaats. Het is evenwel overbodig telkens 
te verwijzen naar die artikelen, zoodat dit alleen 
voor zeer belangrijke zal plaats vinden. Een paar 
korte bepalingen mogen voorafgaan.

Voeding is de noodzakelijke toevoer en 
omzetting van stoffen, die voor den groei en het 
onderhoud van het lichaam vereiseht worden; 
strikt genomen behoort daartoe ook dc inge
ademde lucht, maar in den regel spreekt men van 
voeding, wanneer vaste of vloeibare stoffen door 
den mond worden ingevoerd. V o c d i n g s- 
m i d d e 1 e n zijn de voortbrengselen der na
tuur, die voor den invoer in het spijsverterings
kanaal in aanmerking komen; zijn dit, in natura 
of kunstmatig, in een toestand, geschikt om ge
geten of gedronken te worden, dan noemt men 
ze voedsel. De daarin voorkomende stoffen, 

. die noodig zijn tot onderhoud van het lichaam, 
hocten voedingsstoffen. Dat zijn voor
namelijk dc eiwitstoffen, de vetten, de kool- 
hydraten en dc zouten, terwijl- tevens het water 
van belang is; dus ook het watergehalte.

De hoeveelheid, welke van de voedingsstoffen 
in dc voedingsmiddelen voorkomt, wordt langs 
scheikundigen weg bepaald. Zulke onderzoekin
gen zijn van een zeer groot aantal Indische voe
dingsmiddelen bekend. Onder hen, die zich daar
mede bezig hielden, noemen wij mannen als 
Kost van Tonningen, Bromberg, Maier, Seharléc, 
Bomelol Moens, Greshoff, Saek, van Eek, dc 
beide Bnorsma’s, Eijkman, Prinsen Gecrligs en 
anderen, terwijl de kennis van het gebruik, liet 
vóórkomen, de bereidingen enz. in tal van op- 
• i dien zijn verspreid, o.a. van Bontius, Rum- 
pliius, Yalentijn, Tcysmann, Veth, Vordcrmnn, 
Maijer enz. ' •

In hel Maleisch heet voedsel makanan en 
drank minoeman, terwijl men tegenover hooger 
geplaatsten de spijs santap, ajap of ajapan 
noemt.

Ten einde eenige regelmaat in de mededeelin- 
gen over dc Indische voedingsmiddelen te hou
den, zullen wij die onder verschillende rubrieken 
brengen en beginnen met die van d i o r 1 ij k e n 
o ti r s p r o n g in v e rschen t o e s t a n d.

Hot vleesch is daarvan het voornaamste en 
komt, zooals van zelf spreekt, overeen met dat, 
wat over de geheclo aarde wordt aangetroffen. 
.Maar in I ndiü wordt ongeveer alles wat van dierlij
ke lichamen afkomstig is gegeten en enkele dieren 
worden in hun geheel gebruikt. Voor Mohamme
danen bestaan afzonderlijk» bepalingen, zooals 
voor de wijze waarop moet worden geslacht, en 
voor reine of onreine dieren, waarvan alleen do 
eerste eetbaar zijn, maar de meeste Mohamme
daanse hc inlanders houden zich niet streng aan die
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bereiding is soto, dat is een bouillon gemaakt 
uit de fijn gesneden pens. Indien het vleesch 
niet malsch is, wordt het in een papajablad ge
wikkeld en zoo eenige uren in de vrije lucht opge
hangen; soms wordt het in water gezet, waarin 
eenig melksap van den papaja is gemengd of 
papajablad eren of schijfjes van den onrijpen pa
paja gekookt. Het wordt clan wel malscher, maar 
smaakt niet zeer aangenaam, daar er een gedeel
telijke omzetting heeft plaats gehad door de pa- 
payinc, die op dezelfde wijze, maar sterker, werkt 
dan pepsine. Vleesch van het wilde rund, bantèng 
(jav., soend.), is nu en dan verkrijgbaar (1,1C7).

Karbouwenvleeseh (II, 274) wordt veel ge
geten en ontbreekt niet bij feestmalen; ook Eu
ropeanen eten het dikwijls, als het afkomstig is 
van jonge dieren, die niet voor den arbeid ge
bruikt zijn; maar het vleesch van witte karbou
wen wordt nooit gegeten, omdat men meent, dat 
de afstammelingen van hen, die zulk vleesch 
aten, albino’s zullen word.cn. Het slachten van 
witte karbouwen is voor het leger verboden en 
overigens slechts onder zekere voorwaarden toe
gestaan (Bijl. A van Incl. Stb. 1849, no. 52).

Schapen, kambing bëlanda (mal.), worden 
veel door Arabieren, en onder de Europeanen 
vooral door Engelschen gegeten. De Inlanders 
gebruiken veel geiten, kambing (mal.), \yaarvan 
het vleesch altijd op de pasar’s te koop is.

Vele soorten van horten komen als voedings
middel in aanmerking; zij zijn bij de Dajaks ver
boden. De jonge, nog met een wolachtige huid 
bckleedc geweien, en de pezen worden gerookt 
om als delicatesse naar China uitgevoerd te wor
den. De Bocgincezen van Celebcs eten de koe- 
antiloop. •

Hazen, kawèloe (mal.), zijn misschien af
komstig uit Mauritius en konijnen, klintji (ba- 
tav. mal.), waarvan bijna alleen witte exem
plaren voorkomen, uit- Europa.

Varkens worden veel gegeten, vooral door Chi
neezen. Onder de wilde varkens zijn zeer goede, 
mits zij niet te dicht aan zee hebben geleefd, 
omdat zij zich dan met visch hebben gevoed. 
Een bijzondere bereiding is saté (jav.), sasató 
(.soend.), kleine, dobbclsteenvormige stukjes 
vleesch, die, met zout en kruiderijen voorzien, 
zijn geroosterd en aan houten of zilveren staafjes 
zijn geregen. Somtijds wordt er kiemwit van 
klapper bijgedaan; dan heet zij saté pëntol. Een
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* Chineesehe bereiding., ook door Europeanen ge
zocht, is bah-min, d.i. varkensvleesch met eieren, 
oesters, garnalen, mi" (vermicelli), groenten, 
uien, soja en koeping tikoes (jay.) (een cham
pignon) in bouillon gekookt. Reuzel, minjak 
babi (mal.), wordt uit Singapore aangevoerd, en 
is dikwijls vervalscht ïhet olie.

Paar den vleesch is op Soemba* en in Midden- 
Java een gezocht voedsel.

Vele apen worden gegeten, al verbiedt dat de 
Mohammedaansche godsdienst. De Dajaks «hou
den veel van orang-octanvleesch. Sommige wilde 
stammen roosteren apen in hun geheel en houden 
ze voor gaar, als het haar goed is afgebrand.

Honden vleesch is een lekkernij voor Chineezen, 
terwijl ook de ;Bataks, de Savocneezen, de Pa-# 
poea’s en anderen dat eten.

De Javanen en Soendaneezen eten den Javaan - 
schen stinkdas, sigoeng.

Eekhoorns, vliegende honden en koeskoes (II, 
373) komen voor de voeding in aanmerking. De 
laatste in de maanden Mei en Juni, vooral op 
A m bon.

Dat hier en daar nog kannibalisme bestaat, 
worde enkel gememoreerd (II. 26S).

Onder de producten der zoogdie
ren is de melk, ajer soesoe (mal.), van belang 
De vetste melk leveren de Javaansche koeien, 
maar elk dier levert slechts 2 tot 3 liters daags. 
De overige koeiensoorten in Indië geven zeer 
goede melk, doch die wordt door de rondbren- 
gers, meer dan door de leveranciers, vervalscht 
door ontrooining of door vermenging met water, 
met karbouwen-, schapen- of geitenmelk, met 
klapperwater, rijst water of met gecondenseerde 
melk.

De zooeven genoemde melksoorten zijn bruik
baar, en paardenmelk werd bij epizoötiën van 
veepest wel gebezigd.

Beter wordt in kleine hoeveelheden in Indië 
gemaakt, maar komt meestal uit Europa. Uit 
Perzië wordt vloeibare boter, gi, uit koemelk 
bereid, in kalebassen aangevoerd, voornamelijk 
ten gebruike van Armeniërs en Arabieren. Uit 
Arabië komt zamin, boter uit geitenmelk ge
maakt. Meestal gebruiken de Europeanen boter, 
die uit Europa is aangevoerd.

De in Indië bereide kaas is gewoonlijk alleen 
samengeperste kaasstof en niet aangenaam van' 
smaak. In de omstreken van Batavia maakt men 
soesoe karbo of góe ni (batav. mal.), dat zijn 
kaasbollen ter grootte van een knikker uit kar- 
bouwenmelk. De meeste kaas komt uit Europa.

Onder de vogels zijn de kippen liet meesto 
van belang (I. 24, AJAM); immers op afgelegen 
plaatsen vormen zij de hoofdzaak der vleesch- 
voeding voor Europeanen. Men rekent, dat deze 
gemiddeld een kip per dag en per persoon ver
orberen. Bijna iedereen houdt kippen, zoowel 
voor het slachten, ajam përanggang (mal.), als 
voor het verkrijgen van eieren, ajam biang (mal.). 
De bereidingen van kippenvleosch zijn ontelbaar 
(zie RIJSTTAFEL): echt Indisch zijn kip- 
penbiefstuk, -koteletten enz. Ook de maag en de 
lever worden gaarne gebruikt en als sambalans 
toebereid. Van het vleesch maakt men wel de 
reeds genoemde sësaté pentol of mëntol. Een 
bekende Chineesehe schotel is kim lo, waarin 
kip, mi", groenten, uien 
bloemen van de tuberoos voorkomen. Een in- 
landsche tafel, waarop allerlei bereidingen van

kip voorkomen, heet. ajam ajaman. De inlan
ders houden liet eten van kip voor nadcelig bij 
ontsteking of zweren der huid. Zij eten de kleine 
beenderen mede op. Kapoenen, ajam këbiri 
(mal.), gelden voor lekkernij.

De zeldzaam verkrijgbare ajam hoetan (mal.), 
boschkippen (Callus bcinkiva) zijn waarschijnlijk 
de oorspronkelijke kippen.

Kalkoenen, parelhocndcrs, ganzen en cendcn 
worden veel gegeten. Onder de laatste zijn de 
mëliwis (jav., 11. 099) zeer gewild. Ook de jonge 
Manilla-ecnden zijn gezocht. Van de duiven ko
men vele soorten in aanmerking, terwijl patrijzen 
en vooral snippen vrij veel gejaagd worden. 
Pauwen, die in liet wild voorkomen, gebruikt men 
gaarne tot bereiding van biefstuk en van bouillon.

Als producten der vogels bekice- 
den de eieren, tülor (mal.), een groote plaats en 
verdienen de eetbare vogelnestjes, sarang boe- 
róeng (mal.), een afzonderlijke vermelding. Lr 
wordt een versterkende en opwekkende kracht 
aan toegeschreven; zij houden 50— CO % eiwit, 
maar verteren niet gemakkelijk. Gewoonlijk wor
den ze üitgeplozcn en in soep of thee genoten. 
Van een vijftiental andere vogels dienen de nes
ten ook als voedsel (zie GIERZWALUW en 
VOGELNESTEN).

De reptilië n, die alle voor de Mohamme
danen onrtSn zijn, leveren schildpadden, kikvor- 
schcn, enkele slangen, den mënjawak en den kro
kodil, welke gegeten worden. De schildpadeiercn 
zijn als versterkend middel in gebruik en die van 
den mënjawak en den krokodil zijn door Inlan
ders gezocht.

Ongeveer alle v i s s e h o n worden als voed
sel gebruikt; de kleine soorten somtijds rauw, de 
grootere op verschillende wijzen toebereid. Viseli, 

' vooral zeevisch, bederft snel. Eene inlands< Im 
manier om die zoolang mogelijk versch t<- hou
den, is de visck van de ingewanden te ontdomi 
en die met patjoeng (III, PANGEI) te vulb-n 
Een laag patjoeng, soms met zout gemenvd, 
komt op den bodem der mand, daarop een la-i 
viseli, dan weder patjoeng enz. De viscb bliii' 
op die wijze minstens zes dagen goed.

Gehakt van viseli wordt veel gemaakt, tei v. i|) 
pindang, viseli met zout en kruiderijen in b"'dl- 
lon gekookt, bij de rijsttafel gezocht iE-n 
Javaansche bereiding van viseli is lingkoen:.1; 
daartoe wordt de viseli gekookt, fijn gemaakt, 
mctSpaanscho peper, kruiderijen on klappermelk 
gebraden, tot alles een droge, poedci achtige ma sa 
vormt.

Verreweg de meeste vissollen zijn in deze En- 
eydoptedie genoemd. Door Europeanen worden 
voornamelijk verkozen paling, ikan sënoek, i. 
bandang’, i. mus, i. kakap, (batav. mal.), i. këin- 
boeng, terwijl i. goerami (alle maleisehe namen) 
in den tijd van liet Chineesehe nieuwjaar een 
gewoon geschenk is. Jonge exemplaren van de 
laatstgenoemde worden wel als waterbaars 
toe bereid.

Vele o n gewervelde d i e r e n dienen 
tot voedsel. Daaronder zijn kleine inktvisschen, 
tjoemi tjoemi (soend.), die gekookt worden. 
De Javaansche oester, tirëm (jav.), tiram (mal.), 
eten de Europeanen somtijds rauw; maar ook 
dikwijls, evenals de inlanders doen, gekookt 
of gebakken. De inlanders gebruiken mosscl- 
soorten en vele andere schelpdieren, die in de 
'.Molukken bia lieeten.

;:
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Van de witte mieren, rajap (jav.), worden de 
vliegende exemplaren, laron (mal., jav.), van de 
vleugels ontdaan en geroosterd of met meel tot 
koeleen gemaakt. De * gepofte koningin, ratoo 
rajap, is een bijzondere lekkernij. Evenals vele 
insecten smaken zij naar amandelen. Bijen
larven en jonge bijen, gana tawon of tawon nom ■ 
(jav.), worden met de raat in een stuk blad ge
wikkeld en geroosterd. Het roosteren van de 
een of andere spijs, die in een blad is gewikkeld, 
heet pipis (jav.). Vele sprinkhanen, walang(JAV.), 
zelfs de zoo stinkende walang sangit, dienen tot 
spijs, en inlandsche vrouwen eten de hoofdluizen 
op, die zij bij onderlinge hoofdreiniging vangen. 
Verschillende rupsen en poppen worden gegeten, 
waaronder oelar rotan (batav.-mal.) of gëndon 
pëildjalin (jav.) (van Hyncltophorus palmarum) 
zeer vet is, en gepoft bij kleefrijst een delicatesse 
vormt.

Krabben en kreeften, këpiting (jav.), komen 
bijna dagelijks op de rijsttafel. De Chincezön zijn 
verzot op den buidelkrab (Bercjus latro), die met 
stukjes klappernoot wordt vetgemest.

Garnalen, oedang (mal.), vormen aan de kust
plaatsen een belangrijk doel van de voeding der 
bevolking. De Chineezen eten ze levend, in wijn 
of tsioe dronken gemaakt. Onder de bereidingen 
is er een, waarbij het tot gehakt bereide vleesch 
in de schalen wordt gebakken. •

Als product van de ongewervel
de dieren noemen wij den honig, madoe 
(mal., jav., soknd.), waarvan de madoe poeles 
van Banka de beste is.

schaal is dan zwart geworden, soms ook de bui
tenzijde van het eiwit. Zij worden hard gekookt 
voor het gebruik. De uit China aangevoerde 
heeten kijem ah-nocing. Soms worden ook eieren 
van loophocndcrs zoo behandeld, en schildpad- 
eieren eenvoudig in pekel gezouten.

Met azijn worden veel dierlijke spijzen inge
maakt, zooals atjar ikan, atjar oedang, atjar 
mimi (mal.), enz.

Gedroogde on gerookte rundertong uit de Pre- 
angeiilïeeft zekere vermaardheid. DÈNDÈNG (I,
5S3) vooral van hertenvleesch is zeer gezocht; 
ook maken de Dajaks dat van het vleesch van 
den orang oetan. •

Keroepoek karbo (mal.) is de gekookte, in 
•eepjes gesneden huid van den karbouw.

Bëkamal (jav.) ,en ketémoes(?) zijn een soort 
van saucison uit de fijn gehakte runderlevers ge
maakt, die ook gerookt worden.

Gedroogde kikvorschen, soci kc koang, komen 
uit China, en gedroogde visschen vormen een zeer 
belangrijk voedingsmiddel, even als gedroogde 
garnalen, he bi. Hoe gewichtig gedroogde en ge
zouten visch voor de voeding der inlanders is, 
blijkt uit de opgaven in II, 29.

Keroepoek ikan (mal.) en keroepoek oedang 
(mal.) bestaan uit fijn gestampte visch of gar
nalen met tapioca en zout tot rollen gevormd, 
die gaar gekookt worden en waarvan schijven 
worden gesneden of dunne draden gemaakt, die 
in de zon gedroogd worden. Zij worden wel na
gemaakt van enkel tapioca met wat eosine ge
kleurd en heeten dan keroepoek oedang palso 
(batav. mal.).

De kuit van Clupea macrura wordt eens of 
tweemaal gezouten en gedroogd. Zij heet tëlor 
tëroeboek tawas of asin (mal.). Zij wordt in ver
bazende hoeveelheden verbruikt.

De grootc sluitspier van den wijwatersehelp 
(II, SOS', KEMA) komt als delicatesse onder den 
naam kéma in den handel, terwijl nog vele Holo- 
turiën, Loligosoorton, kwallen enz. in Indië wor
den gedroogd, en gedroogde wormen en insec
tenlarven uit China worden ingevoerd.

Inlandsche extracten van vleesch en visch zijn 
pëtis daging (batav. mal.), tot stroopdikte inge
dampte bouillon van rund- of karbouwenvleesch, 
of, als pëtis ikan (batav. mal.) van visch en 
pëtis oedang (batav. mal.) van garnalen. Wor
den bij de bereiding veel kruiderijen gebruikt dan 
krijgt men ketjap ikan (batav. mal.). Voor 
tërasi zie TRASI. Wordt dit laatste preparaat 
met het vruchtvleesch van doerian gemengd, dan 
krijgt men tëmpoejak (mal.), die somtijds jaren 
lang wordt bewaard.

Vischlijm wordt in Indië bereid uit soorten 
van l’olynemus en heet loepa-loepa (mal.).

Bij de bespreking der voedingsmidd e- 
1 e n v a n p lantaardigen oorsprong 
kunnen wij voor een groot gedeelte verwijzen 
naar de betreffende artikelen. Er moet op ge
wezen worden, dat sommige als hoofd voeding 
optreden, tl. w. z. zulke, die dagelijks worden ge
geten en alle andere in genuttigde hoeveelheid 
overtreffen.

Dc eerste plaats neemt daarbij in de r ij s t 
(zie aldaar), die reeds uitgebreid besproken is. 
Gewone rijst is hoofdvoeding voor een groot ge
deelte van Java en Sumatra, maar in sommige 
gedeelten wordt dc witte, in andere de roode * 
soort verkozen; zwarte rijst wordt weinig gege-

s

Voor Indië zijn de dierlijke spijzen, maar ook 
tic overige, i n v e r d u u r z a a m den toe- 

.stand van veel belang. Onder opmerking, 
flat ook in Jndiü vele spijzen in blikken, bussen, 
stopflcsschen enz. worden bereid, zullen wij over 
die voedingsmiddelen niet uitweiden, daar zij 
over de gehcele aarde dezelfde zijn. Wel moe
ten cenige specifiek Indische conserven genoemd 
worden.

De door zout geconserveerde visschen en gar
nalen zijn van belang, omdat zij bij de rijst een 

vormen, die voldoende zout bevat. De 
eenvoudigste I" reiding bestaat uit stukken visch 
met veel zout in Cnince.sehemartevancn bewaard;

bruiken de Chineesche mijnwerkers op Bil- 
1 i(.on. Roosib (mal.) is gezouten visch, die drie 
dagen in. den zonneschijn hoeft gestaan; pëka- 
sa.jn përoct ikan (mal.), op zoodanige wijze be
handel de v i sch dar m on.

Koode visehjes, ikan mórah (vooral die van 
Makassor) zijn meestal gezouten ikan tori (batav. 
mal.), waarbij angkak (CiiiN., jav.), peper en 
ragi, die nog ter sprake ko.rnen. Ikan gërèh zijn 
in bet batav. mal. kleine vischsoorton mot tjabó, 
kruiderijen en zout tot klompen ineen gokneed. 
Tsao-hê en tsao-ln worden van garnalen on visch 
gemaakt door die in zout water te koken en met 
tapé këtan (jav,), waarover later, to mengen. 
Daarvan zijn vele soorten o.a. tho hc, he ke phoa 
enz.

;
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I*Verschillende schelpdieren, o.a. oesters, wor

den gezouten en in de Molukken geschiedt dat 
ook met den paloloworm (lil, 005).

Gezouten eieren, tëlor asin (mal.), maakt men 
van de eieren van tamme eenden, door die te 
leggen in of te bedekken met een mengsel van 
gelijke doelen aseh of tot poeder gebrachte bak
steenen en zout. Na tien dagen zijn zij klaar; de

;
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kleurd, waartoe somtijds aniline-kleurstoffen 
gebezigd worden, maar meestal plantondeelen • 
of aftreksels daarvan (Gen. Tijdschr. v. N.-I., 
XXXIV, 639).

Uit këtan wordt bröm (jav.) bereid, waaronder 
hier bedoeld wordt vaste of suikerbrëm en niet de

• rijstwijn, die ook brem heet. Wanneer de zoo 
even genoemde tapé. uit witte kleefrijst, zonder 
aron gekookt, is gemaakt, en in de zonnewarmte 
is ingedikt, heet zij brem. Daarbij mag-de ragi 
niet te lang inwerken, anders wordt er alkohol 
gevormd.

De rijstzemelen, die na de tweede stamping 
overblijven, hecten dé dak alocs (jav.). Zij wor
den tot bereiding van pèpèsan bëkatoel (jav.) en 
van boeboer (mal., jav.) gebruikt, die aan Ja- 
vaansche kinderen als morgenspijs wordt ver
strekt.

Jonge rijst werkt prikkelend op het darm
kanaal.

D j a g o e n g (1, 604, mal., jav.), d. i. maïs, 
is hoofdvoedsel in Oost-Java, op Madoera en in 
een gedeelte der Molukken, o.a. op de Kei-eilan- 
den, terwijl zij ook veel wordt gebruikt in de 
bergstreken van Midden-Java en in de Batak- 
landen; in West-Java is zij slechts een versna
pering.

De onrijpe kolven worden geroosterd, bij 
groenten gekookt en in azijn ingemaakt. Verder 
komt er een aantal bereidingen van voor, even
als van maïsmeel, tépoeng djagoeng, (NB. maï
zena is gewoonlijk geen maïsmeel, maar meel van 
den earnoubapalm, die in Zuid-Amcrika groeit). 
Ook de zemelen van maïs worden als pap gegeten 
en de korrels dikwijls met rijst vermengd. Na 
verwijdering van de onrijpe kolf, vervormt zich, 
het zetmeel in den stengel tot saccharosc, zoodat 
dan maïssuiker bereid kan worden, die bèlèko 
(chin.) heet,

S a g o e (zie aldaar), dij* reeds uitgebreid is 
besproken, is hoofdvoeding op de Oostelijk ge
legen eilanden der Molukken en in de binnenlan
den van Borneo. De waarde als voedingsmiddel 
is betrekkelijk gering, daar de koolhydraten er 
voor ± 80 % in voorkomen en zij nog geen per
cent eiwit bevat, maar er wordt veelal wat anders 
bij gegeten, o.a. veel visch. Eenige bereidingen 
zijn onder SAGOE genoemd. Van de sagoe- 
broodjes, sagoe lèmpèng, sagoe marocko, moet 
nog worden medegedeeld, dat zij jarenlang goed 
blijven en, na weeking en roostering, weder zoo

• goed als versch worden. Ook van die broodjes 
komen bereidingen voor, o. a. sagoe asar, wan
neer zij geweekt, met suiker en klappermelk in 
een blad worden geroosterd. Wallacc, (Insulinde, 
vertaald door Voth, JJ, 125) berekende, dat een 
sagoeboom 30 pakken ruwe sagoe levert, waar
uit 1800 broodjes kunnen gemaakt worden; 
daar een persoon aan ö broodjes daags genoeg 
heeft, zou dat voldoende zijn voor een jaar. 
Wanneer die in eens gemaakt worden, zijn zij in 
5 dagen klaar en kosten, met den boom en het 
arbeidsloon, samen / 7. Sagoe is dus een goed
koop voedingsmiddel voor de bevolking.

Verdere a m ylacea van belang zijn de vol
gende. Gandroeng (sound.) (Sorr/hum vuhjnrc 
Pers.); djajamoetri (jav.) (Sorg. saccharatum 
Pers.): djawawoet (jav., sound.) (Pennisetum 
macrochaeton), dat een der hoofdvoedingsmidde- . 
len was van de Hindoes op Java, toen daar nog 
geen rijst was ingevoerd; djali (jav.) (Ooix lo

ten. Van de gaba (jav.). cn ook uit gerst, wordt 
béh-ko gemaakt, door die in vochtige warmte te 
doen uitspruiten, tot brij te stampen, met gaar 
gekookte brij van kleefrijst te mengen en dat 
mengsel uit te persen. Het zoo verkregen vocht, 
tan pinn, wordt ingedikt en daarna maakt men 
er balletjes van. die dikwijls in vormen opgebla
zen en rood gekleurd worden.

Gewoonlijk wordt de rijst voor het gebruik ge
stoomd cn wel meestal tweemaal, d. w. z. als 
zij half gaar is, wordt zij omgeroerd, aron, en 
dan nog eens gestoomd. Voor sommige berei
dingen mag aron (mal.) niet'plaats vinden. Op 
reis en bij werkzaamheden ver van huis, doet men 
de rijst in een bamboegeleding met wat water, 
hangt die boven vuur en de rijst is dan gaar, aM 
de bamboe barst. De smaak der gekookte rijst, 
nasi (mal.), verschilt naar de afkomst der korrels 
en het gevoel van verzadiging, kënjang (mal.), 
treedt bij het eten der eenc soort spoediger op 
dan bij de andere, waarbij echter de gewoonte 
een groot e rol speelt.

Nasi koening (mal.) is rijst door kurkuma ge
kleurd. Këtoepat (mal.) wordt gemaakt door 
rijst in een zakje van ineengevlochten jonge 
klappcrbladcrcn te koken; het is een moeilijk 
verteerbare kost.

In den regel wordt de gekookte rijst verkozen, 
waarvan de korrels heel bleven; worden die. 
zacht dan krijgt men nasi lëmbèk (mal.), welke 
in een pisangblad gestopt gablog (jav.) heet. 
Rijstepap is boeboer nasi (mal.), die in verschil
lende vormen voorkomt, terwijl nasi tim gemaakt 
wordt door rijst met water, dikwijls ook met kip
pen- of duivenvleesch, in een gesloten pot te 
koken. Er zijn nog vele andere bereidingen met 
allerlei toevoegsels, die geen afzonderlijke be
spreking vereischen.

Gebroken rijstkorrels, mënir (jav.), worden 
gebezigd tot het maken van boeboer en van ver
schillende koekjes, evenals rijstmeel, tépoeng" 
bëras (mal.). Daarvan maakt men ook eene 
soort macaroni, laksa (mal.), die, als zij uit China 
komt, soan tang hoen heet.

In het opstel over rijst- wordt reeds over ragi 
(mal., jav., sound.) het een en ander mede
gedeeld. Ragi is een belangrijke bereiding uit 

■ rijstmeel, die ook wel peh-khak of tsióe piang 
heet. Het rijstmeel wordt met knoflook, lang- 
kwas en vele aromatische, telkens andere, 
stoffen gemengd en de daarvan gemaakte bal
letjes een paar dagen onder rijststroo bewaard. 
Soms wordt er wat oude ragi overheen gestrooid, 
maar niet ajtijd. De ragi is een giststof, die zich 

* kan vormen zonder dat er oude gist bij gevoegd 
is. Dat geschiedt onder den invloed van een 
schimmel, waaraan de naam Chlamydorrmcor 
oryzac is gegeven. Als ragi met gekookte rijst 
wordt gemengd, vormt zich een schimmelende 
massa, die tapé (jav.) of tsao heet en als lekkernij 
wordt gegeten; in plaats van rijst gebruikt men 
ook kleefrijst, maïs, tapiocameel, enz., waarbij 
dan de tapé naar de gebruikte stof wordt ge
noemd.

Kleefrijst, këtan (jav., sound.), is nergens 
hoofdvoeding, maar wordt voornamelijk als 
lekkernij gebruikt, terwijl van het meel allerlei 
koewé-soorten worden gemaakt, o.a. de veel 
gebruikte koewé dodol. Daartoe wordt dat meel 
meer gebruikt dan gewoon rijstmeel. De koekjes 
en vele andere eet- en drinkwaren worden ge-
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crytna Jobi); tarwe, die hier en daar wordt aan- 
geplant, maar meestal uit Europa en uit Austra
lië wordt aangevoerd. Hoewel goed brood, roti 
(mal., Jav.), in Indië verkrijgbaar is, wordt er 
toch dikwijls mede geknoeid! Goede onderzoe
kingen daaromtrent ontbreken echter. Bij oigen 
bereiding op afgelegen plaatsen gebruikt men in 
plaats van gist somtijds toeak manis, tempé of 
moer, die na suikerbereiding o ver blijft, en in 
plaats van water, klapperwater. Goede beschuit 
wordt in Indië gebakken, terwijl de Engelsche en 
Nederlandsche biscuits in eiken warong verkrijg
baar zijn.'De Chineezen maken uit tarwe- en uit 
rijst meel macaroni en vermicelli, die, naar vorm 
en kleur, min-soan, min-koan£ of soan heeten. 
Boekweit en haver worden hier en daar aange
plant.

Vele aar’d vruchten, wortels on 
knollen houden groote hoeveelheden zet
meel. Zij heeten in het algemeen in het Maleisch 
oebi. Dikwijls behoeft men die niet te koopen, 
maar kan ze op verzoek krijgen, vooral als er ge
brek aan rijst is. De Dioscorea-soorten zijn in 
verschillende artikelen genoemd. Zij bevatten 
bijna alle een vergif, dioscorine, dat door uit
spoelen der in schijven gesneden wortels wordt 
verwijderd (zie VERGIFTEN). De cassave 
wordt veel aangeplant, en er zijn reeds verschil
lende fabrieken voor tapiocameel in Indië; maar 
ook de wortels zelf worden, op verschillende 
wijzen toebereid, gegeten en er worden versna
peringen van gemaakt. Zelfs de ampas, d. w. z. 
het overschot na verwijdering van het zetmeel, 
wordt als onggok (jav., soend.), toebereid. Kë- 
ladi (Colocasia antiquorum Schott) is in enkele 
.kampoengs op Sumatra hoofdvoedsel en van het 
meel wordt somtijds brood bereid.

Arrowroot moet eigenlijk bereid zijn uit 
ranta arundinacea en komt ook als zoodanig voor; 
maar het is dikwijls met andere meelsoorten ver- 
valscht, terwijl verder een onechte soort, die 
atji kdneng (.soend.) heet, bereid wordt uit 
Curcuma-soorten. Andere onechte soorten zijn 
lacca-arrowroot uit Tacca pinnatifida en T. pal- 
matfi, lanna-arrowroot uit Canna cdtilis en 
urnm-arrowroot uit .1 rum maculatum.

Van vele wortels en van sommige vruchten 
wordt këripik (mal.) (geen këroepoek, dat alleen 
op dierlijke voedingsmiddelen betrekking heeft, 
maar de woorden worden wel cens verwisseld) 
gemaakt. In het algemeen dienen daartoe kleine 
knolletjes of vruchtjes of schijfjes daarvan; deze . 
worden met een hamer plat geslagen, gedroogd 
en dan in dien vorm verkocht en verder gebak
ken enz. Zoo vindt men këripik tiké, këripik pi
sang enz.

Sommige knollen, zelfs de gewone aardappels, 
worden rauw, als roedjak gegeten; van vele 
wordt meel gemaakt, dak dikwijls zeer goed is. 
Uit China komen als delicatessen, kijet koan (do 
wortels van l’teris esculenla) en tsz koe (die van 
8a<j itla ria chineno i#).

Aardappelen worden overal aangeplant, waar 
Europeanen wonen, en zijn dikwijls zeer goed; 
ook gele poen, beetwortels, radijs, ramenas, kool
raap enz. vindt men overal.

De p culvruchte n heeten in het alge
meen katjang. Een belangrijke plaats neemt 
daarbij de eiwitrijke katjang kadëlé (jav., II 
l>85) in, waarvan eenige variëteiten voorkomen. 
Men maakt er meestal tempé (jav.) van, die

tromvenfe ook van andere peulvruchten gemaakt 
wordt, en die een voorbeeld levert van eene em
pirische methode om de verteerbaarheid van som
mige plantondcclen gemakkelijker te maken. Om ƒ,' . C'f. 7 ■ 
tempé kadëlé te maken worden de boonen ge
kookt, daarna een paar dagen geweckt, tusschen 
doeken uitgedrukt en op nieuw gestoomd; ver
volgens worden ze met schimmclhoudende over
blijfsels van een vorige bereiding vermengd, 
waardoor na 2 dagen een samenhangende koek 
ontstaat, waarvan stukken in klapperolie worden 
gebakken. Zij kan vergiftig zijn (zie VERGIF
TEN). Tempé is een belangrijk voedingsmiddel, 
maar het eiwitgehalte lpopt sterk uiteen; men 
vond 47,25 en 10,9 percent. De bijzonderheden 
der bereiding zijn trouwens niet altijd dezelfde.
Eene andere bereiding is boonenbrij, tao tjo, die 
ook door schimmels ontstaat, maar waarbij veel 
zout wordt gebruikt. Tao dji en tao min zijn der
gelijke preparaten. Verder heeft men legumine- 
kaas, tahoe (chin»?), die uit fijn gewreven ge
kookte boonen gemaakt wordt; uit het verkre
gen vocht wordt de legu mine neergeslagen door 
zout of gips en dan in kleine, vierkante stukjes 
verdeeld. De gekookte boonen zelf worden ook 
wel tot tahoe verwerkt door toevoeging van 
azijn. Leguminekaas blijft maar een paar dagen 
goed, daarom dompelt men die in een afkooksel 
van kurkuma en drukt ze tusschen doeken sterk 
uit, waarbij er meestal Chineesche letters in ge
drukt worden. Zij heet dan toa koan en wordt bij 
de rijst, in soep enz. gegeten; de smaak is die 
van rauwe boonen. Ook het overblijvende strem
sel worilt verwerkt tot lange, holle, broze, geel- 
gekleurde stangen, die toa hoe phoe heeten en 
gegeten worden. Van sojameel wordt sojabrood 
gemaakt, dat voor lijders aan suikerziekte is aan
bevolen, maar dat niet smakelijk is. Eene be
kende bereiding uit de boonen is soja, die in Indië 
kétjap heet en waarvan de kétjap bèntèng als de 
beste beschouwd wordt. De gekookte en daarna 
gedroogde boonen laat men beschimmelen door 
Aspergillus oryzae, dio er door Hibiscasbladeren 
op gebracht wordt, waarna men ze in eene sterke 
zoutoplossing werpt, mot vele kruiderijen mengt 
en dan zeer lang laat staan, soms wel tot 5 ja- 
ren. Kétjap is een goed bijvoegsel bij verschil
lende spijzen, doch werkt in te groote hoeveel
heden nadcelig.

Katjang tanah, katjang ^jina (mal.) levert in 
zijne geroosterde boonen een goed voedings
middel, evenals de aardnotengort, tempé boeng- 
kil (jav.), die op dezelfde manier wordt gemaakt 
als tempé kadëlé (jav.). Wanneer de boengkij- 
koekeu in vierkante stukjes verdeeld‘zijn, heeten 
zij ontjom (soend.), waarvan in de Soendalan- 
den twee soorten voorkomen. De roode, ontjom 
bcureum, wordt gevormd door Monilia sitoph ila; 
de witte, ontjom bodas, door oen andere schim
mel, Chlamydomucor oryzae. Van de zaden en 
van ontjom beureum maakt men dagé (soend.), 
door herhaald stoomon en ze dan te laten staan, 
gedokt door een pisangblad. Na 3 — 4 dagen is 
dan dagé gevormd, maar van het proces dier 
vorming is niets bekend. Tempé ontjom en dagé 
worden van vele andere peulvruchten gemaakt, 
terwijl vup vele de jonge peulen en de bladeren 
en soms de bloemen als groente gegeten worden.
Verreweg de meeste zijn onder hunne namen in 
deze Encyclopedie beschreven. s

Van katjang idjo (jav., II, 285) zijn de uife-
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spruitjes als togé (taogé, Cuin.) reeds vermeld, 
moet nog worden medegedeeld, dat het

De meeste bladeren, bloemen, vruchten, wortels 
enz., die als groente worden gegeten, vindt men 
in dit werk op de plantennamen genoemd en aan
geduid. Onder de zwamsoorten, die voor voedsel 
gebruikt worden, zijn er eenige genoemd (I, 015, 
DJAMOER), terwijl truffels, morieljes enz. uit 
Europa komen.

De vruchten vindt men vermeld in het 
art. VRUCHTEN en in de artikelen, die haar 
naam dragen. Afzonderlijk moet melding worden 
gemaakt van de roedjak, die bij de Atjèhers tjini- 
tjiah heet; dit is een mengsel van trasi met 
Spaansche peper en suiker, waarin sthkjes van 
onrijpe vruchten worden gelegd of waarin men 
ze doopt. De roedjak wordt naar de bijgevoegde 
vruchten genoemd, maar die van klapper heet 
roedjak manis. Europeanen nemen in plaats van 
het genoemde mengsel .soms soja, azijn, suiker 
en Spaansche peper. Het verbruik van onrijpe 
vruchten op die wijze is zeer groot. Bij het lieer- 
schen van cholera wordt het eten van die on
rijpe vruchten belet, door ze, bij wijze van poli
tiemaatregel, van de boomen te verwijderen. In 
het artikel GEZONDHEIDSLEER (I, 787) is 
de verteerbaarheid der vruchten in liet algemeen 
besproken. Voor zoover dat gelukt, worden Euro- 
peesche vruchten in Indië gecultiveerd, maar zij 
staan dan meestal ver achter bij de Europeescbe. 
Bij het snelle verkeer worden ook vele aange
voerd, zoowel uit Europa als uit Amerika, Aus
tralië, Perzië enz. en, voornamelijk voor de 
Chineezen, uit China. Dikwijls zijn zij geconser
veerd. De geconfijte en tevens gezouten vruch
ten van Myrica nagi zijn, onder den naam kiem 
ping boi, zeer gezocht als middel ter ontnuch
tering na feestmalen.

Van de t o e s p ij z e n noemen wij hef eerst 
de suiker -(zie aldaar), zonder daarom hare 
waarde als voedingsmiddel in den eigenlijken 
zin te ontkennen. Suikerriet wordt als genot
middel gebruikt en vooral door de Papoea’s, on
der den naam d e n, zeer veel gegeten. De jonge 
uitspruitsels, de knoppen en de bloemen, tëboe 
troeboek (mal., jav.), eet men als groente. De 
suikersoorten van Indië, die behalve uit suiker
riet, uit vele palmen worden gemaakt, worden 
door de Javanen in twee hooèdsoortcn verdei id, 
waarbij zij geen rekening houden met de afkom i : 
goela. djuwa zijn alle bruine soorten en guela 
pasir alle witte (Tijdschr. Aardr. Gen., 1881, 
Bijbl. no. 0). Geraffineerde suiker komt meestal 
uit Europa. Voor de bereiding van rnanisans 
bezigt men klontjcssuiker, goela batoe (mal.). 
Daaronder is opmerkejiswaardig de manisan 
papaja goebah of m. sëkioe papaja; dat zijn on
rijpe stukjes vruchtvleesch van den papaja, 
waarvan fraaie figuurtjes zijn gesneden, zooals 
herten, vogels enz.; die figuren munten dikwijls 
uit door zuiveren vorm en zijn meestal boven
dien fraai geciseleerd. Tangkoewéh zijn kleine 
balkjes van datzelfde vruchtvleesch met suiker 
ingemaakt en daarna gedroogd; evenwel bezigt 
men voor die bereiding nog meer baligo (II, 307, 
KOENDOER). Van vele kleine zaden worden 
suikererwten, këmbang goela (batav. mal.), ge
maakt. Een zeer gezochte bereiding is goelali; 
dat is eene waterige oplossing van suiker met 
een weinig azijn, die weder verdampt is en tol 
stokjes is uitgerekt.

Goela arèn (mal.) (I, 59, ARÈNSUIKER) is 
reeds besproken.

maar
meel dient tot bereiding van de veel gegeten 
koewé satoe, koewé poetoe en andere koekjes. 
Ook wordt er Chineesche vermicelli, tao tshijem 
van gemaakt. Evenwel is het verbruik van togé 
verreweg het voornaamste.

De rijpe boonen van katjang gatël (jav.) (Mu- 
cuva capitata) zijn vergiftig, maar worden na 
uitwasschen gegeten.

De meeste peulvruchten uit Europa worden 
ook in Indië gekweekt, waaronder de erwten een 
lekkernij vormen voor de inlanders, die ze daar
toe bakken.

i ■;

;.
Van de z a d e n, die als voedsel gebruikt wor

den, vindt- men de meeste genoemd in de artike
len over planten, maar vele dragen evenals an
dere declen andere namen dan de plant. Zoo hee- 
ten de vruchten van t ara té (jav., sound.) 
in het javaansch këtapa, de gedroogde zaden 
tondjong, de wortels ganoeftg.

Ka nar i (mal., jav., soend.. II, 204) moet 
nog worden genoemd, omdat W. G. Booi’sma 
(Gen. Tijdschr. v. N.-.I., XLI, 51S) eene emulsie 
daarvan als voedsel voor zeer jonge kinderen 
aanbeveelt. Die emulsie wordt met melk ge
mengd. De sesamzaadjes dienen dikwijls tot 
versiering van chineesch gebak.

Over den klapper (II, 255, KALAPA en 
II, 399, KOKOS) moet nog iets worden medege
deeld. In die artikelen worden klapperwater en 
kokosmelk als dezelfde stof genoemd; eene ver
warring, die zeer dikwijls voorkomt. Klapper
water, ajar kalapa (mal.), is de waterachtige in- 
houd der vrucht en wordt alleen van jonge klap
pers, kalapa doegan of boengsil(MAL.),gedronken. 
Klappermclk, santan (mal.), wordt gemaakt van 
het kiemwit, përoetan kalapa, dat fijn verdeeld, 
met water gesclnul en door katoen gefiltreerd 
wordt. Van de klapperolie zijn minstens zeven 
soorten bekend (Gen. Tijdschr. v. N.-L, XLII, 
400). Het residu, dat bij het filtreeren der ldap- 
permelk overblijft, ampas kalapa of këpiat 
(mal.), wordt gegeten, terwijl daaruit ook soorten 
van tempé worden gemaakt.

In plaats van klapperolie wordt op Bornco wel 
gebruik gemaakt van minjak tëngkawang (Nieu
wenhuis: In Centraal-Borneo, II, 7 en 41 j^Ter- 
wijl ook vele andere plantaardige vetten (zie 
OLIËN) in aanmerking komen.

Groenten heeten in het algemeen in het 
Maleisch sajoer, maar, als zij racer bepaald bij 
sambal gevoegd worden, lalab (jav.). De in- 
landsche bereidingen zijn meestal zeer eenvoudig. 
Het gieten van heet water over de groenten of 
het even opkoken heet létjoh. Voor de rijsttafel 
zijn de afkooksels dikwijls zeer samengesteld 

met vele kruiderijen voorzien, zooals bijv. 
sajoer lodé, gado gado (batav. mal.) enz. De 
inlanders rekenen vele vruchten onder groenten, 
zooals térong, bondot, laboesoorten, këtimoen, 
sëmongka (alle javaansche namen) enz. Een tal 

Europeescbe groenten wordt aangeplant en 
dat had reeds kort na de vestiging der Nederlan
ders in Indië plaats (Bontius, Kist. nat. et med. 
Ind. Oriënt., Lib. VI, 13, 100, 115, 155, 157). 
Overal vindt men in het wild planten,.die groen
ten leveren en die ‘meermalen .„bastiongroenten” 
heeten, zooals bijv. postelein. Een belangrijke 
plaats in de Indische huishouding beslaan de 
uien (Alliurn), waarvan vele soorten voorkomen.
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Onder de s p e e e r ij e n is de t j a b é daartoo veelal vooraf gekruid wordt. Dio zuren
(soe.nd., BATAV. mal.), tjabai, (mal.) (zie dat heeten naar de stoffen, die ingemaakt zijn. Atjar
woord)of lombok (jav.) wel een der voornaamste. tjampoeradoek is een mengsel van fijn gesneden 
Deze ontbreekt nooit bij de rijstvoeding der in- koolbladeren, peen, togé, kurkuma en tjabé, 
landers on is ook voor de rijstta^ol onmis- soms met mosterd, 
baar. De eenvoudigste wijze om ze te eten is nu 
en dan een stukje van de vrucht af te bijten, 
nadat zij al of niet in .zout is gestipt. In de sam- 
balan’s komt bijna altijd tjabé voor. Sambal 
gorèng bestaat uit tjabé, in dwarsreepjes ge
sneden, met sjalotten, laos en knoflook, alles 
even gebraden in klapperolie, en gemengd met 
tamarinde, zout,trasi en soms wat séré;dit meng
sel wordt gevoegd bij het hoofdbestanddeel der 
sambal gorèng, dat steeds varieert, en kan zijn. 
vlcesch, garnalen, kippenlever, pèté, hard ge
kookt ei enz.; alles wordt samen met klapper- 
ïhelk gebraden. Sambal oelèn is een mengsel van 

. tjabé, trasi en zout, enz. In de meeste kerrie- 
soorten komt tjabé voor. Opengesneden tjabé, 
zonder de pitten, wordt met gehakt gevuld en 
dan gebraden of in soep gekookt. In vele tafel
zuren komt tjabé voor, maar men vindt dio ook 
alleen als atjar tjabé, vooral van tjabé rawit.

Een veel gebruikte toespijs is tamarinde (II,
250, KAJOE ASËM). Vobr culinair gebruik dient 
het tamarindcmocs, waarin de zaden nog voorko
men en dat tot ballen wordt gekneed. Bij gebrek 
daaraan worden wel de kleine zuursmakende ta- 
marindebladeren, daoen sinom (batav. mal.), 
gebruikt.

Akar kèlor (II, 298, KlvLOR) vervangt de 
mierikswortel en van de bladeren dier plant 
maakt men o. a. sajoer menir; zij worden met 
wat sirihkalk gekookt, omdat ze anders bitter 
smaken.

In plaats van laurierbladeren kunnen daoen 
salam (mal.) (JCogcnia polyantha) worden ge
bruikt.

Het gemberwater, dat in de kookboeken bij 
eele bereidingen genoemd wordt, is een waterig 
aftrek el van gemberwortel, djeroek manis, long- 
kèng, katjang idjo, tangkoewéh en suiker.

Do overige- specerijen vindt men op de des
betreffende artikelen.

Bij Kerrie (II, 303) is 
„Rijsttafel”, 
voorkomt. Er bestaan een groot aantal soorten 
van kerrie, die in het algemeen gevormd worden 
door bouillon van kip, vleesch, visch, krabben, 
kreeften enz., waarin gekookt zijn afwisselende 
hoeveelheden klapper (olie, kiemwit, klapper - 
melk), kurkuma, gember, uien, langkoas, tjabé, 
djinten, këntjoer, ketoembar, söró, bruin ge
brande rijst, peper, zout, suiker, vele vruchten of 
groenten enz. Kerrie heeft cenige voedingswaarde 
en is een goede prikkel voor de spijsvertering.
Als vervangmiddel heeft men kerriepoeder, dat 
vooral uit Britsch-Indië wordt aaugevoerd.

Z o u t, garam (mal.), is een monopolie der 
regeering en komt in kristallen of als briketten in 
den handel. Het houdt gewoonlijk vrij veel mag- 
nesia-verbindingen, waardoor het een min of 
meer bitteren smaak heeft, dien de inlanders 
aangenaam vinden. Europeanen bezigen ook 
het zout, dat in de vaatjes voorkomt der ver
pakking van boter, die uit Europa wordt ver
zonden; het wordt dan eerst gezuiverd. Fijn 
tafelzout komt uit Europa. Uit sommige zout- 
bronnen wordt zout gemaakt door verdamping 
o. a. belëng sélo en bëlëng koewoe (jav.). De 
Papoea’s kennen het zout niet, maar gebruiken 
zeewater of zij verbranden aangespoelde boom
stammen en wortels en bezigen de asch daarvan.

A g a r-a g a r heeft in. deze Encyclopedie een 
afzonderlijk artikel (I, 17), evenals de e e t b a re 
aarde (I, 3). Van de laatste is een 150 tal 
soorten bekend. Afzonderlijk verdient vermel
ding tanah sagoe, een infusoriënaarde, die bij 
hongersnood onder de nog verkrijgbare rijst of 
aardvruchten wordt gemengd. In sommige mij- 

■ nen eten de arbeiders koolsehiefcr/ *
Onder de d r a n k e n staat water, ajar mi- j£i Cf N 

noem (mal.), bovenaan. Het laat dikwijls veel in j 
hoedanigheid te wenschen over, behalve waar 
Artesische putten (I, 02) of goede water
leidingen voorkomen. Over degowone zuivering er 
van door leksteenen, over het gebruik van ijs, gén- 
dis en van andere dranken zie GEZONDHEIDS
LEER (I, 787). Van de laatste kunnen nog eenige 
genoemd worden: Ogio (batav. mal.) is in ijs afge
koeld suikerwater met stukjes agar-agar of fijn ge
sneden glibbertjes, Sökoteng (jav., batav. mal.) 
is lauwwarm water mot meel, suiker en bladeren 
van djeroek poeroet, Tjintjaoe kan zijn suiker
water met wat agar-agar en de zaden van sëlasi 
(zie aldaar), maar wordt ook gemaakt uit de 
bladeren van areuj tjintjaoe of areuj tjamtjaoeh 
(I, GO), waarvan het in water uitgeperste sap 
gemakkelijk gelatineert. Die groene gelatine 
komt dan in plaats van de stukjes agar-agar.
Nog een soort tjintjaoe wordt gemaakt van de 
bladeren van lidah boewaja (11, 579).

Van koffie (II, 37S) maken do Europeanen 
meestal een zeer sterk extract, dat met warme 
melk wordt genuttigd. De Arabieren roosteren 
de boonen voor elk gebruik; zij bezigen in het 
aftreksel geen melk, evenmin' als de inlanders, 
dio onder de boonen dikwijls gemalen maïskor
rels of gebrande boontjes van katjang tanah, 
mengen. De jonge, groene takjes on de bladeren

verwezen naar
kerriesaus als omschrijvingwaar

|
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Azijn, tjocka {mal., soexd.), wordt uit 
Europa aangevoerif- en in Indië als inheemsche 
azijn op Europee a lie wijze gemaakt, terwijl ver
der op inland-elii en oj) Ghineesehe manier azijn 
wordt gemaakt. Voor de bereiding der inheem- 
. - ho azijn volgt men de snelazijnbereiding, die 
plu al s \ iudt uit een mengsel van goedkoopc arak, 
azijn en water. Daarvan houdt de beste soort 6 % 
azijnzuur en een minder goede 5 %. Zij zijn door 
een weinig earamcl geel gekleurd. De inlandseho 
azijn, wërak (jav.), tjoeka djawa (mal.), bereidt 
men uit toewak kéras (zie PALMWIJN), die 
men .laat gisten; zij moet dan geclarificeerd 
worden door eiwit en houdt 3--5 % azijnzuur. 
Verder wordt azijn gemaakt uit verzuurde ta
pé (boven bij rijst genoemd), uit klappermelk, 
uit pisang batoc, uit de vruchten van sëmpoer 
(soknd.) (III, 748) on andere. De inlandseho 
azijnsoorton zijn niet aangenaam van geur en 
smaak. Do Ghineesehe azijn, tsho, wordt alleen 
voor eigen gebruik, uit zuiveren rijstwijn mot 
arènsuiker bereid; deze riekt aangenaam, heeft 

lichtbruine kleur, is vrij helder en houdt

i

!

een
7 a 8 % azijnzuur.

Voor hot bereiden van tafelzuren, atjar (mal., 
jav., soknd.), bezigt men inheemsche azijn, die

J
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f vorm van vrij hoog ontwikkelde kiezen. Dat de 
Vogelbekdieren tot de Zoogdieren behooren, 
blijkt vooral uit de bekleeding van het lichaam 
met haren en uit het bezit van mclkklicren. Deze 
laatste manden niet. zooals bij andere zoogdie- 

op tepels uit, maar integendeel op den bo-

van den koffieboom worden boven houtvuur 
geroosterd: -zij heeten godong kópi (jav.), en 

overgiet die mot kokend water, waardoor 
kópi daoen (mal.) ontstaat, die naar koffie 
smaakt.

Over Thee zie aldaar.
Zeer veel andere plantendeelen worden met 

water afgetrokken en gedronken: zij zijn bij die 
planten grootendcels genoemd.

Nog valt k a w a te vermelden, die door de 
Papoea’s op Nieuw-Guinea gedronken Avordt als 
lekkernij. Zij wordt- bereid door de bladeren, tak
ken en wortels van keu (Macro pi per methystienm) 
te kauwen, het speeksel te verzamelen, alles 
samen met wat water te vermengen en uit te 
persen. Het zoo verkregen vocht Avordt alleen 
door mannen gedronken.

Wat de alkoholische dranken be
treft bepalen wij ons tot die, welke in Indië bereid 
worden. Goed bier kan daar gemaakt worden, 
maar bederft spoedig.

R ij s t av ij n, brem (jav.), tsioe dj in, lo tsioe 
(cmx.), vindt men in twee soorten. De eerste 
ontstaat, als de onder rijst genoemde tapé zoo 
lang, dat is ongeveer 6 dagen, gist tot er alkohol 
geATormd is. Deze Avordt ook uit andere amvlacea 
gemaakt, bijv. uit djawaoet, wanneer zij badèg 
(jav.) heet. De andere soort is door specerijen 
gekruid. Rijst-alkohol, die uit China wordt aan
gevoerd, heet sam shoe.

Wanneer .toeak manis (zie PALMWIJN) gist, 
ontstaat toeak këras of sagoeer, die een onaange- 
namen, branderigen geur en een zeer scherpen, 
branderigen smaak heeft, AArelke eenige uren 
lang nablijft. Zij houdt- ongeveer 6 % alkohol. 
Het gebruik van toeak këras veroorzaakt, nadat 
zelfs kleine hoeveelheden van andere alkoholica 
gebruikt zijn, hevige dronkenschap.

Voor arak zie I, 56. Chineesche arak, tsioe, 
wordt uit kleefrijst -bereid, voornamelijk in ge
heime stokerijen.

% Literatuur: Deze zou eenige kolommen vor
deren, daarom wordt slechts verwezen naar: 
v. d. Burg, De Aroeding in Ned,-Indië; Amster- 
dam, de Bussv, 1904. Avaarin bij elk onderwerp de 
literatuur uitgebreid is aangegeven. Voor de 
nieuwste bepalingen der chemische samenstel
ling van Indische A-oedingsmiddelen raadplege 
men de Bulletins van het Kol. Mus. te Haarlem 
en voor het suikergehalte van Indische vruchten 
het art. VRUCHTEN en Gen. Tijdsein-, v. N.-I. 
XXXVII, 360.' j/apC. L. v. d. B.

- VOGELBEKDIEREN (Mdnotremata),
; ir> ne groep van Zoogdieren, die wegens hun af wij- 

* - - kenden bouw samen een onderklasse vormen 
(zie ZOOGDIEREN). Onder de thans levende 

j zoogdieren zijn zij de meest oorspronkelijke en 
een aantal eigenschappen hebben ze met do 
kruipende dieren gemeen, zooals het bezit van 
een cloaca (een eindstuk van den darm, waarin 
nieren en geslachtsorganen uitmonden) en van 
een paar zgn. ..ravenbeksleutelbecndcron” (die 
bij de overige Zoogdieren nog slechts als resten 
aanwezig zijn) en vooral het feit, dat ze eieren 
leggen. De met lioornschceden bekleede kaken 
vertoonen een uiterlijke gelijkenis met een vogel- 
snavel. Bij de volwassen dieren ontbreken tan
den: dat deze echter bij de voorouders aanwezig 
geweest zijn blijkt daaruit, dat op jeugdigen 
leeftijd tanden voorkomen, bij het Australische 
vogelbekdier (Ornithor/njnchus) zelfs no in den

men

ren.
dem van een paar komvormigc groeven der 
huid, de „mammaarzakj^s”. Met de Buidel
dieren hebben de Vogelbekdieren gemeen het 
bezit van een paar zgn. „buidelbeonderen”, die 
bij hoogere Zoogdieren verloren gegaan zijn.

De eieren zijn groot en rijk aan dooier en zijn 
omgëVen door een perkamentachtige schaal, die 
geen kalkzouten bevat. Ze ontAvikkclen zich bij 
de Mierenegels (zie aldaar) in een brocdbuidcl, 
die bij het Australische Vogelbekdier ontbreekt.

De Vogelbekdieren zijn beperkt tot Australië, 
Nieuw-Guinea en eenige naburige eilanden. Pn 
Ncdcrlandsch-Indië komen alleen de Echidnidae

i
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rJ (zie MIERENEGELS) voor.
VOGELNESTEN (EETBARE), VOGEL- 

NESTGROTTEN of -KLIPPEN. Deze nesten zijn 
uitvoerig beschreven bij het art, GIERZWALU W 
I, 793; zie ook BELASTINGEN, I, bl. 264. 
De zAvaluAven. die deze nesten bouwen, komen 
OArer nagenoeg den geheelen- Archipel voor, maar 
Avel het meest aan de Zuidkust van Java. In Veth’s 
Java, cd. Snellcman en Niermeyer (dl, 3, bl. 
£81) leest men: .,Waar langs Java’s zuiderstrand 
de branding der zee tegen de kalkrotsen klotst 
e.n die door aanhoudende werking zoo diep heeft 
uitgehold, dat het bovendeel een overhangend 
geAvclf vormt, is de plaats waar, te midden van 
het fijne stof door het op de rotsAvanden brekende 
schuim gevormd, de kleine gierzwaluwen of 
salanganen, de manoek vvalet, bij voorkeur hunne 
eetbare nesten bomven en met bliksemsnelheid 
heen en Aveer vliegen, naarmate de klotsende 
goh^en den ingang van het hol sluiten of door de 
samengeperste lucht met luid geblaas, als een 
kolom versturend water, worden teruggestno
ten”. Sommige plaatsen langs die Zuidkust heb
ben een bepaalde vermaardheid en worden met 
groot voordeel geëxploiteerd, met name vooral 
de grotten v^n Rongkob in Djokjakarta * n 
Karang Bolong in de voormalige residentie 
Bagëlèn. De inzameling, een gevaarlijk werk, 
dat door Javunen verricht wordt, geschiedt 
drie- of viermaal, ’s jaars. Ze wordt voor
afgegaan door verschillende feestelijkheden, 
wajangvertooningen, danspartijen en maaltijd 
terwijl de inzamelaars, alvorens zij met hun werk 
beginnen, offers brengen aan de godin der Zui
derzee, Ratoe Kidoel, om haar gunstig voor hun 
werk te stemmen. De plukkers, voorzien van 
zakken of manden, dalen langs lange loshan
gende rotanladders, die aan den top van den 
rotswand zijn vastgemaakt, af. en bij het hol 
gekomen,waar zich de nestjes bevinden, slingeren 
zij zich naar binnen. In die holen of spelonken 
zijn soms stellingen van bamboe gemaakt, die met 
touw aan dc wanden zijn bevestigd. De nest jes, 
die niet met dohand te bereiken zijn; worden met 
een puntigen stok afgestoken en in een netje 
opgevangen, dat zich aan dien stok bevindt. 
Heeft men voldoende geplukt, dan wordt met de 
grootste voorzichtigheid (een enkele misstap heeft 
een onvermijdelijken dood ten gevolge), de terug
tocht aanvaard. De nesten worden gedroogd, ge
sorteerd (in 3 soorten, de witste zijn do zuiverste 
en tevens kostbaarste), ingepakt en voor een

;
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groot deel via Singapore naar China uitgevoerd, 
cn door de Chineezen, op verschillende wijze toe
bereid, gegeten. De Chineezen vinden deze 
ten, waaraan zij bovendien geneeskrachtige eigen
schappen toeschrijven, een uitgezóchte lekkernij 
(zie VOEDINGSMIDDELEN). D6 wijze van in
zameling of pluk verschilt overigens plaatselijk te 
veel om er in een kort bestek eene algeincene 
beschrijving van te geven; slechts zij medege
deeld, dat ze op Java bijna altijd van de landzijde 
af geschiedt, dus door afdaling langs lange lad
ders, terwijl op andere plaatsen, bijv. op het ei
land Lembéh, vlak ten 0. van de Minahasa, de 
pluk met kleino prauwen, dus van de zeezijde 
af, plaats heeft.

De vogelnesten leveren aan het Gouvernement, 
inzonderheid op Java, een niet onbelangrijk voor
deel op; voor zoover zij als zijn eigendom be
schouwd worden, verpacht het de grotten, mees
tal aan Chineezen. De opbrengst daalde echter 
van / 101-772 in 1002 tot / 31.029 in 1910, welke 
vermindering moet worden toegeschreven aan 

e omstandigheid, dat de vogels zich elders nes
telen, In 1913 werd voor een waarde van 
/ .329.047 door particulieren uitgevoerd, waar
van van Java en Madoera alleen voor / 373.083.

Literatuur: Beschrijving der vogelnestjes, door 
J. Hooyman, Verhandelingen Bat. Gen. dl. 3 
(1781), bl- 145;’Beschrijving wan lvarang-Bollong 
en dc vogelncst-klippcn aldaar, Tijdsein-, v. N.-I. 
8c jaarg. (1840), dl. 1, bl. 313; Beschrijving van 
dc vogelncst-klippcn te lvarang-Bollong, door 
<;. J. P. Carlier, Tijdschr. Bat. Gen., dl. 1 (1853), 
bl. 301; Neerlandseh-lndië, J a v a, door M. T. H. 
Perelacr: Leiden 1883, bl. 41 en vgg. „Karang 
Bollong” (met plaat); Ecnige aanteekeningen be
treffende de vogelnestklippen cn grotten in het 
kindschap ..Rongkob”, door Van Deldcn-Lacrne, 
Ind. Gids, 1880, dl. 1, bl. 749; Dc vogelnestgrot 
..Rongkob” in Djokjakarta (met plaat), door Ivo 
Mo An, Tijdschr. Bat. Gen. dl. 39 (1897), bl. 
.310; Dc Vogolncstgrotteu m de Vorstenlanden, 
door J. K. Nicrmeyer, Tijdschr. Aardr. Gen. 2e 
Serie, dl. I I (1897). bl. 001; LTit het land der 
Salanganen 11\arang-bolong], (met platen), door 
Poppic, Eigen Haard, (1900), bl.^92.

VOLKSCRED1ETWEZEN. 1. Het Volkscre- 
. <liet v. e/.cn beoogt voor de ingezetenen en meer in 

het bijzonder voor de Inlandscho bevolking de 
gelegenheid te openen om gelden Legen rente to 
leencn in het belang van de uitoefening van 
beroepen en bedrijven, vorming van bezittingen 

voor andere nuttige doeleinden, zooveel

zocht rijstzaad („loemboengbibit”), d. dorpsschu- 
ren voor het uitlcenen of verstrekken om niet 
van rijst (padi) aan nooddruftige personen (loem- 
boeng miskin of loernboeng aniol), e. vereenigingen 
voor liet bekostigen van ritueele feesten door de 
leden gegeven, in het bijzonder van huwelijken 
en besnijdenissen ( sinoman vereenigingen). Op 
het eiland Bali treft men dorpskassen aan, welke 
ook gelden uitlecncn aan de dorpelingen.

Van waar al die vormen van instellingen her
komstig zijn, is niet met voldoende zekerheid be
kend; vast staat het dat reeds in den aan vang der 
19e eeuw het Gouvernement zich gelegen liet lig
gen aan het opleggen in de dorpen van rijst (padi) 
voor leniging van dc nooddruft en de behoefte 
aan zaad, terwijl belangstellende Nederlandsche 
bestuursambtenaren het denkbeeld van gelde
lijke voorzorg in het bijzonder ten behoeve van 
de Inlandsche landsdienaren ingang deden vin
den, althans bevorderden.

III. Het sedert 1904 georganiseerde volkscre- 
dietwezen, dat stelselmatig is opgebouwd op de 
voorhanden grondslagen en ten nauwste is ver
bonden met dc bestuursindceling in Inlandsche 
gemeenten, regentschappen of landschappen, af- 
declingen en gewesten, kent drie soorten van 
volkscrediet- tevens spaarinstcllingen:

1. de dorpsrijsteredietinstelling {graanbank), 
„loernboeng desa” (Java), instelling van dc In- 
landsche gemeente, (desa), of van groepen van 
inlandsche geöieenten, dus van de dorpsgemeen
schappen. De rijst- (padi) voorraad wordt door de 
landbouwers doorgaans gevormd uit bijdragen 
in natura, welke later uit de gemaakte winsten 
worden teruggegeven. Minder vaak wordt de be- 
ginvoorr’aad verkregen door gemeenschappelijke 
beplanting door de desalcden van een gedeelte 
van den communalen grond.

Waar dc middelen van de bevolking onvoldoen
de blijken, verstrekt het Gouvernement renteloos 
geld voor den inkoop van padi en bouwmateria
len. De padi wordt uitgelcend onder beding van 
terugbetaling in natura bij den eerstvolgenden 
oogst met 25 a 50 % surplus bij wijze van rente. 
Zoodra de op de loernboeng rustende schulden 
zijn betaald cn een reservefonds is gevormd, 
wordt de rente zooveel verlaagd als mogelijk is in 
verband met de spillage door indroging van de 
padi en met de beheerkosten.

De rechtspositie van dc loernboeng is: een 
bedrijf van de Inlandsche gemeente, opgericht 
op kosten van de landbouwers.

De noodige gebouwen worden opgericht door 
gemeenschappelijken arbeid van dc desalcden of 
uit bestaande gemeentefondsen. Jaarlijks wordt 
de padi, welke niet is uitgeleend, verkocht; 
uit dc opbrengst worden dc beheerkosten en liet 
herstel der gebouwen bestreden cn hot overblij
vende gestort in een reservefonds. De reserve
fondsen der loemboengs desa worden in loopende 
rekening belegd bij dc locale'volksbank (afdce- 
lingsbank). Het eindresultaat is mitsdien,dat deln- 
landschogemeente inliet bezit is gekomen van een 
schuldvrij gebouw met padivoorraad benevens 
een reservefonds in geld. De hoegrootheid van 
een en ander wordt afgemeten naar de gebleken 
behoefte. Indien dc loemboengreservefondson 
zijn gestegen tot een bedrag aanmerkelijk hooger 
dan voor de veiligheid van het bedrijf noodig is, 
dan mag het .meerdere worden overgebracht in 
de dorpskas, welke bestemd is voor de bestrijding
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mogelijk uil door beuzel ven bijeengebrachte gel
den. Het is in beginsel ook bestemd voor niet- 
Inlanders en in het algemeen dus een aanvulling 
van de groote ourupeesche geldinstellingen. Mits
dien bevordering van eene geregelde en eco
nomische voortbrenging vair goederen en behoor
lijke vordeeling en aanwending daarvan. (Zie ver
der het slot).

IJ. Sedert het jnar 1904 vormt het Volkscre- 
diotwezon in Nod. Indic eene aangelegenheid van 
Regeeringszorg. Vóór genoemd jaar trof men hier 
en daar reeds volksinstellingen aan, welke mee- 
rendeels het karakter droegen van instellingen 

voorzorg, n.1. a. hulp- en spaar inrichtingenvan
voor Inlanders (landsdienaren en particulieren 
zooals de z.g. prijaji-banken), b. onderlinge be
grafenis- en uilkeeringsfondscn, c. dorpsschuren 

le gemeenschappelijke bewaring van uitge-VOOl’ i



VÓLKSCREDI ET WEZEN.606

gemeentelijke uitgaven. Voornamelijk wordt 
uitgeleend aan landbouwers ten tijde van den 
veldarbeid. Het bestuur der loemboeng is opge
dragen aan een commissie van veelal drie land
bouwers en het dorpshoofd, die een aandeel in de 
winst genieten. De boekhouding wordt gevoerd 
door een geoefend persoon, die in dienst is van en 
betaald wordt door een groep of kring van na
burige dorpen en volgens een vaste beurtregeling 
de onderscheidene loemboengs bezoekt (eenmaal 
’s weeks).

De desaloembocng is in het algemeen op hare 
plaats in dorpen, waar de padicultuur het voor
naamste bestaansmiddel vormt. Zij voorkomt, 
dat de padioogst te snel uit de handen der land
bouwers zoude overgaan in die van de opkoopers, 
belet mitsdien een sterke prijsdaling tijdens en 
kort na den oogst en een sterke prijsstijging eenige 
maanden later, als de padi in de handen der op
koopers is. De padiprijs blijft mitsdien meer gelijk 
gedurende het jaar, welke omstandigheid van 
gunstigen invloed is op den voedingstocstand en 
op de arbeidsloonen. Voorts stelt de loemboeng 
den landbouwer in staat om zonder gebrek be
hoeven te lijden, den grond beter en op tijd 
te bearbeiden.

Bij sterk versnipperd of kleingrondbezit en in 
het algeifleen indien de plaatselijke opbrengst van 
padi onvoldoende is om in de behoefte aan voed
sel te voorzien, mitsdien invoer noodig is en de 
bevolking is aangewezen op andere verdiensten 
(handelsgcwassen, nijverheid, visscherij e.d.), 
heeft de loemboeng als crcdietinstelling minder 
reden van bestaan. Ook de gestadige verbetering 
in de verkeersmiddelen binnenslands en met het 
buitenland vermindert de behoefte aan padi- 
crcdiet. De omzet der loemboeng op Java heeft 
dan ook het toppunt bereikt; gaandeweg treedt 
de^geldbank in hare plaats. De hier en daar nog 
bestaande loemboeng miskin en loemboeng bibifc 
worden mettertijd schaarscher in aantal. Op 31 
Dcc. 1919 waren er op Java en Madoera 9974 
desaloemboengs met een zuiver vermogen van 
2.660.000 pikoels padi en / G.046.000.

De inrichting en het beheerderloembocngs zijn 
geregeld bij een door de belanghebbende gemeen
te vastgesteld en door de overheid goedgekeurd 
reglement.

De desaloemboengs hebben, districts- en afdee- 
lingsgewijze, een onderling fonds opgerieiit tot 
verzekering tegen brand en andere rampen. Bui
ten Java en Madoera heeft de desaloembocng 
geen levensvatbaarheid getoond.

2. De dorpsgeldcredietinslelling {dorps-, desa 
negtri- of margabank); een spaar- en crediótinstel- 
ling ten behoeve van de ingezetenen van een of 
meer gehuchten, dorpen of vereenigingen van 
dorpen. Draagt hetzelfde rechtskarakter als de 
loemboengdesa en wordt op dezelfde wijze be
stuurd en beheerd. Het bedrijfskapitaal wordt op 
Java als regel gevormd door een leening, gesloten 
bij de afdeelingsbank, door aanwending van gel
den der loemboengs of door gelden aan de Inland- 
sche gemeente beboerende. Echter zijn de leeners 
verplicht, tezamen met de hoofdsom en de rente 
een surplus te betalen, dat als hun inleg wordt 
ingeschreven. De geheven rente is aanvankelijk 
vrij hoog, 24 tot 40% ’sjaars, doch aangezien 
slechts kleine bedragen worden uitgeleend (door
gaans niet meer dan / 10. -— aan één persoon), is de 
rente niet drukkend. De terugbetaling geschiedt

doorgaans in wekolijkscho of maandelijkschc af
betalingen, b.v. geleend / 10.-, terug to betalen 
/ 11.- (waaronder / 1.- rente) in 11 weken. Deze 
regeling heeft het voordeel, dat naarmate uit do 
winsten een eigen kapitaal wordt opgebouwd, 
een geringer bedrag als rente en een evenredig 
grooter bedrag als inlage wordt geboekt. De inla
gen worden af en toe gedeeltelijk teruggegeven, 
b.v. bij de vasten of op antlero gewichtige dagen. 
De liooge rente stelt in staat het opgenomen ka
pitaal spoedig terug te geven, zoodat verder 
wordt voortgewerkt met de inlagen en de go 
maakte reserve. Een gedeelte van de inlagen 
wordt aangehouden en hier en. daar geconver
teerd in aandeelen van ƒ 1.- tot ƒ 5.-. Als leener 
worden alleen tocgelaten personen, die door de 
reeds aangesloten leeners worden aangenomen. 
Hun identiteit wordt vastgesteld door vingeraf
drukken. Ofschoon dus rechtens gemeente-in- 
stelling, vertoont de desabank een min of meer 
coöperatief karakter. Buiten Java gelukt het 
beter de bevolking zelve dadelijk het beginka
pitaal te doen bijeenbrengen in den vorm van 
aandeelen van een of meer guldens. Zoodra het 
bedrijfskapitaal voldoende is en eene reserve is 
gevormd, wordt de rente verlaagd. Dc hier be
doelde banken staan in loopende rekening met dc 
afdeclings- of residentiebanken (zie sub 3) voor 
het opnemen van bedrijfskapitaal'of het tijdelijk 
doen bewaren van overtollige gelden. Langzamer
hand zullen de dorpsbanken, welke voorshands 
kleine bedragen, enkele guldens per persoon, uit- 
lcenen, de gewone crediet- en spaarinslclling 
worden van kleine landbouwers, kleinhandelaren 
en nijveren, vooral in een dicht bevolkt land als 
Java, waar het budget van de groote mas^a 
gering is. Op 31 Dcc. 1919 waren er op Java en 
Madoera 1994 desabanken en op de Buil en be
zittingen 573 met een werkkapitaal van 
/ 2.904.000.

3. De regentschaps-, afdeclings- of gewelf.'.lijke 
bank. Het prototype daarvan is geweest de ond< r- 
lingc spaar- en hulpbank van Inlandscht lands
dienaren (z.g. prijaji-bank), welke hare overtolli
ge gelden begon uit te leenen aan landbou v< i en 
nijveren, doch'gaandeweg het karakter In < 11. In
komen van een algemeenc spaar- en credi' 11 nsii l- 
ling, hoofdzakelijk toegankelijk voor de, Jnland- 
sche bevolking, voorde dorpsbanken en ook voor 
niet-Jnlanders. Do'aangeboden gelegenheid om 
gelden te beleggen wordt mede benut door dc 
niet-Inlanders en door de Inlandsche gemeenten. 
Het arbeidsveld van de instelling-valt veelal sa
men met eene bestuursafdeoling, zelden met een 
gedeelte daarvan, op de Buitenbezittingen wel 
met een geheel gewest, dus een ressort met een 
bevolking van 1/4 tot 1 rnillioen zielen. De 
instelling, welke dikwijls vele filialen telt, wordt 
gedreven door eene*rechtspersoonlijko vereeni- 
ging van belangstellende notabele, ambtelijke en 
nict-ainbtolijke, Europeanen en Inlanders (arti
kel 1653 Ind. B.W.); winstbejag ten behoeve van 
de leden is uitgesloten; het karakter is mitsdien 
voorshands philantropisch. De instelling heet hier 
regentschaps-, elders afdeclings- of ge westelijke 
bank (in het algemeen volksbank).

Het bestuur verricht zijne diensten om niet; 
evenwel wordt de bank beheerd volgens streng 
commereieele beginselen en oefent dus geen lief
dadigheid uit. De bedoeling is om gaandeweg ook 
uit de kringen van belanghebbenden (inleggers en
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crcdiettrckkendon) personen te kiezen, die 
deel hebben in het bestuur. Voorshands vervullen 
de bestuursambtenaren en andere notabele inge
zetenen daarin een overwegende rol. Het beheer 
wordt gevoerd door een verantwoordelijk admi
nistrateur (doorgaans een Europeaan), bijgestaan 
door Europeesehc en Inlandsche boekhouders, 
klerken en verder personeel. De Regeering steunt 
de banken zoolang noodig met geldclijkc subsi
dies (in 1919 bedroegen die / 56.400). In do 
eerste jaren na 1904 verstrekte de Regeering 

«mede leeningen aan de banken uit ’s Lands kas 
tegen 4 % rente, ten einde het bedrijfs-kapitaal te 
vormen of aan te vullen; do rente behoefde niet 
te worden betaald, doch moest bij het reserve
fonds worden gevoegd tot tijd en wijle zulks niet 
meer noodig bleek. Sedert op 1 Januari'1913 dc 
Centrale Kas (zie beneden) in werking is getreden, 
verstrekt de Regeering geen bedrijfskapitaal 
meer, tenzij het betreft het nemen door tusschen- 
komst van de banken van maatregelen, waaraan 
bijzondere risico is verbonden, en waarvoor de 
Centrale Kas gcene gelden beschikbaar stelt 
(b.v. invoering van uitheemsch fok vee, koloni
satie van Javanen in de buitenbezittingen, e.d.). 
Eigen kapitaal, anders dan de gemaakte reserves, 
bezitten de banken niet, behoudens een tweetal, 
die een klein aandeelen- kapitaal hebben. Zij zijn 
er mitsdien op bedacht om snel eene flinke reser
ve te kweeken.

Het bedrijfskapitaal wordt gevormd uit inlagen 
van particulieren en van Inlandsche gemeenten 
en locale vereenigingen. Voornamelijk zijn die in
lagen a. deposito’s met een opzeggingstermijn van 
3 tot 12 maanden op rentevoet van 4— 0 % 
’s jaars («voor het grootste gedeelte ingclegd door 
Europeanen); b. spaargelden, onmiddellijk opzeg
bare gelden op een rentevoet van 3 a 4 % ’s jaars; 
c. verplichte inlagen op een rentevoet van 0 % 
’s jaars, d.z. gelden tot het inleggen waarvan de 
eredietnemers zich verbinden en welke slechts 
worden teruggegeven in dringende gevallen of in- 
dien de » redietnemers hunne betrekkingen tot de 
bank voorgoed afbreken; van het heffen van 
verplichte inlagen komen de volksbanken echter 
meer en meer terug, zoodat nu nog slechts enkele 
banken geringe bedragen daarvan hebben opge
nomen. d. gelden in loopende rekening van dorps- 
eredietin,stellingen, van Inlandsche gemeenten 
en van openbar»! instellingen, tegeneen rentevoet 
afwisselend van 2 tot, (j % ’s jaars; e. geleende 
gelden.

De banken le nen gelden uit vooral voor pro
ductieve doeleinden aan personen, aan vennoot
schappen en andere associaties van voornamelijk 
Inlandsche producenten of consumcitton, en aan 
Inlandsche gemeenlccrodielinstellingen, ben be
hoeve van landbouw, bedrijven, handel en zeevis- 
schorij, zoomede voor lossing van verpande gron
den ongewassen, aanleg van bouwgronden, visch- 
vijvers. Voorts voor den bouw van woningen en 
op bescheiden schaal ook voor nict-productieve 
doeleinden. Zij bevorderen zoodoende de*voort
brenging op elk door den Inlander betreden of 
voor hem oponstaand gebied van arbeid en onder
neming. . De door du banken geheven rente 
bedraagt 12 tot 18 procent, bij uitzondering 24 
procent. De banken beginnen voorts bare bemid
deling te verleenen voor het geldverkeer tusschcn 
Inlanders onderling door afgifte van wissels, 
cheques en het openen van girorekeningen en

vullen dus de groote Europecsehe bankinstellin
gen aan.

Als zckerhcidsstelling vorderen dc banken pcr- 
sonccle borgtocht of, vooral van kleinlandbou
wers, onderlinge borgstelling (z.g. „tanggoeng 
rèntèng” of „tanggoeng mënanggoeng”), van 
kleine groepen van leeners, welke maatregel 
ook strekt tot bevordering van wederzijdsch ver
trouwen en toezicht als grondslag voor het 
bevorderen van socialen zin en coöperatie. 
Verder zijn de banken bevoegd verklaard om 
credietverband te vestigen op erfelijk indivi- 
dueele en onverdeelde zakclijkc rechten van 
Inlanders op gronden, behoorendc tot het 
Staatsdomein en op reeds bestaande of nog tot 
stand te brengen gebouwen, werken, beplantin
gen en bezaaiingen van Inlanders op grond, 
waarop Inlandsche gebruiksrechten worden uit
geoefend (Ind. Stb. 1908 No. 542). Het crediet
verband is in den aard gelijk aan hypotheekrecht, 
doch is voorshands niet toegankelijk voor particu
lieren. Zie verder Ind. Stb. 1909 No. 584. Het 
credietverband is in het bijzonder een middel om 
het onder Inlanders zeer algemeen voorkomend 
verpanden van gronden en vruchtboomen tegen 
te gaan. Die verpanding toch stelt den schuld- 
cisehcr in het vruchtgebruik van het verpande 
goed en leidt mitsdien tot verarming van den 
schuldenaar. Goederen, waarop credietverband is 
gevestigd, blijven daarentegen in gebruik bij den 
schuldenaar, zoodat deze de opbrengst geniet. 
Mitsdien is bepaald dat verpanding van reeds 
met credietverband bezwaarde goederen nietig is.

Credietverband wordt gevestigd bij een authen
tieke akte (volgens vastgcsteld model) ten over
staan van een Inlandsch bestuursambtenaar. Do 
akte wordt ingeschreven in een openbaar register. 
De kosten zijn uiterst gering. Indien verhaal noo
dig is op dc met credietverband bezwaarde goe
deren, geschiedt zulks dooj tusschenlcomst van 
den voorzitter der Inlandsche rechtbank. De ban
ken genieten voorts vrijstelling of vermindering 
van zegelrecht voor schuldbewijzen en bewijzen 
van aandeelen in het grondkapitaal (vide de 
Zegelordorinantio). Jaarlijks geven de banken 
hare verslagen in druk uit.

4. Er bestaat voorts tc Batavia een Centrale 
bank onder den naam: Centrale Kas voor het 
volkscredietwozen, waarmede dc sub 3 bedoelde 
erediotinstellingen betrekkingen kunnen aan- 
knoopen. Dat lichaam is opgericht bij Koninklijk 
Besluit (zie Ind. Stb. No. 1912 n°. 393), is rechts
persoon en door do Regeering voorzien 
grondkapitaal, hetwelk geleidelijk zal worden op- 
gevoerd töt / 5.000.000. Doel is: 1°. het ver
strekken van bedrijfsmiddelen aan en het in 
belegging nomen van gelden van volkscredietin- 
stellingcn, 2°. hot geven van raad en hulp in het 
beheer daarvan. Zij is mede dienstbaar aan het 
namens dc Regeering op die instellingen uitge
oefend toezicht (zio beneden „Regeeringstoe- 
zieht”). De Centrale Kas is bevoegd geldleenin- . 
gen tc sluiten, hare fondsen to beleggen in ef
fecten en bij bankinstellingen en roerende cn 
onroerende goederen aan te schaffen, voorzoover 
die voor den dienst der Kas noodig zijn.

Bestuur: eon directeur, die ondergeschikt is 
aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur en 
ondor toezicht gesteld is van eeno door den Gou
verneur-Generaal benoemde commissie. Het 
personeel der Kas bestaat u;t ambtenaren en be-
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de belanghebbenden wel bijdragen tqt de vorming 
van de bedrijfskapitalen en in het beheer van 
do Inlandsche gemeontoinstellingen medezeg
genschap hebbén. Inderdaad staan al de in
stellingen in min of meer belangrijke mate 
onder den invloed en zelfs de directe bevelen 
van de lands- en dorpsovorheden, zij het ook 
met het streven om de overheidsbemoeiing lang
zamerhand in te krimpen en eindelijk overbodig 
te maken. De reden, dat het Volkscredietwezen 
niet dadelijk op zuiver coöperatieven grond
slag opgebouwd werd, is gelegen in de noodzaken 
lijkheid om van hoogerhand m snel tempo verbe
tering te brengen in de behoefte aan crediet en in 
den periodiek onder de kleinlandbouwers voor
komenden toestand van schaarschte aan voe
dingsmiddelen en aan bedrijfsmiddelen voor den 
landbouw, een misstand waarop meer in het 
bijzonder liet licht is gevallen in de droge en voor 
den landbouw rampspoedige jaren 1901 en 1902. 
Vandaar in de allereerste plaats de oprichting 
op Java op groote schaal van desaloemboengs 
en van afdeelingsbanken; in latere jaren, toen de 
nood gelenigd was, in bedaarder tempo gevolgd 
door de stichting van bankjes op en buiten Java. 
Weliswaar werden door de Regeering ook recht
streeks op ruime schaal gelden en padivoorraden 
in de genoemde jaren beschikbaar gesteld, waar 
zulks het meest noodig was, doch dat stelsel 
mocht niet blijvend zijn, dewijl het de zorgeloos
heid in de hand werkte en niet de waarborgen 
opleverde, dat de fondsen doelmatig en eerlijk 
werden aangewend. Blijvende verbetering kon 
daaruit niet worden geboren. Aan den anderen 
kant waren en zijn het peil van ontwikkeling 
der bevolking en de maatschappelijke 'zin zelfs 
thans nog niet algemeen voldoende, om de op 
richting van zuiver coöperatieve eredietinstei- 
lingcn anders dan uiterst behoedzaam toe te 
laten en in de bestaande de coöperatieve begin
selen meer en meer ingang te doen vinden. Trou
wens nergens ter wereld kan de coöperatieve be
weging anders dan uiterst voorzichtig vasten 
grond bekomen. In het Inlandsche volksleven 
zijn primitieve associaticvormcn niet zeldzaam 
(zie hooger), hetgeen trouwens bij kleinlandbou
wers geen verwondering behoeft te buren. In 
geldzaken vertrouwt men elkander echter nog 
weinig of niet, te minder aangezien de feodale 
macht der familie-, gehucht-, dorps- en andere 
hoofden de medezeggenschap van den gemeqnen 
man op den achtergrond houdt. Slechts de meer 
geëmancipeerden, ambtenaren en particuliere 
geëmployeerden, bezitten voldoende elementen 
om vereeni^ingen tot wederzijdseh hulpbetoon op 
te richten en in stand te houden, welke echter 
zich nieer bepalen tot consumptieve doeleinden 
of voorzorg bij sterfgeval. Voorzoover de hulp
en spaarbanken van Inlandsche ambtenaren op 
Java aangaat, bank prijaji, de meeste zijn door 
wanbeheer te gronde gegaan of opgenomen in 
de afdeelingsbank. Slechts een tweetal bestaat 
nog. fn het gewest Sumatra’s Westkust komen 
dergelijke instellingen voor onder den naam 
„bank angkoe”. In de laatste jaren echter is, nu 
de derde stand in opkomst is, meer en meer een 
streven onder de-bevolking merkbaar om golden 
in gemeenschap te brengen, met het doel daar
mede voordeel te behalen en de leden te gerieven. 
De meeste van die pogingen faalden tot dusver, 
aangezien men doorgaans veel te veel personen

ambten in dienst van het land, doch zij worden 
betaald door de Centrale Kas. De Centrale Ivas 
verleent tegen betaling accountantsdiensten aan 
de volksbanken. Zij betaalt aan het Land over 
het grondkapitaal een rente gelijk aan die, welke 
het Gouvernement zelf voor geleende gelden be
taalt (thans ± 3.16 %), welke jaarlijks wordt 
vastgesteld voor de in ieder jaar aan de kas 
verstrekte bijdragen aan het grondkapitaal. Bij 
Koninklijk besluit van 30 Mei 1918 No. 23 (Ind. 
Stb. 1918 No. S4S) is, ter versterking van de po
sitie van dc Centrale Kas bepaald dat, te begin
nen met 1917, Nederlandsch-lndië voor het be
drag van de over elk dienstjaar*verschuldigde 
rente door de Centrale Kas wordt goedgeschre
ven onder het hoofd „Rentevrije uitgësteldo 
schuld”. Deze rente behoeft eerst in ’s Lands Kas 
te worden gestort, zoodra de gevormde reserve 
25 % bedraagt van het grondkapitaal der Cen
trale Kas. Buitendien werd bij datzelfde Staats
blad (art. 22) bepaald, dat bij opheffing van de 
Centrale Kas niet wordt overgegaan tot aflossing 
van hoogerbedoelde rentevrije schuld, noch tot 
teruggaaf van het grondkapitaal of het nog niet 
afgeloste gedeelte daarvan, alvorens door die 
instelling aan hare overige geldelijke verplichtin
gen is voldaan. Zij heft van de volksbanken 6 % 
rente. Zij.opent slechts credieten aan die volks
banken, welke goed worden beheerd en is mits
dien ook een waarborg voor de stipte terugbeta
ling van opgezegde deposito’s.

Voorts kan de Regeering aan de Centrale Kas 
opdragen de boekhouding en de leiding van het 
gebruik van fondsen door Haar beschikbaar ge
steld ten behoeve van de opbeuring der volks
welvaart (o. a. „Hongersnoodsfondsen” e. d.).

Verkorte balans van de Centrale Kas'op 31 
December 1919.
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l Debet:

Kas en kassiers / 1.238.257.46 
Volkscredietinstellingen R. Crt. „ 1.620.265.70 
Effectenji „ 1.42S.274.25 

22.070.-
*

Interest.....................................
Inventaris, diversen .... 
Verlies ulto. 1918 / 134.365.90 
Verlies uit o. 1919 „ 285.51S.84

17.400.02

419.884.74 •
! i / 4.746.212.17

Credit:
Grondkapitaal.................
Gouvt. v. Ned.-ïndië . . 
Volkscredietinstellingen R. Crt. „) 
in kassiersrekening .... 
voor reservefondsen .... 
crediteuren en diversen . .

/ 2.S75.250. — 
„ 375.010.14i

i .. „> 1.482.198.12

13.753.91

/ 4.740.212.17

De geleden verliezen zijn te wijten aan de 
koersdaling der effecten gedurende den grooten 
oorlog.

Het aantal der onder 3 bedoelde banken be
droeg ulto. 1919: 83 met een werkkapitaal van 
f 39.508.000 waaronder f 4.283.000

IV. Coöperatievecredietinslcllinfjen. Inafw^jking . 
van het beeld, hetwelk de meeste andere landen 
opleveren, gaat, zooals uit het vorenstaande blijkt, 
het volksefedietwezen in Indië niet dadelijk uit 
van coöperatieve vereenigingen, zij het ook dat
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poogde aan^tc lokken, lieden die elkander niet coöperaticwezcn behoort tot den werkkring van 
kenden, laat staan vertrouwden en eigenlijk die ambtenaren, terwijl mede de aan het Depar-
allcen winsten verwachtten, zonder met de kans tement van Landbouw, Handel on Nijverheid
van veHios rekening to houden on lu;t besef verbonden ambtenaren aan het coöperatiewczen
misten, dat ieder moot beginnen met iets voor. . als middel tot verbetering van de voortbrenging 
de gemeenschap te gevoelen en dit te toonen. aandacht hebben te wijden.
Sporadisch zijn pogingen beproefd om associatie VI. Bijzonderheden. De houding van de Inland- 
van belangen to bevorderen door het oprichten schc bevolking tot het Volkscredietwczen. 
van een vischafslag, door gezamenlijken aan- Vrij verbreid «is do meening, dat de Inlan- 
plant en verkoop van thee en andere gewas- der als regel niet kan sparen en verkwis- 
sen en als onderdeel het verschaffen van tend is. Die meening berust op eenzijdige

. gelden aan de leden. Echter toonden ook neming en beoordecling. De Inlandsche land-
hier de belanghebbenden voorshands nog on- bouwer streeft er als ieder mensch naar iets
voldoenden zin om zich te geven en zich te het zijne te-kunnen noemen, grond, vee, huis
doen gelden, alles verwachtende van de organi- of padi. Ten aanzien van geld echter gedraagt de
sateurs. Intusschen begint het thans te dagen en gewone Inlander zich nog veelal anders dan ten
meer zelfbewust geworden door den tijdgeest, die aanzien van andere goederen, omdat geld hem in
ook in Indië de democratie naar voren dringt, vele opzichten minder dient als ruilmiddel, dan
beijveren de meer geëmancipeerden zich om door wel als een bezit op zich zelf of als middel om dik-
aaneensluiting en gemeenschappelijke bevorde- wijls onnoodigc artikelen aan te schaffen, en hij nog
ring van hunne stoffelijke belangen den niet-In- niet heeft geleerd er oordeelkundig mede om te
lander na en opzij te streven, in het bijzonder gaan. Naarmate echter ook onder Inlanders het
door de oprichting van firma’s van handel en geld meer algemeen ruilmiddel wordt en zij
landexploitatie, ook van credietvcreenigingen. thans vele onontbeerlijke of onontbeerlijk ge-
Dat streven werd erkend door de Regeering. worden zaken alleen met geld kunnen verkrijgen.
Bij Kon. Besl. van 7 April 1915 (Ind. Stb. no. 431) beginnen zij de waarde daarvan beter te besef-
kwam een wettelijke regeling tot stand omtrent fen en stellen ook meer en meer prijs op het be
de coöperatieve vereenigingen, geldende voor alle zit daarvan. Gemis aan sociaal gevoel, vrees voor
bevolkingsgroepen van Ned.-Indië en nagenoeg besteling of voor het vragen van in verlegenheid
eensluidend met de Nederlandsche wet op de verkcerende familieleden en machthebbenden,
coöperatieve vereenigingen. hebben zeker or toe bijgedragen, dat de Inlander
• V . Ambtelijk personeel voor de organisatie en met het geld zorgeloos omging, het aanvankelijk 
bevordering van het volkscredietwczen en het niet achtte, doch naarmatehctgeldmccrwordtgc- 
liegeering&toezicht daarop. waardeerd, noopten die omstandigheden hem om

Terwijl de plaatselijke zorg en leiding voor de het geld om te zetten in gemakkelijk te beleenen
totstandkoming van Volkscredietinstellingen be- sieraden of het op een hem alleen bekende plaats
rusten bij deEuropeé's’cho en-Inlandsche bestuurs- te bewaren. Gaandeweg brengen naast de Post
ambtenaren en de dorpshoofden, zijn lagere In- spaarbank do volksbanken daarin wijziging; 
landsche Gouvcrnementsbeambten (mantri’s) bc- vooral het stelsel van verplicht sparen werkt 
last met het geregeld toezicht op de bestaande daartoe mede. De Inlander zoude veel meer geld 
gemeentecrcdictinstellingen en het helpen op- naar de spaarkassen on banken brengen, wanneer 
richten van nieuwe: gemiddeld één mantri op het geheim volkomen kon bewaard blijven ook
50 msl ellingcn. De mantri’s staan onder leiding 'voor den fiscus. Menigeen legt zich zelf spaar-
van Europceschc en Inlandsche ambtenaren, die dwang op, derwijze dat hij bij behoefte aan geld
een gedeelte van een gewest of een of meer ge- eerder een leening aangaat dan zijn spaargeld
westen tot ressort hebben en ook naar gelang de terug te vragen.
organisatie vordert en de instellingen op eigen Het door do dorpsbanken en loemboengs be-
beenen kunnen staan, de bestuursambtenaren . reikte resultaat heeft den Inlander getoond, dat hij 
ontlasten van dagelijksche bemoeiing, al blijft zijne inkomsten niet dadelijk behoëft óp te maken
he l stelsel toch onder cle superintendentie van het zonder zich te kort te doen en dat gaandeweg een 
geweslclijk bestuur. Evcnbedoeldo ambtenaren gemeenschappelijk bezit kan worden gevormd,
staan voorts Inlandsche handelaren cn onder- Boide instellingen hebben den gemeenen man
nemers bij in het organiseeron van firma’s cn vrijer gemaakt in zijne bewegingen, nl. hem losser
liet inrichten en voeren van een eenvoudige gemaakt van voorschotgcvcrs, die zich willen ver-
bockbouding. zekeren van producten, grond of arbeid van de

'IV, Batavia is oen algemeen Ilc^beringsadvi schuldenaren. Men vallo die voorschotgevers.niet
seur aan het Departement van Binnenlandsch te hard. Voor hen ishetnoodigstelligstaattekun-
Bestuur*-verbonden, die de organisatie leidt en nen maken op geregelde levering van arbeid en
verder öfcbbuwt, bijgestaan door een kleinen staf producten en do beschikking over bouwgronden
van ambtenaren en door de Centrale-Kas. Het cn zoolang do Inlander gec-n behoefto kennende
Bureau van den Adviseur stelt het plan van ar- nog niet den drang in zich gevoelde om in een cn
beid op, geeft wenken, verspreidt handleidingen, ander geregeld te voorzien zonder den band van
stelt statistieken samen, geeft een algemeen hot voorschot, moest do niet-Inlanclcr daartoe
jaarverslag uit en doet tevens do ter zake dienen- wel overgaan. Inderdaad is het voorschotstolsel
de voorstellen van wettelijken en administra- dat zeer zeker kan worden misbruikt als middel
lieven aard. tot uitbuiting, hoewel het geen regel is, in de

De inkomsten en taken van de ambtenaren cn allereerste plaats op genoemd doel gericht en
beambten en hunne verhouding tot de bestuurs- minder op het uitleenon van geld togen rente,
ambtenaren zijn door do Regeering geregeld bij Het crediotwozon werkt alzoo krachtig mede om
Staats- en bijbladen en circulairós (zio voorts den de bovolking, die door den drang der tijden meer
Ned. Ind. Regeeringsalmanak, le deel). Ook het behoeften heeft gokregen, economisch vrij te
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steld door de ambtenaren voor het volkscrediet-l f ff . 
wezen. _2_ ‘t. / * H. C. A.g/c'•

VOLKSLECTUUR. Het Gouvernement heeft to . £.f[ - -l\ 
rechter tijd begrepen, dat het verschaffen van ele- ' //
mentair onderwijs, met name in de leeskunst, "
vooral door de oprichting van talrijke desa- (la
ter: volks-) scholen, aan breede bevolkingslagen, 
tot allerlei ongewenschtc gevolgen zou kunnen 
leiden, indien niet tevens daarbij werd zorg ge
dragen, dat er o.ok iets goeds te lezen en voor bil
lijken prijs te krijgen was, en betrokkenen dus 
van hunne kundigheden eenigszins partij konden . 
trekken. De particuliere boekhandel was te dien 
opzichte in Indië nog zeer weinig actief geweest, 
en had zich vrijwel bepaald tot inheemsche won
derverhalen of vertalingen van sensatie-boeken.

Van Gouvernementswcge werd daarom in 1908 
een commissie ingesteld, die deze aangelegenheid 
ter harte zou moeten nemen, welke commissie 
echter door omstandigheden eerst in 1910 meer 
daadwerkelijk hare taak aanvatte. Daarbij heeft 
zij gestreefd, ten eerste naar het verspreiden van 
ontspanningslectuur, welke vooral de leeslust 
moest aanwakkeren en gaande houden, en waar
toe zij vooral in den aanvang allerlei eigendomme
lijke volksverhalen en legenden heeft verzameld, 
met vermijding nochtans van dezulke, die het be
staande bijgeloof in de hand konden werken, en 
van de obscene verhalen of episodes. Later, toen 
de oogst op dit gebied vrijwel binnen was, is men 
ook overgegaan tot vertaling van producten van 
Europeesche letterkunde. Ten tweede werd ont
wikkelende lectuur gezocht, ten einde de betrok
kenen, zij het op de meest eenvoudige wijze, in 
kennis te brengen met de resultaten van het Eu
ropeesche weten op allerlei gebied. Hierbij werd 
vooral gepoogd aan te sluiten bij de begrippen en 
denkbeelden, die al onder de bevolking gangbaar 
waren. Aangezien het meestal moeilijk bleek de 
veelsoortige stof met de gewenschte populariteit 
te behandelen, en trouwens niet alleen de abitu
riënten der volksscholen, doch ook die van gewo
ne lagere scholen wel behoefte aan leesstof in den 
hier bedoelden trant hadden, werd ook al aan
stonds een rubriek lectuur voor meer ontwikkcl-

inaken, de eerste voorwaarde om zich ongestoord 
te kunnen wijden aan de voortbrenging, onderne
mingsgeest te ontplooien en mede te dingen-in 
den economischen strijd. Inderdaad begint de 
Inlander zich ook meer en meer op te werken en 
zich te begeven op het terrein van handel, indus
trie en grootlandbouw, waartoe de afdeelingsban- 
ken hare hulp verlccnen.

Uit den aard der zaak hebben niet alle door de 
banken uitgeleendc gelden een nuttige bestem
ming gevonden. Eonerzijds is dikwijls uitgclccnd 
voor maatregelen, welke door de algemeene 
strekking daafvan ten slotte meer goed be
doeld dan nuttig zijn gebleken, en anderzijds 
heeft de schuldenaar de geleende gelden meerma
len misbruikt. Zodis hier en daar op kunstmatige 
wijze het fokken van vee, het verbouwen van be
paalde gewassen, het inlossen van verpande 
gronden aangemoedigd, niettegenstaande de be
hoefte daaraan door de belanghebbenden niet 
levendig werd gevoeld. Ten gevolge daarvan is 
stellig meermalen de schuldenaar achteruit in 
stede van vooruit gegaan, gaandeweg echter 
hebben betere inzichten post gevat, dank zij de 
ervaring en leert ook de Inlander zijne sociale 
plichten beter nakomen.

In de Mohammedaansche wereld belet het Ko- 
ranisch renteverbod aan de streng rechtzinnigen 
om voor de volksbanken de noodige sympathie te 
gevoelen, evenwel weerhoudt zulks de groote 
massa niet om rente te betalen en te ontvangen. 
Ook de geestelijke voorgangers verzetten zich 
niet allen daartegen, nu hét blijkt, dat de betaal
de rente strekt om een reservefonds te vormen 
voor de banken en de inleggers ook, althans in 
theorie, de kans loopen in de verliezen te deelen.

Bij Koninklijk besluit van 17 Juli-1916 (Ind. 
Stb. no. 643) is een teoekerwet uitgevaardigd. Het 
eenig artikel daarvan luidt als volgt:

„Indien bij eene overeenkomst eene der par
tijen misbruik makende van de lichtzinnigheid, 
„onervarenheid of noodtoestand der wederpartij, 
„voor zich of voor een derde eenig voordeel heeft 
„bedongen, dat hare eigen uit de overeenkomst 
„voortvloeiende verplichting zoodanig in waarde 
„overtreft dat, in verband met de omstandig- 
„heden, de onevenredigheid van de wederzijdsche 
„verbintenissen buitensporig is, kan de rechter, 
„op verzoek der benadeelde partij, de verplich
ting dier partij matigen of de overeenkomst 
„nietig verklaren en zal hij bij zijn uitspraak in 
„het geding tevens de gevolgen voor beide par
tijen naar billijkheid regelen, met dien verstande 
„dat, ingeval van nietigverklaring van de over- 

• „eenkomst, partijen zooveel mogelijk zullen moe
ten worden hersteld in den staat, waarin zij zich 

„ „vóór het aangaan van de verbintenis bevon
den.”

„Het bewijs door getuigen is in alle gevallen 
.„toegelaten.”

/ Literatuur: Periodiek: de verslagen v/h. Volks-
” credietwezen, aanvankelijk genaamd „S.ystema-

1 ƒ / tisch overzicht van het Landbouwcredietwezen”, 
1904 t/m. 1917 en die van de Centrale Kas 
1913 — 1917; idem de verslagen van de afdeelings- 

f , ' ■ banken; voorts een door de Centrale Kas ver- 
i • spreid wordend blaadje over erediet- en coöpo- 
, ,ratiewezen. Zie voorts liet Koloniaal Verslag en 
- voor de nominatieve opgaaf der volksbanken 

van den Regeeringsalmanak. Ook de 
| ; ƒ brochures en andere werkjes voorzoover opge-

/WV, f\ C f:

den geopend, waartoe wel de best geslaagde uit
gaven der Commissie behooren. Door circulaires 
aan Inlandsche hoofden en aan het publiek, voor
al ook door mondelinge besprekingen met lil den, 
van wie verwacht werd dat zij iets tot bereiking 
van het doel zouden kunnen bijdragen, heeft men 
aan deze plannen eenige bekendheid kunnen'ge
ven, met het resultaat dat der Commissie al 
clig talrijke handschriften bereikten, mede dooi
de vrij aanzienlijke belooningen, die in uitzicht 
konden wonden gesteld. Die handschriften wer
den dan onderzocht en bij geschiktbevinding 1 
uitgave aanbevolen, bij afkeuring den auteur 
aanwijzingen gegeven, hoe hij bij een volgende po
ging wellicht beter zou kunnen slagen.

Op die wijze kreeg men na betrekkelijk korten 
tijd de beschikking over een aantal goede boeken, 
die nu onder de betrokken bevolkingsgroepen 
moesten worden verspreid. De oude, koloniale 
methode in zulke gevallen, namelijk gratis uit
reiking door tusschenkomst van de hoofden, 
word om moer dan één reden met beslistheid ver
worpen; de Commissie verwachtte dat de boeken 
alleen dan gelezen zouden worden als men zich 
een kleine opoffering voor de aanschaffing zou 
moeten getroosten, terwijl zij dan tevens in de
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Het lecsgeld is sedert eenigszins verhoogd, om
dat do mccsto latere werken wat omvangrijkcr 
zyn dan de eerste uitgaven, en thans gesteld op 1 
cent por weck, 2 cent per 2 weken, enz.

Aan de beheerders wordt voor hunne bemoeie
nis ccnc kleine tegemoetkoming toegekend, jaar
lijks te bepalen naar mate van de belangstelling 
en de nauwkeurigheid van het gevoerde beheer.
De leden der Commissie en haar personeel, doch 
vooral de plaatselijkc schoolcommissies en de In
specteurs bij het Inlandsch Onderwijs zijn belast 
met de locale controle; zij brengen van tijd tot 
tijd aan de Commissie verslag uit van hunne be
vindingen.

Behalve aan de 2de klasse scholen werden aan 
de kazernes bibliotheken verstrekt, vooralsnog in 
ietwat beperktere keuze, die eveneens zeer in den 
smaak vielen en dan ook sedert in aantal (momen
teel 105) en omvang zijn toegenomen. In navol
ging hiervan werden ook de gewapende politie, 
hospitalen met inlaYidsche verpleegden, en een 
aantal vaartuigen der Marine van bibliotheken 
voorzien, ten getale resp. van 330, 5 en 65. Cij
fers over het gebruik dat er van wordt gemaakt, 
zijn niet beschikbaar, aangezien het beheer door ' 
de betrokken administratiën wordt gevoerd.

Ook werden bibliotheken aan enkele Inland- 
sche sociëteiten e. d. verstrekt, doch het beheer 
ontsnapt dan aan controle, en na eenige jaren 
blijken deze bibliotheken vrijwel opgeadmini
streerd.

Ten gerieve van liefhebbers, te ver van een 2de 
klasse school woonachtig om'geregeld te komen 
leenen, werd bij wijze van proef een aantal wissel- 
bibliothekcn ingesteld, namelijk een bibilotheek 
van beperkteren omvang, die na een zekere perio
de, bijv. drie maanden, van plaats verwisselde, 
om dan na ccnigcn tijd door een ander stel boeken 
vervangen te worden. Het beheer werd geheel 
toevertrouwd aan de Inlandschc schoolopzieners, 
die bij hunne inspecties dan voor verwisseling 
zorgden, doch, hoewel er goed gebruik van werd . 
gemaakt, is besloten dit onderdeel voorloopig 
niet uit te breiden, aangezien dit gebruik niet 
evenredig was met de moeite van beheer c.a.

Behalve door de volksbibliotheken heeft de 
Commissie van den beginne af zorg gedragen, dat 
hare uitgaven ook werden verspreid door ver
koop. Weliswaar bestond ook vroeger gelegen
heid bij het Depot van Leermiddelen boeKen te 
koopen, doch reclame werd niet gemaakt, zoodat 
verkoop aan inlanders ook om andere redenen, 
practisch niet voorkwam. Van een boekwerk, om
streeks 1875 uitgegeven in een oplaag van 10.000 
exemplaren, bleek in 1912 nog een totaal van 
9980 en eene fractie aanwezig. De Commissie nam 
nu alle maatregelen, dje ook een particulier han
delaar zou nomen, als advertecren in de (inland
schc) dagbladen, toezending van een recensie- 
cxcmplaar van alle nieuwe uitgaven, rondzenden 
van prospectus, en dergelijke en het uitgeven van 
een beschrijvende catalogus, die elk jaar gratis 
beschikbaar wordt gesteld. Naar deze laatste 
moet worden verwezen voor kennisneming van. 
de verschillende onderwerpen, welke in de Volks- 
lectuurserie alreeds tot publicatie zijn gekomen, 
en waarvan dc verscheidenheid een overzichtclQk 
vermelden verhindert. Voorts werden op talrijke 
plaatsen, waar zich een geschikt gegadigde daar
toe opdeed, dobitanten of agenten aangesteld, dio 
een zekeren voorraad boeken in commissie krij-

mate van aftrek eene controle op hare keuze zou 
hebben. Diensvolgens koos men een anderen weg.

Begonnen werd met dc oprichting van zooge
naamde Volksbibliotheken, waartoe reeds in 1911 
kon worden overgegaan. Voorloopig alleen voor 
het Javaanschc en SoeiVdanccschc taalgebied, 
daar het aantal beschikbare werken voor andere 
taalgebieden nog niet toereikend was Iedere bi
bliotheek werd ingcdeeld in drie seriën, elk met 
eigen nummering, en wel A. kinderlectuur, B. 
ontwikkelings- en ontspanningslectuur voor vol
wassenen, beide in de landstaal, en C. idem voor 
meer ontwikkelden, in het Maleisch, waarbij serie 
B het hoofdbestanddeel van iedere bibliotheek 
vormde.

Ten einde zoowel een behoorlijk aantal dezer 
bibliotheken te kunnen plaatsen, alsook ze ergens 
geschikt onder dak te brengen, en onder goed be
heer te stellen, werd besloten aan iedere Inland- 
sche school 2de klasse een dergelijke volksbiblio
theek te verbinden, waarbij het hoofd der school 
ambtshalve tot beheerder werd aangewezen. Uit 
die plaatsing aan de scholen is wel eens het dwaal - 
begrip ontstaan, dat de boeken voor de school
kinderen bestemd zouden zijn, eene opvatting, 
welke tot allerlei oppervlakkige critiek aanleiding 
heeft gegeven.

De beheerder kreeg, behalve de boeken, een 
kast, een reglement voor het publiek, eene in
structie voor hem zelve, register, bons voor de 
uitlccning, en een plank met opschrift, die buiten 
het gebouw moest worden aangebracht. Het 
reglement bevatte o.a. dc bepaling dat de biblio
theek voor alle landaarden bestemd was, en dat 
bij meerdere aanvragen om eenzelfde bock geen 
voorrang wegens geboorte of maatschappelijke 
positie mocht worden verleend. Het lecsgeld be
droeg 1 cent per maand voor kleinere, en 21/.2 cent 
voor grootere boeken, met uitzondering van serie 
A, waarvan geen lecsgeld wordt geheven.

In den beginne was de animo tot leenen niet 
bijzonder groot, enkele plaatsen, waar de beheer
ders zich veel moeite gaven, of die al eenigszins 
voorbereid waren (bijv. Djokjakarta). uitgezon
derd. doch gaandeweg nam de leeslust toe, en 
waar het gemiddeld aantal uitlecningen in 1912 
ongeveer 00 per bibliotheek en per jaar bedroeg, 
was dit in 1917 bereids gestegen tot ongeveer 600, 
het geen met het oog op den nog geringen omvang 
der bibliotheken en den beperkten lezerskring be
slist bevredigend mag hcctcn.

Sedert 1918 zijn ook bibliotheken in het Ma- 
doercesche en in 1919 ook in het Malcischc taal
gebied verstrekt, terwijl het aantal in het Socn- 
danecschc en Javaanschc taalgebied met dc op
richting van scholen geleidelijk wefd uitgebreid. 
Het totaal kan thans op d: 1200 worden gesteld, 
met van ruim 10 (Madoereesch), ruim 80 en bijna 
100 (-Maleisch, resp. Soendancesch) tot nagenoeg 
200 (Javaansch) verschillende- boeken, w.o. do 
meer coulante in dubbele exemplaren, terwijl de 
bibliotheken op Java alle bovendien dc volledige 
Malcischc serie omvatten, die echter veel minder 
gewild is dan de boeken in de landstaal. Deze ge
tallen worden, naarmate nieuwe werken van de 
drukkers komen, steeds uitgebreid Van deze wer
ken is een totaal van ruim 400 nummers door 
rechtstreekse hc bemoeienis van de Commissie be
zorgd, de overige genomen uit den aan het Lands- 

' depot nog aanwezigen voorraad uit vroegere sta
dia van bemoeienis.
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gen, en 25 % van het door hen verkochte mogen 
afhouden. Van tentoonstellingen, fancy-fairs, pa
sar- malem’s en dergelijke festiviteiten wordt 
meestal gebruik gemaakt om ook een stalletje met 
boeken van de Volkslectuur te plaatsen.

Op die wijze vinden dc werken aftrek, zoodat 
verscheidene al eens of meermalen herdrukt 
moesten worden, niettegenstaande de vrij ruime 
oplagen.

Te vermelden vallen nog de uitgave van een 
Volksalmanak in drie talen, met vele illustraties 
(oök van de boekwerken zijn vele geïllustreerd), 
die in het eerste jaar (1919) bereids in een oplaag 
van 32.000 exemplaren werd verkocht, een tijd
schrift Sri Poestaka (de Glans der letteren) ge- 
heeten, met een maandelijksche oplaag van 2500 
a 3000, en eenige tijdschriften, waarop dc Com
missie een aantal abonnementen voor de Volks
bibliotheken genomen heeft.

Het bovengenoemde gemis aan goede lectuur, 
dat voor abituriënten dér desascholen werd ge
constateerd, geldt mutatis mutandisevenzeer, ten 
minste in de binnenlanden, voor de jongelieden, 
die een leergang in het Hollandsch (H. I. S. of een 
meer speciale cursus) hebben gevolgd, en die taal 
dus eenigszins machtig zijn, zonder gelegenheid 
zich die kennis door lezing van geschikte werken 
ten nutte te maken.

Daarom werd overgegaan (1916 seqq.) tot op
richting van 11 ollandsche volksbibliotheken, die om 
dezelfde redenen als bovengemeld aan de Hol- 
landsch-lnlandsche scholen in beheer werden ge
geven.

Het verkrijgen van werken hiervoor was in 
zooverre gemakkelijker, omdat dezeniet eerst be
hoefden te worden geschreven en gedrukt, aange
zien de H ollandsche litteratuur rijk genoeg is om 
voldoende keuze te bieden. Door de oorlogsom
standigheden, waardoor uitzending van boeken 
zeer bezwaarlijk was, heeft de volledige inrichting 
nog heel wat moeite gekost, doch thans zijn bc^x 

* reids een' aantal van ongeveer 110 in werking. 
Over den aftrek kunnen nog geen cijfers worden 
verstrekt, aangezien de regelmatige functionee- 
ring nog te kort duurt om reeds over de resulta
ten te mogen oordeelen. Hoezeer van beperkten 
omvang, is gestreefd naar gepaste verscheiden
heid, waarbij vooralsnog de ontspanningslectuur 
aanzienlijk meer aandacht heeft gekregen dan de 
werken met ontwikkelende strekking.

Het. spreekt wel van zelve, dat de bovenom
schreven bemoeienissen al haast van den aanvang 
af niet konden geschieden door de leden der Com
missie als honoraire bijbetrekking, doch dat een 
zich steeds uitbreidend personeel noodjg was om 
een en ander zich gereedelijk telalen ontwikkelen. 
Van één schrijver a ƒ 20 ’s maands in 1910 is 
het personeel tot ± 75 personen in 1919 geklom
men, in hoofdzaak voor administratie der biblio
theken en onderzoek der ingekomen handschrif
ten, alsook sedert cenigcn tijd ter vertaling van 
allerlei stukken voor de verschillende Gouv. 
diensttakken. De uitgaven alleen voor liet bureau 
hebben aldus over 1918 ongeveer / 70.000 be
dragen. Voor de publicaties en de bibliotheken 
kcynt daar nog + ƒ 75.000 bij . waarvan echter 
een aanzienlijk deel voor de verkochte werken in 
’s Landskas terug vloeit. Hoe groot dat deel is, 
kan nog niét worden bepaald, aangezien die ver
koop tot nu toe bij het Depot van Leermiddelen 
heeft berust, waar de opbrengst onder die van de

andere Gouvcrncmcntsuitgavcn is opgenomen. 
De raming voor 1920 komt op een totaal van .± 
/ 350.000.

Vermeld moet worden, dat allo uitgaven der 
Commissie uitsluitend.tegen dc zclfkosten (druk
ken en auteurs-bclooning) worden verkocht, ver
meerderd met een bepaald percentage voor alge- 
mcene onkosten, zoodat zij zonder winst gele
verd worden, en dus aanzienlijk goedkoopcr zijn. 
zonder nadeel voor ’s Landskas, dan in den parti
culieren boekhandel mogelijk zou zijn. De Gou- 
vernementsbemoeienis in dezen geeft dus niet al
leen waarborg voor goede lectuur, doch maakt 
dat deze voor de koopers bovendien zeer billijk 
uitkomt, zonder dat zulks op den belastingbeta
ler ncerkomt.

De Volkslectuur is echter vooral hierdoor een 
belangrijk instituut, omdat door hare werkzaam
heid de gelegenheid tot verdere ontwikkeling is 
geopend voor allen, die daartoe op de bestaande 
scholen met uitgebreider leerplan dan uitsluitend 
elementair onderricht, die nog veel te beperkt in 
aantal en verscheidenheid zijn, geen uitzicht had 
den. Zij is dus bestemd om als het ware het nood
zakelijk complement van het elementaire onder 
wijs te worden, zoolang niet overal en in volle 
mate de algemcene en de vakontwikkeling, voor 
zoover die voor iedere bevolkingsgroep gewenscht 
is, door schoolonderwijs kan worden verkregen. 
Het is er nog verre van dat zij deze taak reeds 
thans ten volle zou uitoefenen, doch het is al toe 
te juichen dat er in deze richting, en met kracht, 
wordt gearbeid en verblijdend is het hiermede be
reikte resultaat, zooals dit in dit artikel in cijfers 
is uitgedrukt.

Literatuur: De Inlandsche Volkslectuur, in De 
Locomotief 5 September 1912, le blad. Daftar ki- 
tab-kitab keloearan Volkslectuur. Schets van een 
werkprogramma voor de Volkslectuur, in Het 

\(ïndiseh) Vrijzinnig Weekblad, November 1918. 
^ D. A. R.

VOLKSRAAD. Bij de wet van 16 Dcc. 1916 
(Ned. Stb. van 1916 no. 535, Ind. Stb. van 1917 
no. 114) onderging het reeds herhaalde malen 
gewijzigd Regeeringsreglcment van Ned.-ïndii: 
op nieuw eene wijziging, „hoofdzakelijk” - 
zooals de considerans der wet het uitdrukt 
„ten einde daar te lande door de instelling Van 
„oen vertegenwoordigend lichaam aan de Neder- 
„landsche onderdanen, ingezetenen van Nodor- 
„landscb-Indië, gelegenheid te geven tot mede- 
„werking aan de behartiging van do belangen 
„van dat gebied”.

Krachtens genoemde wet draagt dit nieuwe 
Staatslichaam den naam „Volksraad” en gelden 
daarvoor in hoofdzaak de volgende bepalingen;

J. Bepalingen bet keepende den Volksraad.
A. Bepalingen vervat in de wet van 10 Dcc. 1010.
a. Werkkring. Bevoegdheid. Rechten.
De Volksraad wordt door den Gouv. Generaal 

geraadpleegd over alle onderwerpen, waarover 
de Landvoogd het oordeel van het College 
wcnscht te vernemen. Tot die raadpleging is hij 
verplicht ten aanzien van dc begrooting en het 
slot der rekening van Ned.-Indië, de bestemming 
van het voordeelïg en de dekking van het na- 
deelig slot dier rekening, het aangaan van geld- 
leeningen ten laste van en het waarborgen van 
gcldlecningen door Ned.-Indië krachtens besluit 
van den Gouv. Generaal, waaronder niet be
grepen is de uitgifte van schatkistbiljetten of
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schatkistpromcssen en verpanding of belecning 
van producten van ondernemingen van het Land; 
verder ton aanzien van do ontwerpen van alge- 
rneeno verordeningen, welke aan de ingezetenen 
persoonlijke militaire lasten opleggen, en van 
zoodanigo andere onderwerpen, als door den 
Koning bij algemeene verordening worden aan
gewezen.

De Volksraad kan de belangen van Ncd.-Indië 
en zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning, 
bij de Staten-Generaal en bij den Gouv. Generaal.

6. Samenstelling. Benoeming en ontslag van 
den Voorzitter en de leden, zoomede verkiezing 
van de leden.

De Volksraad bestaat uit ten minste 39 leden.
De Koning benoemt het lid tevens Voorzitter 

en stelt zijne bezoldiging vast. Van de overige 
leden wordt ten hoogste de helft benoemd door 
den Gouv. Generaal op aanbeveling van den 
Raad van N.-I. en deze leden belmoren voor ten 
minste een vierde deel tot de Inlanders en voor 
het overige deel tot de Europeanen en Vreemde 
Oosterlingen.

De andere leden worden verkozen door de 
leden van de raden, krachtens het tweede lid van 
art. G86 van het Reg. Regl. ingesteld (geweste
lijke en plaatselijke raden) en behooren voor ten 
minste de helft tot de Inlanders, voor het overige 
deel tot de Europeanen en Vreemde Oosterlingen. 
De nadere bepaling van het aantal der benoemde 
en gekozen leden en van het aantal Inlanders en 
niet-Inlanders onder hen, mitsgaders tle regeling 
van de verkiezingen geschieden bij algemeene 
verordening.

Lid van den Volksraad kunnen alleen zijn 
mannelijke ingezetenen van Ned.-Indië, die der» 
ouderdom van 25 jaren hebben vervuld en 
Xcdcrlandsch onderdaan zijn, geene der in de 
wet nader omschreven straffen hebben ondergaan 
en niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking 
of iiet beheer over hun vermogen hebben ver
loren of van de verkiesbaarheid zijn ontzet, dan 
wel op niet eervolle wijze uit ’s Lands dienst zijn 
ontslagen.

Een lid van den Volksraad kan niet tegelijk 
zijn vice-president of lid van den Raad van N.-I., 
hoofd van een departement van algemeen be
stuur of voorzitter of lid der Algemeene Reken
kamer.

De leden worden voor drie jaren benoemd of 
verkozen, treden tegelijk af en zijn dadelijk op
nieuw benoembaar of verkiesbaar.

Het lid maatschap eindigt door vertrek of door 
afwezigheid uit Ned.-Indiö voor of gedurende 
meer dan acht maanden, behoudens in bijzondere 
gevallen ter beoordeeling van den Gouv. Gene
raal. Indien tot lid van den Volksraad zijn be
noemd of verkozen personen, die niet of niet 
hanger lid kunnen zijn, vernietigt de Gouv. Gene
raal hunne benoeming of hunne verkiezing of 
ontslaat hij hen. Het ontslag van het lid, tevens 
voorzitter, geschiedt in de gestelde gevallen door 
den Koning. De leden zijn bevoegd ten allen tijde 
hun ontslag te nemen en geven daarvan schrif
telijk kennis aan den Gouv. Generaal.

De regelen omtrent de wijze van voorziening 
in opengevallen plaatsen, omtrent overlegging 
en onderzoek van geloofsbrieven van nieuw 
inkomende leden, omtrent do beslissing van ge
schillen aangaande die geloofsbrieven of de ver
kiezing, en hetgeen verder noodig is tot uitvoe

ring van het artikel, waarin de bovenvermelde 
bepalingen omtrent het eindigen van het lid
maatschap voorkomen, worden bij algemeene 
verordening vastgesteld.

c. Vergadering. Zittingen.
Dc Volksraad houdt zijne vergaderingen in 

het openbaar te Batavia. Do deuren worden 
gesloten, wanneer minstens vijf leden het vor
deren dan wel de voorzitter het noodig keurt, en 
de vergadering beslist dan of met gesloten deureft. 
zal worden beraadslaagd, hetgeen niet is toc- 
gelatcn ten aanzien van dc begrooting, het slot 
van rekening, de bestemming van het voordeelig 
en de dekking van het nadeelig slot alsmede do 
geldlecningen.

Jaarlijks worden twee gewone zittingen ge
houden. De eerste wordt op den derden Dinsdag 
der maand Mei geopend en de.ontwerpen van de 
vier hoofdstukken der begrooting worden den 
Volksraad dan aangeboden. Wanneer de Gouv.
Generaal of de voorzitter van den Volksraad het 
noodig oordeelen of vijftien leden hun wensch 
daartoe te kennen geven, worden buitengewone 
zittingen belegd. De tijdstippen van den .aan
vang der zittingen worden door of namens den 
Gouv. Generaal te bekwamer tijd ter kennis van 
dc leden gebracht. Dc Gouv. Generaal kan de 
zittingen van den Volksraad bij wonen en heeft 
dan eenc raadgevende stem. Hij kan de beraad
slagingen ook door gemachtigden doen bijwonen 
ten einde namens hom voorlichting to verschaf
fen. In zijne eerste gewone zitting benoemt de 
Volksraad een eersten en een tweeden plaats- 
vervangenden voorzitter. In spoedeischende ge
vallen kan dc oproeping tot bijwoning van eene 
buitengewone zitting van den Volksraad zich 
bepalen tot de op Java en Madoera metterwoon 
gevestigde leden, terwijl dc overige leden dan 
alleen eenc kennisgeving krijgen. De Volksraad 
mag niet beraadslagen noch besluiten, zoo niet 
meer dan de helft der leden tegenwoordig is.
De beslissingen worden bij volstrekte- meerder
heid der stemmende leden genomen. De leden 
zijn niet vervolgbaar voor hetgeen zij in dc ver
gaderingen hebben gezegd of aan haar schriftelijk 
hebben overgelegd.

Het Reglement van Orde voor de vergade
ringen van den Volksraad, de bezoldiging van 
den secretaris en het bij den Volksraad aange
steld personeel en, de reis- en verblijfkosten 
zoomede het zittinggeld der leden worden bij 
algemeene verordening vastgesteld.

B. Regelingen krachtens dc wet van 16 December 3.3 :>.V
1916 vastgestcld bij algemeene verordening.

In voldoening aan liet voorschrift der wet, dat 
sommige op den Volksraad betrekking hebbende 
regelingen moeten worden vastgesteld bij alge
meene verordening, zijn uitgevaardigd:

de drie Koninklijke besluiten van 30 Maart
1917 nos. G9, 70 en 71, opgenomen in lnd. Stb. 
no. 441 (bepalingen nopens dc samenstelling van 
den Volksraad, dc eerste periodieke aftreding 
der leden, de aanspraken der leden op vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten en op zittinggeld, 
alsmede nopens dc benoeming van de leden), in 
lnd. Stb. no. 442 (bepalingen betreffende de 
verkiezing van de leden van den Volksraad* do 
overlegging en het onderzoek van de geloofs
brieven, alsmede omtrent de beslissing van ge
schillen, welke aangaande die geloofsbrieven of 
de verkiezing rijzen) en in lnd. Stb. no. 443
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raai tc benoemen leclen in. Hij, die door den 
Landvoogd benoemd is, geeft binnen vier weken 
na de ontvangst van liet bericht zijner benoe
ming aan den Gouv. Generaal kennis of hij die 
benoeming aanneemt, en wordt geacht haar niet 
aan tc nemen als hij dien termijn zonder kennis
geving laat voorbijgaan. Wanneer de plaats van 
een benoemd lid, niet zijnde de voorzitter, in den 
Volksraad openvalt, wordt daarvan door of van 
wege den Gouv. Generaal medcdccling gedaan 
aan den Raad van N.I., die binnen twee maanden 
na ontvangst der medcdceling de gevorderde 
aanbeveling indient.

b. Kon. besluit van 30 Maart. 1917 no. 70 
(Ind. Stb. no. 442). Dit Kon. besluit wordt 
krachtens art. 2 der hieronder te noemen Stem- 
kantoor-ordonnantie in Indische ordonnanties en 
besluiten aangeduid met den naam: Volksraad- 
Kiesverordening.

Verkiezing van leden van den Volksraad. 
Hierbij geldt het z.g. cvenredigheidsstelscl, vol
gens hetwelk de verkiezing van een candidaat 
niet wordt bepaald door de bloote meerderheid 
van stemmen (meerdcrheidsstelsel), maar door 
het bereiken van het z.g. kiesquotient. Dit kies- 
quotiënt is voor de candidaten voor den Volks
raad het getal, verkregen door het totaal aantal 
der ingevulde stembrieven te deelen door het 
aantal te vervullen plaatsen, vermeerderd met 
één, en het quotiënt te verhoogen tot het on- 
middellijk daarboven liggend getal.

De verkiezing der tot de Europeanen en 
Vreemde Oosterlingen behoorende leden van den 
Volksraad en die van de tot de Inlanders be
hoorende leden hebben ieder afzonderlijk plaat*. 
Als de tijd der periodieke verkiezing is aange
wezen de derde Dinsdag in de maand November. 
Op den dag der verkiezing worden in elk gewest, 
waar gewestelijke en plaatselijke raden zijn in
gesteld, ten kantore van het hoofd van gewes
telijk bestuur opgaven van candidaten ingediend, 
welke door minstens tien kiezers onderteekend 
moeten zijn. De opgaven worden door het hoofd 
van gew. best. gezonden aan den voorzitter van 
het stemkantoor, dat te Batavia is gevestigd 
en waarvan de leden (vijf in getal), evenals de 
plaatsvervangende leden (drie in getal) worden 
benoemd (voor den tijd van drie jaren) en ont
slagen door den Gouv.-Generaal, die uit de leden 
ook den Voorzitter en den plaatsvervangende!) 
voorzitter aanwijst. Het stemkantoor stelt uit 
die opgaven candidatcnlijsten samen en maakt 
van zijne handelingen een proces-verbaal op, 
waarvan iedere kiezer een afdruk ontvangt. 
Binnen dertig dagen na de sluiting der lijst heeft 
over de daarop voorkomende personen eene 
stemming plaats op een door den Gouv. Generaal 
bepaalden dag. De leden der hoogergenoemde 
raden vormen te zamen één kiesliehaam, maar 
komen tot het uitbrengen van hunne stem 
raadsgewijze in vergadering bijeen. Na afloop der 
stemming worden do ingeleverde stembrieven 
in een verzegeld pak door een door het hoofd 
van gew. best. aangewezen landsdienaar over
gebracht aan den voorzitter van het stemkantoor. 
Op den tweedon werkdag na den dag, waarop 
alle pakken met stembrieven zijn ontvangen, 
wordt de uitslag der stemming in een openbare 
zitting van het stemkantoor vastgesteld. Daar
toe worden de stembrieven, na eerst dooreen - 
gemengd en genummerd te zijn, naar de volgorde

(Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
den Volksraad);

het Kon. besluit van 10 April 1917 no. 68 
'(Ind. Stb. no. 444), regelende de bezoldiging van 
den Voorzitter van den Volksraad; en

de ordonnantie van 8 September 1917 (Ind. • 
Stb. no. 545), regelende de bezoldiging van den 
Secretaris van den Volksraad en het overige 
bij dien raad aangcstelde personeel.

Het Kon. besluit van 30 Maart 1917 no. 69 
(Ind. Stb. no. 441) is gewijzigd bij dat van 11 
October 1920 no. 59 (Ind. Stb. no. 776) en het 
Kon. besluit van 30 Maart 1917 no. 71 (Ind. Stb. 
no. 443) bij dat van 25 Juni 1918 no. 21 (Ind. 
Stb. no. 448), terwijl de ord. van 8 Sept. 1917 
(Ind. Stb. no. 545) wijziging onderging bij die 
van 21 April 1920 (Ind.. Stb. no. 312).

De wet van 16 Dec. 1916 en de Kon. besluiten 
van 30 Maart 1917 traden krachtens het Kon. 
besluit’van 10 April 1917 (Ned. Stb. no. 280, 
Ind. Stb. no. 445) in werking op 1 Augustus 1917.

De inhoud der in do bovenvermelde algemcene 
verordeningen vervatte regelingen komt in hoofd- 
zaak op het volgende neer.

a. Kon. besluit van 30 Maart 1917 no. 69 (Ind. 
Stb. no. 44).

Samenstelling van den Volksraad. Volgens ge
noemd Kon. besluit bestond de Volksraad met in
begrip van den Voorzitter uit 39 leden, waarvan 
19 benoemd door den Gouv. Generaal en 19 geko
zen door de leden der gewestelijke en plaatselijke 
raden. Van de benoemden moesten 5 Inlanders 
zijn en 14 Europeanen en Vreemde Oosterlingen; 
van de gekozenen moesten 10 Inlanders zijn en 
9 Europeanen en Vreemde Oosterlingen. Bij het 
Kon. besluit van 11 Oct. 1920no. 59 (Ind, Stb. no. 
776) werden die cijfers gewijzigd als volgt: totaal 
aantal leden 49, waarvan 24 benoemd door den 
Gouv. Generaal en 24 gekozen door de leden der 
meervcrmelde raden; van de benoemden moeten 
8 behooren tot de Inlanders en 16 tot de Euro
peanen ch Vreemde Oosterlingen, van de ge
kozenen 12 tot de Inlanders en 12 tot de Euro
peanen en Vreemde Oosterlingen. De laatste 
cijfers golden reeds bij de benoeming en verkie
zing van leden van den Volksraad voor de drie
jarige periode, welke in 1921 aan vangt.

Eerste periodieke aftreding der leden van den 
Volksraad. Deze heeft plaats op den derden 
Dinsdag van Mei in het derde jaar na dat, waarin 
de Raad zijne eerste zitting houdt.

Aanspraken der leden van den Volksraad op 
vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en op 
zittinggeld. De leden van den Volksraad hebben 
voor hunne reizen ter bijwoning van vergade
ringen van den Raad of van commissiën uit 
den Raad aanspraak op tegemoetkoming voor 
reis- en verblijfkosten op den voet van de ter 
zake voor Europeesche burgerlijke landsdienaren 
geldende bepalingen en worden ongeacht hun 
rang of betrekking gerangschikt in de 1c klasse 
van reizigers in die bepalingen vermeld. Bij 
wijze van zittinggeld genieten zij voorts een be
drag van ƒ 20 voor eiken dag. waarop zij een 
of meer vergaderingen van den Raad of van 
afdeelingen en commissiën uit den Raad hebben 
bijgewoond.

Benoeming der leden van den Volksraad. 
Uiterlijk^dric maanden vóór het tijdstip der 
periodieke aftreding dient de Raad van N.-I. 
de aanbevelingen voor de door den Gouv. Genc-
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der nummers geopend door den voorzitter van 
het stomkantoor, die na de opening van iederen 
stembrief overluid den naam van den eersten 
daarop geplaatsten candidaat voorleest. Iedere 
stembrief geldt als eenc stem voor dien candidaat 
en is deze door het bereiken van het kiesquotient 
gekozen, dan geldt het stembiljet als ccne stem 

- voor den volgenden daarop geplaatsten candi
daat, die het kiesquotient nog niet heeft bereikt. 
De Voorzitter maakt den uitslag der verkiezing 
bekend en de gekozene ontvangt onverwijld van 
hem een afschrift van het proces-verbaal, waar
uit zijne verkiezing blijkt, welk afschrift hem 
tot geloofsbrief strekt. Als hij niet binnen vier 
weken na de ontvangst van dat afschrift aan 
den voorzitter van het stomkantoor kennis geeft 
dat hij de verkiezing aanneemt wordt hij geacht 
haar niet aan te nemen.

Overlegging en onderzoek der geloofsbrieven 
alsmede beslissing van geschillen, welke aan
gaande die geloofsbrieven of de verkiezing rijzen. 
Dit onderzoek en deze beslissing zijn opgedragen 
aan den Volksraad. De gekozene moet zijn ge
loofsbrief binnen drie maanden na de dagtee- 
kening daarvan inzenden bij den Volksraad. 
In afwachting van de opening van de eerste 
zitting van den Volksraad geschiedt die inzen
ding bij den Gouv. Generaal. Is de geloofsbrief 
niet binnen den gestelden termijn ingezonden, 
dan wordt de plaats geacht op nieuw te zijn 
opengevallen. Verklaart de Volksraad^eene stem
ming in een of meer raadsgebieden ongeldig, dan 
geschiedt binnen dertig dagen in die raadsgc- 
bieden een nieuwe stemming en wordt de uit
slag der verkiezing opnieuw vastgesteld. Be
sluit de Volksraad tot nict-toclating van een of 
meer der gekozenen wegen de onjuistheid van 
de vaststelling door het stemkantoor van den 
uitslag der verkiezing, dan wordt de uitslag door 
het stemkantoor opnieuw vastgesteld, met 
inachtneming der beslissing van den Volksraad.

r. Kon. besluit van 30 Maart 1917 no. 71 (Ind. 
Stb. no. -143). De regeling der werkzaamheden’ 
van den Volksraad, nedergclegd in het Regle
ment van Orde voor de vergaderingen van dat 
college, heeft veel overeenkomst met die van 
een parlement in den eigenlijken zin.

De Voorzitter leidt de vergaderingen, hand
haaft de orde en zorgt voor de naleving van het 
Regl. van Orde en de door den Raad genomen 
besluiten. Hij benoemt de leden der uit den 
Raad Ie vormen eommissiën, in de eerste plaats 
die der commissie tot onderzoek van de geloofs
brieven der gekozen leden. Met twee door den 
Raad in de eerste gewone zitting van elk jaar 
aan te wijzen leden vormt hij een commissie 
voor do huishoudelijke aangelegenheden.

De Raad verdeelt zich in de eerste gewone 
zitting van elk jaar bij loting in drie afdeelingen, 
waarin alle onderwerpen, waarover de Gouv. 
Generaal het oordeel >ran den Raad heeft ge
vraagd, worden onderzocht voordat daarover 
in het openbaar beraadslaagd wordt. De voor
zitter stelt alle onderwerpen aan de orde in de 
Nederlandsohe taal en, zooals de bepaling oor
spronkelijk luidde, mocht ook bij de beraad
slaging alleen die taal worden gebezigd. Bij het 
Kon. besluit van 25 Juni 1918 no, 21 (Ind. Stb.

448) is die bepaling echter gewijzigd in dezen 
zin, dat het aan de leden vrijstaat zich van de 
Maleische taal te bedienen. De voorzitter en

plaatsvervangende voorzitters leiden ieder de 
beraadslagingen in eene dier afdeelingen. Iedere 
afdeeling benoemt voor elk in die afdceling te 
onderzoeken onderwerp een rapporteur en de 
drie rapporteurs vormen te zamen eene com
missie van rapporteurs. Ieder lid kan, mits 
in de afdceling tegenwoordig zijnde, schriftelijkc 
en onderteckende nota’s inlcvercn, welke door 
den rapporteur in de commissie van rapporteurs 
worden overgebracht. Van het in de afdeelingen 
verhandelde maakt de commissie van rappor
teurs een verslag op, dat, na te zijn gedrukt, aan 
de leden rondgedeeld en aan den Gouv. Generaal 
en diens gemachtigden toegezonden wordt. De 
Gouv. Generaal kan dat verslag schriftelijk be
antwoorden of namens hem door zijne gemach
tigden doen beantwoorden en nadat dit is ge
schied of gebleken is dat zoodanig antwoord niet 
is te verwachten, wordt- de dag voor de open
bare beraadslaging door den voorzitter bopaald.

Nadat de Volksraad zijn oordeel heeft uitge
sproken wordt dit zoo spoedig mogelijk.ter ken
nis van den Gouv.-Generanl gebracht.

Voorstellen om gebruik te ' maken van de 
bevoegdheid aan den Volksraad verleend om de 
belangen van Ned.-Indië en zijne ingezetenen 
voor te staan bij den Koning, de Staten Generaal 
en den Gouv. Generaal kunnen uitgaan zoowel 
van den voorzitter als van een of meer andere 
leden.- De Raad bepaalt of zulk een voorstel al 
of niet in behandeling zal worden genomen en, 
zoo.ja, of het eerst in de afdeelingen zal worden 
onderzocht of niet. Het onderzoek in de afdee- 
lingcn en de daarop te volgen beraadslagingen 
hebben op de gewone wijze plaats; alleen kunnen 
de voorstellers desgcwenscht het verslag der 
commissie van rapporteurs schriftclijk beant
woorden. De voorstellen of adressen, waartoe de 
Raad besloten heeft, worden dengeen, tot wien 
zij gericht zijn, schriftelïjk aangeboden.

Amendementen en sub-amendementen moeten 
door minstens drie leden worden voorgestcld of 
ondersteund.

d. Kon. besluit van 10 April 1917 no. 6S (Ind. 
Stb. no. 444). De bezoldiging van den Voorzit
ter van den Volksraad is hierbij vastgesteld op 
ƒ 25.000 ’s jaars.

e. Ordonnantie van 8 Sept. 1917 (Ind. Stb. no. 
54$). De bezoldiging van den secretaris*van den 
Volksraad, hierbij bepaald op ƒ 800 — ƒ 1000 
’s maands, werd bij de ord. van 21 April 1920 
(Ind. Stb. no. 312) vastgesteld op / 1000 — 
/ 1200 ’s maands. Blijkens laatstgenoemde or
donnantie krijgt de ndjunct-secretaris / 600 — 
/ 800 ’s maands. Op het overige personeel bene
den den rang van secretaris en boven dien van 
klerk is over het algemeen toepasselijk ver
klaard de algemeene regeling opgenomen in 
art. 1 § 4 van liet- besluit van 2 Jan. 1913 
no. 40 (Ind. Stb. no. 3), terwijl voor het loon 
der klerken en inlandsche beambten ccne af
zonderlijke regeling is vastgesteld.

C. Verdere op den Volksraad betrekking heb
bende bepalingen.

Deze bepalingen zijn:
de ordonnantie van S Sept. 1917 (Ind. Stb. 

no. 546), regelende de werkzaamheden van het 
stemkantoor voor de verkiezing van leden van 
den Volksraad (Stemkantoor-ordonnantic);

de ordonnantie van S Sept. 1917 (Ind. Stb. 
no. 547) houdende eene nadere aanvulling der
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den Minister van Dedem in 1893, de tweede door . 
den Minister Fock in 1907. Ieder hunner diendo 
een wetsontwerp in tot wijziging van het Re- 
gcorings reglement, strekkende om den Raad 
van N.-I. aan te vullen met eenige buitenge
wone leden, die in zekere gevallen aan de werk
zaamheden .van het college zouden deelnemen 
en dan gelijke bevoegdheden zouden hebben - 
als de gewone leden.

Het ontwerp-Van Dedem (Hand. der St. Gen. 
1893/94, Bijl. no. 104), dat niet zeer ver ging 
— de benoeming van particulieren tot buitenge
wone Raadsleden was o.a. niet gebiedend daarbij 
voorgescbreven, maar facultatief gelaten — en 
dat daarom velen teleurgesteld had, kwam inge
volge de ontbinding der Tweede Kamer in 1894 
te vervallen voordat er nog een voorloopig ver
slag over was uitgebracht.

Het ontwerp Fock tot wijziging^van het Reg. 
Regl. (Hand', der St. Gen. lOOü/OTj.Byl. no. 180) 
hing nauw samen met een tegelijk ingediend en 
in eene zelfde Memorie van Toeliclding -behan
deld ontwerp tot wijziging der Indische Compta
biliteitswet, dat voornamelijk strekte om de 
rechtspersoonlijkheid van Ned.-Indiö boven allen 
twijfel te verheffen, maar tevens om, ook in ver
band daarmede, eenige regelingen op financieel 
gebied te treffen, en onder die regelingen be
vond er zich eene, welke door de TwecJde Kamer, 
toen zij in 1909, na het aftreden van den Minister 
Fock, haar voorloopig verslag uitbracht (Hand. 
de/’ St., G?*1908/09, Bijl. nó. 43), eenstemmig ten 
zeerste werd afgekeurd. „Daaj’bjj^werd toch eene 
aanzienlijke beperking beoogd van den gewichtig- 
sten arbeid van het college op koloniaal gebied, 
van zijne bemoeienis n.1. met de jaarlijksclm l.«■- 
grooting van Ned.-Jndië. Vooral Dij de behan
deling dier begroeting in Jndiö zelf had zich de 
behoefte aan medewerking van nog andere dan 
ambtelijke elementen doen gevoelen, daar bet 
huishouden van den Staat bij die gelegenheid 
in al zijne onderdeden ter sprake komt en vcoi- 

* zijdige voorlichting daarbij dus wel liet minst 
kan worden gemist. In hot ontwerp-Van Dedem 
was dan ook deelneming van de buitengewo: 
leden van den Raad van N.-I. aan de behande
ling der begrooling gebiedend voorgeschreven > u 
niet, zooals waar liet ’s Kaads andere werkzaam
heden gold, aan de beslissing van den Gouv. Gen. 
overgelaten. Naar veler oordeel diende echter 
verder te worden gegaan en moest de Indische 
begrooling niet langer in Nederland worden 
vastgesteld, maar in Jndiö, om vervolgens fe 
worden onderworpen aan do goedkeuring van 
den Nederlandschen wetgever. Daar hij slechts 
een klein gedeelte van zijn tijd aan de Indische 
zaken kon wijden en hem Ve.elul db noodigc 
dcennis om ze grondig te beoordoelen ontbrak, 
kon toch, naar men meende, aan dien wetgever 
de geschiktheid om in de bijzonderheden van het 
budget door te dringen niet ten volle worden 
toegekend en zijne taak behoorde daarom be
perkt tc vyordcn tot liet uitoefenen van toezicht 
op de naleving der voor het beheer van de kolo
nie geldende beginselen. Overeenkomstig deze 
laatste zienswijze nu had de Minister Fock in 
zijn ontwerp tot wijziging der Compt. wet de 
bepaling opgenomen dat elk der vier hoofd
stuk ken, waarin de Indische begrooling .evenals 
vóór dien, verdeeld zqu zijn, instedo van iir 
Nederland bjj wet, zou worden vastgesteld.in

Localeraden-ordonnantie, krachtens wolke eenige 
bepalingen van laatstbedoelde verordening niet 
van toepassing zijn op dc stemming voor dc 

*. verkiezing van leden van den Volksraad;
het besluit van den Gouv. Generaal van S Scpt. 

1917 n° 1 (Ind. Stb. no. 548), waarbij vooreerst 
is bepaald dat dc sterkte voor het bij don Volks
raad aangesteld personeel beneden den rang 
van secretaris wordt geregeld in verband met de 
daarvoor jaarlijks bij de begrooling toegesla'ne 
fondsen, terwijl'daarbij verder ter uitvoering 
vansommige voorschriften der Volksraad-Kies ver
ordening (lnd. Stb. 1917 no. 442) modellen zijn 
vastgesteld voor verschillende der bij dc Kics- 
verordening voorgeschreven stukken (opgaven 
en lijsten van candidatcn voor den Volksraad, 
oproeping der leden van gewestelijke en plaat
selijke radem voor de stemming, stembrieven, 
processen-verLaal \an de zittingen van het stem- 
kantoor) en eindelijk daarbij bepaald is op welke 
wijze de in verschillende gevallen voorgeschreven 
verzegeling van pakken met stukken (opgaven 
van candidatcn; stembrieven) moet plaats 
hebben; * t . • . j

het- besluit van den Gouv. Generaal vap. 16 
Jan. 1918 no. 30 (Bijblad, op bet Staatsbi." van 
N.-l. no. S905), waarbij de Voorzitter van den 
■Volksraad is gemachtigd, wanneer bij zulks 
•noodig mocht achten dienstreizen'te ondernemen 
!op kosten van den lande;
,r het besluit van den Gouv. Géneraal van 12 
'April 1918 no. 59 (Ind. Stb. no. 194), bepalende 
dat aan landsdienaren, die lid zijn van don 
Volksraad, door den Gouv. Generaal verlof 

'wegens gewichtige rédenen kan worden verleend 
tot bijwoning der vergaderingen van dien Raad, 
voor zoover zij niet b'chooren tot het personeel 
der rechterlijke macht, en dat door hen voor den 
geheelen duur van zulk een verlof volle bezoldi
ging wordt genoten;

het besluit van den Gouv.Generaal van 20 
Sept-. 1918 no. 38 (Bijblad op het Staatsbi. van 
N.-I. no. 9075), waarbij machtiging is verleend 
om aan dc leden van den Volksraad bij reizen 
met de Staatsspoor- en tramwegen tot het in
stellen van plaatselijke onderzoekingen vervoer 
voor rekening van den lande toe te staan;

het Kon. besluit van 24 Mei 1919 no. 43 (Ind. 
Stb. ncf. 545), waarbij aan de leden van den 
Volksraad een forum privilegiatum is toegekend, 
door hen op te nemen onder do personen, be
doeld bij art. 165 van het Reglement op de Rech
terlijke Organisatie.

II. Geschiedenis i;n toelichting dhr op 
den Volksraad betrekking hebbende be
palingen.

A. Geschiedenis.
Reeds langen tijd voordat de'Volksraad in liet 

leven werd geroepen was de wenschelijkheid 
gebleken om de niet-a mbf olijke élementen 
onder dc ingezetenen van Ned-.-Indiö, die van de 
deelneming aan bestuur'en wetgeving van het 
land geheel waren uitgesloten, niet langer van 
alle bemoeienis daarmede verstoken te laten, 
maar van hunne kennis.éh ervaring in liet belang 
der publieke zaak partij te trekken.

Aanvankelijk scheen dit het best te kunnen 
'geschieden door in den Raad van N.-L, met uit
breiding .van het aantal leden, eenige particu
lieren op te nemen, en twee pogingen zijn dan 
ook in die richting aangewend, de eerste door •
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Indië bij cenc ordonnantie, die, om te kunnen 
werken, bij de wet moest worden goedgekeurd. 
Alleen ingeval de ordonnantiën betreffende een 
of meer hoofdstukken der begrOoting niet op het 
voorgeschreven tijdstip gereed waren en indien 
de Minister of de Staten Generaal zich daarmede 
niet konden vcrcenigen zou de vaststelling dier 
hoofdstukken kunnen geschieden bij de wet. 
Dc Tweede Kamer zou dus elk dier hoofdstukken 
moeten goedkeuren of verwerpen zonder daarin 

p verandering ,tc kunnen brengen en, daargelaten 
nog of daarin ccne verkorting was gelegen van 
het recht van amendement — volgens sommigen 
ook van dat van initiatief — kon de Kamer 
zich bij zoodanige inkrimping van hare bevoegd
heid niet nederleggen, aangezien deze haar on- 

• verdiend en onraadzaam voorkwam. Onverdiend 
daar zij hare taak ten aanzien* der koloniën 

- steeds naar behooren had vervuld, ja dikwijls 
een heilzamen invloed op den gang der zaken in 
Indië had uitgeoefend, en ongcwenscht omdat ' 
de achteruitgang in bet.eckeni.s_ van het Parlc- J 
ment, en in het bijzonder van de Tweede Kamer, 
gepaard zou gaan met ccne bedenkelijke ver
meerdering der macht van dc Indië beheer- 
schende bureaucratie, van de Indische Regccring r 
namelijk, die een veel belangrijker aandeel in de : 
totstandkoming der Indigpho begrooting zou 
krijgen, zoowel als van den Minister van Kolo- ' 
niën, wiens invloed te dien aanzien zeker niet 
zou verminderen, waar bij de samenstelling der 
begrooting natuurlijk met zijne inzichten re
kening zou worden gehouden. Wel zou volgens ’ 
het ontwerp tot wijziging van het Rcg. reglement 
ook door anderen dan de Regeeringsambtcnaren j 
aan den begroptingsarbeid in Indië worden deel
genomen, maar .dit maakte weinig verschil, daar j 
de aan den Raad van N.I. als buitengewone \ 
leden loc te voegen particulieren, evenals dc 
gewone leden, benoemd zouden worden door de 
Kroon op aanbeveling van den Gouv. Generaal, 
Tia overleg met den Raad.

Wat nu laatstbedoeld ontwerp betreft, dit j 
had in de Kamer slechts op één jmnt nagenoeg ! 
algemeenc instemming kunnen vinden, n.I. voor 1 
zooveel daarbij was vporgoschrovcn openbaarheid 
van die vergaderingen van den Raad van N.-L, 
waaraan de buitengewone leden zouden decl- 
moiieij. De geheimhouding toch, welke bij dc > 
behandeling van alles wat hot staatsbestuur 
raakte in Indië werd in acht genomen, was ook 
al lang velen een doorn in lipt oog. Op openbaar
heid der vergaderingen van den Raad van N.-L, 
was dan ook neetls meermalen aangedrongen en 
het werd mede een gebrek geacht van hot ont
werp-Van Deden), dat het die openbaarheid niet 
verzekerde. Voor bot overige werden echter tegen 
het ontwerp-Fock meerdere bedenkingen aan
geveerd, waarvan de voornaamste wel was dat 
het aan de ingezetenen van Ned..-Indië geonorlei 
invloed toekende op de keuze der personen, die 
toch in zekeren zin goaoht konden worden hen 
te vertegenwoordigen. Terwijl dit. bezwaar vrij 
algemeen werd gedeeld, waren de gevoelens 
evenwel verdeeld omtrent do wijze, waarop 
daaraan moest -worden tegemoet gekomen. Een 
deel der Kamerleden wilde wel vasthouden aan 

\ het denkbeeld der uitbreiding van' dim Raad van. 
N.-L met buitengewone leden, mits deze .op - 
voordracht of aanbeveling van bepaald aan te ’’ 
wijzen ingezetenen of verccnigingen van inge

zetenen benoemd, dan wel door de ingezetenen 
verkozen zouden worden; anderen verwachtten 
ook van cenc hervorming van den Raad van 
N.-L in dien zin geen heil, omdat de Raad een 
adviscerend college was, op welks behoud als 
zoodanig vie'l prijs te stellen en dat een twee/ 
siachtig karakter zou verkrijgen, indien. het ook 
als vertegenwoordigend lichaam dienst' moest 
doen. Om die reden en om voorts in werkelijkheid 
dc ontwikkeling der kolonie te bevorderen in de 
richting van zelfbestuur, waarop ook de Minister 
Fock blijkens zijne toelichting bedacht was 
geweegt, werd het van die zijde wonschelijk ge
acht dc ingezetenen te doen vertegenwoordigen 
door een afzonderlijk college, bestaande uit. van 
de Regccring onafhankelijke mannen, zoowel 
Nederlanders als Inlanders en Vreemde Ooster
lingen. Dc beide laatste categorieën van inge
zetenen werden uitdrukkelijk vermeld, omdat 
zij volgens he$ o n t we r p F o c;k . — en ziedaar-een?- 
andere grief daartegen — geen lid van den Raact 
van N.-I., gewoon of buitengewoon, konden 
zijn. Voor laatstbedoelde leden toch gold volgens 
dat ontwerp, evenals voor de eerstbedoelde, het 

fvereischte, dat zij Nederlanders moesten zijn en 
de bepalingen op.hpt Nederlandschap kende», 
aan Inlanders en Vreemde Oosterlingen die 
hoedanigheid niet toe.

Dc Minister Idenburg, die den Heer Fock had 
vervangen- en diens voorstellen had gchand- 

i-haafd, niettegenstaande hij, zooals zijn opvolger 
later mededeelde, ernstige bezwaren daartegen 
had, meende naar aanleiding van het Voorl. 
verslag der Kamer met de Indische Regeering 
in nader overleg te moeten treden en in dit sta
dium verkeerde de zaak nog, toen in zijne plaats 
de*Heer de Waal Mnlcfijt als Minister .optrad. 
.Blijkens dc Memorie van Antwoord, welke deze 
staatsman in Oct. 1911 op het.,Kamerverslag 
uitbracht (Hand. der St. G. 191Ï/12-,. Bijl. no. 
31), deelde hij de daarin to horde gebrachte her
denkingen en van de ontwerpon jrvar* ckmi Hec.c 

"Fock handhaafde hij dan ook alleen dat tof 
wijziging der Compt. wet, na- daaruit dc bcV 
palingen te hebben gelicht, die aanstoot hadden 
gegeven. In Maart 1912 kwanvbij de mondelinge 
behandeling van dat ontwerp (Hand. der Ést. G.. 
1911/12 2c Kr. bl. 18S1-192Ö) het .denkbeeld 
.om.een afzonderlijk orgaan tot vertegenwoor
diging der ingezetenen van .Ned.-Indicl in hei 
leven te roepen op nieuw ter sprake, ook in ver
band met de vraag of, zoolang zulk een orgaan 
ontbrak, Ned.-Indië wel geacht kon worden 
rechtspersoonlijkheid tc bezitten. Het bleek toen 
dat bij het Departement van Koloniën reeds ccne 
wotsvoordracht tot verwezenlijking van bedoeld 
denkbeeld in bewerking was en in Juli 1913 werd 
dan ook een voorstel aanhangig. gemaakt tot 
aanvulling van het Rcg. Reglement met cenc 
reeks bepalingen, betrekking hebbende op een 
nieuw in te stellen lichaam, dat een vertegen
woordigend karakter zou dragen en den naarn 
„Koloniale Raad”.zóu voeren. Met dit voorstel 
ging gepaard eenatwaede, strekkende om in do 
Compt. wet do wijzigingen aan te brengen, vor- 
eischt met bet oog op do deelneming van het 
nieuwe college aan de vaststelling der bogrooting 
van. Ned.-Indië (Hand. der St. G. 1912/13 Bijl. 
no. 344).

Deze voorstollfen hadden hetzelfde lot als 
hunno voorgangers. Er was door de Tweede
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: lichaam, zooals dan ook uitdrukkelijk is gecon
stateerd in de considerans der. wet, welke 
overeenkomt met die in het ontwerp-Pleijte, 
dat hierin wederom in hoofdzaak overeenstemt 
met het vorig ontwerp. In dat nieuwe staats
lichaam zouden volgens de toelichting op de 
ministcrieelc ontwerpen de verschillende bevol
kingsgroepen en belangen der kolonie vertegen
woordigd moeten zijn. Tevens stond echter vast 
dat dit vertegenwoordigend lichaam ónmogelijk 
zou kunnen zijn eene volksvertegenwoordiging in 
Wcsterschcn zin. Zoowel in zijne samenstelling 
als in zijn werkkring en rechten en bevoegdheden 
zou het daarvan aanmerkelijk moeten verschillen. 
De moeilijkheid om een orgaan met representa
tief karakter op te bouwen was, zooals door 
beide Ministers is uiteengezet in de toelichting 
op hunne ontwerpen, gelegen in de bonte en in
gewikkelde samenstelling der Indische maat
schappij, die uit meerdere in aantal en ontwik
keling zeer verschillende groepen bestaat, wier 
behoeften en belangen evenals die van de elemen
ten, waaruit zij gevormd zijn, dikwijls zeer uit- 
eenloopen, ja soms tegen elkaar indruischen. De 
verspreiding der bevolking over ver uiteenliggen
de gebiedsdeelen, waartusschen geen maatschap
pelijke band bestaat en geen maatschappelijk ver
keer plaats heeft, maakt zelfs dat vaak alle 
gemeenschap van belangen wordt gemist. Een 
centraal orgaan, waarin de talrijke bevolkings
kringen van gansch Jndië vertegenwoordigd zou
den zijn door afgevaardigden uit elks eigen 
midden werd dan ook voor afzien baren tijd nog 
ondenkbaar geacht. Intusschen moest zooveel 
mogclijk ook voor hen worden gezorgd, die geen 
eigen vertegenwoordiging konden hebben, en 
daarom zou het college voor een deel moeten 
bestaan uit leden, die op andere wijze dan door 
verkiezing waren aangewezen en van wie ver
wacht kon worden dat zij bij uitstek geschikt 
waren om op te komen voor belangen en be
hoeften, waarmede anders wellicht geen of 
niet voldoende rekening zou worden gehouden. 
Beide Ministers wilden daarom een deel van de 
leden doen benoemen door den Gouv. Generaal, 
maar terwijl volgens den Heer de Waal Malefijt 
de benoemde leden grootendeels ambtenaren 
moesten zijn, op grond dat aan dezen de 
behartiging van de belangen der Inlandsehe be
volking het best zou zijn toevertrouwd, vond de 
Minister Pleijte daartoe geen reden. Ook achtte 
hij liet niet raadzaam om, zooals zijn voorganger 
metfe had voorgesteld, den Vice-president en de 
leden van den Raad van X.-I. ambtshalve zit
ting in den Kolonialen Raad te doen nemen. 
Het aantal leden van den Raad, dat zijn voor
ganger op 20 bepaald had, wensehte hij vast ge
steld te zien op 39. In beide gevallen was onder 
het aantal loden begrepen de Voorzitter, als 
hoedanig volgens het ontwerp-de Waal Malefijt 
zou optreden de Vice-president van den Raad 
van N.-I. Volgens het ontwerp-Pleijte zou de 
Voorzitter worden benoemd door de Kroon en 
zou van de 38 andere leden de helft door den 
Gouv. Generaal benoemd en de andere helft 
door de ingezetenen gekozen worden. Van de 
benoemde leden zou een bepaald aantal tot de 
Inlanders moeten behooren. Deze bepalingen 
werden gewijzigd in dien zin dat verandering in 
het totaal aantal leden van den Volksraad en in 
de verhouding van het aantal door de ingezetenen

Kamer nog geen verslag over uitgebracht, toen 
de Minister, van wien zij waren uitgegaan, 
moest aftreden, en zijn .opvolger, de Heer Pleijte, 
kon zich niet in allen deelc er mede vcrconigen. Dit 
gaf hem aanleiding om, terwijl hij het ontwerp 
betreffende de Compt. wet behoudens ccnige 
geringe. wijzigingen handhaafde, een nieuw ont
werp betreffende het Reg. Reglement in te 
dienen, hetwelk, ofschoon in strekking met het 
vorige overeenkomende, in de onderdeden niet 
onbelangrijke- afwijkingen vertoonde. De schrif
telijke gedachtenwisseling tusschcn den Minister 
en de Tweede Kamer over de nieuwe ontwerpen 
had nog plaats in hetzelfde jaar 1015, waarin 
zij waren ingediend, in den loop van 1916 volgden 
de mondelinge beraadslagingen in de Tweede 

• en de behandeling in de Eerste Kamer en in 
December van dat jaar werden de aanhangige 
regelingen beide op dcnzelfden dag tot wet ver
heven. Zij vormen de reeds genoemde wet van 
16 Dec. 1916 (Ncd. Stb. van 1916 no. 535, Ind. 
Stb. van 1917 no. 114) tot wijziging van het Reg. 
reglement en de wet van denzelfdcn datum (Ncd. 
Stb. van 1916 no. 536, Ind. Stb. van 1917 no. 
115) tot wijziging der Compt. wet. Ingevolge de 
behandeling in het Parloment onderging het 
ministerieel ontwerp van laatstbedoelde wet 
geen wijziging van belang en bleef dat van eerst
genoemde wet wat de hoofdzaken betreft nage
noeg onaangetast. ( Handel, der St. G. 1914/15. 
Bijl. no. 61 en 365; 1915/16 Bijl. no. 54; 2e Kr. 
BI. 20-110 en 198 en le Kr. BI. 64-67 en 107 
-134).

B. Toelichting.
Tot toelichting van de verschillende op den 

Volksraad betrekking hebbende bepalingen 
valt het volgende op te merken.

De wetsartikelen, welke die bepalingen be
vatten, zijn, zooals het ontwerp-Pleijte aangaf, 
aan het eind van het Reg. reglement geplaatst 
en samengevat in een 10e hoofdstuk daarvan, 
getiteld „Van den Volksraad”. Het ontwerp- de 
Waal Malefijt had daaraan eene plaats willen 
geven in het eerste hoofdstuk van het Reglement 
(Van de samenstelling der Regeering van Ned. 
Indië) en in de Tweede Kamer werd opgemerkt 
dat die bepalingen het meest thuis hoorden 
achter het tweede hoofdstuk (Van de bevoegd
heden en de plichten der Regeering van^ed.- 
Jndië). Met eene andere plaatsing dan de door 
den Heer Pleijte voorgestelde zou echter eene 
vernummering van tal van artikelen van het 
Reglement gepaard moeten gaan, welke,naarde 
Minister vreesde, grooten last zou veroorzaken.

Tegen den naam „Koloniale Raad”, die aan
vankelijk aan het nieuwe staatscollege was toe- 
gedacht, werd in de Tweede Kamer het bezwaar 
aangevoerd dat hij beter zou passen ' bij een 

, college, dat den Minister van Koloniën van 
advies moest dienen, dan bij een dat een ver
tegenwoordigend karakter droeg, en op voor
stel van den Minister Pleijte is toen de naam 
„Volksraad” gekozen, al scheen ook deze het 
karakter van het college niet geheel juist weer te 
geven, omdat dit niet door het volk zou gekozen 
worden en 
zitten zou.

Omtrent het aan het nieuwe lichaam toe te 
kennen karakter kon na al wat ‘daarover reeds 
was te doen geweest moeilijk twijfel bestaan. De 
Volksraad moest zijn een vertegenwoordigend
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gekozenen tot dat der door den Gouv. Generaal 
benoemden mogelijk zou zijn zonder telkens het 
Rog. reglement te wijzigen, terwijl ook gezorgd 
werd dat een aantal voor vermeerdering vat
bare plaatsen in liet college, zoowel onder de be
noemde als onder de gekozen leden, voor In
landers bestemd zouden blijven. De Gouv. 
Generaal zou tot de benoeming der door hem aan 
te wijzen leden eerst overgaan, nadat de verkie
zingen der overige leden waren afgeloopen en hij 
zou zoodoende in de gelegenheid zijn om in de 
vertegenwoordiging te voorzien van belangen, 
die gebleken waren anders niet of niet behoorlijk 
vertegenwoordigd te zullen worden. Zooals 
boven vermeld werd is het aantal leden van den 
Volksraad, dat in 1917 op het minimum van 39 
was vastgesteld, in 1920 tot 49 vermeerderd.

Een ander punt van belang was de regeling 
der verkiezingen voor den Volksraad. Algemeen 
werd ingezien dat van rechtstrcoksche ver
kiezingen door de ingezetenen geen sprake kon 
zijn, maar het was niet gemakkelijk aan te geven 
op welke wijze zij dan in staat gesteld zouden 
worden aan de samenstelling van den Volksraad 
deel te nemen. Bij gebreke van iets beters werd 
de door den Minister voorgcstelde regeling aan
vaard, volgens welke de leden der bij art. 686 
van liet Rog. Reglement ingestclde raden als 
kiezers zouden optreden. Een soort getrapt kies
recht dus, maar waardoor aan de belanghebben
den althans ccnige invloed op de keuze hunner 
vertegenwoordigers werd toegekend, een invloed 

steeds zou toenemen, daar de leden der 
gewestelijke en plaatselijke raden bij gestadige 
yoorlschrijding der decentralisatie meer en meer 
door rechtstreeksehc verkiezingen zouden wor 
den gekozen. Eene principieele afwijking van 
liet ontwerp-Pleijte was, dat de daarbij voor- 
gestelde verkiesbaarheid van vrouwen tot lid 
van den Volksraad niet in de wet werd opge- 
noinen ingevolge den heftigen tegenstand, welke 
dii voorstel in de Tweede Kamer ontmoette, 
eensdeels omdat velen betwijfelden of de vrouwen 
in Indië wel reeds voor de haar toegedachte taak 
geschikt waren, anderdeels omdat het vraagstuk 
van het vrouwenkiesrecht destijds juist in Neder
land aanhangig was en men het oneigenaardig 
vond, dat daaromtrent voor de Kolonie eene be
slissing zou worden genomen, voordat dit nog 
voor het Moederland was geschied.

Wat de bevoegdheid van den Volksraad aan
gaat, hel lag in de bedoeling, dat de Raad niet 
meer zou zijn dan een advisecrend college. Ook 
werd het niet raadzaam geacht hem eene zeer 
omvangrijke taak op te dragon, met name zou 
hij, naar men meende, niet geroepen kunnen 
worden tot medewerking aan den dagelijkschen 
wet gevenden arbeid in de kolonie, daar in dat 
geval de veraf wonende loden van geregelde 
deelneming aan de werkzaamheden zouden zijn 
uitgesloten on het lidmaatschap van den Volks
raad alleen behoorlijk vervuld zou kunnen wor
den door hen, die geen andere dan de daaraan 
verbonden bezigheden hadden. Intusschcn zou 
de Volksraad toch gelegenheid hebben over de 
meest uitcenloopende onderwerpen het staats
bestuur betreffende zijn oordeel te doen kennen 
bij de behandeling der begrooting, waarover de 
Gouv. Generaal volgens de beide ministcricclc 
ontwerpen verplicht was den Raad te raad
plegen, evenals over het slot der rekening, do

bestemming van het voordeclig en de dekking 
van het nadcelig slot der rekening en over het 
aangaan en 'waarborgen van gcldleeningcn door 
den Gouv. Generaal. Daaraan werd in het ont
werp van den Minister Pleijte toegevoegd, dat de 
Landvoogd den Volksraad zou kunnen raad
plegen over alle onderwerpen, waarover hij 
’s Raads oordeel wcnschte te vernemen, en dat 
de Raad het recht zou hebben om de belangen 
van Ncd.-Indië en zijne ingezetenen voor te 
staan bij den Koning, de Staten Generaal en 
den Gouv. Generaal. Door deze laatste be
paling zou de Volksraad het in zijne macht heb
ben uit eigen beweging den kring zijner bemoeie
nis zoover uit te strekken als hem geraden zou 
voorkomen. Op verlangen der Tweede Kamer 
werd eindelijk de verplichte raadpleging van het * 
college uitgebreid tot de ontwerpen van alge- 
meene verordeningen, welko aan de ingezetenen 
persoonlijke militaire lasten opleggen, en werd 
bepaald dat de Koning bij algemeene verorde
ning zoodanige raadpleging ook ten aanzien van 
andere onderwerpen zou kunnen voorschrijven. 
Wel ccnigszins in strijd met het advisecrend 
karakter van den Volksraad is de in de Compt. 
wet overeenkomstig het voorstel der beide 
Ministers opgenomen bepaling dat de Gouv. 
Generaal bij de vaststelling der begrooting, welke 
voorloopig door hem geschiedt en definitief bij 
de wet plaats heeft, niet vrij is in zijne beslissing, 
maar zich moet houden aan het gevoelen van 
den Volksraad. Die bepaling bleef dan ook niet 
onaangevochten, maar werd niettemin gehand
haafd.

Van de rechten, welke eene volksvertegen
woordiging in den eigenlijken zin pleegt uit te 
oefenen, is aan den Volksraad alleen toegekend 
het recht om de belangen van het land en van 
de ingezetenen, die hij vertegenwoordigt, bij de 
bevoegde autoriteiten voor te staan (recht van 
petitie). In het Parlement zijn stemmen opge
gaan om de rechten van den Raad uit te breiden 
en hem met name het recht van enquête te ver- 
lecncn. Daartegen werden echter bezwaren aan
gevoerd zoowel van praktischen als van prin- 
cipieelen aard. Er werd op gewezen hoezeer de 
grootc afstanden, do moeilijkheid om getuigen 
te verkrijgen en zoo meer aan de behoorlijke 
uitoefening van het recht van enquête in den 
weg zouden staan, terwijl verder werd aange
voerd dat dit recht naast het recht van inter
pellatie een middel is, dat aan eene volksver
tegenwoordiging ten dienste staat om controle 
op de Regeering uit te oefenen, indien zij deze 
krachtens het beginsel dor ministcricclc ver
antwoordelijkheid ter verantwoording kan roe* 
pen, en dat het dus niet zou passen bij een 
lichaam, dat, zooals de Volksraad, zoodanige 
macht niet bezit. Intusschcn werd uitdrukkelijk 
erkend dat de Volksraad, al kon hem het recht 
van enquête niet worden toegestaan, toch onge
twijfeld bezit hetgeen de Frnnschen in onder
scheiding daarvan noemen le droit de s’enquérir, 
hot recht n.1. om een onderzoek in te stellen 
zonder gebruikmaking van de dwangmiddelen 
tot verkrijging van inlichtingen, waaraan het 
recht van enquête zijne bijzondere bctcekenis 
ontleent.

III. Dk Volksraad ik werking.
De Volksraad is gehuisvest in de vroegere, 

ambtswoning van den Commandant van het
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„liet leven geroepen als zuiver aclvisecrend” 
zeide de gemachtigde der Rcgeering in de ver
gadering van het college van 2 Dcc. 1918 „en 
„bedoeld als een college, met een, althans voor 
„de naaste toekomst, zeer beperkte taak heeft 
„de Volksraad zich reeds in het eerste halfjaar 
„van zijn bestaan een positie weten te verwer- 
„ven, welke ver boven den oorsprónkclijken 
„opzet uitgaat.” Inderdaad heeft de Volksraad 
zich al dadelijk begeven op een terrein, waarvan 
een zuiver adv-isecrcnd lichaam is uitgesloten. 
Hij heeft zich n.1. terstond geplaatst op het 
standpunt, dat hij kritiek en toezicht op de Rc
geering • mocht uitoefenen, zooals dat in een 
Parlement pleegt te geschieden, en dit was ver
klaarbaar en kon niet belet worden, omdat de 
Volksraad eigenlijk geen zuiver adviseere.nd 
lichaam was. Met zijn karakter als zoodanig 
strookten niet het gewichtig aandeel, dat hem 
in de totstandkoming der Indische begrooting 
was toegekend, en het recht, dat hem was ver
leend om de belangen van Indië en zijne inge
zetenen voor te staan bij den Koning, de Staten- 
Generaal en den Gouv. Generaal. Bij de behande- . 
ling toch van de begrooting zoowel als bij liet 
gebruik maken van bedoeld recht moest dikwijls 
beoordeeling en, wanneer men zich er niet- mede 
vereenigen kon, bestrijding en vcroordeeling van 
de handelingen en voornemens der Rcgeering 
onvermijdelijk zijn. Kan dus den Volksraad niet 
ten kwade worden geduid, dat hij de gedragslijn 
der Regeering aan critiek en controle onderwierp, 
niet zonder grond wordt hem wel verweten, dat 
bij daarbij niet altijd de juiste maat wist in het 
oog te houden en den gepasten toon wist in acht 
te nemen. De beschouwingen en denkbeelden 
toch, welke daarbij ten beste werden gegeven, 
getuigden niet altijd van etui juist inzicht en 
grondige kennis van zaken; de wijze, waarop aan 
grieven uiting gegeven en op wegneming daar' nn 
aangedrongen werd, liet dikwijls veelte wenschen 
over; meermalen werden uitlatingen vernonc-n, 
welke beter achterwege waren gelaten. Nu kan 
als verontschuldiging voor die houding van den 
Volksraad voorzeker worden aangevoerd de 
jeugd van het lichaam en gewezen worden op 
het feit dat het in de vergaderingen van oudere «-n 
meer geroutineerde volksvertegenwoordigingen 
dikwijls niet beter toegaat. Maar de Indische Re
geering — en dit maakte de dikwijls onrcdclijko 
critiek en felle aanvallen in den Volksraad voor 
haar bijzonder onaangenaam — stond tegenover 
het college niet even sterk als andere regeeringen 
tegenover hun parlement. Had zij met een par
lement in den eigenlijken zin te doen gehad, dan 
had zij op den voortd urenden steun van een of 
meer der partijen, waarin de leden van zulk eeno 
vertegenwoordiging verdeeld zijn, kunnen reke
nen, en dan hadden hare tegenstanders rekening 
moeten houden met het feit, dat zij te eeniger 
tijd geroepen konden worden zelf het bewind te 
aanvaarden, hetgeen hen van zelf tot het be
trachten van gematigdheid had gedwongen. Waar 
zij den Volksraad tegenover zich had, kon echter 
noch van het een noch van het ander sprake zijn. 
„Hij” — n.1. de Volksraad — zeide do gemach
tigde der Regeering voor algcmcene zaken — 
over deze betrekking hieronder nader — in do 
vergadering van den Volksraad van 2 Juli 1919: 
„bleek onbegrensde mogelijkheid en vermogen 
„tot critiek te bezitten en wel critiek, niet in

leger in Ned.-Indië, gelegen in het Hertogspark 
te Batavia.

Hij werd den lSen Mei 1918 plechtig geïnstal
leerd met eenc rede van den Gouv. Generaal, hield 
den 2Ien dier maand zijne eerste vergadering 
en heeft dus thans (Maart 1921) nagenoeg drie 
jaren bestaan.

In dien tijd is reeds afdoende gebleken van 
hoe groot belang en nut de instelling van den 
Volksraad voor Indië moet worden geacht en 
hoe ongegrond vele van de bezwaren moeten 
heeten, de tegen het nieuwe staatslichaam, toen 
het nog .in wording was, in het Parlement en 
de pers zijn ingébracht. Zoo heeft men ten on
rechte gevreesd dat de Raad door de Regeering 
zou worden tegengewerkt en dat de Gouv. Ge-

• neraal bij de benoeming van leden van het college 
meer zou letten op de gezindheid .der candidatcn 
tegenover de Regeering dan op de vraag wie het 
meest geroepen scheen om leemten in de ver
tegenwoordiging aan te vullen. De Regeering 
heeft zich steeds beijverd om den Volksraad tot 
zijn recht te doen komen door hem zooveel mo
gelijk ter wille te zijn en hem in alle belangrijke 
vraagstukken, welke zich sedert zijn optreden 
hebben voorgedaan, te kennen, en algemeen 
wordt erkend, dat bij de benoeming van Volks- 
raadsleden door den Gouv. Generaal nooit par
tijdigheid of vooroordeel zich hebben doen gelden. 
Evenzoo is ijdel gebleken de vrees, dat de ver
standhouding tusschen Europeanen en nict- 
Europeanen in den Volksraad te wenschen zou 
overlaten, eene vrees, welke zelfs bij de behan
deling van het wetsontwerp tot instelling van den 
Volksraad in het Parlement het denkbeeld heeft 
doen opperen om die beidecategorieën van leden in 
afzonderlijke secties te vereenigen en afzonderlijk 
te doen beraadslagen, en welke voorts er toe 
schijnt te hebben bijgedragen dat de Inlandsche 
leden begonnen zijn met een eigen club te vor
men. Zeer spoedig was het duidelijk dat het 
rasverschil geen moeilijkheden zou opleveren en 
dat de samenwerking der onderscheidene leden 
niets te wenschen zou o verlaten. Het meest 
echter bleken zij zich vergist te hebben — en 
hun aantal was zoowel in als buiten het Parle
ment niet gering — die meenden dat de Volks
raad, zoowel door de gebrekkige wijze, waarop

• hij was samengesteld, als door de beperktheid 
zijner bevoegdheid en rechten, voorbestemd was 
om een lichaam te worden van geringe betceke- 
nis, zonder kracht en zonder invloed. Het tegen
deel bleek al zeer spoedig. In een der eerste ver
gaderingen zijner eerste zitting gaf de Volksraad 
reeds een bewijs van zijn wil om zich te doen 
•gelden door de bovenvermelde wijziging uit te 
lokken der bepaling van het Regl. van Orde, dat 
bij de beraadslagingen alleen het Nedcrlandsch 
mocht worden gebruikt. Daardoor toch werd 
aan de zoogenaamde taalquaestic eene andere 
oplossing gegeven dan die, welke door den Mi
nister van Koloniën, niettegenstaande vele daar
tegen ook in het Parlement aangevoerde be
zwaren, verkozen was. Ook overigens heeft de 
Volksraad getoond geen ondergeschikte rol te 
willen spelen. Van den aanvang af is er een groote 
kracht van hem uitgegaan en dit gevoegd bij de 
toewijding, ijver en 
zich op de vervulling zijner taak heeft toege-

. legd, heeft hem een gezag en invloed verschaft, 
die alle verwachtingen te boven gingen. „In
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„toom gehouden door cenigo politieke verant- 
„woordelijkheid. Tegenover die critiek staat de 
„Rogeering onvoldoende gewapend, al ware liet 
„slechts omdat zij w.èl verantwoordelijkheid 
„draagt. Het als zuiver adviseorond bedoeld 
„lichaam bezit in zijno werkwijze bijna de vol- 
„ledigc vrijheid van een parlement en kan uit 
„eigen initiatief adviezen doen voortspruiten. 
„In andere landen, waar advisecrende raden bc- 
„staan, zijn hunne handen veelal gebonden. De 
„advisecrende bevoegdheid van den Volksraad 
„is echter door geenerlei wettelijke bepaling be- 
„perkt en doordat dit lichaam niet verantwoor
delijk kan worden gesteld voor de gevolgen van 
„zijne adviezen is een automatische rem even- 
„min aanwezig”. Hij wees er verder op dat aan 
de eene zijde stond „een groep hard werkende, 
„met liet beheer der staatszaken meer dan over
paden landsdienaren” en aan den anderen kant 
39 of liever, daar de Voorzitter moest worden 
uitgezonderd, 38 „critici, die zelden eenige waar- 
„deering voor het zoo moeizaam tot stand 'ge
brachte uitten, maar daarentegen het wapen 
„der critiek onvermoeid hanteerden en dikwerf 
„zonder zich in de betreklcelijko quaestie geheel 
..te hebben ingewerkt. Het is dezelfde verhouding 
„als in een parlement met dit groote verschil, 
„dat daar de Regeering steun in de meerderheid 
„vindt en verdwijnt, zoodra die steun ontvalt. 
„Hier is een rolwisseling tussclicn Regeering en 
„critici niet mogelijk, waardoor rem op de kritiek 
„evenzeer als steun van uit den Volksraad gc- 
„mist wordt.” Hij voegde daar evenwel aan toe: 
„Aan den anderen kant begrijpt de Regeering 
„volkomen dat de Volksraad en vooral die leden, 
„die met de huidige verhoudingen het minst 
„tevreden zijn, van hun recht tot critiek een zoo 
„uitgebreid mogelijk gebruik maken. Zij be
grijpt eveneens dat door een jarenlang bewind, 
„dat geen openbare verantwoordelijkheid kon 
„afleggen en daardoor slecht begrepen werd, 
„een wijd verspreid wantrouwen kan zijn ont
staan, dat thans bij de eerste gelegenheid tot 
„onderling overleg ook niet ineens verdwenen 
„is, maar tot uiting komt.” De Regeering kwam 
al spoedig tot de overtuiging dat die toestand op 
den duur niet houdbaar zou zijn en dat öf de 
Volksraad moest worden gemaakt tot een in 
werkelijkheid zuiver adviseerenden raad, öf het 
karakter van het lichaam wettelijk meer in over
eenstemming moest worden gebracht met het
geen lust feitelijk was. Daar zij het eerste uit
gesloten achtte hield zij het tweede voor onver
mijdelijk en, zooals hierna zal blijken, vond zij 
weldra eene aanleiding om die zienswijze uit te 
spreken.

Nevens de zuelit tot critiseeren openbaardo 
zich bij den Volksraad al dadelijk in zijne eerste 
zitting een streven naar vermeerdering van 
macht, dat nog meer tot uiting kwam in don 
aanvang van de tweede zitting van het college, 
toen de revolutionnairc woelingen, waardoor in 
liet najaar van 1918 Europa werd bewogen en 
waarvoor een oogenblik ook in Nederland werd 
gevreesd, haar invloed eveneens in Indië deden 
gevoelen. Vooral nadat do Regeering daarin aan
leiding had gevonden om in de vergadering van 
den Volksraad van 18 Nov. 1918 door haren 
gemachtigde eene verklaring te doen afleggen, 
waarbij eene bespoediging van ingrijpende her
vormingen in het staatsbestuur van Ned.-Indië

in uitzicht werd gesteld, werden in den Raad 
wenschen uitgesproken, die zeer ver gingen. 
Terwijl vroeger in het college do wcnschelijkhcid 
reeds was betoogd om aan den Volksraad het 
recht van interpellatie en dat van enquête toe 
te kennen en om de wetgevende bevoegdheid van 
den Raad te verruimen, gingen thans stemmen 
op om aan te dringen op hervorming van den 
Volksraad tot een college met volledige wet
gevende bevoegdheid, op vervanging van de 
hoofden der departementen van algemeen be
stuur door aan den Volksraad verantwoordelijke 
ministers en op definitieve vaststelling der Indi
sche begrooting door de wetgevende macht in 
Indië. Naar aanleiding daarvan deed de Regee
ring in de vergadering van den Volksraad van 
2 Dec. 1918 door haren gemachtigde eene nadere 
verklaring afleggen omtrent de wijze, waarop 
baars inziens tot de noodige hervormingen in 
Indië moest worden gekomen, en zij vond daarbij 
tevens de gelegenheid, waarop hierboven ge
doeld werd, om hare inzichten nopens den Volks
raad bloot te leggen. Vooropstellende „dat eene 
„eenigszins beduidende hervorming niet denk- 
„baar was zonder aanzienlijke uitbreiding der 
„bevoegdheid van den Volksraad, zonder princi- 
„picele wijziging van dat college, hetwelk van 
„zuiver advisccrcnd lichaam zou moeten worden 
„een integreerend deel van de Regeering met 
„daadwcrkclijke medezeggenschap in en controle 
„op liet bestuur”, deed de Regeering er op wijzen 
dat eene hervorming als waarvoor men thans 
stond niet kon worden tot stand gebracht zonder 
ernstige en zooveel mogelijk openbare voorbe
reiding, welke taak baars inziens zou zijn op te 
dragen aan eene speciaal daarvoor in het leven 
te roepen commissie. Dienovereenkomstig werd 
bij besluit van den Gouv. Generaal van 17 Dec. 
1918 no. 1 eene commissie ingesteld om de Re
geering van raad te dienen „omtrent aan Iet 
„Opperbestuur in te dieuen voorstellen nopens 
„de wenschclijkheid van eene herziening van de 
„grondslagen der staatsinrichting van Nedcr- 
„landsch-Indië en nopens de wijzigingen, die in 
„dit verband zoo het Regeeringsreglcment als 
„andere tor zake gëldende algemeene verorde-’ 
„ningen 'zouden behooren te ondergaan; met 
„bepaling dat deze Commissie zou worden ge
bloemd : „Commissie tot herziening van de 
„grondslagen der Staatsinrichting van Neder- 
„landsch-Indië”. Deze commissie, tot welker 
voorzitter was aangewezen Prof. Mr. J. II. Car- 
pentier Alting, destijds President van het Hoog- 
Gcrechtshof en lator lid van den Raad van N.-I., 
werd den 28en December 191S door den Gouv. 
Generaal _ geïnstalleerd en bracht onder dag-, 
teckoning van 30 Juni 1920 een lijvig verslag 
uit, dat in druk verschenen en nog in behan
deling is.

Nog een ander punt, dat in do Rcgecringsvcr- 
klaringen van 18 Nov. en 2 Dec. 191S ter sprake 
kwam, was het tot stand brengen van een nauwer 
contact tusschen de Regeering on den Volksraad, 
waaraan naar de mcening der Regeering be
hoefte bestond. Tot dusver was dat contact 
oeperkt geweest tot do gedachtenwissefing in do 
stukken en in de openbare vergaderingen, waarbij 
als gemachtigden der Regeering optraden de 
hoofden der bij de te behandelen zaken betrokken 
departementen van algemeen bestuur on soms 
ook andere hoofdambtenaren, die met zulk oone

:

-
1



mm

622 VOLKSRAAD. .

gegaan, zoolang de Raad nog niet gezegd kan 
worden in den waren zin des woords het volk 
van lndië te vertegenwoordigen. Dit laatste 
nu zal eerst mogelijk zijn, wanneer aan dat volk 
een veel grootcre invloed op de samenstelling 
van den Raad kan worden gegeven en dat zal 
niet raadzaam zijn zoolang liet niet eene intcllec- 
tuecle en politieke scholing heeft ondergaan, 
welke veel tijd kan eischen. Het denkbeeld om 
de bevolking eerst aan zulk eene politieke scho
ling te onderwerpen werd ook wel in verband 
gebracht met de bestaande plannen om in Ncd.- 
Indië kleine autonome gebiedsdeelen in het leven 
te roepen, waardoor voor de ingezetenen de ge
legenheid zou ontstaan om op beperkt en be» 
kond terrein ervaring op te doen, zoowel in het 
richtig gebruik van bet stembiljet als in hot 
uitoefenen van gezag cn hot dragen vair ver
antwoordelijkheid. Deze zienswijze werd o.a. 
gehuldigd in de Memorie van Antwoord op het 
Voorloopig verslag der Tweede Kamer betref
fende het ontwerp der Indische begrooting voor 
1919 en in de tot verdediging dier ontwerp- 
begrooting door den Minister Idenburg in de ver
gadering der Kamer van S ApriL 1919 gehouden 
rede.

zaak bijzónder vertrouwd waren. Eene onafge
broken voeling met den Volksraad bestond echter 
niet en om in die leemte te voorzien achtte de 
Regeering de aanstelling noodig van een com
missaris bij den Volksraad, die als tusschcn- 
persoon een aanhoudend mondeling overleg tus- 
sclien haar zelve en de leden van het college mogc- 
lijk zou maken. Met dit doel werd eerst tijdelijk in 
Febr. 1919 cn daarna definitief bij het besluit van 
den Gouv. Generaal van 14 Juni 1920 no. 44 (Ind. 
Stb. no. 455) ingesteld de hiervoren reeds genoem
de „Regccringsgemachtigde voor algemeenc za
ken bij den Volksraad,”’ wiens taak bovendien 
zou omvatten de uiteenzetting en verdediging in 
den Volksraad van de algemeene politiek der 

' Regeering. Ten einde van zijn kant de nauwere 
• aanraking te helpen bevorderen, riep de Volks

raad in het leven de z.g. „Schakelcommissie”, 
bestaande uit de drie afdeclingsvoorzitters en 
eenigc leden van den Raad, welke commissie ook 
meermalen belast wordt met do voorbereiding 
van de behandeling van belangrijke onderwerpen 
in de afdcelingen van den Raad. In dezelfde 
najaarszitting van 1918 werd ook voor het eerst 
door den Volksraad gebruik gemaakt van de hem 
door de Regeering gelaten vrijheid om haar 
geregeld scbriftclijk vragen to stellen, waardoor 
in hooge mate aan het gemis van het recht van 
interpellatie is tegemoet gekomen. Evenals voor 
de leden van de Tweede Kamer is voor die van 
den Volksraad voor het stellen van»vragen een 
vaste dag in de week aangeweten/

Daartegenover staat echter eene andere op
vatting, voorgestaan door de herzicningscom- 
missie in haar rapport en Prof. van Vollenhoven 
in de Nederlandsche Juristenverccniging, volgens 
welke het raadzaam is aan de. bevoegdheid en 
rechten van de vertegenwoordiging der Indische 
ingezetenen thans reeds een zeer ruime uit
breiding te geven. De hcrzicningscom missie wil 
het zwaartepunt van het bestuur over en. de 
wetgeving voor lndië van Nederland naar lndië 
verlegd zien en aan het vertegenwoordigend 
lichaam van lndië, dat dan den naam van 
„Landsstaten” zal dragen, eene grootc deel
neming in beide verzekeren. Volgens hare voor
stellen zal de Indische begrooting niet langer 
voorloopig, maar definitief in lndië worden vast
gesteld met medewerking van de Landsstaten 
cn zal de wetgeving voor lndië evenzoo daar te 
lande worden uitgeoefend, terwijl de Landsst aten 
aan dien wetgevenden arbeid in zijn gehe len 
omvang zullen deelnemen. De rol van den NYd«-r- 
landschen wetgever zal, waar liet zuiver Indische 
belangen betreft, beperkt worden lot het recht 
om in geval van gemis aan overeenstemming 
tusschen den Gouv. Generaal en de Landsstaten 
in hooger ressort te beslissen. Het ligt verder 
voor de hand dat ook iri het herzieningsrapport 
wordt voorgcsteld te voldoen aan het verlangen 
van den Volksraad om aan de vertegenwoor
diging het recht van interpellatie en dat van 
enquête te geven, welke rechten naar het oordeel 
der commissie volstrekt niet beschouwd moeten 
worden als ossentieele kenmerken van een parle
ment in Westcrschen zin.-'/>;' ‘

Eene groote moeilijkheid is om eene behoorlijke 
regeling to vinden voor de verhouding van de 
vertegenwoordiging tot de Regeering, welke er 
natuurlijk niet op verbeteren zal, wanneer de 
macht van het college aanzienlijk wordt ver
groot zonder dat de positie van do Regeering 
daartegenover wordt versterkt. Van verantwoor
delijk maken der hoofden van de departementen 
van algemeen bestuur aan de vertegenwoordiging 
kan uiteraard geen sprake zijn zoolang de tegen
woordige verhouding der Indische Regeering

/j IV. .De toekomst van den Volksraad. 
y 'y ' ' Het vraagstuk der toekomstige ontwikkeling

van den Volksraad, dat uit den aard der zaak in
het verslag der herzieningscommissie eene be
langrijke plaats inneemt, werd ook behandeld 
door de Nederlandsche Juristen verceniging, 
welke ongeveer terzelfder tijd, waarop dat ver
slag werd uitgebracht, na te zijn voorgelicht door 
praeadviezen van Prof. Mr. C. van Vollenhoven 
en van den Heer. H. Carpentier Alting, oud- 
direeteur van binnonrandsclr bestuur In Ncd.- 
Indië, een deel harer zitting van 26 Junj 1920 
wijdde aan het onderwerp: „Vooropstellende, 

’„dat op de uitbreiding van de autonomie onzer 
„Koloniën moet worden aangestuurd, wordt 
„gevraagd of, en zoo ja op welke wijze, verande
ring behoort te worden gebracht in de samen- 
„stelling en werkkring van den Indischen Volks
raad.”

Vóór en na dien tijd is het vraagstuk, behalve, 
zooals wij zageni in den Volksraad zelf, ook nog 
herhaaldelijk ter sprake gekomen in het Nedcr- 
landsche Parlement en verder in tal van artikelen, 
opgenomen in Nederlandsche en Indische tijd
schriften en dagbladen.

Omtrent de eindoplossing daarvan bestaat 
geen verschil, want allen zijn het er over cens dat 
lndië eens eene volksvertegenwoordiging zal 
moeten hebben met de volledige bevoegdheid en 
alle rechten van een parlement en er bestaat dan 
ook algemeene bereidwilligheid om daarop aan 
te sturen. Een groot verschil van gevoelen open
baart zich echter aangaande de wijze waarop en 
den tijd Wanneer men tot die oplossing zal moeten 
geraken.

Eenerzijds wordt betoogd dat, terwijl tegen 
eene wettelijke uitbreiding van de bevoegdheid 
van den Volksraad op wetgevend gebied geen 
bezwaar bestaat, moeilijk verder kan worden
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tot het Opperbestuur in Nederland blijft bestaan. 
Pc herzicningscommissio meent echter dat de 
Regcoring in kracht en gezag belangrijk zal 
winnen, indien zij niet langer bestaat uit den 
Gouv. Generaal alleen, maar uit den Landvoogd 

den Raad van N.I., evenals vóór 1836, toen 
do Gouv. Generaal in Rade dc Regcoring van 
Ncd.-Indië uitmaakte. Van den Raad van N.-I. 
zullen dan echter ook lid moeten zijn de Departc- 
tentschefs, wier aanzien belangrijk zal stijgen, 
indien zij van onzelfstandige dienaren van den 
Gouv. Generaal tot medeleden der Regcoring 
worden gemaakt. Ook tegenover de vertegen
woordiging zullen zij zich dan beter kunnen doen 
gelden, omdat zij dan in de vergaderingen van het 
college niet langer zullen verschijnen als ge
machtigden cener hoogcre autoriteit, welker 
inzichten zij, ook al strijden deze met hun eigen 
overtuiging, moeten verdedigen, maar als ver
tegenwoordigers van een college, waarin zij zelf 
stem hebben en aan de beraadslagingen en be
slissingen waarvan zij deelnemen. Verder zal, 
naar de herzicningscommissio vertrouwt, ccne 
betere verhouding tusschcn Rcgeering en ver
tegenwoordiging in hooge mate bevorderd kun
nen worden door, zooals zij voorstelt, aan deze 

' laatste eenigen invloed te geven op de samen
stelling van den Raad van N.-I. en zoodoende 
te bewerken dat in het Regceringslichaam eenige 
personen plaats nemen, die het vertrouwen der 
vertegenwoordiging genieten en van de stemming 
in dat college op dc hoogte zijn. In gevallen, 
waarin desniettegenstaande geene overeenstem
ming tusschcn Regcoring en vertegenwoordiging 
kan worden verkregen, zal, zooals boven werd 
vermeld, de beslissing van den Nederlandschen 
wetgever ingeroepen kunnen worden.

Pe oplossing van het vraagstuk is eerst te 
verwachten bij dc hervorming der Indische 
staatsinrichting naar aanleiding van het ver
slag der herzicningscommissie, hetwelk, zooals 
gezegd, thans bij de Rcgeering in behan
deling is.

Literatuur : Over den Volksraad kunnen voor-v 
eerst geraadpleegd worden de Handelingen van 
de Staten Generaal, betrekking hebbende op de 
instelling van het college (hierboven reeds aan- 
gehaald) en op de Indische begrootingen voor 
1910 en volgende jaren, de Handelingen van den 
Volksraad zelf, liet meergemeld Verslag der com
missie tot herziening van de. staatsinrichting van 
Xed.- Indië en de Handelingen der Nederlandscho 
Juristenvcreeniging van 1920.

Boekwerken, geheel of voor een deel aan den 
Volksraad gewijd, zijn: Mr. C. C. van Helsdingcn 
Jr., Pe Volksraad (1917); Het Extra politiek 
nummer van het tijdschrift -„Koloniale studiën” 
(1917); Ir. 11. J. Kiewit de Jonge, Indische bc- 
stuurshervorming (1920); Octavo J. A. Collct, 
L’óvolution de 1’csprit indigène aux Indcs orien- 
tales néerlandaises (1921). Verder zijn in dc 
Nederlandscho en Indische dag- en weekbladen 
en tijdschriften tal van lczonswaardigo artikelen 
over den Volksraad verschenen. Van die in do 
dag- en weekbladen zijn veelal overzichten in de 
aan Indiö gewijde tijdschriften te vinden. Van 
do in de tijdschriften opgenomen artikelen wor
den, ter vermijding van al te grootc uitvoerigheid, 
alleen de navolgende hier vermeld :*E. A. A. 

Heekéren, Een Koloniale Raad voor Ncd.-

Een Koloniale Raad voor Ned. Oost-Iridië, Ind.
Gids 1910; E. A. A. van Heekeren, Pe taal- 
quacstie in den . Volksraad, Ind. Gids 1918;
1’rof. P. G. Stibbe, Deelneming aan bestuur en 
wetgeving door de bevolking in dc koloniën, /
Koloniaal tijdschrift 1915; dezelfde, Koloniale ' 
zelfstandigheid, Kol. T. 1919; dezelfde, Toelich
ting (van het vórige artikel) Kol. T. 1919: Prof. _
Mr. C. van Vollen hoven, Pc Grondwet en dc Ko
loniën, Kol. T. 1921; G. Th. Stibbe, Verslag van 
dc Commissie tot herziening van de Staatsinrich
ting in Ned.-Indic,. Kol. T. 1921 ;/j. W. Meijer 
Ranneft, Pe voorstellen dc Graaff in den Volks
raad, Kol. T. 1921; Mr. A. B. G'ohcn S;tuart, Po 
instelling van een vertegenwoordigend lichaam 
voor Ncd.-Indië, Koloniale studiën, le jaarg.
(1916/17); Pr. Radjiman, Pe vertegenwoordiging 
der Inlanders, Kol. St. le jaarg. (1916/17); R. Ha- 
san Pjajadiningrat, Schets cener bestuursinrich
ting voor Ncd.-Indië, Kol. St. 4e jaarg. (1919/20);
W. J. Beek, Volksraad en Decentralisatie, Locale 
belangen, 6e jaarg. (1918/19); R. Sastro Widjono,
Pe vertegenwoordiging der Inlanders in verband 
met dc Decentralisatie in het algemeen en den 
Volksraad in het bijzonder, Mcdedcelingen in Loc.
Bel. no. 30; Mr. Dr. W. M. G. Schumann, De betee- >•' l 
ken is van dëriWölksraad voor de Decentralisatie^ - 'r 
Mededeclingen in Loc.Bel.no. 30;Mr. C. B. Neder-:’. ; 
burgh, Pe Koloniale Raad, Moederland en Kolb- 
niën 1915; Prof. P. G. Stibbe, Grondslagen der<y"^ 
voorstellen van do Indische Staatkundige Herzie- 
ningscommissie, Moederl. en Kol. 1921; Dr. J. C.
Koningsberger, Pe Volksraad in de praktijk,
Moederl. en Kol. 1921; H. J. Kiewit do Jónge,
Pe tweede Volksraadszitting, Pe Gids 1919; ?
Colijn, Staatkundige hervormingen in Ned.-Indiö,
Schild en pijl afl. 6 (1918); W. de Coek Buning,
Pe hervorming der Indische staatsinrichting,.
Pe Opbouw, 3e jaarg. (1921); Yap Ilong Tjocn,
Pe Volksraad en de Chineczen, Hindia poetra,
Congresnummer (1918); Chung Hwa Hui 
Chili, le jaarg. (1917), Volksraad.

Maart 1921.
VOLKSSCHOLEN. Zie ONDERWIJS.
VOLKSTELLING. Volkstellingen aan de tegen-, • 

woordige cischen der statistische wetenschap be
antwoordende zijn tot dusver in Ncderlandsch- 
Indië nog onbekend. Wel werd nu ruim een eeuw /.*'
geleden bij eene onder het bestuur van den Gou* ’ , t
verncur-Gcncraal Van Ovcrstraten afgokondigdo _ f ' 
publicatie van 30 Mei 1800 „eene generale volks- r 
telling „bij wijze van zielsbeschrijving van allo > : ‘ '■ *•*•*"- ~
„op- en ingezetenen, woonende binnen dc stad■■ 
„Batavia” en dc tot hare jurisdictie behoorendo/yv 
buitenwijken verordend, mot last aan „een icgc-Jp^ j .. ... / ,
„lijk onder presentacio en desnoods prcstacie van 
„eedc, bij specifieke door hen onderteekende lijs- 
„ten op te geven den naam van zijn persoon en j . J.... • . 
„woonjilaats, het getal van zijn huisgezin, van 
„zijn slaven en van dc vrije lieden, welke in zijn •
„huis of op dcszelfs erf wonen, hoeveel van dc- 
„zclvo mans of vrouwen en boven en beneden do. (*■ C’ Gy ...

mitsgaders of hij zich onderr‘'
v f.

en

tg*-# ■

C. B. N.

/

k

„acht jaren oud zijn,
„dc goede of min behoeftige rekent, dan wol of hij('■£,£$ 
„werkelijk arm is”; maar voor de inlevering der ■\^-ys<Cy •?
geëischte opgaven bleef de gelegenheid gc^lurendo . 
de gcheele maand Juni opcngesteld L)/Van eep/. -/) 
synchronistische opneming van het zielental

’■}}

C o...
C1van

l) Mr. J. A. van der Chys, Nederlandsch-In- 
disch Plakaatbock, deel XIII, bl. 105.

van
Indiö, Indische Gids 1915; Mr. H. J. Boelen,
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bestuur, vooralsnog niet raadzaam geacht, wor
den; maar men diende den uitslag op Java af te 
wachten, alvorens te overwegen in hoever soort
gelijke maatregelen ook daar zouden kunnen 
den toegepast.

Bij missive van 25 Januari 18G1 stelde de 
toenmalige Minister van Koloniën Cornets de 
Groot van Kraaijenburg de uit Indië ontvangen 
bescheiden in handen van de in 1S58 in het leven 
geroepen Rijkscommissie voor Statistiek, onder 
opmerking „dat de te houden volkstellingen zoo 
weinig mogelijk als iets „buitengewoons zouden 
„mogen voorkomen, en dat men bij de nieuwe 
„voorschriften daarover, waar die onvermijdelijk 
„zijn, minder het wenschelijke dan het bruikbare 
„op het oog zal moeten hebben. Ook zou alle ver- > 
„meerdering van schrijfwerk, waar dit niet vol
strekt noodig is, moeten vermeden worden”.

De heer Cornets de Groot moge, blijkens het 
na zijn aftreden als Minister uitgegeven geschrift 
van zijn hand over het beheer onzer Koloniën 
(’s-Gravenhage, 1862) een warm voorstander zijn 
geweest van het vergaren van statistische gege
vens (zie meer in het bijzonder bl. 298 vlg.). in 
zijn hier aangehaald ministerieel schrijven gaf hij 
vrij duidelijk tusscheri de regels te lezen, dat hij 
niet zoo bijzonder veel voelde voor den door'het 
Indisch bestuur aangeprezen maatregel; maar 
dit verhinderde de Rijkscommissie niet om de 
zaak van haar kant ernstig ter harte te nemen.
Zij benoemde uit haar midden een sub-commissie 
van onderzoek, bestaande uit de leden Sloet tot 
Oldhuis, Willer, Von Baumhauer en Vissering, 
van wie zij onder dagteekening van 28 December 
1861 een uitgewerkt rapport ontving, in hoofd
zaak weergevende het praeadvies van den heer 
Willer, dat onder den titel Volkstelling in Neder- 
landsch-Indië in druk uitgegeven (’s-Gravenhage, 
1861) en algemeen verkrijgbaar gesteld werd. De 
overwegingen der sub-commissic leidden haar l ot 
de slotsom, dat de Indische maatschappij schier 
in alle opzichten zóó onderscheiden is van de Eu- 
ropeesche, dat de regelen en voorschriften, die de 
ervaring hier te lande als proefhoudciid bewezen 
heeft, in Indië onmogelijk zouden kunnen gelden. 
Aan deze opvatting is men langen tijd blijven 
vasthouden. Moge met de bij Gouv. besluit van 
15 April 1880 (Ind. Stb. no. 81) verordende vijf- 
jaarlijksche opneming van de bevolking, de hee- 
rendienstplichtigen cn den veestapel onbetwist
baar een stap vooruit in de goede richting gedaan 
zijn, de uitkomsten dier opnemingen bleven ech
ter weinig betrouwbaar en waren, ter verkrijging 
van een zuiver beeld van de samenstelling, enz. 
der bevolking, te weinig gedetailleerd.

Hierin kwam echter verbetering door de bepa
lingen der Ordonn. fn Ind. Stb. 190t.no. 334, in
gevolge welke, ten aanzien van elk der verschil
lende landaarden, waaruit de bevolking bestaat, 
afzonderlijk opgaven moesten worden verstrekt, 
zoowel omtrent den burgerlijken staat, den leef
tijd cn den godsdienst als nopens het aantal per
sonen, lijdende aan ziels- cn lichaamsgebreken. 
Bovendien moest volgens die bepalingen eene 
aantooning worden opgemaakt van de beroepen, 
bedrijven en bedieningen, uitgeoefend door in
landers en vreemde oosterlingen, niet alleen voor 
zooveel betreft de volwassen mannelijke perso
nen, doch tevens de volwassen vrouwen. Deze 
voorschriften werden in toepassing gebracht bij 
de telling van 1905, welker resultaten bijeengo-

Batavia’s ingezetenen Was dus allerminst sprake, 
én voor het door de Regêoring. beoogde ,docl kon 
dit ook ten cenemale onverschillig zijn, Want liet 

haar alleen te doen om met meer of minder 
juistheidcen berekening te kunnen maken van de 
hoeveelheid rijst, die „bij de meer en meer toene
mende schaarschlicid van dat graan” van Com- 
pagnie’s wege ter voorziening in den meest drin
genden nood eventueel zou kunnen verstrekt 
worden.

Van veel ruimer en minder opportunistische 
strekking was de door Dacndels in zijne instructie 
voor de Regenten op Java van 27 September 
1808 hun tot plicht gestelde „accurate zielcbe- 
schrijving van het getal mannen, vrouwen en 
kinderen, cn inzonderheid de werkbare mannen 
zich in de respectieve, dessa’s bevindende”, 
waarover bereids meer in "bijzonderheden gespro
ken werd in het artikel STATISTIEK; maar er 
verliep nog ongeveer een halve eeuw voor het 
vraagstuk van eene werkelijke volkstelling in den 
zin, die thans aan het woord gehecht wordt, in 
.ernstig beraad zou worden genomen.

In het aan de Tweede Kamer ingediend Kolo
niaal Verslag over het jaar 1854 was met betrek
king tot de daarin opgenomen opgaven betref
fende de sterkte der bevolking er opnieuw aan 
herinnerd, dat „aan die opgaven niet veel ver
trouwen kon worden geschonken”, en de Commis
sie, belast met het onderzoek van dat verslag, 
vond hierin aanleiding om in haar van 20 Juli 
1857 gedagteckend rapport de vraag te opperen 
„of bij het bestaan der bezwaren tegen nauwkeu
rige jaarlijksche volkstellingen, het houden van 
vijfjarige tellingen niet meer doelmatig zou 

zijn”.
' „Om de vijf jaren”, zóo merkte de Commissie 
öp, „kan men eene stiptheid eisehen, die telken 
„jare ter nauwernood is te wachten”. Met deze 
opmerkingen in kennis gesteld, schreef de Gou
verneur-Géneraal Palmd bij zijn uit Garoct ge- 
dagteekende missive van 20 Juli 1SG0, dat het on
derwerp in Indië aan een ernstig onderzoek was 
onderworpen, 6n! dat de geraadpleegde autoritei
ten (t. w. dé hoofden jvan gewestelijk bestuur in 
en buiten’Java, ;dé-Dirbötëur en de Inspecteur 
der cultures‘én de; Rliad van Indië) bijna alge
meen van óórdeel' whrbri,' darfc^ eene periodieke 
volkstelling op Java hoogst WenSchelijk, ja zelfs 
dringend hóodzakelijlt w'as; ën dat slechts weini
gen ónder "liéri de vroeger zoo algemeene mcening 

k Waren toegedaan, dat zoodanige telling om staat- 
' ' 'kundige redenen'zou moeten achterwege blijven. 

Dit gunstig oordeel was ook dat van den Gouver- 
neur-Generaal zelven, „mits die telling met be
leid en takt geschiedde”. Dienovereenkomstig 
gaf hij dan ook aan het Opperbestuur in overwe
ging: eene volkstelling om de drie jaren te doen 
houden, volgens de door een der geraadpleegde 
autoriteiten aangegeven wijze in de onder het 
rechtstreekseh beheer van het Gouvernement 
staande landen op Java; in de Vorstenlanden en 
Madoera zulke telling geheel aan het Indisch be
stuur over te laten; op de particuliere landen be
westen de Tjimanoek voort te gaan met opgaven 
der bevolking op den bestaanden voet van de 
landeigenaren te vragen’; cn op de hoofdplaats 
Batavia de telling door het bestuur met behulp 
der wijkmeesters en verdere beschikbare hoofden 
te bewerkstelligen. Eene volkstelling in de buiten
bezittingen kon, naar het oordeel van het Indisch
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•bracht zijn in bijlage A van het Koloniaal Verslag 
van 1907. In de op den veestapel betrekking heb
bende tabellen is in 1905 ook vermeld of de dieren 
al dan niet voor den arbeid geschikt waren. Aan
gezien de opneming op Java en Madocra op ver
schillende tijdstippen en geruimen tijd vóór het 
einde van 1905 heeft plaats gehad, zijn de ver
kregen uitkomsten in nagenoeg alle gewesten aan 
de hand van de door de districts- en ondordis- 
trictshoofden aangehouden mutatie-registers bij
gewerkt tot uit. 1905. Alleen in Soerakarta wer
den de na de opneming voorgevallen veranderin
gen, in verband met de eigenaardige toestanden 
in dat gewest, niet in dergelijke registers aange- 
teekend, terwijl ook in enkele afdcclingen van de 
residentie Batavia, waar de opneming kort vóór 
uit. 1905 plaats had, geen mutatiestaten zijn aan
gehouden, doch de cijfers der opneming als defini
tief zijn beschouwd.

Over het algemeen mag aan de bij de in 1905 
gehouden opneming in de gouverncmentslanden 
van Java en Madoera verkregen resultaten al
thans wat betreft het zielental der bevolking, 
meer waarde worden gehecht dan aan die der 
vroegere opnamen, niet alleen als gevolg van de, 
in#menig opzicht verbeterde, voorschriften, maar 

. ook wegens de betere controle, welke men van de 
zijde der Europeesche en Inlandsche ambtenaren 
heeft uitgeoefend op het verzamelen en met juist
heid bij houden van de gegevens. Nochtans kan, 
uit een statistisch oogpunt beschouwd, aan die 
uitkomsten geen hooge waarde worden toege
kend; daarvoor liet het toezicht op de verzame 
ling van het grondmateriaal nog steeds te veel te 
wenschen over, liepen de tijdstippen waarop met 
de opneming een begin werd gemaakt, voor de 
verschillende gewesten en gedeelten van gewesten 
te zeer uiteen en waren de perioden van opne
ming te lang, terwijl ook de bijwerking van de 
verkregen gegevens met behulp van de in de mu- 
tatic-registcrs aangetcekende opgaven niet tot 
het verkrijgen van geheel juiste cijfers zal hebben 
geleid.

De algomccnc erkenning dat de statistische op
nemingen in belangrijke mate voor verbetering 
vatbaar moesten worden geacht, deed de Indi
sche Regccring overwegen wat in die richting, 
ook met het oog op het peil van ontwikkclingdcr 
Indische maatschappij, zou kunnen worden ge
daan.

bleek echter voorshands nog aan ernstigen twijfel 
onderhevig te zijn. Een in 1917 ingesteld onder
zoek naar de verspreiding van de kennis van lezen 
en schrijven onder de inlandsche bevolking van 

. Nederlandsch-Indiö bracht aan het licht, dat in 
tal van gewesten, het aantal volwassen mannen, 
in staat als teller op te treden bij eene volkstelling, 
welke gebaseerd zou zijn op het beginsel van eene 
moment-opneming, veel te gering was. Zelfs op 
Java en Madocra bleek in een tweetal gewesten, 
zoomede in een veertigtal over andere gewesten 
vei'spreide districten, dat aantal belangrijk klei
ner dan voor eene zoodanige telling noodig zou 
zijn. Gevreesd werd dan ook, dat het houden, al 
dadelijk van eene moderne volkstelling, naar allo 
waarschijnlijkheid op eene mislukking zou uitloo- 
pen. Daar do Regecring en de administratie ech
ter reeds te lang verstoken zijn gebleven van vol
doend betrouwbare gegevens omtrent de sterkte 
en de samenstelling der bevolking, is, ter verkrij
ging van deze onmisbare gegevens, in Novem
ber 1920 overgegaan tot het houden cener alge- 
meene volkstelling, welke ten doel heeft gehad do 
aanwijzing van de woonbevolking, d. i. het totaal 
van alle personen, de tot de zee- en landmacht 
behoorenden inbegrepen, die op den voor de tel
ling bepaalden tijd hun gevestigd verblijf binnen 
Nederlandsch-Indiö hebben, zoomede het ver
zamelen nopens die bevolking van verschillende 
gegevens (naam, geslacht, burgerlijke staat, leef
tijd, nationaliteit, taal). De territoriale een heid bij 
die volkstelling is de inlandsche gemeente. De 
algemeene leiding van de volkstelling berustte bij 
een door den Gouverneur-Generaal aangewezen 
persoon, terwijl de hoofden van gewestelijk be
stuur belast waren met de leiding van en het toe
zicht op de volkstelling in hun ambtsgebied. De 
eigenlijke telling is geschied door „volkstellers”. 
Deze algemeene regelen zijn opgenomen in Ind. 
Stb. 1920 no. 117. De instructie voor de gewes
telijke leiders, zoomede de uitvoeringsvoorschrif- 
ten zijn.opgenomen in Ind. Stb. 1920 nos 162 en 
453, waarbij o. a. is bepaald, dat van de verkre
gen gegevens verzamclstaten worden aangelegd 
en wel in eersten aanleg door de volkstellers en 
daarna achtereenvolgens door de ondcrdistricts- 
hoofden, districtshoofden, de hoofden van con
trole- of onderafdeelingen, de hoofden van af- 
deelingen en de gcwestclijke leiders der volks
telling. Al'c verzamclstaten (uitgezonderd die van 
de volkstellers, welke in de gewestelijke archieven 
blijven berusten) worden onverwijld doorgezon
den aan den algemeenen leider der volkstelling.

Literatuur. Do uitkomsten van de in 1905 ge
houden volkstelling zijn in verschillende artikelen 
aan critick ondorworpcu. Zoo gaf de heer J. E. de 
Meyier eene beschouwing in een artikel, getiteld: 
„De jongsto volkstelling op Java en enkele van 
haar uitkomsten” (Do Indische Gids 1907, bl. 
1813). Hot onbetrouwbare en zeer onvolledige 
van de telling is aangetoond door den heer J. J. 
Bckaar, die meende dat'cen centraal buroau met 
een paar ambtenaren, dio tot onderzoek op reis 
kunnen gaan, veel zou verbeteren (Vragen van 
den Dag, XXIV, bl. 559). Omtrent do onbe
trouwbaarheid zio men tevens het artikel „Do 
waardo onzer statistieken” in Jong-Indië, I, bl. 
96. Van do hand van den heer J. F. Nicrmeycr 
verschenen een tweetal artikelen, getiteld „De 
bevolking van Java en Madoera in 1905” on „Hot 
aantal inwoners der hoofdplaatsen in Neder-
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Dio overweging leidde tot de vaststelling van 
de ordonnantie in Ind. Stb. J909 no. 575, welke, 
in navolging van de voor het moederland gelden
de bepaling,tienjaarlijksche tellingen voorschrijft. 
Dat do opnemingen in Indië tot dusver om de 5 
jaren plaats hadden, hangt samen met de om
standigheid, dat zij waren gekoppeld aan de ver
plichte vijfjaarlijkschc herziening van do heeren- 
dienstrogelingen, doch aangezien die herziening 
in de onderscheiden gewesten in verschillende ja
ren plaats had, is het verband weder losgelaten. 
Volgens do genoemde ordonnantie zou do eerst
volgende volkstelling, welke aan hoogere eischen 
zou. dienen te beantwoorden dan hare voorgang
ster, moeten plaats vinden in 1915; wegens de 
tijdsomstandigheden is daaraan echter geen ge
volg kunnen worden gegeven en is dio ordonnan
tie dan ook weder ingetrokken (zio Ind. Stb. 
1915 no. 609).

Do uitvoerbaarheid van eene op modcrn-wc- 
tcnschappelijke leest geschoeide volkstelling
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s VOLKSTELLING-VORSTENLANDEN.626r | lansdch-Indië” (Tijdschrift Aardr. Gen. 1907,
v -bl. 891, 1909, bl. 439 en 1910, bl. 501).

Zie voorts: J. J. Verwijk „Het verzamelen van 
• gegevens voor de bevolkingsstatistieken op Java 

Madoera” in deel II van het Tijdschrift 
het Binnenlandsck Bestuur; H. E.‘Stcinmetz, 
„Volkstellingen op Java en Madoera”, in deel 
XVIII van idem; J. van Aalst, „De vijand” in 
deel XXXI cn zijn belangrijke Nota omtrent de 
verzameling cn bewerking van de gegevens voor 
de bevolkingsstatistieken op Java en Madoera, 
deel XXX11 ibidem. Voor verdere literatuur zie 
BEVOLKING. ^ 2 £

C / i " {''VOLLENHOVEN (DR. SAMUEL CONSTANT 
" f‘ SNELLEN VAN). Geboren te Rotterdam den 

■ q n lSden October 1S16, zoon van Jan en Coristance 
Elizabeth Luchtmans, overleden te ’s-Gravenlia- 

' • ge 22 Maart 1880. Kundig beoefenaar der syste
matische entomologie en vele jaren voorzitter der 
Entomologische Vereeniging. In 1S63 begon S. v. 
V. zijn eerste monographie over Oost-lndische in
secten van het Rijks Museum v. natuurl. historie 
uittegeven, aan welke inrichting hij, Dr. de Haan 
opvolgend, conservator was. Door dezen waren 
alleen do beschrijvingen der soorten uit de familie 
der Papilioniden en van de orde der Orthoptera 
uitgegeven. De deelen I —XVI van het tijdschrift 
der bovengenoemde vereeniging bevatten tal van 
door hem geschreven verhandelingen over insec
ten uit Oost-lndië, vergezeld van door hemzelf 
geteekende platen. S. v. V. promoveerde te Lei
den tot doctor in de rechten, ontving later aan 
de Lcidsclie hoogeschool honoris causa den titel 
van doctor pliil. nat. en was lid der Kon. Akad. 
van wetenschappen. Voor verdere bijzonderheden 
over zijnen arbeid zie men het opstel van G. A. 
Six in Ind. Gids, 1S80, I, bl. 1(J24.

VOORKEURRECHT. De naam voorkeurrecht 
of prioiiteitsrecht (een enkel maal; recht van 
preferentie) wordt gegeven aan dat Indonesische 
recht op een stuk grond, waarbij de recht
hebbende zich wel is waar niet als bezitter 
van dien grond beschouwt, maar nochtans ver
hinderen kan, dat een ander dien grond in bezit 
neemt; veelal kan hij in een concreet geval deze 
laatste bevoegdheid dan alleen uitoefenen, als 
hij tevens bereid is zelf den grond in cultuur te 
brengen. Dit voorkeurrecht, in geheel Indonesië 
bekend, doch alleen in de Minahasa voorzien 
van een inlandschen naam (apar-, palau-recht), 
komt met name voor: ten aanzien van grond, die 
ter ontginning is afgebakend; ten aanzien van 
grond, dien men bezeten, doch verlaten heeft; en 
ten aanzien van nog woesten buurgrond, gren
zend aan iemands woonerf of bevloeide akkers; 
misschien ook ten aanzien van delfstoffen onder 
iemands grond. Het voorkeurrecht op buurgrond 
is o.a. zeer ontwikkeld op West-Java, waar zulke 
grond vaak oeloeran heet; dat van den aanstaan
den ontginner is door de ontginningsordonnan- 
ties of de agrarische reglementen, waar deze be
staan (deel I, bl. 23 en 824, III, bl. 136, 137 
en 220), geheel vervormd. Zie over dit voorkeur
recht Pandecten van het adatrecht II en IV A; 
Van Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-In- 
dië, deel I; en onder GROND (RECHTEN OP 
DEN), deel I, bl. 822 en 823.

Een westersch voorkeurrecht op grond is in 
het leven geroepen door het instituut der vergun
ning tot landexploratie, in Ind. Stb. 1912 no. 
362, onder den naam „recht van voorrang”.

VOORRANG (RECHT VAN). Zie VOORKEUR
RECHT.

VORDERMAN (ADOLPHE GUILLAUME).
Gcb. te ’s Gravenhago 12 Dcc. 1S44, overleden te 
Weltevreden 15 Juli 1902. In 1866 als off. 
gez. (Ier marine in Indië gekomen, in 1871 civiel 
geneesheer te Socmënep, in 18S1 derde stadsge
neesheer te Batavia, in 1890 inspecteur van den 
burgerlijken' geneeskundigen dienst.
* Met eenc ongewone werkkracht begaafd cn een 
praktischen blik vereenigend met wctonschappe- 
lijken zin, heeft Dr. Vorderman gedurende de 36 
jaren van zijne onafgebroken werkzaamheid als 
arts in Indië een aantal oorspronkelijke bijdragen 
op het gebied der natuurstudie en warenkennis 
geleverd. Als zoodanig zijn o.a. te noemen zijne 
bijdragen tot de Indische voedingsleer (Analecta 
op bromatologisch gebied I, II on III, in Gen. 
Tijdsein-. N.-l. XXXIII, XXXIV, XXXIX, en 
Beschr. catalogus van Chili, cn Inl. voedings
middelen van Batavia, in Bijdr. T. L. V. VIII, 
124, of wel Gen. Tijdschr. XXV), alsmede tot de 
geneesmiddelleer (Kritische Beschouwingen, Bat. 
1886; Javaanschc geneesmiddelen I cn II, in Gen. 
Tijdschr. XXXIV cn XL; voorts vele kleinere 
bijdragen in genoemde tijdschriften, in T’efs- 
mannia, Tijdschr. v. inl. geneesk., enz.). In 1897 
verscheen van zijne hand: Onderzoek naar het 
verband tusschen den aard der rijstvoeding in de 
gevangenissen op Java en Madoera cn het voor
komen van beri-beri onder de geïnterneerden. 
Talrijk zijn ook V.’s opstellen op Indisch natuur
historisch, bepaaldelijk ornithologisch, gebied. 
Voornamelijk zijn deze geplaatst in het Tijdschr. 
der Kon. Nat. Ver. te Batavia, die sedert 1876 
V. onder hare besturende leden telde; een over
zicht der aldaar verschenen (44) bijdragen vindt 
men in genoemd tijdschr. LXII (1903), bl. 278.

Onder de vele wetenschappelijke ondersch 
dingen, aan V. bewezen, stelde hij het hoogst 
het hem honoris causa verleend doctoraat der 
hoogeschool te Utrecht, waar hij als mil. stud. 
zijne opleiding "genoten had.

VORKSTAART, Naam van vogelsoorten, in 
vorm cn kleur overeenkomende met de witte 
kwikstaarten, doch met een diep ingesneden 
(gevorkten) staart, 'bekoorendo tot het genus 
Hcnicurus. Zij leven bij voorkeur aan de rots
achtige oevers der bergstroomon, jacht makende 
op insecten, die boven de oppervlakte van het 
water vliegen en op de kokertjes van waterjuffers. 
Op Java vindt men de groote vorkstaart (J/cni- 
curus leschenaultii) van de grootte van een lijster, 
merkwaardig wegens het zeer groote, uit mos 
vervaardigde nest. De bovenkop, een vleugel- 
band, de buitenste staartpennen en een groote 
vlek op do overige staartpennen zijn wit, overi
gens is de vogel geheel zwart. Op Borneo leeft 
Hcnicurus rulicapillus, een kleinere soort met 
bruinrooden nek en achterhoofd. Op Sumatra en 
Java wordt aangetroffen H. velalus, grijs met 
zwarten staart, vleugels, wangen en keel, wit 
voorhoofd, buik, stuit en staarteindc en bruinen 
bovenkop. Zie MOERAI.

VORSTENLANDEN, geschiedenis. Zie JAVA 
(geschiedenis).

Staatsinrichting. De naam Vorstenlanden, 
in den Oompagniestijd synoniem met dien van 
zelf besturende landschappen (inlandseho rijken) 
in het algemeen, is al sinds geruimen tijd tot 
eigennaam geworden voor de gewesten Soera -
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karta en Jogjakarta. Deze twee gewesten zijn 
geheel door inlandsche rijken bedekt, ten 
getale van vier; reclitstreeksch gebied (gouver- 
nementsgebied) komt in die twee gewesten 
niet voor, en buiten de twee gewesten komt op 
Java en Madoera nergens vorstengebied meer 
voor, sinds in 1902 een eind is gemaakt aan 
de laatste Vorstenlandsehe enclave in reclits
treeksch gebied, nL de enclave Sélil in het ge
west Scmarang (deel III, bl. 737).

Het gewest Soerakarta omvat het rijk van den 
soesoehoenan en het prinsdom Mangkocnegaran, 
die ongeveer even groot zijn en slechts een weinig 
grootcr dan het sultanaat Jogjakarta (zie het 
Overzichtskaartje in Adatrechtbundel XIX); het 
gewest Jogjakarta 'daarentegen omvat naast 
het sultanaat alleen het kleine, in den zuidwest
hoek gelegen en (buiten het stukje gebied ter 
hoofdplaats) uit slechts één regentschap be
staande, prinsdom'Pakoealaman. De kratons der 
beide Soloschc vorsten zijn op de hoofdplaats 
Soerakarta, die der' beide Jogjaschc vorsten op 
de hoofdplaats Jogjakarta gelegen; die van prins 
Pakoealam vormt een kleine enclave in het sul- 
tansgobied. Voorts heeft men nog twee soenansen- 
iMaves in het sultansgebied (Pasa'rgedé en Imo- 
giri), één Mangkoenegoroschc enclave aldaar 
(Ngawèn), en een paar kleine Mangkoenegoro- 
sche stukjes in Solo. Dat het grondgebied van 
Mataram, in 1755 gesplitst in soenans- en sul- 
tansrijk, zich uitstrekte over Middel- en Oost- 
Java met Madoera; dat het in 1743, 1812 en 
1831 aanmerkelijk is ingekort ; en dat in 1757 de 
Mangkocnegaran, in 1812 de Pakocalaman is 
gevormd ten koste van het thans belendende 
hoofdrijk, is vermeld onder JAVA (geschiedenis). 
Volgens de jongste opgaven beslaan de Vorsten
landen 169.4 vierkante geographischc mijlen met 
ongeveer 3.450.000 inwoners; waarvan het ge
west Soerakarta 112.9 vierkante mijlen met 
2.070.000 inwoners, het gewest Jogjakarta 56.5 
vierkante mijlen met' 1.380.000 inwoners heeft. 
Ken verdeeling van deze cijfers over de vier rijken 
wordt niet medegedeeld, doch het sultansrijk is 
blijkbaar het dichtstbevolkt, en het soenansrijk 
weer dichter dan de Mangkocnegaran.

Ondanks de schoone beginselen eener verjong
de on op hef Indonesisch belang gerichte zelfbe- 
stuurspolitiek, bij Bijblad 8122 en 9385 voor do 
buitengewesten beleden, schijnt ten aanzien der 
Vorstenlanden het streven der Rcgeering nog 
steeds gericht op beperking van hun rechten, 
verminde,ring van hun macht, wijziging van do 
politieke contracten te hunnen nadcclc, uitoefe
ning van de wetgevende macht der vorsten vol
gens aanwijzing van het residentskantoor, en 
gelijkmaking van Vorstenlandsehe bepalingen en 
instellingen aan die in de gouvorncmentslanden. 
Alleen aan verdere inkorting van het grondgebied. 
der vier vorsten schijnt niet meer te worden ge
dacht. Zie, voor de thans geldende contracten, 
deel I, bl. 529 — 530; bij de troonsbestijging van 
den tegenwoordigen sultan van Jogja in 1921 
schijnt een nieuw, nog niet (Juni 1921) gepubli
ceerd, contract gesloten of een nieuwe akte van 
verband geteckend, welke de rechten van Jogja 
nog weer besnoeit te onzen voordooie. Bekend 
is, hoe krachtig in 1903 de soesoehoenan gepro
testeerd heeft tegen de ontneming van bijna al 
zijn justitie, welke men grondde op de uitvoerige 
akte van verband van 1893, doch waarin de vorst

deze draagwijdte niet had gelezen. De in 1016- 
voor Jogja, in 1917 voor Solo en de beide prins
dommen ingevoerde rijksbladen — thans dus- 
vier in getal — doen zien, dat de wetgeving der 
vorsten er een is volgens van boven opgelegd 
model. De vervanging in 1917 van de civiele- . 
sultansrcchtspraak in Jogja door gouverne- 
mentsrcchtspraak heeft het laatste spoor eener 
Indonesische rechtspraak van betcckcnis uit do 
Vorstenlanden doen verdwijnen; alleen de in- 
heemsche rechtspraak over vorsten verwan ten 
(darah dalem) is overgebleven, en in de Pakoe- 
alaman zelfs deze niet,

De eigenaardige inrichting der twee resi
denties brengt, staatsrechtelijk en feitelijk, aller
lei afwijkingen van den toestand elders op Java 
en Madoera mede. In tegenstelling tot de vijf
tien overige gewesten aldaar, zijn de residenties 
Soerakarta en Jogjakarta geen locale ressorten 
op den voet der dccentralisatiewetgcving. In tal 
van verordeningen voor Java cn Madoera komt 
een slotbepaling voor, die de Vorstenlanden 
(veelal naast de particuliere landerijen) onttrekt 
aan heur werking. Tal van gegevens in de Kolo
niale Verslagen laten do Vorstenlanden buiten 
beschouwing. Ook Van Deventer’s Overzicht- 
van den Economischen Toestand der Inlandsche 
Bevolking van Java en Madoera van 1904 (zie 
dl. I, bl. 594) laat de Vorstenlanden meestal 
ter zijde.

Hebben de twee residenties, geen locale res
sorten zijnde, dus geen eigen gewestelijke geld
middelen (evenmin als eigen gewestelijke raden), 
elk der vier rijken is een rechtspersoon met eigen 
financiën en een eigen begrooting. De Mangkoe- 
negaran is sinds een crisis van 1887 uit-zich 
zelf begonnen zijn financiën te regelen en zelfs 
tot bloei te brengen; in de drie overige rijken is 
zulks, na 1900, te danken aan aansporingen van 
het gouvernement. Lagere locale raden bestaan 
tot dusver in de Vorstenlanden niet. En aange
zien het ki- srccht voor den Volksraad toekomt 
aan de leden der locale raden, hebben de Vor
stenlanden derhalve op de samenstelling van den 
Volksraad vooralsnog geen invloed. Toch heeft, 
deels door verkiezing, deels door benoeming, het 
Vorstenlandsch element noch in den Volksraad 
van 1918 noch in dien van 1921 ontbroken; prins 
Mangkocncgoro zelf (de Prangwadono) is wel de 
bekendste Vorstenlandsehe representant. Aan 
een kamer van vorsten voor Nederlandsch-lndië, 
naar het model der Engelsch-Indischc Cham- 
ber of Princcs van 1920 en in tegenstelling dus tot 
den meer dcmocratischcn Volksraad, schijnt voor 
Nederlandsch-lndië nimmer in ernst gedacht.

De bevolking der Vorstenlanden omvat oen 
grootc meerderheid van Vorstenlandsehe Java
nen, die allen onderhoorigen (d. i. aan bestuur, 
belasting, rechtspraak enz. onderworpenen) van 
een dor vier vorston zijn (zie VERDEELING cn 
ONDERDAAN). Daarnevens vindt men een 
groot aantal Indonesiërs van elders (Javanen en 
anderen), Chinoezen en overige vreomdo ooster
lingen, on Europeanen, welke allen landsonder- 
hoorigen (gouvernementsonderhoorigen) zijn. 
Bovendien kunnen, ingevolge de bestaande po
litieke contracten, ook zonen dos lands in be
paalde gevallen tijdelijk landsonderhoorige we
zen. Van 1834 tot 1870 waren de Vorstenlanden 
voor vreemde Oosterlingen, van 1S91 tot 1910 
voor Chineezen (na 1904 weer: vreemde Ooster-
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is in 1914 tc Soerakarta 
kantoor ingericht geworden.

Bestuur. Het bestuur der Vorstenlanden 
omvat uiteraard ecnerzijds een inhccmsche orga
nisatie der vier Vorstenlandsche rijken voor het 
bewind over hun onderhoorigen — welke organi
satie beïnvloed en gewijzigd is door het gouver
nement —, ten andere een bestuursinrichting 
voor de landsondcrhoorigen (Indonesiërs van 
elders, vreemde oosterlingen, Europeanen); beide 
organisaties te zamen gebracht onder het een
parig gezag van elk der twee residenten.

De dorpsgemcenten, die elders op Java de ba
sis der inhccmsche bestuursinrichting vormen, 
ontbraken tot voor kort in de Vorstenlanden. 
Wel moeten zij er oudtijds hebben bestaan, gelijk 
blijkt uit verscheiden rudimenten in de volksin- 
zettingen; wel waren zij in enkele doelen van de 
Mangkoenegaran en van het sultansgebied, buiten 
de landhuurstreken, nog wel aanwezig; maar het 
gewone Vorstenlandsche dorp was geen desage- 
meente, geen publiekrechtelijk lichaam, geen 
rechtspersoon, doch een huizencomplex, welks 
bewoners zooveel meesters hadden als er apana- 
ges waren, waartoe hun gronden behoorden ; 
twee, drie, vier, vijf bek éls (rentmeesters) in het 
dorp waren, elk voor hun stuk gronds, de ware 
gezagvoerders. Een sinds 1891 in Jogja, sinds 
1896 in Solo genomen proef om boven de hekels 
een dorpshoofd te stellen had maar luttel resul
taat. De hervorming van 1912 en later heeft dit 
geheel veranderd: men is, onder den naara kaloe- 
rahan of Iocrahschap, dorpsgemcenten gaan in
voeren onder een loerah als dorpshoofd, met eeni- 
ge dorpsbestuurdersnaastzich, en met een dorps- 
grondbezit van communale akkers. Begin 1920 
waren er in het soenansgebied op ddzen voet 401 
zulke dorpen gevormd en eenige honderden ont
worpen; eind 1919 waren er in de Mangkoene
garan 561 gevormd en 08 ontworpen; in het 
sultansgebied waren reeds in 1913 een paar hon
derd dorpen ingesteld, die de laatste jaren nog 
zeer in aantal zijn toegenomen, terwijl ook hier 
eenige honderden zijn ontworpen; de Pakoeala- 
man telt 64 kaloerahan. De als kampong aange
duide dorpen op de hoofd plaatsen (Solo, Klatèn, 
Bojolali, Sragèn, Wonogiri, Karanganjar, Jogja) 
schijnen eveneens dorpsgemcenten geworden te 
zijn; dorpen zonder akkers (deel 1,1)1. 592) heel en 
hier wel karangkopèk-desa’s.Dcze hervorming van 
het dorpswezen is alleen daar uitvoerbaar, waar 
noch apanages noch landhuurders zijn (vandaar 
dat zij snel gelukte in de Mangkoenegaran, wel
ker apanages al sinds 1870 zijn verdwenen) : elders 
moet men wachten, totdat, nu de apanages zijn 
uitgelicht, ook de land ver huurders nog bereid 
worden bevonden hun oude landhuurverhouding 
te doen omzetten in de grondhuurvorhouding van 
1918. Bij hervorming van dit dorpswezen werden, 
althans in Soerakarta, alle hekels ontslagen, on
der genot van zgn, pensioengronden, d. z. ambts- 
velden voor gewezen functionarissen. Do nieuwe 
dorpshoofden in de vier rijken worden benoemd 
door den rijksbestuurder (resp. don prins) van het 
betrokken rijk, in overleg met den assistent-resi
dent. Nadat de Pakoealaman reeds jn 1912 een 
gcmeenteregeling had uitgevaardigd, die een 
slaafsche kopie was der inlandscho gemecntc- 
ordonnanfcie van 1906, werd deze in 1918 (Rijks* 
bl. no. 24) vervangen door een even slaafsche 
pranatan kaloerahan, die bovendien nog do bc-

ccntraal agrarischlingen) gesloten (zie VERBLIJF); thans echter 
geldt ook voor de Vorstenlanden de volle woon- 
en reisvrijheid voor alle vreemde oosterlingen, 
ingevoerd bij Ind. Stb. 1919 no. 150 (in welke 
ordonnantie haar toepasselijkheid op de Vorsten-

* landen wel had mogen uitkomen) en 1914 n° 760. 
In 1823 had Van der Capellen de Vorstenlanden 
gesloten voor landvorhuurders (zie I, bl. 440), 
doch in 1827 herstelde Du Bus de oude landhuur- 
gebruiken. Door Europeesche energie en toewij
ding, al ging haar belang lang niet altijd met dat 
der bevolking hand in hand, zijn de Vorstenlan
den een hoogstaand centrum geworden van groo-

.tcn landbouw, suiker, tabak, indigo, koffie enz. 
Ten gevolge van het vorsten best uur met zijn 
apanagestelsel en van de genoemde landverhuur 
is de bevolking der Vorstenlanden over het ge
heel verre van welvarend; in het zuiden van 
Wonogiri (Mangkoenegaran) is zelfs nogal eens 
voedselgebrek. Op de hoofdplaatsen Solo en 
Klatèn bestond vóór den oorlog een bloeiende 
liatikn ij verheid en batikhandel.

Naast een overgroote meerderheid van Moham- 
medaansche inlanders, die hier — juist omge
keerd dan b.v. te Batavia — zeer aan dien gods
dienst hechten, doch de voorschriften van zijn 
wet gebrekkig naleven, heeft het Christendom 
hier een zendingsgemccnte van Christenja- 
vanen gevormd ter hoofdplaats Jogjakarta. 
Over haar adatregclingcn (organisatie, huwelijk

* enz.) geeft deel IX van de verslagen der wel- 
vaartscommissie licht (zie I, bl. 7).

Nog altijd vormen de Vorstenlanden het erken
de en geëerde middelpunt van Java’s nationale 
cultuur. Vandaar dat in Juli 1918 het eerste 
congres voor Javaansche cultuurontwikkeling 
gehouden is tc Solo; vandaar ook dat van de drie 
voorbereidend-hoogcr-onderwijs-afdeelingen der 
Algemccne Middelbare School die Voor wis- en 
natuurkundige vorming te Jogja is gevestigd 
geworden (Lid. Stb. 1919 no. 259), en die voor 
oostersch-literaire vorming te Solo zal komen.

Was al sinds geruimen tijd de overtuiging ge
rijpt, dat de afhankelijke toestand der bevolking 
— afhankelijk van vorst, apanagehouder en on- 
dernemingsbeheerder —, het verval van haar 
desawezen, haar armoede en haar laksheid een 
staatkundig en economisch ingrijpen noodzake
lijk maakten, en had reeds in 1870 de directeur 
van justitie denkbeelden in dezen geest geopperd, 
•eerst in deze eeuw is aan deze economisch-agra
rische hervorming de hand geslagen. In 1911 
zijn ze — na langjarige voorbereiding — in 
ruwe schets aan de Staten-Generaal voorgelegd, 
omdat toen de ontwerp-begrooting voor de 
eerste definitieve maatregelen geld uittrok; na 
1912 zijn, deels door vorstenedicten, deels door 
gouvernements-verordeningen, vooral ook door 
stelselmatige bestuursdaden, een aantal dezer 
verbeteringen ingevoerd, van welke het koloniaal 
verslag nu en dan (1917, 1920), doch zeer be
knopt, bericht geeft. Aan het goede dezer maat
regelen schijnt het dubbele gebrek te kleven, 
<lat vooreerst de hervorming vrijwel aan de 
vorsten wordt opgelegd in plaats van met hen 
te worden overlegd of door hen geleid, en dat zij 
anderzijds, met weinig oog voor nieuwe mogelijk
heden, al te getrouwelijk nabootst wat in de gou- 
vernementslanden is ingevoerd. Om dit her
vormingswerk althans voor het rijk van den 
soesoehoenan stelselmatig te doen geschieden
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paling behelst, dat dcsgcwcnscht de huishoude
lijke belangen der dorpen geregeld kunnen wor
den door liet rijksbestuur. Nagenoeg gelijkluidend 
is de Jogjaschc gemcentcrcgeling of pranatan 
kalocrahan van 1918 (Rijksbl. no. 22). In do 
Mangkoenegaran bestonden in 1919 reeds 18 
desascholcn, die men in 1920 hoopte te bren
gen op 30; ze werden evenwel opgericht op rijks
kosten, en schijnen dus veeleer volksscholen dan 
desascholcn te zijn; elders vindt men van dorps
scholen nog niet gesproken. Zoowel de schaar- 
schc oudere dorpsgemcenten in de Vorstenlan
den als de talrykc nieuwe vallen èn buiten art. 
71 Rog. regl. (wegens art. 27 lid 2 dier wet) èn 
buiten de inlandscho gemeente ordonnantie van 
1906 (zie art. 20), buiten de kroonordonnantio 
van 1907 op het desakiesrecht (om art. 27 lid 
2 Reg. regl.; de verordening zelf zwijgt) en bui
ten de gouvernementsbepalingen nopens ver- 
eeniging en splitsing; de instelling van al deze 
nieuwe dorpen is met art. 71 lid 3 Reg. regl. 
daarom niet in strijd, dewijl art. 27 lid* 2 dier 
wet de toepassing van art. 71 alhier weert.: Be
lastingvrije dorpen, zgn. perdikan-desa’s, zijnde 
een schepping van het vorstengezag, komen ook 
in de Vorstenlanden voor (deell, bl. 593), doch de 
gouvernementsbepalingen gelden voor deze niet.

Het centrale rijksbestuur — in tegenstelling 
tot de organen der dorpen — omvatte vanouds: 
naast den vorst een rijksbestierder (papatih 
dalem in Solo en Jogja, regent-patih of boepati 
papatih in de beide prinsdommen; zie III, bl. 
646), voorts een reeks van kratonambtenaren 
(ambtenaren ter hofstad) zoowel voor hofstad- 
zaken als voor plattelandszaken, en ten slotte 
districtshoofden (tamping, goenoeng enz.) ten 
plattclande. Het is Rouffaer geweest, die het 
eerst met geduld en nauwgezetheid de oud-in- 
hccmschc Organisatie der twee hoofdrijken heef| 
nagespeurd.

Langs drie verschillende wegen nu heeft het 
Nederlandsch oppergezag getracht jlc oude orga- 
nis..'.ie naar zijn smaak te wijzigen.

Vooreerst

den en nagenoeg dezelfde taak, doch den resident 
„tot voorzitter, hetgeen het aspect der zaak geheel. 
vorandert. Onderscheiden vorstenverordeningen 
reorganiseoren wijders het ambtenaarswezen, en 
scheppen voor ambtenaren een rechtstoestand. 
Omstreeks 1907 zijn vier rijkskassen gevormd, 
waarvoor jaarlijks rijksbegrootingen worden op
gemaakt, welke in de rijksbladen worden opge
nomen, en uit welke thans ook de vorsten hun 
civiele lijst ontvangen; bij het hooge bedrag dier 
lijst valt te bedenken, dat Keulen en Aken niet 
gebouwd worden op een dag. Jogja heeft naast 
zijn „kas kasocltanan” nog een „kas pamaho- 
san”, waarin alle opbrengst aan padjeg en be
lastingen werd gestort, die voorheen aan apanage- 
houders kwam en thans aan den sultan komt, en. 
waaruit dan anderzijds de schadeloosstelling der 
voormalige apanagehouders wordt gekweten; te
genwoordig vloeien ook andere inkomsten in deze 
speciale kas. Een omstandige comptabiliteitsrege- 
ling voor Jogja is te vinden in Rijksbl. 1917 no. 10 
(vgl. 1919 no. 3 en 1916 no. 22).

Wat het bestuur ter plaatse in de vier rij
ken betreft: de tampings of goenoengs zijn 
in 1831 (Jogja), 1847 (Solo en Mangkoenegaran) - 
en 1874 (Pakoealaman) onder onzen invloed 
vervangen door regenten (boepati poelisi) of on
derregenten (kliwon poelisi; regenten 2c klas, niet 
onder, maar naast de gewone regenten staande), 
benevens districtshoofden (pandji, panèwoe) en 
onderdistrictshoofdcn (assistèn-pandji, assistèn- 
panèwoe); zie ook onder SOERAKARTA.
Deze regenten hebben een lagere positie dan de 
gouvernementsregenten, en zijn volstrekt niet 
alleen of bovenal politieautoriteiten, gelijk hun 
naam zou doen denken. Hcrhaaldelijk is, in ver
band met de cconomisch-agrarische reorganisatie,, 
ook do indecling in districten en onderdistricten 
herzien. Deze gehccle hervorming van het lagere 
bestuur maakt den indruk een modellcering te 
zijn naar het fatsoen der gouverncmentslanden,. 
in stede van een poging om de hervorming in • 
onze richting te doen uitwerken door de vorsten 
zelf in Javaanschen geest.

De tweede soort bestuurshervorming, die wij 
— belangrijk eerder — in voerden, was er, in te
genstelling tot de vorige, een, welke poogde onzen 
invloed op het inhcemscho bestuur te versterken 
ten einde, zonder dit bestuur zelf deugdelijker 
on bekwamer te maken, onzen wil te kunnen 
doorzetten. Reeds in 1743, dus nog vóór de 
splitsing van 1755, werd de rijksbestierder 
Mataram in dienst gebracht der V. O. C. in dier 
voege, dat hij voortaan twee heeren hebben zou: 
zijn vorst en de Compagnie. In 1755 werd dit 
overgebracht op de twee rijksbestierders der 
rijken Solo en Jogja; het gouvernement nam 
hen in dienst in 1812; zij erlangden elk een gou- 
vernementsweddo van / 1000 ’s maands na den 
Java-oorlog, in 1831, zoodat z\j zoowel impliciet 
op do rijksbegrooting van hun rijk als expliciet 
op do Indische begrooting voorkomen. Van de 
rijks bestierders der twee prinsen wordt iets 
dergelijks niet vermeld. Niet minder gewichtig 
was de vermeerdering van lagere Europeescho 
bestuursambtenaren in het gewest, die, hoewel 
rechtstreeks geen gezag hebbend over de on- 
derhoorigen der vorsten, toch de macht van 
do inhcemscho hoofden konden ncutraliseeren.
Men kreeg nl. in het gewest Soerakarta (naar 
indcelingen, van do vorstenorganisatie des
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de belangrijkste, doch jongste 
poging —, wij hebben getracht zoowel de inwen
dige organisatie van het vorsten bestuur der vier 
rijken te verbeteren als een genoegzaam getal ge
schoolde bestuurskrachten te doen kwecken. Zijn 
de vier rijkskostierders gebleven en in hun hooge 
posities gehandhaafd, onder onzen invloed heb
ben zij veelal Europecschc ambtenaren en helpers 
(b.v. als controleur van het beheer der rijkskas) 
onder zich gekregen, en ook de moderne Javaan- 
sehe kasbeheerder en andere dignitarissen wor- 

, den bijgestaan door Europecschc krachten; 
voorts heeft Jogja een Europcesch directeur dor 
sultanaatswerken, die tevens aan de Pakocala- 
man diensten bewijst. Voor de inheomscho auto
nomie levert dit voorshands geen bezwaar, mits 
die Europeescho helpers metterdaad het vorsten- 
bestuur en niet den resident als hun hoofd be-
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schouwen en mits men bedacht zij op vervanging 
door inlandscho krachten. Voorts is in Solo en in 
Jogja (niet in de twee prinsdommen) een rijks
raad of rad nagoro ingesteld, bestaande uit hooge 
Javanen. Die van Soerakarta, gereorganiseerd 
bij Rijksbl. 1918 no. 25 en 33, telt vijf personen, 
adviseert alleen, en moet geraadpleegd worden 
over on twerp-zelf best uurs verordeningen, over 
begroetingen, en over begrootingsrekoningen. Die 

Jogja, reeds ingesteld in 1906, heeft vier lc-
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verkregen, indien men het vorstongozag erkende 
als gezonde basis van nationaal-Javaansche 
organisatie, zijn invloed uit breidde ook ovcrlands- 
onderhoorigen en ook over onderwerpen van rc- 
gceringszorg die wij aan de vorsten onttrokken 
hebben, de voogdij der residentskantoren aan
merkelijk temperde, doch daarentegen door op- 
kweeking van goede bestuurskrachten en door in
voering van een gemengden, overwegend-Javaan- 
schen rijksraad met openbaarheid en invloed — 
indien de vorsten daarvan gediend zijn — het ge
vreesde conflict tusschen het belang van don vorst 
en dat zijner bevolking poogde te bezweren. Een 
en ander niet van boven af uniform te dccretceren, 
maar door de vorsten zelf op gedifferentieerde 
manier uit te werken, te fatsoeneeren en in te 
voeren. Een bekende motie van Boedi-Oetomo, 
aangenomen op 5 Oct. 1920, drong reeds op ver
sterking van de positie der zelfbesturen bij het 
moderniseeringswerk aan.

Een geheel eigen stempel ontving tot voor 
kort de hier geschetste Vorstenlandsche staatsin
richting door de instelling der apanagehouders of 
patoehs (deel I, bl. 54) met hun rentmeesters of 
bëkëls (deel T, bl. 222). In stede van zelf zijn in
komsten aan belasting en vorstendienst van de 
bevolking te vorderen door vorstelijke bekels 
of anderen, hebben vanouds de soesoehoenan.de 
sultan en de prinsen veelal het recht tot in
vordering — op den bij pijagem omschreven voet 
voor den daar vermelden tijd — overgedragen op 
apanagehouders (familieleden of ambtenaren), 
deels uit gunstbetoon, deels als bezoldiging; fei
telijk erlangden deze apanagehouders ook andere 
overlicidsrechten ten aan zien der afgestane be
volking. Waren aanvankelijk deze apanages ver
spreid over het heele kerngebied van weleer, 
na de onttrekking van Këdoe (1812) en Bagëlèn 
(1831) aan het vorstelijk apanagebied moesten 
alle apanages worden saamgedrongen in de twee 
gewesten van thans; vanwaar groote verbrokke
ling, naast verzwaring van eischen. De patoehs 
van hun kant, belust op het bëkti-geld, hetwelk 
een optredend of herbenoemd rentmeester hun 
had te betalen, vermeerderden zooveel mogelijk 
het getal bekelschappen of kabëkëlans, hetgeen 
nadeelig werkte op het dorpswezen. En daar deze 
rentmeesters eerlang behalve zetbazen van den 
Javaansehen apanagehouder ook handlanger van 
den Europceschen onderneming.sbcheerdcr wer
den (die de voordracht deed voor hun aanwijzing), 
kregen zij over de bevolking een onbetamelijke 
macht. De niet in apanage afgestane gebieden, 
waar dus do vorst zelf de landrente heft, heetten 
in Solo soms mahosan dalem, soms pangrombéjin 
Jogja mahosan dalem. De hervorming van 1912 
nu omvat in de eerste plaats afschaffing van dit 
apanagewezen : apanagehouders zijn afgekocht in 
dier voege, dat zij uit de rijksmiddelen (in Jogja 
uit de speoiale pamahosan-kas) hun gederfde in
komsten vergoed krijgen, waartoe b.v. het ge
noemde Soloscho agrarisch kantoor alle aanstcl- 
lingspijagems één voor één onderzocht; het gou
vernement sprong hiertoe financieel bij. Waren 
de. apanages reeds in 1870 nagenoeg alle afge
schaft in de Mangkoenegaran (de laatste; verdwe
nen erin 1912) en was ook de Pakoealaman reeds 
uit zich zelf begonnen (III, bl. 257), in de beide 
overige rijken geschiedde het eerst thans, en wol 
van 1915 tot 1918 in het rijk van den soenan, en 
van 1912 tot 1914 in het rijk van den sultan en in

lands onafhankelijk) sinds Ind. Stb. 1S73 en 1874 
vijf afdeclingcn onder assistent-residenten (Solo, 
Sragèn, lvlatèn, Bojolali en Wonogiri) —" 
welke de laatste bij Ind. Stb. 190G no. 438 tot 
„ouderafdceling” werd in den trant der buitenge
westen (deel I, bl. 2S2); in het gewest Jogjakarta 
bracht Ind. Stb. 1903 drio assistent-residenten 
(Mataram, Ivoelonprogo en Goenoengkidoel) ; 
bovendien verscheiden controleurs.

De laatste, oudste, bedenkelijks te en hardnek
kigste soort hervorming is die, waarbij wij regeer
macht kortweg overbrengen van de vorsten op 
ons zelf. Dit ligt geheel in de lijn der voortschrij
dende gebiedsbesnoeiing, die van den Compag- 
jiiestijd tot 1831 onze staatkunde was, en van de 
formuleering der contracten met de twee prinsen, 
die niet veel verschillen van korte verklaringen 
(deell,bl. 529 —530). Bekend zijn voorts de telkens 
ruimere omschrijving van den term: gouver- 
nements- of landsonderhoorigen en de straks te 
noemen rechtspraakbeperkingen van 1847, 1S76, 
1903 en 1917. Over de reeds aangestipte con
tractswijziging met Jogjakarta in 1921 zijn nog 
geen ambtelijke gegevens bekend (Juni 1921).

De drie hier opgesomde bestuurshervormingen 
hebben in menig opzicht de Vorstenlandsche toe
standen verbeterd; in naain ten bate der bevol
king, zij het ook ten nadeelc van haar hoofden en 
vorsten; in waarheid echter (althans tot dusver) 
meer uit een oogpunt van ordelijkheid en van 
bruikbaarheid voor Europcesche behoeften, dan 
uit dat van grooter welvaren der bevolking en 
staatkundige scholing van haar eigen gezag
dragers.

In de lijn der derde soort hervorming — be
snoeiing van vorsteninvloed, opzijschuiving van 
inheemschc krachten, overbrenging van macht 
op Europcesche autoriteiten — bewegen zich tot 
nog toe ook de twee moderne instituten der wa
terschappen en der locale ressorten. Werden in 
1907 — 1910 in Sqerakarta achtereenvolgens drie 
waterschappen zonder publiekrechtelijk karakter 
•opgcricht (Woro, Pocsoer. Pengging), en gaf 
Mangkoenegoro reeds in 1908 (Rijksbl. 1920 no. 
14), dé sultan van Jogja in 1911 een algemcene 
regeling voor water- en waterschaps beheer 
{Rijksbl. 1918 no. 3 en no. 4), het nieuwe art. 145 
Reg. regl. (van 1918) en de ordonnantie in Ind. Stb. 
1920 no. 722 op de Vorstenlandsche waterschap
pen maken mogelijk, dat westersche waterschap
pen in Nederlandschen geest, als behoorlijk toc- 
geruste publiekrechtelijke lichamen met wat 
autonomie, in het leven komen, waarin de vor
sten weliswaar eenigen invloed hebben, doch die 
toch overwegend Europeesch zullen zijn, Daar- 
naaststeltlnd.Stb. 1920no.83 teen centraal water- 
schapskantoor te Soerakarla in. Gemeenteraden 
voor de hoofdplaatsen Solo en Jogja, die men — 
als zijnde gemengde raden — niet van de vorsten 
wil doen uitgaan, doch waardoor dan ook weer 
een gewichtig stuk macht zal worden overge
bracht op een uitheemsche, van den vorst onaf
hankelijke. overheid (men zie slechts naar de de
centralisatie in Sumatra’s Oostkust), zijn nog 
niet ingevoerd, doch de invoering schijnt te wor
den voorbereid. De vraag dringt zich op, of niet, 
in de lijn der beraamde gemengde regentschaps- 
raden voor Java, van den Minahassa-raad van 
3 919 en van.een modernen landsohapsraad als die 
van Siak, een bevredigender oplossing van het be- 
stuursprobleem der Vorstenlanden zou worden
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de Pakoealaman. Nergens wordt aangegeven, of 
er geen apanages waren, waaraan de vorst niet 
bevoegd was tusschentijds een eind te maken 
tegen den wil vari den genieter.

Op dit apanngcstelscl was nu vervolgens de 
hoogst gewichtige landverhuurgeënt. Onder land- 
verhuur verstaat men den speciaal Vorstenland- 
schen vorm van grondverkrijging door een wils
overeenstemming tusschen den Europeeschen on
dernemer eenerzijds en den vorst of apanagehou- 
der anderzijds; het huren van gouvernements- 
grond in de gouvernementslanden (deel II, bl. 
520) wordt nooit landhuur genoemd. Evenmin nu 
als die gouvefnementshuur en evenmin als de gou- 
vcrnementserfpacht (deel I, bl. 18) of de land- 
bomvconcessie (deel II, bl. 525), is deze landhuur 
een civielrechtelijke aangelegenheid: het is een 
transactie, waarbij de vorst of (gewoonlijk) do 
apanagehouder zijn eigen rechten tegen geldbeta- 
ling wederom overdraagt aan een Europeaan. 
Werd aanvankelijk wel betwijfeld, of de apanage
houder tot zulk een overdracht bevoegd was en 
zijn eigen apanagetermijn genoegzaam in het oog 
hield, later werd zulks wegens de voordeelen, die 
vorst en patoeh uit de landhuur genoten, in elk 
geval oogluikend gedoogd — slechts werd in 1818 
voor Jogja, in 1820 voor Solo inschrijving 
van landhuur geëischt door den resident —, 
en het landhuurregleinent van 1857 is, hoezeer 
vaag, deze bevoegdheid wettelijk gaan vastleg
gen. Op het landhuurreglcment van Du Bus van 
1827 namelijk was eerst een tusschenreglemcnt 
van 1839, daarna een van 1857 en een van 1884,en 
ten laatste een van lOOGgevolgd; het nieuwe regle
ment verving telkens het vorige. Dat van 1839 
stelde regels voor den door den Europeaan te beta
len huursohat (in 1857 weer losgelaten); dat van 
1857 stelde een maximumduur van twintig jaar; 
dat van 1884 beval vastlegging voor elke onderne» 
ming van de overgedragen vorstendienston (niet 
echter van de veel belangrijkcr cultuurdiensten, 
zie beneden), en maakte tevens exploitatiercge- 
lingen voor de afzonderlijke ondernemingen mo- 
gelijk, regelingen, welke ten bate der uitgeperste 
bevolking haar plichten en rechten zouden pre- 

Eene commissie van 1884 heeft voor deze

Bij do bcoordceling van het Vorstenlandsche fi
nanciewezen zal men hebben te bedenken, dat het 
recht om de groote Europccschc ondernemingen 
aldaar te belasten niet aan de vorsten tockomt 
(daar die ondernemers landsonderhoorigen zijn), 
maar aan den lande. De vorst (vroeger meestal: 
do apanagehouder) ontving van hen den zgn. 
huursohat, nl. het bedrag, waarvoor zij het 
recht overnamen om padjeg en diensten van 
do bevolking te vorderen; maar belasten mocht 
de vorst hen niet. Daarmee vloeiden groote baten 
de Vorstenlanden uit, naar Batavia. Naargelang 
de oude landhuur door de niéuwe grondhuur van 
1918 vervangen wordt, ontvangen de vorsten niet 
meer dezen huursohat der Europeanen; daar* 
entegen gaan dan de vorsten uit de volledig gcre- ' 
organiseerde streken weder rechtstreeks de (even
eens hervormde) padjeg en verdere belastingen 
der bevolking trekken.

De financiën van het Mangkocncgorosche rijk, 
reeds na de crisis van 1S87 in goeden staat ge
bracht, vertoonen onder meer de merkwaardig
heid van cenige cultures, op moderne wijze onder 
een Europeesch superintendent gedreven door en 
voor dit zelfbesturend landschap, De Mangkoene- 
garan bezit nl. een aantal bergcultures (bosch- 
exploitatie, een kofïieonderneming, een rijst on
derneming, een rijstland en een kapokfabrick); 
bovendien twee suikerondernemingen; en voorts 
aandeclcn in twee landhuurondernemingen, be
zittingen in het Scmarangsche, en huizenbezit 
ter hoofdplaats Solo. Kwamen de netto-inkom- 
sten uit deze vrije ovcrhcidscultures (ongeveer 8 
ton bedragend) weleer aan den vorst, die o. m. 
daaruit^ een reservefonds had doen vormen, te
genwoordig staan ze op een aparte begrooting 
van rijksondernemingen, welker batig slot ten 
goede komt aan de rijkskas. Evenzoo had de soe- 
soehoenan een onderneming van koffie, vezel 
enz., die thans is overgenomen door zijn rijk. Het 
sultans rijk heeft bij Rijksbl. 1917 no. 12 en 1918 
no. 21 een grondbedrijf van het sultanaat inge
voerd. Bovendien hebben de rijken inkomsten 
(retributies) uit rijkspasars.

De voornaamste inkomsten der zclfbcsturendc 
rijken waren en zijn de geheven belastingen. Op 
vorstenonderhoorigen drukken vanouds eener
zijds geldbelastingen, met name ’s vorsten land
rente of padjeg, en anderzijds vorstendienston. 
De landrente bedroeg l/2 (dan wel 1j3 &l/s) van dat 
vier vijfde van de dorpsakkers, dat overbleef, na
dat voor den rcntmeester-landrentcïnner of bekei 
één vijfde als ambtsvcld was afgezonderd; zij 
werd opgebracht hetzij in een deel van het product 
(maro), hetzij in geld of andere voortbrengse
len (madjegan). Dc vorstendiensten waren over 
het geheel niet zwaar. Yroor van belastingen en 
diensten vrijgestelde dorpen, zgn. vrije desa’s, zie 
boven. De veelbesproken tolpoortcnheffing van 
de meer dan 300 tolpoorten was na 1745 geen 
vorston-, maar juist «jen Compagnies belasting; 
haar verpachting verviel in 1S27, zij zelf in 1830. • 
Voor landsonderhoorigen (Indonesiërs, Europe
anen, vreemde oosterlingen) golden de gewone, 
gouvernementsbelastingen van Java en Madoera.

De inlieemschc belastingen en diensten zijn 
thans totaal gewijzigd. Reeds is aangctcekend, 
dat tegenwoordig dc opbrengst dezer belastingen 
in de vier rijkskassen komt — voor het sulta
naat echter in dc genoemde kas pamahosan — en 
zij op de rijks begrootingen staan; te voren was hot,
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eiseeren.
exploitatieregclingon veel gedaan; vooral echter 
de in later jaron ingestelde controleurs of assis- 
tont residenten voor agrarische zaken hebben in 
deze richting zwaar, doch heilzaam werk verricht. 
De landhuur is ongetwijfeld meermalen hard en 
eigengcrechtigd opgetreden; een verontschuldi
ging zou kunnen liggen in gebrekkige kennis der 
volksrechten en in haar behoefte aan bedrijfsze-

- kerheid.
Wordt dc politie over vorstenonderhoorigen uit

geoefend door vorstenambtenaren en die over 
landsonderhoorigen door gouvernementspolitie, 
de groote cultuurondcrnemingen hebben beide 
loeren kennen als ongenoegzaam voor haar eigen 
belangen. Vandaar dat in 1919 door den resident 
in Jogjakarta cultuurbrigades zijn ingesteld, spe
ciaal bestemd voor de bewaking van cultuurge- 
wassen, en vrijwillig bekostigd door de onderne
mingen. De vroegere militaire macht der rijken 
Solo, Jogja en Pakoealaman is verdwenen, doch 
hef rijk van Mangoenegoro heeft nog zijn uit do 
Indische begrooting bekostigd legioen (deel II, 
bl. 563), en zelfs schijnt toestemming gegeven tot 
uitbreiding van deszelfs sterkte.

(Jeld m i d d e 1 o n b e 1 a s t i n g c n.c n
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dc opvatting, die den vorst alle en den Javaan 
geen rechten toekent ;hetgeen natuurlijk het 
deel bood, voor alle herschepping van de agrari
sche toestanden dc volstrekt vrije hand te laten, 
zoodra men den vorst gewonnen had. Eenerzijds 
is thans in vorstenvorordoningen dc domeinver
klaring van den lande (deel 1, bl. B29, S24) nage
bootst in dier voege, dat de vorst na afschaffing 
van dc apanages geen recht ten aanzien van den 
grond erkent dan zijn- eigen domcinrecht en de 
bcvolkingsrechtcn, die hij vrijmachtig op den 
grond vestigt (Rijksbl. Jogja 1918, no. I<>, Pa- 
kocalaman 1918, no. 18). Anderzijds bleek bij de 
uitwerking een belangrijke schakendng; terwijl 
toch voor liet gewest Soerakarta werd aangeno
men, dat de vorst, dc bestaande akkers terugne
mend en ze als dorpsgrond bij schenkbricf of kc- 
kantjingan aan de nieuwe kaloerahans uitgevend, 
ook over dc aandeelen der dorpelingen kon beve
len wat hem goeddocht ert ze dus mocht toebe- 
dcelen aan de 80 a 150 deelgcrechtigden, die hij 
zelf (of het achter hem staande gouvernement) 
verkieselijk achtte, is voor het gewest Jogjakarta 
de opvatting aanvaard, dat de dorpen zelf die 
communale bouwveldcn zouden hebben te ver
deden, om recht te doen weervaren aan de 
agrarische aanspraken van hen, die tot dusver 
bouw- of bcwerkingsrecht hadden gehad van 
een zgn. koclicaandccl.

Men zou intusschen dwalen door te meenen, 
dat de kneveling van het grondrecht van den 
Vorstenlandschen landbouwer alleen te wijten 
was aan het vorstengezag. . De Europecsche 
landhuur heeft, baars ondanks misschien, die 
kneveling zeer verergerd. Toen zich namelijk, 
vooral sinds 1818, Europeanen in de Vorstenlan
den kwamen vestigen om 
gemakkelijk verkrijgbare arbeidskracht aldaar 
der dienstplichtige bevolking — met wester-eh 
kapitaal en westersche talenten den grond pro
ductief te maken voor de Europecsche markt, 
toen had hij gewoonlijk behoefte aan bestaande 
bouwveldcn of plantsoenen, door inlanders reeds 
betecld of beplant, en waarvoor deze Javanen 
padjeg en diensten schuldig waren aan vorst of 
apanagchouder. Landverhuur nu kwam in' dit 
geval hierop neer: vorst of apanagchouder stond 
den landverhuurder het recht af om van den Ja- 
vaanschen grondgcrcchtigdc de pracstatie-. 
innen, die deze schuldig was aan hem zelf, vorst 
of apanagchouder, doch zijnerzijds verbond zich 
de landverhuurder om aan vorst of apanagehou- 
der uit te keeren een tegen dien afstand op we
gend bedrag, aangeduid als huurschat, panjewo; 
een recht op den grond zelf kreeg de Europeaan 
door dc landverhuur niet. Ten gevolge van deze 
overdracht was de Javaanschc koeli dus ver
plicht om voortaan te leveren aan den landver
huurder. Hier echter rees een dubbele zwarig
heid. Als hij tot nog toe zijn padjeg opbracht 
in geld, kon hij zulk blijven doen; maar het was 
de laiidhuur niet te doen om geld te innen. 
Bracht hij haar tot dusver op in natura (een 
evenredig deel van den oogst), dan had hij zich 
wel is waar van ouds over de keus van hel gewas 
(rijst, maïs enz.) met den rentmeester van vorst 
of apanagchouder te verstaan, doch met geen 
dezer inlandschc gewassen zou de landhuur zijn 
gebaat, daar zij juist beoogde producten voor 
de wereldmarkt te telen. Zij voerde dus twee 

andere manieren in om zich de ver

in verband met de overdracht van deze heffingen 
en diensten op apanagchoudcrs en, door dezen of 
door den vorst zelf, op landhuurders, noodig ge
bleken (zie beneden), do verschuldigde heffingen 
en diensten — die in de war geraakt en zeer opge- 
dreven waren — te gaan vastlcggen voor de di
verse ondernemingen. In de twintigste eeuw ech
ter is dit gcheelc stelsel nog verder vervormd 
in den geest van. dat der gouvernementslanden. 
Sinds 1912 voorde Pakoealaman (thans Rijksbl. 
1919 no. 15), sedert ook elders, is, bij vorsten- 
edict, in plaats van dc oude vorstenpadjeg, die 
men als „grondpaelit” opvatte, een landrente in
gevoerd, naar het model der gouvcrnementsland- 
^rente van 1907. Daarnaast kennen de vorsten- 
rijken thans een bedrijfsbelasting, een hoofdgeld- 
heffing ter vervanging van afgeschaften vorsten- 
dienst op de hoofd plaatsen, een vorstendienst- 
regeling ten plattelande, enz^* alles naar het 
voorbeeld van overig Java.,y 

//) M^grarischetoest'andenen a gra
tis c h e wetgeving: bouwrecht, domcin- 
recht, landverhuur, Vorstenlandsche grondverhuur. 
De grondslag der agrarische toestanden in de 
Vorstenlanden is aanmerkelijk anders dan die in 
de rest van Java. Sommigen nemen aan, dat het 
bijzondere in het Vorstenlandsche grondcnrccht 
een aloude schepping is van het vorstengezag: 
de vorst eigenaar van allen grond, de inlander 
dcelbouwcr (maro-contract), die ten blijkc van 
dit wankele declbouwrecht jaarlijks een deel 
van zijn product als padjeg of grondpaelit 
heeft in te leveren aan den vorst of diens ver
vanger. Voor anderen echter staat het vast, 
dat het Vorstenlandsch grondcnrccht van oor
sprong geheel gelijk is aan dat van overig Java, 
doch dat het oppressie ve vorsten bestuur kans 
heeft gezien om in dit kerngebied der rijken — 
niet in de buitenprovinciën — de bevolkingsrcch- 
ten op den grond dermate te knevelen, dat van 
het oude beschikkingsrecht der dorpen en het 
oude inlandsch bezitrecht der individuen nog 
slechts sporen overbleven (deel I, bl. 822): toen 
de dorpsgemeenten zelf eenmaal waren weggé- 
drukt, ging uiteraard ook haar beschikkingsrecht 
teloor, maar in plaats dat zulks de individuecle 
grondbezitters bevrijdde, zagen zij den dwang 
van het adatrechtelijk dorpsbeschikkingsrcoht 
ten aanzien van hun bouwveldcn vervangen door 
een vorstelijk recht van willekeur en oppermacht. 
De vorsten beschouwden den grond als hun do
mein, hun eigendom, en behandelden datgene, wat 
naar deze tweede zienswijze inlandschc rechten 
der kerndorpers (koeli këntjëng enz.) waren, als 
gedoogde rechten, van ’s vorsten welbehagen te 
eencnmale afhankelijk; „koelieaandeel” in de 
Vorstenlanden zou dan hierdoor in plaats van de 
eervolle beteekenis van: het aan een vanouds in de
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f dorpsgemeentc thuisbehoorend landbouwer (koe
li) behoorend bouwveld, dc geminachte betee
kenis hebben gekregen van: stuk grond, waarop 

t . een armoedig Javaan misschien eenig ingebeeld 
recht heeft, doch waarmee de vorst doen kan wrat 
hij wil. Vast staat voor beide opvattingen nopens 
het vroegere verleden, dat in het jongste verleden 
de vorst alvermogend was over den grond, en dat 
het inlandsch bouw- of bcwerkingsrecht vrijwel 
machteloos stond tegenover den vorst, diens apa- 
nagehouder of den in des patoehs recht tredenden 
landhuurder. Bij de reorganisatie van na J912 
heeft het gouvernement blijkbaar geopteerd voor
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gehuldigde helft van ’s inlanders grondopbrengst 
te verzekeren: het bcngkokstclsel en het glc- 
bagan-stelscl. Bij het bengkokstelsel (vastveld- 
stelsel) krijgt de Javaan de totaal vrije beschik
king over de scherp aangewezen ééne helft van 
zijn grond met den daarvoor noodigen arbeid, 
doch stelt hij de andere gepreciseerde helft van 
zijn grond plus den daarvoor noodigen arbeid go- 

^ heel ter dispositie van den landhuurder volgens 
diens aanwijzingen; dit bcngkok-stelsel komt 
voor bij cultures met vaste heesters of boomen: 
koffie, cacao, enz. Het veel frequenter glébagan- 
stelscl (kantclveldstelsel) daarentegen laat het 
genot van deze twee helften om beurten afwisse- 
lcn tusschen Javaan en landhuurder, gelijk nood
zakelijk is voor laaglandculturcs als suiker en 
tabak. De in beide stelsels door den Javaan aan 
den landhuurder te praestecren arbeid (zgn. cul- 
tuurdienst) is dus niet, gelijk men denken zou, 
een gevolg van overdracht van vorstendienst, 
maar een bijzondere, gekunstelde toepassing van 
de overdracht van padjeg op den landhuurder. 

. Zelfstandig daarnaast stond dan natuurlijk nog 
het recht van den landhuurder om de aan vorst 
of apanagehoudcr verschuldigde inheemsche 
diensten te innen; doch de practijk heeft deze 
diensten met de vorige, op bengkok- of glébagan- 
stelsel steunende, cultuurdiensten versmolten

die in loodsen, fabrieken en bij transport — haast 
even onvrij werd als de gehcelc arbeid te velde, 
wegens het opdragen van toezicht aan dezelfde 
soort personen, van wie de Javaan bij ge
dwongen arbeid afhankelijk was.

De reorganisatie op agrarisch gebied heeft, 
tegenover dit oude stelsel van landverhuur, een 
nieuw stelsel geplaatst, dat van een Vor- 
stcnlandsche grondverhuur naar het* model der 
grondverhuur voor de rest van Java (deel I, bl. 
829), doch daaraan niet geheel gelijk. Het is een 
regeling (kroonordonnantic), uitgegaan van het 
gouvernement (Ind. Stb. 1918 no. 20) met in
stemming van de vier vorsten. Zich basecrende 
op liet door recente vorstenschenking ontstane 
grondbezit der nieuwe Vorstcnlandsche dorps- 
gemeenten (kalocrahans), hetwelk bezig is in de 
plaats te treden van het oude bouwrecht van 
individuecle dorpelingen, maakt de regeling 
van 1918 de nieuwe grondhuur tot een transac
tie — niet langer tusschen Europeaan en vorst 
of apanagehouder, maar — tusschen Europeaan 
en dorpsgemcentc dan wel tusschen Europeaan 
en ambtsveld- (pensioengrond-) houder; tot een 
transactie, die niet meer gebaseerd zal zijn op 
overdracht van verplichte padjeg en verplichte 
diensten (met de daaraan gegeven gekunstelde 
uitwerking van dwang), doch op vrije wilsover
eenstemming tusschen dorp (of ambtsveldhou- 
der) en ondernemer wat den grond betreft, en op 
vrije wilsovereenstemming tusschen dorpsbewo
ners en ondernemer wat de arbeidskracht be
treft; dc huurtermijn voor dorpssawahs kan 2D/2 
jaar zijn. Belangrijke punten bij de toepassing 
zijn: het waarborgen aan de inlandsche deelge- 
rcchtigden in dc nieuwe dorpsakkers (wellicht 
hun oude bouwvelden), dat het grondverhuren 
door het dorp hun .niet ook deze nieuwverkre- 
gen rechten weer afhandig maakt (de huurover
eenkomst moet dan ook worden verleden ton 
overstaan van een bestuursambtenaar), en heb 
waarborgen aan alle inlandsche grondbewerkers 
van een behoorlijk loon. Op beide punten 
wordt gouvernementstoezieht geoefend, daar 
de bedoeling der gehcelc hervorming juist is de 
strijdige belangen van bevolking, grooten land
bouw en vorst te verzoenen.

Ten einde nu tusschen het oude landhuurstelscl 
en het nieuwe, zoo geheel andere, Vorstenland- 
sche grondhuurstclsel een brug te bouwen — 
want tal van landhuureontracten zouden in 1918 
nog voor jaren blijven voortduren —, decreteert 
Ind. Stb. 1918, dat dc resident de landhuurgron- 
den broksgewijze aan hot oude regime kan ont
trekken, naargelang hun huurtermijn afloopt 
(de stok achter do deur), doch tevens dat land
huurders, die bereid zijn vóór een aan te geven 
tijdstip hun landhuur in een nieuwe, gemoderni
seerde vorstcnbcschikking te doen omzetten, zul
len mogen rekenen op een toekenning van dit 
nieuwe genot voor vijftig jaar, terwijl do con
versie en verrekening van oude in nieuwe con- * 
tractsbcpalingen zal geschieden met zorg, en 
terwijl gedurende dc vijt eerste jaren de vorst 
hen.zoonoodig,zal helpen aan verplichten cultuur- 
arbeid tegen betaling van behoorlijk loon. Do 
bevoegdheid tot een en ander behoudt de vorst 
zich voor in zijn brieven van grondsehenking aan 
do kalocrahans. In 1920 hadden reeds in een aan
tal districten alle landbouwondernemingen zulk 
een conversie aanvaard (b.v. allo in hot
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tot één zwaar, uitecnloopend, willekeurig en on
ontwarbaar geheel, hetwelk allen veldarbeid 
ging omspannen, van de eerste grondbewerking 
af tot het oogsten toe. Schoot de grondgerech- 
tigdo Javaan te kort in hot praestecren van dit 
complex van diensten, dan nam dc landhuurder 
op kosten van dien Javaan aparte daglooners 
in dienst dit heette het glidig-stelsel —, terwijl 
niet-naleving van arbeidsplicht bovendien ge
straft word door den inhccmschen rechter (thans
zijn daarvoor nieuwere pranatans uitgevaardigd). 
Duidelijk blijkt derhalve, dat het recht, hetwelk 
de landhuurder onder bengkok- of glóbagan-stcl- 
sel erlangt op een vast of wisselend stuk bouw- 
vcld, niet hot gevolg was van dc landhuur zelf 
(daar vorst of apanagehoudcr hem slechts het 
recht kon afslaan om ’s vorsten inkomsten uit
dc Javaansche bevolking te trekken), doch een 
gevolg was van de eigenaardige en stellig ver
nuftige manier, waarop men den Javaanschen 
bouwman zijn padjeg liet betalen in een ge
heel nieuwen vorm. Deze eigenaardige ma
nieren, evenals ook het glidig-stelsel, waren —
«ui daarop vuile de nadruk

le landhuur het in elk speciaal ge- 
Iken inlandsehen grondgereqh- 

tigdc. op den voet van vrije wilsovereenstemming 
trachtte cons te worden, gelijk zóu hebben be
taamd, maar het waren stelsels, die in de practijk 
golden, nisof zij wettelijke verplichtingen waren, 
en die dan ook in een bepaalde streek of bij een 
bepaalde groep van ondernemingen golden, zon- 
derdat de individuecle .Javaan zich daartegen' 
opeonigerlei wijs kon verzetten, en terzake waar
van do huurovereenkomsten geregeld bepaalden, 
dat Javanen, die zulks mochten wagen, streng 
zouden worden gestraft of „ongelukkig zouden 
worden”. Auntcekening verdient nog, dat het 
glóbagan-stelsel, toegepast op de suikerteelt, 
voor den inlander dit nieuwe nadeel meebracht, 
dat de landhuur don grond zestien maanden had 
togen de inlander acht of negen maanden, en dat 
feilelijk zelfs de in naam vrijgebleven arbeid —

geen vormen,
waarover 
val weer met
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district Prambanan, Soerakarta, on allo in hot 
district Kalasari, Jogjakarta), waardoor dan de 
reorganisatie van dorps- en grondwezen in zulke 
districten mogelijk wordt, en die later in een 
gewone grondliuur zaf o vergaan. De boven reeds 
vermelde waterschappen zullen dan verder moe
ten zorgen, dat de feitelijke cultuurvoorwaarden 
voor de Europeesche landbouwindustrie (wier 
bloei in cllageval een groot belang is voor het wel
varen der Vorstenlanden) gewijzigd worden in 
gunstigen zin, terwijl anderzijds de reeds aange
stipte cultuurbrigadcs in Jogja zullen kunnen 
zorgen voor de beveiliging.

Beziet men deze agrarisch-economischc her
vorming als geheel, dan schijnt liet niet gemakke
lijk te antwoorden op de gewichtige vraag, wie de 
kosten daarvan draagt: de bevolking, de vier 
rijken, het gouvernement, of de ondernemers ? 
Stellig dragen de drie laatsten allen in de kosten 
bij; de bevolking echter ook, voor zoover de 
omzetting in dorpsbezit mocht neerkomen op de- 
possedeering van voormalige bouwgerechtigden, 
gelijk vooral in het gewest Soerakarta niet 
schijnt uitgesloten.

— R c_cJi t s p r a a k,

thans aan inhccmsclie rechtspraak overig is in de 
Vorstenlanden (zie voor Jogja Rijksbl. 1919 no. v 
14) toont van een regeeringsstreven om het in- 
heemschc te ontwikkelen en te stevigen weer 
bijzonder weinig; deze in stand gelaten rechter
lijke autoriteiten hebben slechts bevoegdheid 
— civiele en crimincelo — voor een beperkten 
kring van vorsten verwanten,schcrpcromschreven 
in Jogja bij Rijksbl. 1916. In 1920 schijnt . 
de soosochoenan een commissie te hebben ingc- 
steld voor reorganisatie van zijn rechtspraak. 
Prins Pakoealain daarentegen heeft in 1907 ook 
dit restant inheemschc rechtspraak overgegeven 
aan den lande. De gewichtige Jogjasche agra
rische rechtbank, balémangoe (vóór 1891:paso- 
wan mangoc) gcheeten, is in 1917 leruggcbracht 
tot een administratieve instantie voor apanagc- 
en agrarische kwesties (zie ook Rijksbl. Jogja 
1917 no. 18); door het verdwijnen der apanages 
wordt deze bevoegdheidskring nog weer enger. 
De ééne Vorstenlandsche godsdienstige rechter 
(soerambi) van elk der rijken Solo, Mangkoencga- 
ran en Pakocalaman is door ons afgeschaft in • 
1903, terwijl die van Jogja na 1903 een zeer be
perkte competentie heeft behouden; in plaats 
daarvan werkt thans op elk der beide gewestelijke 
hoofdplaatsen een priesterraad op den voet van 
Ind. Stb. 1882, wederom voor lands- en zelfbe- 
stuurs-onderhoorigen gelijkelijk. Als Europeesche 
rechters vindt men sinds 1903 vijf residentiege- 
rechten in Soerakarta en één in Jogjka*jrta.; 
voor alle landaarden landgerechten. Residentie- 
gcreehten, landraden enz. ressortceren onder den 
raad van justitie te Semarang. De vorstenrecht- 
spraak volgt regels van adatprocesrecht, geen 
regels van het Inlandsch Reglement; de vorsten- 
landsche soerainbi’s vertoonden de bijzonder
heid, dat, in afwijking van de Mohammodaan- 
schc wet, getuigen er vooraf werden beëedigd.

Indien men van het adatrecht der Vorstenlan
den het agrarisch recht en de organisatie van het 
vorstengezag uitzondert, welke de belangen van 
gouvernement en landhuurders rechtstreeks 
raakten en daardoor de aandacht trokken, doch 
eerst van Rouffaer een grondig onderzoek ont
vingen, is dit adatrecht gebrekkig bekend. Het 
is het adatrecht van Middel-Java, doch door don 
oppressieven invloed der vorsten direct en indi
rect nogal gewijzigd. Over desawezen en grond
bezit werd reeds gesproken; het familierecht 
vertoont bijzonderheden ter zake van de vor- 
stenfamiliën zelf; de locale huwelijksluiter (deel 
II, bl. 122) heet deels naib, deels pasah; een hu- 
wclijksgeld, srakah genaamd, wordt genoemd, 
doch onvoldoende beschreven; bij erfenis schijnt 
alleen het saldo der nalatenschap, niet activa 
naast schulden, over te gaan; het dorpsbeschik- 
kingsrccht is zoogoed als verdwenen; de Javaan- 
sche bouwman mocht op zijn woonerf geen hoo
rnen of bamboe omhakken zonder vergunning, 
en de fijne vruohtboomen aldaar behoorden aan 
vorst of apanagehouder; voor ontginning was 
oorlof van ’s vorsten ambtenaren of, bij apanage- 
grond, van diens rentmeester noodig; grond ver
panding was zeldzaam, evenals deelbouw en 
veldhuur; transacties door reizende koopvrou
wen, bakoels, zijn talrijk; voorsehot op gewas 
(empingan) en loonarbeid worden vermeld; de 
vorsten rechtspraak heeft van het adatstrafrccht 
een en ander doen voortleven. De Pakocalaman 
heeft sinds 1912 een vorsten verordening op de
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adatrecht, 

g ejr-ing. In de Mangkoenegaran, waar het 
dorps verband vaster bleef bestaan, komt wel
licht een soort dorps berechting voor; daarbuiten 
kent men in de Vorstenlanden prapats, gevormd 
hetzij door de vier hoofden der vier omliggende 
dorpen, hetzij door de vier voornaamste bë- 
kels-rent meester uit die vier desa's. Het heet, 
dat liet gebruik der prapat-beslissingen (waar
aan geen exccutiemacht verbonden is) bij de 
bevolking afneemt ; de landhuurders riepen voor 
kwesties over bevolkingsrechtcn nogal eens pra
pats in het leven, die dan cenigermate werkten 
als scheidsrechtbanken. De boven deze volks-
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justitie staande vorsten justitie, al weder het eerst 
door Rouffaer zorgvuldig onderzocht, is door 
het gouvernement hevig verminkt. Sinds 1847 
was de eigen rechtspraak van Soerakarta ten deele 
bedorven geworden; voor landsonderhoorigen 
had men er reeds sinds 1831 een residentieraad. 
Nadat in 1831 de sultan van Jogja zijn straf
rechtspraak over sultansonderhoorigen had moe
ten overgeven aan den lande, hetwelk voor 
hen een rechtbank voor erimineele zaken instelde

- (tot 1903), naast een residentieraad van 1831 
voorde landsonderhoorigen, zoodat Jogja destijds 
bij Solo verre achterstond op het gebied der in- 
hecmsche rechtspraak, is in 1903 aan het rijk 
Soerakarta (ingevolge politiek contract van 1893) 
nagenoeg de geheele rechtspraak — crimineel èn 
civiel — ontnomen, en overgebracht op vijf land
raden, die gelijkelijk lands- en sultansonderhoori
gen berechten; terzelfder tijd is ook in Jogja een 
landraad voor beide groepen van onderhoorigen 
(sultansonderhoorigen slechts in strafzaken) in
gevoerd, zijn deze gouvernementsrechters mede 
bevoegd gemaakt voor de twee prinsdommen, 
zijn gerechten van den lande ingesteld, en zijn 
de lagere vorstengereefiten afgeschaft voor Solo, 
Mangkoenegaran en Pakocalaman. Bezat dien
tengevolge sinds 1903 het sultansrijk weer den 
voorsprong, nog zijn civiele rechtsspraak over 
sultansonderhoorigen en nog zijn lagere vor- 
stengcrechten te hebben, met 1 Juni 1917 is, 
na de noodige pressie, ook voor Jogja hieraan 
een eind gemaakt en nagenoeg alles op 
landraad en onze gerechten overgebracht. Wat

onzen
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grondontginning (Rijksbl. 1918 no. 16) on sinds 
1905 oen op dc Mohammedaanscho huwclijkslui- 
ters (nu Rijksbl. 1918 no.. 19).

Bchalvo door verdringing vanwege gouverne
ment of vorsten heeft het adatrccht sterke wijzi
ging ondergaan door wettige vorstencdictcn of 
zclfbcstuursverordeningen (pranatan, oendang- 
oendang, angger-anggeran enz.; deel II, bl. 15-4. 
III bl. 68), die een deel van liet adatrccht uit
maken en welker bindende kracht in Ind. Stb. 
1911 no. 569 (zij het op inconsequente wijze) is 
erkend (vgl. Rijksblad Mangkocncgaran 1920 
no. 5, Jogja 1916 no. 19). Dc oudere en merk
waardigste uitingen van vorstenwetgeving zijn 
de vrij omvangrijke wetboeken nopens apana- 
gestclsel, bekel-stelsel, grondcnrccht, dorpsge- 
schillen, delicten enz, zooals dc Angger sepoeloch 
(1818), de Nawolo Pradoto (1771, 1818), de 
Pranatan patoeh (1863), de Pranatan bekel 
(1884); deze wetboeken, welker ontstaan en 
samenhang alweder eerst door Rouffaer goed 
is nagespoord, zijn achtereenvolgens gepubli
ceerd, o. a. door Roorda, Oudomans, Hungcr. 
De jongere edicten van de vorsten of van hun 
zelfbestuurders, sinds 1916 en 1917 gemakke- 
lijk uit de genoemde vier rijksbladcn te kennen, 
geven den treurigen indruk in hoofdzaak opge
drongen maaksels te zijn van de gewestelijke 
kantoren, dikwijls ontleend aan het Indisch 
Staatsblad, dikwijls uniform voor de vier land
schappen, en dikwijls het vermoeden wettigend, 
dat de Nedcrlandsche tekst het origineel, de Ja- 
vaansehc een niet onberispelijke translatie-ar- 
beid is; de jaargangen der rijksbladen zijn trou
wens niet ingericht als Javaanschc boeken met 
Nedcrlandsche inlassehingen, maar omgekeerd. 
Terwijl voor Jogja in 1916 het edict van den sultan 
oenilang-oendang, dat van den rijksbestuurder 
pranatan heette, is men dit woordgebruik later 
gaan omkeeren; voor de prinsdommen schijnt 

pranatan te hecten. Terwijl soenan en 
sultan slechts bij uitzondering zelf legiferecrcn 
< n de wetgeving meestal aan den rijksbestuur
der neerlaten, verordenen dc beide prinsen in 
eigen persoon. Do uitheemsche indruk dezer 
inheemse!) verbeeldende verordeningen maakt 
het niet gemakkelijkcr ze, gelijk toch behoort, 
als adatrccht aan te merken. Dc wetgevings- 
bovoegdheid der residenten over landsonder- 
hoorigen en, voor zoover de politieke verhou
ding zulks meebrengt, ook over vorstenonder- 
hoorigen bestaat hier nog onverkort, dewijl, 
anders dan in de rest van Java en Madocra, ge
westelijke en plaatselijke raden ontbreken. Sinds 
de watersehapsórdonnantie van 1920 zijn in de 
Vorstenlanden ook waterschaps verordeningen 
te wachten, vustgesteld door de raden dier in
stellingen, waarin naast Europeanen Javanen 
zitting hebben.

Gewichtig uit het oogpunt van rechtsbedoeling 
en rechtshandhaving is nog het algemeen-Indo
nesisch recht van massaprotest, door de lijdzame 
bevolking der Vorstenlanden bij herhaling toege
past, wanneer op één of meer ondernemingen dc 
maat der Europeesche veeleischendheid overliep 
en de toestand ondraaglijk • werd. Het bestaat 
hierin, dat men zich in massa naar den vorst, 
den rijksbestuurder, een regent enz. begeeft, 
zwijgend op diens erf neerhurkt, en vervolgens 
de grieven voorbrengt. Nog in de laatste tien
tallen jaren hebben ontelbare malen zulke

manifestaties zich voorgedaan. Terwijl voor 
het gouvernementsgebied het politiestrafre- 
gloment van 1872 deze weldadige volksinstel- 
ling onderdrukte, gelijk thans art. 510 lid 2 straf
wetboek N.-I. doet, was voor do justiciabelen der 
inhecmsche rechtspraak in dc Vorstenlanden 
deze aloude bevoegdheid blijven voortbestaan. 
Het is pijnlijk te constateercn, dat, zoowel ten 
gevolge van dc opheffing der inhcemsfchc recht
spraak (en invoering van ons strafwetboek) als 
(voor Jogja) van een rijksbestuurdersbevcl van 
13 Sopt. 191S, deze veiligheidsklep tegen onder
drukking van de bevolking ontnomen is in een 
tijd, waarin de toestanden nog geenszins afdoen
de zijn verbeterd.

Verspreide onderwerpen. Het op 
15 Oct. 1902 bevolen wclvaartsonderzock heeft 
zich niet uitgestrekt over de Vorstenlanden; de 
achterlijke toestanden maken deze gewesten tot 
een geschikt terrein voor gevaarlijke propagan
da, zoodat de nieuwe verordening op vereeni- 

-ging en vergadering, na haar inwerkingtreden in 
Sept. 1919, reeds geschorst is moeten wordqp 
voor het gewest Soerakarta (Ind. Stb. 1920 n°.378) 
Van bestuursontvoogding kan in de Vorstenlan
den slechts sprake zijn in dezen gewijzigden zin, 
dat men de zelfstandigheid der inheemschc vor
sten meer eerbiedige dan tot dusver gewoonte 
schijnt; voor den geest dier vorsten, zie men de 
waardige woorden van den Prangwadono in den 
Volksraad op 16 Nov. 19IS, en de bovengenoem
de daden der Mangkocncgaran ter aanzien van de 
apanages en van de financiën. Het dwangcultuur- 
stelsel van den lande heeft van 1833 tot 
1901 ook in de Vorstenlanden bestaan, zij het 
op beperkten voet. Rechtstreeksche bevorde
ring van inlandschen landbouw geschiedt door ' 
mantri’s tani en assistent-mantri’s tani (zie de 
rijksbladen); landbouwcursussen verliepen; een 
landbouwschool is opgcricht te Tegalgondo, in 
het rijk Soerakarta. Irrigatie werken worden voor- . 
bereid door waterstaatsingenieurs; een deel der 
Vorstenlanden behoort onder dc irrigatieafdee- 
ling Pemali-Tjomal; in Oct. 1920 is in dc Mang- 
kocnegaran een uitgebreide wadoek te Tirto- 
marto (reg. Karanganjar) ter hand genomen, bin
nen welker gebied ook een der vermelde suiker
fabrieken van het vorstenhuis ligt. Op onder
scheiden plaatsen zijn rijkspasarloodsen gebouwd, 
welker opbrengst door beter controle steeg; vor
stelijke pasarverordeningen zijn opgenomen in de 
rijksbladen. De gezondheidstoestand der bevol
king schijnt niet goed; de pest bezoekt ook dit 
gebied. Onderwijs en krcdictmaatregelen zijn nog 
pas in hun begin. Aan de Hindoe-oudheden 
wordt sinds het begin dezer eeuw zorg gogeven.
Zie voorts op OPIUM, PANDHUISDIENST 
en ZOUT.

Literatuur. Verre bovenaanstaat het artikel Vor
stenlanden in don eersten druk dezer Encyclopae-- 
die, van dc hand van G. P. Rouffaer, met zijn 
zeer uitvoerige literatuuropgave aan het slot; een 
artikel, waarvan vertrouwd mag worden, dat het 
binnen afzienbaren tijd ongewijzigd zal worden 
herdrukt. Voor recente gegevens vallen te ver
melden: de memorie van toelichting bij do In
dische begrooting voor 1912; Van der Linden, De 
reorganisatie in de Vorstenlanden, in T. B. B. 42, 
1912; -Wocs.th^ff, De decentralisatiowctgeving, 
1915, bl. 12—15 (over de waterschappen); Müh- 
lenfold, In den da*em van Vorst. Mangkoc Nëgoro,
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' 1916 (hetzelfde als: Een troonwisseling in de 
>7-,'V Vorstenlanden in Ned.-Indiê (Oud en Nieuw 

^ 1910): Kol. Verslag 1917, bijl. A*; Rouffaer in 
t' Bijdr. Kon. Inst. L. T. V., 1918 (agrarische nota); 

(tfQjp f ^ j^onqnifiTQf Grepen uit de Vorstenlandsche histo- 
*f ... , t , " pM/rie ven de laatste jaren, in Kol. Tijdschr. 7,1918; 

**7 _'ƒ .. ' ^ Van Zon, De LÖSsclïén m het Mangkocnegara-
jr*"' f- £ ^ ■ "sclie Rijk, in Tectona, 1918; Simon, Het agra- 
^jê***"*^*^^ rische stelgel in de Javasche Vorstenlanden en 

de reorganisatie, in Kol. Tijdschr. 7, 191S;'\Van 
yollenhovcn, Het adatrccht van N. I., I, 1918 
(mét de’correcties van Logeman in Adatrecht-

m*

de'vattende de episode in de Rangga Lawe over 
stichting van Majapahit ön in het Fcestalbum, 
aangeboden aan Prof. Kern, getiteld: „Nog cenigo 
taal- én letterkundige aanteekeningen op het 
Nieuw-javaanscli gedicht Galagala” (bl. 195— 
198). Voorts de Handleiding tot de beoefening 
der Madocrcesche taal, in vier deeltjes, waarvan 
de tweede druk in 18S2 —1890 verscheen, en de 
uitgave der Madoereesehe Tjarcta Brakaj (Lei
den, E. J. Brill, 1S78). Verder schreef hij nog in 
de Bijdr. van het Kón. Instituut v. T. L. en Vkk.: 
Javaansche spreekwijzen (4e volgr. II, 371 — 
374). Nog iets over „koemijocs”, „ngoendoeh 
mantoe” en „kajoet” (ib. III, 150 — 154). Herin
nering aan J. J. Meinsma (5e volgr. II, 1—6); 
Javaansche spreekwijzen (ib. II, 164 — 166); 
Ala of Alah (ib. IV, 649—652); Herinnering aan 
Dr. J. Pijnappel Gzn. (6o volgr. X, 1 — 14); Re
censies of aankondigingen van: Tjarcta Brakaj, 
Proeve van Mad. spelling door Dr. J. J. van 
Limburg Brouwer (ib. 3e volgr. XI, 369 — 385); 
Een boekje voor den inlander door het Ned.-Ind. 
Gouvernement uitgegeven (ib. 4e volgr. I, 
165 — 187); De aanteekeningen van Meinsma op 
de Babad Tanah Djawi (ib. IV, 579 — 590); 
De vertaling der Abiasa door den heer H. 0. 
Humme (ib. 591-593 en VIII, 229-261) en 
Ivantteekeningen op de woordenlijst van Ivern’s 
„de Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in 
Indonesië en Polynesië” (5e volgr. II, 405 — 426).
In het deel der Bijdr. T. L. Vk. uitgegeven ter 
gelegenheid -van_het. Leidsche Oriëntalisten- • 
cpjigr.es, schreef hij: „BangsaTjara, Mad. dong - 
eng. Tekst, vertaling en aanteekeningen', (1)1. 
137 — 143). Ten slotte zijn nog te noemen 
zijne recensie van Elzevier Stokmans en Ma
rlnissen’s „Handleiding tot de beoefening der 
Mad. taal” (Ind. Gids, II, 329 — 336) en van 
F. S. A. de Clercq „Het Maleisch der Mo-. 
lukken”-(Gids, 1878, II, 155). Zie over hem: 
Levensberichten -der leden van de Mij. van 
Letterkunde te Leiden, door Prof. Holwerda, 
1909, bl. 120.

VREEMDE OOSTERLINGEN. Gold vóór I 
Jan. 1920 de voorstelling, dat de personen zelf, 
met wie de Indische wetgeving in aanraking 
komt (ingezetenen zoowel als anderen), verdmdd 
worden in categorieën of landaarden 
ncn, met Europeanen gelijkgestelden, inlanders, 
en met inlanders gelijkgestelden (art. 109 oud 
Reg. regl.), wélke laatsten ook vreemde oosterlin
gen heetten (art. 73 oud Reg. regl.), sinds de in
werkingtreding op genoemden datum van het 
nieuwe art. 109 Reg. regl. (Ind. Stb. 1907 no. 205, 
1919 no. 622) worden niet langer de personen, 
doch de wettelijke voorschriften verdeeld in ca
tegorieën : in bepalingen voor Europeanen (onder 
welke nu ook de vroegere „met Europeanen ge- - 
lijkgestelden” vallen), bepalingen voor inlanders, 
en bepalingen voor vreemde oosterlingen. De ha
telijke, althans gehate, naam „met inlanders gc- 
lijkgestelden” is daarmede in elk geval verdwe
nen (zie VERDEEL1NG DER BEWONERS), al 
duikt zij in Ind. Stb. 1920 no. 601 weer op; het 
twistpunt, of men, Christen zijnde, onder de bepa
lingen voor vreemde oosterlingen kan vallen, is 
door de genoemde wet in Ind. Stb. 1907 beslist in 
bevestigenden zin. In verband met het oude art. 
105 lid 2 Reg. regl. en de daarop gegronde, thans 
vervallen, toelatingsverordeningen van 1872 voor 
westersche vreemdelingen eenerzijds en ooster-

;

f, bpndel 19); Ter Haar in Ind. Tijdschr. v. h.
.xv ... Recht 112, 1919, bl. 201 vgg.; Noto Soeroto,

- .’ Beknopt geschiedkundig overzicht van het sulta-
- naat Jogjokarto, 1920; S.K., Een Javaa,nsch- 

du/v vorst enhu wel ijk, 1921 (ook in Ned.-Indië Oud en
>'/ s&e f ” Nieuw, 1921); alsmede de genoemde Rijksbladen, 

; ^, C de Adatrccht bundels, en de discussiën in den

j

Volksraad.
VREEDE (ALBERT CORNELIS). Geboren te 

Gorinchem 29 Januari 1840, zoon van Prof. 
Mr. G. W. Vreede, liet zich in 1857 te Utrecht 
ats student inschrijven, waar hij colleges ïn~de 
klassieke letteren en die in de chemie volgde. 
Na in 1S59 het candidaatsexamcn in de klassieke 
letteren afgelegd te hebben, zette hij deze studie 
niet verder voort, doch vertrok in 1861 naar lndië, 
waar hij bij de suikercultuur in Oost-Java werk
zaam was. Hier verwierf hij zich de kennis van 
het Madoereesch, die hem later aanleiding gaf 
tot het schrijven zijner werken over die toenmaals 
nog weinig bekende taal. In 1868 zag hij, door 
ziekte, zich genoodzaakt naar Nederland terug 
te keeren. Hier legde hij in 1870 het Indisch amb- 
tenaars-examen af. Hij keerde evenwel niet naar 
lndië terug, doch vestigde zich als privaat- docent 
in het Javaansch aan de toenmalige Rijksinstel
ling ter opleiding van Indische ambtenaren. Toen 
de nieuwe wet op.het Hooger Onderwijs de oprich
ting van vele nieuwe hoogleeraarsstoelen ten ge
volge had, werd hij den llen October 1877 hoog- 
leeraar in de Javaansche taal- en letterkunde, 
welk ambt hij aanvaardde met eene rede over de 
beoefening^ der Javaansche taal aan de Rijksin
stellingen, v. Ind. onderwijs als grondslag voor de 
studie dier taal aan de Rijksuniversiteit. Boven
dien bleef Vreede tot de opheffing der gemeen
telijke instelling ter opleiding van Indische amb
tenaren hieraan verbonden. In 1892 werd hij na 
de verschijning van zijn Catalogus der Javaansche 
en Madoereesehe Handschriften der Leidsche 
Universiteitsbibliotheek. Doctor honoris'"causa 
in de taal-~ënletterkunde van den Indischen Ar
chipel. Hij overleed 20 Aug. 1908 te Leiden. Van 
zijne geschriften zijn, behalve zijne bovenge
noemde oratio inauguralis en zijn Cafc. der Jav. 
en Mad. Hss., nog te noemen: het Javaansch- 
Nederlandsch Handwoordenboek, waarvan Ji ij de 
2é"uïtgave (1875) met Iloorda, de 3e (1886) all 
eiTde 4ë’(190r)-mêrdr. Gunning uitgaf. De latere 
uitgaven van Röorda’s Javaansche grammatica. 
De derde druk van Meinsma’s uitgave der Babad 
Tanah Djawi 1903T.Zijn onderzoek naar de be- 
tëêkehis deFJavaansche wortelwoorden in Aetes 
du 6e Congres des Orientalistes a Leyde, Seetion 
polynesienne, 37 sq en 'zijne rede als rector 
magnificus: „Over de oorspronkelijke en figuur
lijke beteekenissen der Javaansch eVoorden” (Lei
den, E. J. Brill, 1897). Verder zijne bijdragen in 
het Feestalbum, aangeboden aan Prof. Veth, be-
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sche vreemdelingen anderzijds, is het een tijdlang 
gebruik geweest (zie b.v. het bovenschrift» boven 
Bijbl. 6700), de hierbedoelde personen „ooster- 
sche vreemdelingen” te noemen, indien ze geen 
ingezetenen van Indiö waren, en„vreemdo ooster
lingen”, indien zo dat wel waren; doch dit ver- 
nuftsspcl is later opgegoven. Voor de ingewikkel
de rechtsfiguren, die ontstaan, als men — met 
het nieuwe art. 109 — waarlijk gaat aanne
men, dat iemand vreemde oosterling kan zijn 
of blijven zonder een aan „de bepalingen voor 
vreemde oosterlingen” onderworpene te wezen, 
zie men Bijbl. 832G en prof. Kleintjes in Ncd. 
Weckbl. v. h. Recht 9919. Een andere moeilijk
heid is gelukkig tot het verledene gaan behooren: 
de behandeling nl. van overwalschc inlanders 
(inlanders van een ander eiland of uit een ander 
gewest) als vreemde oosterlingen voor het pri
vaatrecht, in eenige van die deelen van Indiö 
(Java en Madoera, Tapanoeli, Sumatra, Ben- 
koelen, Sumatra’s Oostkust), waar het Europeesch 
privaatrecht na aftrek van familie- en versterf
recht (en de daarmee samönhangendc rechter
lijke bevoegdheid) ook op deze groep van inlan
ders toepasselijk was gesteld (Ind. Stb. 1855 no. 
79, art. 9, enz.). Door Ind. Stb. 1912 no. 451 en 
452 is deze toepasselijkverklaring te niet gedaan.

Het aantal der „aan de bepalingen voor vreem
de oosterlingen onderworpenen” wordt in den 
Reg. alm. voor 1921 gesteld op 833.000. Zij be
hooren in indirect gebied bijna altijd tot'de lands- 
onderhoorigen (deel III, bl. 89), vgl, Ind.Stb. 1919 
no. 822, art. 14.

De verschillen in wetgeving tusschen vreemde 
oosterlingen en anderen gaan buiten art. 109 Reg. 
regl. om, hetwelk alleen dient om te interpretec- 
ren. Zij liggen of lagen vooral op zes terreinen: 
eigen bestuur, beperking van verkeer en verblijf, 
belastingen, rechtspraak, grondbezit, onderwijs 
en schutterij (vgl. deel I, bl. 483).

Ging art. 73 oud Reg. regl. uit van een eigen 
bestuur door vreemde oosterlingen over vreemde 
oosterlingen (deel I, bl. 286 — 287), in 1918 is dat 
wetsartikel ingetrokken ten einde — naast af
schaffing van het wijkenstelsel — tevens moge
lijk (niet: noodzakelijk) to maken, dat men b.v. 
op do drie groote hoofdplaatsen van Java met het 
stelsel van eigen hoofden der Chineezen (ook der 
Arabieren enz. ?) zou breken. Een verordening op 
dit stuk is niet gemaakt; men schijnt het te la
ten bij de noodige administratieve beschikkingen. 
Ook het rapport der Herzieningscommisöie (1920) 
wil geen apart bestuur voor vr. o. meer;

De belemmerende regels op verkeer en 
verblijf der vreemde oosterlingen, d. i. het 
voor hen geldend passen- en wijkenstelsel, 
zijn voor Java en Madoera geheel afgeschaft met 
1 April 1919; het wijkenstelsel dateerde er al van 
de Compagnie, die hot ontleend had aan sommige 
Javaanscho rijken (vgl. Ind, Stb. 1835 no. 37) en 
die het onder toezicht stelde van den commis
saris voorde zaken van den inlander. Men vreesde 
destijds groot economisch nadeel voor de Indone
sische bevolking van zulk een vrijlating van Chi
neezen on Arabieren; wat de ervaring dienaan
gaande na 1 April 1919 geleerd heeft, schijnt niet 
medegedeeld. Voor de buitengewesten wordt hot 
passenstolsel (Ind. Stb. 1915 no. 702) nog nood
zakelijk geacht. Zie voorts VERBLIJF.

Tegen een apart belastingwezen voor vr. o. — 
zij zijn, onder meer, niet onderworpen aan do

landrente — trachten de unificatieplanncn op 
belastinggebied (zie BELASTINGEN en UNIFI
CATIE) te rcagceren; zie ook Schadcc in Tijdschr. 
Binn. Bestuurd 1, 1917. Vreemde oosterlingen val
len zoowel buiten de hecrendiensten van art. 57 
Reg. regl., hetwelk alleen voor inboorlingen, d. i. 
eigenlijk gezegde inlanders geldt, als buiten de ge
meentediensten van art. 71 Reg. regl., omdat zij 
geen eigen dorpsgemccntcn als daarbcdoeld ken
nen; nochtans zijn jarenlang op Batavia, Banka, 
in Wcst-Borneo en elders, onwettige diensten van 
hen gevorderd geworden; zie b.v. Ind. Stb. 1914 
no. 724 aan het slot, 1917 no. 519 en 520.

Ten aanzien van de rechtspraak zijn de vreemde 
oosterlingen (of ook wel, alleen na 1917, de Chinee
zen) op Java en Madoera en in tien gewesten 
daarbuiten aan Europeesch privaatrecht en aan 
den Europeesehcn rechter onderworpen, in straf
zaken daarentegen aan den inlandschen rechter, 
behalve voor zoover de unificeerende landgcrech- 
ten rechtspreken. Het strafwetboek van 1915 
heeft hier eenheid van materieel strafrecht g*e- 
bracht. Als in burgerlijke zaken geen toepasselijk 
Europeesch recht voor hen mocht gelden, en bui
ten de bovenbedoelde gewesten, zijn de vreemde 
oosterlingen onderworpen aan hun adatrecht en 
aan den inlandschen rechter. Inheemsche recht
spraak bestaat nergens voor hen sinds de eigen 
rechtspraak der kongsi’s van West-Borneo in 
18S4 verdween (deel II, bl. 426). Vgl. voorts deel 

| I, bl. 485, en UI, bl. 570 vgg.
Het grondbezit der vreemde oosterlingen 

wordt, evenals dat der Europeanen, sterk inge
perkt door het voorschrift van Ind. Stb. 1S75 no.
179, volgens hetwelk inlanders hun naar inlandsch 
recht bezeten grond niet aan nict-Indonesicrs mo
gen vervreemden. Onwettig grondbezit van 
vreemde oosterlingen is desniettemin frequent;
Ind. Stb. 1912 no. 177, 1913 no. 292 enz. hebben 
gepoogd daarop orde te stellen. Europeesehcn 
grondeigendom, o.a. dien van particuliere lande
rijen, kunnen zij hebben en hebben zij dan ook 
dikwijls; ook kunnen zij aldaar crfpachtsrecht 
(deel III, bl. 348), d. i. bowerkingsrccht, hebben.

Over onderwijs voor vreemde oosterlingen en 
voor alle rassen zonder onderscheid, zie ONDER
WIJS, en deel I, bl. 483-485.

Over hun schuttersplicht in de groote Oost, zie 
deel III, bl. 729; bij do regeling van 1S78 van 
deze materio voor Mënado-werden zij zelfs tot de 
inlandsche burgers gerekend.

Het afschaffen van pandliuispacht, 'opium
pacht, slachtpacht en andere pachten heeft 
voor het bedrijfsleven der vreemde oosterlingen 
grooten invloed gehad. Zie daarover BELASTIN
GEN en CHINEEZEN.

Do gezamolijko vreemde oosterlingen (Chinee
zen, Arabieren, Klinganeezcn, enz.) vormen noch 
een staatkundige, noch een economische eenheid; 
op hun belangen wordt deels door de ambtenaren 

• voor Chineescho zaken, deels door don adviseur 
voor inlandsche en Arabische zaken gelet. Wordt 
art. 55 Reg. regl. (betreffende het recht van vrije 
klacht) meestal niet van toepassing geacht op vr. 
o., somtijds zijn voorzieningen getroffen bijzon
derlijk om hen to beschermen: zoo de bepalingon 
van Ind. Stb. 18G8 no. 8 (vr. o. als huurlin
gen), dc latere go volgde koelieordonnanties, de ar
beidsinspectie. In do moderne staatkundige lior- 
vormingen hebben ook zij gedeeld. Do invoering^ • 
in 1910 van de wet op hot Nedcrlandsch onder-
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daanscliap, zonderdat zulks gepaard ging met 
herstel van bestaande grieven (deel I, bl. 485. IIL 
bl. 88), gaf aanleiding tot nogal wat roerigheid 
onder de Chineezen, evenals het voornemen in 
1919 om de milijic, behalve voor Europeanen, 
bovendien voor Indonesiërs en vreemde ooster
lingen in te voeren. Dc vr. o. hebben, voor zoover 
zij Ned'. onderdanen zijn, verkiesbaarheid of be
noembaarheid voor locale raden en volksraad 
— dat onder do gekozen leden van den volksraad 
een ef meer vr. o. zullen zijn, wordt voorgesehre- 
ven, maar is door de verkiezingsregeling niet ge
waarborgd —; kunnen, onder hetzelfde voorbe
houd, actief kiesrecht hebben voor locale raden, 
voor zoover dit reeds bestaat; en doelen in de 
openstelling van schier alle ambten voor Ncder- 
landsche onderdanen (deel I, bl. 4S5, III, bl. S8 
en 5G9), hoewel de oplcidingsgelcgcnheden som
tijds voor hen gesloten zijn, gelijk het geval is 
met de inlandsche rechtsschool te Batavia (deel 
111, bl. 102). “~-

• Juist ‘omdat de vr. o. geen eenheid vormen, zal 
men de meeste gegevens hebben te zoeken op 
ARABIEREN, CHINEEZEN, KLING ALEE- 
ZEN, enz.; een oude benaming voor Engelseh- 
Indiërs en voor lieden van het Maleische schier
eiland is „Mooren”. Een onderzoek naar den 
economischen toestand der vr. o. en naar de wij
zigingen daarin schijnt nimmer gepubliceerd. 
Over hun publiekrecht handelt het nu verouderde 
Bijbl. 4017 (Chineezen) en mr. E. Zorab diss. Lei
den, 1890: over hun kleeding Bijbl. 3707 en 
6241; over hun behandeling Bijbl. 6061. Zie voor 
de kwesties van onderdaanschap en militie nog 
Oei K. P. in Ind. Gids 1919 en Han T. Tj. in den- 
zelfden jaargang. Vergelijk voorts de algemeene 

■'-^verken over staatsinrichting van Kleintjes, De 
--Louter en Margadant.

VRÏENDSCHAPS RIVIER. Zie EILANDEN
RIVIER.

VROEDVROUWEN. Zie GENEESKUNDIGE 
DIENST.

VRIJ (JOHAN ELIZA DE). Geb. te Rotter
dam 31 Januari 1813; overleden te ’s Gravenhage 
31 Juli 189S. Beroemd kinoloog. In i832 vestigde 
hij zich als apotheker te Rotterdam, werd in ’37 
te Leiden tot Dr. in de chemie gepromoveerd, en 
volgde in ’41 G. J. Mulder op als leeraar aan 
de klinische school te Rotterdam. In ’57 werd 
hij als scheikundige voor de kinacultuur op Java 
aan F. W. Jünghuhn (II, 223) toegevoegd, een 
werkkring, dien hij reeds in ’63 verliet. Tusschen 
Junghuhn en De Vrij wilde nl. de samenwerking 
niet vlotten. Aan laatstgenoemden werd een In
disch medisch certificaat uitgereikt, waarin te le
zen stond, dat De Vrij’s gestel door zijn eigen 
schuld zóó ten eenenmale ondermijnd was, dat hij 
met spoed naar Europa moest teruggezonden 
worden. Bijna een halve eeuw later raakte do 
steeds kerngezonde grijsaard nog in levendige 
verontwaardiging, als hij van die beschuldiging 
over zijn „ondermijnd gestel” gewaagde! Na 
terugkeer in het vaderland vestigde Do Vrij zich 
te ’s Gravenhage, en hij is daar tot weinige dagen 
voor zijn dood steeds ijverig en met nog jeugdige 
energie aan het werk gebleven, vooral in schei
kundige onderzoekingen den kinabast betreffend. 
Grootcndeels zijn deze als „Kinologische Stu
diën” gepubliceerd in Haaxman’s Tijdschrift 
(no. I —LX zijner „Studiën”) en daarna in het 

* Ned. Tijdschr. v. Pharmac. (eene nieuwe rij van

13 „Studiën tusschen 18S9 en ’9S”). Groot is de 
Vrij’s .verdienste op dit gebied, o.a. voor dc be
proeving der zuiverheid van het kinincsulfaat uit 
den handel, en voor de bereiding van een goed 
lcina-extract (Extractum cinchonac liquidum; de 
zg. „kina-droppcls van Dr. de Vrij”). Do Vrij was 
R. N. L. en o.a. ook „Companion of the Order 
of the Indian Empire”; in ’97 werd hem de Han- 
bury-medaille toegekend; ook ontving hij het 
doctoraat in de geneeskunde h. e. Eene uitvoerige 
levensschets, door Prof. F. A. Flückiger, met 
portret, komt voor in Rober’s Gallcric hervorra- 
gendor Pharmacognostcn der Gegeixwart. i j

VRIJE DESAS. Zie DESA’S (VRIJE)!'' 
VRIJGEBIEDEN. Zie VRIJHAVENS.

. VRIJHAVENS. Een vrijhaven is een haven, ' 
waar de schepen van alle landen gelijkelijk wor
den toegelaten en de in- en uitgevoerde goederen 
aan gcenerlei douanerechten zijn onderworpen.

Nadat de Engelschen op 6 Febr. IS 19 zich in 
het bezit hadden gesteld van het piland Singapo
re, volgde reeds spoedig de openstelling van de 
nieuwe nederzetting met hare voortreffelijke ha- 
vëhgelegenhcid als vrijhaven in den ruimsten zin 
van het woord, voor het onbelemmerde scheeps- 
en handelsverkeer van alle natiën.Nooit misschien 
werd op handelsgebied een maatregel geno
men, die meer dan deze aan de verwachting der 
ontwerpers beantwoordde. Binnen enkele jaren 
was Singapore een van de meest bloeiende mid
delpunten van verkeer in den Archipel.

Een zoo weergaloos voorspoedige ontwikkeling 
van een nog kort te voren schier onbekende en 
verlaten plek op betrekkelijk korten afstand van 
den zetel des bcstuurs van Nederlandsch-J ndiü 
moest wel de aandacht van regeerders en «©re
geerden te Batavia trekken en de vraag bij hen 
doen opkomen of binnen de grenzen van eigen 
grondgebied niet dc gelegenheid te vinden was, 
om zich insgelijks de voordoden te verzekeren, 
die Singapore met zeldzaam geluk had weten 
deelachtig te worden. In den loop der 19e eeuw 
zijn verscheiden pogingen aangewend om door 
het verlcenen van het karakter van vrijhaven 
een of andere havenplaats in onze bezittingen 
deze een stelling gelijk of nabij komende aan die 
van Singapore te bezorgen. Men beproefde het 
achtereenvolgens met Riouw, met Samba: 
Pontianak en de Lampongschc districten ,met 
Makasser, Mënado en Kóma, met Amboina, Ban
da, Ternatc en Kajeli en ten slotte met Sabang 
(eiland Wè).

Riouwof juister gezegd Tand joeng Pinang, werd 
met ingang van 1 Jan. 1829 tot Vrijhaven ver
klaard, op voorstel van den Commissaris Gene
raal du Bus do Gisignies bij een Koninklijk be
sluit van 10 April 1828 (Ind. Stb. no. 68). Daarop 
volgde bij het Gouv. besluit van 3 October 1838 
(Ind. Stb. no. 65) do verklaring tot vrijhaven van 
Sambas en Pontianak in de residentie Wester- 
afdeeling van Bornco, terwijl bij het Gouv. be
sluit van 1 Jan. 1839 (Ind. Stb. no. 1) werd be
paald dat „bij voortduring” ook in de Lampong- 
sche districten geen inkomende noch uitgaande 
rechten zouden geheven worden.

Bij de publicatie van 9 Sept. 1846 (Ind. Stb. 
no. 27) werd door den Gouverneur-Generaal Ro- 
chusson bepaald dat, te rekenen van den Jen Jan. 
1847, de stad Makasser een vrijhaven zou zijn. Bij 
zijne publicatie van 8 Sept. 1848 (J nd. Stb.no. 42) 
werd. hetzelfde verklaard ten aanzien van Mëna-
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do en Kenia met ingang van 1 Jan. 1849, terwijl bovcnstaandccijfersnopcnsMakasserzijndievoor 
bij de publicatie van den Gouverneur-Generaal het gewest Cclebes en Onderhoorighcden; die no- 
Duymacr van 1 wist van 23 Juni 1854 (Ind. Stb. pons Riouw (TandjoengPinang) voor den Riouw- 
no. 46) werd afgckondigd de wet van 8 Sept. 1853, Archipel en die nopens Singapore voor de Straits- 
waarbij de havens van Amboina, Banda, Tornato havens Pcnang en Malacca alsmede van dc Din- 

Kajoli werden „opengestcld voor den vrijen dings,Labuan en dc Chriatmas-en C'ocos-eilanden, 
„in en uitvoer van alle goederen, zonder betaling Toch leveren die cijfers geen bezwaar op 
.„van rechten of andere ongcldcn”. hunne onderlinge vergelijking, ter waardecring

Ten slotte werd, toen bij het Gouv. besluit van . van den omzet dor bedoelde handclsplaatscn, 
3 Febr. 1899 (Ind. Stb. no. 74) dc afdeeling Groot- vooreerst omdat in het gewest Cclebes en Onder-
Atjèh van het gouvernement Atjèh en Onderhoo- hoorigheden geen andere haven dan Makasscr
righeden bij het Nederlandsch-Indische tolgebied voor den algemcenen handel was opengcsteld,
werd ingelijfd, het eiland Wè van dien maatregel zoodat dc opgaven van de in- en uitvoeren
uitdrukkelijk uitgezonderd, met de bedoeling om dat gewest alleen op Makasscr betrekking kunnen
van dat eiland een vrijgebied en van de daarin ge- hebben en voorts wijl de cijfers voor den Riouw- 
legen haven een vrijhaven te maken. archipel en die voor de vorengemelde Engelsche

Bij de stichting van al die vrijhavens was steeds havens dermate in hoofdzaak gevormd worden
het oog gevestigd op dc haven van Singapore, j door do in- en uitvoeren, respectievelijk van 
daar men zich telkens voorstelde op die wijze een Riouw (Tandjoeng Pinang) en van Singapore, dat
deel.van het wereldverkeer van Singapore te zij zonder bezwaar als kenschetsend voor deze
kunnen afleiden naar de nieuwe vrijhavens. In beide vrijhavens kunnen worden gegeven. Dc op
zijn brief van 9 Sept. 1846, waarbij de Gouver- bloei van Singapore mag zeker niet in do eerste
neur-Generaal Rochussen den Minister van Kolo- plaats aan het bezit van het vrijhavenschap wor-
niön verzocht ’s Konings goedkeuring te willen den toegeschrcvon, maar ook aan vele andere fac-
provoceeren op zijne handeling der verklaring toren on wel voornamelijk aan de bizonder gunsti-
van Makasscr tot vrijhaven, liet hij zich zelfs als ge ligging vandie haven aan den grooten verkeers-
volgt uit omtrent de verwachtingen, die hij van weg tusschen den Indischen Oceaan en de Chi-
den maatregel koesterde: „Wanneer Makasser necschc-en Japansche zeeën. Telkens dachten de
„als vrijhaven verrijst, dan kan het niet anders of Nederlandsch-Indische autoriteiten die factoren
„Singapore zal voor Makasscr worden verlaten!”
Dc verwachtingen van de achtereenvolgende 
maatregelen gekoesterd zijn op den duur alle op 
even zoo vele teleurstellingen uitgeloopen. Vóór 
en na dc vrijverklaring bleef het handels- en 
scheepvaartverkeer op al die plaatsen absoluut 
onboteekenend in vergelijk met den wonderbaar- 
lijken vooruitgang, welken de handelsomzet te 
Singapore verkreeg. Om hiervan een denkbeeld 
te geven, worden hieronder tegenover elkaar de 
cijfers geplaatst van den handelsomzet in de vrij
havens Singapore, Riouw (Tandjoeng Pinang) en 
Sabang over 1913 en Makasscr over 1905, uitge-, 
drukt in guldens.

Invoer.

en
voor

van

ook voor een of andereplaatsbinnenketgebiedon
zer kolonie vereenigd te zien, doch even zoo vele ma
len moesten zij, na zekeren tijd, tot do erkenning 
komen, dat die gunstige vereeniging van factoren 
niet aanwezig was en dat de handel zich nu een
maal niet willekeurig laat verleggen. In verband 
met die erkenning werden gaandeweg al de bo-' 
vengenoemde vrijhavens opgeheven en geleidelijk 
bij liet tolgebied ingelijfd met uitzondering van 
Riouw (Tandjoeng Pinang) en Sabang. Het feit 
verdient stellig vermelding dat, terwijl in die 
vroegere vrijhavens, de laatste jaren vóór de in
lijving, een bijna absolute stilstand van de in- en 
uitvoeren viel waar te nemen, de handelsomzet 
na de inlijving ei; dadelijk aanmerkelijk steeg, go
lijk kan blijken uit het staatje hieronder.

Zooals de huidige toestand is, doetymen juister
31.500.000 I niet meer van vrijhavens te spreken, maar van
33.700.000
13.700.000 | algemeene verordening aangewezen als plaatsen

Totaal.Uitvocr.
Singapore 677.800.000 544.500.000 1.222.300.000 
Riouw (Tandjoeng 
Pinang)

Sabang 
Makasser

5.500.000 26.000.000
vrijgebieden. Waren vroeger bepaalde havens bij13.600.000 20.100.000 

4.100.000 9.600.000

Invoer. Uitvocr. Totaal.

Mënado 1897 (jaar vóór do inlijving)
1899 ( „ na 
1913 ....

Amboina 1903 (jaar vóór de inlijving)
1905 ( „ na 
1913 ....

Ternato 1903 (jaar vóór do inlijving)
1905 ( „ in\
1913 ....

Makasser 1905 (jaar vóór do inlijving)
1907 ( „ ni 
1913.................

waarbij in het oog moet worden gehouden, da 
geen afzonderlijke statistieken van den in- en uit 
voor van Makasscr, van Riouw (Tandjoeng Pi 
nang) en van Singapore worden gopubliccord; de

/ 1.500.000 
- 2.100.000
- 6.900.000
/ 400.000

970.000
- 1.900.000
/ 290.000

570.000 
/ 1.390.000- 
I 4.100.000
- 5.500.000
- 14.100.000

/ 1.100.000
- 2.900.000
- 10.600.000 
/ 1.600.000 
- 1.800.000 
- 2.600.000 
/ - 750.000 
/ l 600 000
- 2.300.000 
/ 9.600.000
- 10.500.000
- 18.600.000

ƒ 2.600.000
- 5.000.000
- 17.500.000 
/ 2.000.000
- 2.780.000
- 4.500.000 
ƒ 1.040.000
- 2.300 000
- 3.690.000 
/ 13.700.000
- 16.000.000 
- 32,700.000

)

)

)

)

waar, afgescheiden van wat daaromheen zou mo
gen gebeuren, onder gceno omstandigheden doua
nerechten werden gehevon en algeheel vrijstelling 
van do Vervulling van douane-formalitoiten be- •>
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stond, in den loop der jaren is in Nederlandsch-In* 
dië geleidelijk een aaneengesloten Aolgebied ont
staan (zie DOUANERECHTEN) ract daarbuiten 
niet enkele havens, maar bepaalde streken, waar 
geen rechten geheven worden. Die streken zijn 
thans: het eiland Wè (gouvernement Atjëh en 
Onderhoorigheden); de kust van het landschap 
Siak (gouvernement Oostkust vanSumatra) van 
af de grens van het landschap Bangka tot de • 
Soengei Lakar, alsmede de voor die kuststrook 
gelegen eilanden, met uitzondering van de Siak- 
rivier, waar rechten worden geheven; de eilan
den van den Riouwarchipel, en do afdeeling 
Zuid-Nieuw-Guinea van de residentie Nieuw- 
Guinca. De voornaamste in die vrijgebiedon ge
legen havens zijn: Sabang, Bengkalis, Tandjocng 
Pinang en Mëraukë. Die vrijgebieden zijn van 
de rechtenheffing uitgezonderd, niet omdat men 
— gelijk vroeger — door tolvrijheid den handel 
en de scheepvaart wil lokken, maar omdat, hetzij 
eene bêteckenende handelsbeweging, hetzij de 

• omstandigheid, dat de heffing van tolrechten do 
daarvoor te maken onkosten niet zouden dekken, 
inlijving bij het tolgebied vooralsnog niet ge- 
wenscht doen zijn. Slechts ten aanzien van de ha
ven Sabang ligt aan de tolvrijheid nog het oude 
denkbeeld van het lokken van handel en scheep
vaart ten grondslag.

VRIJMETSELARIJ. Na de vestiging in 1756 
van de Nederlandsche Groot Loge waren vrij 
spoedig in Oost-Indië teekenen merkbaar wijzen
de op de neiging om ook aldaar het Vrijmetse
laars Loge-leven te vestigen. Het eerst was dit 
het geval in Voor-Indië, in Bengalen, Negapat- 
nam op de kust van Coromandel, op Ceylon enz.,

* gewesten, die later voor Nederland verloren gin
gen, waardoor óf de Loges te gronde gingen óf on
der het gezag van de Engelsche Groot Loge ge
plaatst werden. Wij bepalen ons daarom tot de 
streken, die nu nog onder het Nederlandsch gezag 
staan.

De eerste Nederlandsche Loge in Oost-Indië 
werd in 1764 te Batavia gevestigd onder den 
naam La Choisie. Zij werd gesticht door den heer 
J. C. M. Radcrmacher, dezelfde die in 1778 hot 
thans nog Sbestaande Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen oprichtte, dat in 
zekeren zin, omdat het initiatief van Vrijmetsela
ren uitging, eene ma9onniekc stichting kan ge
noemd worden.

De Loge La Choisie had slechts een kortstondig 
bestaan, daar zij in 1767 ophield te werken. In 
datzelfde jaar volgde eene tweede Loge te Bata
via onder den naam van La fidélilé sincère en in 
1769 werd een eonstitutiebrief verleend voor eene 
derde Loge, La Vertueuse genaamd. Deze twee 
Loges werden in 1837 tot ééne Loge vereenigd, 
onder den naam van De Ster in het Oosten, met 
bepaling dat deze rang zal bezitten volgens den 

* eonstitutiebrief van La Vertueuse van 1769.
Op Java verrezen daarna de volgende Loges: 

La Constante et Fidele te Semarang, in 1801;
De Vriendschap te Soerabaja, in 1809;
Matararn te Djok j a^artaTTin 1870;
U Union Fr&déric royal te Soprakarta, jn 1872; 
Verilas te Probolimggo, in*t8S2;
Exelsior te Buitenzorg, in 1891;
Tidar te Magölang, in 1896;
Fraler?iilaè~ïë'Sa[aügii, in 1896;
St. Jan te BandoengTfn 1896;
Humanitas te Tëgal. in 1898;

Jiralang te Malang, ln 1901;
Blitar te Blitar, in 1906;
Het Zuidcr Kruis te Meestcr-jCornclis. in 1918;
De Brocderkelen te Batavia in 1919.

Op de buitenbezittingen ontwikkelde zich het 
ma9onnïckc leven slechts langzaam en zeer spaar
zaam. De eerste Loge was die in 1858 te Padang 
onder den naam van Mata Hari werd opgericht.
In 1S80 volgde de Loge Prins Frederik te Koeta 
Radja en in 1888 de Loge Deli te Médan. Op Cele- 

. bes, te Makasser, werd in 1S83 de Loge Arbeid 
adelt gesticht.

Nog werden de volgende ma9onnieke verceni 
gingen opgcricht:
Deugd en IJver te Ambarawa, in 1906;
De Dageraad te Këdiri, in 1907;
Simplicilas te Pasoeroean in 1912;
Midden Java te Pocrworëdjo, in 1913.

Een dergelijke verceniging teSockaboemj, Fiat 
Lux, liad slechts een kortstondig bestaan err ging 
in 1913 in ruste. Deze vereenigingen hebben een 
kleiner aantal leden en minder bevoegdheid dan 
gewone Loges.

"Én 1899 hebben de Indische Loges zich veree
nigd tot een Provinciale Groot Loge, onderge
schikt aan het Groot-Oosten der Nederlanden. 
Het bestuur dezer Groot Loge wordt voorgezeten 
door een gedelegeerde van het Hoofdbestuur, den 
titel voerende van Gedeputeerd Groot-Meester.

Behalve de Loges der gewone of blauwe Vrij
metselarij, zijn er te Batavia en Semarang ook 
Loges (Kapittels genaamd) van deHoogere Gra
den of roode vrijmetselarij en wordt het Nedcr- 
landseh Hoofdkapittel dier graden er vertegen
woordigd door een Gedeputeerd Groot- Meester te 
Batavia.

De Vrijmetselarij in Oost-Indië heeft steeds, 
maar vooral in de laatste jaren, zich beijverd tot 
het in het leven roepen, hetzij direct, hetzij indi
rect, van instellingen van algemeen nut, ter be
vordering van beschaving en verlichting, in den 

. vorm van studiefondsen, industrie- en ambachts
scholen, fröbelscholen, normaallessen, volksbiblio
theken, voordrachten voor jongelieden, school- 
kleeren- en voedingsfondsen. Bovendien zijn door 
Vrijmetselaren, met hulp en medewerking veelal 
van niet-Vrij metselaren, te Batavia, Semarang, 
Soerabaja, Buitenzorg en Padang hulpbanken 
gevestigd, op laatstgenoemde plaats ook een 
spaarbank.

Tevens kan worden vermeld het bestaan van 
het Toekomstfonds der Nederlandsch-J ndisehc 
Vrijmetselarij, gevestigd tc Batavia, waarvan de 
rente zal besteed worden voor nader te bepalen 
ma9onnieke doeleinden, zoodra hot kapitaal een 

.zeker bedrag zal hebben bereikt.
Te Semarang is opgoricht een uitkeeringsfonds, 

bestemd om weduwen en weezen van Vrijmetse
laren door uitkeeringen van / 1000 ó. / 2000 tege
moet te komen. Aan dit fonds is ook een pensioen- * 
fonds voor weduwen en weezen verbonden.

Hierbij kan ook worden vermeld, dat toen de 
hoogere burgerschool voor meisjes te Batavia van 
Gouvernernentswege werd opgeheven, door het 
initiatief vooral van Vrijmetselaren te Batavia is 
opgericht eene middelbare school, tevens pension- 
naat voor meisjes.

Men zie verder met betrekking tot de Vrijmet
selarij in Oost-Indië: Woordenboek voor Vrijmet
selaren, in voce Oost-Indië, bl. 284 — 286; Mr. H. 
Maarschalk, Geschiedenis van de Orde der Vrij-
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metselaren in Nederland, onderhoorige Koloniën 
en Landen, Breda 1872, 8vo., blz. 361-389; J. 
Hageman J.Czn., Geschiedenis der Vrijmetselarij 
in de Oostelijke on Zuidelijke doelen des aardbols, 
Soerabaja 1SGG, 8vo.; li. 0. van der Linden, 
Feestrede uitgesproken in do Loge De Ster in het 
Oosten to Batavia, 27 November 1809, Batavia 
1870, Svo.; Gedenkboek der Indische Vrijmetse

larij ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 
Uitgave van G. C. T. van Dorp en Co. te Se- 
marang; A. F. Gould, Beknopte geschiedenis 
der vrijmetselarij, vertaald uit het Engelsch door 
H. J. v. G., ’s Gravenhage 1911; Bibliographie. 
derfreimaurcrischen Litteratur, von August Wolf- 
stieg 1913 (uitgave van de„VereinDeutscherFrei- 
maurer”). 6r y /; J

VRIJWILLIGERSKORPSEN. Het denkbeeld 
om in Indië vrijwilligerskorpsen op te richten da-# 
teert uit den tijd van den Zuid-Afrikaanschen 
oorlog; het werd door den Gouv. Gen. Roose- 
boom (1S99 —1904) aangeprezen als een der mid
delen, die het verouderd instituut der schutterij
en zouden kunnen vervangen. De Regcering heeft 
de oprichting van deze korpsen steeds bevorderd 
tot verhooging van ’s Lands weerbaarheid, onder 
meer door in dc regeling betreffende de door den 
Gouv. Gen. erkende korpsen (zie Ind. Stb. 1902 
rio. 331, 1904 no. 383, 1915 no. 249, 1916 nos. 241, 
719 en 761, 1917 nos. 374 en 574) te bepalen, dat 
aan deze wapenen, munitiën, kleeding- en uit
rustingstukken uit ’s Lands voorraad verstrekt 
kflnnen worden (zie ook Bijblad no. 5875). Voor 
erkenning als vrijwilligerskorps door den Gouv.- 
Gen. wordt geëischt:

lo. dat het een gewapend korps is, bestaande 
uit ten minste 25 leden, en als rechtspersoon is 
erkend;

2o. dat het doel is de leden te oefenen in den 
wapenhandel, in het bijzonder in het schieten, en 
medewerking te verleonen bij de handhaving van 
het Ned. gezag binnen een zelf bepaalden kring 
(opJa\ acn Mudoera tenminste een geheel gewest, 
elders ten minste een afdeeling van een gewest);-

3e. dal als lid niet worden aangenomen zij, die, 
wegens verourdeeling door den rechter of wegens 
slecht gedrag, niet tot het aangaan vanccnomili
taire verbintenis zouden zijn toegelaten;

lo. dat de leden zich telkens voor ten minste 
óen jaar schrift olijk verbinden om gedurende dien 
tijd lid van het. korps te blij ven.alle daaruit voort- 
spriiiLende verplichtingen na te komen en bij mo
bilisatie zich naar de krijgsartikelen te gedragen;

5o. dat de commandant en de verdere officieren 
door of van wege den Gouv.-Gen. worden be
noemd en ontslagen;

Go. dat uniform en raugs- en onderschcidings- 
leekenen aan de goedkeuring van don Gouv.- 
Gon. worden onderworpen;

7o. dat de niet-Europeanen, die als lid van het 
korps worden aangenomen, voldoen aan nader 

• ontschreven eischen van ontwikkeling.
Bij mobilisatie hebben de leden der erkende 

vrijwilligerskorpsen aanspraak op betaling, voe
ding en verpleging als hunne (Eur.) ranggenooten 
bij do infanterie van het leger.

In 1903 werd als zoodanig erkend het vrijwilli
gerskorps „Sumatra’s Oostkust”, in 1904/1905 
dat, genaamd „de Oosthoek” te Bondowoso en in 
1907 dat, genaamd „do Bromo” te Probolinggo, 

welke alleen het eerstgenoemde inderdaad 
ook tot stand ik gekomen. „De Oosthoek” werd

wel met een minimale sterkte geconstitueerd, 
doch ontving nimmer wapens in bruikleen. Onder 
den indruk van dc gebeurtenissen in Europa wer
den in 1914 vrijwilligerskorpsen opgericht te Pa- 
loinbang, Soekabocmi, Buitenzorg en Bandoeng, 

welke die te Buitenzorg en Soekabocmi 
sedert weder werden opgeheven.
van;

Dit lot deelde in 1919 eveneens het boven ✓
reeds genoemde korps „Sumatra’s Oostkust”.

VULKANEN. I. EERSTE {geologisch-jnorf oio- ' 
gisch) GEDEELTE.

Inleiding. Een volkomen bevredigende 
klaring der vulkanische verschijnselen is eigen
lijk nog niet gegeven, doch in elk geval staan zij 
in verband met dc oppersing van de geheel of 
gedeeltelijk gesmolten, kiezelrijke mass.a {mag
ma), die zich op meer of minder groote diepte 
onder het aardoppervlak bevindt. Die oppersing 
kan onvoldoende zijn om het magma tot aan 
de oppervlakte te brengen: dan stolt het onder
weg; of het magma kan tot aan de oppervlakte 
uitgedrukt worden en daar uitvloeien: er ont
staan dan lavastroomen (bij groote dunvloei-* 
baarheid) of koepelvormige lichamen (bij taai- 
vloeibaarhcid). Komt het magma niet tot de op
pervlakte, doch krijgen dc daarin opgeloste, of de 
drukkendo gassen voldoende spanning, dan kan 
de magmakolom ten deele uit- en uiteengebla
zen worden, waarna de afgekoelde en gestolde 
min of meer fijne fragmenten {efllata) als vulka
nische asch, vulk. zand of vulk. bommen groo- 
tendeels rondom de opening terugvallen en zich 
daar in lagen (strata) ophoopen; de uit den 
krater gevloeide lavastroomen worden ertus- 
schen opgesloten; men spreekt dan van stralo- 
vulkancn, waartoe alle indischc vulkanen be
lmoren. Die centrale opening is de /prater; dc 
gewoonlijk eenigszins cilindervormige ruimte, 
waarvan do krater het boveneinde is, heet kra
ter pijp; de rondom den krater en de kraterpijp 
uitgestroomde of neergevallen stoffen vormen 
den vulkaanmantel.

Dc hoeveelheid efflata eencr eruptie kan zeer 
groot zijn. Zoo berekende Verbeek de bij de 
Krakatau-uitbarsting van 1883 uitgeworpen 
stoffen op minstens 15.000.000.000 M3, terwijl 
de Tambóra op Soembawa in 1S15 vermoedelijk 
zelfs een 10-maal grooterc massa heeft geleverd.
Bij dc meeste bokende erupties is zij echter veel 
geringer geweest; Fennema schatte die van den 
Galocnggocng in 1894 op slechts 22, Houwink die 
van den Iveloet in 1901 op 20 niillioen M3.

Tot beter begrip van deze cijfers diene, dat 
de inhoud van een normaal ontwikkelden vul
kaan van i 4000 M. hoogte op zoowat 
1500.000.000.000 MJ kan worden geschat, zoo- 
dat do Tambóra ongeveer 1/I0 van zijn eigen 
volume heeft uitgoworpen.

Dc werkzaamheid van een vulkaan is gewoon
lijk periodiek, d. w. z. dat hot uitwerpen van 
vaste stoffen of het uitvloeien van lava niet 
voortdurend plaats heeft, en* dit geldt voor alle 
indischc vulkanen.' Een periode van activiteit 
kan zeer kort zijn (enkclo uren) of vrij lang (we
ken en zelfs jaren) duren; in den regel zijn in het 
laatste geval de partieele orupties minder hovig, 
terwijl de eerste dikwijls getëfcnmcrkt zijn door 
groote intensiteit (Papandajaiv.in 1772, Kraka- 
tau in 1883), doch clïïürtlo dc hooger^genoemde 
zeer hevige uitbarsting van den Tambóra niet 
minder dan 3 maanden achtereen. Na een tijd-
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: niet alleen de configuratie, doch ook de hydrolo
gische toestand eencr landstreek.

Uit het bovenstaande volgt dat. indien de 
vulkaan zich vrij naar alle zijden heeft kunnen 
ontwikkelen, er een bepaalde verhouding bestaat 
tusschcn de hoogte en de middellijn van de basis, 
of van een andere willekeurige doorsnede even
wijdig aan doze laatste. Daar het altijd moeilijk 
is uit te maken, waar de vulkaanvoet eindigt,# 
neemt men liever de hoogtelijn, die 50 of 100 M. 
boven de veronderstelde basis gelegen is. Die 
verhouding kan echter aanmerkelijk gewijzigd 
worden door allerlei uitwendige oorzaken, b.v 
heerschende passaten, verplaatsingen van het 
eruptiepunt enz. Geen verband echter is te ont
dekken tusschen de berghoogte en de afmetingen 
van den krater bij een actieven vulkaan; over 

%het algemeen is de krater dan slechts klein, en
kele honderdc M. in doorsnede, en gewoonlijk 
nagenoeg rond. Er zijn zelfs vulkanen, die wel is 
waar niet meer werkzaam zijn, doch nog zeer kort 
geleden actief waren, die in een stompe punt 
uitloopen, b.v. de Batok, een der jongere kegels 
in .den Tënggër; hier is wellicht de krater zoo 
klein geweest, dat hij reeds door een onbedui
dende instorting of opvulling geheel verdwenen 
is. Ook op den Lokon in de Minahasa vonden 
de Sarasin’s geen krater, doch slechts een breedën 
elliptischen top, terwijl de berg toch zonder twij
fel een vulkaan geweest is. Of echter, zooals 
genoemde onderzoekers meenen, hier alleen ero
sie aan het werk is geweest, mag betwijfeld 
worden; in dit verband wordt er aan herinnerd, 
dat in 1864 do toj) van den Mërapi (Solo) gehee l 
vlak bevonden werd. terwijl voor en na dien tijd 
een diepe krater zichtbaar was; hier heeft men 
zeker te doen met een tijdelijke opvulling van 
den geheelen krater door een prop (zie later) 
en dit kan ook bij andere vulkanen en den Lol on 
het geval zijn. geweest.

Beide kenmerken, krater en mantel, kunnen 
zeer ingrijpende veranderingen ondergaan, zoo
wel tijdens de actieve perioden, als tijden, zul.: o 
van volstrekte of betrekkelijke rust. Sommige 
dier veranderingen zijn gernakkelijk te v-ik la
ren, omdat zij het gevolg zijn van verschijn. eVn, 
die men kan waarnemen; andere staan Ai ver
band met den inwendigon bouw en toestand van 
den vulkaan, die ten eerste niet overal van den- 
zelfden aard, en ten tweede in verreweg de meest e 
gevallen niet voor directe waarneming toegan
kelijk zijn. De veranderingen door de activiteit 
aan een werkzamen vulkaan betreffen bijna uit 
sluitend den top en het bovenste stuk der helling. 
Van de eruptieproducton vallen de grootere en 
zwaardere meest voor een groot deel weer in of 
vlak bij den krater terug; de lichtere asehdeelen 
evQnwel komen of op den mantel terecht, óf wor
den door den wind meer of minder ver meege
voerd, en vallen ten slotte als aschregen neer. Dit 
kan over een enorme oppervlakte geschieden, 
welke in den regel door den heerschenden wind 
een eigenaardigen, spits toeloopenden vorm bezit. 
Befrekkelijk zelden is een nauwkeurig onderzoek 
daarnaar ingesteld; Verbeek berekent voor do 
Krakatau-oruptic van 1883 de oppervlakte op 
827.000 K.M2., Houwink voor de Këloet-eruplio 
van 1901 op 115.000 K.M2., Fennema voor do 
Galoenggoeng-cruptic van 1894 op 25.660 K.M2. 
(Nederland is groot 33.000 K.M.2).

Bij minder hevige erupties, die meestal be

perk van activiteit treedt een periode van be
trekkelijke rust in, eveneens van zeer verschil
lenden duur, die ook bij dcnzelfdcn vulkaan lang 
niet gelijk is, en waarin alleen de vulkanische 
nawerkingen, in den vorm van gas- en damp- 
uitstroomingen, de toekenen zijn dat het leven 
nog niet geweken is. Men noemt die uitstroo- 
mingen solfatarcn, mofetten of fumarolen, al naar
mate er uitsluitend of voornamelijk zwavel
waterstof (of zwaveligzuur), koolzuur, dan wel. 
waterdamp ontwijkt. Het kan gebeuren, dat een 
dergelijke rustperiode tevens den laatstcn dood
strijd van een vulkaan voorstelt; in dat geval 
houden van lieverlede de gasuitstroomingen 
op, en wel het eerst, die der zwavelhoudende 
dampen, daarna die van koolzuur, en blijven al
léén soms enkele fumarolen en warme bronnen 
over, als bewijs dat de temperatuur onder, resp. 
in den vulkaan nog altijd niet normaal is. Men 
zou dus kunnen spreken van werkzame-, rus
tende- en uitgewerkte vulkanen, doch dikwijls is 
er absoluut getfn zekerheid van te geven, dat 

* een als uitgewerkt of rustend beschouwde vul
kaan niet plotseling weer actief wordt; Krakatau 
is daarvan een bekend voorbeeld, evenals de 
Vesuvius in het begin onzer jaartelling.

Het is duidelijk dat, hoe men zich ook de 
krachten voorstelt, die het magma oppersen, die 
krachten niet onbegrensd zijn. Het gevolg daar
van is dat, hoe hooger de^ vulkaan mantel door 
achtereenvolgende erupties wordt, hoe geringer 
de kans is, dat de lava uit de krateropening zal 
vloeien. Inderdaad vindt men lavastroom en dan 
ook meestal bij de lagere vulkanen (b.v. karao- 
ngan cnBatoer)en in de beneden- (oudere-) gedeel
ten der hoogere vulkanen. Dat echter toch, onder 
zekere omstandigheden, ook uit hooggelegen kra
ters lava kan stroomen, wordt o.a. bewezen door 
de Sëméroe-eruptie van 18S5.

Morfologie. De beide meest typische kenmer
ken van een stratovulkaan, voor zoover die zich 
aan ons voordoef, zijn:«4e de aanwezigheid vUn 
een krater, de aan of nabij den top gelegen trech
tervormige opening, waardoor gewoonlijk de 
erupties plaats hebben, en 2e een zeer opvallende 
lijn van de vertikalc manteldoorsnedc, die hetzij 
tot een logarithiuische kromme (Milne, Verbeek) 
of tot een kcttinglijn( Boeker) nadert; aan den top 
is de helling kleiner dan de theoretische, omdat 
hier als maximum slechts de hoek kan voorko
men, waaronder de losse stoffen nog in even
wicht blijven; zij is hier gemeenlijk ongeveer 30°, 
kan echter tot 35° stijgen; naar beneden toe 
wordt de helling langzamerhand kleiner, om ten 
slotte bijna onmerkbaar naar nul over te gaan. 
Die lijn is dus een kromme, en geen rechte, en 
dit moet, waar men van vulkaan^ej/cZs spreekt, 
wel in het oog worden gehouden. Bij vulkanen, 
die op kleine eilandjes staan, en waarvan de 
voet dikwijls onder water ligt, lijkt die lijil soms 
bijna recht te zijn, en is de gemiddelde helling 
natuurlijk steiler dan bij gewone land vulkanen; 
een voorbeeld is de vulkaan op het eiland 
Mënado toewa, ten N.W. van Mënado. Bijzonder 
fraaie kegels vormen b.v. de Sëméroe, Sindoro, 
Socmbing, de beide Mërapi’s, Dëmpo, Api op 
Banda, Rindjani^p Lombok, Sinaboeng in de 
Bataklanden en méér andere; dé Agoeng op 
Bali wordt door Kemmerling zelfs „de ideale 
vorm van een primaire vulkaan” genoemd. In 
vele gevallen beheerschen in Indië de vulkanen
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diepte is zeer verschillend en varieert van 
enkele tientallen tot meerdere honderd meters; 
zeer diep is b.v. de krater van den Raoen, ruim 
000 M. en die van den Piek van Tabanan werd in 
1912 door een bestijger zelfs op 1200 M. geschat.
Bij nog actieve vulkanen kan die diepte op 
verschillende tijdstippen zeer ongelijk zijn.
Zoo berekende Junghuhn in 1838 die van den 
Bromokrater op 487 M., Fcnnema vond in 1886 
slechts 180 M.; voor den Söméroekrater werd be
rekend dat de bodem in 1844 minstens 185 M. la
ger lag dan in 1879; nog merkwaardiger is wat 
van den Mérapi (Solo) bericht wordt: in 1801 zag 
Wilson een kratergat van 400 M. breedte en 
250 M. diepte, terwijl Arriens ruim 3 jaar later 
een nagenoeg vlakke top zonder krater aantrof, 
en Fcnnema in 1S80 weer in een diepen krater 
met steile wanden neerzag.

Veranderingen aan den mantel kunnen plaats 
vinden door de volgende oorzaken:

Bij aanzienlijke aschcruptics wordt het zon
licht plotseling bijna geheel onderschept, zoodat. 
soms volslagen duisternis intreedt, die uren en 
zelfs dagen kan aanhouden (Tambora). Hiervan 
is een groote afkoeling der atmosfeer en, bij 
aan merkel ij ken vochtigheidstoestand der lucht 
(die door de ontwijkende waterdampen nog ver
groot wordt) zware regen het gevolg, die in een 
wolkbreuk kan ontaarden. "Die watermassa, op 
den vulkaan vallende, zal voornamelijk de fijnere 
producten in groote hoeveelheid meeslepen; * 
door de enorme snelheid, in verband met de 
zware helling, zullen ook grootere steenen in be
weging raken, en het resultaat is een z.g. slik- 
stroom, die in de lagere niveaux groote verwoes
tingen kan teweegbrengen. Berucht zijn in dit 
opzicht de „lahars” vaji Lamongan, Söméroe, 
Keloet en Mërapi, doch ook vele andere, en mis
schien de meeste, vulkanen hebben zulke slik- 
stroomen opgelevcrd; dat zij een enorme lengte 
kunnen bereiken blijkt o.a. daaruit, dat Verbeek 
er een aan den Pasar Arbaa vulkaan (Sumatra) 
aantrof, die 28 K.M. lang was. Gelukkig betrek
kelijk zelden gaat zulk een wolkbreuk gepaard 
met een wervelstorm (cycloon), zooals dit ge
schiedde bij de bekende ramp van Loemadjangjn 
Augustus 1909. Het onderzoek door Hugo Cool 
heeft toen duidelijk aan het licht gebracht, dat 
er geen direct verband bestond tusschen de enor
me lahars en de erupties van den Söméroe, zoodat 
het gchcele verschijnsel der ramp geen. vulkani
sche, maar een meteorologische oorzaak had.

Hetzelfde resultaat, doch dikwijls van nog 
veel heviger aard, heeft een ander verschijnsel, 
dat b.v. bij den Papandajan in 1772 plaats had, 
maar dat ook, to oordeolcn naar do configuratie 
van het terrein, bij andere vulkanen voorgeko
men moet zijn, en dat wol het best bestudeerd en 
bekend geworden is door Fcnnema, bij gelegen
heid van do Seméroe-uitbarsting van 1885. Als 
eerste aanleiding kan worden aangenomen het 
ontstaan van een scheur in den kraterwand, die 
door verschillende oorzaken, b.v. trilling van 
den top, van lieverlede tot niet onaanzienlijke 
afmetingen kan worden verwijd. Wordt deze 
kloof daarna door efflata opgcvuld, zoo zal dit 
gedeelte het zwakke punt#van den kraterwand 
uitmaken, ook al is er wellicht uitwendig niets 
bijzonders aan to zien. Stijgt nu de lava in de 
krater pijp omhoog, dan zal hot kunnen voor
komen, dat het zwakke gedeelte plotseling be

staan uit het op werpen van „rook”-kolommcn, 
wordt de top hoogcrjJjij sterker eruptieve wer
king gebeurt het meermalen dat een deel van 
den top .wordt „weggeschoten”, en deze dus lager 
wordt, terwijl de krater kan worden vergroot 
(Söméroe in 1911, Tambora in 1815).

Een andere wijziging in den toostand hangt 
samen met een verschijnsel, dat men herhaaldelijk 
heeft kunnen waarnemen, n.1. dat het vloeibare 
magma in de kraterpijp niet op hetzelfde niveau 
blijft, doch daarin rijst en daalt (Marapi op Su
matra, Bromo). Die rijzing kan zoover gaan, dat 
het magma over den krater hccnvlocit. Blijft 

« het magma eenigen tijd op hoog niveau in de 
kraterpijp staan, zoo kunnen twee dingen ge
beuren. Is de warmte-toevoer van beneden vol
doende, dan is ten eerste gelegenheid geboden tot 
insmelting van de om de pijp aanwezige losse 
(en ook vaste) producten ten gevolge waarvan 
de top ondermijnd wordt cn, indien liet magma 
daarna daalt, centraal of zijdelings kan instorten; 
groote werkende kraters kunnen op dezo wijze 
'hun tegenwoordigen omvang hebben verkregen 
(b.v. Broino). Ook een aanzienlijk hoogte-ver- 
schil van den kraterrand aan verschillende zijden 
kan dezelfde oorzaak hebben (zijdelingsche on
dermijning en instorting). Anderzijds oefent 
de magmazuil een enormen druk uit op hare om
geving in het hoogste deel van den kegel, die 
hier betrekkelijk dun is, en daardoor kunnen 
spleten en scheuren worden gevormd, waar
doorheen de vloeibare massa zich een weg 
baant, en als lava kan uittreden (zijdclingsche- 
of manteleruptie). Omgekeerd echter fungcercn 
de bij zulke gelegenheden in het vulkaanlichaam 
ontstane lavamuren als versterkingsribben, die 
aan de latere erosie (dalvorming) grooten weer
stand bieden.

Blijft het magma te lang op hoog niveau, cn 
is daarenboven de warmte-toevoer onvoldoende, 
dan koelt het af, en vooral de oppervlakte wordt 
spoedig dikvloeibaar, breiachtig; daarop geval
len vulkanische asch en zand smelt niet meer, 
besehdTiiL echter anderzijds het onderliggende 
magma tegen verdere snelle afkoeling: er. ont
staat. wat men noemt, een Tcraterbodem, die in 
dit geval zoo goed als vlak is, cn wanneer zij 
groote afmetingen bezit, en tot op zekere dikte 
met fijne vulkanische producten bedekt is, ook 
wel als „zandzee” bekend staat -(Tönggër, Sla- 
rm-t). Jlet spreekt van zelf dat een kraterbodem 
óók kan ontstaan door verstopping van de kra
terpijp door afstortingen van'de kraterwandon 
(zie later).

Zoolang de breikorst nog niet dik cn hard is, 
zullen de door het magma opstijgende hocto gas
sen en dampen op de zwakkere plaatsen 'een uit
weg zoeken, en daar solfataron vormen. Wordt 
die gastoovoer niet onderbroken, dan'zullen ook 
bij verdere afkoeling van de korst die toegangs
wegen open blijven, en een of meerdere daarvan 
kunnen bij verhoogde werkzaamheid van den 
vulkaan ook als nieuwe (secundaire) kraterpijp 
worden benut en dus kleine eruptiepunten in 
den ouden krater vormen, een verschijnsel dat 
dikwijls wordt waargenomen. Do gassen kunnen 
echter ook door scheurcrt in den vidkaanmantel 
of op nog lager niveau, aan den voet, een uitweg 
zoeken. . »

Over krater diepte kan men dus alleen spreken 
wanneer reeds'een kraterbodem is ontstaan; die
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sléchts lavastroomcn van zcor matigen inhoud, • #
en deze veroorzaken slechts zelden schade. Het 
schijnt, dat nog maar weinige indische vulkanen 
in den geschiedkundigen tijd lavastroomcn lever
den. Bewezen is dit alleen voor den Batoer (Bali), 
den Lamongan en den Sëméroe; misschien heeft 
het ook plaats gehad bij denTongkoko(Minahasa) 
en den Goentoer; bij de meeste is de werkzaam
heid reeds minder intensief geworden. Hierbij 
is echter niet te vergeten, dat een aantal nog 
wprkende vulkanen buiten (en zelfs op) Java 
nog niet gedetailleerd deskundig is onderzocht, 
en dat er eigenlijk geen één geregeld wordt waar
genomen.

Uit het bovenstaande is af te leiden, dat door 
een pp tamelijk hoog niveau (aan den krater) 
uittredenden lavastroom, door vorming van een 
breed drukdal, kan ontstaan wat men gewoonlijk 
noemt een „hoefijzerkrater”; deze kan echter 
ook teweeg gebracht worden door gewone (ach- 
terwaartschc) erosie in een tot rust gekomen 
krater; een onderzoek van zijwanden en bodem 
van het dal zal moeten uitmaken welke oorzaak 
aanwezig is geweest.

Maar zelfs geregelde waarneming geeft betrek
kelijk weinig resultaat bij een ander verschijn
sel, dat in Indië geruimen tijd alleen van den 
Mërapi (Solo) bekend was, later ook bij den 
Roeang (Sangï Eil.) en kort geleden ook bij den 
Galoenggoeng (Preanger) werd waargenomen, 
en naar het schijnt ook bij den Boer ni Tèlong 
(Atjèli) voorkomt; wellicht zou bij behoorlijk 
onderzoek blijken, dat het niet zoo zeldzaam is 
als men aanneemt. In den Mërapi-krater vormt 
zich in de kraterpijp een prop van halfgesmol-, 
ten, slakkige lava (slakkenkegel), die nu ecu 
sneller, dan weer nauwelijks merkbaar, omhoog 
wordt gedreven, en in deels nog roodgloeienden 
toestand tot eenige tientallen meters boven den 
kraterrand wordt opgeperst, waarbij voorldu
rend stukken er van afvallen, terwijl einde!:i|l. 
het restant, naar het schijnt plotseling, uil - • u 
uiteengeblazen wordt, en als steenlawine nu een-- 
naar deze, dan weer naar gene zijde (afhankelii: 
van .toevallige omstandigheden) omlaag stort 
doch daarbij grootendeels de reeds voorhandiui 
dalen volgt. Ook de vorm van den top wordt 
daarbij voortdurend gewijzigd. Beschouwt mm 
de teekening van don MÖrapi-top van 1883 of 
1885 naast die-van 1905 of 1909, zoo is bijna ge 
gelijkenis meer te herkennen, en in 1913 was hel 
verschil nog grooter geworden.

De Roeang vulkaan werd in Mei 1904 bestegen, 
en toen was de krater leeg en tamelijk diep, met 
een vrij vlakken bodem. Jn de volgende maan 
den werd hij opgevuld door een prop van losse, 
poreuze' lavablokken, die in September van uit 
het N. boven den rand zichtbaar werd, en ten 
slotte over het lage zuidelijke deel van den rand 
naar beneden stortte, als puinslroora, die tot aan 
de kust te vervolgen was.

Door het in den Galoenggoeng-krater aanwe
zige meer brak in den nacht van 18/19 Juli 1918 
een prop heen, die 2 maanden later nog niet tot 
rust was gekomen en circa 150 M. hoog is ge
worden.

Von Karacson schrijft in zijn opstel over den 
Kaba (Sumatra), dat de binnenketel van den 
Kaba baroe in 1893 grootendeels opgevuld was 
met een vlakken kegel, wat hem aan den prop 
van den Mërapi herinnerde.

zwijkt, en met verbazende snelheid bergaf stort, 
alles wat in den weg ligt of staat vernielende. De 
lavastroom zelf vloeit eveneens.naar beneden, 
graaft zich deels mechanisch, deels door insmel- 
ting, in de losse producten in, doch wordt ge- 
woojilijk spoedig aan de oppervlakte koud, zoo- 
dat ze lang niet zoo ver reikt als de zand- en 
steenlawine, die zich soms een honderde meters 
breed en kilometers lang.dal (drukdal) uitschuurt 
en ten slotte het lage land overdekt en verwoest: 
dit totaal vernielde terrein wordt voor den Pa- 
pandajan begroot op 20 K.M2., waarbij 3000 
mcnschen het leven verloren. Bij den Sëméroe 
in 1885 betrof de verwoesting slechts 63 K.M2., 
waarbij meer dan 70 mcnschen den dood vonden. 
Fennema schatte de hier naar beneden gekomen 
massa op 26 millioen M3.; de afstand van den 
kraterrand tot het uiteinde van het verwoeste 
gebied was ruim 11 K.M.; de gemiddelde dikte 
der steenoverdekking kon dus ong. 4M. bedragen, 
terwijl de hoeveelheid uitgestroomde lava door 

. hem werd begroot op slechts 1 —1£ mill. M3., die 
niet lager dan 2000 M. b. z. reikt, en dus geen 
directe schade heeft veroorzaakt.

Ofschoon niet door persoonlijke waarneming 
gecontroleerd moeten zulke gebeurtenissen óók 
hebben plaats gevonden bij den Tënggër, Boe- 
rangrang, Pangrango, Tjakraboewana, Gëdé, 
Tjikorai (alle op Java), Sago, Dërapo (beide 
op Sumatra) en vermoedelijk nog bij andere; het 

* typische, van den kraterringwal uitloopende, 
breede dal met evenwijdige hooge steile wanden, 
maakt twijfel bijna onmogelijk. Intusschen kan 
een dergelijk dal óók ontstaan ten gevolge van 
het uitstooten van een lavaprop (zie hierna).

Die lawines komen zoo onverwacht, en met 
zulke enorme kracht, dat aan do bedreigde be
volking veelal geen tijd tot vluchten gelaten 

’ wordt. Zoo kunnen, volgens Fennema, slechts 
enkele minuten zijn veiïoopen tusschen de waar
neming van het eerste sterke gerommel bij de 

. Sëméroeuitbarsting van 1885, en het oogenblik 
dat alle op de onderneming Kalibëning aanwe
zige personen bedolven .werden, terwijl toch de 
hoofdmassa van het verwoestende materiaal 
meer dan 10 K.M. in dien tijd heeft moeten af
leggen. Voortdurende observatie en opmeting 
van den krater en diens omgeving is het beste 
en trouwens eenige overblijvende middel om 
ten minste#te weten te komen naar welke zijde 
de krater het zwakst en de lavauitstrpoming dus 
het waarscljjjnbjkst is. De Topografische Dienst 
maakt zich in dit opzicht sedert 1905 zeer ver
dienstelijk door de bovengedeelten der voor
naamste vulkanen van Indië geleidelijk nauw
keurig te doen in kaart brengen en zoo noodig 
te hermeten; de resultaten worden niet zelden 
met fraaie en zeer instructieve foto’s in de Jaar
verslagen gepubliceerd. Jammer is het, dat geen 
vulkanoloog bij de metingen werd geplaatst^ In 
het laatst van 1918 is echter door de Natuur
kundige Vereeniging te Batavia een commissie 
benoemd, die zich de bevordering der vulka- 
nologische studie in Ned.-Indië ten doel stelt.

Intusschen behoeft niet elke lavastroom een 
verwoesting aan te richten. Bij rustige over- 
vloeiing uit den krater kan de lengte van den 
stroom wel is waar zeer aanzienlijk zijn (tot 20 
K.M. en meer), doch zulke groote lengten komen 
toch bijna uitsluitend in de eerste eruptieperioden 
voor. Hoogere vulkanen leveren in den regel
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In het voorgaande zijn cenigc oorzaken opge-r 
noemd, die op den vorm van den vulkaan invloed 
kunnen hebben, het spreekt echter van zelf, 
dat in de rustporioden de gewone erosie in do 
meest vrij losse producten zeer snol in haar werk 
kan gaan; een vulkaan is dan ook wel een van 
de minst bestendige vormingen. Van daar dat 
men uit oudere perioden dan het kwartair alleen 
bij hooge uitzondering nog herkenbare vulka
nen aantreft. Bij hernieuwde werkzaamheid 
kunnen intusschcn in het bovengedeelte de 
resultaten van geul- en dalvorming weer ge
heel verdwijnen. Men vindt dan ook den eigen
lijken eruptiekegel bij de indische loerkende 
vulkanen over een hoogte van eenige honderdo 
meters kaal en zoo goed als glad, dus bijna vol
komen kegclvormig, waardoor dit gedeelte vooral 
in den drogen tijd uiterst moeilijk, soms niet 
zonder gevaar, te beklimmen is. Naar beneden 
toe echter, waar een dichte begroeiing tot stand 
gekomen is, en slechts zelden een groote hoeveel
heid asch valt, kan de erosie blijven voortgaan, 
en loopen de gewoonlijk diep ingesneden dalen 
ongeveer straalsgewijze uit.

Is de actieve periode voor langen tijd beëin
digd, zoo ondergaat ook de top al spoedig in
grijpende veranderingen door instorting en weg- 
spoeling; de vorm van den kraterrand kan daar
bij zeer onregelmatig-veelhockig worden, met 
min of meer gebogen zijden. Wanneer het magma 
tot op groote diepte in de pijp is weggezakt, 
kan het van den kraterrand afbrokkelende ma
teriaal zich daarin verzamelen, de daarbij ten 
slotte gevormde kraterbodem zal echter (in te
genstelling met die van gestolde lava) niet vlak, 
doch zeer ongelijk zijn, en omgeven door een 
ringwal van vrij aanzienlijke afmetingen.

Er zijn intusschcn in alle vulkanische terrei
nen. en in fndic niet het minst, vele vulkanen, die 
een zoo groote kraterruimte hebben, dat die niet 

• alleen ónmogelijk meer kan eorrcspondecren met 
een overeenkomstige kraterpijp, doch waarvan 
ook <! • irewoonlijk vrij regelmatige vorm meta
door gewone instorting of erosie kan worden ver
klaard. ])(.• wanden zijn bijna altijd zeer hoog en 
zeer steil, dikwijls volkomen loodrecht. Zulke, 
niet zelden reusachtige ruimten, waarin zelfs 
wereldsteden soms een plaats zouden kunnen 
vinden, noemt men met een portugccsch woord 
r.iildtira (ketel); over hot ontstaan zijn verschil
lende theorieën, verkondigd, waarop hier niet 
nader kan worden ingegaan; zij moeten echter 
het. gevolg zijn van instorting door afsmelting. 
Om een paar voorbeelden te noemen: de Tcnggör- 
ealdcira meet 8.1, die van den Jang en den Jdjèn 
16, die van den Bësèr in Bësooki zelfs 21 K.Mr' 
in doorsnede.

De ruimte kan ten opzichte van den ouden kra
ter centrisch of excentrisch gelegen zijn; in het 
eerste geval is de ringwal {somma) nagenoeg 
cirkelvormig on overal vrij wel even hoog; in 
het tweede geval Is hij elliptisch, en bezit een 
hoogste gedeelte (naar de zijde van don oorspron
kelijke!! top) en een laagste gedeelte (naar den 
kant van do buitenhelling); het hoogteverschil 
kan nogal aanzienlijk zijn. Van beide soorten 
zijn in Indië meerdere voorbeelden bekend. Een 
ellips- (of ei-) vormige caldcira kan echter 
eveneens ontstaan bij-de, meest ongeveer gelijk
tijdig veronderstelde, instorting van twee of meer 
vlak naast^.lkaar gelegen kegels; oofc dit geval

is in. Indië dikwijls voorgekomen; een deel van 
den oors pronk el ij ken tusschcnwand is dan 
meestal nog zichtbaar. Een bekend voorbeeld 
is het tegenwoordige meer van Manindjau, en 
ook de elliptische caldeira van den Rindjani 
(10 X 6 K.M.) is volgens van Heek op deze wijze 
ontstaan; verder kan worden genoemd de Toeng- 
gocl-Bocrangrang-caldcira in de Prcanger (25 bij 
6 j\ 10 K.M.)

Die groote ringwallcn zijn in den loop des tijd» 
bijna altijd sterk door de erosie aangetast, en 
ook niet zelden door jongere crupticproducten 
gedeeltelijk bedekt geworden; de reconstructie 
van den vroegeren wal is daardoor niet steeds 
gemakkelijk en meest alleen met behulp van 
detailkaarten mogclijk. Is de vulkaan 
havend en bijna onherkenbaar geworden, 
spreekt men wel van een vulkaanmïne.

Het is een zeer algemeen voorkomend ver
schijnsel, dat met het ontstaan eener caldcira de 
vulkanische werkzaamheid op dat punt niet 
was beëindigd, al is de groote instorting wel te 
beschouwen als het eindpunt eener periode van 
intensieve activiteit. Later echter werden dikwijls 
binnen de caldeira weer een of meer jongere 
kegels opgebouwd. Zoo vindt men binnen den 
Tënggfr vijf vulkaankegels van bescheidener af
metingen, in ouderdomsvolgorde: Widodarèn, 
Giri, Kembang, Batok en Bromo, waarvan de 
laatste nog actief is; — de jongste eruptiekegel 
van Ternate staat in het midden van twee, nage
noeg concentrische ringwallen; — binnen den 
uitstekend bewaard gebleven Bratan-ringwal 
(Bali) verheffen zich vier jongere prachtkegels; — 
de Walirang staat in de oude Galoeliggoeng-cal- 
deira; — de tegenwoordige Gëdó vulkaan (Ba
tavia) wordt door den ringwal Goemooroeh-Së- 
daratoe gcdeoltefijk omsloten, enz. Voor Europa 
is do Vcsuvius met de Monte Somma wel het 
meest bekende voorbeeld. De min of meer vlak
ke, geheel of gedeeltelijk ringvormige ruimte 
tusschen den caldcira-wal (somma) en den bin
nensten eruptiekegel wordt ook wel alrio ge
noemd/

Het jongere eruptiepunt kan ten opzichte 
van krater of caldeira centrisch zijn gelegen en 
de kegel kan zich dan naar alle zijden ontwikke
len. Een bijzonder fraai voorbeeld daarvan ver
toont do Parapati, een der beide h*ofdtoppen 
van den sumatraanschen Marapi, waar zelfs 
vier nagenoeg cirkelvormige kraterringwallcn 
met resp. 600, 3S0, 160 en 60 m. middellijn con
centrisch in elkaar zijn gelegen. In de oude 
Tocnggoel-caldcira, het Oostelijke deel van het 
Tangkoeban Prahoe massief, zijn achtereenvol
gens twee kogels centrisch opgebouwd; ditzelfde 
was bij den vulkaan van Ternate l^et geval; in 
het midden der Rindjani-caldeira verheft zich de 
bijna mathematisch zuivere kegel van den O. 
Bar©c, en ook de G. Batoer op Bali staat zoo 
goed als zuiver in liet centrum eener 10 K.M. 
wijde caldeira.

Nog vcelvuldiger echter zijn de jongere kegels 
excentrisch gelegen, en dikwijls ziet men zo 
vlakbij, op, en ook wel buiten den ringwal. Een

geval is do 
Raoen, die buiten den eigenlijken Idjèa-wal.ligt. 
Uit de kaart van den top van den Boer ni Tèlong 
zou men opmaken, dat hier op den ouden rand 
niet minder dan 5 jonge kegels zijn geplaatst, 
welker toppen bijna zuiver gelegen zijn op een

zeer gc- 
zoo

bekend voorbeeld van dit laatste
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lende andere vermeerderd kunnen worden.’Een 
bijzonder geval is de ongeveer gelijktijdige op
bouw van twee kegels op betrekkelijk korten af
stand van elkaar, zoodat zij slechts écn genieen- 
schappelijken mantel hebben; men spreekt dan 
van een dubbel- of tweelingvulkaan; de Gëdé 
Pangrango bij Buitenzorg, de Doea Soedara in de 
Minahasa, en de Singgalang-Tandikat in de Pa- 
(iangschc Bovenlanden zijn daarvan bekende en 
goede voorbeelden.

Het spreekt van zelf, dat in kraters en caldei- 
ra’s gelegenheid is gegeven tot het ontstaan van 
meren, die men, al naar omstandigheden, kra- 

'termcren en caldeiramcren zou kunnen noemen, 
on deze geven niet zelden aan het vulkanische 
landschap een groote bekoring. Herinnerd wordt 
aan eenige'der bekende groote meren op Suma- 
tra’s Westkust en aan meerdere kleinere op Java. 
Soms wateren zij door een meest smalle en diepe 
kloof af, soms (en vooral de kleine) hebben zij 
geen zichtbare afwatering, waarbij dus het water 
door het poreuze randgesteente heen gefiltreerd 
wordt, en eindelijk als bron aan den dag komt. 
Intusschen is de aanwezigheid van een meer in 
een krater volstrekt geen bewijs dat de vulkaan 
uitgedoofd is; men denke aan het Kéloetmeer, 
en van 1835 —1S42 was ook de kraterbodem van 
den Bromo met water bedekt, dat in laatstge
noemd jaar bij de eruptie weer verdween; in de 
beide kraters van den Tangkoeban Prahoe zijn 
meertjes aanwezig, enz. Maar natuurlijk ver- 
keert de vulkaan dan wel in een rusttoestand.

De diepte der meren is zeer ongelijk; sommige 
hebben een constant, andere een veranderlijk 
niveau; in het algemeen bezitten zij een tamelijk 

-vlakken bodem en steile wanden, evenals de 
meeste „droge” kraters. Van de caldcira-meren 
zijn wrel het meest bekend dat van Manindjau op 
Sumatra met een oppervlak van bijna 100 K._M 
en een grootste diepte van 157 M.; — de Dan-ui 
di baroeh, bij den Talang, groot 11 K.M2., met 300 • 
M. maximumdiepte; — de Sëgarë Anak in d,: 
«ftindjani caldeira is een indrukwekkend meir, 
door tot 1000 M. hooge, uiterst steile wanden op 
sloten, doch dat niet is opgemeten. Een zeker a.a :• 
tal der groote Sumatraansche meren werd vroeg- r 
als caldeira-meren beschouwd, doch zijn m : 
min of meer groote zekerheid door tektonische 
inzinkingen ontstaan; hiertoe behooren de Ba 
nau in Palembang, het meer van Singkarak, het 
Toba meer; — de Laut’Tawar in Atjèh is vol
gens Volz een afgedamd dal. Op Java zijn merk
waardigerwijze geen caldeira-meren, ofschoon er 
genoeg groote caldeira’s zijn; de groote Danoe- 
caldeira in West-Bantam schijnt echter vroeger 
een groot meer te hebben omsloten, dat thans tot 
op een klein gedeelte na verdwenen is, en ophel. 
Diëng plateau is een viertal kleine meertjes te vin
den, die wellicht overblijfselen'zijn van een voor
malig groot caldeira-meer. Daarentegen bevatten 
de caldeira’s van den Bratan(10 X 5 K.M.) en 
van den Batoer( J 0 X 10K.M.)*wél meren,die ech
ter door de jóngere eruptiekegcls thans slechts een 
betrekkelijk kleine oppervlakte innemen; van 
een dier meren kan de vermoedolijke oorspronke
lijke oppervlakte op 44 K.M2. worden geschat.

Echte /racemieren vindt men o. a. op do vol
gende bergen: Singgalang, Dempo, Kaba, Tang
koeban Prahoe, Galoenggoeng, Pangrango, 
Idjèn, Këloet. Ook inde kleinere parasietkraters 
(zie hierna) kunnen natuurlijk zul^e meertjes

cirkel van 550 M. middellijn, om welks middel
punt een viertal solfatarcn gegroepeerd is.

Niet altijd komt het in de latere’actieve periode 
tot het ontstaan van vulkaanfcepck; dikwijls 
ziet men op den ouden kraterbodem alleen een 
of meer kleinere of groöterc kraters, die gassen 
en stoom uitblazen, hetzij voortdurend, hetzij 
periodiek, of die door het uitwerpen van een be
scheiden hoeveelheid losse stoffen een lagen 
ringwal hebben gevormd. ■

Een zeer gcw'oon verschijnsel is de herhaalde 
verplaatsing van het eruptieccnlrum in een be
paalde richting, en dit zoowel in het klein in 
kraters en caldeira’s, als in het groot door de 
voi^iing van nieuwe hooge kegels. Zoo vindt 
men binnen den ouden ringwal van den Tangkoe
ban Prahoe van 2£ K.M. middellijn, in W.-O. 
richting drie kraters, waarvan de Westelijkste de 
oudste, de Oostelijkstc (KawakRatoe) de jongste, 
en nog werkzame is. In den ouden Slamét kra
ter heeft het eruptiecentrum zich tweemaal, hier 
van O. naar W. verplaatst, zoodat thans drie 
ringwallen excentrisch in elkaar zijn gelegen, 
die in het W. een stuk gemeen hebben; de jong
ste krater is nog werkzaam. Aan den Kaba is 
de verplaatsing van Z.W. (Boekit Itam) over den 
Kaba lama en den Kaba baroe naar het N.O. 
(Krater Vogelsang of Kr. Pendapocran) voort
gegaan, en in den laatsten tijd weer naar den Ka
ba baroe teruggekomen. Een soortgelijke retro
grade verplaatsing kwam ook bij den Sumatraan- 
schen Marapi tot stand.

Verplaatste zich de activiteit over grooteren 
afstand, en was zij intensief genoeg, zoo ont
stonden vulkaanrijcn zooals de PrahQ.cJ-’ëlërcp- 
Sindóro-Sooinbing-Gianti-Bèsèr-Tidar reeks, een 
afstand, van begin- tot eindtop, van circa 43 
K.M. in de richting N.W. —Z.ö! Hiervan zijn de 
Sindoro en Soembing .de jongste, en vertoonen 
nog solfatarenwerking aan den top, terwijl geen 
instorting heeft plaats gehad, waf bij den Prahoe 
wel het geval is, die tevens tal van jongere erup- 
tiekegels bezit, zoodat deze wel als ouder kan 
worden beschouwTd; Gianti en Bèsèr zijn zeker 
ouder dan de Soembing en worden door Verbeek 
als nevenkraters daarvan opgevat. — Een andere 
rij vormt het Tënggër-Sëméroe massief, dat bijna 
recht N.-Z. loopt. Hier ligt het oudste eruptie
centrum iu het midden (de Ajëg Ajëg); na dc 
instorting daarvan verplaatste zich de activiteit 
naar het N., en werd de Tëngger-dubbelvulkaan 
gevormd, die'eveneens instortte, waarna 18 
K.M. naar het Z. de Sëméroe werd opgebouwd. 
In de beide noordelijke caldeira’s bleef echter de 
werkzaamheid voortduren; in den Ajëg Ajëg 
was deze slechts matig, in de Tënggër-caldeira 
intensiever, doch concentreerde zich slechts in 
een der beide ketels (zie boven). Dc hoofdwerk- 
zaamheid blééf in het Zuiden, aan den Sëméroe, 
waar zich het centrum slechts weinig verschoof, 
eerst naar den Mahamëroe, daarna naar den 
®j°nggrjng Sëloko, de thans nog in volle actie 
verkeerende krater. Bij de Ardjoeno-Walirang 
rij geschiedde de verplaatsing in N.N.W.-rich
ting; de oudste krater lag het meest naar Z.Z.O. 
en is ingestort; aan den N.-rand verrees toen de 
eigenlijke Ardjoeno of Widodarèn, die eveneens 
ingestort is; vervolgens werden, steeds ’naar 
N.N.W.,detoppen Bakal, Këmbar I en II, en ein
delijk de nog werkzame Walirang opgebouwd.

Het aantal voorbeelden zou nog met ’verschil-
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gevormd worden; bekend om het zeer gróotc 
aantal daarvan is de voet rondom den Lam o* 
ngan, beschreven door Fonnema. Ook aan den 
Dicng komen verscheidene voor.

De grootcre kratermeren kunnen govaarlijk 
zijn; dit bleek o.a. in October 1822, toon de ver
moedelijk meer dan 100 millioen M3. bedragende 
watermassa, die zich in den Galoenggocng-kctel 
achter den Warirang-dam had verzameld, door 
een daarin ontstane spleet plotseling, vermengd 
met veel modder en steenen, zich over de vlakte 
van Tasikmalaja ontlastte, en daar een ontzet
tende verwoesting aanrichtte. Ook het Keloet- 
meer is berucht; in Januari 1875 bezweek een 
deel van den kraterwand, waardoor de meer- 
oppervlakte 60 M. lager werd, en bijna 50 mil
lioen M3. water binnen korten tijd naar beneden 
kwam; vulkanische werking schijnt hier niet do 
oorzaak te zijn geweest. Dit Këloet-meer is een 
der voorbeelden, dat een meer zich ook kan 
vormen in een nog werkzamen krater; in Mei 
1901 vond hier door het meer heen een groote 
ascheruptie plaats, waarbij circa 30 millioen M3. 
water, met asch vermengd, werden uitgeworpen, 
en als reusachtigc slikstroom in de ravijnen te
recht kwam; de waterspiegel daalde daarbij 
77 M. Bij die uitbarsting schijnt het water van 
dit meer, dat in gewone tijden hoogstens lauw is 
(30 a 40° C.) tot kookhitte geraakt te zijn; dit 
blijkt ook uit een in Juni daarna gemaakte foto 

#( Vissering: Geweldige natuurkrachten).
Sprak men in 1875'van een „koude” lahar, in 

1901 schijnt de slikstroom zeer heet te zijn 
geweest; 7^ maand later was de massa van bin
nen nog zoo warm, dat men er zich aan brandde. 
Het is wel waarschijnlijk, dat ook het meer van 
den Kawali Idjèn in 1817 is uitgeworpen, ter
wijl, afgaande op liet feit, dat het terrein ten N. 
van den Bratanketel op Bali door enorme slik
stroom en totaal verwoest is, mag worden aange
nomen, dat een daarin vroeger aanwezig meer aan 
die catastrofe eenoverwegendaandeel heeftgehad.

Hierboven werd reeds gesproken van jxirasiet- 
of woekerkraters, waarmede bedoeld worden 
kleine cruptiepunlcn, meest langs de beneden- 
zijde van den mantel gelegen, doch die ook wel 
Jtoogerop voorkomen, b.v. bij de uitmonding 
van scheuren. In het algemeen zijn zij voor de 
morfologie van ondergeschikt belang, en hebben 
zij slechts een onbeduidende hoeveelheid vul
kanisch materiaal uitgeworpen, dat als een 
lagen wal om het kratertje is blijven liggen, of 
als kort lavastroompjc is weggevloeid. Vermoo- 
dclijk ontstaan tijdens een periode van verhoogde 
activiteit tal van zulke parasieten, die evenwel 
gewoonlijk spoodi: onder de van den .hoofd
krater afkomstige losse producten bedolven 
worden. Ook de Klubat (Minahasa) is bekend 
om zijn vele parasieten. Zij moeten niet 
verward worden met de meest in den omtrek 
van dien hoofdkrater, doch ook wol op wat 
grooteren afstand gelegen nevenkraters, dio 
een veel belungrijker rol kunnen ITebben vervuld.

Reeds is in de inleiding opgemerkt, dat tot de 
laatste symptomen van werkzaamheid, zoowel 
tijdens de rustperioden, als nog lang na het defi
nitieve einde der erupties, behooren de uitstroo- 
mingen van verschillende gassen en van water
damp. Tot de eerste behooren voornamelijk 
zwaveldioxyde (zwaveligzuur), zwavelwaterstof 

koolzuur; waar de beide eerste gelijktijdig 
ontwikkekl worden, wat dikwijls voorkomt, in

tegenwoordigheid van water of waterdamp, ge
ven zy aanleiding tot afzetting van zwavel, een 
verschijnsel, dat bij vele vulkanen in meerdere 
of mindere mate wordt waargenomen. Vooral 
bekend als zoodanig zijn: do Walirang (Ar- 
djocno),do Sorik Mërapi, de Idjcn en de Papanda- 
jan, „Aan dezen laatsten berg werd door van 
Heek een onderzoek ingcsteld, waarbij interes
sante resultaten aan het licht kwamen. De hoe
veelheid zwavel, die aldaar in de Kawah Mas per 
jaar wordt gevormd, wordt door hem begroot 
op 3500 K.G.; hij vond ook dat, naarmate men 
zich verder van het centrum verwijderde, de 
hoeveelheid zwaveligzuur afnam, zoodat ten 
slotte alleen zwavelwaterstof overblecf; dit 
stemt overeen met de waarneming, dat de ste
kende en hoestverwekkende eigenschap, die het 
eerstgenoemde gas bezit, een der voornaamste 
bezwaren is tegen de afdaling in een werkenden 
krater, ook al werpt deze geen vaste stoffen uit.

Komen bedoelde gassen in een meer te voor
schijn, dan drijft de uiterst fijn verdeelde zwavel 
aan de oppervlakte, en maakt liet water zelf 
melkachtig-troebel of opaliscerend; zeer fraai is 
dit te zien in de Telaga Bpdas bij Garoet. 3e- 
zinkt ten slotte de zwavel, dan kunnen daarvan 
afzettingen ontstaan, die voor ontginning in 
aanmerking komen (Idjèn). Door oxydatie van 
het zwaveligzuur kan vrij zwavelzuur, en kunnen 
tevens sulfaten ontstaan, b.v. aluin; een vrij' 
aanzienlijke, en voor den landbouw beslist 
schadelijke hoeveelheid van dit zuur bevat o. a. 
het van den Papandajan krater afloopende wa
ter. Het meer van den Kawah Idjèn-is merk
waardig door het groote gehalte (3,5 gr. p. L.) 
aan vrij zoutzuur, benevens bijna 12£ gr. p. L. 
aan diverse sulfaten (vooral van aluminium en 
ijzer); het 'water heeft een bijzonder wrangen 
smaak, en is voor bevloeiing ongeschikt. Vol
ledige analyse in Vcrbeek’s J.ava.

De omgeving van do vulkanen is verder nog 
gekenmerkt door de veelvuldige aanwezigheid 
van warme, soms bijna kokende, bronnen, die 
dikwijls koolzuur-, of mineraalhoudend zijn. 
In Verbeek’s Java zijn verscheidene analyses te 
vinden. Niet zelden worden zij voor geneeskun
dige doeleinden gebruikt. Is het water rijk aan 
kiezelzuur, dan kunnen afzettingen van kiezel- 
sinter voorkomen. Eigenaardig zijn de geysirs in 
het Noordelijke gedeelte van Midden-Sumat-ra, 
dio een moest zeer modderrijk water .metershoog 
intermitteerend opspuiten; ook in de Minahasa 
vindt’ men Cr enkele.

Dit voert van zelf tot de z.g. moddcrwellen 
en slikvulkaantjes, die ofschoon volstrekt niet 
altijd van vulkanisch en oorsprong (zie het be
trokken artikel) toch dikwijls met vulkanische 
gassen in verband staan. Dit soort modderwcllen 
en de bovengenoemde moddergeysirs zijn in hun 
wezen niet verschillend.

II. TWEEDE (geografisch) GEDEELTE.
De reeds als afzonderlijke artikelen in dit werk 

opgenomen vulkanen zijn KAPITAAL gedrukt; 
zulke zijn hier slechts kort behandeld en voor 
meerdere bijzonderheden wordt naar bedoelde 
artikelen verwezen. Intusscnen werd v.z.n. van 
de gelegenheid gebruik gemaakt tot aanvulling 
dier artikelen. Een * vóór den vulkaannaam 
wijst op werkzaamheid; een * achter een woord 
of cijfor geeft aan dat daar kaarten of teekeningen 
te vinden zijn. Niet elders in dit werk besproken 
vulkanen zijn cursief gedrukt.

!
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Noórd-Lampongs, Preangcr, Flores; daartus- 
schcn is soms over grooto afstanden geen enkele 
vulkaan te vinden.

Van de vele sumatra-vulkanen zijn nog slechts 
enkele meer dan oppervlakkig onderzocht. Ter 
besparing van ruimte-zijn met de bijstaande our- , 
sieve cijfers aangegeven: 1. W. Volz, Nord-Suma- \ 
tra, Berlin 1912; 2. F. Junghuhn, die Battalander 
auf Sumatra, Berlin 1847; 3. R. Fennema,.To
pografische en geologische beschrijving van het 
Noordelijk gedeelte van Sumatra’s Westkust, in 
Jaarboek Mijnwezen 1887. Wet. Ged. 129 — 252;
4. R. D. M. Verbeek, Topografische en geologi

sche beschrijving van een gedeelte van Sumatra’s 
Westkust. Batavia 1883, 5. W. Volz, Zur Geo
logie von Sumatra, in. Geol. und Palaont. Ab- 
handl. von E. Koken, Ncue Folge, Bd. VI, p. S7 
e. v. 1904; 6. R. D. M. Verbeek, Topografische 
en geologische beschrijving van Zuid-Sumatra, 
in Jaarboek Mijnwezen 1881. I, 3 — 215.

De reeks wordt op dat eiland geopend door 
den Seulgwaïh Agatn of GOUDBERG in N.O.- 
Atjèh (7, 221*), 1725 M, verbonden met 
den ouderen Seulawaïli Inong of Wees berg, 
8G0 M. Op de Z.-grens van het landschap Sama- 
langan volgt dan de PEUËT SAGÖË (TAG. 
1910, 757), 2780 M., die door Hirschi wel be
zocht, maar niet nader beschreven is. Vlak ten 
N. van de Laut Tawar ligt het vermoedelijk oud- 
vulkanische Gcureudong-massici, (JTD 1907, 
74*) waarop zich twee jongere kegels verheffen:, 
op de Z.O.-helling de PojJandji, 2428 M., waar
van niets verder bekend is, en op de Z.-helling 
de *BOER NI TÈLONG (2, 47*, JTD 1910*), 
2G24 M. Ten Z. en Z.O. van genoemd meer, dat 
door Volz als een door vulk. producten afgedamd 
dal wordt beschouwd, liggen de toppen Loser 
en Boer ni Tang/cahan, en in de Alaslandcn do 
Bandahara, Peper kiseun, Bidocl, Pebutockan en 
Serbolangit, die’wel alle tot de oudere vulkanen 
behooren, en niet bezocht werden (/). In <:•; 
naaste omgeving van het Toba-meer wosd<u 
door Volz (ZdgG 1899) ruim 70 foppen g< t ■ 
kend van vulkanischen oorsprong, wuurvuu 
echter vrij zeker een aantal niet tot de echte vul
kanen kan worden gerekend; er zijn hier vol-n-us 
hem 2 hoofdreeksen, die van af het N. d<- ! <i>-r 
Karo-hoogvlakte dicht langs de beide oevers \ an 
genoemd meer loopen, en in Silindocng aan d<n 
D. Saoet samenkomen, (zie ook JTD 1911 1*1. 
XXVI). Min of meer nader bekend geworden 
zijn daarvan de *SJNABOENG op het Kaïo- 
platcau (/, 5*; JTD 1912*), 2400 M., do *Sf BA- 
JAK, ten N.O. er van, 2094 M. (JTD, I9<i7*, 
1914*), dc Si Ö8(ir en de Piso Piso of Tandoelc 
Benoca, 1947 M., de SINGGALANG, vlak N.
Sari boe D.olok, ± 1800 M., do * PO KSO EK 
BOEKIT, 2005 M., 
landengte van Sftinosir (ZdgG 1899*, en J.M 
1894*) en de SOEROENGAN, 2113 M., in het 
landschap Habinsaran. Het volgens de lengteas 
van Sumatra gestrekte Toba-meer heeft zijn ont
staan te danken aan tektonische inzinkingen. Met 
den Dolok Saoet, 1814 M., worden de beide 
Toba-reeksen, en tevens de hoogvlakte van Si- 
lindoeng, afgesloten; de uitgestrekte vulkaan- 
ruïne is nog weinig bekend (2. I. 220).

Ten Z. van Taroetoeng komen langs de Batang 
Taro veel heete modder-geisers en andere uitin
gen van vulkanisme voor (JM 1894); dan volgt, 
vlak ten N. van Padang Sidempoean, de 1880 M

TAG. =tijdschriften:Verkortingen voor 
Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap; 
JTD = Jaarboek van den Topografisehcn Dienst 
in Ned.-Indic; JM 
Ned.-Jndie ; ZdgG = Zcitschrift der deutschcn 
geologischen Gesellschaft. — En verder tdk = 
topografische detailkaart.

In den regel wordt met het begrip „vulkaan” 
tevens een zekere mate van werkzaamheid ver
bonden, een berg, die nog „uitbarst'’, of waar
van in historischen tijd erupties bekend zijn, of 
die voor het minst door duidelijke teekenen 
(solfataren) aanwijst, dat het leven nog niet 
geweken is. Volgens deze opvatting zou Ned.- 
Indië dan (voor zoover bekend) 78 vulkanen 
tellen, verdeeld als volgt: Sumatra 15, Java 22, 
Kleine Soenda Eil. 21, Banda Eil. 7, Noordelijke 
Molukken 5,Minahasa en Sangi Eil. 7, Oena Oena 1.

Geologisch echter wordt bedoeld begrip ruimer 
genomen, en onder een vulkaan verstaan elke 
berg die, (meestal) hoofdzakelijk uit losse vulka
nische uitwerpselen opgebouwd, nog voldoende 
duidelijk de beide hoofdkenmerken: mantel - 
vorm en krateropening vertoont. Het aantal 
bekend geworden Indische vulkanen zal dan 
niet veel van 400 verschillen, waarvan op Su
matra en Java elk ruim 100, voor dc Kleine 
Soenda-Eil. bijna 100 komen.

. De hoogte dier vulkanen loopt uit den aard 
der zaak zeer sterk uiteen, van enkele honderde 
M. tot 3806 M.(Piek van Indrapoera).Neemt men 
slechts de zelfstandige vulkanen in aanmerking 
(dus niet de in of bij caldeira’s gevormde secun
daire kegels) dan is het wel merkwaardig dat, 
terwijl het aantal toppen tusschen 1000 en 2000 
M., en dat tusschen 2000 en 3000 M. voor Su
matra en Java slechts weinig uiteenloopt, er 
op eerstgenoemd eiland slechts 2, op Java daar
entegen 11 vulkanen zijn hooger dan 3000 M., 
terwijl er ook op Bali en Lombok elk 1 gevonden 
wordt. Weet men dan nog dat van die op Java 
er 9 liggen in de Oostelijke helft van het eiland, 
dan komt men tot de conclusie dat de vulkani-

Jaarboek v. h. Mijnwezen in
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sche werkzaamheid daar, alsmede op Bali en 
Ëombok tegenwoordig wel het intensiefst is, 
en o.ok in den jongstverloopen tijd geweest is, 
ofschoon het aantal vulkanen zoowel inden Oos- 
telijken als in den Westelijken vleugel veel groo- 
ter was dan in het midden.

Geografisch kunnen de Indische vulkanen in 
vier reekson worden verdeeld, n.1. de Socnda- 
reeks, de Banda-reeks, de Halmahóra-re<?ks en 
de Minahasa-Sangi-reeks, terwijl slechts 'Zeer 
enkele daarbuiten vallen.

A. De S o e n d a-r e e k s strekt zich ter 
lengte van ongeveer 3800 K.M. uit van de 
Noordpunt van Sumatra tot aan de Alor Eil., 
reikt echter waarschijnlijk naar het N.N.W. 
nog tot in de Golf van Bengalen, waardoor de 
lengte tot rond 500Ó K.M. zou toenemen. De 
meer dan 300 vulkanen dezer reeks liggen, over 
het algemeen genomen, op een doorloopende 
vrij smalle strook, die op korten afstand evenwij
dig aan de W.-kust van Sumatra loopt, op Java 
meer het midden houdt, en op de Kleine Soenda 
Eil. bij voorkeur aan de N.-kust (op Flores even
wel weer onregelmatiger) ligt. De verspreiding is 
echter volstrekt niet. regelmatig; op sommige 
plaatsen liggen zij in talrijke groepen of rijen 
(omgeving Toba-meer, het N.-gedeelte der Pa- 
/iangsehe Bovenlanden, Zuid-Benkoelen én
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liooge LOEBOEK RAJA met naar het Z. ge
opende dubbel-caldeira (tdk; 2, 110, 181) en een 
paar jongere eruptiekegels, de Sanggar Oedang 
cn den Sigomoeroe. Naar het N. sluit zich het 
eveneens oude Boalboali-massief aan, met vele 
warme bronnen en geisers.

Over een afstand ^an 90 K.M. schijnt daarna 
geen enkele vulkaan voor te komen tot aan den 
*SOKTK MARAPI (3, 211*), 2145 M„ met fraai- 
en, ronden, 550 M. wijden krater. Ten W. daar
van verheft zich de SIKADOEDOEK, 1383 M., 
ten Z. de Malintang, 1983 M. met het ruim- 
1 K.M2. groote caideira-meer: de Laut Tinggal 
op 1600 M. hoogte en zonder zichtbare afvloei
ing (tdk). Aan de Z -zijde bevindt zich de Ban
dera, 1872 M, en ten O. daarvan de ICLABOE- 
Ledang, 2172 M. met dubbel-caldeira (tdk). Met 
uitzondering van den Sorik Merapi is deze ge- 
heele groep onwerkzaam, doch komen er nog 
veel warme bronnen voor. Een nader onderzoek 
had niet plaats.

Ten W. van Loeboek Sikaping verrijst de 2912 
M. hooge *TALAMAU, een jonger en hoogèr 
eruptiepunt van den Pasaman, 2190 M. (vroeger 
G. OPH1R genoemd); de activiteit is nog 
slechts gering (2, 29*; 3, 200*). Dicht ten N. 
daarvan ligt een nog geen 1000 M. hoog, vooral 
aan de N. en W. zijden duidelijk ringgebergte, 
dat door Fcnnema TALOE-vulkaan is genoemd. 
(3, 205).

# De hoofdplaats Eort-de-Kock wordt bijna 
ontsloten door een ring van vulkanen. Ten N., 
resp. X \V. er van liggen twee nog zoo goed als 
onbekende en in elk geval onwerkzame: de 
Borlit (.lidang, 1573 M., met reeds onduidelijk 
geworden \ orm, en de Sfraboengan, 1726 M., met 
een naar N.N.W. open ealdcira (tdk en 4, 641). 
Wellicht zijn, meer naar X.O., nog een paar lagere, 
vulkaantoppcn aanwezig. Vlak ten Z. verheft 
zich
LANG-*TAN DJ KAT, resp. 2877 en 2458 M., 
door Verbeek uitvoerig beschreven (4, 457*), 
wiiurvm de laatste, naar het schijnt, nog niet 
geheel onwerkzaam is (TAG. 1889, 459*); Op 
korten afstand O. van de vorige ligt de nog ge
regeld werkzame *MARAPI, een zeer fraaie 
kegel, 2891 M. hoog, die zich naar alle zijden 
vrij heeft kunnen ontwikkelen, on door Verbeek 
en Volz beschreven is (4, 469*- en 5, 59*). De 
erupties zijn. ten minste sedert 1800, wel veel 
vuldig, maar niet hevig geweest (zie ook TAG.
1889. 159; 1906. 335; de Reflector 1916, 276).

• Op <'én lijn met de beide vorige, doch meer naar 
O. verheft zich de SAGÖ, welks hoogste top, 
2210 M., Malintaug wordt genoemd (4, 446; 5, 
62*). De vulkaanring wordt in het W. afgesloten 
door den ringwal van een reusachtige caldeira, 
waarbinnen zich het nagenoeg 100 K.M2. groote 
meer van MANINDJAU bevindt (4, 423*; 
5, 17*).

Het meer van SINGKARAK, oorspronkelijk 
eveneens als ealdcira beschouwd,^schijnt, ten 
minste ten dcele, door tektonisch^inzinking te 
zijn ontstaan. Langs'de W.-kust van dit meer be
staat de Barisan uit een aantal vulkaantoppcn, 
tusschen 1375 en 1886 M. hoog, alle onwerkzaam 
on waarvan de Liman Manis-Sègiri, Bongsoe, 
Lantei en Milalo min of meer uitvoerig door Ver
beek beschreven zijn (4, 406 — 423).

Jn het Z.O. verlengde van ovengenoemd meer 
verheft zich het 2228 M. hooge, oude Arbaa-mus-

sief, in welks ealdcira tegenwoordig het ] 1 K.M2. 
groote cn 300 M. diepe Danau di baroeh is ge
legen (4, 441*); op dit massief bouwde zich later 
do 2597 M. hooge *SOELASIH of TALANG op 
{2, 16; 4, 501*).

Over een afstand van 100 K.M. ontbreken dan 
weer vulkanen tot aan den *P1EK VAN IN- 
DRAPOERA (ook G.Gadang of G. KOERINTJI 
genoemd), een fraaie slanke kegel, die met zijn 
3806 M. tevens de hoogste vulkaan van Indië is; ^ 
hij is vrij geregeld werkzaam, doch erupties van 
aanbelang zijn niet bekend; volgens de tdk ligt 
de kraterbodem op 3430 M. De berg werd het 
eerst in 1878 bestegen door van Hasselt en Veth. 
Een goede beschrijving geeft W. van Bern melen 
in zijn: „Naar hooge toppen en diepo kraters” 
p. 109. Op den kraterbedem is een meer. Niet 
ver Westelijk verrijst eerst de Oeloe Soengci Ka
poer, ± 2200 M., daarna de Patah Sèmbilan, 
2591 M.; Oostelijk de Toedjoeh (met den Oeloe 
Djoedjoehan), 2712 M.; het door een bergkrans 
omgeven, uitgestrekte meer Danau di Toedjoeh, 
waarvan de spiegel op 1991 M. ligt (tdk) kan 
wel een caldeira-mcer zijn. Een goede beschrij- ^ . 
ving gaf o.a. de Nieuwe Soerabaja Courant van 11 
en 12 Augustus 1919. Ten Z. van den hoofdtop ko
men nog voor de Silaboe, 1960 M". en de Sangkoe, 
2280 M. Deskundig onderzoek dezer groep had 
nog niet plaats. Evenmin is dit het geval met de 
in Djambi gelegen, door Tobler (JM 1910*) 
genoemde vijf vulkanen: de Raja, 2550 M., ten 
Z.W. van het meer van Koerintji, en de naar 
O.Z.O. daaraan sluitende *Soembing, ± 2700 
M., Oeloe Nilo, ± 2900 M., Mèsoerai, ± 2900 M., 
cn Toengkat, 2500 M. Op de schetskaart van 
het landschap Koerintji (JTD 1905, 78) worden 
de laatste 4 toppen anders genoemd en is de 
hoogte lager opgegeven.

In de afdecling Lëbong van Bcnkoelen liggen 
verschillende toppen, waarvan de voornaamste 
zijn: de Loemoet-Bëlirang (of Gëdang Oeloe 
Lais), een dubbelvulkaan, vlak Z. van Moeara 
Aman, 1765 cn 2130 M. hoog (JM 1912, Verh. 9j; 
de Bockit Daicon-Ocloe Palik, eveneens een twee- 
lingvulkaan, ± 2500 M. hoog (JT.I} 1915*);' 
de Tjoendoeng (ook Oeloe Moesi of Boekit Kelam 
genoemd), een groote vfllkaanruïne, 1959 M. Al 
deze bergen 'zijn sedert lang onwerkzaam.

Vlak N. van Kepahiang ligt dan de *KABA, 
1958 M., met de Marapi en de Piek van Indrapoe- 
ra de werkzaamste vulkaan vau Sumatra, bekend 
om de herhaalde verplaatsingen van zijn erup
tiepunt; hij vormt een tweelingberg met den 
ouderen, onwerkzamen Boekit Itam (6, 165*; 
TAG. 1897, 555*; JTD 1907*. 1914*, 1915*). 
Oostelijk van den Kaba liggen nog 2 vulkanen, dio # . 
beide Bockit Bèsar (de Oostelijkste ook wel Bt. 
Balai) worden genoemd,-1853 cn 1693 M.; de Bt. 
Balai vormt met den Bt. Tokong, 1471 M. een 
dubbelvulkaan; werkzaam zijn ze geen van alle. 
Langs de waterscheiding volgen dan nog de Kê- 
inoening, Pajoeng of Boengkoe, 2125 M. en Di
ng in 2020 M., waarvan niets bekend is, en daarna, 
ten W. van Bandar, de 3173 M. hooge *DËMPO, 
die vooral vanuit het O. een fraaien kegel vormt 
(JTD 1907*, 1910*).

Werd deze hooge vulkaan, ten minste wat het 
topgcdeelte betreft, reeds wat beter bekend, elke 
informatie ontbreekt van de vele vulkaantop- 
pen, die op de grens van Bcnkoelen en Palein- 
bang voorkomen, waaronder do Patah, 2817 M.,

dubbel-vulkaan >S1 NGGA-«le bekende

!
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r In zijn groot werk (7) geeft Verbeek (II, 
946) een hoogtelijst en (II, 952) een korte 
beschrijving der aanwezige vulkanen, waarvan 
de voornaamste tevens uitvoeriger elders in 
zijn tekst bij de residenties besproken, en niet 
zelden in dón atlas afgebeeld worden; v. z. n.. 
wordt hierbij ook verwezens naar het werk over 
Java van Junghuhn (5).

De residentie Bantam bezit slechts 2 vulka
nen, waaraan nog zwakke solfatarenwerking valt 
Waar te nemen; deze, en ook de andere, zijn alle 
gelegen in het N.W.-vierde deel van hot gewest. 
De 594 M. hoogoSALAK-GËDÉ vult het uiterste 
N.W.-schiereiland, uitloopende in de St. Nico- 
laaspunt, terwijl de PINANG als geïsoleerde, 
slechts 260 M. hooge kegel boven de vlakte van 
Ivramatwatoe uitstcekt. De rest van een ringwal 
met ingesloten elliptische vlakte, wordt door 
Verbeek de DANOE-VULKAAN genoemd; deze 
wal wordt omringd en ten deele bedekt door 
hoogere jongere toppen, waaronder de Toekoen, 
de PARAKASAK, de *KARANG, 1778 M., met 
werkzame solfataren, binnen den krater. Ten N. 
van de hoofdplaats Menes.liggen de *POELO- 
SARI, 1346 M. en do ASEUPAN, 1160 M., door 
een zadel verbonden.

In de residentie Batavia liggen geen vulkaan- 
kegels van eenig belang, wel op de grens met de 
Preanger, n.1. de SALAK, 2211 M., (7. 495, 751) 
ten ZZW. van Buitenzorg, met, ten ZW. daar
van, de PËRBAKTI, 1706 Al. en de Endoet, 1475 
M. Op 30 K.M. ten O. van de Salak, met een 
zadel van slechts 540 M. hoogte ei'tusschen, ligt 
de bekende dubbel vulkaan *GËDÉ-PANGË- 
RANGO {7. 494,.741); de laatste, 3019 M., is de 
oudste; van den het laatst in 1886 werkzamen 
Gedé, 2958 M., verscheen de nieuwste krater- 
•kaart in JTD 1906*. Ten N. van dezen, op 11 
K.M. afstand verheft zich de Lcmo, 1863 M.

In den uitersten Westhoek der Preanger iigi 
de uitgestrekte en nog weinig onderzochte vul- 
kaanruïne HALIMOEN; ten O. daarvan, tot 
voorbij den meridiaan over Tjiandjoer, komt geen 
enkel cruptiepunt voor, dan echter liggen ze dicht 
opeengedrongen, en noemt Verbeek op 120 
geogr. mijlen niet minder dan 39 zelfstandige 
vulkanen (7. 677 — 741), die verschillende reek
sen schijnen te vormen; dit interessante centrum 
verdient ten volle een nadere detailstudie. 
(Zie Bijlage II van den atlas behoorende bij 7).

Vlak ten N. van de Bandoengsehe hoogvlakte, 
langs de gewestelijke grens, ligt een reusaehtige 
oude drieling-caldeira op ongeveer 1200 M. b. 
die door een, vooral aan de Z.-zijde, goed bewaard 
gebleven ringwal van afwisselende hoogte wordt 
omsloten; de lengteafmeting (O.-W.) is 25 K.M., 
die der breedte is in het O. zes, in het W. tien 
K.M. (7. 732). In elk der 3 gedeelten, waaruit 
deze caldeira is ontstaan, zijn weer jongere kegels 
opgebouwd, die zich voornamelijk aan de N.-zijde 
bevinden, en daar den ringwal meestal hebben 
overdekt. In het W. de BOERANGRANG, 2064 
AL, .als oud?te kegel; do activiteit in dit gedeelte 
is-thans echter uitsluitend tó vinden in den Ooste
lijk daarvan gelegen *TANGK OEBAN PJIA HOE, 
2075 M., een der meest bekende on druk bezocht- 
ste vulkanen van Java, met een fraaion dubbel- 
krater (7.735; JTD 1908*, 1910*). Jn het mid
dendeel der caldeira vindt men do beide toppen 
Poelri, 1580 Al. en Linglcoeng, 1405 Al., on in hot 
Oostelijke deel de TOENGGOEL, 1950 M-, alle

de Bèpagoet, 2732 M., de Garang Garang, 2394 
M., de Panindjawan, 1996 AL, of van de m Pa- 
lembang: Bt. Balai, 1S5S AL, Djamboel, 1856 AL, 
IsaulsavA341 Al., Moctocng, 1851 AL, Rantjing, 
1630 M., Locmoet, 2055 AL, Ringgit, 2129 Al., of 
in Benkoelen: Pandan, 1S11 AI. gelegene; van 
eenige werkzaamheid schijnt echter geen sprake 
te zijn. Interessant is de miniatuurvulkaan met 
kratermecr Rakihan in het oorsprongsgebied 
der Loeas (afd. Kauer); het meer is 600 AL in 
doorsnede, en 52 AL diep; de spiegel ligt op 855 
AI. (5, 148, hier Oeloe Danau genoemd).

Ook het grensgebied tussclien Zuid Benkoe
len, Palembang en de Lampongs is een centrum 
van vulkanische werkzaamheid geweest, doch 
de meeste bergen zijn thans zoo goed als inactief. 
Rondom het bekende meer RANAU (JTD 1909*, 
1916*) zijn gelegen: ten W. de Gcdang, 1627 AL, 
Pakiwang, 1531 AL; ten Z.W. de Pocgoeng, 1904 
AI.;.ten Z. de SËAIINOENG, 1SS4 AL (JTD 1909); 
ten O en Z.O. de Kockoesan, 1402 AI. en de PA- 
SAGI, 2231 AL (JTD 1912*);.de laatste vier liggen 
op een ongeveer O.-W. loopende lijn. Aleer Oos
telijk vindt men nog de Oeloe Majoes (of Pëma- 
tang Agoeng), 17S9 AL, de Poenggoer, 1677 AI., 
de Bènatan, 1688 AL en de Tibak, 2115 Al. Alet 
uitzondering van een paar topkaarten is van deze 
geheele groep eigenlijk nog niets bekend.

De *SËK1NTJAU, 1719 AL, wat meer naar 
het Z.O., schijnt in dit gebied de eenige nog 
werkzame berg te zijn (JTD 1911*). Hij vormt 
met de Soebanalali, Neki. Bégèloeng en Tibak 
een reusachtigen, bijna gesloten ring, die een 
hoogvlakte van 20 a 25 K.AI. middellijn om
sluit, welke ± 800 AL hoog ligi: het oorsprongs
gebied van de Wai Besar (JTD 1911, 75*).

Aan of op de beide driehoekige strooken, 
waarin de Lampongs uitloopen,- liggen nog, min 
of meer geïsoleerd, de TANGGAA10ES of Kei- 
zerspiek, vlak bij Kota Agoeng, 2102 Al., met 
fraaien kegelvorm (JTD 1907, 69*); de PANG
GANG (of Tangka), 1162 AI., met den Koekoesan, 
1196 AL, bij het uiteinde van de middelste Su- 
matra-punt, reeds sterk uitgespoeld; de Pasavja- 
ran-Ralait 1662 en 1692 AI., twee toppen van een 
ouden, naar N. open, kraterrand (JTD 1907,69*); 
de BËTOENG, (bij Verbeek Teloek genoemd) 
1256 AL, ten N.O. van den vorigen berg, een 
groote kraterrand van ruim 2 K.AI. diameter 
met jongen kegel binnenin (JTD 1907, 70*); de 
RADJABASA, 1281 AL, aan het uiteinde der 
Oostelijkste landspits (JTD 1907,70 en 1908,79*). 
De laatste vijf vulkanen zijn wel is waar alle 
onwerkzaam, doch in hun omgeving worden nog 
veel warme bronnen, en ook wel fumarolen aan- 

-. getroffen, die soms naar zwavelwaterstof rie
ken. De activiteit behoort dus waarschijnlijk 
nog niet tot een lang-verleden tijd.

.In Straat Soenda ligt de vulkaan *KRAKA- 
TAU,~tferucht' door de groote catastrophe van 
1883, waarover R. D. Al. Verbeek een klassieke 
monografie schreef. Voor verdeie literatuur zie 
het speciale artikel. Een duidelijke vulkaanvorm 
(tweetoppig) bezit ook het eiland Sèbêsi (859 AL), 
waarvan Junghuhn, Java II, een teekening geeft.

Java. Literatuur: 7. R. D. Al. Verbeek en 
R. Fennema. Geologische beschrijving van Java 
en Madoera, 1890; 8. F. Junghuhn. Java, zijn 
gedaante, plantentooi en inwendige bouw, 1850 — 
1854; 9. W. v. Bemmelen. Naar hooge toppen 
en diepe kraters. Batavia. IColff & Co.
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drie onwerkzaam. In het OZO. verlengde der jongere kegels, 
ovengenoemde vulkaanrij ligt, ten O. van Tjitja- 
lèngka, de Simpai, 1G66 M. mot oen groot aan
tal onregelmatig verspreide eruptiepunten 
(7. 730). Ten N. hiervan, bij de grens met Clieri- 
bon, ligt, vrij geïsoleerd, de fraaigevormde TAM- 
POMAS, 1084 M., (JTD 1907* en 7. 739).

De meeste Prcanger-vulkanen zijn echter ten 
Z. der vlakte van Bandoeng gelegen. W ij volgen 
de aldaar door Verbeek veronderstelde evenwij
dige- en dwarsspleten. De Noordclijkste reeks is 
dié van den *GO ENTOER, 2249 M. (7. 715; JTD 
1908*) bij Garoet, aan wiens Wcsthelling zich het 
solfatarenveld KAWAÏÏ KIAMIS bevindt; meer
naar het W. liggen de Èakoelak, 1950 M. (JTD siet van den Mërbaboe (7. 297). 
1908, 55) en do MALABAR, 2243 M., terwijl 
eenigszins ter zijde de Tiloe, 1940 M. en de Kale- 
dong, 1248 M. te vinden zijn. Dc middelste reeks 
is die van den *GALOENGGOENG, 2241 M.(7.
687; JTD 1908*). Van de eruptie van 1894 gaf 
Fenncma een beschrijving in JM. 1895. Wet. II.
In Juli 1918 kwam door . het kratermeer een 
lavaprop te voorschijn, die in Aug. ± 500 M. 
middellijn en 150 M. hoogte boven den krater - 
bodem bezat. (Verslagen geol. sectie Geol. Mijnbk.
Gen. II. 1919, 297; Java Bode 6 Aug. 1918;
Weekblad de Taak 191S, 120*; de Tropische 
Natuur J91S, 159*). De Galocnggoeng vormt een 
dubbel vulkaan met den TËLAGA BODAS, be
kend door het kratermeer van dien naam, dat 
in de laatste jaren eenige vulkanische werkzaam
heid vertoonde (JM 1913. Verh.*; Ind. Merc.
I 910, 59 *) en van uit Garoet veel bezocht wordt 
(JTD 1909*; Ned. Indië, Ouden Nieuw, II 198*); 
dc waterspiegel ligt op 1720 M? Oostelijk van dit 
massief, reeds in Gheribon, ligt de oude SA WAL,
1703 M., met enkele ertsadertjes. Westelijk vindt 
men eenige thans inactieve vulkanen: Kratjak,
W A JAN G -'WIN D 0 E, K e ndc ng-1 Va ring i n, e n K e n - 
deug Patocha, alle om en bij 2000 M. hoog; tot 
• l.'aistc behoort echter het zeer werkzame 

futuren veld KAWAH TJIWI.DEI,terwijl tus- 
■ "11<■ ii de beide eerste dc KAWAH MANOEK 
lig< (JTD 1909): ook aan den Wajang vindt men 

-i'lfittarenwerkzaamheid. Nog wat meer 
olijk ligt • md.-lijk dc *PATOEHA,2434M.

Zidtlelijkstc reeks vindt men twee zeer 
viiikaiii-n: de hoefijzervormige *PA*

2<>g2 M., met sterke solfatarcn 
(7. 080; JTO 1908*; JM 1900, 174*) en de on- 
wi rkx.tine, 2821 M. liooge, fraai kogélvormigo 
T.) I K O ERA I (7. 078; JT D 1911 *). De vele overige 
Prenager-vulkanen zijn van minder belang, of
schoon sommige vulkanologiseh zeer interessant 
zijn.

en door het DIËNG-plateau.
Van don Prahoe loopt een reeks vulkanen in 

ZO.-richting tot vlak bij Magelang,„ t.w. de 
TËLÉRËP, een oude lage töppdc *8IND0R0, 
3150 M., wellicht dc regelmatigst gebouwde 
kegel van Java, en met den *SOEMBING, 3371 
M., door een 1400 M. hoog zadel verbonden. De 
Sindoro bezit den kleinsten krater der Java-

:
vulkanen, 170 X 110 M., en schijnt zelfs in 1902 
nog een kleine eruptie gehad te hebben; van den 
Soembingzijn geen erupties bekend (7. 294/5*; 
JTD 1905*). Tusschen dezen laatsten en Magë- 
lang liggen nog drie lagere toppen: de Gianti, 
Bèsèr en Tidar, de laatste is wellicht een para-

Op de grens tusschen Semarang en Solo eener- 
zijds, Këdoe en Djokja anderzijds, verheffen 
zich vier liooge vulkanen, waarvan slechts één, 
doch dan ook bijna voortdurend, werkzaam is. 
Het zijn: de OENGARAN, 2050 M. (7. 276, 297, 
318; JTD 1908*), de TËLOMOJO, 1892 M., 
'ruïne tusschen den vorigen en den *MËRBABOE 
3145M.,mct zwakkcsolfataren(7.278;JTD1907*; 
9. 101), en eindelijk de Zuidelijkste en belang
rijkste, de *MËRAPI, 2918 M (in 1909), waarover 
een uitgebreide literatuur bestaat, die in het 
speciale artikel is opgegeven; echter ook 9. 21.

, Voor kaartjes, zie vooral JTD 1909* (met vol
ledige geschiedenis) en 1913*.

De overige vulkanen van Java bevinden zich 
alle in de Zuidelijke residenties.

Op de grens tusschen Solo en Madioen verrijst 
de LAWOE, een jongere kegel op het oudere 
Djogolarangan- of Koekoesan-massief, waarvan 
de hoogste top 3205 M. is. Het geheel vormt een 
imposante berggroep, die een enorme oppervlakte 
inneemt. Van vulkanische werkzaamheid is

een

echter niets meer te bespouron (7. 247, 317).
Op de grens tusschen Madioen en Këdiri ver

heft zich dc WILIS, een zeer groote ruïne met 
verscheidene oude kraterranden (7 167, 245); 
op één daarvan, de Dorowati, ligt het hoogste 
punt, 2556 M. Op dc Wcsthelling vindt men het 
kratermeer NGEBËL (JTD 1915*), waar Jung- 
huhn ook solfatarcn en modderwellt» aantrof.

Op do grens tusschen Kediri en Pasoeroean 
vindt men de *KLOET, een der laagste (1731 
M.), doch beruchtste Java-vulkanen, uithoofde 
zijner groote LAHAR-vcrwoestingen. Men heeft 
hier een der zeldzame voorbeelden, dat in een 
nog zeer werkzamen krater een groot meer zich 
heeft kunnen vormen. Dc literatuur is in extenso 
opgenomen in JM 1907, 1S5*; Zie ook JTD 1912* 
on over de l:atste uitbarsting van 20 Jlei 1919 .,
de opgaven van Verbeek in de Verhand. Geol./^ 
Mijnb. Gen. (geol. serie) V. 1— 20 (Febr. 1920),<J

'
'■

deO,.
belten de 
PA N DA JAN,

;

De residentie Gheribon bezit, behalve den 
reeds genoemden Sawal, slechts óen jongeren 
vulkaan, n.1. den bijzonder rogelmatigen *TJË- 
Itl.MAl, 3078 M., met zwakke solfatarcn, ter
wijl op de grens met de Preanger, ten O. van 
Mélangbong, nog do oude TJAKRABOEWANA, 
1720 M., zich verheft. w

De verder naar hot O. toe voorkomende' vul-

vooral Kemmerling in „de Ingenieur 1919, 
p. 804 — 813. Een uitvoeriger verhandeling van 
laastgcnoemdon wordt binnenkort verwacht. 
Ten N. van don Kloet komt een groote vulkaan- 
ruïno voor, de ANDJASMO RO, 2342 M., waar
van weinig bekend is (7. 143). Meer naar het-' 
OZO., op genoemde grens, ligt de KAWI.-groep, 
een samenstol van drie, in NW. — ZO.-richting 
gelegen oude kraterranden: de Pitrang, 25S0 M., 
de Botlak, 28GS M., en dc liaxoi, 2651 M. Of
schoon erupties niet bekend zijn, lijkt de vul
kaan toch nog betrekkelijk jong (7. 145). Van 
den onworkzamen krater Bligo aan den Boetak 
geeft JTD 1915* een kaart.

Op en nabij de grens tusschen Soerabaja en

l

■!.

I;kanen liggen op de hoofdwaterseheiding tusschen 
Pëkalongan en Banjoomas. Het zijn: de *SLA- 
M ËT, 3432 M., op één na de- hoogste berg 

Java (7 404, 433i JTD1 910*; 9. 57), devan
ROGODJAMBANGAN, 2175 M., en eindelijk de 
* PRAHOE, 2565 M. (7 385). De eerste is nog in 
de 19o eeuw hcrhaaldelijk in eruptie geweest; do 
laatste is vooral bekend door zijn vele fraaie
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Pasoeroean treft, men de ARDJOENO-groep, 
bestaande uit vijf in Z.ZO. —N.NW.-richting 

vulkanen, t.w. aan het Z. uiteinde den

2380 M., aan de Z.O.-zijde van het plateau, met 
het bekende kratermeer, 2120 M., is nog niet 
in rust. Het vrij belangrijke zwavel voorkomen 
aan dit meer werd uitvoerig beschreven in JM 
1915. Vcrh. II, 70*. Na de grootc eruptie in 
1817 van den Idjèn (5. 1010 en JTD 1911, 204) 
kwam geen werkelijke uitbarsting meer voor 
(7. 76; 9. 37).

Het eiland bali sluit zich waardig aan bij Ja- 
vft’s Oosthoek,"en is eveneens bezet met vulkanen, 
die grootendeels op een, 'zwak naar Z. gebogen, 
O.-W.-loopendc lijn liggen.(Interessante beschrij
ving door Zollinger in Tijdschr. v. Ned. lndië,-7e 
jaarg., dl IV. 1845). Reeds dadelijk dicht bij 
de W.-lcusfc vindt men de MËRBOEK, 1350
M. , in 1912 door Tissot van Patot bestegen 
(JTD 1912, 56), die onwerkzaam schijnt, en 
de BAKOENGAN, 715 M., die vroeger veel ver
woestingen moet liebbe ’ aangericht. Oostclijk 
hiervan komen dicht bij de N.-kust twee toppen 
voor, Patas (1414 M.) en Koetoel (1130 M.), 
waarvan de vulkanische natuur niet vaststaat, 
docli wel waarschijnlijk is. Ook het uitgestrekte 
BRATAN-complex (JTD 1912*) schijnt geen 
werkzame kegels meer te bevatten; het bestaat 
uit een grootén elliptischen(ll x 9 K.M.) ringwal 
van 1300— 1400 M. hoogte, die aan de N.-zijde in 
den Bratan, 2150 M., culmineert, en waarvan 
het Z.-deel door de producten der jongere top
pen Ll-song, Poetjoclc, Gldc.li, bedekt is. In de cal- 
deira(ruim 1200M.b.z.) liggen eveneens een paar 
jongere kegels: Tapak en Tjongkoe/, die haar in 
twee, met meren voorziene deelen verdeden. 
Ten Z. van dit complex verheft zich de BATOE 
IvAHOE of Piek *Van TABANAN. 2370 M.; ton
N. de slechts 1212 M. hoogc Piek van BOELE 
LENG, beide zonder activiteit. De eenige nog 
steeds werkzame en zelfs lavastroomen leverende 
vulkaan van Bali is de * BATOER, 1717 '.M. 
(JTD 1915*; JM 1917. Verh. I. 50*), met dub- 
belkrater, gelegen in een 14 X 10 K.M. wijde 
caldeira (1035 M. b.z.), waarin ook het. bijm•• •- 
17 K.M2. groote meer Batoer, met een ma::, 
diepte van 90 M. De nog over bijna de goli<•«•!<• 
lengte goed herkenbare ringwal is aan de Z<). 
zijde het hoogst (G. Abang, 2152 M.), da.-dl 
van daar af naar beide richtingen tot ± 1200 
5l., en rijst dan naar het NW. weer tot 1745 
M. (G. Sockawana). De Batoer, wiens krater 
een herhaalde verplaatsing heeft ondergaan, 
ligt iets ten N. van de algemeene vulkaanlijn on 
juist in de richting van de groote as der caldeira 
ligt Bali’s hoogste berg, de *AGOENG of Piek 
van- Bali, 3142 M., die in 1908 voor het eerst 
werd bestegen (TAG. 1910, 317), waarbij vrij ster
ke s'olfatarenwerking werd geconstateerd; de 
krater is elliptisch, 520 X 375 M., terwijl do 
kraterbodem op 2928 M. ligt (JTD 1915, 245*; 
JM 1917. Verh. I. 74 + ). Junghulin (8, 1212) ver
meldt erupties van 1808 en 1843. Vlak aan de
O. -kust van het eiland ligt dan nog de SËRA JA, 
1174 M., waarover JTD 1915, 247 eenige inlich
tingen geeft; van eenige werkzaamheid wordt 
gedïi gewag gemaakt.

Het grootste (N.-) deel van lombok wordt 
ingenomen door den *R1NDJANI, waarvan de 
juiste hoogte nog niet is vastgesteld, doch tus- 
sehen 3775 en 3795 M. schijnt te liggen, zoodat 
de berg op één na de hoogste vulkaan van Indië 
is. Over literatuur zie TAG. 1911, 337. De zeer 
diep ingezonken ealdeira (9 x 6,6 K.M.) is onge-

gelegen
eigenlijke» Ardjocno, 3339 M., daarna den 
Bakal, 2980 M., de beide KembaVs, 3110 en 3030 
M., en aan het N.-einde den nog werkzamen 
*WËLIRANG, 3156 M. (7.141,201;. 9.1), ofschoon 
erupties niet bekend zijn. Hier is wel een zeer 
intensieve activiteit geweest, dat door herhaalde 
verplaatsing van het cruptiepunt vijf zulke 
hooge bergen tot stand gekomen zijn. Ten N. 
van den Ardjocno ligt de fraai. kegelvormige 
PËNANGGOENGAN, 1652 M., waarvan het 
echter, op grond zijner samenstelling, twijfel
achtig is, of hij tot de jongere echte vulkanen 
kan worden gerekend.

De grens tusschen de afdeelingen Pasoeroèail 
en Probólinggo wordt voor een groot deel ge
vormd door de karn van de ongeveer N. Z.-loo- 
pende Tënggër-Sëméroegroep, * waarover Fcn- 
nema (JM 1SS6*) een uitstekende monografie 
leverde. Zij bestaat uit drie deelen. Het oudste 
deel, de AJËG AJËG, ligt in het midden, bevat 
enkele jongere eruptiekegels (w.o. de Këpala, 
3035 M.) en wordt overigens in het N. en Z. door 
de producten der andere deelen overdekt. De 
activiteit verplaatste zich daarna in N.-richting, 
waar de TËNGGËR-dubbelcaldeira gevormd. 
werd, thane als de ZANDZEE bekend, enwaarin, 
naar volgorde van ouderdom, de Widodarèn, 
Giri, Kèmbang, BATOK en *BROMO werden op
gebouwd; de laatste is nog steeds periodiek werk
zaam.. Het jongste deel ligt in het Zuiden, waar 
Java’s hoogste berg, de *SËMÉROE, 3676 M. 
(einde 1911) werd gevormd. Over de vrij uit
gebreide literatuur, zie bij het sbeciale artikel, 
en TAG. 1913, 744.

Vlak ten O. van den Tënggër op de grens van 
Probolinggo en Bésoeki, verheft zich Java’s 
laagste werkzame vulkaan, de *LAMONG£N, 
1670 M., waarvan Fcnnema in JM 1886, Wet. 
Ged. 73* een uitvoerige beschrijving gaf, ook van 
de 39 parasietkraters langs den voet van het 
oudere Toroeft-massief, -waarop de Lainongan, 
als jonge» kegel, is opgebouwd. De nieuwste 
kaart verscheen in JTD 1913*. Vooral tusschen 
1840 en 1850 is de vulkaan bijna onophoudelijk 
in actie geweest, en zijn ook lavastroomen uitge
vloeid, een voor de Indische vulkanen,' ten min
ste in historischen tijd, zeldzaam verschijnsel. 
Thans schijnt een periode van rust ingetreden 
te zijn.

Op dezelfde grens,» O. van den Lamongan, ver
rijst een uitgestrekte vulkaanruïne, de JANG, 
met als hoogste top de AllGOPOERO, 3088 M., 
zonder krater. Het gebergte is nóg weinig be
kend (7. 102); Verbeek vond in 1886 nog zwakke 
werking in een der kratertjes.

In den uitersten NO.-hoek van Bésoeki ligt de 
onwerkzame BALOERAN, J292 M.; doch 
overigens wordt een groot deel dier residentie 

'•ingenomen door een reusachtige vulkaanmassa, 
die gewoonlijk 1 DJÈN-massief wordt genoemd. 
Het oudste gedeelte wordt -gevormd door den 
KËNDËXG-ringwal van 8 K.M. diameter, welke 
een caldeira, het z.g. Idjcn-plateau insluit. 
Daarin, en ook op en buiten den ringwal vindt 
men talrijke jongere vulkamen, o.a, lianli, 2618 
M., Djampid, 2338 M., Sockd, 2950 M., Mtrapi 
2800 M., *RAOENG, 3328 M., waarvan de laat
ste nog actief is. Ook de *KAWAH IDJÈN,

jr
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veer 1000 M. beneden den hoogst en top, en be
vat de jonge werkzame Baroe en het meer Stgarè 
Anale (Elbert, die Sunda-Expcdition, 1912, I. 
14 — 55* en JM 1909*).% Zoowel Oostclijk als 
Westelijk op den Rindjani-mantel liggen oudere 
kegels: de Nangi-Anale Darc en de Poenik.au, die 
nog weinig onderzocht zijn.

Van het W.-gedeelte van soembawa is pas in 
den allerlaatsten tijd een en ander bekend ge
worden (Elbert, Sunda Exp. II. 140*; JM 1913, 
Verh.*); ten ZW. der hoofdplaats Soembawa 
werden drie dicht bijeen liggende, naar het schijnt 
thans onwerkzame vulkanen aangetroffen: de 
Sangenges, ± 1700 M., de Sekedet, ± 1100 M., en 
de Batoe Lanteh, ± 1800 M. De hoofd-, tevens 
eenigc actieve vulkaan van het eiland, de 
*TAMBORA, Az 2800 M., met een 6 K.M. wijde 
caldeira, neemt ongeveer het geheele schiereiland 
Sanggar ten NO. der Saleh-baai in. Een uitvoe
rige monografie van Pannekoek van Rheden 
verscheen in het Zeitsclir. f. Vulkanologie 1918. 
Bd. IV*, met volledige literatuur. De berg 
is berucht geworden door de groote uitbar
sting van 1815, waarvan detailbeschrijving in 
S, 1216—1226. Dicht ten Z.O. er van verheft 
zich de Doro Labocmboen, 1118 *M., die als 
ouder dan de Tambora wordt beschouwd. 
Elbert, 1. c. II. 145, noemt ten Z. van de 
Tambora nog 2 vulkaanruïnes: de Plampang 
en de Mata. Op de lijn, die de Labocmboen met 
Sapeh aan de O.-kust verbindt, liggen drie 
vulkaanruïnes (Verbeek Molukkenvcrslag, in 
J .1 1908, 50*1: de ARÖEHASA, 1670 M., ten 

dcï .Bima-baai (bij Elbert, 1. c. .148, 
iJunggo genoemd), met de jongere kegels Dendan 
en S'oercc/iiundi op de N. helling; de Maria, ± 
1500 M., ten O. dier baai, met den Tjewoe op de 
X. flank; terwijl rondom Sapeh zich eenige top
pen verheffen, die wellicht deel uitmaken van een 
vroegeren ringwal, door Verbeek de tS'ape/r-vul-

au genoemd. Vlak Z. van Bima ligt nog een 
afzonderlijk orwptiepunt, de Parewa. Geen dier 

nader onderzocht.
Op het ' ihind saxokan, dicht bij den NO.- 

hoek van Soembawa; vindt men den G. *API 
i EU., ii, I. II. 138*: Verbeek, Mol ukkenver- 
slag. 52*).

Voor zoover i i.orks bekend geworden is, kan* 
men het \v> I het nu-cst-vulkanische eiland van 

.aiehipel noemen, daar er zeker ruim 60 
vulkanen worden aangetroffen, waarvan een 
tiental als werkzaam is herkend; opvallend is, 
dat de meeste dier bergen zoo laag zijn, slechts 
3 of I bereiken meer dan 2000 M. hoogte, terwijl 
het maximum nog geen 2400 M. is. De inlichtin
gen over de Flores-vulkanen zijn in hoofdzaak 
verschaft door VViehmann in TAG. 1891* (W.) 
en door Pannekoek van Rheden in JM 1910* en 
1911*, Verh. (vR.), en vooral in zijn zoo juist 
(Maart 1920) in Bd. V Heft 3, p. 109-163' van 
het Zoitschr. für Vulkanologie verschenen arti
kel: „E nige Notizon iiber die Vulkano auf der 
Insol Floros.” (vRV.), terwijl ook door Rouffaer 
in TAG. 1910 eenige bijzonderheden werden ver
meld (R.). De namen der toppen stemmen bij 
beide eerstgenoemde onderzoekers niet altijd 
overeen. Op verschillende plaatsen karnen vul- 
kaanreekson voor op öen N-Z. gerichte lijn 
(dwarsspleet).

In het Westelijkstelandschap Manggarai liggen 
voor zoover bekend ge<jn werkende vulkanen;

van de Sosa en Mandjaga, is ook de vulkanische 
natuur nog niet bewezen; wat verder Oostelijk, 
dicht bij de Z.-kust, do Todo en de *POTJO 
LIKA, 2382 M., de hoogste berg van Flores.
Vlak ten W. der Aimere-baai plaatst vR. den 
G. Komba; bij W. zou. daarmede de- G. Soei 
overeenkomen; bijzonderheden ontbreken. Ten 
NO. dier baai noemt vR. 7 vulkaankegels: do 
IVolo Mere, 1800 M., de *INIË LIKA, 1600 M., 
de Lobo Boeto, de Watoe Ata, de Waloe Atagai, 
de Wolo Bobo, 1600 M., en de fraai kogel vor
mige *INIE RIÉ of G. Rokci, 2245 M. (kaaitje 
vRV. 121). De Inië Rié bezit een (deel 
een) sommarand, het Langa Geb. (l.c. p. 131).
W. geeft slechts 5 toppen: Wolo Mere, 1710 
M., Lebi Saga, Kopo Lebo, Rebo Roebi en G.
Roka. De Inië Lika (R7*) heeft nog in 1905 
een uitbarsting gehad; de G. Roka rookte 
zwak in 1910. Tusschen deze berggroep en de 
Endéh baai liggen (vR.) de Watoe Sipi, 1320 
M., (vulkaanrulne), Wolo Lele, 1550 M., *AM- 
BOEROMBOE of ICeo, 2149 M., Redjo Piek, 11 
a 1200 M. (vulkaanruïne), Ngaroe Tangi, 1385 M. 
en Gli Ndora, 1270 M.; W. noemt de beide eerste 
niet, en de andere als Omboeromboe, Berero,
Tanggo en Gli Ndora. De Amboeromboe rookt 
nog geregeld. Ongeveer ten N. van den Ndora 
verheft zich een vrij hooge berg, die door vR.
Gli Lambo, 1360 M., genoemd wordt, en wel
licht dezelfde is als W.’s Rindoe. Ten NW. van 
Endéh plaatst W. drie vulkanen: de Waroedjawa, 
KêJcadjadeh en Pamoh, waarover geen bijzonder
heden worden gegeven. Aan de Z.-punt van het 
schiereiland Endéh staat de slechts 635 a 670 
M. hooge *1 JA (G. Api).. die nog voortdurend 
rookt, en waarvan verscheidene hevige erupties 
bekend zijn. Als somma-overblijfscl fungeert de 
Gli-Roodja. Ten N. daarvan verrijst de POEI 
of Medja, 400 M., met omliepen krater (W., vRV.).
Dicht aan de kust ten NO. van Endéh teekent 
W. vier bergen in ongeveer O.-W.-richting: Ken- 
deng, Wongoh, Dona en Worolopo; vRV. teekent 
hier do Koribali, 273 M., de Kengo, 464 M. en 
de Wongo, 651 M. Ten aanzien der vulkanen, die 
ten W. en ZW. van Maocmai (Maumëri) voor
komen, heerscht tussclïên dé Beide beschrijvers 
al zeer weinig overeenstemming. W. teekent er 
(van W. naar O.) eerst langs de Z.-kust vier: 
Laworonga, Mboeli, Doeri (actief) en Nooli, daar
na in NO.-richting nog drie: Wcrang, Pa ma en 
Uiman Boleng, geeft echter van geen enkele eeni
ge bijzonderheid. vR. en vRV. laat zijn reeks 
recht Z. — N. loopen en geeft als namen op: Gli 
Ngabé, Gli Bara, 1731 M.; *GLI MORTOD, 1494 
M.,‘ Gli Do, 1442 M., Gli Aoëhiasi7 1612 M. en 
Lepe Mboesoe, 1770 M.; wat meer Oostelijk ligt 
dan de Kimang Boleng, 1446 M. Vlak bij Sikka 
aan de Z.-kust teekent W. den Gli (IIi) Newa 
met don Djellch; vR V. teekent hier verschillende _ 
toppen, noemt echter alleen de Dolowai, j NO. - '
hiervan vindt men bij W. eerst den Dobo fof Ui- A'x 
ang), daarna Kokker, Egon en Ui Mea; vRV’. geeft - 
*DÓ1ÏO, 810 M., en *EGON, 1703 M. op, die hij 
beide actief noemt, terwijl W. dit alleen van den 
Egon vermeldt, doch met de bijvoeging dat de 
Dobo in 1862 nog rookte; verder Mapi, 1472 M„
Tara, 1454 M., Laoe, 1448 M. Dat er een berg 
bestaat op de plaats van den Kokker, is uit de 
schets wel duidelijk; vRV. zegt p. 161, dat onder 
dezen naam zijn toppen Tara on Mapi vereenigd 
zijn; niet ónmogelijk vormen zij- een deel van
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een somma» rond den Egon. In liet alleroostelijkste 
deel van Fjores geeft vR, de volgende bergen op: 
de *LOlfËTÖlBl (laki laki) 1590 31.,. met den 
onwerkzamen, 1704 M-, L. pèrcimpoean in het 
Z., de Ui' Mocda, de Lekloetco, 1125 31., do 
Tenawalian, 1450 31.* de *Lcweno, 1241 M., in 
het N., en de lli 31ANDIRI, 1502 M., onwerk- 

>~zaam, bij Larantoeka„(TAG. 1908. PI. XI); iets 
Z idelijker de Kebalelo. De Leweno komt bij 
W. niet voor: daarentegen geeft hij een groot 
aantal andere op (met schotsen), n.1. 1 Yerang, 
ten O. van den Egon, die met den Wodong, 131331. 

, van v R V. zal overeenkomen, de lli Il'o&a aan do 
Z.-kust, de lli Ledo, Watatobi, Soekoctockan, Soe- 

■ koesoge, Ploëh en Ono, terwijl de Nirang vlak ten 
NW. van den Lobetobi ligt; verder dicht langs 
de NO.-kust: Kabalelo (lli Wolo), Leworoh 
Tanowahan, Padocng, Lawatala en Delang. 
Enkele bijzonderheden worden alleen van den 
Kabalelo (p. 255) vermeld.

\ oor de vulkanen op de volgende eilanden 
is het standaardwerk: Vcrbeek’s Mtlukkenver-

standige ellips, die zich ook voorbij de na te 
noemen toppen voortzet ten W. van de Schild
pad- en Lucipara Eil. (de z.g. Siboga-rug), of
schoon de ondergrond^van dien rug nog onbekend v/f 
is (VM. 569). Brouwer (JM 1917. Ver.1. Il.273)/’
bCscho iwt do vulkaanboog der Banda-zee als 
de grootcndccls onder zee gelegen voortzetting 
van de Kleine Soenda Eilanden. De ber
gen der reeks zijn over het algemeen laag, alle 
beneden 1000 M., doch daarbij moet niet over 
het hoofd gezien worden, dat cenige zonder voet 
uit zee oprijzen, en dat de diepte der zee naar 
weerszijden tusschen 4 en 5000 M. bedraagt, 
zoodat de werkelijke hoogte dezer „onderzcc- 
vulkanen” heel wat meer kan zijn, dan hetgeen 
boven water uitkomt. De reeks bestaat slechts 
uit zeven vulkanen op even zoovele eilanden; de 
voornaamste literatuur is opgegeven bij Verbeek 
(VM. 570 — 582*) en bij Wichmann (TAG. 1S99, 
123-125).

De reeks opent met den G. *API, ten N. van 
Wètar, waarvan geen erupties zijn opgeteekend. 
Van het eiland roma, vlak O. van Wètar, geeft 
Wichmann de nog zwak werkzame Riadoer op; 
ook Riedel (sluik- en kroesharige rassen, 459) 
spreekt van een werkzaam eruptiepunt, waar
mede Verbeek-het niet eens is; wel vermeldt hij 
p. 437/8. enkele vulkanische topjes op de 
eilandjes Njata, Telang en Kital. De *WOER- 
LALI (JM. 1910. Vcrh. I*) in het Oostelijksle 
deel van daam (Dammer), ± 800 31., is de groot
ste en Zuidelijkste der nog werkende vulkanen 
der Banda-Zee, ofschoon geen erupties bekend 
zijn; de afgezette zwavel werd gedurende eenigen 
tijd ontgonnen, doch schijnt thans uitgeput. De 

.vulkaan van *TEON (Teau of Tiau, of Tceuw) 
daarentegen heeft nog in de 17e eeuw uitbar
stingen gehad. Aan den *NlLA-vulkaan komen 
vooral aan de O.-zijde veel solfataren voor, terv. i j 1 
van dien op*»SËROEA weer verschillende erupt ;• 
bekend zijn, en de vulkaan op *MANOEK vra 
ger veel zwavel heeft opgelevcrd, doch sedert 
lang in een ruststadium verkeert. Verrewc- d<- 
belangrijkste en werkzaamste berg echter i do 
G. *AP1. op banda (JM 1900* met literatuur), 
niet alleen bekend door hevige uitbarstingen, 
doch ook door de zware aardbevingen.

* C. Voor de kennis der H a 1 m a h é

'1

I

:
r/'slag in .laarhoek v. h. Mijn Wezen 190S, aan 
/' te du.den met VM.

Op bet eiland solor tcekent vRV. o.a. den 
Kerewatoe, S90 M. met vulkaan vorm. Aan de 
ZO.-punt van adonara verheft zich de *Ili 
BOLENG, 1659* M. op de oude zeekaarten 
Wokka genoemd, en bij Verbeek (VM. 301) 

■k , Lamatelang (TAG. 1911, 168*). — Op het 
)/■ " '' eiland lomblèm (TAG. 1911*) ligt aan de ZW.- 

v punt de Ui Mingar, bij Verbeek Lamoejoeng

X-

I ■

i
'::

i

genoemd (VM. 366*), die onwerkzaam schijnt 
te zijn. Öostélijk van dezen vindt men de Ui 
Labalëkan, 1644 M.,. bij Verbeek Lamararap; 
eè"n onderzoek had niet plaats. Het ZO.-schier
eiland van Lomblèm. wordt ingenomen door een 
vrij groot aantal lage toppen, vermoedclijk alle 
van vulkanischen aard, gegroepeerd om den 
± 1000 M. hoogen ADO WADJONG, onwerk
zaam. Alleen vlak aan de O.-kust is een slechts 
±' 500 M. hoog vulkaantje, da *lli WËROENG 
vermoedelijk in het midden der 19e eeuw ont
staan, en nog actief (TAG. 1910, 1026) Op de 
NO.-punt van het NW.-schiereiland verheft zich 
de *WARIRAN, 1450 31. bij Verbeek (VM. 365*) 
LOBETOLE, op de zeekaart Lowotolo genoemd. 
Ook de tweetoppige *Ili KEDANG, 1533 31., op 
de NO.-punt van-het eiland, is wellicht in 1849 
nog werkzaam geweest (VM. 323*). — Een wei
nig ten N. vanLomblèm ligt het ellandje*BATOE 
TARA (zwarte steen) met een 550 M. hoogen 
vilcaan, die in 1849 en 1850 in volle werking 
was. Junghuhn (Java III, 1231) noemt het Poe- 
loe Komba; ook wordt het wel Pöeloe Betalige- 
heeten (VM. 364*; TAG. 1891, 258). Aan de 
Z.-kust van pantar verheft zich de dubbelvul- 
kaan DELAKI-ILJASI AWIËNG, 976 en 600 

, 31., (ook wel Diaki Djama genoemd, TAG. 191!, 
■/ 86) sedert lang onwerkzaam en sterk uitgespoeld, 

en ten NO. daarvan de nog zwak actieve G. 
*API, die van tijd tot tijd rommelende geluiden 
doet hooren.

31et dezen vulkaan sluit Verbeek de werk
zame vulkanen der Soenda-reeks, doch tusschen 
Pantar en Alor, op tewering en op de poera- 
eilandjes, liggen nog een paar lage kegels, die 
echter geen activiteitsverschijnselen meer ver- 
toonen (V31. 372).

B. De B a n d a-r e e k s. Verbeek vermoedt 
dat deze vulkaanreeks gelegen is op een zelf-

\

r a
reeks zijn wij in hoofdzaak aangewezen <#p 
Verbeek’s Molukkenverslag (VM. 141— 172) en, 
wat data aangaat, ook op het slot van Wieh- 
mann’s artikel „Der Wawani auf Amboina und 
seine angebJichen Ausbrücho” in TAG. 1899. 
Verder verscheen in het Ze tsc' r. für Vulkano- 
1 gie Bd. IV Heft 4, D c. 1918, 211-305,* 
een uitvoerig opstel van E. Gogarten over dit 
ondeiwerp, als verv lg oencr mede eel ng in Pc- 
termann’s Mitte lengen J9J7, 215 — 219*. Zelf
standig wordt echter all en behandeld de Noord
oostelijkste vulkaangroep, die van den Tolo of 
D okoonoo; verder is het meest compilatie. Ook 
Wichmann publiceerde 'ui de ZdgG J897, 
152 — 159, ee. ige bijzonderheden over de T<jlo. 
Intusschen beklom Verbeek alleen den vulkaan

:

..

van Makian, en Wichmann (Nova Guinea IV', 
403 — 412) alleen dien van Ternate^ deze laat
ste werd ook door Brouwer bezocht (Verh. 
Geol. Mijnbouwk. Genootschap, Geol. Sectie, 
II, 51).

Afgaande op Verbeek’s beschrijving (p- 130 
— 135) lijkt het niet onyiogelijk dat de reeks aan-

a /e i l //i r



655VULKANEN.

vangt op dc eilanden ka^oa en bat jan, waar 
resp. de Gamoclanio, 150 Al., en de Sendapat, 
150 AI. benevens de Bibinoi, 960 Al. en enkele 
andere, geheel begroeide -bergen zijn van Yulka- 
nischen aard, doch misschien geen echte vul
kanen.

De eerste, nog zeer werkzame top is die van 
♦AIAKIAN, ± 1000 AL, de tweede, die van 
*4lotir, 700 AL, schijnt thans rustig; van den 
eersten worden erupties opgegeven in 1646, 1760, 
1861 en 1890, van den tweeden iu 1774. Heteiland 
tidore bezit minstens 4 erupticpünten, waarvan 
do» voornaamste, de PIEK VAN TIDORE,f 
1724 AL hoog, en sedert lang onwerkzaam is. 
(Wichmann. Over de vulkanen van Tidore. Versl.

/Kon. Akad. v. Wet. W. en N. afd. 28 Dee. 1918*). 
Van den vulkaan op Maitara, een eilandje tüs- 
schen Tidore en Ternate, zijn evenmin erupties 
bekend, doch van. den *PIEK VAN TERNATE, 
1692 AL geeft Wichmann zelfs een lijst van een 
honderdtal uitbarstingen in historischen tijd. 
(Zie ook G garten, l.c. 229-249 en Tafel XLII1*) 
De laatste der eilandvulkancn is die van Iliri, 670 
AL, en is onwerkzaam.

De reeks verspringt dan van de eilanden naar 
den vasten wal van de W. kust van halmahéra. 
De baai van Djailolo is, volgens Verbeek het in
gezonken deel van een ouden vulkaan, waarop 
een jonger, doch onwerkzaam, eruptiepunt nog 
aanwezig is, wat Noordelijker liggen de Todoekoc, 
(met den Sakoe) 1318 AL, en de Gnoe, 910 AL; 
daarna de hoogste berg van het eiland, de 
:GAAIKONORAH, 1669 AL, die thans in het 
solfa1 aiêiistadmm schijnt te verkeeren, doch tot 
voor korten tijd zeer actief was, en nog in 
1673/4 een hevige, uitbarsting had. Ook in 1917 
wordt van meerdere werking gewag gemaakt. 
!)'• 818 Al. hoogc, geïsoleerd staande Loloda 

ijnt onwerkzaam; van den IBOE (of Tobaroe), 
1500 AL, wordt een zwakke eruptie in 1911 
d"or Goj/art'-n opgegeven, die van i it Ternate 
werd waargenomen, doel) in het Natuurk. 
Tijdsch . niet vermeld wordt, en dus nog on
zeker is. •

Jrliei m'-ilc -luit de directe vulkaanreeks. Vlak

(P. und F. Sarasin; Entwurf oi/ier gcogr. geol. 
Beschr. d. Insel Celcbes, 1901*. waar ook op 
p. 338 — 344 een lijst van opgaven 
is, omvattende dc tot dien tijd volledige lite
ratuur). Zij strekken zich uit van af do uiterste 
N.-punt van het eiland'tot ongeveer aan de 
grens met het landschap Bolang Alongondou, en 
kunnen verdeeld worden in drie groepen, die 
door twee opvallend lage streken, welke dwars 
over het schiereiland loopen, gescheiden zijn, 
en wel in de richtingen AIënado-Kéma en Araoc- 
rangtB.clang. "

Van de ZW. groep weten we nog uiterst 9 
weinig, doch er schijnen in geen geval nog-wer- 
kende vulkanen aanwezig te zijn. Dc eenige 
wat nader bekende top is de door Koorders be
stegen LOLOAIBOELAN*, ± 1400 AL, tenZ.W. 
van Amoerang; achter het dal' der Ranoiapo 
strekt zich naar het ZO. tot bij Totok een berg
reeks uit, het Manembo-goh., dat nog niet on
derzocht is. Daarvan gescheiden door het dal 
der Poigar, met het geheimzinnige meer Danau 
Aloöat, 1100 Al.b.z. (TAG1901, 225*), verheft zich 
het Seratoes-gcb., waarvan do voornaamste top 
de AAIBANG schijnt te zijn, 2070 AL, doch waarin 
nog niet anders dan een zeer oppervlakkig onder
zoek is uitgevoerd (JM 1901, 117).

Dc middengroep bestaat uit een groot aantal 
vulkanen, die ongeveer het ? deel innemen van 
een cirkelomtrek, met 15 K.AI. straal getrokken 
van uit den kleinen G. Lengkoan als middelpunt; 
het W. gedeelte is open. Bepaald werkzaam is 
daarvan alleen een deel van de in het Z.W. 
gelegen *SOPOETAN-groep, waar nog in 1912 
een nieuwe kegel, do A1SEPOET is ontstaan (JAI 
1912*), en waarvan door Koperberg (Versl. 
Kon. Ak. v. Wet. W. en N. afd. XX, 1911, 2e 
ged. 110 en 273) een aantal gegevens is ver
strekt. (Zie ook TAG 1911, 349, 350 en ZdgG 
1910 Alon.ber. 589; 1911, 228; fraaie fotos n 
Zeitschr. für Vulkan log e II (1915/16), 99 -128). 
Over den ondcrlingensamenhang der verschillende 
tot deze groep behoorende oudere bergen (Rinde- 
ngan, Manimporok) heerscht nog onzekerheid. Tot 
de grootc middengroep behooren verder nog de 
volgende kleinere groepen: dc *Lokon-groep in 
het uiterste NW. (LOIvON, 1594 AI., EAIPOENG 
(of Tompaloean), 1340 AL, Tetatoiran en Ka- 
sehc), waar aan het zadel tusschen beide eerst
genoemde bergen in het laatst der vorige eeuw 
zich nieuwe solfataren gevormd hebben; meer 
naar O. de Roemengan-groQp (*ROEAIENGAN, 
1317 AL, Empoenglahar, AIASARANG, 1263 
AL, Kinagogaran), waarvan de eerstgenoemde in 
1821 nog veel solfataren bevatte en ook in 1904 
een wat verhoogde werking vertoonde: ten Z. 
daarvan do TAAIPOESOE, 1217 AL, met mod- 
dergoysir en warme bronnen, en aan den W. voet 
het grootc kratormeer Linau LAHÈNDONG, 
benevens een drietal zeer lage oude kraters: 
Lengkoan, Sinapi en Tempang. Do geheele O.- 
zijdc van den cirkelomtrek wordt ingenomen 
door den Lewi6can-keten, met een aantal onwerk
zame toppen, waarvan Verbeek (VAL 96) het niet 
onwaarschijnlijk acht, dat zij het overblijfsel is 
van een grooton ouden ringwal, in welks caldoi- 
ra thans np 680 Al.b.z. het T O N DAN O - A1EER 
(JTD 1916, 224 ) gelegen is. Koperberg bericht
te van dien keten eenige bijzonderheden (JAI 
1901, 118).

Do N. O.-groep bestaat meer uit geïsoleerde

te vinden

:
i

:
i

O. van de Loloda, doch aan dc O.-kust van hot 
eiland echter een groote en samengestelde 
vulkaangroep, het Tobélo-gebergte, dat nog we* 
n g bekend is, doch ten minste één nog werkzaam 
eruptiepunt bevat, de *Doekoeno, moer bekend 
als '/'oio.

■

1080 M., dat in 1550 schijnt gewerkt 
te hebben, en nog in 1901 eenige activiteit ver
in nde. Er z n een groote ce tralo zandvlakte, 
vi.f kleinere kraters en veel fumarolcn, terwijl 
nog i it I storis hen tijd twee grootc bazalt- 
lavastroomen dat'ercn. Tot <1 e groep beho ren 
verder nog < o AIAMOEJA (< olc wel Moedanga 
of Por ilo) circa 900 AL, met kleino \ krater, in 
1861 d or Bernstcin bestogen, de 'Parakan 
do Itji, met kraters, resp. 300 e 188 AI. hoog.

Dc Al i n a h a s a-S a ngi-roe k s be
staat, zooals de uaam reeds aanduidt, uit een 
vasteland-gedeolto, en iiit een eilandenreeks. De 
Talaud-eilandon zijn, voor zoover bekend, wol 
uit stollingsgesteenten opgebouwd, maar kunnen 
niet tot de eigenlijke vulkanen gerekend worden.

Onze kennis van de minaiiasa-vulkanen be
rust grootendeels op de onderzoekingen van 
Koorders, (Verslag cencr botanische dienstreis 
door de -Minahasa, 1898, 1—93), en der beido 
Sarasins in het Irfatst der voorgaande eeuw

■
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■
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beschaafde volken van Nederlandsch-Indië, 
als de Javanen en Malciers, reeds gebruik van lu
cifers, die in het Malcisch pëntjolik api of goris 
api, iii het Javaansch tjorèkan genoemd worden. 
Thans vindt men bijna overal de Zwecdschc luci
fers. Daarentegen maken de meeste andere Indo
nesiërs nog gebruik van primitieve instrumenten, 
dio nym bij de meest uitecnloopcnde onbeschaafde 
volken’ terugvindt. (Vgl. o.a. Peschel, Völkcr- 
kunde en Schurtz, Urgeschichtc der Kultur).

Hiertoe behoort in de eerste plaats het vuur- 
slaan door middel van een steen tegen een stuk 

, bamboe, waardoor vonken ontstaan, die op ton
del opgevangen worden. Waarschijnlijk is deze 
wijze van vuurmaken door een toeval bij het hak
ken van bamboe met steenen bijlen ontdekt. Dit 
gebruik wordt vermeld van de bewoners vanHal- 
mahéra, door Van Campen (Bijdr. T. L. en Vk. 
4c volgr. VIII, bl. 175); van Céramlaut zegt Rie
del (De Sluik- en Kroesharige rassen tusschen Se- 
lebes en Papua, bl. 187): „Vuur verkrijgt men .. 
door een stuk kwarts, watu ahi, met barna, tondel, 
tegen eenc droge bambugeleding te slaan”. De
zelfde schrijver bericht omtrent Kisser: „Vuur 
wordt verkregen.. .. door het gebruik van dai- 
daine, kwarts, waje, staal en parue, zwam van den 
areng- of koli-boom” (o. c. bl. 429). Verder wordt 
deze wijze van vuurmaken vermeld van de Pa 
poea’s van Waigéoe door Guillcmard (Cruise of 
the Marehesa, II, bl. 263), die verhaalt hoe zij, 
evenals de bewoners van Halmahéra, in plaats 
van een vuursteen een stuk van een gebroken pot 
gebruiken. Dit zelfde doet men' in West-Nieuw 
Guinea en Noord-Celebes 1). In het Museum voor 
Jand- en volkenkunde te Rotterdam bevindt zich 
een vuurslag van bamboe, met tal van overlang- 
sche krassen, een dot tondel en een scherf aarde
werk, afkomstig uit het binnenland van Doréh 
(7329). Boyle zag een Dajak uit Noord-Bomen 
daartoe een scherf van een kruik gebruiken. (Ad- 
ventures among the Dayaks of Borneo, ld. 67 
68). Buiten Nederlandsch-Indië komt de vuur-1.tg 
voor bij sommige Philippijnschc stammen.

• Bij'enkele volken echter, die de bewerking van 
het ijzer kennen, wordt de steen of het aardewerk 
vervangen door een stuk staal, b.v. bij de bewo
ners van Goram. Weder anderen, b.v. de Butaks, 
gebruiken geen bamboe, maar vuurstaal en vuur
steen. Een dergelijk voorwerp is afgebeeld in de 
verhandeling van Pleyte, Jndonesisches J'jVue.r- 
zeug (Globus, Band 59, no. 4), fig. 1. Ook ’* Rijks 

.JEthn. Mus. bezit een dergelijken vuurslag van de 
Bataks (Ser. 807/35), bestaande uit een hoefijzer
vormig stuk staal en een cylindervormigen steen, 
beide met geelkoper beslagen, ieder afzonderlijk 
aan een dikken, geelkoperen ketting bevestigd, 
waarvan de beide boveneinden aan een geelkope
ren gestyliseerden karbouwenkop zijn bevestigd. 
Verder bezit ’s Rijks Ethn. Mus. van de Gajös 
een vuurslag{bësi-n-tjuntég) met vuursteen (batoc- 
n-tjanlêq) en tondeldoosje met tondel (todn-rabög), 
van een boschvrucht gemaakt, en een hoornen 
doos (plöq-n-raboq), geïnventariseerd als Ser. 
14.68/36. In het Ethnogr. museum te Rotterdam 
vindt men uit Gajö-land een vuurslag in vorm en 
maaksel eenigszins gelijk aan het Javaanschep«di-

) De Clercq en Schmeltz, Nieuw Guinea, bl. 
73, pl. XIX, fig. 4 en Meyer en Richter, Publ. 
des Dresd, M’us. XIV, bl. 15. Vgl. Sehwarz in 
Med Ned. Zend. XXII, bl. 259.

f toppen. In het uiterste NO. de *TONKOKO, 
u. 1000 M., aan‘wiens O. voet in het begin der 
vorige eeuw de 700 M. hooge Batoc Angoes is 
ontstaan (TAG. 1907, 676) en iets later de Batoc 
Angoes baroe, met lavastrooinen. Ten ZW. hier- 

de dubbclvulkaan DOEA SOEDARA, 1373

zoo-

van
M., en nog meer in dezelfde richting de hoogste 
berg der Minahasa, do KLABAT, 2019 M., een 
fraaie kegèTmet bijna ronden krater en talrijke 
parasieten, doch thans onwerkzaam. Op een lijn 
van uit dezen berg naar WNW. getrokken ligt een 
drietal lage vulkanische bergen: de Panipi, 

• Toempa en Wcerot, terwijl misschien ook daartoe 
behoort de steile kegel op het eiland Mfnado 
toewa.

t ,!

Van de sangi-ejl. werd in dl. II van de Medc- 
deelingen v. h. Encj'clopedisch Bureau een 
goede kaart <fp 1 : 500.000 gepubliceerd; een 
artikel van Komorowlcz in Ztscb. f. Vul- 
ka ’.clogie II bevat eenige gcede fotos. De rij 
der vulkanen opent in het Z. met den *ROE- 
ANG, 725 M., op het gelijknamige eiland, be
kend geworden door de eruptie en propvorming 
in 1904/5 (JM 1909. Wet. Ged. 205* en TAG. 
1911, 341). Op het vlakbij gelegen grootere 
eiland TAGOELANDANG is de vulkaan, ±- 700 
M., met grooten hoefijzerkrater, sedert lang on
werkzaam. Het daarop volgende eiland siaoe 
herbergt in het Z. een aantal lagere inactieve 
vulkanen (Totonboeloe, Masio, Balo, Begang, 
Tanuxta) en in het N. den 1900 M. hoogen 
nog altijd werkzamen *AWOEH, ofschoon de 
laatste werkelijke eruptie reeds in 1712 schijnt 
te hebben plaats gehad. Van het op 40 K.M. 
afstand gelegen mahengetan wordt gemeld 
(Ene. Bur. p. 15) dat in 1904 in de zee rondom 
het eiland verhoogde vulkanische werking was 
waar te nemen. Ook de Noordelijkste top van 
het hoofdeiland sangihé (Groot-Sangi), eveneens 
*AWOEH (aschberg) genoemd, ± 1000 M., is 
zeer actief, en heeft dikwijls groote verwoestin
gen aangericht (Z^gG. 1893, 543). De SAIiEN- 
DAROEMAN werd in 1913 door v. Komorowicz 
bezocht. Van de vele andere bergen op dit 
eiland, die op een NW.-ZO. loopende reeks lig
gen en hoogstwaarschijnlijk alle vulkanisch zijn, 
wordt nergens iets gemeld, evenmin als van 
de Kabio Eil. of van de andere eilanden der 
Sangi-groep.

E. Een tw'petal vulkanen ligt buiten de ge
noemde reeksen. De PIEK VAN BONTHAIN, 
ten 'rechte Butva Kraëng, ook wel Lompobatang 
genoemd, 3042 M., is het centrum van een uitge
strekt, doch nog zoo goed als ononderzocht vul- 
kaancomplex in Zuid-Celebés (TAG. 1901,1902*, 
van Marle; JTD 1913*, Santé), dat nergens 
meer sporen van werkzaamheid schijnt te ver- 
toonen en als een vulkaanruïne te beschouwen 
is. Zie ook de tochten van de Sarasin’s (Entwurf 
1. c. 201*).

Met den vulkaan op het eiland *Ocna Oena 
(JM 1900, 118 en ZdgG 1902', 144-158) 
in de Tomini-bocht laat Verbeek (VM. 796) de 
Minahasa-reeks aanvangen, doch een sanien- 
hang daarmede is nog onbewezen, en met het oog 
op den grooten afstand (330 K.M.) niet 
schijnlijk. ...

Medio 1920.
VUURLELIE (CHINEESCHE). Zie HIPPE- 

ASTRUM.
VUURMAKEN. Tegenwoordig maken de
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mesje zonder het bamboe-kokertje; twee vuur- 
steenen behoorcn daarby (7491). Verder hoeft Van 
Campen een zeer slechte afbeelding van een vuur
steen en vuurslag, in gebruik bij de bewoners van 
Halmahéra (Bijdr. T. L. en Vk. 4e volgr. VIII, 
plaat III, fig- 11) on Van Hasselt van een vuur
steen en vuurslag bij de Maleicrs (Midden-Suma- 
tra, pl. XXXIV, fig. 4).

Eene tweede manier, om vuur te maken, die ook 
buiten den Ncd.-Ind. archipel zeer verspreid is, 
bestaat daarin, dat men twee stukken bamboe of 
hout op elkander wrijft. Dit doen de Orang benoe- 
wa van den Riouw Lingga Archipel (Netscher, in 

^ ^.Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. II, bl. 138), de inboor- 
^ <" lingen van Pórak en Sölangor op Malaka (Skertch- 

lv, On Fire jnaking in North Borneo, Journ. of 
the Anthr. Soc. XIX, 450) en de Maleiers van Su- 
matra (Marsden, History of Sumatra, bl. 60). 
Welk voorwerp het „toestel om vuur te maken” 
is, dat vermeld wordt in de Not. Bat. Gen. van 
1901, bl. 54 en CCXIV, no. 9737, als afkomstig 
uit Fort de Koek, blijkt niet.

Uit een bericht van Valentijn (Oud en Nieuw 
Oostindiën. II, bl. 161) ziet men, hoe ook de Am- 
boneczcn vóór hunne bekeering tot het Christen
dom door wrijving vuur maakten. In het Oosten 
van den Ned.-Ind. archipel vermeldt Riedel dit 
gebruik van de bewoners van Kaioa, Goram, Ce- 
ramlaut (Riedel bl. 187), Loeang Sermata1), Kei 
(O. c. bl. 226: Vuur maakt men door wrijving van 
twee stukken bambu), Wètar (o.c. bl. 456: Het 
vuur verkrijgt men door draaiing van cjjn stuk 
Jttia, hout, op een ander stuk met eene opening, 
waaronder men zwam van de arcngbooin, ruru, 
plaatst, of door twee stukken droge bambu met 
kracht tegen elkander te wrijven, waardoor de 
ruru aangestoken wordt) en Kisar (o. c. bl. 429), 
terwijl het ook op Ti mor voorkomt. Soms wordt 
in plaats van bamboe hout gebruikt, doch dan 
moet men de stukken langer tegen elkander wrij
ven.

bamboe op en neer bewogen. Een dergclijk voor
werp is afgebeeld in do bovengenoemde verhan
deling van Skcrtchly, pl. XI, fig. 5 en besproken 
door-Veth (Java, le dr. I, bl. 624) en Groneman 
(Bladen uit het dagboek van een Indisch genees
heer, bl. 160). Ook het voorwerp, waarover Scha- 
denberg (Vcrh. Berl. Ges. f. Anthr. 1886, bl. 551 
en 1889, bl. 680 en Zeitschr. f. Ethn. 1885, bl. 28) 
spreekt, dat door Pleyte een vuurwrijver wordt 
genoemd, schijnt een vuurzaag te zijn, zoodat dus 
ook de Negrito’s, Apojao’s, Ginanen, Tingianen- 
Igorroten, Bontok’s en Bagobo’s dit gebruik ken, 
nen. De vuurzagen, die ’s Rijks Ethnogr. Mus. 
van de Bahaus en Kajans aan den Boven Maha- 
kam (Centraal-Borneo) bezit (Ser. 1308/158 — 
159) vertoonen de meeste overeenkomst met de 
afbeelding bij Furness, o.c. bl. 3é>, doch zijn niet 
zoo fraai uitgesneden. Zij heeten poesa en zijn van 
het hout van den tongkawang-boom. Zij worden 
gebruikt met rotan of jonge, droge bamboe met 
lange leden. Als lont gebruikt men loemoe tah- 
njoep, het gebeukte en gedroogde merghout van 
een liaan. Dit gloeit licht en aanhoudend. Ook de 
„pusa”, die Shelford vermeldt in zijn Report on 
the Sarawak Museum for 1904, bl. 7, als afkom
stig van de Kajans, schijnt volgens de beschrij
ving hiermede overeen te komen. Vuurzagen uit 
Celebes zijn afgebeeld en beschreven in de Publ. 
des Dresd. Mus. XIV (1903), bl. 14 met pl. IV, 
fig. 3 en 5b (uit Tomohon) _en bl. 123 (uit Lompo- 
batang). Het museum te Rotterdam bezit een 
vuurzaag van de Bataklanden, bestaande uit een 
stuk droge, oude*bamboe met een dwarsgleuf in 
de bolle zijde, waarin gezaagd wordt met een mes
vormig stuk bamboe. De dwarsgleuf is zoo diep, 
dat er een opening ontstaat en daaronder wordt 
schraapsel van bamboe gelegd, dat ontvonken 
moet.

Een vierde wijze van vuurmaken is die, waarbij' 
men een dun lang houten stokje loodrecht in een 
gat zet, dat in een langwerpig vierkant plankje 
gemaakt is, en het dan ronddraait. Deze vuur- 
boor is o.a. afgebeeld bij Pleyte, 1. c. fig. 3, bij 
Ling Roth, o. c. bl. 376 en bij Furness, o. c. plaat 
tusschen bl. 38 en 39. De Maleiers noemen dit 
voorwerp in zijn geheel poe§aran, het dunne stok
je anak (kind) of laki laki (man), het plankje iboe 
(moeder) of pèrampoewan (vrouw). DcOloNga- 
djoe vanZ.O. Borneo denken daarbij aan het rijst
stampen, zij noemen de dunne stokjes halo (stam
per) en het plankje lisong (stampblok), terwijl het 
geheele voorwerp poesaehheet. ’s Rijks Ethn. Mus. 
bezit twee exemplaren uitZ.O. Borneo(Scr. 659/11 
met óón gat en Ser. 781/257 met twee gaten en 
twee stokjes) en ook een uit Noord Nias (Ser. 
1002/48, met óón gat). Verder komt in den Archi
pel do vuurboor voor bij de Bataks (Van der 
Tuuk, Bat.* woordenboek, s.v. poesar), de Dajaks 
van Noord-Bornco (Skcrtchly, o.c. bl. 451), de 
Apoyao’s van Noord Luzon (Schadcnberg, 1. c. 
1889, bl. 6S0), do Ginanen en Tingianen (1. c. 
18S6, bl. 551), de Madocreezen (Pleyte, o.c. fig. 3), 
op Ceram, de Loeang Sermata eilanden, Wètar 
(Riedel, o.c. bl. 126, 319 en 456) en de Toradja’s 
van Midden-Colobcs. In het museum te Rotter
dam vindt men vuurhoutjes van Windèsi (7327 
— 28) waarbij man en vrouw gelijk zijn, behalve 
de uitholling in het liggende houtjo, dat met do 
teenen vastgehouden wordt, terwijl do vlakke 
handen het staande draaien, totdat er gloeiende 
houtskooldeeltjes te voorschijn komen. Volmaakt

i

!

t
I

;

Naast den vuurwrijver staat de vuurzaag, 
waarvan Ling Ruth (The natives of Sarawak and 
British North Borneo, I, bl. 377) eene afbeelding 
geeft. Deze bestaat uit twee stukken bamboe, 
waarvan het < ene inkervingen heeft, terwijl het 
andere met coiio uitholling in het midden daar 
dwars overheen gewreven wordt. De vuurzaag 
komt voor bij de Kagajan Soeloes, de Land Da- 
jaks van Sarawak, waar hij /noesa heet (Furness, 
Jlomo-lifo of Borneo Head-hunters, bl. 37), op de 
Kei-i-il.inden-) en ook op Java, waar zij in het 
Soend. mirocha heet (zie Coolsma en Oosting, 
Soend. woordenboek, s.v.). VanJava bezit ’s Rijks 
Ethn. Mus. een vuurzaag (Ser. 913/37), bestaande 
uit twee bamboclatjes, het eene met eene dwarse 
inkeping op do holle zijde, het andere met een 
ruitvormig gat in het midden, dat aan de holle 
zijde hot wijdst is en met een, dwars over het gat 
loopende groeve aan do bolle zijde. Beide latjes 
worden zoo op elkander geplaatst, dat het gaatje 
van het tweede op de inkeping van het eerste latje 
komt te liggen on daarna mot toenemende snel
heid langs den scherpen kant van een ander stuk

) O. c. bl. 319: Het vuur wordt door draaiing 
van twee stukken oki hout of door wrijving 
van twee stukken bambu, eerc, met bijvoeging 
van umnli kerna kalapabasfc, of paru, zwam 
van den arengboom, verkregen.

2) 'Aio Pleyte, o. c., fig. 2.
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dezelfde houtjes komen, blijkens ex. in dit mu- bied, bl. 161), de Dnjnks de bast van een dwerg- 
seum, voor in Centraal-Afrika. palm, de Bontoks vctkoold katoen, de bewoners

Sommige stammen hebben deze viiurboor nog der Molukken arenpalmvezels of gedroogde doe-
praktischer gemaakt door er een drilboor van te mm-sehillen (Riedel, o. c. bl. 126), de Orang bë-
maken. Een dergclijke drilboor van Madoera is noewa van den Riouw Lingga Archipel en de Ba-
afgebeeld bij Pleyte, l.c. fig. 5. ’s Rijks Ethn. Mus. taks houtschrapsel (Netscher, l.c. bl. 138). de
bezit een exemplaar uit Savoe, vervaardigd van Savoeneczen klapperscliil, maar de meeste stam-
lichtbruin hout en bestaande uit de boor met, bo- men zachte inwendige bamboebeldeeding.
ven een vierkant gedeelte van het ondereinde bc- Literatuur: C. M. Pleyte, Indonesisches Feuer- 
vestigde boorschijf en het ellipsvormige, in het zeug, Globus, Band 59, no. 4 en de daar aange-
midden doorboorde, handvat, waarmede de boor haalde bronnen. Verder: Schurtz, Urgeschichte
wordt bewogen. Bij de boor is gevoegd een stuk der Kultur, bl. 309—315; Pleyte-Willeen, Hand-
zacht grijs hout, waarin drie brandgaten zijn ge- leiding voor de Verg. Volkenk. van Ned.-lndlë,
boord en een stuk, als tóndel dienende, klapper- bl. 655 — 658; Do Clercq en Schmeltz, Nieuw-
schil. Opmerkelijk is het dat de Zuni’s in Noord- Guinea, bl. 73 en plaat. XIX, fig. 4; Meyer en
Amerika een dergelijk voorwerp, doch van steen Richter, Publ. des Dresd. Museums,XIV, bl. 14,
gebruiken (Schurtz, Urgeschichte der Kultur, bl. 15 en 123 en pl. IV, fig. 3 en ob; Sehwarz in Med.
311, plaat). Ook op Madagaskar (Sibrce, Mada- Ned. Zend. XXII, bl. 259; Ling Roth, The nati-
gaskar, bl. 207 —20S) en Nias (Modigliani, Un ves of Sarawak and British North Borneo, I, bh
viaggio a Nias, bl. 385) wordt een boor gebruikt, 371—379; Furncss, Homclife of Borneo Head-
die door middel van een touw kan gedraaid wor- hunters, bl. 37 — 38; Shelford, Report on the Sa-
den, zooals blijkt uit fig. 4 bij Pleyte, 1. c. rawak Museum for 1904; Oosting, Soend. woor-

Weder eenc andere manier om vuur te maken denboek, s. v. miroeha; Veth. Java, le dr. I. bl.
is die door samengeperste lucht, de vuurpomp, 624; Groneman, Bladen uit het dagboek van een
waarbij een stamper in een houten of hoornen vij- Indisch geneesheer, bl. 160; Von Hellwald, Ethn.
zeltje met kracht geslagen wordt. Aan het onder- Rösselsprünge, bl. 76; Handbook to the ethno-
einde van den stamper is eene uitholling, waarin graph. collections of the British Museum (1910),
tondel gelegd wordt. Zulk een vuurpomp is afge- p. 15, fig. 7: fire;making instruments; Elbert,
beeld bij Pleyte, 1. c. fig. 6 en 7, bij Ling Roth, Die Sunda-Expedition (1912), I, p. 17, 155, 167,
o. c. I, bl. 372 en 374 en bij Van Hasselt, Midden 203; II, 194, 217, 225; Sarasin, Reisen in Celebes,
Sumatra, Volksbeschrijving, plaat 83, fig. 12. I, p. 51, II, p. 54, 280; llose and Mc. Dougall, I, *
Van Java bezit het museum te Rotterdam een p. 197^-199, II, p. 242, 251; Adriani
hoornen exemplaar (755). De Minangkabauers De Bare’e sprekende Toradja’s van Midden-Cele-
noemen haar tjatoexo api kalantak (Van Hasselt, bes, II, p. 186; II. H. Juynboll, Cat. R. E. M., I.
o. c. bl. 177 — 178), de Soendaneezen tjëlëtok, de (1909), p. 150 en 151 en dep. 50, n. 8 geciteerde
Dajaks vanNoord Borneo bësi apa bang ka, omdat literatuur ;H. W. Fischer, Cat. R. E. M. IV (1909),
zij bij hen in plaats van uit hoorn uit een alliage p. 28 en 206; idem, 1. e VI (1912), p. 97 en 98;
van een deel tin en twee deelen lood bestaat. Bui- H. II. Juynboll, l.c. VII (1912), p. 44—45; H.

'ten Nederlandsch-Indië komt de vuurpomp voor W. Fischer, 1. c. VIII (1914), p. 70 en 71; H. Pl
op de Philippijnen en in Birma (Bastian, Reisen Juynboll, 1. c. IX (1914), p. 153 en 154; II. W. 
in Birma, bl. 418). Fischer 1. c. X (1916), p. 66; idem, l.c. XIV

Omtrent het hout, dat voor het vuurmaken (1920), p. 77; H. II. Juynboll, 1. c. XV (1920), 
gebruikt wordt, bericht Skertchly, dat in Noord p. 82.
Borneo hiertoe ladang-hout gebezigd wordt. Har- VUURTORENS. Zie KUSTVERLICHTJ NO.
deland vermeldt voor Z.O. Borneo nonang, ra- VIJFTIG KÖTÖ (vgl. L. ICötö onder KÖTÖ).
handlang en soengkayhout (Daj. woordenboek, Afdeelmg van de residentie Sum. Westkust met 
bl. 449, s. v. pusaeh), Nieuwenhuis voor Centraal hoofdplaats Pajö Kocinboeh, standplaats van 
Borneo tëngkawang-hout (Hopea Iioxb.), Riedel den Assistent 'Resident'. De afdeeling wordt bc- 
voor de Loeang Sërmata-eilanden o/ii-hout en j grensd in het N. door het landschap Siak (Üosl- 
voor Wètar Acm-hout (o. c. bl.- 319, 429 en 456). j kust van Sum.), ten O. door de afdeeling Béng- 
Als tondel (Mal. raboek, Minangk. raboewq, Ga- kalis van het zelfde gewest en door Indragiri,
jó’sch raböq, Jav. kawoel) gebruiken de Javanen ten Z. door de onderafdeelingen Fort van der 
een sponsachtige stof, die op de bloemscheden Capellen en Sidjoendjoeng, ten W. door Agam 
der Arèn- of Anau-palm (Arenga saccharifera) en Loeboek Sikaping. Bij de gewestel. reorga-
groeit (Veth, Java, le dr. I, bl. 564 en Van Has- nisatie in 1.913 (Tnd. Stb. 321) is zij verdeeld in
selt, Midden-Sumatra, bl. 177), de Maleiers de de 4 onderafdeelingen £ajö Koemboch, Socliki, 
wollige stof, die zich aan den binnenkant der Pangkalan Kötö Baroe en Bangkinang (zie 
bladstelen van die palm bevindt (De Sturler, aldaar). Het aantal zielen bedroeg eind 1917: 
Bijdr. tot de kennis van het Palembangsch ge- ruim 185000. /A . /
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WA. Zie MUZIEK EN MUZIEKINSTRU- I blicist en 

MENTEN.'
WA. Zie VAARTUIGEN.
WAAL (ENGELBERTUS DE). Heeft als pu-

staatsxnan Indie in velerlei opzicht aan 
j zich verplicht. Geboren to ’s Gravenhage den 
| 2j7en November 1821 ging hij op zeer jeugdigen 
J leeftijd met zijne familie naar Indië, vanwaar hij
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echter in Maart 1832 naar Nederland terugkeerde 
voleindigd lager onderwijs aan het gym

nasium te Kampen zijne opleiding to voltooien. 
Door familieomstandigheden verhinderd om aan 
de universiteit zijne studio voort te zetten, begaf 
hij zich in April 1837 naar Batavia, en trad al
daar als klerk in dienst van de Alge me ene Secre
tarie, om achtereenvolgens in December 1838 tot 
derden kommies, in December 1848 tot referen
daris en in Mei 1850 tot Gou vernomen ts-socrcta- 
ris op te klimmen. Na in laatstgenoemde qualiteit 
ook bij poozen als waarnemend Algemeen secre
taris te zijn opgetreden, werd hij in Juni 1856 be
noemd tot Directeur der Middelen en Domeinen, 
welk ambt hij tot Februari 1858 bleef bekleeden, 
toen hij tot herstel van gezondheid verlof moest 
aanvragen naar Nederland, waar hem op zijn 
daartoe ingediend verzoek in het voorjaar van 
1860 een eervol ontslag uit ’s lands dienst ver
leend werd.

Zijn onderzoekende geest deed hem als secre- 
tarie-ambtenaar reeds spoedig partij trekken van 
de daar tc zijner beschikking staande bronnen 
voor de bewerking van eene zeer uitvoerige 
„Geschiedenis der financiën van 
Ned.-Indië van 1816 tot 1825,” voor 
welken in zijne vrije uren samengestcldcn arbeid 
hem bij missive van den Algemeenen secretaris 
van 31 December 1840 no. 1135 eene gratificatie 
van ƒ 5000 werd toegekend. Deze studie „vaneen 
zeer jeugdig beginner” (zie bl. 43, noot 2 van 
De Waal’s straks tc noemen werk „N e d.-I n d i ë. 
in de
opgeborgen in dc archieven, waar het, naar be
komen bericht, niet meer to vinden is.

Maar ook andere onderwerpen dan van ambte- 
lijken aard hielden De Waal’s aandacht bezig, en 
zoo verscheen in 1842 bij de uitgevers Ukema 
& Co. te Batavia onder zijne redactie de eerste 
aflevering van het tijdschrift „De Kopiist” 
(zie bl. 463 van dit deel), dat twee jaren later op 
verlangen van hoogerhand vervangen werd door 
liet „I n d i s c h M a g a z ij n”, „een tijdschrift ter 
verzameling van opstellen en berichten over, en 
van belang voor de natuur-, volken- en staatkun
de van Nedcrl. Oost-Jndië”, doch waarvan de uit
gave in Februari 1846 moest gestaakt worden, 
omdat, zooals in een afscheidswoord werd tc ver
staan gegeven, „het redacteurschap van een tijd
schrift onveroenigbaar werd geacht met de be
trekking van ambtenaar ter Algcmecne secreta
rie”, en de redacteur zich dientengevolge „onder 
strenge censuur geplaatst zag, welke niet bestond 
toen hij het „1 n di s c h M a g az ij n” op
richtte”.

De eigen bijdragen van De Waal aan het „I n d. 
M a g a z ij n” bepalen zich in hoofdzaak tot eone 
historisch-critische beschrij ving van de hoofdtrek- 
ken der opiumpacht op Java. Sedert echter ont
hield Do Waal zich gedurendo zijn lndischen 
diensttijd van deelneming aan do openbaro be- 
sprckingi van rcgcorings-aangelegonhedon; maar 
mot verniouwden en verjongdon moed ging hij 
aan den arbeid om de „gedurendo een veeljarige 
werkzaamheid op het koloniale veld” ten eigen 
gebruiko bijeenverzamelde gcgo.vens voor de pers 
to bewerken, toen hij na zijn terugkeer in het 
vaderland de handen vrij had.

In betrekkelijk snelle opvolging zagen nu van 
zijn hand hot licht:

„N oderlandsc h-I ndië in do Staten-

Gcnoraal sedert de grondwet van 
1814”: 3 doelen; ’s-Gravenhage, M. Nijhoff; 
1860/1861;

„De Koloniale politiek der grond
wet on haro toepassing tot 1 Fe
bruari 1862”; ’s-Gravcnhage, M. Nijhoff; 
1863, en

„Aanteekeningcn over Koloniale 
onderwerpen”; serie 1 tot en met 12; 
’s-Gravenhage, M. Nijhof,, 1865/1868, inhou
dende:

om na

I. De opiumpacht op Java;
II. Het ontwerp van wet op do in- en uit- . 

gaande rechten in Indië, 1864;
III. Het zoutmonopolie in N.-Indië;
IV. De kleine verpachte middelen op Java;

V. Vervolg en idem op de buitenbezittingen;
VI. De comptabiliteitswet;

VII. Onze financieele politiek jegens N,-I.; 
VIII. Vervolg en de heerendiensten op Java;

IX. Vervolg en dc debatten over de heeren
diensten;

X. Een handuitgaaf der Indische begrooting 
voor 1867;

XI. De departementen van algemeen bestuur; 
XII. De nieuwe inrichting van het Gewestelijk 

bestuur op Java.
Ongetwijfeld zouden aan deze aanteekeningen 

nog andere zijn toegevoegd, indien de schrijver 
zijn arbeid ongestoord had kunnen voortzetten, 
en lnj niet geroepen ware geworden om in het 
met Juni 1868 opgetreden kabinet Fock — Van 
Bosse zitting te nemen als Minister van Koloniën, 
ter vervanging van den heer J. J. Hasselman, die 
ongeveer een jaar tc voren den heer N. Trakranen 
aan het hoofd van het Departement van Koloniën 
was opgevolgd.

Gedurendo De Waal’s ministerschap kregen' 
twee hoogst belangrijke maatregelen hun beslag, 
waaraan zijn naam onafscheidbaar zal verbonden 
blijven, t. w. dc agrarische wet van 9 April 1S70 
(Ind. Stb. no. 55) en do wet ter regeling van de 
suikercultuur op Java van 21 Juli 1870 (Ind. Stb. 
no. 136). De met veel talent door hem verdedigde- 
agrarische wet loste op bevredigende wijze een 
vraagstuk op, waaraan achtereenvolgens de Mi
nisters Uhlenbcck, Fransen van de Putte, Mijer 
en Trakranen tc vergeefs hunne krachten be
proefd hadden, terwijl de suikerwet een eind 
maakte aan den strijd tusschen de voor- en tegen
standers van do gedwongen gouvernements sui
kercultuur door do geleidelijke inkrimping en de 
eindelijko opheffing van alle regeeringstusschen- 
komst ter zake te verordenen, en door do belan
gen van do drie partijen, die gedurende het tijd
perk van overgang bij de zaak betrokken bleven, 
nl. gouvernement, contractanten en inlandsche 
bevolking, zooveel mogolijk met elkaar in over
eenstemming te brengen. Onder verwijzing naar 
hetgeen over beido maatregelen bereids werd op- • 
gemerkt in de artikelen AGRARISCHE WET 
(deel J, bl. 18) en SUIKER (deel IV, bl. 178), 
vereischon zij hier ter plaatsegeen verdere bespre
king, en dit is ook het geval met den niet minder 
gcwichtigen en ingrijpenden maatregel der her
vorming van het Preangerstelsel, waarvan dc 
voor een goed deel aan De Waal toekoYnt, al 
mocht hij er niet in slagen om zijne voorstellen ter 
zake door de wetgevende macht bekrachtigd te 
zien. De behandeling er van in de Eerste Kamer t 
toch gaf aanleiding tot het op bl. 507 van deel lil *
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kon, dat betere en juistere inzichten omtrent de 
financieel© verhouding tusschen moederland en 
koloniën gaandeweg ingang hebben gevonden en 
gemeen goed zijn geworden. Hij overleed in zijn ■ 
geboorteplaats Uuli 1905. N. P. v. d. B.

dezer Encylopaedie besproken incident, waarbij 
hier dus niet opnieuw behoeft te worden stilge
staan. Aan dat incident was intusschen reeds 
cenigen tijd te voren een verzoek om ontslag als 
Minister wegens lichamelijk lijden voorafgegaan, 
■een
■aandrang ook van sommigen van zijne politieke 
tegenstanders,. op raad van zijn geneesheer niet 
mocht terugkomen. Bij besluit van 15 November 
1870 werd hem dan ook „om redenen van gezond
heid” het verlangde ontslag onder dankbetuiging 
verleend. (Zie over het te dezer zake voorgevalle
ne bl. 64 en bl. 94/107 van deel V van de Waal’s 
straks te noemen „Onze Indische finan- 
c i ë n”).

Onder zijne bestuursdaden verdient ook nog 
opzettelijke vermelding de door hem gegeven 
last tot afschaffing der veel bestreden pandhuis- 
pacht, die bij lnd. Stb. 1S69 no. 85 met ingang 
van 1 Januari 1870 werd verordend; doch waarop 
tien jaren later door intrekking van het middeler
wijl in praktijk gebrachte licentiestelsel moest 
worden teruggekomen (zie PANDHUISDIENST 
•deel 111, bl. 2S4/285). Ook De Waal’s bemoeiingen 
met het van staatswege toe te kennensubsidieaan 
•dein den loop van 1870 totstandgekomen „Stoom
vaart Maatschappij Nederland”, waartegen bij 
de behandeling der Indische begrooting voor 1871 
verschillende, door den Minister met goed gevolg 
bestreden bedenkingen gerezen waren, mogen 
hier niet onvermeld blijven. De van hem onder
vonden medewerking heeft het bestaan helpen 
verzekeren van een onderneming, waarop ons 
land trotsch mag zijn.

Tot het ambtelooze leven teruggekeerd vatte 
De Waal reeds spoedig zijne vroegere studiën 
weder op, en deed de vruchten er van het licht 
zien in eene nieuwe reeks aanteekeningen, die 
■onder den gemeenschappelijken titel: „Onze 
Indische financiën” in den loop van de 
.jaren 1876 — 1884 bij M. Nijhoff te ’s-Gravenhage 
in de onderstaande volgorde verschenen:

1. Inleiding: Staatkundige gegevens.
II. Eindcijfers. Bijdragen aan het moederland. 

Hoofdlectuur. Landmacht.
III. Zeemacht en aanverwante zaken.
IV. Vervolg.

V. Burgerlijk algemeen bestuur.
VI. Gewestelijk bestuur. Buitenbezittingen. 

VII. Vervolg (Riouw, Palembang, Banka, Bil- 
liton).

Verder dan tot de behandeling van deze vier 
gewesten heeft de schrijver het wegens zijn min
der gunstigen gezondheidstoestand niet kunnen 
brengen, en zijn met zooveel toewijding aange
vangen arbeid bleef dus onvoltooid, tot grootc 
schade van ieder, wien het om deugdelijke ken
nis van de staatkundige en financieel© aangele
genheden van Indië te doen is. Maar wat zijn 

• vruchtbare pen ons in vroeger en later jaren 
leverde zal steeds grootc waarde blijven belio-u- 
<len, want weinigen zeker hebben meer dan De 
Waal er toe medegewerkt om door hunne ge
schriften in het moederland de overtuiging te 
doen veld winnen dat, zooals hij tijdens zijn mi
nisterschap eenmaal in de Tweede Kamer te ver
staan' gaf,de Nederlandsche staat behoorde te 
steunen op eigen krachten, in stede van te leunen 
op de Indische batige sloten, het gevolg alleen 

. van dwangarbeid in de koloniën. Aan de Waal 
i n de eerste plaats heeft Nederland het te dan-

i

WADANG (jav.). Zie PTEROSPERMUM. 
WADËR (jav.). Zie KARPERACHTIGEN. 
WADËR-PÈTAK (?jav.) Zie LABYRINTH- 

VISSCHEN.
WADËRAN (jav.). Zie ISACHNE AUSTRA-

voornemen waarop hij, niettegenstaande den

■

\ '
LIS.

WADJIB. Verplicht, noodzakelijk volgens de 
Mohammedaanschc wet.

WADJO. Ondcrafdeeling der afdeeling Boni, 
gouvt. Celcbes en Onderh., alsmede naam der 
standplaats van den controleur dier onderafdee- 
ling. De ondcrafdeeling bestaat uit het landschap 
Wadjo met de Pitoempanoewalanden en Kera.

WADJO. Zelfbesturend landschap in het 
gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. Het 
is naar schatting 2750 K.M.2 groot, is gelegen 
op Zuidwest-Celebes en grenst ten Noorden aan 
Loehoe, ten Westen aan Masènrèmpoeloe, Adja- 
Tapparang en Soppèng, ten Zuiden aan Boni 
(Boné)en ten Oosten aan de golf van Boni, daar 
de vroeger tot Boni behoorende Pitoempanoewa
landen sedert bij Wadjo zijn gevoegd. Wadjo 
wordt gevormd door een aantal landschappen, 
die te zamen een federatie vormen onder een 
hoofdvorst, met den titel Aroc Matowa, en een 
aantal grooten. De bevolking van Wadjo wordt 
geschat op 70.000 personen (Boegineezen), die 
voor liet meerendeel van den handel en aan de 
kuststreek van de vischvangst leven. Rijst en 
djagoeng (maïs) zijn de hoofd voortbrengselen 
van het land, dat grootendecls vlak en laag is.

Geschiedenis. De verhouding van liet 
Gouvernement met Wadjo is eerst sedert het 
laatst der 19e eeuw vrij goed te noemen. Hoewel 
in 1670 tot het Bonggaaisch contract toegetreden, 
hielden de Wadjoreezen zich niet aan do bepalin
gen en verzetten zich in 1737 en 1738 openlijk 
tegen de Compagnie; een in 1740 ondernomen 
expeditie tot tuchtiging had geen resultaat, zelfs 
beschouwde Wadjo zich sedert als geheel on
afhankelijk en bleef deze toestand feitelijk be
staan tot 1888, toen met het landschap een 
politiek contract gesloten werd, waarbij het 
verklaarde deel uit te maken van het grond
gebied van Ned.-Indië. Geheel rustig was hei 
echter in Wadjo zelden ; zoo ontstonden in 
1899 vijandelijkheden met Boni, waarbij van 
weerszijden heftig werd gestreden, doch Wadjo 
den strijd verloor en daarna bescherming zocht 
bij het Gouvernement; zoo bijv. rees in 1902 een 
geschil tusschen een der zes voornaamste vorsten 
van het landschap en een oneehten zoon van den 
vorigon Aroc Matowa, met het gevolg dat de 
eerste, door Boni met een gewapende macht ge
steund, den tweeden wist te verdrijven.

Sedert is ook Wadjo onderworpen en toekende 
de Korte Verklaring.

Zie overigens het art. BOEGINEEZEN en het 
met Wadjo, 8 Nov. 1888, gesloten contract, met 
Nota van toelichting, Bijlagen der Handel, v. d. 
Staten-Gen. 1889-1890, No. 10315-1*, en 1901- 
1902, No. 16911 —4*. ... /r..r; /

WAHAI. Ondcrafdeeling van de. afdeeling 
Cerajn, residentie Amboina, bestaande uit het 
Noordelijk gedeelte van Midden-Ccram, van de 
negorij Noekoehai-in hetj Westen af, j;ot ongeveer
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de negorij Oehe Kaehlakiri in het Oosten, be- 
uit de Poeloe Toedjoch, (het 7e eilandje 

is sedert cenige jaren verdwenen) N.W. van de 
Sawai-baai. (Zie verder CE RAM).

WAHAI. Hoofdplaats van de gelijknamige 
onderafdceling op het eiland Ccn*m, gelegen 
Oostelijk van de Sawai-baai aan de baai van dcn- 
zclfden naam. Zij ligt op cene vlakte, waarachter 
het terrein oploopt tot een lagen heuvelrug. 
Standplaats van een Controleur ofjüezaghcbbcr 
bij het Binnenlandsch Bestuur./'

WAHHABIETEN. Mohanvfnedaansche sekte, 
aldus genoemd naar haren grondlegger Moham
med ibn ’Abd al-Wahhab (f 1787). Zij worden 
wegens hun verzet tegen verscheidene algemeen 
als orthodox erkende gebruiken en opvattingen 
door de grootc meerderheid der Mohammedanen 
als ketters beschouwd. Naar hunne overtuiging 
waren in den Islam vele afkeurenswaardige 
„nieuwigheden” binnengedrongen en behoorden 
de Moslims zich weder naar de zeden en opvat
tingen uit den tijd van den Profeet te richten. Zij 
verwierpen in het bijzonder de algemeen in den 
Islam heersehende vereering van heilige graven 
en reliquieën-dienst, die zij als veelgodendom 
brandmerkten en kwamen verder op o. a. tegen 
allerlei door den Islam gedulde of althans niet 
krachtig genoeg bestreden vormen van weelde 
en genot zooals het rooken van tabak .en het 
dragen van zijde en goud door mannen. Zij traden 
ii\ Centraal-Arabië gewapenderhand voor hunne 
geloofsovertuigingen op en breidden hunne heer
schappij over een aanzienlijk deel van Arabië 
uit, o. a. over West-Arabië, waar zij in de jaren 
1800 tot 181J ook dc'beide heilige steden be- 
heerschten, totdat Mohammed ’Ali Pasja (de 
stichter van de dynastie der Egyptische che- 
dive’s) hen versloeg en naar de minst toeganke
lijk'’! doelen van Zuid- en Oost-Arabië verdreef, 
waar nvn thans nog Wahhabietcn aantreft, 
in sommige gedeelten van Britsch-Indië wint 
deze richting, onder bescherming van het neutra- 

Engelsche gezag, nog veld. Voor het meer
malen uitgesproken vermoeden, dat dc Padri- 
bewoging (zie PAURI’S) met het optreden der 
Wahhabietcn in verband gestaan zou hebben, 
bestaat geen grond.

Lih rntuur: ('. Snouek Hurgronje, Mekka, 1, 138 
vv.; Vier geschenken van Sajjid ’Oethman be
schreven ( N’otul. v. h. Batav. Genootsch. v. Iv. en 
VV., IJl. 30 (1893) Bijl. 14. p. CV-CXI); Moham- 
medanism, .New-York, 1916, p. 89 v.; — I. Gold- 
zihor, Vorlcsungen iiberden Islam, 1910, p. 291 — 
294; Anzcige vim Patton’s Aluned ibn Hanbal 
(Zeitschr. d. Dcutsch. Morg. Gesellseh., 02 (1898) 
j). 155 160); J. L. Burckhardt, Notes on the
Bedouins and Wahhabys, London, 1831; H. L. 
Fleischer, Kleine Schriften, lil, p. 341 vv. 
(= Zeitschr. d. 1). Morgenl. Gesellseh. II (1857), 
p. 427 443); R, Dozy, Het Islamisme, Hfdst. 13;
E. Rehatsek, The history of the Wahhabis in 
Arabia and in India (Journ. of the Bombay 
Branch of the Roy. As. Society, Vol. 14 (1880); 
\V. G. Palgravc, Personal narrative of a years 
journey through Central and Eastcrn Arabia, 
London, 1871; J. Euting, Tagbuch eincr Reise 
in Innorarabien, I (1896), p. 157 vv.; B. Schrieke, 
Bijdrage tot de bibliografie der godsd. beweging 
ter Sumatra’s Westkust, Tijdschr. v. h. Bat. Gen. 

K. en VV. LIX (1920) 252-256.
WAHIDIN SOEDIRO HOESODO (MAS NGA-

BÉHI). Geboren in Djokjakarta (desa.Mlatèn); 
omstr. 1880, studccrdïUvóÓr geneesheer en ves- 
tigdo zich, na eerst ccnigcn tijd assistent-Ieeraar 
te zijn geweest aan dc school tot opleiding van 
Inlandsche artsen, te Djokjakarta. Hij wijddo 
zijn leven aan de opheffing van het Javaanscho 
volk. Als voorzitter van het eerste Javanen- 
congrcs, kort na de oprichting vp,n de Vereeni- 
ging Boedi-Oetomo in 1908, duidde hij dat con
gres aan als „de geboorte der Javaansche natio
nale gedachte”. Dokter VVahidin was tevens een 
talentvol beoefenaar van Javaansche kunst, in 
het bijzonder van do gamelan en de wajang. ,
Hij overleed te Djokjakarta 26 Mei 19*16. ï

WAIGÉOE of BATAN WAGÉ. Het grootste .)
en meest Noordelijk gelegen eiland van de Radja- ------ - >' »
Ampat groep (zie aldaar). Het ligt ten Noord
westen van Nieuw-Guinea tusschen 0° en 0 21'
Z.B. en 130° 12' en 131° 20' O.L. Administratief 
behoort het tot de afdceling West-Nieuw-Guinea, 
residentie Nieuw-Guinea (zie NIEUW-GUINEA).
Het eiland behoort ook tot het gebied der Vier 
Radja’s (in de landstaal Kalana Fat genaamd) 
en was vóór 1905 als zoodanig onderhoorig aan 
den Sultan van Tidore. Door straat Wai of 
Dampier is het gescheiden van P. Batanta. De 
grootte van het eiland wordt geschat op 60 j 1 
G.M.; het is zeer onregelmatig gevormd met tal 
van inhammen. Door de Tip Majalabit, een baai, 
die diep het eiland binnendringt, wordt het bijna 
in tweeën gescheiden; dc ingang van deze baai 
is vrij smal, dan volgt een broeder deel met hooge 
oevers; waar de baai het breedst is, worden de 
oevers weer lager, te voren moeten echter een 
paar engten gepasseerd worden tusschen rots
achtige eilanden. In deze baai, waarin de getij- 
stroom zeer sterk is, valt dc Siamrivier die, onge
veer 50 M. breed en snel stroomend, waarschijn
lijk de voornaamste rivier van het eiland is. Een 
andere rivier, die eveneens in deze baai valt, 
is de Wa Rabiai. Dc oevers der in de baai vallen-- 
de rivieren zijn over het algemeen rijk aan sagoe.
Van het eindpunt der Majalabitbaai loopt een 
pad naar dc Noordkust, die van daar in een paar 
uur te bereiken is.

Waigéoe heeft, behalve in het Zuidwestelijk 
gedeelte, weinig strand; het bergachtige terrein 
daalt nagenoeg overal steil in zee af; de hoogste 
toppen in het binnenland bereiken een hoogte 
van 300 tot 500 M.

Het eiland is zeer dun bevolkt; het aantal in
woners is echter niet bokend. Het binnenland 
wordt bewoond door Papoea’s, do kustplaatsen 
door een gemengd ras van volken uit den Oostc- 
lijlcen archipel en enkele Papoea’s, die den Islam 
hebben aangenomen. De voornaamste kampoengs 
zijn Moemës, zetel van den Radja van Waigéoe 
en evenzoo van den Kapitan Laoet; verder 
Wawiai op de Zuidkust, aan straat Kaboei; dezo 
kampoeng staat geheel in het water, op het strand 
st*at alleen een hutje met een twaalftal ruw 
bewerkte korwaars en afbeeldingen van vogels, 
krokodillen, huisjes en wapenen. Do bewoners 
van Wawiai staan niet onder den Radja van 
Waigéoe, maar onder dien van Salawati; deze 
worden echter door dien Radja niet als zijne 
verwanten erkend. Op het eilandje Saonèk, 
dicht onder de Zuidkust van Waigéoe, ligt do 
kampoeng van dcnzelfdcn naam; zij ligt aan 
het Noorderstrand; do huizen staan in het water 
het eiland zelf levert niets op dan wat klappers.
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de Kawah Bodas. Beide zijn ruim 2100 M. hoog. 
Uitbarstingen zijn niet opgoteekend, doch de 
vele solfataren wijzen er op, dat de kraters nog 
niet oud zijn. ' 1 /

WAJOE (mixah.). Zie PTEROSPERMUM.
WAKAP.* Verbastering van het Arabische 

wakf, met welke benaming in het Mohamm. recht 
de zgn. „goederen in de doode hand” worden 
aangeduid. Zoowel onroerende als roerende zaken 
kunnen op deze wijze buiten het handelsverkeer 
worden gebracht. In Ned.-Indië bestemt men 
bijv. dikwijls Koran-exemplaren en andere Ki- 
tab’s tot wakap, evenals lampen en andere voor
werpen ten gebruike in de, moskee. Ook worden 
akkers en tuinen wel voor dit doel afgezonderd, 
opdat de opbrengsten voor altijd ten bate van 
den Moslimschen eeredienst zullen strekken. 
Moskeeën zijn volgens do Moslimsche wet reeds 

•wegens hare bestemming als mr&ap-goederen te 
beschouwen. Op Java is de stichting van Mo- 
hammcdaansche bedehuizen krachtens een voor
schrift, opgenomen in Ind. Bijblad, no. 6196, 
onderworpen aan het toezicht en de voorafgaan
de goedkeuring van den Regent, ten einde te voor
komen, dat noodeloos en in strijd met het alge
meen belang stukken gronds blijvend aan het 
verkeer zouden worden onttrokken. Het beheer 
van wakap-goederen berust volgens de Moham- 
medaansche wet, indien niet uitdrukkelijk op 
bijzondere wijze daarin voorzien is, bij den rech
ter, den kddhi (op Java dus bij den panghoeloeJ. 
Daar de tvakf-making meestal als een vroom 
werk, ter verwerving van hemelsch loon ge
schiedt, tracht men daarbij zoo getrouw mogelijk 
de voorschriften der Moslimsche wet na te leven. 
In Atjèh noemt men ook de voor een bepaald 
doel afgezonderde dorpen of streken: wakap 
(aldaar als wakeuëh uitgesproken); vgl. ISLAM 
111 c'Literatuur: '.i,C. Snouck Hurgronjc, Mekka I, 
16A vv„ II, 345 v.; 'Ind. Gids 1884, 1, 758-62; 
De Atjèhers 1,128vv., 310 v., II, 354(The Acheh- 
nése I, 121 vv. 287 v., II 321; De Islam in Ned.- 
Indïë p. 15, 22 (Groote Godsdiensten, Serie II, 
391, 398),'Nederland en de Islam, p. 38; L. W. C. 
van den Berg, De Mohammcdaansche geeste
lijkheid en geestelijke goederen op .Java en Ma- 
doera, bl. 35 vv.; De afwijkingen van het Mo
hamm. vermogensrecht op Java en Madoera 
(Bijdr. t. d. T., L. en Vk. v. Ned. Ind., 6e Volgr., 
III, p. 135, 162-168);'Th. W. Juynboll, Hand
leiding tot de kennis der Mohamm. wet, p. 274 — 
280 (Handbuch d. Isl. Gesetzes, p. 276 — 283); 
'Adatrechtbundel VII (1913) p. 293 vv.

WAKDÉ. Eiland op de Noordkust van Nieuw- 
Guinea, iets ten Oosten van den mond der Tor-ri- 
vier.

Toch wordt Saonèk door de schepen der Kon. 
Paketvaart Mij. aangedaan, omdat het de uit- 
voerplaats is van de boschproducten van den 
overwal en van tripang en schelpen van de om
liggende kusten.

De Kapitan laoet heeft zijn eigen gebied, waar
in de Papoea’s hem schat- en dienstplichtig zijn. 
Tot dit gebied .behoort de Oostzijde der Majala- 
bitbaai en het Noordelijk deel van Kawé op de 
Westkust; het Zuidelijk deel van dit landschap 
behoort aan Salawati. Het eigenlijk gebied van 
den Radja wordt door deze aanspraken en de 
halve onafhankelijkheid van de 9 negorijen, vrij 
onbeduidend.

De voornaamste voortbrengselen van Waigéoe 
zijn sagoe, vogelhuiden, schildpad, tripang en 
schelpsoorten, terwijl als takken van. nijverheid 
genoemd kunnen worden het vlechten van mat
ten en het maken van schelpen armbanden. 
Beroemd is de op dit eiland en ook op Batanta 
voorkomende roode paradijsvogel (paradisea 
rubra) in de landstaal „sjag wagé” genaamd.

De belangrijkste omliggende eilanden zijn: 
P. Gam of Gaman aan do Zuidwestkust, Mios 
Mansar of Mios Mangsat in straat Wai of Dam
pier en P. Kawé, Westelijk van Waigéoe. P. 
Gam is door straat Kaboei van het hoofdeiland 
gescheiden. De Papoea’s noemen het Bèser (Bis
ser), naar de op de Zuidkust gelegen kampoen" 
van dien naarn. Men is het er niet over eens of

)

t

deze kampoeng al dan niet tot de 9 negorijen be
hoort. In ieder geval is de bevolking van Biaksche 
afkomst. (Voor de bevolking van Waigéoe zie: 
PAPOEA’S sub I).

Overigens zie: Het gebied der Kalana Fat of 
Vier Radja’s in Westelijk Nieuw-Guinea door 
F. S. A. de Clercq, Indische Gids, 1889, II, bl. 
1297, vgg.; en: De West- en Noordkust van 
Nederlandsch Nieuw-Guinea, door idem (met 
kaart), Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e S. X 
(1893), dl. 1, bl. 151 vgg. ; idem 2e S. XXIII 

. .(1906), dl. 1, bl. 476. vgg. A, •
? WAINGAPOE. Zie M1DDEN-SOÊMBA. 

iyy~{cf£ WAIWIKOE WAIHALÉ. (Webikoe Waihale). 
Het groote Béloesche rijk, dat in oude tijden met 
•Groot-Sonbait de heerschappij deelde over het 
Nederlandsche deel van Timor en ook een deel

i.
’
i’

j
der Zuidelijke landschappen van Portugcesch- 
Timor. Het besloeg de tegenwoordige onder
af deeling Béloe en stond onder een Lio-Rai 
of Meromak Oan, die zijn zetel had te Bcschama 
aan de Zuidkust, terwijl het zijn invloed ook had 
uitgebreid over het sedert weer bij Midden-Timor 
gevoegde Anas. Het viel sedert uiteen en wat er 
van overbleef, de oorspronkelijke — naar men 
zegt Minangkabausche — nederzettingen, vor
men er nog maar een gering deel van. Zie Grijzen^, 

/Beloe. T. Bat. Gen, Dl. 54, 3e stuk.
Hëfc landschap maakt thans een onderdeel uit 

van het landschap Melakka. (Zie Ind. Stb. 1916 
n°. 331 j°. 372).

WAJANG. Zie TOONEEL.
WAJANG-WINDOE. Deze naam is door Ver

beek (Java, II, 703) gegeven aan een vulkaan- 
groep ten Z. van Baadpeng, waarvan het oudste 
gedeelte bestaat uit een meer dan 6 KM. wijden 
ringwal, die een deel van de bekende en vrucht
bare hoogvUkte van^eng.aléjlgan omsluit. Op 
den Oösïrand' liggen de beide kraters Wajang * 
(met zijn sol fat aren veld reeds door Junghuhn 
beschreven in zijn Java, II, 85) en Windoe, met

WAK ERA (N. Guinea). Zie BOOMKAN- 
GOEROE’S.

WAKLOLAN. Naam op de Aroe-eilanden voor 
een Barita-vogel, Craclicus cassicus; eene andere 
soort Craclicus quoyi van de Aroe-eilanden heet 
bij de inboorlingen JCan. Deze forsch gebouwde 
vogels zijn van de grootte van een kleine kraai, 
zwart en wit gekleurd, met goed ontwikkelden 
snavelhaak; bij den eersten, C. cassicus, zijn kop, 
nek en krop zwart, borst en buik wit; C. qouiy is 
daarentegen geheel zwart, soms zijn de lange 
staartpennen en slagpennen wit gepunt. Zij be
wonen bosschen en struiken, Jiefst laag bij den 
grond en leven van insecten, wormen, vruchten
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en zaden, zelfs worden kleine vogels wel eens hun 
prooi. Zij bewonen N.-Guinea en naburige eilan
den. Zie KLAUWIER.

' WALA (jav.). Zie FLAGELLARIA.
WALANG (jav.). Zie PTEROSPERMUM.
WALANG (soend.). Zie ACHASMA WA

LANG. ' ‘
WALANG. Javaanscho naam voor Bosch- 

sprinkhanen en Veldsprinkkanen (Locustiden on 
Acrididen). Krekels (GVyZZws-soorten) heeten bij 
de Maleiers Djangkerik, Tjengkërik, Balang of 
Bilalang.

WALANG (IKAN). Naam op Bali aan vliegen
de visschen gegeven; waar deze dieren ook don 
naam van balangan'dragen.

WALANG GADOENG (jav.), Balang sëmbah 
(mal.), Mantis sp. Biddende vangsprinkkanen. 
Zie RECHTVLEUGELIGEN.

WALANG KAPA (jav.) Zie EEKHOORN, 
Vliegende en MAKI, Vliegende.

WALANG KONGKANG (jav.). Zie RHYN- 
CHOTA.

WALANG SANGAT (borneo?) Zie GARÈNG.
WALANG SANGIT (jav.). Zie RHYNCHOTA.
WALANGKADAK (jav.). Zie OOIEVAAR en 

REIGER.
WALANNAË. Rivier op Celebcs, zie aldaar 

onder e. de Zuid arm.
WALÈN (soend.). Zie FICUS RIBES.
WALÈT. Maleisehe naam voor een zwaluw- 

soort, Hirundo javanica, ook bekend onder den 
Soendaneesehen naam kapinis of kapindis. Deze 
is kleiner dan onze boerenzwaluw en kenbaar aan 
de licht kastanjebruine keel zonder zwarten 
kropband. llirundo gutturalis, die slechts weinig 
van onze boerenzwaluw verschilt, is onder de
zelfde namen bekend. Eerstgenoemde soort is 
op vele plaatsen in den Archipel een niet zeld
zame broedvogel, de tweede soort komt alleen op 
den trek voor. Zie KËLAJANG. Op Java worden 
Salanganen soms ook met den naam Walèt 
aanged uid.

WALÏ. 1 . Mohammedaansch heilige; vriend 
Gods (letterlijk: iemand, die God nabij is). In het 
bijzonder worden aldus de heiligen genoemd, aan 
wie ju Ned.-Indië de invoering van den Islam 
in verschillende gewesten wordt toegeschreven. 
De volledige benaming is walioe'lldh (ivali van 
Allah). De Arabische meervoudsvorm van xvali 
is Audi ju. 2 . In het Mohamm. recht: de naaste 
manlijke bloedverwant en vandaar ook: de 
voogd, en de persoon, die bij het sluiten van een 
Mohamm. huwelijkscontract de bruid aan den 
bruidegom ten huwelijk geeft, onverschillig of 
deze persoon inderdaad een bloedverwant der 
bruid dan wel een van overheidswege, bij ont
stentenis van zulk oenen bloedverwant, optreden
de beambte is. In het eerstbedoelde geval duidt 
men den walt in het bijzonder aan als umli nasab, 
in het laatstbedoelde als xoali hdkim (het Arabi
sche woord nasab beteckent: familiebetrekking en 
hdkim: rechter, overheidspersoon). Vgl. HEILI
GEN (MOH. INDISCHE) en ISLAM, III, c.

WALIKAMBING (jav., soend.). Zie SAR- 
COLOBUS SPANOGHfi I.

WALIAN. Zie PRIESTERS.
WALIK(soeni).). Naam van een papegaaiduif, 

de Jvaté op midden-Java. Zie verder DUIF.
WALIKOEKOEN (jav., soend.). Zie SCHOU

TENIA OVATA.
WALIRANG (ook wel WARIRANG) beteckent

in het algemeen zwavel, en wordt daarom soms 
gebruikt als naam voor vulkanen. Zoo wordt een 
der toppen van het Ardjocno gebergte Walirang 
of Wélirang genoemd (zie bij ARDJOENO, en 
ook' hot werk van Dr. W. van Bemmelen: Naar 
hooge toppen en diepe kraters. Uitg. Kolff & Co., 
Batavia). De jongste, kegel van den Galoeng- 
goeng heet Warirang, en aan de N.O.-kust van 
het eiland Lotnblèn verheft zich de Ui Wariran 
(zie bij LOBETOLE).

WALL (HERMANN THEODOR FRIEDRICH 
KARL EMIL WILHELM AUGUST CASIMIR
VON DE). Geboren 30 Maart 1807 te Giessen 
(groot-hertogdom Hessen Darmstadt)- uit het 
huwelijk van.Johann Casimir Heinrich von De- 
wall en Henriette Wilhelmina von Grolman. De 
familie heet oorspronkelijk Von Dewall, doch 
Hermann schreef later Von de Wall. Zijne 
nakomelingen behielden de oorspronkelijke spel
ling Von Dewall.' Hij werd in 1825 aan
gesteld tot 2en luitenant bij de dragonders in 
Pruisischen dienst. Goede vooruitzichten mee- 
nende te hebben in den militairen dienst in Ned.- 
Indië, nam hij zijn ontslag uit den Pruisischen 
dienst en vertrok in het begin van 1828 naar 
Nederland. Daar vernam hij echter, dat hij niet 
als officier voor den Indischen dienst kon worden 
aangcsteld, wel als gewoon soldaat. Het gelukte 
hem den 4en Sopt. 1828 te ’s Gravenhage, bij 
wij’ze van gunst, als sergeant bij de Öost-Indische 
cavalerie zonder handgeld (dispositie Dep. van 
Oorlog 2 Sept. Ir. Q.) te worden geëngageerd. Hij 
vertrok 25 Oct. 1828 naar Batavia en ging over 
bij het regiment huzaren. In 1831 werd hij kom 
mandant van het korps inl. cavalerie (djajang 
sëkar, zie aldaar) te Cheribon. Den 6den Juli 1835 
als wachtmeester gépasporteerd, ging hij daarna 
in civielen dienst over, werd 11 Mei 1834 benoemd 
tot civiel-gezaghebber te Nicuw-Brussel (Soeka- 
dana), Westerafdeeling van Borneo, en in 1845 
tot kommies van den assistent-residcrit van Pon- 
tianak. Toen in 1846 eene geheele reorganisatie 
van het bestuur van Nederl.Borneo plaats had 
en A. L. Weddik tot gouverneur van deze bezit
ting benoemd was (eene betrekking die na wei
nige jaren weder werd ingetrokken), stelde deze 
Von de Wall aan tot civiel-gezaghebber van Koe- 
tci en de Oostkust van Borneo, met vergunning 
het ambtskostuum van ass.-resident te dragen. 
Zijne gedurende 1846 — 52 met beleid en koenheid 
volbrachte tochten leverden belangrijke uit
komsten op. Tijdens zijne reis de Mahakam op 
trof hij te Moeara Pahit den reiziger Schwaner 
(zio aldaar); waarschijnlijk was het op deze reis, 
dat Von de Wall het onderzoek instelde naar de 
aanwezigheid van steenkolen in het Koetei’sche, 
waarvan het verslag (1857) van den mijn-inge- 
niour C. de Groot gewaagt. Omtrent deze en ver
dere tochten van Von de Wall zijn wij niet dan 
zeer gebrekkig onderricht door hetgeen de gou
verneur van Borneo Weddik en J. Hageman Cz. 
in het Ind. Archief (1849 en ’50) en het Tijdschr. 
Bat. Gen. (1855) daarover medegedeeld hebbein 
Do kaarten van Von de Wall’s opnemingen zijn 
niet uitgegeven, maar vormen met de kust- 
opnemingen der Nederl. Marine, voor zoover 
Bornco’s Oostkust betreft, den voornaamsten 
grondslag van de kaart van Borneo in vier bladen 
in den Atlas van Melvill van Carnbée en Ver
steeg. In 1853 werd A. Prins als commissaris 
naar Borneo’s Westkust gezonden, in verband
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eindwcegs tc zamen waren opgevaren, ging ieder 
van hen zijn eigen weg en wijdde Wallace zich 
vooral aan de exploratie van het gebied der Rio 
Negro, waar hij vier jaren verblijf hield; de uit- * 
komsten van dit onderzoek legde Hij neer in een 
werk, getiteld: „A narrativo of travels on the 
Amazone and the Rio negro”. Helaas geraakte 
het schip, waarop hij huiswaarts keerde, in. 
brand en gingen al zijne verzamelingen, voor zoo
ver die niet reeds vooruit gezonden waren, en het 
grootste gedeelte zijner aanteekeningen dienten
gevolge verloren. Zijn reisgenoot Bates bleef nog 
zes jaar langer in Zuid-Amerika en onderzocht 
vooral het gebied der Boven-Amazone; hij pu
bliceerde zijne waarnemingen, op deze reis bij
eengebracht, onder den titel „A Naturalist on 
the river Amazone”. Anderhalf jaar na zijn te
rugkeer uit Brazilië verliet Wallace opnieuw zijn 
vaderland, om een tocht te ondernemen door den 
Maleischen Archipel, die acht jaren duurde 
(1854 — 62) en door hem beschreven werd in het 
bekende werk „The Malay Arehipelago, the land 
of the orang-utan and the bird of paradise”, 
door P. J. Veth vertaald onder den titel „Insu- 
linde” en van aanteekeningen voorzien. Maar 
reeds hadden gedurende zijn reis belangrijke op
stellen het licht gezien, die niet alleen betrekking 
hebben op de natuurlijke historie van Nederl.- 
Indië maar van veel verdere strekking zijn; want 
het is op deze reis geweest, dat zich bij hem de 
geniale gedachte heeft ontwikkeld van „een ge
meenschappelijke oorsprong der soorten” en 
„de theorie der natuurkeus”. Gedurende zijn ver
blijf te Sera wak in Februari 1855 schreef hij cene 
verhandeling: „On the law which has regulated 
the introduetion of new species”, (Ann. and Mag. 
of Nat. History 1855), waarin hij, na gewezen te 
hebben op de merkwaardige feiten, die ons de 
geografische verspreiding van dieren en planten 
aanbiedt, zoowel in liet heden als in de vooraf
gegane geologische tijdperken, tot verklaring 
daarvan de volgende wet opstelt: „iedere soort 
is te zamen zoowel ten opzichte van tijd als van 
plaats, ontstaan met een voorafbestaande na
verwante soort”. Geen wonder, dat de vraag, hoe 
die wijziging der soorten dan kon zijn tot stand 
gekomen, hem in het vervolg steeds bezig hield; 
maar het was eerst drie jaren later, in Februari 
1858, terwijl hij op Ternate met een aanval van 
koorts te bed lag 'en nadacht over Mailbus’ 
„Essay on population”, dat hij plotseling op het 
denkbeeld kwam van het „in stand blijven der 
best toegeruste soorten” (the survival of the fit
test). Binnen een paar dagen had hij zijn geheele 
theorie ontworpen en op het papier gebracht, 
waarna hij terstond het manuscript, naar Enge
land zond, aan het adres van Charles Darwin. 
Deze geleerde, die sedert zijn reis met de Iicagle 
zich steeds met hetzelfde onderwerp bezig hield, 
herkende terstond in het geschrift van den hem 
persoonlijk onbekenden natuuronderzoeker de 
grondtrekken van zijn eigen theorie; dadelijk na 
ontvangst, den 18den Juni, zond hij het stuk dan 
ook aan den geoloog Lycll, met de woorden: 
„nooit zag ik treffender overeenstemming; indien 
Wallace mijn manuscript, dat in 1842 geschreven 
is, had gelezen, kon hij geen beter uittreksel ge
maakt hebben”. Op advies van Lycll enden plant
kundige Hookcr werd den Isten Juli 1858 in een 
vergadering van de Linnean Society, het opstel 
van Wallace „on the tendeney of varieties to

met de houding der Chineezen aldaar; Von de 
Wall vergezelde hem en keerde in 1855 naar 
Batavia terug. Weinige maanden later kreeg hij, 
met toekenning van den rang van ass.-resident 
der le kl., de opdracht een Maleische spraakkunst 

* en een Mal.-Ncd. en Ned.-Mal. woordenboek 
samen te stellen; hij vestigde zich tc Riouw en 
deed van 12 Juli 1860 tot 14 Febr. 1862 een reis 
over Malaka. In dien tijd lag te Batavia de ver
handeling over de vormveranderingen der Ma
leische taal ter perse (Verli. Bat. Gen. dl. XXXI). 
De voorbereiding tot de uitgaaf van het woorden
boek kostte zeer veel tijd. Eerst in het laatst van 
1872 was het eerste deel gereed. Inmiddels was 
hij tot den rang van resident verheven. Von de 
Wall stierf te Riouw den 2dcn Mei 1873, en Dr. 
Neubronncr van der Tuuk (zie aldaar) vereen
voudigde de uitgaaf door het woordenboek, dat 
aanvankelijk in 6 tot S deelen zqu verschenen zijn, 
tot 3 deelen te beperken, waarvan het laatste in 
1884 het licht zag: het supjilement werd in 1S97 
door Dr. van Ronkel uitgege

Andere geschriften van zijn hand zijn o. a.: 
Vertaling (Mal.) van het Regl. o. h. beleid der 
Regeering 1852; Ontwerp Mal.Holl. woorden
boek en Mal. spraakkunst, voorafgegaan door een 
geschiedk. overzicht der pogingen v. d. Ind. Reg. 

j> sedert 1820 tot het erlangen daarvan, T. Bat. 
/]-'Gen. VI; Antwoord op „Eenige opmerkingen” 

J. j paar aanl. van dat ontwerp door A. B. Cohen 
i ; Stuart, met eene nieuwe proeve van bewerking 
j ! -Mal. Wdb., T. Bat. Gen. VIII ; Beschouwingen en 
l.y' voorstellen betreffende de woordenlijst v. Sum.

^-Mal. v. Nix, T. Bat. Gen. IX; Vaststelling’der 
.vT beteekenis cn~aistamlïïing van eenige in ’t Mal. 

.gebruikelijke woorden. T. Bat. Gen. XI; Matan, 
- Simpang, Soekadana, de Karimata-eilanden en 
■J Koeboe (W.afd. v. Borneo), T. Bat. Gen. XI; 

Nog iets over de zg. angka imalah en de woor
den netijasa en ar aki j an uitgeg. voor 
eig. rek. 1865; Lijst van eenige in het Mal. ge
bruikelijke woorden van Sanscr. oorsp., T. Bat. 

*\'Gen. XVI; Eenige opmerkingen op II. C. KliïT- 
-VL>kert‘s geschriften, T. Bat. Gen. XIX.; Hol!.-Mal. 

^ woordenlijst t<*n dienste van geneeskundigen, 
'' 1873; Twee geschriften van H. C. Klinkert be

voordeeld, JT. Bat. .Gen. XX. Voorts Tjakap- 
tjakap-Rampai-rampai, met zijn hulp en voor
lichting geschreven door Hadji Ibrahim, le druk 
1868, 2 deelen, met transc. in lat. kar.; 2e druk 
1875, 1 deel, zonder transc.; Pantocn-pantoen 
Melajoe, onder zijn toezicht samengesteld door 
H. Ibrahim, uitgeg. 1877.

Zie over zijn zoon A. F. v. Dewall, onder 
DE WALL. V.

WALLACE (ALFRED RUSSEL). Werd 8 Ja
nuari 1823 geboren te Usk in Monmouthshire, 
overleed op 7 November 1913. Hij toonde reeds 
op jeugdigen leeftijd een groote liefde voor de 
studie der natuur, zooals bleek uit het verzame
len van planten en het aanleggen van een her
barium. Toen hij in de jaren 1844 en ’45 als on
derwijzer werkzaam was aan een school te Lci- 
eester, maakte hij kennis met Henry Walter 
Bates, evenals hij een vurig bewonderaar der 
natuur, die zich vooral bezig hield met het ver
zamelen van kevers, Geen wonder dat beide jon
gelieden het verlangen koesterden een blik te 
slaan in de rijke natuur der tropen en in 1848 
zien wjj hen dan ook tezamen een reis onderne
men naar Brazilië. Nadat zij de Amazone een
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depart indefinitcly from the original type” tege
lijk voorgelezen met een kort overzicht van Dar- 
win’s theorie, waarin do wetten van de vermenig
vuldiging der dieren, de strijd om het bestaan, het 
overleven van de best toegeruste en het onder
gaan der zwakken enz. duidelijk werden uiteen
gezet. Het kan ons niet verwonderen dat deze 
gebeurtenis het begin was van een lange onafge
broken vriendschap tusschen beide geleerden, 
baanbrekers voor een geheel nieuwe richting in 
de studie der natuur.

Het is niet mogelijk hier een volledig overzicht 
te geven van de talrijke geschriften, die uit de 
ontzaglijk vruchtbare pen van Wallace zijn ge
vloeid; slechts zij hier nog vermeld: „On the zoo- 
logieal geography of the Malay Archipelago” 
(Journal of the Proceed. of the Linneaii Society, 
Zoology, vol. 111, 1859) waarin voor het eerst 
gewezen wordt op de zoogenaamde 
g r e n s 1 ij n van Wallace. Reeds ver
scheidene natuuronderzoekers, die zich vóór 
Wallace met de natuurlijke historie van den Ma- 
leischcn Archipel hebben bezig gehouden, Salo- 
mon Muller (1839), Earl (1845), Sclater (1858) 
e. a. was het opgevallen, dat deze eilandengroep 
geen samenhangend diergebied vormt, maar dat 
het Oostelijk gedeelte niet onbelangrijke verschil
len vertoont met de dierenwereld van het Wes
telijk gedeelte. In het eerste gedeelte, Sumatra, 
Java en Borneo omvattend, leeft de olifant, het 
neushoorndicr.detijger enz.,in het kort eenfauna 
in grootc trekken overeenkomend met die van 
het Indisch vasteland, terwijl men in het laatste 
gedeelte, waartoe C'elebes en de Mol ukken be
lmoren, buideldieren aantreft, lorries, de casuaris 
enz., alle vormen, die een toenadering tot de 
dierenwereld van Australië vertoonen. Op grond 
van dit verschijnsel meent Wallace den Malei- 
schen Archipel in twee doelen te moeten splitsen, 
een "Westelijk deel, dat bij Sclater’s Indisch dier
gebied behoort en een Oostelijk,deel, dat tot het 
Australis' h gebied moet gerekend worden; de 
grenslijn tusschen deze beide diergebieden zou 
loopen door Straat Lombok, terwijl Wallace op 
zijn reis meende te hebben waargenomen, dat 
er een verbazend verschil bestaat tusschen de 
fauna - vooral die der vogels — van Bali en 
Lombok, niettegenstaande de beide eilanden 
slechts door een smalle straat zijn gescheiden. 
Noordelijk zou deze grenslijn zich voortzetten 
door de Makasserstraat, die Borneo scheidt 
van ('eb bes, waar behalve de eoeseoes nog de 
anoa, habiroesn en hondsaap voorkomen, zoog
dieren, die op geen der overige Grootc-Socnda- 
eilandcn gevonden worden. Neemt men nu in 
aanmerking dat Sumatra, Java, Borneo en Bali 
gelegen zijn op een gemeenschappelijk plateau en 
van elkaar en van Malakka slechts door oen ondie
pe zee gescheiden worden, terwijl tusschen Bali 
en Lombok een vrij diepe straat zou loopen, dan 
laat zich de overeenstemming in de dierenwereld 
op eerstgenoemde eilanden gemakkelijk verkla
ren, wijl zij waarschijnlijk nog in een vrij jonge 
geologische periode zijn verbonden geweest en 
dus de voorouders der tegenwoordige dierenwe
reld gelegenheid hadden zich van het eene eiland 
naar het andere te verplaatsen (zie GEOLOGIE). 
Hoewel Wallaee beweerde, dat op geen ander 
punt van de aarde tusschen twee naburige dier
gebieden zulk een scherpe tegenstelling bestond 
als hier tusschen het Westelijk (Indo-maleische)

en het Oostelijk (Austro-maleisbhe) deel van den 
Archipel, voegde hij er toch dadelijk aan toe, 
dat „de scheiding tusschen die twee gebieden niet 
geheel volkomen is”, dat „er eenige overgang 
bestaat”. Later in zijn grootc werk „The Geogra- 
phical distribution of animals”, dat in 1876 ver
scheen, noemt hij het bijna onmogelijk te beslis
sen of Celebes in het Indisch of het Australisch 
gebied moet gerangschikt worden, terwijl hij in 
zijn vier jaren later verschenen „Island Life” 
Celebes niet langer tot het Australisch deel van 
Insulinde rekent, maar beschouwt als „een afge
legen gedeelte van het grootc Aziatisch vasteland 
der mioceene tijden”. Ook van andere zijde on
dervond de lijn van Wallace krachtige bestrij
ding; zoo trok reeds Veth in zijne „Obscrvations 
sur les lignes de Wallace” op het aardrijkskundig 
Congres te Parijs in 1875 de juistheid der hypo
these van Wallace in twijfel en in 1S88 toonde 
Jentink aan, dat zij ten deele op een onvoldoen
de kennis van de Maleische dierenwereld gegrond 
was (Tijdschr. K. N. Aardrk. Gen. 2e S. dl. VI, bl. 
246). Maar de sterkste bestrijding ondervond 
zij van den kant van Max Weber, die op twee 
achtereenvolgende tochten door den Indischen 
Archipel de gegevens verzamelde, waardoor de 
onhoudbaarheid van de hypothese van Wallace 
stellig is aangetoond. Had Wallace zijne bewe
ringen grootcndeels gegrond op waarnemingen 
ontle'end aan de vogelfauna, Weber onderzocht 
nauwkeurig de verspreiding der zoetwater vis
sollen, die, aangezien zij minder onderworpen 
zijn aan de invloeden, waaraan landbewonende 
dieren bloot staan, zich daarom volgens Giinther 
er bizonder toe leenen ons licht te verschaffen 
omtrent de oorspronkelijke geographische ver
spreiding eencr bepaalde fauna. Uit dit onder
zoek bleek, wat reeds Martcns in 1874 had aange
toond, dat te beginnen met Celebes, het Oostelijk 
deel van den Maleischen Archipel tegenover het 
Westelijk deel gekenmerkt is door een grootc 
armoede aan zoetwatervisschen;*maar die, welke 
er voorkomen, vertoonen een bepaald Indisch 
karakter, en de werkelijk kenmerkende visschen 
van Australië ontbreken zoowel ton Oosten als 
ten Westen van de lijn van Wallace. Wat nu 
voor de zoetwatervisschcnfauna geldt, kan ook 
van de andere diergroepen gezegd worden, aller
eerst van de zoogdieren, waarmede bij zulke vra
gen ongetwijfeld in de eerste plaats rekening moet 
gehouden worden. Celebes bezit tegenover 31 
niet vliegende zoogdieren, die zonder twijfel tot 
het Indisch gebied behooren, een Australisch 
bestanddeel van slechts 3 soorten, alle tot het 
geslacht Phalanger behoorend, waaruit volgt, 
dat ook de zoogdierenfauna van Celebes een ver
armde Indische moet genoemd worden. Wat nu 
de Oostelijk van Java gelegen eilanden aangaat, 
zoo bezitten Lombok en Flores slechts echt In
dische zoogdieren, terwijl Timor alleen een coea- 
coessoort, vorder Indische zoogdieren herbergt. 
Het blijkt dus, dat de Westelijk van de door Wal
lace ontworpen lijn gelegen eilanden (Sumatra, 
Java en Borneo) ten gevolge van de grootte van 
hun oppervlak en van den langeren samenhang 
met het vasteland van Indië een rijke, specifiek 
Indische fauna kregen. Op de Oostelijk van die 
lijn gelegen eilandenketen begint de verarming 
van de Indische fauna reeds op Bali; een scherpe 
tegenstelling tusschen dit eiland en Lombok 
bestaat niet en zoögeografisch moeten zy be-
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schouwd worden als een voortzetting van Java 
van jongeren datum. Door do loodingcn van do 
Siboga werd ook aangetoond, dat de onderstelde 
diepo waterscheiding tusscken Bali en Lombok 
in werkelijkheid niet voorhanden is, maar dat op 
betrekkelijk geringe diepte een drempel het Zui
delijk deel van beide eilanden verbindt. Hctcigen- 
aardig karakter der fauna van Celebes laat zich 
daardoor verklaren, dat dit eiland eerder van het 
vasteland van Indië gescheiden werd dan de 
drie overige groote Socnda-cilaiiden en verder 
zelfstandig bleef; daardoor behield het eenige 
eigendommelijke vormen, die zich daar verder 
ontwikkelden,t maar zijn fauna bleef arm. Eerst 
Oostclijk van Celebes begint een overgangsge
bied, waarin de Indische vormen steeds meer op 
den achtergrond treden on het getal Australische 
vormen toeneemt, hoe verder Oostelijk men komt

Wallace was president van de Land Nationali- 
sation Society en lid van John Stuart Mill’s 
Land Tenure Reform Association en ook van de 
Society for Physical Research. In 1905 gaf hij 
op 82-jarigen leeftijd zijne Memories uit (Mv life, 
a record of events and opinions).

Voor de literatuur zie men verder: J. F. Nier- 
meyer, de geschiedenis van de lijn van Wallace, 
T. A. G. (2e S.) dl. XIV, 1897; Max Weber, der 
Indo-australische Archipel und die Gcschichte 
seiner Tierwelt, 1902.

WALLACEODENDRON CELEBICUM Kds. 
Fam. Lcguminosac-Mimoscac. lvajoe bési pa- 
poea (mal.). Hooge boom van Noord-Cclebes 
met fraai roodbruin hout, dat zeer deugdelijk is 
en gebruikt wordt voor palen, vloerbalken en 
bruggedekplanken.

WALLAGO. Zie VALLEN.
WALOE ONGGOÈ. Bergtop op Celebes (zie 

aldaar onder b. midden celebes), hoog 2628 M.
WALOEH (jav.) Zie CUCÜRBITA PEPO.
WALOEH KËNTI (jav.). Zié LAGENARIA.
WALOER (jav.). Zie AMORPlIOPiïALLUS 

CAM PAN U LATTJS.
WALOR (Kei-cil). Zie PËRGAM en BOE- 

ROENG-DARA LAG ET.
WALVISSCHEN (Celacea), geheel aan het 

leven in water gebonden zoogdieren (zie aldaar), 
wier lichaam dienovereenkomstig een zoodanige 
wijziging ondergaan heeft, dat zij den oppervlak - 
kigen beschouwer aan visschen doen denken. 
Het lichaam is min of meer cylindrisch en ein
digt in een horizontale staartvin met twee sym
metrische vleugels. Met de vertikale staartvin 
der visschen heeft deze niets gemeen, daar zij 
evenals de vaak optredende rugvin slechts uit 
bindweefsel en vet bestaat en geen skeletdcelen 
bevat. De huid is spiegelglad ten gevolge van 
het ontbreken van haren; evenwel' heeft de 
meerderheid der Walvisschen, althans gedurende 
het feutale leven, enkele stijve haren langs de 
lippen, soms bok in de nabijheid der neusgaten. 
Huidklieren ontbreken ten ecncnmale, met uit
zondering der mèlkklieren. Deze monden uit op 
twee mclktepels, die aan weerskanten van den 
buik, dicht
spleetvormigen zak liggen. Daar het jong onder 
water niet zuigen kan (het is zelfs twijfelachtig, 
of het den melktepel wel kan vasthouden), wordt 
de melk met kracht in diens bek uitgespoten door 
een sterke huidspier, die tusschen melkklier en 
huid ligt en door haar samentrekking de klier 
samenperst. Opmerkelijk is verder aan de huid,

dat onder de betrekkelijk dikke opperhuid een 
eigenlijke, vetvrije lederhuid in den regel nage
noeg ontbreekt. Slechts van zeer enkele wal
visschen kan men derhalve leder bereiden. De 
speklaag daarentegen is vaak van zoodanige 
afmeting, dat zij de aanleiding is, dat op vele 
soorten ter wille van traan bereiding geregeld 
jacht gemaakt wordt.

Kenmerkend van de Walvisschen is de ver
plaatsing der neusgaten naar achteren, waar
door de neuskanalen schujn (Balein wal visschen) 
of vertikaal (Tandwalvisschen) naar de keel 
loopen. Bij de Baleinwalvisschen vindt men twee 
spieetvormige, naast elkander liggende, bij de 
Tandwalvisschen slechts’één, asymmetrisch ge
legen neusgat („spuitgat”). Door deze ligging 
bovenop den kop kan op gemakkelijke wijze aan 
de ademhaling voldaan worden, doordat het dier 
zijn neusgat slechts aan de oppervlakte van het 
water behoeft te brengen, terwijl de mondopening 
ondergedompeld blijft. De bouw der longen, de 
eigenaardige ligging van het middenrif, de losse 
verbinding der ribben, veroorloven ruime uit
zetting van de borstholte en daardoor zeer ruime 
inademing. Hierdoor zijn de dieren in staat ge
steld de adempauzen zeer te verlengen: zij be
dragen bij groote walvisschen gemiddeld 3 
nuten, maar kunnen desnoods bij diep en lang 
duiken tot een uur uitgestrekt worden. Hierbij 
heeft natuurlijk vertraging van den hartslag en 
daarmede van de bloedcirculatie plaats, maar het 
vaatstelsel heeft inrichtingen, die hieraan tege
moet komen. Komt het dier eindelijk weer aan 
de oppervlakte van het water, dan wordt de 
ademhalingslucht met groote kracht uitgedre
ven, daarbij worden de boven de spuitgaten ge
legen watordeelen meegesleurd en in koude kli
maten de waterdamp der ademhalingslucht ge
condenseerd, wat aanleiding gaf tot het verhaal 
van het „spuiten” der walvisschen, doordat men 
meende, dat wa.ter, door den mond ingelaten, 
zou worden uitgespoten.

Een eigenaardige vervorming ondergaat de 
schedel door de buitengewone verlenging van 
zijn kaakgedeelte tot een soort snavel. Hierdoor 
kan de kop zoodanig in lengte toenemen, dat hij 
bv. bij Balaena (den Groenlandschen Wulvisch) 
een derde der geheele lichaamslengte bereikt. 
Van het overige skelet, dat gekenmerkt is door 
sponsachtigen bouw en groot vetgehalte der 
beenderen, zij alleen vermeld de verkorting en 
vaak versmelting van alle of een deel der 7 hals
wervels, in verband met het ontbreken van een 
eigenlijken hals; voorts de eenvoudige bouw der 
wervels. De staartwcrvels, daargelaten natuurlijk 
dat zij naar achteren steeds kleiner worden, ver
schillen maar weinig van de roinpwervels en de 
voorste hebben nog groote uitsteeksels voor do 
vasthechting der sterke staartspieren. Do voort
beweging geschiedt immers door de krachtige be
weging van den staart, die in afmeting en kracht 
toegenomen is, naarmate de voorouders der 
walvisschen zich meer en meer aanpasten aan het 
leven in water. In verband daarmee gingen de 
achterste ledematen achteruit, zoodat slechts 
een rudiment van het bokken overgebleven is; 
alleen bij Baleinwalvisschen draagt dit nog duide
lijke, maar nietige resten van dij- en scheenbeen. 
Gedurende het embryonale leven echter is nog 
een aanleg van achterste ledematen waar te 
nemen, die zelfs korten tijd als kleine stompjes
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uitsteken. De voorste ledematen hebben den 
vorm van vinnen aangenomen, maar hun inwen
dige bouw is geheel in overeenkomst mot dien 
van de voorste ledematen der overige Zoogdieren. 
Evenwel is de bewegelijkheid der doelen ten op
zichte van elkaar opgeheven, zoodat slechts in het 
schoudergewricht beweging mogclijk is. Geheel 
'in afwijking van andere Zoogdieren kan het 
aantal vingerkootjes vermeerderd zijn. Nagels 
ontbreken.

De hersenen zijn bijzonder rijk aan windingen. 
Bij groote soorten overtreft hun gewicht zelfs dat 
van de hersenen van den mensch, maar in ver
houding tot het lichaamsgewicht is beo gering 
(bij tu'irena mysticetus 1/22.000 van het lichaam* 
gewicht).

Onder den invloed van het leven in water is 
het reukorgaan achteruit gegaan, zoodat zelfs 
de reukzenuw bij enkele soorten ontbreken kan. 
Ook het oog vertoont aanpassing aan het medium 
in zijn lichtbrekendé deelen en is op verschillende 
wijzen beschermd tegen den invloed van ver
meerdering van druk bij het duiken. Ook het 
gehoororgaan heeft belangrijke verandering on
dergaan, voor een deel achteruitgang: zoo is de 
oorschelp verdwenen. Op haar plaats vindt men 
slechts een kleine opening, die in de sterk ver
nauwde uitwendige gehoorgang leidt.

Als gevolg van de pclagische levenswijze moest 
de kauwfunctic achteruitgaan, aan den anderen 
kant moest een zeer wijde mondopening van 
voordeel zijn bij het jagen naar prooi. In ver
ban'! hiermee heeft verlenging der kaken, achter
uitgang der kauwspieren en wijziging van het 
gebit plaats gehad. Dit laatste ga,at öf bij het 
volwassen dier geheel verloren (zie BALEIN- 
WALVISSCHEN), óf liet komt nog tot volledige 
ontwikkeling, maar bestaat dan uit kegelvormige 
tot kauwen ongeschikte tanden (zie TANDWAL
VISSCHEN). Het voedsel komt in elk geval 
ongekauwd in de maag. Aan deze worden dus 
bijzondere cischen gesteld, waaraan zij tegemoet 
komt door een gecompliceerden bouw, die vroc- 
gev ze<-r ten onrechte aanleiding heeft gegeven tot 
de opvatting, dat zij met een herkauwer.smaag te 
vergelijken zou zijn.

Regel is, dat de Walvisschen slechts één jong 
werpen nu een draagtijd van omstreeks 10 maan
den tot een jaar. Het wordt zeer volmaakt ge
boren en heeft bij Tandwalvisschen 1 /,,bij Balein
wal visxchen 1 /;, van de lengte der moeder; het kan 
deze dus gemakkelijk volgen, totdat het onge
veer de helft van de grootte der moeder bereikt 
heeft, om daarna voor zich zelf te zorgen. Meestal 
blijven de Walvisschen in groote of kleinere 
scholen bijeen. Al naar gelang van den aard van 
het voedsel en de levensgewoonte eenor bepaalde 
soort vertoeven zij in heb kustwater of verwijde
ren zij zich ver van hot land. Uit don aard dor 
zaak komen niet zulke scherpe grenzen van ver
spreiding voor als bij vele landdieren. Hun 
voorkomen wordt slechts beperkt door do tem
peratuur en door do aanwezigheid van geschikt 
voedsel. Zoo zijn er dan ook soorten van univer- 
seele verspreiding, terwijl andere aan de tropische 
of de koude zeeën gelanden zijn. In de tropen 
komen ook soorten in rivieren voor.

De uit den Indischen Archipel met zekerheid 
bekende soorten waren tot voor kort weinig tal
rijk. Het geringe aantal stond in geen verhou
ding tot de gesteldheid der zeeën van den Archi

pel, die rijk zijn aan visschen en inktvisschen.
Men ziot cr dan ook vaak talrijke scholen van 
dolfijnachtigc Walvisschen. Do kennis ervan 
wordt bemoeilijkt, doordat in den Indischen 
Archipel slechts zelden Walvisschen schijnen te 
stranden en doordat tegenwoordig de vangst dier 
dieren slechts geschiedt door de bewoners van de 
kampoengs Lnmakera op Solor en Lamararap op 
Lomblèm, beide iïTdcn ïimor-archipel. Hier kon 
dan ook de Siboga-Expeditie binnen weinige 
uren een aantal walvischschcdcls verzamelen, 
waardoor Webcr (Iets over walvischvangst in den 
Indischen Archipel,Rumphius Gedenkboek, 1902, 
bl. 89) de van den Archipel bekoijde soorten van 
Tandwalvisschen met verscheidene vermeerderen 
kun (zie TANDWALVISSCHEN). De walvis
schen worden door de bewoners der genoemde 
kampoengs geharpoeneerd, aan wal gebracht en 
daar zoo grondig mogelijk van alle zachte deelen 
ontdaan, die gegeten worden; zelfs de hersenen 
worden daartoe uit den schedel gehaald. Tot hun 
buit behooren ook groote soorten, zooals Vinvis- 
scho.i (zie BALEIN WALVISSCHEN) en de 
Pot vi.' ?h (zie aldaar). Behalve ter wille van het 
vleeccli wordt de jacht ook bedreven om de 
traan, clie uit het spek van enkele soorten ge
kookt wordt. Het bedrijf wordt geheel op in- 
landscho wijze beoefend, met kleine, voor dit 
doel gebouwde roeibooten, die zich niet ver van 
de kust verwijderen en een uitbouwsel hebben 
aan den voorsteven, waarop de harpoenier plaats 
neemt. De harpoen gelijkt op dien, waarmee in 
den Archipel meer algemeen haaien en andere 
groote visschen gevangen worden; hij is van 
ijzer, wordt los op een stok gestoken en van een 
lijn voorzien, die hem met de boot verbindt.
Een eëht Indisch ceremonieel vergezelt het gereed 
maken van de vangst voor het gebruik. Dat er 
door de Solorcezen ooit gejaagd is op een manier, 
die (Tijdschr. v. Ned.-Indiö 1S49, II, bl. 66) 
aldus beschreven wordt: „bij het naderen van 
den walvisch springt de harpoenier op den rug 
van denzclven en drijft hem met alle magt de 
harpoen in het lijf die aan de schuit gebonden is,” 
mag 'onwaarschijnlijk heeten.

Het zonderlinge feit, dat alleen in de twee ge
noemde naburige kampoengs die vangst, die zoo
veel moed on behendigheid cischt, uitgeoefend * 
wordt en nergens elders in den Archipel,gaf Weber 
aanleiding tot de meening, dat het een jacht is, 
die de inlanders van Amerikaansche en Engelsche 
walvisehvaardcrs geleerd hebben en, overeen
komstig hun behoeften en hun middelen, voor
al op de kloinoro soorten toepasten, welke voor de 
uithecmscho jagers geen waarde hadden. Deze 
laatsten kwamon vroeger gedurende een lange 
reeks van jaren, langs Timor en vervolgens door 
do straton tusschen Florcs en Wètar, of via de 
Halmahéru-Zce, in den Archipel, zochten aan
raking met de bevolking ter wille van verschc 
victualie en vertoefden cr, door tegenwind en tij 
gedwongen, vnalc dagen lang; gewend om vis
schen en schildpadden *tc harpoenccren, waren 
de inlanders wel voorbereid tot deze andore jacht 
met den harpoen. De jacht door vreemdelingen 
heeft in den Archipel sinds lang opgehouden.

WAMA. Naam door de Papoea’s van de baai 
Lobo gegeven aan een Rhinocoros-vogcl, JRhy- 
tiocceros plicalus, in de Molukkon Bocroong taoen 
of. Jaar vogel. Zio over Jaarvogcls wat daarvan 
gezegd is onder NEUSHOORNVOGEL.
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WANGOERIE (N.-Guinea). Zie BOOMKAN" 
GOEllOE’S.

WANTSEN. Zie RHYNCHOTA.-yV, * ;
WAPENS (STEDELIJKE). Voor zoover ons 

bekend is, voeren slechts de hier volgende steden 
in Indië een van overheidswege ingestold wapen.

Batavia. Het wapen dezer gemeente vertoont 
in rood een Romcinscli zwaard van staal (blauw) 
met dito gevest. Het zwaard wordt omkranst 
door twee lauriertakken van groen, waarvan do 
onderuiteinden zich boven het gevest kruisen en 
saamgebonden zijn met een, naar beide zijden 
uitwapperend, lint van zilver (wit). Het schild 
mag worden gedekt met een stedenkroon, zijnde 
eene gemetselde ring met 5 vierkante torens, ter
wijl als versierselen kunnen worden toegevoegd: 
als schildhouders twee heraldische leeuwen, en 
profil, van goud (of geel), getongd engcnageld van 
rood, staande op een lint van blauw, waarop in 
Latijnsche letters van goud het devies „Dispe- 
reort niet.”

Dit wapen is de stad verleend door haren stich
ter J. P. Coen bij diens resolutie van 15 Aug. 
1620. Een uittreksel dier resolutie luidt als 
volgt : „Nopende ’t geproponeerde van de Stad 
(olim) Jacatra met een Wapen te voorsien om 
’t zegel ten zaaken dienvolgende te formeeren. 
Is verstaan zulks nodig te weesen endc dat men 
de vStadt voor haar Wapen en Zegel geeven zal 
een zwaert van Azur in een Orange Schild stec- 
kende met de punt door een Laurieren Krans van 
couleur bruyn-groen als hier ter zijden. Aetum 
in ’t fort Jacatra datum ut supra ende was onder
tekend J. P, Coen, I. Dcdel, F. de Gapen tier, 
Martinus Pioter Dirksz., Pieter Barendsz. en Thys 
Cornelisz.' Vleeschhouwer Secretaris.” (Zie E. 
Netscher, Tijdsein*. Bat. Gen., 4, 1855,' bl. 284). 
De schildhoudeis met lint en devies zijn er 
later, in de 17e eeuw, aan toegevoegd, zooals 
toen gebruikelijk was. Eene zoodanige afbeelding 
komt o.a. voor op het titelblad van den almanak, 
gevoegd bij het naamboekjo van N.-I. voor 1770, 
waaraan de afbeelding van Van Rhedc van der 
Kloot, in zijn Gouv.-Gen. en (‘omm.-Cen. van 
1891, is ontleend. Soms gaf men deze schildhou
ders de symbolen van den Nederl.Statenleeuw. n.l. 
zwaard en pijlenbundel, in den opgeheven voor
klauw. Eene dergelijke afbeelding vindt men als 
olievcrftcekening in l>et Rijks-Museum te Am
sterdam. De rechter leeuw (heraldisch rechts - 
links voor den aanschouwer, en her. links — 
voor den aanschouwer rechts) hoeft dan den bun
del van zeven pijlen, met de punten omhoog in 
den linker-, de linker leeuw het zwaard in don 
rechter voorklauw.

Het oorspronkelijk oranjekleurig schild is in 
den loop der tijden rood geworden, waarschijnlijk 
omdat hot Oranje geen heraldische kleur is. Het 
blauwe zwaard, dat met de punt door een bruin
groenen laurierkrans steekt, wordt later een Ro- 
meinsch zwaard van staal (dus ook blauw) met de 
twee hiervoron omschreven groene lauriertakken 
en wit lint. Het devies „Dispereert niet” is 
natuurlijk afkomstig van den groeten stichter 
der stad, terwijl de stodekroon hoogstwaarschijn
lijk uit het Napoleontische tijdperk dateert. 
Napoleon had deze kroon van de Romeinen, bij 
wie het een teelten van verkregen burgerrecht was, 
overgenomen en boven de gemeentewapens aks 
stedekroon doen plaatsen.

De officieole omschrijving van het wapen,

WAMPOE. Zie LANGIvAT (Rivier van).
WANDAMMEN. Landschep aan den Zuid- 

westelijksten inham der Gcelvinkbaai (Wandam- 
menbaai gehectcn) in Nieuw-Guinea, en in enge- 
ren zin de Oostclijke kuststrook van dien inham, 
grenzende aan de Westelijke hellingen van het 
Wondiwoi-gebergte. Men vindt er elf kampoengs 
(de grootste, Rasic, heeft een twintigtal huizen), 
die bijna alle langs de kust zijn gelegen. Alle aan 
zee gebouwde woningen zijn op palen boven het 
water opgetrokken en hebben geen verbinding 
met den vasten wal. Wandainmen is rijk aansa- 
goepalmen en uit de hoogere bergstreken ver
krijgt men magoi-schors en muskaatnoten. De 
strandbewoners houden zich bezig met visch-. 
vangst, de anderen met het vervaardigen van 
prauwversiersels, het kloppen van boombast en 
het bakken van sagoe-oventjes, welk bedrijf 
vooral in Rasie veel wordt uitgeoefend. De Pa- 
poesche bevolking aan de Wandammen-baai is 
nog zeer onbeschaafd; nu en dan wordt de rust 
er verstoord door onderlinge twisten, in den regel 
een gevolg van drankmisbruik, terwijl ook het 
bijgeloof nog vaak bloedige offers eischt. (Kol. 
Verslag van 1904, bl. 99). Zie ook PAPOEA’S, 
sub IV ten tweede.

Voor uitvoeriger mededeelingen zie F. S. A. de 
Clercq, De baai van Wandamèn in het zuid
westen der Geelvink-baai, Ind. Gids, 1889, i, bl. 
460, en De West- en Noordkust van Ned. Nieuw- 
Guinea, Hoofdstuk IV: De'Zuid- en Oostkust der 
Geelvinkbaai, Tijdschr. A. G. 2e S. X (1893), 
dl. 2, bl. S41' vgg.; en de Koloniale Verslagen, 
vooral dat van 1890, bl. 19 vgg.

WANDELEND BLAD. Zie RECHTVLEU- 
GELIGEN en MIMICRY.

WANDJI. Zie WANGI-WANGI.
WANDJI’SCH. Zie MOENA’SCH-BOETON- 

SCHE TALEN.
WANGAL (Aroe eik). Zie KOESKOE

ZEN.
WANGETAN (N.-Celebes). Zie MUIZEN.
WANGGA. Zie VAARTUIGEN.
WANGGAR. Rivier op Nieuw Guinea, welke 

uitmondt in het meest Zuidelijke deel van de 
Geelvinkbaai. Zij valt met twee armen in zee, 
beide slechts bevaarbaar voor weinig diepgaande 

* prauwen. Aan den Oostelijken arm ligt de kam- 
poeng Wanggar op 3C23'30" Z.B. en 135 20'! 0" 
O.L. In het heuvelland, op ongeveer 45 K.M van 
de kust, splitst de rivier zich in twee takken, de 
Oostelijke Menoo-rivier, de Westelijke Waisai- 
rivier genaamd; beide komen van het We}dand- 
gebergte (zie aldaar). Aan de Waisai ligt de 
Jabi-kampoeng Oewapa.

WANGI-WANGI. Eilandje van de Toekang 
Bësi eilanden (zie aldaar), ook wel Wandji ge
noemd, waarop een kustlicht is gebouwd.

Het is 19 K.M. lang en 13 K.M. breed en be
staat uit jonge koraalkalk. De boomgroei is er 
sehaarsch. Het dorp Wandji is een berucht roo- 
versnest en door brokken koraalkalk als eene 
vesting afgesloten. Voor‘de Zuidkust ligt het veel 
kleinere eiland Kambade.
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WANGKAL. District van de contróle-afdeeling, 
het regentschap, de afdeeling en de residentie 
Pasocroean,met drie ondcrdistricten en 61 desa’s; 
op het einde van 1905 had het eene bevolking 
van ~ 44000 zielen, waaronder ± 30 Europeanen 
en een 10 tal Chineezen. De standplaats van 
het districtshoofd, is Këdjajan "
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dat door de gemeente Batavia, .den raad dier 
gemeente, alsmede den voorzitter van genoemden 
raad, als zoodanig fungcerend, zal worden ge
voerd, luidt:

in keel: een ontbloot Romeinsch zwaard van 
staal, mot gevest van staal, paalsgewijs, de kling 
omhoog. Het zwaard omkransd' door twee lau
riertakken gekruist boven het govest, te zamen 
gebonden met ter weerszijden wapperende zil
veren linten. Hot wapenschild zal mogen worden 
gedekt met de stedekroon. Aan bedoeld wapen 
kunnen als versierselen worden toogovoogd: als 
schildhouders: dezelfde als vastgesteld voor het 
Nederlandsche rijkswapen (zonder kroon); het 
devies: „Dïspercert niet” in Latijnsche letters 
in goud op een lint van azuur.

Semarang. Eenc gemeentelijke verordening be
treffende het wapen van Semarang bestaat niot. 
Waar echter blijkens artikel 4 der Locale raden 
ordonnantie het ressort der gemeente Semarang 
samenvalt met het gebied der stad Semarang, kan 
aangenomen worden, dat na de instelling dezer 
gemeente bedoeld wapen van de stad op de go- 

«meente is overgegaan. Het bestaat volgens het 
hieronder genoemd besluit uit : „een azuur 
(blauw) veld bevattende in het midden en op- 
den voorgrond eene maagd (van zilver), het 
hoofd mot eik en lauren gekroond, rustende mot 
de regterhand op den kop van een achter haar 
liggenden 1 eeuw (van goud), in deszelfs regter voor
poot vasthoudende negentien pijlen, en mot de 
linkerhand op een anker, met de legende: Sema
rang, er onder geplaatst; het veld met oen kroon 
van vijf burgton gekroond. Nog zij opgemerkt, * 
dat de maagd staande is afgebeeld en dat de lo
gende Semarang in Latijnsche letters in zwart 
op een wit lint is aangebracht, dat van het bo
veneinde van het anker naar beneden afhangt.’

Dit wapen werd de stad verleend door den 
Commissaris-Generaal Du Bus de Gisignics (be
sluit van 29 Mei 1827, No. 20, berustend in het ar
chief van het schutterij-corps te Semarang) als 
blijk van tevredenheid voor „de menigvuldige en 
goede diensten door de schutterij en de vrij
willigers van Semarang, gedurende de bestaande 
onlusten, inzonderheid op het laatst van 1825 
bewezen. Er trokken o.a. in September van dat 
jaar, toen do residentie door muitelingen be
dreigd word, 20 vrijwilligers te paard uit, waarvan 
er 12 sneuvelden on 8 terugkeerden. Het wapen 
komt voor op hol vaandel, dat om dozelfde reden 
aan de schutterij en op de medailles, welke aan 
bovenbedoelde overgebleven vrijwilligers werden 
uitgereikt. (Zie J. Hagoman Jsz., Tijdschr .Bat. 
Gen., II, J862, bl. 440).

Soerabaja. Bij besluit van 30 Juni 1920 No. 
2218 heeft de gemeenteraad van Soerabaja het 
wapen dezer gemeente als volgt vastgosteld : 
„Van azuur (blauw) mot een haai van zilver, de 
kop omlaag en do staart naar rechts opgebogen, 
waaronder een omgewende krokodil van het
zelfde, de kop naar rechts omhoog en do staart 
naar boven gekruld; Stedekroon van goud;schild
houders: twee roodgetongdo en genagelde gouden 
leeuwen; spreuk: Soora-ing-baja.” Bij de hier
boven vermelde officicole omschrijving van het 
wapen heeft men geen rekening gehouden met 
heraldisch rechts on links, zoodat wat hier als 
rechts is aangogevon voor den aanschouwer ook 
rechts is. De spreuk doolt op do schildfiguren, 
Soera = visch en baja = krokodil. (Zie Indisch

Archief, 1891,1, bl. 532). Vgl. ook voor de bctec- 
kenis van dezen naam de afwijkende verklaring 
in het art. SOERABAJA (Residentie) in dit deel, 
bl. 29. De oorsprong van dit wapen is ons niet 
bekend.

Ten slotte zij nog vermeld, dat in het Bulletin 
van het Koloniaal Museum te Haarlem, No. 26, 
(1902) bl. 45, Dr. M. Greshoff mededeelt, dat „her
haaldelijk bij ’t museum geïnformeerd (wordt) 
naar de Indische Stcdewapens, o.a. voor eti- 
quetten van exportartikelen.” Dezerzijds wordt 
in verband mot die vragen verwezen naar de 
Javasche bankbiljetten van ƒ 100, ƒ 200, ƒ 300,
/ 500 en / 1000, waarop duidelijke afbeeldingen 
der wapens van Batavia, Soerabaja en Semarang 
voorkomen.

Bandoeng. Het wapen' dezer gemeente ver
toont volgens afbeeldingen een geschuind schild. 
Links van goud (of geel) en rechts golvend ge
deeld in tienen van blauw en zilver (of wit), 
(rechts en links in heraldischon zin, zie de opmer
king daaromtrent sub Batavia). Over alles heen 
een gekantcelde schuingtaak in zwart, met negen 
tinnen. Het schild is gedekt door oen gouden ste
dekroon en heeft als schildhouders twee heraldi
sche leeuwen, en profil, van goud, getongd en ge
nageld van rood, staande op een lint waarop in 
Latijnsche letters het devies; „Ex undis sol”. 
Daar de kleur der letters niet is aangegeven kun
nen deze zwart op een wit lint genomen worden.

Officieel wordt het wapen, dat door de gemeen
te Bandoeng, den raad dier gemeente, alsmede 
den voorzitter van genoemden raad, als zoodanig 
fungcerend, zal worden gevoerd, zeer onduidelijk 
en heraldisch foutief, aldus omschreven: „een 
rechtstandig wapenschild, diagonaalsgowijze ver
deeld door een balk in sabel, voorstellend een 
dam mot negen schragen, aan den rechterkant 
van wolken dam zich bevindt een zilveren veld, 
doorsneden door negen op gelijke afstanden pa
rallel loopende golflijnen en aan den linkerkant 
waarvan zich uitstrekt een egaal goud veld. Het 
wapenschild is gedekt met een gouden steden- 
kroon. Aan bedoeld wapen kunnen als versiersels 
worden toegevoegd: als schildhouders twee el
kander aanziende leeuwen, als vastgesteld voor 
het Nederlandsche rijkswapen (zonder kroon); 
het devies: „Ex undis sol” in Latijnsche lotters.” 
De herkomst van dit wapen is ons niet bekend.

Banjoewangi. Volgens een artikel van Dr. F. 
Epp, waarin vermeld wordt de legende, waaraan 
Banjoewangi (welriekend water) zijn naam ont
leent, zou deze plaats een wapen bezitten. Met 
verwijzing naar bedoelde legende wordt toch in 
dat artikel gezegd: „Hier vandaan de naam dezer 
plaats en haar tegenwoordig wapen, ’t welk uit 
eon kris bestaat, die mot de punt in water is ge
stoken.” (Zio Tijdschr. v. N.-L, .1849, 2, bl. 261).

Chc.ribon. De gemeente Cheribon, de raad dier 
gemeente, alsmede de voorzitter van dezen raad, 
als zoodanig fungcerend, voeren eon wapen, 
waarvan de officioele beschrijving luidt als volgt: 
Doorsneden: 1. van blauw, beladen mot een vijf-' 
puntigo ster van zilver; 2. van zilver, beladen met 
drie garnalen van blauw, geplaatst 2, 1. Steden - 
kroon in natuurlijke kleur. Wapenspreuk: „Per 
Aspera ad Astra”. Ook de herkomst* van dit 
wapen is ons onbekend.

Tjggl. Officieel is voor deze gemeente hot vol- 
gendo wapen vastgestold: „In een schild met 
afgeknotte bovenhoeken op een veld van azuur, in
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goud 'een zeilende Oost-Indiëvaarder met twee bruik van werktuigen aan te treffen. Aangezien
vlaggen in top en op den achtergrond links land nu de oermenschen nog eerder werktuigen zullen
met twee palinboomen. Het schild wordt gedra- hebben noodig gehad om zich te verdedigen tegen
gen door twee staando leeuwen, in goud, staande voor hen gevaarlijke dieren, dan tot het vcrkrij-
op een lint met het woord „Tegal”. Boven het gen van voedsel; zoo is de onderstelling niet ge
schild de Hollandsche gravenkroon in goud”. waagd, dat de oudste werktuigen van den mensch
De in de omschrijving genoemde schildvorm met wapens waren. De meest primitieve wapenen
afgeknotte bovenhoeken is in de heraldiek niot waren de knots of knuppel, de slag- en de werp-
bekend en komt op de ons bekende afbeelding steen. Combinatie van deze leverde de knots
dan ook niet voor. Voor de op het schild voorko- met slagsteen. Knotsen zijn zelfs in den laatsten
mende zoo en land met twee palmboomen is geen wereldoorlog nog gebruikt geworden; oude wa-
kleur aangegeven, zoodat zij in natuurlijke kleu- pens zijn in gebruik gebleven naast de meest
ren worden afgcbeeld. Evcnzoo het lint met op- moderne. Het is dus natuurlijk, dat ook bij de zoo
schrift, men noemt dan gewoonlijk Latijnsche uiteenloopende volken van Ned.-Indië naast
letters in zwart op een wit lint. De gravenkroon meer moderne, velerlei primitieve wapens zullen
is een gouden band, van boven bezet mot witte worden aangetroffen. Do onbeschaafde volken
paarlen, volgens de ons bekende afbeelding zeven bezitten geen andere dan de laatstgenoemde,
in getal.' Ook bij de beschrijving van dit wapen is welke kunnen worden vervaardigd zonder ge~

'geen rekening met heraldisch links en rechts ge- bruik te maken van metaal. De beschaafde vol
houden, zoodat het land met de palmboomen ook 
voor den aanschouwer links zijn aangebracht.
De herkomst van dit wapen is ons onbekend.

Maïcasscr. Het wapen.dat door de gemeente 
Makasser, den raad dier gemeente, alsmede door 
den voorzitter van genoemden raad, als zoodanig 
fungeerend zal worden gevoerd, is, volgens de 
officieele beschrijving: ln goud: een vruchtdra
gende cocospalm van sinopel, geplaatst op gras
grond, de cocospalmen op ongeveer een derde 
van zijne hoogte doorstokon door een baarswijs 
geplaatst zwaard in natuurlijke kleur. Het wapen
schild zal mogen worden gedekt door een stede- 
kroon met vijf getinneerde torens van goud. Aan 
bedoeld wapen kunnen bij wijze van versierselen 
worden toegevoegd als schildhouders: „twee her
ten' in natuurlijke kleur, getongd van keel en 
staande op een tak van den Tangkalakbooin, 
eveneens in natuurlijke kleur”. Ter verduidelij
king van de hiervoor gebezigde heraldische uit
drukking „baarswijs” zij het volgende opgemerkt.
Een baar of baer is een linkerschuinbalk en baars
wijs bèteekent dus in de richting van een linker
schuinbalk d.i. diagonaalsgewijze van den linker
bovenhoek naar den rechteronderhoek (links en 
rechts, heraldisch opgevat). Verder sinopel = 
groen en keel = rood.

Omtrent het wapen van Makasser gaat het ver
haal, dat C. Speelman bij zijne overwinning van 
de Makassaren in 1667 in het bijzijn van zijne 
zegevierende bondgenooten en de vernederde 
vijanden zijn zwaard trok, en als !t ware om zijn 
kracht te toonen, dit met één stoot door een klap
perboom stak. Aan deze daad zou het wapen zijn 
ontstaan danken. Volgens sommigen schonk 
Speelman zelf in 1667 het wapen aan de.stad; an
deren beweren dat het wapen van 1708 dateert.
(Zie o.a. Warnasarie, Indisch jaarboekje, 1850, 
bl. 111). De stedekroon dateert waarschijnlijk uit 
het'Napoleontische tijdperk. (Zie verder bij de 
beschrijving van het wapen van Batavia). Do 

./S lier komst der schildhouders is ons niet bekend.
WAPENS DER INLANDSCHE BEVOLKING.

Het tweegevecht en de oorlog zijn in de mensche- 
lijke samenleving noodzakelijk, althans onver
mijdelijk geweest; beide zijn verschijnselen zoo
wel van den primitieven als van den modernen 
tijd. Thdbretisch kan men zich oermenschen den
ken, die geen enkel werktuig en dus ook geen 
wapen gebruikten; practiseh zullen dergclijke 
menschen er wel nimmer zijn geweest; immers 
reeds in de dierenwereld zijn sporen van het ge-
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ken, en allen die de bewerking van metalen ver
staan, beschikken bovendien over velerlei soorten 
van blanke wapenen, terwijl sommige andere 
soorten in onbruik raakten en soms zelfs geheel 
verdwenen. Enkele stammen slechts zijn er in* 
geslaagd vuurwapenen te vervaardigen, doch 
geen moderne; vuurwapens, nu in gebruik bij de 
Inlandsche bevolking, zijn bijna zonder uitzon
dering ingevoerd. Wapens van dezelfde soort, 
in gebruik bij velerlei stammen, hebben toch bij 
eiken stam iets eigens, iets karakteristieks, waar
aan de herkomst veelal dadelijk is te onderken
nen; dientengevolge is het zeer wel mogelijk bij 
een beschrijving van de wapens een indeeling te 
volgen overeenkomstig dc stamverdeeling van de 
bevolking. Wil die beschrijving een samen vattend 
overzicht geven van dc verschillende wapen- 
soorten, dan kan zij meer overzichtelijk worden, 
indien zij aansluit bij eene indeeling naar gelang 
van de wijze waarop het wapen wordt gebruikt, 
van de handeling waartoe het is bestemd, slaan, 
houwen, steken, stooten, enz.; en deze indeeling 
zal dan ook hier worden gevolgd, overeenkomstig 
een aanstonds aan te geven schema. Naai1 dc 
bestemming kan een indeeling worden gemaakt 
in twee hoofdgroepen: wapenen voor het ge
vecht van nabij, van man tegen man, en wapenen 
voor het gevecht op afstand; do verbind ings- 
schakel tusschen deze groepen wordt gevormd 
door de knotsen, waartoe ook de werpknotsen be- 
hooren, en door lansen en speren, waarvan be
paalde soorten dienen om mode te stooten, andere 
om mede te werpen. In beide groepen zijn oude 
zoowel als moderne wapens te onderscheiden; 
men vergelijke bijv. de beonen dolk en de fijn 
bewerkte kris, de blaaspijp bn het vuurwapen. 
De meest primitieve wapens zullen wol gebruikt 
zijn geworden voor de jacht en voor den strijd 
beide; doch later werden er wapens vervaardigd, 
die in het bijzonder bestemd waren voor de jacht, 
andere uitsluitend bestemd voor het gevecht. 
Natuurlijk kan een jachtwapen, bij gebrek 
beter, ook dienen als strijdwapen, evenals allerlei 
gereedschappen, als bijv. grasmessen en dergc
lijke, zoo noodig als wapen kunnen worden ge
bruikt. Dus zijn de grenzen tusschen wapens en 
gereedschappen, tusschen jacht- cn strijdwapens 
niet altijd scherp te trekken. Hetzelfde kan ge
zegd worden ten aanzien van echte 
monie-wapens; de laatste zijn somtijds slechts 
imitaties. Deze worden voornamelijk gebruikt bij 
dansen, beter bij dans-drama’s, die in den aan-
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vang wellicht alle een godsdienstige beteckenis 
hadden; analogie-handelingen, waarmede 
to voren zooveel mogelijk het succes van het 
gevecht, van de jacht, etc., moest worden ver
zekerd, en waarbij met het gebruik van imitatie- 
wapons kon worden volstaan. Staatsie-wapens, 
wapens welke tot teeken van waardigheid dienen, 
onderscheiden zich niet zelden door fijne bewer- 

. king, door rijke versiering, zonder echter immer 
dientengevplgo minder bruikbaar te zijn als 
werktuig voor het gevecht. Slechts bij uitzon
dering is zulk een staatsiewapen verworden tot 
een soort imitatie. Do hier aangeduide onder
scheiden categorieën van wapens zullen bij de 
beschrijving van elke soort, waar noodig, af
zonderlijk worden vermeld.

Van velerlei wapensoorten kunnen enkele 
kenmerken worden vastgesteld, die voor verre
weg de meeste exemplaren van een en dezelfde 
soort gelden; kenmerken dus, welke een bepaalde 
soort duidelijk typeeren. Bovendien zijn dan 
enkele kenmerken aan te geven, welke eigen zijn 
aan vele exemplaren van eenzelfde soort wapen, 
in gebruik bij bepaalde volksgroepen of stammen. 
Zooveel mogelijk zal op deze kenteekenen de 
aandacht worden gevestigd bij de beschrijving 
der voornaamste wapensoorten. In den loop der 
tijden kan het gebruik van een wapensoort na
tuurlijk verandering ondergaan; dientengevolge 
worden bepaalde wapens bij het eene volk ge
bruikt voor jacht en strijd beide, bij een ander 
volk bijv. uitsluitend voor de jacht, terwijl ze 
elders nog slechts gebezigd worden voor sport 
en spel. Ook kunnen door toename van verkeer 
wapens in gebruik zijn gekomen in landstreken, 
waar deze vroeger niet inheemsch waren; wa
pens zijn gemakkelijk mede te voeren en te ver
handelen artikelen;zij kunnen licht„verschleppt” 
worden. Deze omstandigheid kan naast andere 
oorzaken leiden tot onvolledigheid bij de ver
melding van de zoogen. vindplaatsen, waarvan 
de opgave voor een gebied, dat uit zulk een groot 
aantal eilanden bestaat cn met zulk een uiteen- 
loopcndo bevolking als Ned.-Indië, in een ency- 
clopaxlie-artikel uit den aard der zaak toch niet 
geheel volledig kan zijn.

Na do aanvalswapens zullen de verdedigings
wapens worden besproken. Deze kunnen worden 
onderscheiden in twee hoofdgroepen, al naar ge
lang zo worden gehanteerd, zoodat hun waarde 
mede afhankelijk is van de vaardigheid van den 
gebruiker, dan wel eenvoudig aan het lichaam 
paroerstokken cn schilden, tot de tweede helmen, 
worden gedragen. Tot de eerste groep behooren 
kurassen, maliënkcflders, schubbejakkcn en ande- - 
re oorlogskleedingstukken. Zoo zal dan een over
zicht gegeven worden naar onderstaand schema:

I. Wapens voor liet gevecht
van n a b ij.

a. Slagwapcns : knotsen.
b. llouivivapcns : zwaarden en sabels.
c. Steekwapens : messen en dolken, waarbij

krissen afzonderlijk zijn to behandelen, 
on degens.

d. Stootwapcns : lansen en speren.

II. Wapens voor het gevecht
van #

a. Werpknotsen, to bespreken bij I. a.
b. Slingers.
c. Werpsperen, to bespreken bij I. d.

d. Blaasroeren.
e. Bogen en pijlen.
f. Vuurwapenen.

III. Verdedigingswapens.

I. a en II. a. knuppels, knotsen en werp
knotsen. Stok cn steen zijn ongetwijfeld zeer 
oude, en waarschijnlijk wel de oudste wapens. 
De stok kan dienen om te slaan, te stooten, te 
steken en te werpen; de steen om te slaan en te 
werpen. De combinatie leverde in den loop der 
tijden de knotsen met slagsteên, bijl en hamer op; 
hiervan bleef de knots met steen in enkele ge
deelten van den archipel als wapen behouden, 
doch de steenen bijl werd werktuig. Aangezien 
deze bijl echter ook uitmuntend dienst kan doen 
als wapen, en in geval van nood als zoodanig 
wordt gebruikt, is een beknopte beschrijving 
van dit werktuig hier op hare plaats. Steenen 
bijlen, d. w. z. bijlen met steenen klingen, komen 
algemeen voor op Nieuw-Guinea, zoowel aan de 
Zuid- als aan de Noordkust, en bij de bergstam
men; geheel in het Oosten wordt in plaats van 
steen ook schelp gebruikt. Aan de Zuidkust 
zijn de klingen groot, soms wel 20 a 25 c.M. lang, 
met/>een scherp ter breedte van 8 a 9 c.M. De 
vorm doet denken aan een grooten tand; de kleur 
is grauw-grijs, soms naar grauw-groen overgaand. 
Het bovenste deel, dat eenigszins kegelvormig 
toeloopt, is gevat in een opening, aangebracht 
in het wortelstuk van een stevige bamboe, die den 
steel vormt. Meestal zijn deze stelen vrij .kort, 
60 — 75 c.M., bij uitzondering ± 100 c.M. Geheel 
anders zijn de steenen bijlen van de Noordkust. 
De kling is aanmerkelijk kleiner, van donker 
blauw-groen gesteente (chloromelaniet) ge
slepen. De korte steel is van hout, aan de voor
zijde doorboord. In deze opening is onder een 
hoek van ± 9Q" een ander hout gestoken, en 
in het breede ondereinde daarvan krijgt de kling 
zijn ligplaats. Volkomen dezelfde klingen, als aan 
de Noordkust algemeen zijn, worden ook ge
bruikt door de Pësëchëm en nabij wonende berg
stammen, aan de Zuidelijke helling; langs welken 
weg deze steenen zijn gekomen is onbekond. Aan 
de Noordzijde is dicht bij het vroeger Duitsche 
gebied een vindplaats van chloromelaniet, waar 
bijlklingen worden geslepen. De Pësëchëm ver
binden stok en steen niet tot bijl, maar tot dissel. 
Daartoe nemen zij een gevorkten tak, met een 
hoek van ongeveer 60° & 70°, de eene tak van den 
vork vrij veel dikker dan de andere. De dunste 
tak wordt afgesneden op een lengte van ± 0.50 
M. en dient tot steel; in het ondereinde van het 
andere been, dat slechts 30 è, 25 c.M. lang is, 
wordt een ligplaats voor den steen uitgehold, 
terwijl voor betero bevestiging dit gedeelte met 
gespleten rotan wordt om wonden. Even Wes
telijk van do Pësëchëm, meer in de richting van 
den Carstens-top, gebruikt men weer bijlen, geen 
dissels. De steonon kling wordt daar rechtstreeks 
bevestigd in het dikke gedeelto van een houten 
steel, op dezelfde wijze als aan do Zuidkust 
de steen geplaatst wordt in bamboe. Strijdbijlen 
zijn, als werd gezegd, dezo werktuigen niet; 
maar zij kunnen ertoe dienen, inzohderheid 
do groote bijlen van de Zuidkust.

Knotsen worden op Nieuw-Guinea vervaardigd 
van hout, of van hout en steon. De meest primitie
ve worden mot den naam knuppel nog het best
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shal-eilandon voorkomt, wordt in Nod. Zuid- 
Nicuw-Guinoa teruggevonden, misschien wei in 
zijn meest oorspronkelijke gedaante, n.1. de1- 

zaagvisoh, bevestigd aan een stok

aangeduid; ze bestaan uit een dunnen stam of 
stevigen tak van een struik, bij voorkeur 

met een dikker stuk wortelknoest aan het einde. 
Meestal echter wordt ook aan dit eenvoudige 
wapen meer arbeid besteed en gebruikt men een 
dikke lat, een dun balkje, uit een zwaarder stuk 
hout genomen, om liet tot knots af te werken. 
Het handvat wordt rond gemaakt; naar de an
dere zijde verbreedt zich het hout, en daarin 
zijn dan soms geweldige tanden gesneden, zoodat 
het geheel doet denken aan een reuzetikaak met 
steel, een kaak met aangepunte tanden, een 
repeteerende bijl met puntige klingen. Aldus 
vindt men ze in het riviergebied van de Zuid
kust tusschen Oetakwa en Ivamoera, Koepera- 
Poekwa, enz. Dit motief van de getande voorzijde 
blijft dikwijls bewaard, hoewel aanmerkelijk 
verkleind, als het voorste, meer platte gedeelte 
met cenig snijwerk wordt versierd. Wordt de 
stok met een steen verzwaard, dan loopt dit 
boveneinde over korten afstand.sraal en rond toe, 
zoodat het gestoken kan worden door een dubbel 
kegelvormige opening, welke in den steen is uit
geboord. De steenen zijn rond, met ellipsvormige 
doorsnede, en dan van dezelfde steensoort als de 
boven beschreven groote bijlklingen; of wel plat,

. ter dikte van een gewonen metselsteen, stervor- 
mig uitgeslepen, soms met een rozetje tusschen 
de sterpunten in, en dan van een soort witten 
kalksteen. Ter bevestiging van stok en steen 
wordt het boveneinde van de knots gespleten 
en voorzien van een wig; terwijl soms bovendien 
nog een verband van gespleten rotan wordt aan
gelegd.

Veel zeldzamer dan de boven beschrevene zijn 
de druk met snijwerk versierde knotsen, die in 
doorsnede over het versierde gedeelte een regel- 
matigen veelhoek vertoonen. Het bovenste deel, 
dat anders door de opening van den slagsteen 
gaat, is mede van snijwerk voorzien; er wordt 
dan ook geen steen aan bevestigd, zoodat het 
wapen zijn karakter eenigszins schijnt te hebben 
verloren en doet denken aan een ceremonieel 
wapen. In de verzameling der Kon. Mil. Academie 
bevinden zich twee van deze knotsen; de plaats 
van herkomst is niet juist bekend. Het snijwerk 
wijkt nog al af van het meer gewone van Zuid- 
Nieuw-Guinea; doch aan één ex. is een kop uit
gesneden, met de punt van de tong uit den mond, 
geheel gelijk aan de hoofden der groote houten 
beelden, welke van de Zuidkust bekend zijn ge
worden; zoodat ze waarschijnlijk 'toch wel van 
die kust zullen zijn medegebracht. Deze onder
stelling wordt bevestigd door de teekenipg op 
plaat 12 van het werk over Land- en Volken
kunde door Salomon Müller, Leiden 1839—1814.

Aan de Noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea 
worden geen slagsteenen aan de knotsen gebezigd. 
In het Noord-oostelijk deel van Nieuw-Guinea, 
en verder naar het Oosten, o. a. op de Salomo- 
cilanden, komen knotsen voor in allerlei vormen, 
met groote kolven als een geweer; voorts als een 
tweesnijdend zwaard met overgangsvormen naar 
een pagaai met breed blad jwclkolaatstc, met over- 
dadig snijwerk versierd, als ceremonieel-wapen 
teruggevonden worden in Polynesië, op Tonga 
vooral en op de Fidji-eilanden. Deze soorten zijn 
van Zuid-O.ost-Nieuw-Guinea bekend in den 
zwaardvorm, welke in het Engelsche gebied 
%vorden aangetroffen. De getande zwaardvorm, 
getand aan weerskanten, zooals hij op de Mar-

een

zaag van een 
als handvat.

In het Westelijk deel van dcn.archipel dragen 
do knotsen geen steen en hebben zij den vorm 
van een dikken stok, rond of kantig bijgewerkt, 
het gevesteinde wat dunner dan het slageindo;

met metalen beslag aan beide kanten en 
met een doorboring in het gevesteinde, om een 
koord door te doen, ten einde liet wapen steviger 
te kunnen vasthouden. Men kent ze op Java, 
Zuid- en Midden-Sumatra, Zuid-Celcbes en ook 
elders. Van Engano zijn weei' lange knotsen 
bekend met het slageinde in zwaardvorm, of 
beter in mesvorm; aan ééne zijde is een verbrec- 
ding als bij een lang mes. Op dit eiland werden 
ze gehanteerd door vrouwen, die hun mannen 
in den strijd waren gevolgd, om er bij het ge
vecht van man tegen man de schilden der tegen
standers mede stuk te slaan.

!
soms

:■

:
’

Thans nog een enkel woord over werphouten 
en werpknotsen, welke in Ned.-Indië slechts 
sporadisch voorkomen. Zij zijn onder den naam 
paloe-jxiloc bekend van Zuid-Cclebcs, waar ze 
thans worden gebruikt als vischknotscn, om er 
de visschen mede dood te slaan, welke door mid
del van een zeer lang net, bestaande uit een me
nigte aan elkander verbonden vakken, ten laatste 
binnen een kleine ruimte worden opgesloten. De 
bedoelde voorwerpen hebben den vorm van een 
afgeknotte vierzijdige pyramide, waarvan de 4;
15 c.M. lange opstaande ribben een weinig zijn bij - 
gerond. Het grondvlak is ± 7.5 c.M., het boven
vlak 4 a 5 c.M. in het vierkant. Loodrecht op liet 
bovenvlak staat een steel van ongeveer 20 e.AI. 
lengte. Waar deze aan het dikke deel vastzit, is 
de steel door een ringvormige groef versmald, 
naar het heet, opdat hij van het blok zoude af
breken, indien de worp miste. Knotsen, speciaal 
bestemd voor de vischvangst, komen ook in het 
Oosten van N.-Guinea wel voor. Van Sera v/a k 
kent men werphouten, welke aan beide uiteinden 
zijn aangepunt. Als bijzonderheid dient hier 
eindelijk vermeld te worden, dat in het museum 
„Prins Hendrik” te Rotterdam een paar werp- • 
houten aanwezig zijn, herkomstig van Cclcbcs, 
eenigszins in den vorm van de uit Australië zoo 
welbekende bocmörang. Zij zijn namelijk in het 
midden knievormig omgebogen, doch missen de 
buiging in de bladen, die het voorworp tot den 
werper doet terugkoeren. Het eenc einde is een 
ronde stok, als handvat; het andere is een weinig 
versierd. Deze houten zijn nog sporadisch aan te 
treffen bij de Toradja’s.

Opgave van enkele inlandsche namen: Java, 
roejoeng, penlóeng, gddü; Madoera, ghadha; 
Mal., gada, tjohmar, bèlantan ; Midden-Sumatra, 
panggada, lojang; Zuid-Sumatra, pémèntongr 
ptnggada, pfoiggadun ; Makas., paloe-paloc, werp
knots; Noord-Nieuw-Guinea, ornani ; Zuid-N.- 
Guinea, rnoan.

I. b. zwaarden en sabels. Onder dit hoofd 
zullen Avorden behandeld wapens, waarmede 
wordt gehouwen, dus pok die welke in onze taal 
bekend zijn onder den naam kap in e s s e n. Een 
poging om nauwkeurig het onderscheid aan te 
geven tusschen zwaard, sabel en kapmes, het 
laatste woord ook bedoeld als naam van een wa
pen en niet in het bijzonder van een werktuig

:
;
:
\

?
1

!

I

o

t

i



!

WAPENS DER INLANBSCHE BEVOLKING 673

of gereedschap om mode te kappen, stuit op 
zulke moeilijkheden, dat zij hier niet wordt be
proefd. Het aantal verschillende vormen 
deze wapens is overstelpend groot; maar zij laten 
zich toch groepceren. Naast'enkele, meer spo
radisch voorkomende groote, tweesnijdende 
zwaarden, zooals er bijv. bekend zijn van Atjèh, 
welke men in het Nederlandsch zoude aanduiden 
met den naam beulszwaarden, verdienen op de 
eerste plaats genoemd tc worden de algemeen 
verbreide korte houwers, en voorts de sabels 
met flauw gebogen kling, lang of kort. De be
doelde houwers zijn nog weer te onderscheiden 
in twee hoofdgroepen: die, waarvan de kling 
naar voren breed wordt, zoodat het zwaartepunt 
ver naar voren ligt, welke hieronder gemaks
halve worden saamgevat onder de benaming 
klewangs; en die waarvan de kling overal onge
veer even breed is, zoodat ze doen denken aan 
groote kaasmessen, welke deswege, ook weer 
gemakshalve, lange messen of kapmessen zullen 
worden genoemd.

Klewangs zijn recht of slechts flauw gebo
gen, hetzij dat het scherp concaaf dan wel con- 

’vex is; de rug buigt naar de snede toe, soms langs 
een gebogen lijn, soms langs cén rechte, dan weer 
langs een gebroken lijn. De afbuiging verloopt 
over korten afstand, zoodat het wapen aan de 
voorzijde breed is en stomp, of wel over een 
grootere distantie, in welk geval de kling toeloopt 
in een meer of minder scherpe punt.

De rug is breed, het wapen dus betrekkelijk 
zwaar; het scherp eindigt op vrij grooten afstand 
van het gevest of handvat. Dit laatste is min of 
meer gebogen naar de zijde van het scherp, nooit 
naar de andere zijde: rechte handvatten komen 
echter voor, ook de knievormig omgebogene. 
Gewoonlijk loopt dit handvat breed uit, hetgeen 
doelmatig is om te voorkomen, dat het wapen 
aan de hand zoude ontglippen, indien de slag 
mist; zelden is het aan‘de voorzijde voorzien 
van een dwars pareersbuk. Kling en gevest heb
ben bij de meeste volken elk hun eigenaardigen 
vorm, waardoor het determinecrcn gemakkelijk 
wordt gemaakt. Ter kenschetsing volgt hier een 
nadere bes< brij ving van enkele soorten.

Bij de Atjèhcrs is de algomeene naam gliwang > 
soorten zijn o. a. tjol jang, waarvan de snede 
flauw concaaf; ladi'èng het scherp iets convex; 
gliwang tcubaj oud jong, nagenoeg recht, „dik van 
punt”: gliwang lipék oedjong, met „dunne punt”, 
liet uiterste deel van den rug ook gescherpt; ta-rah 
badjdii, zeldzaam geworden en nog slechts te 
vinden aan de Westkust, de snede recht, de rug 
zeer flauw concaaf. De lengte van deze klingen 
varieert tusschen ongeveer GO en 80 o.M. Het 
gevest is meest van hoorn, zelden van ivoor; 
aan de iets verbreede achterzijde schuin afge
sneden, of met 
aan de bovenzijde. In (ie holte van het gevest 
wordt dikwijls een vetlapje bewaard. Het wapen 
heeft geen seheedc, en wordt in de hand gedra
gen. Het was minder vechtwapcn dan wel pronk- 
wapen van volgelingen der hoofden; ook nam 
men het mede op reis, op weg naar de markt, 
enz., om bij eon of andor gebeurlijkheid zich er 
van te kunnen bedienen. Do mooie exemplaren 
dragen versiering op den rug.

Een wapen, dat veel gelijkt op de Atjèhsche 
gliwang, komt bij do Gajo’s voor onder den naam 
amanremoe, samaremoc of amaremoe. De kling

is aan de voorzijde meer recht afgesneden, en 
over het algemeen zwaarder; het gevest, naar . 
onderen omgebogen, eindigt bij de wapens uit de 
meerstreek in een afgerond einde; bij die 'uit 
Gajo Loeös in twen lange uitsteeksels. Bij dit 
Gajoschc wapen behoort een schcede van twee 
houten bladen, welke door metalen banden of 
ook wel met rotan tegen elkander zijn bevestigd. 
Voor de wapens uit de buurt van de Laoet 
Tawar heeft de seheedc aan de monding, ter 
zijde waar het scherp van het zwaard ligt, een 
cenigszins rond oploopcnd gedeelte; in Gajo 
Loeös is de scheede-mond bijna recht afgesneden, 
doch met een kleine driehoekige inkeping voor
zien, ook aan de zijde, waar het scherp van het 
zwaard ligt.

De Niassers noemen deze soort wapens balatoe; 
ze hebben, indien ze bestemd zijn voor koppen
snellen, in. de lijn van het scherp een uitstekende 
punt, on voorts een zeer eigenaardig gevest, dat 
meestal doet denken aan een geopenden muil — 
een veel voorkomenden vorm van’zwaardgreep — 
waaruit een bloemknop, een lange tong, een 
menigte van slagtanden of iets anders tc voor
schijn komt. Ook de afwerking van de monding- 
zijde der uit twee saamgobonclen bladen be
staande scheede van deze balatoe is dikwijls 
grillig van vorm. Het motief van den open muil 
is bijzonder duidelijk te herkennen aan het ge
vest van de Maleische kampilan, een soort kleine 
klewang met houten gevest, dat aan de voorzijde 
een dwarsstuk draagt, daarna een rond handvat 
heeft, terwijl de verbreeding aan de achterzijde 
duidelijk de kaken met tanden van een dier 
(krokodil?) uitbeeldt. Soortgelijke gevesten, ook 
met dwarsstuk, doch de dieren bek gesloten, ge
heel verstyleerd, versierd met lof- en ander snij
werk, dragen de mooie oude zwaarden van de 
Sangi-eilanden, welke ook naar de Minahasa 
zijn overgekomen. In de gevestverbreeding zijn 
boven en onder gaten geboord ter bevestiging 
van bundels haar. Bij deze wapens behoort ook 
een houten scheede. Do klewangvormige zwaar
den van de Toradja’s, welke aan de voorzijde 
wel tweemaal zoo breed zijn als dicht bij het 
gevest, hebben weer het gewone omgebogen 
gevest, dat dikwijls met bladtin is overtrokken. 
Naar gelang van den vorm worden deze gevesten 
in velerlei soorten onderscheiden, als „herten
poot”, „varkenspoot”, gevest met de „hanenlel”, 
enz. De houten scheede draagt op ongeveer een 
dertle van boven een verdikking, waardoor twee 
gaten zijn gebrand, één voor een lus, het andere 
voor het draagkoord, waarvan het einde aan die 
lus wordt bevestigd. Voor hen, die minstons tien 
maal op sneiboeht waren, mocht de scheede wor
den versierd met een vlechtwerk van roodgekleur
de rotan en gele liaan. Zonder scheede zijn de 
buitengewoon breed uitloopende zwaarden van 
het Zuidoostelijk schieroilaud van Celebes, welke 
gesmeed worden in clc nabijheid van do groote 
meren aldaar en verhandeld over het geheele 
schiereiland. Deze hebben een zeer lang on vrij 
sterk omgebogen gevest, dat desgewenscht met 
twee handen kan worden vastgehouden; ter 
bescherming van do (voorste) hand is een houten 
beugel aangebracht. Dorgelijke lange gevesten, 
doch nu weer zonder beugel, versierd met uit
stekende, gedeelten van tin en van been, zoodat 
er voor oen breede (Hollandscho) hand geen 
geschikte ruimte overblijft om het wapen vast
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toonen in hoofdtrekken toch alle ditzelfde type. 
De scheede bestaat uit twee bladen van licht 
of donker geel gekleurd hout, verbonden niet 
metalen bandjes of ook wel alleen aan elkander 
gelijmd. De monding is een weinig verbreed, of 
er rust boven op de scheede een afzonderlijk los 
mondingstuk, dat met het zwaard wordt uit
getrokken en dan tevens dienen kan als parecr- 
stang of handbeschermer. Deze mondingstukken 
zijn van hout of van been, soms fraai bewerkt. 
De scheede is gewoonlijk versierd met ingekraste 
figuren. De sikin panjang is het echte vechtwapen 
bijkans voor geheel Atjch. In het Gajoland wor
den zwaarden met sikin-lemmer ook wel voorzien 
van een gevest als van de amanremoe ; deze soort 
wapens is bekend onder den naam loedjoe, naar 
gelang van het gevest onderscheiden in loedjoe 
naroe (Atj. model) en loedjoe alang (Gajosch 
model). Ook sabels worden wel voorzien van 
sikingevest en scheede (zie beneden).

Elders zijn de lange messen zelden zoo recht en 
over de geheele lengte van gelijke breedte, als de 
Atjèhsche sikin; doch flauw gebogen, met een 
kleine verbreeding, omstreeks in het midden van * 
de kling beginnende, min of meer in den vorm 
van een korte weinig gebogen sabel, zijn ze weer 
meer algemeen. De gevesten zijn meest omlaag 
gebogen, dikwijls aan het uiteinde afgewerkt 
tot een dierenkop, welke wel de gedachte opwekt 
aan een makarakop, doch zonder slurf, of met 
een rudiment daarvan; soms zijn ze in den vorm 
van een rechte steel, een enkele maal, en wel bij 
de Bataks, opwaarts gebogen. Geheel in het Oos
ten, op sommige eilanden rond de JJandazee 
worden grootere zwaarden van dit rechte model 
gebezigd, al of niet met één of meer blocdgroeven 
over een groot deel van de lengte, en overal even 
breed; voorzien van een sterk omlaag gebogen 
houten gevest en van houten scheede. Bijzonder 
smal, doch ook geheel'recht, is het lemmet van 
de alamang van Zuid-Celebes, kenbaar aan het 
zeer eigenaardige gevest, dat boven de eigenlijk»! 
greep uitloopt in een eenigszins trapezium vor
mig breed, plat vlak, met een ronde insnijding 
aan de bovenzijde. Dit Gelebes-gevest komt ook 
voor bij oude zwaarden van Java; meer gewoon 
is voor Java het flauw gebogen gevest, dat ein
digt in een of anderen dierenkop, welke soms doet 
denken aan het makara-moticf.

Minder verbreid dan de beide boven behan
delde houwwapens zijn de lange sabels, met 
klingen van omstreeks 75 c.M. lengte, flauw ge
bogen, het scherp over de geheele lengte van de 
convexe zijde, in het Atjèhsche zijn ze bekend 
onder den naam pcudcucng . De klingen zijn van 
buitenlandsch maaksel, de gevesten inlnml.-cli. 
Het eigenlijke handvat is min of meer eylinder- 
vormig, onder en boven iets dunner dan in het 
midden, en geheel omvlochten met zilverdraad. 
De hand wordt beschermd door een breede ijze
ren beugel, waarin een kussentje om schaving 
van de hand aan de scherpe beugelkanten te. 
voorkomen. Bovenden beugel eindigt het hand
vat in een kleine kom, welke is afgedekt met een 
bol plaatje, waarop nog een uitstekende doorn. 
Dit bovenste gedeelte wordt versierd met een 
gouden overtrek, waarop soms nog enkele edel
steentjes zijn aangebracht. Aan de onderzijde 
van den beugel is ter weerszijden van de kling 
een staafje of doorn, zoodat de scheede tusschen 
de kling en deze staafjes wordt vastgeklemd. De

te houden, dragen ook de klewangs van Solor, 
Alor en omgeving. Het lemmet daarvan heeft 
den'gewonen vorm; de rug loopt met ééne rechte 
lijn schuin naar het scherp tQC. Eindelijk noemen 

og als merkwaardig type van de beschreven 
soort, de Dajaksche ynandau's, welke wegens de 
sierlijke bewerking van kling, gevest en scheede 
niet onvermeld mogen blijven. De korte kling, 50 
a 60 c.M., is aan ééne zijde plat, aan de andere bol 
of althans verheven; meest zoo, dat het plat links 
is, als men het wapen jn de rechterhand houdt 
met den rug naar boven, doch ook wel juist 
anders, in welk geval het wapen gesmeed is voor 
een linkshandige. Sommige klingen zijn bijzonder 
mooi versierd, vooral ter plaatse waar de rug 
begint af te buigen; vele zijn voorzien van kleine 
gaten, waarin koperen pinnen zijn geslagen. Het 
hertshoornen gevest is meestal ^erst recht — 
aan de Westzijde van Borneo hellend — en buigt 
dan elleboogs om. Het rechte deel is omwonden 
of omvlochten met rotan, met metaaldraad of 
ander materiaal. Het omgebogen gedeelte is 
versierd met snijwerk in moeilijk te definieeren 
vormen, gewoon lijk zoo, dat op verschillende 
plaatsen gelegenheid is om er bundels haarlok
ken in te bevestigen. De scheede bestaat uit twee 
houten bladen, bij sommige stammen aan de 
zijde voor het scherp belegd met rotan. Het bo
venste deel is niet broeder dan noodig is om het 
smalle stuk van den kling op te nemen; daar
onder volgt een verbreeding,. terwijl het onderste 
gedeelte weer smaller is. De scheedebladen zijn 
met rotan bind- of vlechtwerk, vooral bekend 
wegens de buitengewoon sierlijke „knoopen”, aan 
elkander bevestigd. De boven-voorzijde is veelal 
versierd iliet snijwerk, bijna altijd voorzien van 
een in het hout uitgespaarden driehoek, waar
onder een open sleuf, waarin een stuk geitenvel 
wordt bevestigd. Aan de achterzijde is een van 
rotan gevlochten draagband aangebracht, en 
bovendien een tweede scheede, van boomschors, 
tot opname van een klein mesje met lange houten 
steel, de zoogen. njoe. Bijzondere exemplaren 
hebben de scheede versierd met heel fijn kralen- 
werk; de draagband, alsdan in den vorm van 
dik rond koord, overtrokken met katoen, eindigt 
in kwasten, waarboven eveneens zulk kralen - 
werk is aangebracht. De naam van deze wapens 
is niet bij alle Dajalcsche stammen dezelfde; de 
vorm trouwens evenmin. Soms zijn de klingen 
gebogen; een andere soort vertoont een hoel?ige 
'ombuiging. Bij andere klingen worden ook andere 
gevesten gebezigd; doch men kan wapens aan- 

. treffen met het mandau-gevest en een geheel 
afwijkenden vorm van de kling.

Van de andere hoofdsoort der korte houwers, 
de lange messen, is uit Atjèh zeer bekend de 
sikin jxinjang ; het rechte lemmer is overal on
geveer even breed; het scherp buigt 
om naar den rug. De lengte bedraagt 
ongeveer 60 c.M., de breedte ± 4 c.M.; over het 
achterste gedeelte zijn soms ter weerszijden 
bloedgroeven aangebracht. Aan de gevestzijde 
loopt het smeedwerk uit in een kelkvormige 
kraag of band, en voorts in een doorn, welke in 
het hoornen handvat wordt opgenomen. Dit 
laatste, is bijna geheel recht, doch de onderkant 
buigt naar het einde benedenwaarts af; de dus 
ontstane verbreeding is weer ingesneden, zoodat 
twee uitsteeksels in den vorm van een driehoek 
overblijven. Verschillende sikin-gevesten ver-
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kcle gelegenheden te voorschijn wordt gehaald 
om gereinigd en geolied te worden. Hier en daar 
heeft men op Java zulke oude stukken bevestigd 
aan een lansschacht, wanneer de vorm zich 
eenigszins daartoe leende. Van oorsprong zijn 
het echter geen lanspunten, maar kapmessen. *

Onder de zwaarden, welke als waardigheids- 
teeken zijn te beschouwen, komen zeer mooie en 
rijk versierde exemplaren voor. Het lemmet kan 
gcdamasceerd of met goud geincustreerd zijn, de 
scheedc voorzien van zwaar beslag van edel me
taal, of geheel daarmede overtrokken, en het 
gevest in overeenstemming met de rijke bewer
king van de kling. Voorbeelden er van zijn in
Nederlandsche musea te zien, vooral te Leiden,___
waar tal van staatsiezwaarden van Java, en o.m. 
ook enkele zeer kostbare mandau’s een plaats 
gevonden hebben.

Opgave van nog eenige inlandsche namen van 
liouwwapens: Atjèh, roedoëh (soort giiwang), 
gliicang poetjo meukawét, si kin panjang oelèë Peu- 
dada ; beulangkah, peudeuëng oelèë geureupong ; 
Gajo, gëloebang, lopah, kasok; Bataklanden, 
kalascn.'piso kalaScn, piso rempoe pirak, ekkat, 
djonap, mërmoe ; Minangkabau, tjinangkeh, roe- 
does, gololc; Oost-Sumatra, tjënangkas, tomboeh 
lada, golok, soendang, satoh ; Java, golok, gobang, 
tëlaboeng, lamëng, pëdang soedoek, p. soedoek apit, 
p. pëljoek. p. loemboek lada, p. sènggèt, p. ran- 
tjakan, p. koro, p. loewoek ; Madoera, pëddhang, 
bèddhocng, bhirang, tjalok, kodhik; Borneo, 
parang kajan, parang lalok, p. lantik, p. njaboer, 
p. blajau, p. patali, p. boeton, p. toendoek, p. bë- 
roempoet, p. lading, kamoedi singkir, parang 
kërëkoepang, pëdang djënaxöi, golok mandrah, 
sanangkas, pisau poelang banaga, njabor, malat, 
baheng, pangbajau, mandau tindik, manda u 
longnah ; Zuid Celebes, kalewang, sonri (Mak.), 
kalewang, alamang (Boeg.); Bare’e Toradja’s, 
penai ; Sangi, bara ; Banggaai, tololaki, bakoko ; 
Halmahéra, pedah ; Boeroe, kaha, kehet; Am bon, 
lopoe atai ; Timor, soeni, espada ; Flor es, sawoe ; 
Soemba, teko ; J3ali, golok.

I.c. messen, dolken en degens. Al is liet mes van 
de vroegste tijden, waarop het in gebruik kwam, 
tot nu toe, werktuig en wapen geweest, toch zijn 
er vele messen, welke zoo speciaal een stuk ge
reedschap vertegenwoordigen, dat zij bij een 
bespreking van de wapci\s buiten beschouwing 
kunnen blijven, evenals bijv. de beitel, al kan men 

een geweldige steekwond mede toebrengen. 
Sommige messen zijn in geval van nood als 
wapen zelfs van geen waarde, als bijv. de groehc 
roepen van een bepaald soort bamboe, waarmede 
bij sommige stammen van Noord-Nieuw-Guinea 
het hoofd der jongens wordt kaalgeschoren; als 
de bamboe vleeschmessen van de Pësëchem.en de 
ovale, min of meer cllipsvormige steenen mesjes 
van hun meer Westwaarts wonendo naburigo 
bergstammen. Evenmin worden hier besproken 
de tot houwen bestemde k a pmesse n, welke 
voor zooverre zij bij de wapens vermelding ver
dienen, een plaats vonden bij de houwwapens; 
en de velerlei soorten grasmessen, al kan met deze 
laatste ook best worden gevochten. Het ligt dus 
voor de hand, dat een nauwkeurige onderschei
ding tusschen do als steekwapen te vermelden' 
messen eenerzijds en dolken anderzijds moeilijk 
valt te maken; het mes dient om er mode te 
snijden, doch vele messen zijn te gebruiken als 
dolk, terwijl de dolk gemaakt werd om er mede to

schecde bestaat uit dunne houten bladen, over- 
troklcon met rood leer. Dit wapen werd vroeger 
gevoerd door de bendchoofden; het was een 
soort waardigheidstecken. Dezelfde soort kling 
draagt ook wel een gevest als sommige.sikins, de 
uitstekondo punten aan het einde in het vlak 
van den kling verbreed; de schecde is dan van 
hetzelfde lichtgele hout als de sikinscheede, en 
ook met kraswerk versierd, terwijl boven een los 
mondstuk, tevens parccrstuk, is aangebracht. 
De bedoelde verschillende combinaties van 
kling en gevest dragen elk hun eigen naam; men 
vindt ze aan Noord- en Oostkust, alsmede in het 
Gajöland. Zuidelijker, bij de Bataks, komen 
lange sabels voor met een ijzeren gevest in kruis
vorm, dat van Europa welbekend is. Deze zoogen. 
podang heeft een schecde van donkerbruin hout 
met metalen banden, waarvan .een paar zijn 
voorzien van ringen ter bevestiging van een 
draagband. Sabels met zulk een ijzeren kruisvor
mig gevest, slechts aan de bovenzijde iets anders 
afgewerkt, zijn ook bekend van Borneo.. Deze ge
vesten, doch van messing, zijn aangetfoffen aan 
korte sabels in het Djambische. Korte sabels met 
houten gevest, waaraan een‘smalle beugel, geen 
kom zooals bij de Atjèhsche peudeuëng, komen 
voor op Java en Madoera, en ook in verschillende 
andere streken; zij missen het eigenaardige in
landsche cachet en schijnen namaaksels van 
vreemde modellen. Typisch inlandsch daaren
tegen zijn de kegclvormige, van zwaar leer ge
maakte handbesehermers, welke aan het hand
vat van klewangvormige klingen worden aange
bracht, op sommige eilandengroepen rond de 
Bandazce, bijv. op de Tënimbar-eilanden. Daar 
gebruikt men de aldus voorziene zwaarden in het 
bijzonder bij tweegevecht.

Naast do omschreven hoofdtypen zijn er veler
lei afwijkende vormen; vooral de gevesten zijn in 
onderscheidene gedeelten van den archipel 
zeer uitcenloopend van vorm, inzonderheid wat 
di' details betreft. Wegens het geheel afwijkend 
model wonle nog de aandacht gevestigd op kap
messen van Oost-Java en van Madoera, hoewel 
deze voorwerpen geen wapen zijn. doch gereed- 

,schaf»; in geval van nood kunnen zij echter uit- 
muntcml als wapen worden gebezigd. Zij hebben 
een langen houten steel, versierd met enkele groe- 

en ringen, waarin een kort lemmer is beves-
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lied. JIet ijzer buigt soms bijna rechthoekig om, 
in het genre van welbekende sikkelvormige mes- 
-i-n van sommige Bantoe-stammen, welke het 
mogelijl; maken om den tegenstander te treffen 
(•verzijn schild heen. Bij andere exemplaren is de 
snede eerst recht, daarna rond, in den vorm van
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een cirkel boog met kleine straal: de ronding buigt 
uit, zoodat het scherp convex is; dan wel in, 
zoodat de eerst rechte snede plotseling concaaf 
wordt. Aan do rugzijde worden wel versieringen 
aangobracht in den trant van die aan de Da- 
jaksche mandau’s, door uitvijlen.

Deze kapmessen, in Madocreesch kodhik, in 
’t Javaansch koedi en in Socndanecsch koedjang 
genaamd, vormen in de Javaansche en Madoe- 
reosehe Janden nog een gewoon, zij het ouder- 
wetsch landbouwgereedschap, doch sommige 
er van hebben enkel do waarde van een djimat of 
pnnoelak (afweermiddel); dit laatste is regel in 
de J?asocndan. Daar vooral bewaart men het oude 
lemmer in papier of in doek gewikkeld in de kist 
bij andere boejootan, waaruit het slechts bij en-
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steken, maar veelal ook te gebruiken is als mes; 
veelal, want het laatste geldt bijv. niet van dolken 

been. Deze zijn op Nieuw-Guinca algemeen 
verbreid. Zij worden geslopen uit casuarisbeen, en 
hebben dan den Vorm van een cylinder, welke is 

' « doorgesneden volgens een vlak, dat oen scherpen 
hoek maakt met de as. Punt on zijkanten worden 
bijgeslepen; het bovenste ronde gedeelte, het
welk als handvat dienst doet, eindigt in een 
gcwriclitsknobbel. Dit bovenste deel is soms ge
heel omgeven met een overtrek van touw, waarin 
bundeltjes menschenhaar zijn bevestigd; de punt 
wordt wel voorzien van een casuarisnagel, welke 
met öen soort hars wordt vastgezet, waarin ter ver
dere opsiering coïxpitten zijn bevestigd. Aan de 
Noordkust, waar o,ver het algemeen de gebruiks
voorwerpen meer en beter worden versierd dan 
aan de Zuidkust, wordt in het been veelal een 
versiering in snijwerk aangebracht. Men draagt 
deze dolken, gestoken tusschen een band om den 
bovenarm. De bewoners van de Zuidkust slijpen 
soortgelijke wapens ook wel uit een stuk kroko- 
dillenkaak: ook hiervan wordt het gevesteinde 
wel met touwwerk enz. overtrokken. Het ver
dient de aandacht, dat aan dolken van been blijk
baar de voorkeur wordt gegeven boven dolken 
van bamboe, hoewel dit materiaal zich er even
zeer toe leent als been. Hindernissen voor ver
sterkingen aangebracht, bestaan dikwijls uit een 
menigte bainboedolken, die met het stompe einde 
in den grond zijn gestoken, de zoogen. randjau's. 
Waar men bèntèngs en schansen aanlegt zijn ook 
randjau’s bekend. Wellicht kwamen bamboedol- 
ken weinig ingebruik, omdat een lans van bamboe 
in nog korter tijd is te vervaardigen dan een 
dolk, en men het lange wapen verkoos boven het 
korte. Messen van bamboe komen o. a. voor in 
Britseh Nieuw Guinca, alwaar een bepaald model 
bamboemes wordt gebruikt voor het afsnijden 
van het hoofd van een verslagen vijand. Aan het 
mes bevindt zich een strik waarin de buitge
maakte kop wordt vastgezet voor het transport 
naar huis.

Messen en dolken van metaal, 'met een gevest 
van hout, been, hoorn, ivoor, al of niet versierd 
met metalen beslag, en een scheede, meestal van 
twee houten bladen die met rotan band bijeen 
zijn gebonden, of aan elkaar gelijmd en dan ook 
nog wel zijn voorzien van metalen bandjes, ko
men in het groote Westelijk deel van den archi
pel algemeen voor, in zeer onderscheiden vormen. 
Meestal is het lemmet aan één zijde scherp; son* 
is-het voorste deel van den rug ook geslepen, zoo- 
dat de punt tweesnijdend is; terwijl tweesnij
dende dolken, behalve dan de beneden te be
handelen krissen, minder algemeen zijn. Meestal 
zijn deze wapens flauw gebogen; bij sommige is de 
rug geheel reehr-, het scherp convex; enkele, de 
zoogen. buiksnijders, Maleiseh koe koe rimau, 
i ijgernagel, zijn geheel gekromd en dan aan weers
zijden scherp. De gevesten zijn niet minder ver
schillend van vorm dan de klingen; meestal zijn 
ze iets gebogen, naar de zijde van den rug of 
naar den kant van het scherp, terwijl dan veelal 
het iets breedere bovenste gedeelte als een bek 
of een kelk is ingesneden, uit welke insnijding 
soms nog weer een of ander ornament naar buiten 
komt; doch ook de gewone afgeronde pistool - 
kolf vorm komt veel voor; andere loopen uit in 
een figuur, welke doet denken aan een hoef van 
een klein hert, weer andere eindigen in twee

doornachtige uitsteeksels; er zijn gevesten, welke 
ongeveer rechthoekig omgebogen zijn naar den 
rugkant van het lemmet, er zijn er, welke even- 
zoo omgebogen zijn naar de tegenovergestelde 
zijde; er zijn messen en dolken met geheel rechte 
gevesten, en er zijn gevesten van afwijkenden 
vorm, zoodat geen der boven gegeven omschrij
vingen er bij past. Een stellig zeer oud soort 
wordt vertegenwoordigd door op Java gevonden 
exemplaren, waarvan lemmet en gevest één stuk 
smeedwerk vormen, het gevest in de gedaante 
van een gehurkte menschenfiguur (zie ook bene
den bij de kris madjapahit). In de Pasoendan 
noemt men ze betdi badi gagang beusi (met ijzer- 
ren gevest), in de Javaanscho landen tjoendrik. 
Van deze laatste komen ook grootere soorten 
voor, die meer lijken op een kort zwaard; het 
voorste deel van de rugzijde is dan ook aange
scherpt. Bijna*'al deze oude stukken zijn djimat- 
wapen en komen slechts bij bijzondere gelegen
heden uit hun bewaarplaats..

Als type van een veel voorkomend lemmet ver
dient dat.-van den Atjèhschen rcunljong of rin- 
tjong een nadere beschrijving. De rug is aan de ge- 
vestzijde flauw convex en gaat naar de punt bijna 
in een rechte lijn over; de breedte is aan de ge- 
vestzijde vrij groot, zoodat hier het lemmer flink 
buiten de, aan één stuk er mede gesmede huls, 
waarin het gevest wordt vastgezet, uitsteekt; 
met een concaven boog neemt die breedte snel 
af, en het scherp loopt dan vrij wel evenwijdig 
met den rug, tot het met een convexe buiging 
naar den rug verloopt, zoodat het wapen in een 

.punt eindigt. De lengte is nog al verschillend en 
varieert van ± 18 tot bij de 30 c.M. De dwars
doorsnede vertoont soms den vorm van een wig, 
ook wel met flauwe indeuking, dus vermindering 
van mctaaldikte, soms met duidelijke bloed- 
groeven aan de rugzijde. Het gevest van zulk een 
reuntjong loopt aan dc rugzijde in een sierlijk 
gebogen lijn in het verlengde van den rug van het 
lemmer door, met een fla-uweachtcrwaartscheou:- 
buiging; even daar voorbij is het rond afgewerkt 
of wel als een ingesneden kelk, waaruit- een blad 
krul te voorschijn treedt; of het is aldaar reehi 
hoekig omgebogen en van een steel vormig uit 
steoksel voorzien. Al naargelang van dien dra in
liet den naam van oclcc poenlong, stomp gevest, 
van oelèë meuljanggè, uitstekend gevest-. Mc >t 
zijn deze gevesten van hoorn, met ondiepe gr->■ 
ven of krassen versierd; het stompe gevest wordt 
ook gemaakt uit ivoor en is dan eenvoudig rond 
afgewerkt, doch versierd met snijwerk in 
ornament, blad- en krulwerk, enz. Geheel lu i 
zelfde wapen komt ook voor in het Gaj«>h 
doch daar stelt men prijs op rcuntjongs 
ccnigszins ander gevest van been of ivoor, t uv- - 
mnnl omgebogen, telkens onder een hoek van 

120 graden, het middelste deel dik, het uiterst 
weer steel vormig on voorzien van zilveren beslag. 
Waar lemmet en gevest in elkaar overgaan. is 
bij den reuntjong soms een smaakvolle 
aangebraeht in gouden beslag met- emailwerk. 
Bij deze wapens behoort een geel gekleurde, hou
ten scheede, aan de monding eenigszius verbreed, 
met een versierden rand, en aan de onderzijde 
eindigende in een naar den rugkant- van het 
lemmet- omgebogen krul.

Het boven beschreven lemmet vindt- men bijna 
geheel terug aan een ander wapen, hetwelk het 
meest bekend is omlor den Maloisehen
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badik. Het gevest, in den vorm van een pistool- boog over te gaan. Hot gevest echter is zuiver
kolf, doch ook wel, kelkvormig, buigt eenigszins recht, geheel loopendc in het verlengde van den
in de x'ichting van het scherp; de houten schecdc 
is minder plat, soms bijna cirkelvormig in door
snede over de longtc-as, en draagt eon afzonder
lijk mondstuk, dikwijls van ander materiaal ver
vaardigd, met een soort van vlagvormig uit
steeksel aan den kant waar het scherp van het 
lemmer ligt. Dit bovenstuk, en vooral het uit
steeksel, vormt het versierde gedeelte; het is 
dikwijls in uiterst fijn lof-, rank- en bloemwerk 
uitgesneden.

De messen der Dajaks zijn min of meer gebo
gen, aan weerszijden scherp, met een rug over het 
midden, aan beide kanten van het lemmet. De 
gevesten zijn cylindervormig, in het midden iets 
broeder,en met een dikken knop of rand ter weers
zijden, zoodat de hand liet gevest omvat tus- 
schen deze knoppen in.

Van een geheel anderen vorm zijn de messen 
der Makasarcn. Deze hebben een volkomen

rug van liet lemmet. De goheele. lengte van het 
wapen, dus van lemmet en gevest samen, is on
geveer 35 e.M. De schecdc bestaat uit twee don- * 
ker bruin gekleurde houten bladen; aan de ach
terzijde is een lange hoornen haak tegen de 
schecdc gebonden, met welke het mes gedragen 
wordt in den gordel. Onder deze kapmessen, 
welke veelal zeer eenvoudig zijn afgewerkt, ko
men ook heel mooi vergierde exemplaren voor, 
bijv. met gouden naga langs den rug, welke om
buigt langs den bovenkant, zoodanig dat bij het 
opgestoken wapen de gouden kop van de slang 
buiten de schecdc blijft uitstoken.

Do ten onzent onder de steekwapens zoo be
kende degens, met stootplaat tusschen lemmer 
en gevest, komen in'den lndischcn Archipel niet 
voor; wel vindt men er degenstokken, maar ze 
zijn toch ook zeldzaam. Men kent ze o.a. op Java 
en Sumatra. Het lemmer is voor een degen veelal 
kort, en doet meer denken aan een lange, twee
snijdende dolk; doch lange degens komen spora
disch ook voor; deze zijn geen eigen maaksel. 
Het gevest is geheel recht, in doorsnede cirkel
vormig, en de scheede heeft den vorm van een 
gewonen rechten stok. Deze bestaat weer uit 
twee stukken welke met rotanbandjes of wel 
met metalen beslagbanden bijeen worden ge
houden. In Atjèh werden vroeger wel lange 
degens gebruikt, om door de vloer van het huis 
heen iemand, die op zijn slaapplaats lag, te tref
fen. De degenstokken harok-harok, zijn in het 
Atjèhsche min of meer waardigheidsteeken van 
oude teungkoe’s. Op Java hccten deze wapens 
lontop.

Opgave van nog enkele Tnlandsche namen van 
messen en dolken: Java, badik, gobang, golok, 
soedoek, bënda, koedi, loekè ; sAtjèh, peurawot, 
•pangocr ; Gajo, bawar, tjelikö ; Bataklanden, 
lajoek-lajoek, kopo-kopo ; MinangKabau, kóc-~ 
rambit, séwar, rent jong, badik ; Maleisch, tsi war, 
bëladau, pisau raoet ; Borneo, dohong, sadop ; 
Mak as., badi; Boeg., kawali ; Noord Nieuw- 
Guinea, hülö, chamau, soi-soi, kamau, simara.

Krissen. Een kris is meer pronk- en staat- 
siewapen dan vcchtwapen: in sommige land
streken was een bepaald soort kris ook beuls- 
wapen, voor de voltrekking van een ook weder 
bepaald soort, doodvonnis. Het aantal soorten 
cit vormen is buitengewoon groot en het maken 
van een indecling wordt bovendien bemoeilijkt 
door de omstandigheid, dat er heel veel over- 
gangstypen zijn. Een' nlgemecne beschrijving 
van deze wapenen kan dus slechts enkele ken- 
téekenen vermelden, welke aan alle exemplaren 
gemeen zijn. Het lemmet is altijd aan beide 
zijden scherp, en daar de kris bepaaldelijk steek
wapen is, eindigt het in een scherpe punt. Het 
is recht of mot bochten; de dwarsdoorsnede 
heeft in het midden, de lengtedoorsnede boven 
bij het gevest de grootste dikte. De breedte is 
altijd het grootste juist onder het gevest; van 
daar versmalt het lemmet zich zeer spoedig 
met een lijnverloop, rechts en links in een sier
lijke bocht, doch nooit symmetrisch; de angel 
of doorn, waarop het gevest is vastgezet, staat 
niet in het midden van den bovenkant. Is het 
lemmet recht, dan blijft verder de breedte, na de 
eerste aanzienlijke versmalling, soms over haast 
tweederde van de lengte vrijwel gelijk; een enkele
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rechte rug ter lengte van 20 a 30 c.M., terwijl 
het scherp bijna geheel convex is, zoodat het 
lemmer ongeveer in het midden het breedst is, en 
dan in een punt toeloopt. Het gevest loopt even 
in de richting van den rug door, en buigt dan 
rechthoekig om naar de zijde van het scherp; 
het einde is schuin bijgesneden, eenigszins her
tenpootvormig en aan het einde veelal met een 
zilveren o vertrekje voorzien. De scheede bestaat 
uit twee donkerbruine houten bladen, over de 
gehcele lengte even breed doch met verbreede 
monding, en is voorzien van zilveren beslagban
den of van een geheel doorloopenden zilveren 
overtrek. In het hout van de scheede zijn soms 
ter versiering oude zilveren munten ingelegd. De
ze Makas. messen, badi, zijn te onderscheiden in 
twee soorten, nam. badi sosoro, met gedamas- 

•erd lemmet, welke alleen als wapen worden ge
bruikt, en badi paleba, die zoowel wapen als ge- 
reedscliap zijn.

Onder de van den gewonen vorm afwijkende 
dolken zijn vooral ook de palitai van de Mèn- 
tawei-cilanden te vermelden. Deze wapens heb-

over het

■

!

i

I
'
■:

( (

beu een recht hun met, met een rug 
midden, welke bijna tot de punt doorloopt, van 
ruim 20 e.M lengte; beide zijden zijn schérp. 
J)c breedte, van 2 a 3 e.M., is over het grootste 
deel van het lemmet vrij wel gelijk; dc scherpe 
punt ligt in het verlengde van den middenrug, 

welken de beide kanten toebuigen. Het 
palmhouten gevest, dat in doorsnede bijna cir
kelvormig is, heeft een flauwe helling, welke uit
loopt in een steel vormig uitsteeksel, dat een hoek 
van d: 90 vormt met liet lemmer. Soms is dit 
uitsteeksel nog weer opwaarts omgebogen en 
uitgesneden tot een vogelkop. De scheede be
staat uit twee plankjes, welke onder door een 
schoentje, boven door een mondstuk en rotan
om vlechting worden bijeen gehouden.

Dronk- en staatsiewapens onderscheiden .zich 
door sierlijke en rijke bewerking. Atjèhsche 
reuntjongs hebben de greep wel overtrokken met 
goud, versierd met emailwerk on cdels'teenen; 
ook de scheede wordt wel van eon gouden over
trek voorzien. Tot de Javaanscho hofkloeding be
koort een klein kapmes, met een kling, die veel 
gelijkt op de boven beschreven messen der Ma
kasarcn. Aan de gevestzijde is deze Javaansche 
v doeng echter broeder, en daar begint het scherp 
concaaf, om echter spoedig fot den eonvexen
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1! stuk metaal zijn, het eerste reeds duidelijk in den 

lcrisvorm, het laatste in de gedaante van een 
gehurkte mcnschelijke figuur, welke sterk doet 
denken aan dergelijke figuren, die zoowel in de 
ornamentiek als in de plastiek bij tal van stam
men van den archipel een belangrijke plaats in
nemen. Deze soort krissen, die thans als bijzon
dere poesaka gelden, is stellig reeds zeer oud; in 
het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden 
is eerT'excmplaar, hetwelk gevonden is in den 
kuil van den grooten middel-kocpel van den 
Boroboedoer; de mogelijkheid, dat het wapen 
reeds- oud was, toen het daarin geraakte, is vol
strekt niet uitgesloten. Zij wint aan waarschijn
lijkheid door do omstandigheid, dat uit tal van 
aanwijzingen blijkt, dat in het bloeitijdperk 
der Hindoerijken op Java krissen werden ver
vaardigd met-een afzonderlijk aangezet gevest. 
Zoo kunnen dan misschien de schier tallooze 
vormen der krissen van thans teruggevoerd 
worden tot dit oudste type. Tegenwoordig is 
deze wapensoort bekend over het grootste ge
deelte van Nederlandsch-Indïë; men kan wel 
zeggen, dat krissen zijn te vinden, al is dan som
wijlen het aantal exemplaren ook heel gering, 
bij alle stammen, die metalen wapens gebruiken. 
Het aantal plaatsen van vervaardiging is echter 
bij lange niet zoo groot als het aantal vindplaat
sen, en waarschijnlijk zelfs zeer klein. Te oordee- 
len naar de meest gangbare benamingen, worden 
krissen slechts gemaakt op enkele plaatsen van 
Java, Madoera, Bali, Zuid-Celebes en de Maleische 
landen. Hiermecïê~zTjn tevens vijf hoofdsoorten 
aangegeven, die wel niet met zekerheid van elkan
der zijn te onderscheiden, maar waarvan enkele 
menigvuldig voorkomende exemplaren toch bij
zondere kcntcekenen vertoonen, met behulp 
waarvan zij zich laten determineeren, zij het 
dan ook volstrekt niet feilloos. Zoo heeft bijv. 
de kris van Zuid-Celebes onder aan de scheede 
een schoentje, boven aan de binnenzijde van de 
scheede een aangebonden dubbele lus ter beves
tiging van den krisdraagband; het gevest in 
vogelkopmotief (zie beneden) is meestal knie- 
\*>rmig omgebogen in een richting, loodre<Tit 
op het vlak van het lemmet; het huisje heeft 
eenigszins den vorm van een trapezium. D<- 
Maleische kris heeft een soortgelijk gevest, doch 
de hoek in de buiging is stomper; het huisje van 
de scheetje is minder hoog, meer rond gevormd 
en met eenigszins naar binnen omgebogen pun
ten, in den trant van een zeer gewild -Javaanseh 
model, doch wat kleiner dan dit laatste. Een 
groot huisje in bootvorm, met ver uitstekende 
boeg, de punten naar binnen omgebogen, en 
een flauw gebogen houten gevest, met in de 
buiging twee boven elkaar geplaatste gczichts- 

.maskers, en vlakke zijkanten, wijzen Java als 
plaats van herkomst aan; doch naast dezen vorm 
kent Java er nog vele andere. Krissen van Ma
doera en van Bali hebben als scheedebovenstuk 
dikwijls een huisje, dat rechts en links begrensd 
wordt door cirkelbogen en aan de bovenzijde 
door een ietwat ingezonken, min of meer zadel
vormige gebogen lijn. De Balisehe zijn overigens 
veelal te onderkennen aan de zeer eigenaardige 
gevestvormen en aan het spiegelglad gepolijste 
lemmer. Nogmaals zij er op gewezen, dat deter
minatie naar de hier geschetste kcntcekenen 
volstrekt geen zekerheid geeft; Java-krissen 
bijv. hebben soms onder aan de.scheede een

maal is zelfs nog een zeer kleine verbreeding 
waar 
een

te nemen, vóór de twee scherpe kanten in 
punt gaan toeloopen: het grootste, onderste 

gedeelte van een recht lemmet is veelal ten op
zichte van de lengte-as wel symmetrisch. Is het 
lemmet voorzien van bochten, zoogenaamd ge- 
slangd, dan neemt na de eerste versmalling de 
breedte van het wapen over de gcheclc lengte 
heel langzaam en geleidelijk af, tot dicht bij de 
punt de helling van het scherp naar de as grooter 
wordt; dwarsdoorsneden, ergens over de groote 
onderste helft genomen, geven ook bij een ge- 
slangd lemmet een symmetrische figuur te zien. 
De afwerking van het lemmet aan de gevestzijde 
geschiedt veelal door het aanbrengen van een 
afzonderlijk bovenstukje, waar de angel door
heen gaat. De lengte, welke bij de kleine soorten 
toch zelden of nooit minder is dan 2 d.M., be
draagt bij lange soorten, als de zoogen. këris 
pandjang, soihs meer dan een halve Meter. Het ge
vest is van hout, been, ivoor of van metaal, soms 
bijna recht, dikwijls iets gebogen als een pistool- 
kolf, doch flauwer, of wel met een hóek omge
bogen en dan soms bijna winkelhaaks. Als het 
niet van metaal is, rust het meestal, niet immer, 
met het ronde ondereinde in een klein metalen
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bekertje, den gevestring. Het aantal variaties in 
den vorm der gevesten is zeker niet kleiner dan 

• in dien der klingen; niettemin schijnen al deze 
onderscheidene vormen tcruggevoerd te kunnen 
worden op enkele motieven en wellicht zijn deze 
ontstaan uit één oermotief. Bij een kris behoort 
een scheede met een breed bovenstuk, het huisje 
of schuitje; zelden is de geheeleseheede uit één 
stuk bewerkt; meestal zijn' scheede en huisje 
later aaneengevoegd. Van die bovenstukken zijn 
wederom allerlei vormen in gebruik; de rest van 
de scheede is steeds van hetzelfde-model, be
houdens het onderste stuk, dat- soms verloopt 
in een verbroeden rand of schoen. Al deze onder- 
deelen bieden gelegenheid tot versiering. Het 
lemmet is dikwijls doorsmeed met pamor (zie 
aldaar), soms ingelegd met edel metaal, een enke
le maal deels daarmede overtrokken; de bochten 
aan de bovenzijde zijn meermalen op bepaalde 
wijze uitgevijld. Het gevest wordt dikwijls ge
maakt in fijn snijwerk; een metalen gevest, 
niet zelden van goud op zich zelf soms een 

- kunststuk als gietwerk, wordt nog wel ver
sierd met edelsteenen; ook de gevestring is soms 
met edelsteenen bezet. De scheede wordt vpr- 
sierd door snijwerk aan het bovenstuk; het on
derste gedeelte wordt een enkele maal van tee- 
keningen in kleuren voorzien, meermalen van 
een metalen overtrek. Ook een heel eenvoudige 
kris kan door goede afwerking van de versclyl- 
lende gedeelten een fraai pronkwapen zijn; onder 
do versierde, de kostbare krissen komen vele 
exemplaren voor, die in alle opzichten ware 
kunstwerken genoemd mogen worden, exem
plaren, die een lust voor het oog zijn van ieder, 
die kunstnijverheid weet te waardeeren; voor
werpen, welken on middellijk is aan te zien, dat 
ze zijn tot stand gekomen door de samenwerking 

. van onderscheidene vaklieden, die, ieder in zijn 
vak, uitmuntten in technische bekwaamheid en 
kunstzin.

De oorsprong van dit wapen is niet met zeker
heid bekend. De oudste, bekende soort wordt 
vertegenwoordigd door de zoogenaamde këris 
madjapahit, waarvan lemmet en gevest uit één
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schoen, en krissen uit het Gajoland eveneens.
Vooral vifli het hierbesproken wapen is het 

lemmet dikwijls gedamascecrd, juister: door
smeed met pamor. Dit geschiedt, naar de van 
Java bekende methode, ongeveer als volgt. De 
krissensmid, altijd empoe dus kunstsmid, neemt 
twee platte staven van het uitgezóchte metaal, 
omstreeks twee maal zoo lang als het te maken 
lemmet, welke hij reeds heeft geaffineerd, en 
welt deze, met een daartusschen geplaatste, 
eveneens reeds geaffilieerde staaf pamor, van 
denzclfden vorm, tot één geheel. Dit stuk wordt 
in de lengte uitgesmeed en ondergaat dan de 
volgende bewerkingen: liet wordt omgewrongen 
en doorgokapt, waarna de stukken opnieuw wor
den saamgeweld; het wordt over de geheele 
lengte met een beitel van een of meer gleuven 
voorzien, daarlangs omgevouwen, geweld en 
uitgesmeed, doch met den kant op het aambeeld 
liggende. Al naar gelang van de toegepaste wijzen 
van bewerking, van hun aantal en volgorde, ver
toont zich op de kling het pamor in verschillende 
fijne lijnfiguren, kringen en golven, waaraan een 
kenner nog kan zien, hoe het stuk is vervaardigd. 
De teekenmg komt eerst duidelijk tot haar 
recht na het marangi, het bestrijken met een 
mengsel van citroensap en arsenicum, dat het 
pamor wit laat, doch dé rest zwart maakt. Men 
kent allerlei pamortcekeningen, als bijv. ver
dorde kokosbladeren, blarak ngirid, gestorte rijst
korrels, bëras woetali, muskaatnootblocmen, 
sëkar pülü, temoe-bloemen, sékar tèmoc, staande 
bloemen, sékar ngadëg, welke vijf als hoofdmo
tieven zijn te beschouwen, waarnaast er nog tal 
van andere bestaan. Niet minder groot is het 
aantal vormen van het lemmet zelf, en voor eiken 
vorm bestaat een afzonderlijke naam; doch alle 
zijn te rangschikken onder twee hoofdgroepen, 
de rechte kris, Jcëris bènêr, duewoeng lérés Kr., en 
do gegolfde, kéris of doewoeng heloek. Aan zulk 
een lemmet zijn verder te onderscheiden, de rug,. 
ddd ; daarnaast, in het bovenste deel, de bloed- 
groeven, sogogan, met meestal zeer sierlijk ge
bogen vlakken; de in het lemmer vastgesmede 
angel, péksi ; daarover geschoven, het op het 
bovenvlak vastgeklonkcn bovenstuk, gdnxPjd. 
Aan de zijde, die het verste van den angel uit- 
steekt, is dit bovenstuk uitgevijld met tandjes, 
gn iu'ng, welke ook wel voortgezet worden tot 
onder het bovenstuk. I)e tegenovergestelde zijde 
vertoont beneden het bovenstuk eeuige insnij
dingen. waartussehen worden uitgespaard de 
hanespoor, djaloi' mè.rnêl, de olifantslip, lambé 
gadjnh, en de katjangbloem, ké/nbang katjang 
(In ng-jav.) of nëkar katjang (hoog- jav.); deze laatste 
heeft vrij duidelijk den vorm van een olifants- 
slurf, welke zich buigt om de lip. Om dit te 
zien boude men het wapen in de hand, met de 
punt naar boven, en zoo moet men ook de andere 
soort versieringen beschouwen, welke juist op 
die plaats bij voorkeur worden aangebracht, 
soms in den vorm van een makara, de visch met 
olifantskop, waarvan in de bouwkunst zooveel 
de kop wordt gebruikt; dan weer in den vorm 
van een nagakop, zóó dat het geheele slangen
lichaam den middenrug van het lemmet vormt; 
weer anders met een gevleugeld leeuwtje, enz. 
Deze en dergelijke versieringen worden aange.- 
bracht in goud; vooral op Bali worden ze bij
zonder fijn uitgevoerd. Ook voor het bezien van 
uitvoeriger versiering, door een gouden overtrek

van het bovenste krisdeel, waarin soms een kala- 
kop geheel omgeven door lof- en rankwerk, en 
ook wel bloemen van kleine diamanten, houdo 
men de kris met de punt naar boven.

De op Java meest voorkomende gevesten, 
oekiran, dëdër Kr., zijn uit këmoening, tajoeman 
of andere houtsoort gesneden in den vorm van 
een slechts weinig gebogen pistoolkolf. Aan de 
onderzijde, boengkoel, wordt een gat geboord, 
waarin de angel van het lemmet met djaboeng 
wordt vastgekit. Die ronde onderkant is soms 
o ingeven door een metalen ring, sëloet, en rust. 
bijna altijd in een metalen gevestring, mëndak. 
Deze hoofdvorm blijft veelal bewaard o"ok als 
ander materiaal is gebruikt, hoe het gevest ook 
met het allerkunstigste snijwerk is versierd. 
Of het eindigt in een paardenkop, in het hoofd 
van een mensch; of het geheele gevest een raen- 
schenfiguur, een tempelwachter, een godenge
stalte weergeeft, de hoofdcontour blijft min of 
meer bewaard; en dit geldt ook vöor de drukke 
of zelfs overladen krisgrepen van Madoera, 
waarop van allerlei figuren in snijwerk worden 
aangebracht. Balische krissen dragen andere 
gevesten; sommige hebben eenige insnijdingen, 
welke doen denken aan de plooien in den balg van 
een harmonica, welke vorm ook op Lombok veel 
voorkomt; vele zijn min of meer cylindriscH, in 
het midden iets dikker, onder en boven met een 
afgeknotten kegel als kraag, waarop een bol- 
segment, een stervormige verhooging of andere 
afwerking, zoogen. grantim-vorm, welke ook in 
goud voorkomt. Het middelste deel is dan wel 
gegroefd met lijnwerk, omwonden met draad, 
bezet met haar in heel korte borsteltjes, enz. 
Naast deze soort verdienen vermelding de 
in hout gesneden beelden, de a cire perdue ge
goten gouden krisgrepen, dikwijls nog zwaar met 
juweelen bezet, in zeer onderscheidene gestalten 
van een of ander raksasa, in welk geval het gevest 
togok heet, waarin soms weder duidelijk de 
hoofdvorm van de Javaanschc gevesten te 
herkennen is. Bijzondere aandacht vragen de 
minder frequent gebruikte garoeda-figuren; deze 
toch vormen een overgang naar de krisgrepen 
van Zuid-Celebes. De bedoelde Balische, die met 
uitsluiting van eiken twijfel een garoeda afbeel
den, kunnen aanwijzen dat het vogclkopraotief, 
hetwelk de normale krisgreep van Zuid-Celebes 
te zien geeft, ook hoogstwaarschijnlijk oorspron
kelijk aan den garoeda is ontleend, welke andere 
duidelijke gelijkenissen er dan ook in mogen zijn 
te onderkennen. Zoo zullen waarschijnlijk ook 
de krisgevesten van elders, wefke bij dezen vorm 
aansluiten, al gelijken ze ook sprekend op een 
kameleon of op iets anders, toch een garoeda 
moeten voorstellen, al blijft or van het oude 
motief soms slechts zeer weinig over.

De krisscheedo heet in het Javaansch wa
rong ka, met welk woord ook het huisje of schuitje 
alleen wordt aangeduid: het langwerpige onder
stuk noemt men gandar. Deze wordt gemaakt 
van tjënddnd, trembalo of van timahd-hout, aan 
één stuk, wardngkd /dras, of in twee gedeelten, 
wardngkd poto'an. Het huisje heeft velerlei vor
men, bijv. mot lange, gekromde hoorns, wa
rdngkd beranggah, als een maansikkel, wardngkd 
tanggalan, als de (/«jam-vrucht, wardngkd gaja- 
man. Do ligplaats voor het lemmet wordt in heb 
hout uitgeboord en vorder gevijld. Aan de schee- 
den van Bali, waar krissen gemaakt worden bijna
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zoo lang als een korte houwer, is dikwijls te zien, 
dat het gedeelte onder het huisje vervaardigd is 
uit twee bladen, welke aan elkaar zijn gelijmd; 
de buitenzijde is dan belegd met een belegstuk 
in gevlamd hout, als liet overige deel van minder 
sierlijk, ongevlamd hout is gemaakt. Ook van 
Maleische krisscheeden is de eigenlijke saroeng 
wel van twee aan elkaar gelijmde bladen ver
vaardigd, die dikwijls nog door handwerk van 
metaal of van rotan zijn verbonden. Uitge
boorde schceden worden echter in de Maleische 
landen ook gebruikt; en op Zuid-Celebes is het 
weer ïegel, dat de ligplaats in de scheede door 
boren wordt gemaakt. Waar krissen voorkomen, 
kent men ook allcrwege de met een metalen 
bekleedsel versierde schcede. Zulk een beklceding 
omsluit het geheele stcelvormige gedeelte, laat 
aan de binnenzijde een sleuf onbedekt, of bedekt 
alleen de voorzijde en de zijkanten, zoodat aan 
de achterzijde bijna over de geheele breedte het 
hout zichtbaar blijft. Zij wordt uitgevoerd in 
goud, zilver, soeasa of in koper; het omhulsel is 
effen en glad of in verschillende motieven ver
sierd. Natuurlijk behoort bij een krisscheede, 
aan welker pëndok, gelijk op Java het metalen 
overtrek heet, veel zorg is besteed, ook een mooie 
warangka. Deze is dan wel van ivoor, van een 
bijzonder mooi gevlamd stuk hout, en ook wel 
uitgevoerd in fijn snijwerk. Versiering van de 
scheede door beschildering is veel minder ge
bruikelijk en schijnt alleen voor te komen op 
Bali. Wel kan men ook Java-krissen aantreffen, 
waarvan de scheede in verschillende kleuren zijn 
beschilderd met demonen, wajangfiguren, blad 
bloem- en rankornament, enz., doch het schilder
werk toont dan toch duidelijk zijn Balische af
komst; men vergelijke het bijv. met dat op de 
van Bali bekende doosjes ter bewaring van stalen 
sporen voor vechthanen.

Vrij sterk afwijkend van de krissen in N e- 
derlandsch Indië is de kalis (met 1 inplaats 
van r) van de Philippijnen en die van de Soeloe- 
eilanden. De laatst bedoelde komen ook voor in 
Noord-Borneo, en bij nog jonge excursies in de 
Djambi- en Indragiristrcken zijn er ook daar 
enkele exemplaren van aangetroffen; ook de 
Leidsche Catalogus, Deel IV, vermeldt een exem
plaar onder de wapens van Riouw. Het lemmer 
dezer krissen is lang en houdt over een groot deel 
der lengte bijna dezelfde breedte, zoodat het 
wapen even goed voor houwen als voor steken 
is te gebruiken. Dit geldt zoowel voor dc rechte 
als voor de gegolftle lemmers; de golven zijn klein 
en ondiep, zoodat de middenrug weinig van de 
rechte lijn afwijkt. Kenmerkend zijn vooral de 
koperen of ijzeren beugel om- het verbreede bo
vendeel, ter plaatse waar zich de olifantslip on de 
hanespoor (zie boven) bevinden, en verder de 
gevesten. Deze laatste zijn bijna recht, bij de 
Philippijnsche uitloopendo in een knop in vogel- 
kopmotief, bij de Soeloe-krissen in een gesty- 
leerden zittenden vogel, waarvan kop en staart 
aanmerkelijk uitsteken.

Op Java en Bali behoorde vroeger de kris als 
het ware tot de nationale kleeding der aanzien
lijken. De Javaan steekt het wapen achter tus- 
schen den gordel; de Baliër draagt het hooger op 
den rug, het rechte deel der scheede onder het 
hoog opgetrokken kleed, zoodat het gevest over 
den schouder met de hand is te bereiken. Bin
nenshuis plaatst men op Bali de kris in een

standaard, welke wel den vorm Uecft van een 
gehurkten tempelwachter, met een der handon 
zoodanig gesteld, als omslotcn duim en vingers 
de scheede; zoodat dc öpening gelegenheid biedt 
om het wapen er in te plaatsen. Bocgincezen en 
Makassarcn dragen de kris aan een langen draag
band, welke gaat door de lussen van koord, die 
aan dc binnenzijde van dc scheede, juist ondor 
het schuitje, zijn bevestigd door een of andere 
omwinding. Malcicrs dragen de kris voor het lijf, 
een weinig naar links, in den gordel; doch do 
kris-pandjangwordtaan een band over den schou
der gedragen.

Opgave van nog eenige Inlandsche namen voor 
krissen: kërres, abinan, (Mad.); kadoetan (Bali); 
selé (Mak.); tdpi (Boeg.); këris (Mal., Atjèhsch); 
këris, póndök, pönök (Gajo); karih (Minangk.); 
soorten van krissen: rechte kris, këris sëpockal 
(Mal.); póndök bëtoel mata (Gajo); selé sapoekala 
(Mak.); tdpi sapoekala (Boeg.); gegolfde, paroeng, 
paroeng sari, këris tjërita (meer dan 9 bochten) 
(Mal.); póndök moelèngkok mata (Gajo); selé lamba 
taloe, lamba lima, lalaoe (resp. 3, 5, 7 bochten) 
(Mak.); tdpi lamba taloe (Boeg.).

I. d en II. c. lansen en speren. Deze stoot- 
wapens zijn op dc eenvoudigste wijze te maken 
van bamboe; niettemin worden bamboe-lansen 
weinig aangetroffen, wellicht wijl ze niet worden 
bewaard, juist omdat ze zoo gemakkelijk kunnen 
worden aangemaakt. Zelfs bij de Papoea’s zijn 
de meeste lansen van hout. Dikwijls worden ze 
vervaardigd uit een lat van palmhout, de schacht 
rond, dc punt toegespitst, het ondereinde iets 
zwaarder, soms breeder en plat, soms tot een 
korte puntige schoen toegesneden. Dergelijke 
houten pieken komen in den geheclen archipel 
voor. Reeds iets meer samengesteld zijn dc lansen 
der Papoea’s, welke bestaan uit een ronde houten 
schacht, waarover een punt is geschoven van 
bamboe of van been, afgeslepen in den vorm van 
een beenen dolk. Meer bewerking is noodig voor 
de lansen, welke aan Nicuw-Guinea’s Zuidkust 
veel voorkomen, met tal van weerhaken aan de 
punt: deze haken toch moeten bij het bewerken 
ift het hout worden uitgespaard. De weerhaken 
bevinden zich soms slechts aan ééne zijde, 
hebben dan wel den vorm van klauwen; bij an
dere lansen staan ze diametraal tegenover elkan
der, zoodanig gegroepeerd, dat het vlak gedacht, 
door de punten van do meest vooraanstaande 
groep, loodrecht staat op het vlak door een vol
gende. Meer sporadisch vindt men aan de Zuid
kust van Nieuw-Guinea houten lansen met een 
bladvormigc punt, die toch ook met de schacht 
uit één stuk hout is bewerkt. Aan de Noordkust 
vertoont dc doorsnede over het voorste gedeelte 
wel een vierkant, zoodat aan de buitenzijde vier 
ribben zijn te onderscheiden; in deze ribben wor
den inkepingen gemaakt, zoodat lange rijen van 
kleine tanden worden gevormd. Een veel sier
lijker model hebben de zoogen. ceremonicel-lan- 
sen van Nieuw-Guinea, welke echter niet alleen bij 
ceremoniën dienst doen, maar ook worden ge
bruikt als een gewone werplans, De'punt is in 
doorsnede rond, en draagt geen weerhaken : daar
onder volgt een verbreeding van het hout, zoodat 
tusschen de punt en de eigenlijke schacht een 
plankje is uitgespaard, niet dikker dan de schacht 
zelf, een paar decimeter langen ongeveer a/4 deci
meter breed, met afgeronde hoeken, ovaalvormig 
of ook wel peervormig. Dit plankje wordt met
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snijwerk versierd, waarbij de spiraal het meest 
gevolgde mo.tief vormt.

Om werplansen verder to kunnen werpen dan 
met de hand mogelijk is, wordt in vele landen, 
bij allerlei volken, een afzonderlijk werktuig 
gebruikt, bekend onder den naam speórwerper. 
In Australië en op vele eilanden van Melanesië is 
het algemeen; in het Oosten van Nieuw-Guinea 
komt het nog vrij veel voor, in het Oosten van 
het Ncderlandsche gedeelte meer sporadisch; 
terwijl het verder Westelijk in den archipel on
bekend is. Zulk een speerwerper bestaat uit een 
stok met handvat, en aan de andere zijde een 
kleine, uitstekende haak, welke past in een holte 
onder in de schacht van de lans; of uit een smal 
plankje met handvat, en aan het andere einde 
een verdikking met holte, tot ligplaats voor het 
uiteinde van de schacht. Naar gelang van den 
vorm, onderscheidt men de speerwerpers in 
mannelijke en vrouwelijke. Het instrument 
vormt als het ware een verlengstuk van den arm; 
het geeft aan het weggeslingerde wapen een 
grootere aanvangssnelheid. Een ander middel 
om hetzelfde effect te verkrijgen is de speer- 
slinger, doch dit werktuig is uiterst weinig be-, 
kend; in Melanesië komt het voor op ‘Nieuw- 
Caledonië. Er zoude hier geen melding van zijn 
gemaakt, ware het niet, dat in het Rauten- 
strauch-Joest Museum tc Keulen een pijlslinger 
met pijl, d. i. een soort kleine speer, voor de 
vogeljacht aanwezig is, herkomstig van Bali; 
waaruit kan blijken dat ook in Ned.-Indië dit 
werktuig niet volslagen onbekend is* geweest.

Van Nieuw-Guinea moeten nog vermeld wor
den de lange visebsperen, met een ronden, langen 
stok als schacht, waarop een stel punten is be
vestigd. meestal vier in aantal, gesneden uit 
hout, en zoodanig met rotan bindwerk aan el
kander bevestigd, dat ze naar voren van elkan
der wijken, als uitgespreidc vingers van een hand. 
Deze speren zijn dus duidelijk onderscheiden van 
de in het Westelijk deel gebruikelijke harpoenen 
met een of twee geweerhaaktc ijzeren punten.

Boven is reeds gezegd, dat eenvoudige houten 
pieken allerwegen worden gebruikt. Ook kent 
men in het Westen wel lansen met overgeschoven 
bamboepunt, bijv. op Cclcbcs, of met aange
houden punt, als bij de Dajaks; doch buiten 
Nieuw-Guinea en ook wol binnen dit eiland, o.a. 
hier en daar aan de Noordkust, worden de 
lanspunten in den regel gemaakt van metaal. 
Ten n.inzien van de verbinding tusschen schacht 
en metalen punt zijn twee methoden tc onder
scheiden. Meestal is de punt voorzien van een 
doorn, welke in de schacht wordt gelaten. Daar 
ter plaatse moet tegen opsplijteii van de schacht 
worden gewaakt. Dit geschiedt soms door om- 
vlechting met rotanband. vooral indien deschacht 
van rotan is. Zoo bijv. in bet Zuidoosten van 
Celebcs; de om vlechting is daar wel voortgezet 
tot over de halve lengte van de schacht. Bij ande
re lansen legt men een ijzeren band spiraalsge
wijze om het boveneinde van do schacht, als 
bijv.Jbj lansen gpor olifantenjacht in Noord-Su- 
matra. en bij verschillende soorten lansen in het 
Oosten van tien archipel. Het meest gewone 
middel, om de bovenzijde van dc schacht to 
versterken, bestaat in heb aanbrengen van een 
metalen bus, een breed beslag, hetwelk ook ge
legenheid biedt tot versiering met kraagwork, 
ciseleeren, enz, De tweede wijze, waarop men

punt en schacht verbindt, wordt verkregen door 
do punt aan het schachteinde te laten overgaan 
in een huls van hetzelfde motaal, waarin dan dc 
schacht wordt vastgezet. Deze bevestiging is 
veel minder algemeen, hoewel niet beperkt tot 
een bepaald gebied of een bepaalden volksstam. 
Veel zeldzamer zijn de lansen, met ijzeren schacht 
met de punt uit één staaf gesmeed; de metalen 
schacht krijgt over een groot deel van de lengte 
een houten mantel, opgesloten tusschen een paar 
ijzeren kragen, of ringen. Aldus kent men ze bij 
de Tomori en op dc beide Oostelijke schiereilan
den van Celebes.

De lanspunten worden bewerkt in velerlei 
vormen. Soms gebruikt men er het lemmet van 
een dolk voor, in Atjèh bijv. van een reuntjong; 
andere punten hebben bochten als het lemmer 
van een zoogen. gestangde kris; weer andere 
hebben den bajonet vorm, in doorsnede vierkant 
met duidelijk ingebogen lijnen tusschen de hoek
punten; doch alle deze zijn eenigszins uitzon
dering. Dc meest voorkomende vorm is die van 
een langgerekt blad, soms met een duidelijken 
rug ter weerszijden over het midden, of anders 
aan beide zijden plat. Het breedste gedeelte ligt 
bij den eenen vorm aan de steelzijde, bij anderen 
in het midden, zoodat het scherp ter weerszijden 
eerst concaaf, daarna convex is. Naast den blad- 
vorm komt ook de lancetvorm voor. Vooral op 
de Oostelijk gelegen kleine eilandengroepen en op 
enkele eilanden bewesten Sumatra worden de 
punten voorzien van insnijdingen, aan één of aan 
beide zijden, zoodat groote, scherpe haken in het 
metaal worden gevormd. Versiering van den 
vorm geschiedt bijv. door aan dc steelzijde een 
verbreeding te maken, met oogen, gekartelde 
randen, krullen, e. d.; voorts door het dooreen- 
smeden van hard en zacht metaal als bij krissen, 
ten onrechte meest damasceeren genoemd. Veelal 
behoort bij de lanspunt ook een scheedc, be
staande uit twee bladen, welke weer door rotan 
of metalen handwerk aan elkander zijn bevestigd. 
Bij sommige afwijkende vormen der punten, 
zooals ze bijv. van Madoera bekend zijn, be
staande uit een gevorkten tak van ijzer, dc eene 
vork iets korter dan de andere, en beide eindigen- * 
de in een korte, breede blad vormige punt, is het 
gebruik van een schccde van zelve uitgesloten.

Het metalen beslag of dc bus om het bovenste 
gedeelte van de schacht wordt veelal vervaardigd 
van messing, soms van zilver of van soeaso; ver
siering met goud komt ook voor, en bij enkele 
staatsielansen is do goheele buAnet goud over
trokken. Dc grootte of breedte van zulk een 
band is natuurlijk zeer verschillend; soms is 
deze wel 2 d.M., meestal echter minder. Door 
verdeoling in verschillende vakken, door middel 
van groovon of uitstaande ringen, het versieren 
der vakken met ciseloerwerk, het afwerken bo
ven en onder met kraagjes in allerlei vorm, kan 
dit onderdeel nog alj dienen tot verfraaiing van 
liet geheolo wapen.T/Bij de lansen 
en Boegineezen wordt tusschen deze bus on do 
punt dikwijls een zilveren muntstuk geplaatst, 
niet zelden een gulden, dat natuurlijk eerst door
boord moet worden om de doorn van do punt 
door tc laten.

Dc schachten worden het meest gemaakt uit 
een harde houtsoort, rond of kantig, in heb 
laatste geval met een regelniatigen veelhoek als 
•doorsnede. Gewoonlijk zijn ze over de geheele
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Minangkabau: tombak, galak, saligi, tombak da-. 
oen aoer, t.bapiarit (gcwcerhaakfc) ;Zuid-Sumatra: 
koedjoer, koedjor, k. pandakan, k. balau 'ntak ; 
Nias :toko ; Mèntawei: soat, sosoat; Maleisch: 
toembak, lëmbing, koedjoer of koendjoer (met bree- 
do punt),sé%£(houtcn lans zonder metalen punt), 
sëroendjang (id.), tjogan (staatsielans) of djogan, 
roejang (geweerhaakt), sërampang (met 3 pun
ten); Java: toembak, lëmbing, sëligi, totok, godong 
andong, toembak blandaran, t. tëlêmpak, t. lontop, 
Lsëgrèk (met zaagpunt) nanggoIo,sarotomo(pronk- 
lans), sodor (id.), pënoeroeng (id.); Madoera, saeng, 
lëmbhing, tombhak; Borneo: loendjoe, toembak, 
t. biring (met lange smalle punt), bakir oena, 
hoelang sëwong, tamboeloh, djampaboehan (werp
lans), boetang bël, bidji baloh (naar den vorm v. d. 
punt), doka katingan (werplans); Makas: poke 
barangang (met bokkenhaar), boelo tado of bakotig 
tado (striklans), tjidaroe, pamoeloe, poke pangJca, 
poke tandjangang, kandjai, poke sangkoeng, jp. 
takkang, p. paroeng (punt geslangd), saraba (ge
heel v. bamboe), poessoe-poessoe (geheel v. 
pinanghout); Boeg.: bassi baranga, bassi ad je 
tado of b. wakko tado (striklans), pamoeloe, to- 
djarroc, bassi pakka, b. sonresang, b. kaliwago, b.

■ hoempa, b. sangkoeng, b. takkang, b. paroeng, 
kandjai; Toradja: taxvala (schacht gestoken in 
huls), pontjakoe (korte steeklans), sorongi (punt 
met doorn in de schacht), tanggerahi (punt en 
schacht één ijzer), linongkai (geheel v. bamboe); 
N. Celebes: djoewalele (staatsie, Gorontalo), 
sagaï, sago-sago. kalawit, tinédoengan ; Halma- 
liéra: niboer; Bocroe: dapan, nahero ; 
toembak, djëmparing(mei ijzeren schacht); Noord 
Nieuw-Guinea: frei, nö, oebrè, oebrere, brèrè, tnan- 
kaini, jèdri, soes (vischspeer), sendom, sendom 
chdrim (id.); Zuid-Nieuw-Guinea: koeroema,

•wangkoe (vischspeer).
II. a. (zie bij I. «.).
II. b. slingers. Hoewel de steenslinger over 

een groot deel van den archipel wel bekend is, . 
schijnt dit werktuig toch weinig te zijn gebruikt, 
of reeds sedert lang in onbruik te zijn geraakt. 
Slechts zeer enkele mededeelingen maken mel
ding van het gebruik er van in den krijg, als bijv. 
in den oorlog op Java van 1825—1830, in den 
Padri-oorlog op Sumatra, bij de expeditie van 
1803 in het Zuiden van Nias. In midden Suma
tra werden (worden?) van touw gevlochten slin
gers, bestaande uit een i 0 c.M. breed en 30 e.Al. 
lang middenstuk met aan de beide einden een 
band of koord, ook gebezigd om gedierte uit de 
rijstvelden te jagen, niet wegens groote trefkans, 
maar wegens den slag, die bij den worp wordt 
gehoord. Het Rijks Ethnographisch Museum te 
Leiden bezit een exemplaar van Zuid-Nias, 
bestaande uit een stuk karbouwenleer, langwer
pig vierkant van vorm, met afgeronde hoeken, 
voorzien van een koord aan ééne zijde, zoodat 
niet kan blijken hoe het werktuig m.oet worden 
gehanteerd. Het gelijkt zooveel op de van Nias 
bekende strijdgordels (zie deel 1 V van den Cata
logus, pag. 52, noot 1), dat de vraag rijst of het 
door den schenker als slinger aangeduidc voor
werp, wel inderdaad een stewslinger is. Js het 
dit werkelijk, dan zoude de mogelijkheid niet 
uitgesloten zijn, dat de bedoelde gordels voor den 
strijd werden medegenomen, om ze zoo noodig 
als slinger te kunnen benutten, wellicht door het 
einde van den lederen gordelplaat, dat geen koord 
draagt, er ook mede te voorzien. In het verre

lengte even dik, soms loopt het ondereinde (de 
schoen) iets dunner toe. Spits tocloopen van een 
korte schoen vangt bij sommige exemplaren 

verbreeding of verdikking van het

!•

aan na een
hout, zoodat de bovenzijde van de schoen een 
duidelijken rand vertoont. Ook worden ijzeren, 
in een punt toeloopcnde schoenen onder aan de 
schacht bevestigd. Ringen en groeven in het hout 
uitgesneden worden wel ter versiering aange- 
braeht; bij enkele exemplaren is de gcheele 
schacht aldus geringd of gegroefd. Versiering 
met haar komt voor aan het beneden gedeelte 
van korte spiesen bij sommige Dajaksche stam
men; en voorts bij. volken van Celebes, zoowel 
bij Makasaren en Boegineezen als bij de To- 
radja’s. Op Celebes gebruikt men daarvoor lang 
bokkenhaar, dat met één einde vastgewerkt 
wordt in een koord, zoodat een lange band van 
als franje afhangende haren wordt verkregen. 
Door het koord langs een schroeflijn om het 
onderste gedeelte van de schacht te wikkelen 
en te bevestigen, wordt dit gedeelte rondom met 
de haren omgeven. Aldus opgesierde lansen zijn 
een soort staatsiewapen voor vorsten en hoofden. 
De lengte van de schachten varieert in hoofd
zaak tusschen ongeveer 1.50 M. voor de kortere 
soorten en 1.80 a 2.50 M. voor langere. Evenwel, 
in sommige streken zijn de lansen aanmerkelijk 
langer; op Socmba bijv. worden vechtlansen 
gebruikt van wel 5 A. 6 M. lengte en op Bali kent 
men dergelijke lange staatsielansen, waarvan de 
schacht dan wel is opgesierd met een menigte 
breede ringen in bladgoud, terwijl de bus aan de 
bovenzijde dan ook van geciseleerd goud is.

Een eenigszins bijzonder type-geven de lansen 
voor de hertenjacht van Zuid-Celebcs, boelo tado, 
te zien. De punt is smal en niet lang, eenigszins 
rietbladvormig, het beslag goed bewerkt in edel 
metaal, de schacht van licht of donkergekleurde 
bamboe, met het dikke einde aan de puntzijde, 
omstreeks 2.50 M. lang, dun toeloopend en aan 
het ondereinde voorzien van een holte, waarin 
het lassokoord kan worden gelegd. Om splijten 
te voorkomen is dit ondereinde dikwijls voorzien 
van een breeden band, vervaardigd van nauw
keurig aansluitende omwindingen van garen. 
Op ongeveer twee derde van de lengte, gerekend 
van de zijde van do punt, is tegen de schacht 
een opstaand hoornen plaatje aangebonden, 
voorzien van een oog en een opengewerkte groef, 
zoodanig dat het lassokoord door deze groef kan 
worden heen gedrukt tot het door het oog loopt; 
de groef is iets nauwer, het oog een weinig wijder 
dan de dikte van het koord. De bevestiging is 
nauwkeurig aangegeven in den bekenden atlas 
van Dr. Matthes.
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Te dezer plaatse kunnen ook nog genoemd 
worden, de van Java welbekende dievenvangers, 
tjanggah, bestaande uit een vork van hout, bij 
uitzbndering van ijzer, om wonden met doornige 
takken, resp. voorzien van tanden, waaraan een 
lange steel of schacht, welk wapen goed te ge
bruiken is, om zich iemand van liet lijf te houden, 
of iemand, die wil vluchten, tot stilstaan te 
nopen.

Opgave van nog eenige inlandsche. namen: 
Atjèh: toembak (lans), toembak boengong djeumpa 
(met korte punt), toembak on boeloh (punt in het 
midden breed), toembak Ihèësagöë (punt driehoe- 
kig), kapok (werpspies); Gajo: koendjoer, sëligi, 
arock-aroek ; Bataklanden : koedjoer, lëmbing ;
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ï Oosten van den archipel schijnt de steenslinger 
of niet of slechts sporadisch ^gebezigd te zijn ge
worden; doch nog meer Oostwaarts wel, zoo bijv. 
op Nieuw Caledonië, bij de Baining op Gazelle 
schiereiland, op Nieuw Mecklenburg, Marianen, 
Carolinen, alwaai’ meest spitsovalc steenen 
speciaal voor het slingeren werden (worden?) 
gebruikt, welke op Nieuw Pommcren uit den zoo- 
gen. reuzenschelp worden geslepen.

Opgave van enkele inlandsche namen: Java: 
bandring, bandil; Minangkabau: oemban tali; 
Maleisch: ali-ali.

II. c. (zie bij I. d.).
II. d. blaasroeren. Deze wapens, waarvan de 

grootste exemplaren een lengte hebben van 
ongeveer 2.50 M., hooren thuis in het Westelijk 
gedeelte van den archipel; in allerlei streken van 
Sumatra, op Java, Bali, BorneoenCelebes worden 
zij gevonden, inzonderheid als jachtwapen voor 
klein wild, vooral kleine vogels; doch bij vele 
Dajaksche en bij enkele Toradjastammen dient 
het blaasroer ook nog als strijdwapen en voor 
de jacht op grooter wild. Het roer is van hout, 
en dan gewoonlijk voorzien van een metalen 
lanspunt, of van bamboe; het kaliber niet grooter 
dan ongeveer 10 a 12 m.M. Als projectiel .worden 
pijltjes gebezigd, vervaardigd van bamboe, 
bladnerf of arènpenncn, ter dikte van een flinke 
breinaald, 20 a 30 e.M. lang, en aan de achterzijde 
voorzien van een kegeltje of propje van hout 
van zeer licht soortelijk gewicht, van houtmerg, 
van boomwol, etc., dat in den loop sluit en verder 
zorgt, dat het pijltje in zijn baan niet kantelt. 
Zulk
snelheid om een mensch of een niet al te klein 
dier ernstig te kunnen verwonden; wil het daar
tegen het door tien schutter beoogde effect te
weegbrengen. dan moet dus de punt voorzien zijn 
van snel werkend vergif. In den regel zijn dan 
ook de pijlen vergiftigd, en wel met uit plant
aardige bestanddeelcn bereid gif, dat versch 
moet worden aangewend, omdat het vrij spoedig 
zijn kracht verliest.

Houten blaasroeren worden gevonden op Bor- 
neo, Bali en bij de orang bonoea of orang goe- 
noeng in den Riouw Archipel, die ze, naar wordt 
beweerd, van de Dajaks hebben verkregen. De 
meeste Dajaksche stammen van middel-Bornco 
verstaan de kunst om zulk een wapen te vervaar
digen. Zij plaatsen het te bewerken stuk hout, 
dat nannx rkelijk dikker is dan het afgewerkte 
roer. horizontaal, en stooten en boren met een 
ijzeren staaf, van minstens 2 M. lengte, welke 
aan het eene einde beitel vormig is bijgeslepen, 
geleidelijk aan een kanaal er doorheen. Bij on
verpoosd arbeiden is deze eerste, ruwe doorbo
ring in één dag gereed te maken. De loop moot 
nu nog op het verlangde kaliber gebracht en 
gepolijst worden, waartoe hij eerst wordt be
werkt met een schraapijzer, een lange dubbel
gevouwen staaf voorzien van de noodige in
kervingen, tot er geen splinters meer te voor
schijn komen; vervolgens met de scherpe randen 
van stukken bamboe en eindelijk met om een 
stok'gobonden Waderen, welke als schuurpapier 
dienst kunnen doen. Met deze zeer eenvoudige 
hulpmiddelen weet men door het hardste hout 
een kanaal te maken, schijnbaar haast even 
zuiver als een met de meest volmaakte machines 
uitgeboorde geweerloop. Reeds voor dit kanaal 
geheel afgewerkt is. begint men met ook do

buitenzijde te bearbeiden; de afwerking daarvan 
geschiedt ook door polijsten met de evcnbedoelde 
bladeren. Ter versiering worden soms schild
padden ringen om het roer geschoven, waartoe 
een gedeelte iets dunner wordt bijgesneden, zoo- 
dat na het aan brengen van deze ringen de loop 
weder overal van gelijke dikte is. Eindelijk wordt 
aan de voorzijde een lanspunt aangebracht, 
waarvan de angel of doorn gewoonlijk met rotan 
vlechtwerk op het wapen wordt bevestigd. Dia
metraal tegenover deze punt houdt hetzelfde 
vlechtwerk een metalen staafje vast, waarvan 
een uitstekend eindje spiraalvormig is opgerold, 
of ook wel een houten stift met knopje: aldus 
krijgt het wapen een soort vizierkorrel. Naar het . 
schijnt dient deze korrel vooral om aan te geven, 
hoe het roer bij het gebruik moet worden vastge 
houden. De lange roeren toch zijn niet volkomen 
recht, maar hebben een kleine buiging of trekking; 
bij het schieten moet het wapen zoodanig worden 
vastgehouden, dat deze kromming door het eigen 
gewicht van den stok en het gewicht van de me
talen punt zooveel mogelijk wordt geneutrali
seerd. Houdt men het wapen in beide handen on
geveer horizontaal, zoodat men door den loop kan 
zien, dan blijkt de ziel zuiver recht, als de vizier
korrel boven is; draait men het roer nu 180° om 
zijn lengte-as, zoodat de korrel onder komt, dan 
blijkt het kanaal niet meer recht te zijn, doch ge
bogen, sommige exemplaren zelfs zóó, dat men 
er niet meer doorheen kan zien. In verband hier- 

net de aandacht,
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dat de lanspunt 
eenvoudig tegen den stok aangebonden is, en de 
angel of doorn van die punt geen ingesneden lig
plaats in het hout heeft; mogelijk is dit zoo, om 
die punt, en dus ook de korrel te kunnen ver
plaatsen. De vorm van de punt is bij de verschil
lende Dajaksche stammen nogal uiteenloopcnd, 
en hef schijnt dat bij eiken stam een bepaalde vorm 
de voorkeur geniet. De roeren zelf hebben geen vas
te kenteekenen, met behulp waarvan te bepalen is, 
van welken stam zij afkomstig zijn. Behoudens 
de bckleeding met schildpadden ringen komt 
afzonderlijke bewerking van het mondstuk bij 
deze Dajaksche wapens zelden voor. Elders zijn 
de blaaspijpen meestal voorzien van een afzon
derlijk mondstuk, of wel zooals bij die op Bali 
in gebruik, van een cikelvormigen stop aan weers
kanten. Op laatstgenoemd eiland is dit wapen 
volstrekt niet algemeen; in Boelèlèng komt of 
kwam het nog het meest voor bij aanzienlijken; . 
de eenigszins bajonetvormige lanspunt is dan 
met zilveren, soms met gouder^ banden aan het 
roer bevestigd.

Veel gomakkelijker dan van hout is een blaas
pijp te vervaardigen van bamboe; dit materiaal 
is er als het ware voor aangewezen. Bij de Barcë- 
sprekende Toradja’s bezigt men twee a drie stuk
ken van de bambusa longinodis, van zooveel 
mogelijk gelijke doorsnede, tusschcn twee Schot
ten weggesneden. Deze stukken worden tegen 
elkander aansluitend én nauwkeurig in eikaars 
verlengde bevestigd in een dikker stuk van de
zelfde bamboesoort, van ongeveer 2 M. "lengte, 
waarvan men de tussehenschottcn heeft door- 
gestooten. Bij de To Lage wordt het eene einde 
voorzien van een houten mondstuk, het andere 
van een houten klosje; bij de stammen Zuidwest 
en West van de Tominiboeht, als in Saoesoe, 
Parigf, Ampibabo, wordt het mondstuk vervaar
digd van buffelhoorn, terwyl het andere einde

mede verdient '
projectiel heeft veel te weinig massa eneen
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versierd wordt met twee vleugeltjes van ebben
hout, die met rotanvlechtwerk worden vastge
zet. Laatstbedoelde volken bezigen het wapen 
ook in den strijd; overigens is het blaasroer op 
Celebes enkel jachtwapen, en dit is het ook, waar 
het nog gebruikt wordt, op Java en Sumatra; 
zoo bijv. bij de Minangkabauers, die het bamboe- 
roer voorzien van een hoornen of metalen mond
stuk; bij de Mandailingers in wier gebied vooral 
de Leeboe’s er gebruik van maken; in sommige 
streken van Benkoelen, alwaar één lange bam- 
boe-geleding als blaaspijp wordt gebezigd.

De pijltjes zijn voornamelijk te onderscheiden 
naar het materiaal, waarvan zij worden vervaar
digd, naar de punt en naar het sluitdopje. Bij de 
Dajaks maakt men ze van hout of van palm- 
bladstecl, terwijl soms schacht en punt uit een 
stuk zijn; de punt is dan scherp toegeslepen als 
een naald of flauw lancetvormig. Afzonderlijke 
punten worden gemaakt van bamboe, lancet
vormig; van ijzer of van messing, bladvormig 
met de basis tot weerhaken bijgewerkt; of, zooals 
wel voorkomt bij stammen aan de kust, van 
haaientand of van roggestekel. Bij deze samen
gestelde pijlen wordt de schacht dikwijls rood 
geverfd, bij de enkelvoudige zelden. De dopjes 
worden veelal gesneden van kajoe gaboes (zie 
aldaar), sponsachtig, zeer licht hout van een in 
moerassen groeiende plant, waartoe het te be
werken stukjo, op een houten priem wordt ge
stoken, tot het tegen een grondvlak stuit, dat 
juist het kaliber van den loop aangeeft; het 
uithollen geschiedt met een houten boor. Tot 
het bereiden van pijlgif gebruiken de Dajaks 
voornamelijk sap van slingerplanten, ipoeh, of 
van een boom, siren. Dit laatste vooral wordt 
nog met onderscheidene ingrediënten vermengd, 
o. a. met het witte, zich in de lucht spoedig ver
dikkende melksap van jonge bamboe, met het 
sap van këladi of van een andere aardvrucht, 
van toeba-wortel, met tabakswater, etc. Met een 
mesje of pinnetje wordt het gif op de pijlpunten 
gestreken. In verschen toestand is het zeer snel 
werkend. Zie overigens het artikel PIJLVER- 
GIFTEN.

De Toradja’s maken de pijltjes van bladschee- 
pennen van den arèn. Bij de To Lage wordt de 
punt eenvoudig aangescherpt, de achterzijde 
voorzien van een propje, gesneden uit een alang- 

, alangplant, waar omheen wat zwam wordt ge
wikkeld. De punt wordt bestreken met vergif, 
bereid uit sap van den bast van den impoboom 
(antiaris fcoxicaria), vermengd met sap van een 
bepaald soort knol vrucht (limpoedja). Onder 
het met gif aangestreken gedeelte, ongeveer 
2 c.M. van de punt, heeft het pijltje een rond
gaand groefje, opdat de punt ha het treffen ge
makkelijk zal af breken en in de wonde blijven 
steken. Zuidwest en West van de Tominibocht 
gebruikt men ook pijlen uit één stuk, doch even
zeer met aangebonden, afzonderlijke punt, welke 
gesneden is uit bamboe en een of twee weerha
ken heeft; bij twee weerhaken zijn deze al of niet 
op gelijke hoogte geplaatst, zoodat men ook hier 
vier soorten pijltjes kan onderscheiden. Het 
ondereinde dezer pijlen is voorzien van een stukje 
vlier, dat juist in den loop past, op een houten 
leestje wordt gesneden en met een plakmiddel 
aan de schacht wordt bevestigd.

Gp Java snijdt men de pijlen uit bamboe; 
soms wordt aan de punt een weerhaakjc uit

gespaard, terwijl ook ijzeren punten met weer
haken worden goljruikt; het ondereinde wordt 
spiraalvormig omwocld met kapok. De orang 
bënoea van den Riomv-Archipel maken pijlen 
van lidi (bladncrf), soms voorzien van een lancet
vormige punt van bamboe of van messing; het 
dopje is van licht hout, van denzelfden vorm, 
welke bij de Dajaks algemeen is. De Minang
kabauers maken de pijltjes weer van de harde 
arènpennen; het ondereinde draagt een dopje 
van merg, omwikkeld met boomwol. In de Ba- 
taklanden vervaardigt men ze van bamboe, soms 
met weerhaken aan de punt; hc|^ ondereinde 
wordt omwikkeld met fijne, op tonder gelijkende 
vezels. In Zuid-Sumatra dragen de pijltjes een 
punt van arèn-bladncrf of van een bepaalde 
rietsoort, en aan het andere einde een eylindertje 
van zeer licht hout.

De boven beschreven projectielen met toebe- 
lioorcn worden opgeborgen en medegevoerd in 
pijlkokers, welke — het behoeft haast geen ver
melding
Dajaks gebruiken één geleding, aan weerszijden 
of aan één zijde gesloten door een tusschenschot. 
Is aan weerskanten een roos, dan wordt een stuk 
afgesneden en verwerkt tot een overschuivend 
deksel, door aan de binnenzijde van het deksel 
en aan de buitenzijde van den bovenrand van 
den koker iets van den wand weg te snijden. Is 
het deksel niet van bamboe, dan is het van klap
perdop, vrij hoog oploopend, conisch van vorm, 
bij uitzondering van hout. De koker wordt ge
dragen aan een gordolhaak; deze haak is van 
hout, soms heel primitief en bestaande uit een 
onder den vercischtcn hoek gegroeide, gevorkte 
tak, meestal echter gesneden uit een zwaarder 
stuk hout tot een vork met twee evenwijdig 
loopende lange tanden en het bovenstuk alsdan 
wel met zeer bijzonder en precieus snijwerk ver
sierd. Een der tanden van de vork wordt lang-, 
den koker geplaatst en daartegen bevestigd door 
omwinding met lange rotanreepen of door ringen 
van rotanvlechtwerk. De wijze waarop haak en 
koker zijn verbonden is een der kenmerkende 
teekenen, naar welke de Dajaksehe pijlkoker; 
zich laten groepeeren; het is mogelijk dat be 
paalde vormen van het bindwerk eigen zijn aan 
bepaalde stammen, doch zekerheid is daarom 
trent nog niet verkregen. In deze kokers worden 
de pijlen, naar den graad van afwerking, bijeen
gevoegd in zakjes van eekhoornvel of van andere 
dierenhuid. Bij de Poenans en Boekats hangt 
aan den koker veelal nog een kalebasschaal met 
houten stop, ter berging van sluitdopjes.

De To Lage verbinden aan den koker een 
mandje voor de zwam tot sluitdopjes; de pijlen, 
welke reeds vergiftigd zijn, staan in den koker 
met de punten naar beneden, de andere met de 
punten naar boven. De stammen bewesten en 
bezuidwesten de bocht van Tomini bezigen een 
dubbelen koker, één voor de geheel afgewerkte 
pijlen, do andere, die kleiner is, voor stukjes 
vlier, raaathoutje, plantengom en verdere ingre
diënten; deze beide kokers zij* met rotan aan 
elkaar verbonden. Bij de orang bënoea van den 
Riouw archipel zijn pijlkokers in gebruik, die 
veel doen denken aan de Dajaksehe; maar ook 
van oen geheel ander type; in de laatstbedoelde 
wordt wel een plankje of dwarsschotje aange
bracht met gaatjes, waarin de pijlen worden ge
stoken. Aldus vindt men ze ook in Mandailing.
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door Siddharta werd gespannen met één vinger 
van de linkerhand, ter gelegenheid van den wed
strijd in het boogschieten, de boog van zijn 
grootvader Sinhahanoc, als heiligdom in den 
tempel bewaard, en door niemand te spannen^ 
zelfs niet te tillen, geen enkelvoudige boog wfts.

In verband hiermede verdient hej; de aandacht, /-/ . ~£-'j
dat vele bogen, welke te zien zijn op bet beeld
houwwerk van den Boroboedoer, den vorm 
hebben van een zoogenl réflexboog, welke vorm 
meer eigen is aan samengestelde dan aan enkel
voudige bogen. Op de Balische prenten 
Brata-Joeda episoden zijn samengestelde bogen 
geteckend. Een bijzonderheid van de pijlen op 
bedoelde, paneelen en prenten worde tevens hier 
vermeld: ze zijn gevederd. De bogen, welke thans 
nog op Java voor spel en sport gebruikt worden, 
zijn echter geen samengestelde, al komen er exem
plaren onder voor, welke uit twee stukken be
staan, die in het midden door een dik cylinder- 
vormig stuk hout worden verbonden, dat tevens 
tot greep dient. De bijbehoorendc pijlen 
zijn gevederd en aan de onderzijde van een 
inkeping voorzien. Op een enkele eilandengroep 
van Melanesië (zie beneden) behooren ook ge
vederde pijlen bij reflexbogen, doch overigens 
vindt men overal in den archipel, waar de boog 
nog in gebruik is, enkelvoudige bogen geheel uit 
één stuk, met ongevederde en niet ingekeepte 
pijlen. Deze merkwaardige verschillen wijzen op 
onderscheidene l^jrkomst. Er zijn ten aanzien 
van pijl en boog vele plaatselijke bijzonderheden 
waargenomen, welke althans in het kort hier ver
melding verdienen. Dit wapen toch is in het over- 
groote Westelijk deel of verdwenen, of nog slechts 
in gebruik voor sport of spel; alleen op de Mèn- 
taweieilanden is het jacht- en strijdwapen ge
bleven tot nu toe. Van Borneo valt niet met ze
kerheid te zeggen of de boog er in gebruik is 
geweest; op de Philippijnen vindt men ze alleen 
nog bij de Negrito’s, en als ceremonieel-stuk, te 
gebruiken bij huwelijks-ceremoniën bij de Igo- 
roten. Wat Sumatra betreft, in de Bataklajulen 
kent men een soort kogelbogen, dié óolc meer 
Noordelijk,in Atjèh,zijn aangetroffen:men schiet 
er balletjes klei mede, oni vogels van de rijst
velden te verjagen. Overigens kent men in den 
archipel de kogelbogen niet. Van Lombok zijn 
houten bogen bekend, welker uiteinden zijn 
bijgesneden tot een min of meer verstyleerden 
slangenkop; de pees wordt met ijzeren haakjes 
bevestigd in ijzeren oogen, welke wijze van be
vestiging geheel afwijkt van de gewone; de pijlen, 
zijn aan den voet ingekeept. ..Bij de Toradja’s 
kent men nu den boog nog slechts in de litera
tuur. Dit wijst wellicht op een vroegor gebruik, 
inaar tegenwoordig zal men onder hen tever
geefs dit wapen zoeken, zelfs als speelgoed komt 
het er niet voor. Zoo sporadisch nu als do boog 
in liet Westen is, even algemeen is hij als jacht
en oorlogswapen in Melanesië, vooral op Nieuw- 
Guinea, en waarschijnlijk onder invloed van 
daar, ook op vele eilanden West en Zuidwest 
er van, in het bijzonder op de eilanden, die 
zich tusschen Ccram en Timor om de Bandazee 
groepeoren." Toch heeft ook Nieuw-Guinea zijn 
booglooze gedeelten: in Centraal- en Massirn- 
district en de in Noordwestelijke richting aan
sluitende kustgebieden tot Huongolf toe, voorts 
in het kustgebied bij Einschhavcn en bij Potsdam- 
haven, is de boog niet in gebruik. Men kent er

Bij de Sumatraansche komt een koord in de 
plaats van den gordel haak. m

Aan het slot van dit overzicht, dient nog mel
ding gemaakt te worden van de vorstelijke blaas
roeren, die op Borneo voorkomen, bezitting van 
sommige stamhoofden. Zij onderscheiden zich 
voornamelijk door sierlijker en kostbaarder af
werking. De punt, veelal gcdamasceerd en be
schermd door een schecde, wat ook wel het geval 
is bij de meer gewone roeren, is dan wel bevestigd 
met metalen banden, met kraagwerk versierd, 
en het roer veelal op verschillende plaatsen om
wonden, hetzij met metaaldraad, hetzij met 
vlechtwerk fijne rotanreepjes.-Ook onder de 
pijlkokers der Dajaks komen exemplaren voor, 
waaraan de sierkunstenaars hun beste krachten 
hebben besteed; zoowel de bamboekoker, de 
sluitdop als de gordclhaak leenen zich tot ver
siering door snijwerk; dergelijke stukken schijnen 
echter niet in het bijzonder te behooren tot de bij 
vorstelijke blaasroeren passende uitrusting.

Opgave van eenige inlandsche namen: blaas 
roer, soempitan, sëpoet, sipét, poeot, peot (Bor
neo); sopoe (Baréë); soempit (Soend.); loeloepan 
(Jav.); lölop (Mad.); toeloep (Bdli); balasan, 
soempitan (Minangk.); soempitan (Mal.); soempit 
(Zuid Sum.); kina (Loeboe); oellop (Bat.); lëtëb 
(Karo); pijlen, lëpoes (schacht en punt uit 
één stuk), tambararau, tanggiri (met bamboe- 
punt), ladjau (met koperen of ijzeren punt), 
damek (Borneo); mata nljopoe (Baréë); poengloe 
(Bali); djoeing (Minangk.); damak (Zuid-Sum.); 
damaoh (Loeboe) ; gendoel; (Toba) ; nanghat 
(Karo); p ij 1 k o k e r, tembilah, telcp, telanga 
(Borneo); toki, bahoea (Baréë); badah (Zuid- 
Sum.); abal-abal (Karo).

II. e. hojkn en pijlen. De boog is het oudste 
wapen, dat in zich zelf de kracht besluit, waar
mede een projectiel kan worden weggeschoten. 
Bij slinger en blaasroer wordt de menschelijke 
kracht wel vergroot door het gebezigde werktuig 
of zoo nuttig mogelijk aangewend, maar liet 
wapen zelf geeft geen voortdrijvende kracht 
aan liet projectiel, zooals de boog. Het ontstaan 
er van is niet te verklaren met behulp van oude
re, primitiever wapens. Aungezien pijlen een soort 
werpsperen zijn, en de boog dient om deze kleine 
speren verder te werpen dan met de hand inoge- 
1 jjk is, komt men aanstonds tot een vergelijking 
met den speerwerper of werpstok, die ook ge
bruikt wordt om de speer grooterc snelheid te 
geven dan de hand vermag, maar laatstgenoemd 
werktuig is slechts een verlengstuk van den arm, 
zooals het blaasroer een verlengstuk van de lip
pen is, on heeft in zich zelf geen kracht. Zoo 
schijnt het dan, dat de boog geen voorloopers 
heeft gehad. In hoofdzaak kan men twee soorten 
bogen onderscheiden, afgezien nog van boogge- 
schut, namelijk de enkelvoudige en de .samen
gestelde. De eerste bestaat uit één stuk, de laat
ste is uit eenige stukken opgebouwd, en dien
tengevolge meestal zwaarder, krachtiger. Enkel
voudige bogen blijven dikwijls gespannen ook als 
ze niet worden gebruikt; de samengestelde wor
den na gebruik steeds ontspannen. Het spannen 
van een zwaren samengestelden boog is geen 
werk voor ongeoefonden; het was nog niet zoo 
heel jang geleden een der moeilijkste opgaven bij 
het officiersexamen in China. Reeds do omstan
digheid, dat zulk een boog zoo moeilijk is te 
spannen, doet onderstellen, dat de boog, welke
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: wel de manchet voor den linkerarm, welke de 
pols beschermt tegen de terugslaande pees, 
zoodat het waarschijnlijk is, dat de boog in die 
gedeelten wel bekend is geweest. In den gelieelen 
Bismarek-archipel zijn bogen zeldzaam, in Poly- 
nesic kent men ze alleen op Tonga, in Australië 
bleven ze onbekend. De Melancsische bogen zijn 
enkelvoudig, doch er is zeer veel verschil in 
vorm en afwerking. Op de Nieuwe Hebriden zijn 
het zoogen. reflcxbogen, met aan de buitenzijde 
twee convexe gedeelten, waartusschen een-con
caaf middelste gedeelte, welken vorm de boog 
verkrijgt door te spannen in tegengestelden zin 
van de buiging, welke de boog in ongespannen 
toestand heeft. Deze bijzonderheid wordt nog 
opvallender door de omstandigheid, dat alleen 
op de Nieuwe Hebriden de pijlen gevederd zijn 
(zie boven); overigens toch zijn de Melanesisehe 
pijlen alle ongevederd. De hier vermelde bij
zonderheden ter wille waarvan ook een klein 
gebied buiten Nederlandsch-Indië in het over
zicht werd betrokken, wachten nog op een 
aannemelijke verklaring. Niet minder raad
selachtig is het, dat aan de Papocagolf, in 
de omstreken van de Bamoe, de pees wordt 
bevestigd op een wijze, die in vele streken van 
Afrika karakteristiek is, doch in Melanesië overi
gens niet voorkomt. West en Zuid van Nieuw- 

• Guinea strekt het booggebied zich uit over 
Ceram, Kei-, Aroe- en Tcnimbareilanden tot 
op Timor en ook nog op Flofes. Ambon en de 
Oeliasers kennen de boog voor"sport; op Hal- 
mahéra is liét gebruik beperkt tot een gedeelte 
van het Noordelijk schiereiland. Bijna overal 
in dit gebied worden de bogen gemaakt van hout, 
doch in het Westelijk gedeelte ook van bamboe. 
Die van Nieuw-Guinea zijn meestal van donker
bruin palmhout, in het midden breed, naar de 
einden toegespitst, doch zelden symmetrisch. De 
doorsnede over het midden is meestal eenigszins 
ellipsvormig, aan de buitenzijde afgeplat, aan 
de binnenzijde soms met een rug; de exemplaren 
van de Noordkust zijn breeder dan die van de 
Zuidkust. Aan de Noordkust gebruikt men hier 
en daar ook bamboe.- De pees bestaat uit door
gescheurde rotan: aan weerskanten is een lus, 
welke te ver over het hout zoude glijden, indien 
dit niet werd verhinderd door een krans, welke 
in het hout is uitgespaard, of door een ring van 
fijne rotanreepen gevlochten of gewonden, welke 
vast om het hout is gedreven, dan wel — wat 

. meer sporadisch voorkomt — door een ring van 
hout. Versiering bestaat uit enkele ondiepe, 
ringvormige groeven, dicht onder de plaats, 
waar de peeslus wordt gestuit; ook worden wel 
enkele schelpen of een bosje gras aan het boven
einde vastgebonden, en op de punt wordt soms 
een kasuarisnagel gestoken; meer bij uitzonde
ring slechts wordt een uitvoerige versiering in 
snijwerk over de geheele lengte aangebracht. 
Nog al afwijkend is het model van de bogen van 
Tënimbar. Het eene einde loopt uit in een afge- 
knotten kegel of pyramide, met het dikste ge
deelte naar buiten; het tegenover liggende klei
nere vlak rust op een verbreeding, tvelke in de 
richting naar het midden weder geleidelijk is 
bijgesneden. Om die kegelvormige stop gaat een 
der lussen van de pees, welke hier niet van rotan, 
maar van gedraaide boombastreepen is gemaakt. 
Do andere zijde van den boog heeft een groef 
voor de pees en verder een karakteristieke af

werking; de bogen van Jamdona zijn dadelijk 
van andere te onderkennen. Sommige exempla
ren zijn geheel omwonden met donkergekleurd 
garen, andere hebben ringen van garen-omwin- 
dingen, op korte afstanden van elkaar.

De pijlen van Nieuw-Guinea zijn van een sterk 
soort riet. Daar ze aan het. achtereinde niet voor
zien worden van voeren, moet de voorzijde wor
den verzwaard om te zorgen dat de pijl in zijn 
vlucht met de punt naar voren blijft gaan. Voor 
die verzwaring wordt bijna altijd hout gebruikt; 
een min of meer puntige stok wordt in het riet 
gestoken; om splijting te voorkomen wordt de 
bovenkant van de rieten schacht Voorzien van 
een ringetje van rotan of om wonden met een 
reepje boombast, dat met plaksel wordt beves
tigd en soms nog overstreken met schelpkalk. 
Het houten voorstuk is dan verder bewerkt tot 
pijlpunt of het draagt nog een afzonderlijke 
punt van bamboe, van been, roggcstekcl, kasu
arisnagel, bij hooge uitzondering van metaal. 
Bij sommige pijlen is een breede bamboepunt 
dadelijkonet een angel of doorn in de schacht be
vestigd, of aan de schacht gebonden. De rieten 
schachten zijn dikwijls versierd met ringen en 
lijnen, welke worden ingebrand; de punten wor
den op zeer vele, verschillende wijzen afgewerkt. 
Houten punten worden naaldvormig toegespitst 
en voorzien van kleine ringen of van een schroef
lijn, door ze over een scherpen rand te rollen, of 
wel van kleine knobbeltjes, die in het hout wor
den uitgespaard; maar meestal zoodanig uit het 

“hout gesneden, dat eenige of vele weerhaken 
blijven staan. Deze weerhaken zijn soms niet 
meer dan splinters, soms bijgesneden als nagels 
of klauwen. Zij bevinden zich slechts aan één 
zijde, zoodat de tegenoverliggende zijde glad is, 
of ze staan in groepen diametraal tegenover 
elkaar, ook wel zoodanig, dat het vlak. waarin 
de voorste zijn gelegen, loodrecht staat op het 
vlak, dat door de meer achterwaarts geplaatste 
groep gaat. Ook bamboepunten worden <>p 
velerlei wijze zoodanig bewerkt, dat zij groote 
weerhaken dragen. Vooral de pijlen van 
Noordkust geven bijzonder snijwerk te zien; 
in het Oostelijk gedeelte worden de punten rood 
en wit gekleurd. Afzonderlijke vermelding ver
diénen pij 1 en boog van de Pësëeliëm en enkele 
in hunne buurt wonende bergstammen. De bogen 
zijn van lichtbruin hout, meteen doorsnede over 
het midden, die ongeveer den vorm heeft van een 
halven cirkel, met zijn npddellijn gekeerd naar de 
pees. De pijlen dragen naald vormig toegesneden 
houten punten, versierd met eigenaardig loopen- 
de groeven, en zijn aan de punt over een lengte 
van eenige centimeters langs een schroeflijn ont
wonden met gespleten orchideestengol, de op 
Celebes voor vlechtwerk zoo veel gebruikte alemi. 
Ze tonnen daardoor een opvallende overeenkomst 
met de pijlen van de Salomonen, die ook zulk een 
omwinding dragen aan de punt, maar zijn door 
het verschil in snijwerk daarvan toch weer duide
lijk onderscheiden. Jachtpijlen voor het schieten 
van vogels, waarvan de huid niet mag worden 
beschadigd, dragen een stompe punt van bamboe 
of van hout: andere vogelpijlen hebben wel mei r 
dan één punt, en zoo ook de vischpijlen. Do pun
ten komen bij de schacht samen en wijken naar 
voren geleidelijk van elkander af. Naar de boven
omschreven kenteekenen is het mogelijk de Nieuw- 
Guinea-pijlen eenigszins systematisch in te dec-
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len; doch men komt tot een groot aantal groepen 
en dan blijven er toch nog exemplaren over die 
in geen der groepen passen. Bovendien zoude bij 
de groepccring zijn te letten op de lengte, welke 
varieert van ± 1 tot ± 2 M.; de lange exem
plaren zoude men eer voor een werpspies houden 
dan voor een pijl. Do pijlen van de Tönimbar-, 
Aroc- en enkele andere eilandengroepen be
staan gewoonlijk uit rieten schachten met ijzeren 
punten. Deze zijn blad - dan wel lancetvormig 
en met een angel in de schacht bevestigd. Pijl
punten van bamboe of van been worden op de 
bovengenoemde eilanden bewesten of Zuidwest 
van Nieuw-Guinea ook gebezigd.

De bogen der Mèntawei-eilandcrs zijn in 
hoofdzaak’gelijk van vorm als de boven beschre
vene; het boveneinde is plat bijgewerkt, zoodat 
een ligplaats voor de pecslus wordt gevormd; 
het andere einde vertoont een schuin liggende 
gleuf tusschen twee in het hout uitgespaarde ver
dikkingen, en eindigt in een stompe punt, die bij 
sommige exemplaren nog weer verlengd is lot een 
fijnere punt. De pees is van met hars ingesmeerde 
in elkaar gedraaide boombastreep vervaardigd. 
De pijlen daarentegen wijken nog al af van die, 
welke in het Oosten worden gebruikt. Ze bestaan 
uit een schacht van den stengel eener geelachtige 
slingerplant, of ook, volgens andere mededeeling, 
van nipa-bladsteel, welke aan het boveneinde 
omwikkeld is met een reepje boomschors, dat 
met plantengom wordt vastgekleefd. In de 
schacht steekt een houten punt, waarvan het on
derste gedeelte spoelvormig, het bovenste kegel
vormig is bijgesneden, zoodanig dat het grond
vlak van het kegelvormig gedeelte uitsteckt 
buiten het bovenvlak van het spoelvormige deel, 
dat fijn toeloopt, zoodat hot bovenste gedeelte 
van d>; punt gemakkelijk afbreekt. Dit voorste 
stuk is voorzien van eenigc ring- of spiraalvor
mig ingekraste groeven en bedekt met gif, waar
van het sap van antiaris toxicaria het voor
naamste bestanddeel vormt. De pijlen zijn klein, 
70 a 00 o.M.: zij worden geborgen in een pijl
koker van één lange bambocgeleding. met een 
tusschensehot als bodem en een oversehuivend 
deksel, die aan een snoer wordt gedragen.

Opgave van eenigc liilandsche namen: Scrang 
knoet, woc.u'or.noet, pij!: o<‘soar, boog; Watoebéla, 

‘fiO'l, pijl (en boog?); Kei, laemcir, pijl (en 
boog ?): Aroe, po mor, boog: ajool, pijl; Loeang- 
Mérmata, rnpan, boog; rapiki, pijl; Lèti, roope, 
boog; roopisi, pijl; Kisar. raame, hoog; raame 
ihiï, pijl; Mimika, nmocri, boog; kimu, pees; 
liari, pijl ;Oetanata, amocre, aiooere, boog; 
karna, karna, pees; tiara, tikareh, pijl; Mcraukö, 
wic-se, boog; loep, pees; arie.be, daden), kapa-n, 
loerie-p, pijl; Noordkust. Nieuw-Guinea, pembi, 
tja, /ra, nanjanj, para, atnarè, inaria, dükir, 
boog; pisjère brasêrè, socain brari, paboe, watoe- 
watoe, walerori, mèrorikc. sëinai sé.mai, sicharë, 
nocchèdéri, doegêriliböam, atétaun, chëtauwi, 
Létauwi, pa ja, pakof, parac., simêsère, pijl; Mcmta- 
woi, rau-ran, boog; saluekat, boekboek, taboeng, 
pijlkoker; logoei, pijl.

II. ƒ. vi' urwapenen. Verreweg de meeste 
vuurwapenen, welke in den Indischen' Archipel 
zijn aangetroffen, werden aldaar ingevoerd; en 
die welke er thans nog in gebruik zijn, zullen wel 
alle ingevoerd zijn geworden. Reeds van oudsher 
heeft men getracht door allerlei bepalingen den 
invoer te beperken en onder controle te stellen.

Dat menig wapen aan de controle is ontsnapt, 
kan wel daaruit blijken, dat sommige Inlandscho 
vorsten vroeger een geheel arsenaal met vuur
wapens bezaten. Vooral de Balischo vorsten 
hadden goed gevulde wapenmagazijnen. Vóór de 
Lombokcxpeclitie van 1894 werd het aantal vuur
wapenen, waarover de vorst van Mat ara m kon 
beschikken, ruwweg geschat op omstreeks 25000, 
waaronder vrij veel achterladers en waarbij een 
groote voorraad munitie. De thans geldende re
gelen voor invoer, verkoop en bezit van vuur
wapenen, anders dan ten behoeve van ’s Lands 
dienst, zijn te vinden in Ind. Stb. 1908 no. 491, 
gewijzigd in 191G (Ind. Stb. no. 478), terwijl voor 
Java en Madoera nog weer een andere ordonnan
tie, Ind. Stb. 1908 no.492,gewijzigd en aangevuld 
in 1913 (Ind. Stb. no. 649), 1914 (Ind. Stb. no. 526) 
en 1915 (Ind. Stb. no. 331), de noodige bijzondere 
voorschriften geeft. De vroegere besluiten, publi- 
catiën en resoluties, de ordonnantiën betreffende 
deze aangelegenheid van 1855 (Ind. Stb. no. 48), 
1864 (Ind. Stb. no. 125), 1866 (Ind. Stb. no.95), 1873 
(Ind.Stb. nos. 71,75,98,109,168), 1S74( Ind. Stb.no. 
266)1876(Ind.Stb.no.302)enl879(IncLStb.no.217), 
zoomede het besluit van 9 Juni 1887 no. 21 (Ind. 
Stb. no. 110), zijn door de nieuwe bepalingen van 
1908 alle komen te vervallen.Het behoeft geen be
toog, dat hier geen beschrijving kan worden gege
ven,van de onderscheidene soorten vuurwapenen, 
inzonderheid geweren, buksen en pistolen, welke 
zijn ingevoerd geworden: doch alleen van die, 
welke zich om een of andere reden een zekere ver
maardheid hebben verworven. Wel zij er de aan
dacht op gevestigd, dat allerlei soorten, welke 
overgangen kunnen demonstreeren van zeer 
ouderwctsche handvuurwapenen tot de moderne, 
nog bij Inlandschc jagers in gebruik zijn. Ivanon-
ncn zijn veel minder ïngevoert^geworden dan ge
weren: doch zoogenaamde donderbussen, die 
als het ware een overgangvormen tusschen kanon 
en geweer, vrij veel. Laatstbedoelde vuurwapens 
zijn gebruikt geworden in verschillende oorlogen. 
.De Atjèhers bijv. beschikten over enkele ijzeren 
voorlaadkanonnen, welke niet alleen gebruikt 
werden aan den wal, doch 'waarmede ook kleine 
oorlogsvaartuigen werden bewapend. Zeescheep- 
jes van de Westkust van Borneo hebben wel 
een bewapening gevoerd van twee lila’s, ver
vaardigd van bamboe, welke mogelijk echter meer 
dienden ter opsiering dan tot wapen. Donder
bussen zijn ook vooral in Atjèh veel gebruikt; 
de loop van zulk een wapen hooft aan de mon
ding een trechtervormigo verbreeding, waarvan 
de grootste kalibermaat varieert, ongeveer van 
5 tot 8 centimeter. Vele exemplaren dragen het 
merk towek, en zijn versierd met figuron van 
gecombineerde swastika’s, welke versiering wel 
niet in de fabriek zal zijn aangebracht. De loop 
is bevestigd aan een houten lade met kolf; in do 
lade is gelegenheid tot opberging van den laad
stok en is ook het slot aangebracht, meestal een 
ijzeren vuursteenslot. In het Maleisch heeten 
deze wapens p’moeras; Atjèhers noemen zo 
peumoerai/t of keumoeraïh, wolk woord soms 
voorafgeg’aan wordt door bende = Mal. bedil. 
Kanonnen zijn het moest bekend onder den 
naam inëriam (Mal.) of een daarop gelijkend 
woord, als bijv. meureujam (Atj.), marièm (Jav.). 
Slechts enkele volken van den archipel hobben 
de .aanmaak van geweren zelf ter hand gónomen. 
De Minangkabauors slaagden er in, voorlaad-
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geweren niet lontsloten te vervaardigen, en ook 
de Baliërs hebben geweren gemaakt, aan welker 

' uiterlijk bijzondere zorg werd besteedt. De Mi- 
nangkabauschc, bekend als badic sitèiiggah, Mal. 
bêdil sitinggar of istinggar (Port. espingarda), 
kwamen van Si Boekam. De lange loop, aan de 
buitenzijde wel achthoekig, met groot kaliber 

± 20 c.M., werd gemaakt van ijzer, de

Dajaks; de van buffelhoorn vervaardigde kruit
hoorns, met houten bodem aan het dikke einde 
en de opening aan de punt, van de Atjèhers; do 
eveneens van buffelhoorn gemaakte kruitkokers 
van de Minangkabauers, met houten stop aan de 
breede zijde, langs Welke de hoorn wordt gevuld, 
en een kleine opening aan de punt, om kruit 
op de pan te strooien, welke opening wordt af
gesloten door het uiteinde van een uitgesneden 
latje, hetwelk door een veer op zijn plaats wordt 
gehouden. Ivruitstrooiers, om kruit op de pan te 
doen, worden bij de Bataks gemaakt in den 
vorm van een zittend beeldje, met een kleine 
doorboorde cylinder boven in het livofd. Bataks 
bewaren hun kruit veel in omvlochten kalebas
schalen, waarvan er bij de Karo’s niet zelden 
twintig ü dertig hangen aan een zolderbalk. Bij 
deze Bataks worden de ronde kogels bewaard in 
een hoorn, gesneden in den vorm van een langen, 
iets geopenden snavel van den neushoornvogel. 
Door dezen met de hand iets verder te openen, 
kan men de kogels in- en uitbrengen. Hetzelfde 
systeem wordt toegepast bij de kogelhoorns der 
Minangkabauers; deze zijn vervaardigd uit 
buffelhoorn, soms geheel & jour bewerkt. Het 
dikke einde is afgesloten met een houten bodem, 
terwijl liet dunne gedeelte uitloopt in twee voeren
de stukken. De verschillende voorwe rpen, welke 
tot de uitrusting van den schutter behooren, als 
tasch en hoorn of koker, worden wel met rotan
band of met een koperen ketting (Karo) aan 
elkander bevestigd, zoodat zij te zamen kunnen 
worden medegenomen en gedragen.

Van vuurwapenen bestaan verschillende imi
taties. Onder deze kunnen worden genoemd de 
kleine, meestal van messing gegoten kanonnen, 
vooral in het Westen, op Sümatra, Riouw en 
■andere eilanden gebruikt, om er bij feestelijke 
gelegenheden schoten met los kruit mede te los
sen. Op sommige eilanden aan de Oostgrens van 
de Bandazee maakt men imitatie-geweren, geheel 
uit één stuk hout, stokken met een omgebogen 
kolfvormig gedeelte, en ter hoogte van de slot- 
plaat wel een grootc uitstekende haak, die mo
gelijk een grendelknop van een modern geweer 
moet voorstellen, welke voorwerpen gebruikt 
worden bij sommige ceremoniën ter gelegenheid 
van een huwelijk.

III. schu.DEN. Verreweg de meeste schilden, 
welke bij de onderscheidene volken van Ned.- 
Indië voorkomen, gaan terug op den pareerstok, 
welke de ocrmensch bij het tweegevecht in de 
eene hand hield, terwijl de andere hand het slag- 
wapen hanteerde. De eerste, grootc verbetering, 
waardoor de pareerstok tot een schild werd, 
bestond in het aanbrengen van een greep of hand
vat, zoodanig, dat ook de hand werd beschermd, 
terwijl de hantcering geheel dezelfde kon blijven. 
Dergelijke pareersehilden, met ingelaten verti
caal handvat, aan de voorzijde nog heel smal, een 
weinig gebogen, en naar de einden puntig bijge
werkt, komen voor in Zuid-Oost-Australië. Een 
Volgende verbetering bestond in verbreeding van 
het voorvlak; aan schilden van Melanesië is 
soms nog te zien, dat verbreedingsstukken ufzon- 
delijk werden gemaakt, en daarna aan het smalle 
schild bevestigd.Schilden nu van het hier beschre- 

type, langwerpig, in doorsnede dak vormig, 
dus met een duidelijkgn rug(noklijn van het dak) 
over het midden van de lengterichting en deze 
rug min of meer convex, aan de binnenzijde een
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andere metalen deelcn meest van messing, de 
lade van zwart gekleurd of van bruin hout. De 
kolf was zeer kort, en ongeschikt om tegen den 
schouder geplaatst te worden. Het slot werd ge
vat tusschen twee slotplatcn, welke door mid
del van bamboepinnen rechts en links op de lade 
waren bevestigd. Het bestond in hoofdzaak uit 
een slagveer, een haan met insnijding om er de 
lont in te plaatsen, en een trekker met trekker- 
veer. De slagveer en de spillen, om welke de be
wegelijke doelen draaiden, waren soms van bam
boe. De trekker werd omgeven door een bcugel- 
krop, terwijl de loop aan de lade was bevestigd door 
middel van eenige messingen banden. Deze merk
waardige geweren, welke een lengte hadden van 
1.65 M. a 1.S5 M., zijn reeds sedert lang niet meer 
in gebruik, maar worden nog wel bewaard. De 
eigen gemaakte geweren der Baliërs waren ook 
van grootc lengte; doch op Bali maakte men ook 
buksen, trekocl, terkoél, vuurwapens dus met kor- 
teren loop. Buksloopen zijn ook naar Bali geko
men van Zuid-Oost Bornco, alwaar te Negara 
vuurwapens werden vervaardigd.

Het maken van munitie voor voorladers met

ui.
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gladden loop en vuursteen- of lontslot levert be
trekkelijk weinig moeilijkheden op; toch werd 
(wordt?) het gewone zwarte buskruit door de 
Inlandsche bevolking slechts op weinig plaatsen 
gefabriceerd; berichten daaromtrent maken 
melding van eigen vervaardigd kruit o. a. in de 
Bataklanden en i%Benkoelen. Ronde kogels kon
den door de Inlandsche metaalwerkers gemakke
lijk worden gegoten. Zulk een kogel werd wel 
voorzien van een klein stukje glas als „oog” en 
van een padikorrel tot „voedsel”. Slagdopjcs, 
voor ontsteking van de lading der percussie-ge- 
weren werden ingevoerck^Moderne geweren met 
achterlaadinrichting en trc daarbij behoorende 
munitie zijn door de Inlandsche bevolking niet 
vervaardigd. Deze moderne vuurwapens heb
ben de ouderwetsche voorladers volstrekt niet 
overal verdrongen; in verschillende gedeelten 
van den archipel, vooral bij weinig beschaafde 
stammen, worden zij nog als een kostbaar bezit 
bewaard en soms ook wel gebruikt, evenals de 
bijbehoorendeartikelenalskruitmaatjesjtasschen, 
kruithoorns of kokers, kogelhouders en derge
lijke. Kruitmaatjes zijn van bamboe, onder ge
sloten door een tusschensehotje, boven met een 
houten stop; het kokertje bevat juist de hoeveel
heid kruit, benoodigd voor één lading. Deze 
maatjes worden bewaard in leeren tasschen, in 
den vorm van een patroontasch, waarin zij 
naast elkaar komen te staan, zooals bijv. bij 
•vele volken van Sumatra; of# in gordels, welke 

de buitenzijde de noodige vakjes dragen 
om de kruitmaatjes in te plaatsen, zooals ze op 
Bali zijn aangetroffen; dan wel in gevlochten 
tasschen of doosjes. Het kruit wordt, behalve 
in deze kleine kokertjes, bewaard in hoorns of 
in kokers, en ook in kalebasschalen. Niet zelden 
zijn deze voorwerpen met zorg bewerkt; zoo bijv.

, de bamboe kruitkokers met houten stop van- de
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verticalegreep(lang8-grecp)meesfcal met hetschild 
uit éón stuk liout bewerkt, kan men aantreffen 
op tal van eilanden, van het Westen, te beginnen 
bij de reeks bewesten Sumatra, tot op Nicuw- 
Guinea in liet Oosten. Scherp hiervan te onder
scheiden zijn de schilden met dwarsgreep, enkele 
of dubbele, welke een Aziatischen vorm represen- 
teeren, doch welke niettemin voorkomen geheel in 
het Oosten van Engelsch Nicuw-Guinea, in het 
voormalige Duitsclie gebied o. a. tusschcn Hatz- 
feldhafcn en Dallmannhafen, alwaar zelfs de 
dubbele dwarsgreep werd toegepast op het smal
le pareerschild, en nog verder Oostelijk op som
mige Melanesische eilanden. Tusschen deze beide 
hoofdsoorten in staan de oirkelvormige schilden, 
welke vermoedelijk het naaste staan tot de ovale 
met dwarsgreep. Eindelijk wordt een geheel af
zonderlijke plaats ingenomen door het Melane
sische boogschild beter pijlsehild, dat aan den 
schouder wordt gehangen, zoodat beide armen 
en handen vrij zijn voor het schieten, terwijl het 
tevens met de hand die den boog houdt, d. i. bijna 
altijd de linkerhand, kan worden verplaatst om 
een aankomende pijl op te vangen. De meeste ver
scheidenheid vindt men onder de schilden van 
Nieuw-Guinea, alwaar ongeveer alle lyiofdsoor- 
ten zijn vertegenwoordigd. De boogscbilden van 
de Noordkust zijn vrij zware, platte planken, 
1.10 a 1.25 M. hoog, bij ongeveer GO c.M. breed, 
bijna rechthoekig, met veelal een knop of uit
steeksel in het midden van de korte bovenzijde, 
de voorkant versierd met ingesneden en meest 
gekleurde ornamenteering. liet schild heeft geen 
handvat, doch iets boven het midden zijn twee 
gaten, het rechter wat hooger dan het linker, 
waardoor een strop of lus van bo 'inbast is aange
bracht. Door den linkerarm van onder naar boven 

‘ door de lus te steken, kan het schild aan den lin
kerschouder worden gehangen; het hangt dan ter 
linkerzijde en beschermt het front, dat de boog
schutter aan zijn tegenpartij presenteert. In den 
rechter bovenhoek i.- weder een lus van boombast 
aangebracht, waardoor de schutter zijn linker
hand steekt; hij kan dan ongehinderd de boog 
vasthouden en spannen, en tevens met den lin- 

. kervoorarm of pols het .schild draaien. De aan
komende pijlen moeten niet loodrecht, maar 
schuin worden opgevangen; bij loodrecht treffen 
komt de pijlpunt nog een eind door het schild 
heen.Deze voorwerpen vindt men in het Oostelijk 
deel van het Nederlandsch gebied en vertier Oost
waarts langs de Noordkust. Aan de Zuidzijde 
komt bet eigenlijke boogschild in het Nod. ge
deelte niet voor; verder Oostwaarts kent men het 
in een anderen vorm. als boven werd beschreven, 
met een insnijding, waardoor de linkerarm meer 
vrij is in zijn bewegingen, doch mindor beschermd. 

. Op de Aroe-eilanden kent men gevlochten boog- 
schildcn, ook bijna rechthoekig van vorm, met 
een klep in de bovenste helft, waar do linkerarm 
doorgestoken wordt, om liet schild aan donschou
der te hangen; hierbij blijft de linkerarm dus ge
heel onbeschermd. In het Ned. gedeelte van 
Niouw-Guinca’s Zuidkust zijn groote parccr- 
schilden, uit één vlakke plank, met in het hout 
uitgespaard, uitstekend handvat in do lengte
richting, algemeen. De voorzijde is versierd met 
snijwerk, gekleurd met schelpkalk en roodaarde, 
waarvan do ornamenteering de plaats van her
komst vrij zeker laat determineoren. Do vorm is 
meestal min oï meer als do doorsnede van een

peer, doch die van de Mimika zijn wat meerrccht- 
hoekig, met afgeronde hoeken. Do hoogte dezer 
schilden bedraagt 1.20 a 1.30 M., de'grootste 
breedte 40 ü. GO c.M. Deze schilden schijnen 
weinig als afweerwapen te worden gebruikt, 
maar voornamelijk dienst te doen bij dan
sen. De van deze Zuidkust bekende lange, smalle 
„dansschilden”, vlakke planken met snijwerk, 
zonder handvat, zijn niet als schild bedoeld, 
maar als groote vormen van zoogen. zielen- of 
menschenplankon, waarin iemands persoonlijk
heid is belichaamd. In Ccntraal-Australië bezit 
ieder menseh zulk een plankje (of steen); de 
groote modellen, een soort ceremonieelplanken, 
zijn ook van Britsch Nieuw-Guinea bekend. 
Groote, ronde, houten schilden komen op Nieuw- 
Guinea voor in het voormalig Duitsche gedeelte, 
in de omgeving jran Astrolabe-baai. Onder de af
wijkende schildvormen van dit eiland kunnen 
voorts nog genoemd worden, hartvormige boog- 
scliilden ((Eleina-District, Britsch); platte houten 
schilden, aan weerszijden versmald als de door
snede van een zandlooper, doch asymetriseh 
(Central-District, Britsch); langwerpig vierkante, 
met dubbele dwarsgreep (Finschhafen-District); 
de boven reeds genoemde smalle pareerschilden 
met dubbele dwarsgreep; driehoekige houten 
schilden, geheel met vlechtwerk overdekt, met 
dwarsgreep, welke jong-Aziatische vorm ook 
sterk doet denken aan Europëesche schilden 
van voorheen (Noord-Oostelijk deel van Britsch 
N.-Guinea). Geheel in het Westen treft men 
reeds de smalle pareerschilden aan, welke thuis- 
liooren op Halmaliéra, Boeroe, en andere Moluk- 
sche eilanden, en welke van daar vermoedelijk 
op West-N.-Guinea zijn geimporteerd. Deze zijn 
in doorsnede dakvormig; de rug over het mid
den is duidelijk convex; boven en onder.meten 
de zijkanten van het „dak” nifet meer dan S a 10 
c.M., doch het middelste 'deel is aanmerkelijk 
smaller. De lengte bedraagt zelden meer dan 
G5 a 70 c.M. Ter hoogte van het midden is aan de 
binnenzijde een overlangsch handvat, dat met het 
schild uit één stuk hout is gesneden. De voorzijde 
is versierd met ingelegde -stukken parelmoer, 
schelp, ook wel, bij jonge exemplaren, van scher
ven van wit aardewerk; terwijl de rand is om
boord met rotan. Deze vorm is verbreid over 
vele der kleinere, Oostelijke eilanden; doch daar
naast treft men op sommige groepen ook weer 
geheel andere schilden aan, welke karakteristiek 
zijn voor slechts enkele plaatsen. Zoo bijv. de 
heel smalle, boven en onder puntig toeloopende 
pareerschilden van Wètar, welke verbreed zijn, 
door aan do achterzijde eenineigenaardigen vorm 
uitgesneden stuk zwaar leer tegen het schild te 
bevestigen, met opening tot doorlating van de 
hand, welke de greep omklemt. Van het eiland 
Alor kent men weer de rechthoekige boogschil- 
den met lus, om ze aan den schouder Ie hangen. 
Een heel primitief instrument om pijlen af to 
weren, van Savoe, bezit bet Rotterdamsche mu
seum; het bestaat uit één enkel palmblad, waar
van de blaren zijn gereept on aan het steeleinde 
gedeeltelijk tot bundeltjes saamgebonden. Op 
Timor komen hier on daar langwerpige houten 
schilden voor, terwijl op Flores en Soomba rondo 
schilden van buffelleer worden gebezigd; op 
Flores echter ook langwerpige van hout, ver
sierd met voeren en schelpen. Den voorBoeroe zoo 
gewonen vorm vindt men terug in de schilden
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Op Sumatra zijn de schilden, voor zooverre 

deze er nog zijn te vindon, meest rond. In Zuid
en Middcn-Sumatra komen ze of niet of nog 
slechts heel zelden voor. In de Bataklanden zijn 
ook'de meeste verdwenen. Oude schilden van 
daar waren van messing, buiten bol, binnen hol, 
de buitenzijde met puntige holle knoppen. Van 
de Ivaro’s zijn thans nog te noemen trapezium
vormige schilden van buffelleer; terwijl van de 
Atjèhers de ronde schilden, van over concen
trische hoepels gevlochten rotanreepen het meest 
bekend zijn géworden. Deze zijn aan de voorzijde 
dikwijls versierd met messingen sterren, één in 
het midden, de andere in een krans er omheen ge 
plaatst; aan de Westkust werden de schilden wel 
overtrokken met roggenvel, hoewel zelden. Ook 
ronde schilden van messing, van karbouwenleer 
en van hout met zulk leer overtrokken, zijn bij 
de Atjèhers in gebruik geweest. De laatstge
noemde werden vervaardigd in het Gajoland. 
Aan de achterzijde bevinden zich gewoonlijk 
twee beugels, welke tot een handvat zijn saam- 
gebonden; tusschen de beugels ligt een kussentje 
om beschadiging van de hand te voorkomen. De 
grootte dezer schilden wisselt van ± 35 tot 50 
c.M. dian%eter; doch die uit het Gajoland waren 
grooter, ± 70 c.M. diameter.

Zeer karakteristiek zijn de schilden van Xias 
en van de Mèntawei-eilanden. Op Noord-Nias 
gebruikt (gebruikte) men langwerpige houten 
schilden, van ongeveer 1,50 M. lang, bij 0.40 M. 
breed, een weinig gebogen om de lengte-as. Aan 
de binnenzijde zijn evenwijdige rotan banden ter 
versterking aangebracht, met doorgestoken rotan 
opgebonden, zoodat aan de buitenranden de 
steken een soort versiering vcymen. Deze schil
den, welke min of meer zeldzaamheden zijn ge
worden. dragen aan de binnenzijde een dubbele 
dwarsgreep. Zij wijken dus wel sterk af van de 
meer bekende Nias-schilden, met langsgreep, 
die over het grootst e deel van het eiland worden 
gebezigd. Deze hebben den vorm Van een zeer 
lang gerekt Europeesch wapenschild, met ver
hoogden rug over het midden, die onder in een 
lange punt, boven in een kortere en stompe uit
loopt. Ongeveer in het midden is deze rug ver
breed tot een soort kom, welke de openingen in 
het schild afdekt, waardoor duim en vingers ge
stoken worden, om het handvat, dat tusschen 
de openingen blijft staan, te omvatten. Deze 
schilden zijn aan de buitenzijde voorzien van. 
evenwijdige banden, loodrecht op den middenrug 
en onder openingen in dezen rug doorgestoken. 
De lengte bedraagt dz 1.20 M., de grootste breed
te ± 35 c.M. Geheel anders weer zijn de lange, 
smalle houten schilden van de Mentaweiërs. De 
lengte bedraagt ruim één Meter; het bovenste 
deel heeft den vorm van een gelijkbeenig trape
zium, de grootste evenwijdige zijde % 30 c.M., 
boven, de kleinste, i 15 c.M., onder; het overige 
deel loopt naar beneden met gebogen lijnen, die 
eerst convex, daaronder concaaf zijn, in een lange 
punt toe. Iets boven het midden zijn rechts en 
links uitsnijdingen, waardoor de hand de greep 
kan omvatten; buitenwerks wordt de hand be
schermd door een halvcn klapperdop, welke met 
rotanband op het schild is bevestigd. De gaten 
bij liet handvat zijn, evenals bij schilden van 
Nias, eenigszins schuin geplaatst, zoodat het 
schild, als het in de hand wordt gehouden, schuin 
voor liet lichaam komt. De McnttCweische schil-

van het Zuid-Oostelijk schiereiland van Celebos; 
hier zijn.ze grooter, 1.20 M. lang, dc zijvlakken 

do breede einden ± 15 c.M., doch veel minder 
versierd. Gewoonlijk loopen er ccnige rotanban
den in de dwarsrickting over, mogelijk een her
innering aan oude,van rotan gevlochten schilden; 
bovendien zijn in zwarte kleur eenige ruwe figuren 
op het hout aangebracht. Noordelijker en in Cen
traal Celebos, benevens op dc Oostwaarts gelegen 
Banggaai-eilanden, heeft het smalle parecrschild 
een iets anderen vorm; de hoek, door dc twee 
vlakken gemaakt, is kleiner, de breedte dier vlak
ken neemt naar het midden niet af. maar blijft 
over de geheelc lengte gelijk, of neemt zelfs naar 
het midden een weinig toe; de lengte bedraagt 

veer 1 M., iéder zijvlak meet in dc breedte

aan
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10 a 12 c.M. Deze schilden zijn weer versierd, en 
dikwijls bezet met tal van kleine banden van 
haarlokken. Toradja’s uit de omgeving van Ran- 
tepao hebben buffelleeren schilden, met zeer 
merkwaardige versiering, aangebracht door 
z.g. schillen van het leer, en gekleurd in zwart, 
wit en roodbruin. Het overlangsche houten hand
vat is eenvoudig bevestigd met eenige rotan ban
den, waarvoor gaten in het leer zijn gemaakt. 
Deze schilden hebben den vorm van een gelijk- 

* beenig trapezium; langs de lijn, welke de middens 
der evenzijdige zijden verbindt, is het leer een 
weinig omgebogen. Van Zuid-Cclebes kent nfen 
langwerpige houten schilden en kleine ronde van 
metaal, welke voorwerpen vermoedelijk thans 
nog slechts sporadisch zullen zijn te vinden. 
Dakvormige schilden, groot en breed, boven en 
onder uitloopende in een driehoek, zoodat het 
schildvlak zes zijden heeft, zijn voorts zeer bekend 
van de Dajaks. Do afmetingen varieeren vooi de 
lengte ongeveer tusschen 1 en 1.30 M., voor de 
breedte van ieder der zijvlakken tusschen 15 en 
30 c. M. De middenrug is buitenwerks iets con
vex, aan de binnenzijde concaaf. Het handvat 
loopt in de lengterichting en is met het geheele 
schild uit één stuk hout bewerkt. Bij sommige 
exemplaren loopt aan de binnenzijde een ver
hoogde rug over dc geheele lengte. Soms zijn deze 
schilden effen gekleurd en niet anders versierd 
dan met eenige rotan bandjes, welke als even
wijdige lijnen loopen over de breedterichting. 
De meeste exemplaren echter zijn beteekend in 
verschillende kleuren, vooral rood en zwart. De 
teekening stelt heel dikwijls een gestyleerd ge
zicht voor, met cirkels of spiralen als oogen, en 
een mond, waaruit naar onder en naar boven 
twee geweldige slagtanden steken. Andere exem
plaren zijn beteekend met een of andere figui.r, 
welke zoodanig op de beide helften symmetrisch 
is aangebracht, dat men volmaakt dezelfde tee
kening ziet, onverschillig welke smalle kant van 
het schild naar boven is gekeerd. Op elke helft 
staat dan goms een half gezicht als boven werd 
omschreven, of wel een gedrochtelijk mensch of 
dier. Behalve deze versiering werden (worden of 
thans verboden ?) vooral in Centraal Borneo, nog 
zware haarbossen op het schild aangebracht. Ook 
de binnenzijde wordt wel beteöfcend met soort
gelijke figuren adsfde buitenzijde, terwijl opeen ver
hoogden rug aan de binnenzijde vanhetsehiJd ook 
versieringen worden aangebracht. Enkele exem
plaren zijn niet beteekend, doóh niet snijwerk ver
sierd, in krullen, lof- en bladwerk ; dit zijn feest- 
schilden. De vorm is soms bijna ovaal. Ronde 
schilden komen bij de Dajaks sporadisch voor.
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den worden versierd door tcekeningen in bruine 
kleur op een geel fond., De oude, verdwenen 
schilden van Engano, waren van hout, in den 
vorm van een halven eylinder, zeer zwaar en 
hoog; het waren haast meer verplaatsbare dek
kingen dan schilden. Achter deze dekking nader
de men den vijand. Op Java zijn schilden, even
als in een groot deel van Sumatra, verdwenen; 
komen althans als afweerwapen niet meer voor. 
Oudtijds waren zij er wel bekend; op verschil
lende paneelen van den Borohoedoer zijn strijders 
uitgebeeld, toegerust met een schild. Deze schil
den zijn rond, ellipsvormig, of langwerpig vier
kant; de eerste soorten van buiten bol, do laatste 
gebogen. Slechts zeer enkele beeldengroepen ge
ven gelegenheid zulk een schild aan de binnen
zijde te zien; daarbij blijkt dat de langwerpige 
vormen de greep in de lengterichting hebben. 
Het schijnt, dat de oude schilden niet van metaal 
werden vervaardigd, maar van minder duur
zaam materiaal; onder de bewaard gebleven Ja- 
vaansche antiquiteiten vindt men ze niet. Van 
Bali zijn ronde houten schilden bekend; maar 
stellig zijn ze ook daar niet meer of niet talrijk 
voorhanden. Het zoo rijk voorziene Museum te 
Leiden bezit geen enkel schild van Java en 
slechts twee exemplaren van Bali.

Opgave van cenige inlandsche namen: Nicuw- 
Guinea, Noordkust, tari, adai; Zuidkust, oebon; 
Boeroe, emlodi, salawako; Seranglaoct, Goram, 
kata ; Lèti, kiliau ; Wótar, crcilili ; Makas., 
Icngoc bodong (rond), lengoè luboe (langwerpig); 
Boeg., kaliyavjo malcboe (rond), kaliyawo vie- 
lumpe (langwerpig); Elores, kili, snlbakoe ; Soem- 
ba, teming ; Toradja, kavta, kaleawa ; Noord- 
Cclebes, pariso (Mal.); Dajak. lala wang. kalabit, 
trawan, kali jan, kèlbil ; Maleisch, pèrisai (klein 
rond), dji'bang (leer), kidarnk (smal parecrschild), 
ladjochan (klein, koper), dadap (koper of leer); 
Zuid-Sum., ptrisai, taming ; Minangk., parisai ; 
Batak, pïrisc, atnpang-ampang; Gajo, prise ; 
Atjèh, pneri-if ; Xias, balusc : Mèntawei, koera- 
bit ; .luw, lam rug ; Madocra, Ut meng.

zijn ook bekend van vele Dajaksche stammen. 
De buitenzijde wordt wel overtrokken mei een 
stuk apenvacht, panterhuid of ander dierenvel; 
ook worden bij hen strijdmutsen van dierenhuid 
gemaakt, zonder onderwerk van rotan. Oorlogs- 
hoeden worden ook veel versierd met voeren, 
vooral van den neushoornvogel. In het Westen 
worden soortgelijke strijdmutsen. gebruikt bij de 
bewoners van Nias; deze hebben ook metalen 
helmen, van stukken plaatijzer, welke met ijzeren 
haakjes aan* elkander zijn bevestigd. Volgens 
sommige schrijvers zijn deze stukken ingevoerd, 
volgens andere opgaven zijn ze nagemaakt naar 
ingevoerde Japansche of Chineesche modellen. 
Dc Gajo’s kennen helmen van leer, in den vorm 
van een afgeknotten kegel, met aan weerszijden 
een omhoog stekende punt in den vorm van een 
hoorn. Sommige^van dc boven beschreven hoofd
deksels zijn voorzien van kinbanden; andere 
worden eenvoudig vast op het hoofd gedrukt.

Ter beschutting van het bovenlijf bezigt men 
in verschillende landstreken een soort kuras, 
van rotan of van buffelleer, soms van metalen 
ringen. De meeste dezer stukken laten hoofd, 
althans aangezicht, en schouders onbeschermd; 
zij reiken slechts tot onder dc oksels. De van de 
Fidji-eilanden zoo bekende vorm van pantsers, 
met het hoog oploopende ruggestuk, dat nek en * 
achterhoofd beschermt, is Westwaarts nog door
gedrongen tot op de Ténimbar-eilanden. Daar 
kent men soortgelijke harnassen van zwaar buf- 
fellcer, in den vorm van een soort kort buis, dat 
voor het lichaam kan worden gesloten; doch 
zonder mouwen, zonder halsstuk, maar met half
cirkelvormige insnijdingen voor de armen; de 
achterkant loopt hoog en breed op in den vorm- 
van een gebogen gelijkbeenig trapezium, de groot
ste evenwijdige zijde naar boven. Aan Nieuw-Gui- 
nea’s Noordkust zijn dergelijkc harnassen aan
getroffen, doch met minder hoog ruggestuk, 
van stijf rotan vlechtwerk, geheel rondgevloch
ten, zoodat men het stuk slechts kan aantrekken 
door het over het lijf te schuiven. Bij de Tora- 
dja’s zijn dc harnassen weer van bnffellcer; zij 
reiken achter niet hooger dan voor, en zijn aan 
de voorzijde versierd met tal van schijven uit 
schelp geslepen. Van Cclebes, voornamelijk van 
liet Oostelijk deel van midden Cclebes, zijn een 
soort schubbcjakken bekend, strijdbuizen van 
gevlochten touw, aan de buitenzijde geheel be
dekt met kleine schijfjes van karbouwenleer. 
Deze jakken bedekken ook dc schouders, en van 
de schouderstukken hangen losse armkappen af; 
terwijl aan do onderzijde dergelijke beenkappen 
zijn aangebracht. Bij het jak behoort een helm, 
welke er aan do rugzijde mede is Verbonden. 
Deze helm is of van leer, of van saamgebonden 
plankjes, en soms overdekt met een stuk apen
vel. Er mankeert slechts een \yzicr aan om het 
geheele voorwerp den vorm te geven’ van som
mige oude Europeesche harnassen. Bij Makas- 
saren en Bocgineezen zijn vroeger messingen 
jakken gebezigd, deels van ring-, deels 
plaatwerk, welk$- tot de hals reikten, met schou
derkappen, doch zonder mouwen. Do Dajaks 
kennen oorlogskleedjes van panterhuid, 
bokken huid, .berenvel, van touw, boomschors, 
etc. Sommige van deze stukken hangen over don 
rug: andere worden gedragen als borstlap 
andere hebben den vorm van een kort buis, en 
er zijn er ook, welke het beste worden aangeduid
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••Van de oorlog s k 1 e e <1 i n g behoeven 
hier alleen die stukken beschreven te worden, 
welke werkelijk dienen ter bescherming van het 
lichaam; de sieraden, welke bij hot krijgstenue 
worden gedragen, blijven buiten beschouwing. 
Om hel hoofd t«- beschermen, worden bij onder
scheidene volken krijgsmutsen, hoeden, helmen, 
of hoe men zo wil noemen, gebruikt, welke veelal 
vervaardigd zijn van rotan. In het Oosten vindt 
men ze aan Nieuw-Guinea’s Noordkust, gemaakt 
van concentrisch op elkaar geplaatste rotan 
hoepels, welke door middel van roepen boom
schors aan elkander zijn gevlochten, doch zóó, 
dat er nog openingen overblijven, waardoor de 
gebruiker van het voorwerp de noodige haarlok
ken naar buiten kan halen. Aldus wordt dc helm 
aan den haardos bevestigd. Elders, met name op 
Cclebes, bij de bevolking van de middelste .schier
eilanden en van het centrum, worden helmen 
gemaakt van vrij dicht rotan vlechtwerk, in den 
vorm van een ronden bak. De Tóradja’s versieren 
ze aan de voorzijde met schijven uit schelp ge
slepen en mot twee groote, platte stukken hoorn, 
in den vorm van de lengtedoorsnede over een 
buffelhoorn. Dergelijkc Fot-an helmen, van aan- 
eongevlochtcn hoepels, of in ander vlechtwerk, 
hetzij dicht, h#tzij in min of meer open ringwerk,
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Dr. W. Foy, Schwerter von der Celcbcs See; 
A. Grubauer, Untcr Kopfjagern in Central 
Celebes; Dr. B. F. Matthes, Makassaarsch woor
denboek en bijbehoorcndc Ethnogr. atlas; Boe- 
gineesoli woordenboek en bijbehoorcndc Eth
nogr. atlas; Mr. D. F. W. Pietermaat en L. J. de 
Vriese, Mededcelingen betreffende de residentie 
Menado, Tijdsein-, v. Ned.-lndië, jaarg. II; P. u. 
F. Sarasin, lleisen in Celebes; Joh. F. Snellcinan, 
Een schubbejak van Celebes, Aarde en haar 
volken, 1910; J. Tideman, Catalogus van voor
werpen van Makassaarsch en oorsprong; F. Tref
fers, Het landschap Laiwoei in Z.O. Celebes 
en zijne bevolking, Tijdsein-. Kon. Aardr. Gen. 
1914; J. van der Weijden, Boni, ind. Mil. Tijd- 
schr, 1905. Voor de Molu k ken: F. S. A. 
de Clercq, Bijdragen tot de kennis der residentie 
Ternate; A. Jacobsen, Reise in die Inselwelt- des 
Banda-Meeres; C. M. Pleyte, Bijdragen tot de 
kennis der ethnographic van de Zuidwester- en de 
Zuidoostereilanden; Dr. J. G. F. Riedel, De 
sluik- en kroesharige rassen tusschen Celebes en 
Papua; Bijdragen tot de kennis der Alfoeren van 
het eiland Boeroe, Verhand. Bat. Gen. dl. 
XXXVIII; F. J. P. Sachse, Het eiland Seran 
en zijn bewoners; Dr. O. Tauern, Patasiwa und 
Patalima* Vom Molukkeneiland Seran und seinen 
Bewohnern. Voor N e d c r 1. Nicu w- 
Guinea: De Clercq en Schmeltz, Etlino- 
graphische beschrijving van de West- en Noord
kust van Ned. Nieuw-Guinea; Nova Guinea, 
Vol. III, G. A. J. 
graphy and Anthropology; Vol. VII. H. W. 
Fiscker, Ethnographica aus Süd- und Südwest- 
Neu-Guinea; Ethnographica von 
und aus Südwest-Neu-Guinea, Nachtrag; 
met uitvoerige literatuuropgave. De Zuid
west Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/1905 vun het 
Kon. Ned. Aardr. Genootschap. Voor B a J i 
en Lombo k. Dr. H. II. Juynboll, Catalogus 
van ’s Rijks Ethnographisch Museum, Deel YJI, 
Bali en Lombok. Voor d e o v e r«i ge klei
ne S o e n d a eilanden: F. 8. A. de Clererj, 
Allerlei over het eiland Roti, Bijdragen Kon.
Insj.. ,v. T. L. en V. 1.897; Dr. H. ten Kat o, Verslag 
eener reis in de Timorgroep, Tijdsein-. Kon. Ned. 
Aardr. Gen. 1894; 8. Muller, Reizen en onder
zoekingen in den lndisch.cn Archipel 1828 
1836; S. Roos, Bijdrage tot dc kennis van taal, 
land en volk van het eiland- Söernba, Verhand 
Bat. Gen. dl. XXXVI; P. G. Schmidliamer, 
De expeditie naar Zuid Flores, Ind. Mil. Tijdsein-. 
1894; J. A. van Staveren, De Rokka’s van Midv^ 
den FlomsVTijdsëhr. Bat. Gen. dl. LVIi; H. Zol- 
lih’gei-, Verslag van eene reis naar Bima en Socm- 
bawa, Verhand. Bat. Gen. dl. XXIJ1.

Voor enkele bepaalde wapensoorten: F. 8. A. 
de Clercq, Die gegenwartige Verbreitung des 
Blaserohrs und Bogens im Malayischen Archipel, 
Intern. Areh. f. Ethnogr. V; F. Grabner, Kul- 
turkreise und Kulturschichten in Ozeanien, 
Zeitschr. f. Ethnologie, XXXVII; Dr. J. Gronc- 
man, Der Kris dor Javaner, Int. Arch. f. Eth
nogr. XIX, XXI; Dr. G< A. J. Hazen, Koedi en 
tjoendrik, Tijdschr. Bat. Gen. dl. XLV1J; 
Mr. J. G. Huyser, Het vervaardigen van krissen, 
Ned. Indië Oud en Nieuw, le en 2e jaarg. ;
C. M. Pleyte, Sumpitan and bow in Indonesia, 
Intern. Arch. IV; J. D.* E. Schmeltz, Indonesi
sche Prunkwaffen, Intern. Arch. III, Ueber 
Kampilan, id. XI; L. Serrurier, l^ex’such einer

als strijdmantel. De vorm van deze voorwerpen 
is soms uiterst eenvoudig: een lange rechthoekige 
lap, met een

• doorheen wordt gestoken. De voorzijde wordt 
versierd met ronde plaatjes uit schelp ge-

gat in het midden, waar het hoofd.
soms
slepen, evenals bij de Toradja’s. Vechtbuizen 
der Niassers worden gevlochten van planten- 
vezels, van touw, of vervaardigd van boom
schors; zij reiken tot den hals, zijn voorzien van 
armsgaten, soms; van afzonderlijke schouderlap- 
pen, doch hebben geen mouwen. «Ook ijzeren 
harnassen zijn van Nias bekend; daarbij belmo
ren de bovengenoemde ijzeren helmen. Over het 
algemeen worden de typische strijdcostumes 
zeldzaam of zijn ze reeds verdwenen. Het meest 
komen ze in hun ouden vorm, met de bijbehoo- 
rende talrijke sieraden van veeren, pluimen, 
haarbossen, enz., nog voor op enkele eilanden

van het verre Zuidoosten van den

!p

i;

groepen 
Indischen Archipel.

Opgave van enkele inlandsche namen. Helmen 
en strijdmutsen: Gajo, ketoepoeng (Mal. kètopong), 
Nias, lakoela tejao, takoela lemaa (lemaa, = Mal. 
idjoek); Dajak, saloetoep, tepan, elbong, labong, 
lawong, pahangang; Toradja: pangehi, bakt 
laengi; Flores, rocta ; kurassen enz.: Nias, baroe 
&inali. baroe lemaa (baroe = Mal. badjoe); Mal., 

« badjoe koelit; Dajak, senajong, sraoeng hangkoéli ; 
Makas., lamêna, badjoe raniè; Boeg., lamêna, 
wadjoc rantè ; Tenimbar, tatandi.

Literatuur. Dank zij de uitvoerige literatuur
opgaven, voorkomende in de verschillende deelen 
van den Catalogus van ’s Rijks Ethnographisch 
Museum, kan hier voor een belangrijk gedeelte 
van Ned.-Indië worden volstaan met naar die

der Sande, Ethno-van

den Pesëchëm
.opgaven te verwijzen. V’ oor den g e li e e- 
i e n archipel, of voor uiteenliggende ge
deelten er van, raadplege men: Dr. J. J. de Hol
lander, Handleiding bij de beoefening der Land
en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Incüë, 
5e druk, om- en bijgewerkt door R. van Eck;\T\ 
A. van der Lith, Nederlandsch Oost-Indië be
schreven en afgébeëld voor het Nederlandsche 
volk; G. A. Wilken, Handleiding voor de verge
lijkende Volkenkunde van Ned.-Indië, naar diens 
dictaat uitgegeven door C. M. Pleyte; C. J. Tem- 
minek, Coup d’oeil général sur les possessions 
Neerlandaises dans 1’Inde archipelogique; E. 
Francis, Herinneringen uit den levensloop van 
een Indisch Ambtenaar van 1815 tot 1851; 
L. Lacomblé, Oost-Indisc-he wapens, Woord en 
Beeld, 1900. Voor Java en Madoera: 
Dr. H. H. Juynboll, Catalogus van ’s PJjks 
Ethnographisch Museum, Deel V. Javaansche 
oudheden; Deel IX, Java, Eerste gedeelte; Deel
XI, Java,- Tweede gedeelte. Voor S u m a- 
t r a en omliggende eilanden: H. W. 
Fisclier, Catalogus van ’s Rijks Ethnographisch 
Museum, Deel IV, De eilanden om Sumatra; 
Deel VI, Atjèh, C?ajö- en Alaslanden; Deel VIII, 
Bataklanden; Deel X, Midden Sumatra; Deel
XII, Zuid-Sumatra. Voor Borneo: Dr. 
H. H. Juynboll, Catalogus van ’s Rijks Ethno
graphisch Museum, Deel I, Borneo, Eerste ge
deelte; Deel II, Borneo, Tweede gedeelte. 
Voor Celebes

f.

omliggende 
eilanden: Adriani en Alb. C. Kruijt, de
Bare’e sprekencfeTöradja’s van Midden Celebes, 
Tweede deel, Land- en Volkenkunde; J'. A. Bak
kers,-Het leen vorstendom Boni, Tijdschr. Bat. 
Gen. XV; Dr, J. Elbert, Die Sunda Expedition;
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Systematik der Neu Guinea Pfcile, Intern. Arch.;
' Pr. C. Snouck Ilurgronje, Koedjang en ba_d,i, 
Tijdschr. JBat7_ Gen. dl. XL Vlij Stor m 
V Gravezande, Hot .smeden’ van edele wapens 
met paraor-versiering, Ned. Ind. Huis, Oud 
Nieuw; S. W. Tromp, Mededeclingen omtrent 
mandau’s, Intern. Arch. I; Een Jav. Handschrift 
over pamor-motieven, Ned.-Indië, Oud 
Nieuw, le jaarg.

WAPOGA. Belangrijke rivier, die uitmondt op 
de Oostkust der Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea, 
ten Zuiden van den Riwoi of Olifantsberg; de 
hoofdstroomriehtingg dezer rivier, is Oost-West. 
In den regentijd is de hoeveelheid water, die af
gevoerd wordt, abnormaal groot; in dezen moes
son werden in den benedenloop diepten gepeild 
van 11 vadem, zonder grond te voelen.*Meer dan 
100 K.M. stroomt de Wapoga door eene moeras
sige laagvlakte, die bij bandjir grootendeels onder 

, water staat. Haar breedte is 300 tot 400 M. bij 
sterk kronkelenden loop. Op ongeveer 80 K.M. 
boven de monding is een splitsing in twee even 
breede (200 M.) armen; de Zuidelijke is weinig 
belangrijk. Den Noordelijken arm volgende, 
worden 35 K.M. hooger op de uitloopers van het 
gebergte zichtbaar en spoedig daarna bereikt 
men de eerste heuvelruggen; de oevers zijn hier 
met dicht bosc’h begroeid. De rivier heeft hier 
een breedte van 500 tot 000 M.; later wordt zij 
weer smaller met stroomversnellingen, die slechts 
met groote moeite door prauwen gepasseerd 
kunnen worden. Het stroomgebied wordt be
woond door schuwe nomadenstammen; nabij 
de kust wonen de ïaroenggareh’s (zie PA
POEA’S, sub IV. ten achtste). Het was aan den 
mond van deze rivier, dat op 7 September 1914 
de Luit. t. z. J. Th. Stroeve werd vermoord door 
lieden van het landschep Waropen (zie aldaar), 
dat ten Zuiden der rivier ligt.

WARAK (jav.). Zie NEUSHOORN.
WARANEN. Zie BIJAWAK, LEGUAAN en 

VARANIPAE.
WARANGAN. Onder dezen naam is op de 

pasars en bij de drogerijverkoopers op Java be
kend het natuurlijke roode arseendisulphido of 
realgar, dat van China wordt aangevoerd en bij 
heb damaseeoren van krissen dient, ook als verf
stof en als geneesmiddel (warang = oogmiddel). 
Ook het natuurlijke gele arseentrisulphide of 
operment (auri pigmentum), dat van Siam en 
Pegoe wordt aangevoerd en als depilatorium 
dient, heet in het Javaanse!) warangan of atal 
baboe (atal koening — geel loodchromaalj. Onder 
warangan poetih wordt het arscentrioxyde of 
rattekrnid verstaan. Men treft deze uiterst giftige 
stof veel op de pasars aan; zij wordt in de tech
niek gebruikt als conserveermiddel voor huiden, 
voor het polijsten van wapenen, enz.

WARËGOÊ (soknd.). Zie RIIAPIS JAVA- 
NfCA.

WARENAI. Rivier op Nieuw-Guinea. Zij 
mondt uit op de Zuidoostkust van de Geelvink
baai. ten Zuiden van de Wapoga. Pc mond ligt 

2 53' 24" Z.B. en 135 53' 5" O.L. In den

WARENKENNIS. I. Onder „Warenkennis” 
hebben wij te verstaan: de kennis van alle facto
ren, welke dc intrinsieke waarde van grondstof
fen, halffabrikaten en producten voor de men- 
schelijkc samenleving bepalen.

Pic factoren zijn talrijk en deels met dc om
standigheden wisselend. Zoo opgevat, omspant 
dan ook dc Warenkennis een buitengewoon groot 
gebied der natuur- en ook een deel van het ter
rein der niet-exacte-wetenschappen. Immers niet 
slechts vereiseht zij mincralogisehe, botanische 
en zoölogische studiën, zij vraagt daarnaast che
mische, physisebe, mechanische en vooral ook 
technologische kennis. Maar bovendien zullen be
paalde gcographischc en economische problemen 
binnen haar gebied vallen, terwijl zelfs de men- 
schclijke physiologio en psychologie gedeeltelijk 
worden omvat, y

Behoeft het verwondering, dat deze „Waren
kennis” als studie- en leervak in discrediet is ge
raakt 7 Steeds meer werd in de tweede helft der 
vorige eeuw gestreefd naar specialiseering, steeds 
uitgebreider werd ieder der genoemde onderdce- 
len der wetenschap. Wie had de bekwaamheden, 
om dat alles te overzien, wie de lust tob decentra- 
liseeren, waar concentratie de weg bleek, om tot 
nieuwe wetenschappelijke vondsten te komen ? ;

Zóóver is de beteekenis van de warenkennis in 
de oogen der studcerende menschheid gedaald, 
dat men daaronder vaak uitsluitend verstond 
— en ook nu is dat nog wel het géval — „de be- 
oordeeling der handclswaren, naar ervaringsre- 
gels, op hun uiterlijke kenmerken”. Niemand, die 
gezien heeft, wat dc ervaren handelsman, dank 
zijne, door jarenlang nauwgezet waarnemen, ver
worven kennis, in dit opzicht kan bereiken (men 
denke bijvoorbeeld aan dc beoordeeling van de 
thee door thee-experts, de klasse-indeeling van 
ruwe katoen door kaloen-makclaars), zal ont
kennen. dat deze praktische beoordcelingswijzc 
voor den handel een onschatbare beteekenis 
heeft. Maar daarom kan zij nog geenszins met den 
naam van wetenschap worden betiteld. De man 
uit de praktijk kan vaak de waarnemingen, waar
op hij zijn oordeel baseert, niet ccns onder woor
den brengen, doorgaans niet door cijfers uitdruk
ken, hij kan zijn kennis dan ook in den regel 
slechts gedeeltelijk en onvolkomen aan anderen 
o ver dragen. Bovendien beperkt de kennis, die de 
expert van handelswaren heeft, zich veelal tob 
zeer speciale hoedanigheden van de te bcoordee- 
len grondstof en is hij onbekend met verdere bij
zonderheden daarvan. Pc tijd is voorbij, waarin 
naar Tndië werd geschreven, dat er minder note- 
muskaat, maar meer foelie moest worden aange
plant. maar hoevcle handelaren in coirgarcns 
(klappervezelgarens) hadden tot vóór enkele 
jaren oen juiste voorstelling van de winningswijze 
van hun handelswaar? Is het ilict beschamend, 
dat van verschillende, belangrijke technische 
houtsoorten de botanische herkomst niet vast
staat ?

Maar men mag toch gelukkig van ecu herleving 
der studie van „Warenkennis”, in zijn ruime en 
juiste beteekenis spreken. Dank zij het naar vo
ren komen der wetenschappelijke materiaalkeu- 
ring en dank zij het verschijnen van overzichts
werken, waarin de resultaten der sterk vertakte 
détail-wetenschappen zijn samengevat, in 
vorm, die ook voor den nict-specialist bevattelijk 
en die toch voldoende exact is, werd het in dc
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benedenloop stroomt zij door een uitgestrekt 
moeras, evenals de ten Zuiden daarvan stroo- 
mende Siriwó; dit gedeelte is zeer ongezond. Aan 
deze rivier houdt zich een nomadenstam op, dc 
Taroenggareh (zie PAPOEA, sub IV, ten acht
ste). 4

WARÈNG (jav., SOEND.). Zie GMELINA.
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Koloniaal Instituut (zie aldaar) in 1913 belooft, 
vooral voor toekomstige jaren, waarin de Afdce- 
ling Handels museum van dit Instituut hare 
krachten, die door de tijdsomstandigheden wer
den beperkt, zal kunnen ontplooien, een belang
rijke stap voorwaarts te worden. De rijke verza
melingen wachten slechts op stelselmatige bewer
king door deskundigen, om een bron te blijken 
van nieuwe, rijke kennis.

Hier moet ook gewag gemaakt worden* van het 
Weekblad „De Indische Mercuur”, dat sedert 
zijn verschijnen, in 1877, talrijke artikelen over 
koloniale voortbrengselen publiceerde.

In Ned-Oost-Indië is er tot ver in de 19de eeuw 
geen sprake geweest van een doelbewuste studie 
der Indische natuurproducten, die als handels
waren van belang zijn. Ongetwijfeld zijn er wel in 
oudere, daar te lande verschenen, geschriften 
bouwsteenen voor zulk een studie te vinden. Rijk 
is bijvoorbeeld het werk van den beroemden G. E. 
Rumphius aan mededeelingen over de practische 
beteekenis van gewassen en nog loont het vaak 
om zijn „Amboinsch Kruidboek” (geschreven 
1600 — 1701, uitgegeven 1741— 1755) op te slaan, 
wanneer men bijzonderheden betreffende een bo
tanische grondstof wenscht te weten. Men moet 
echter moeken in periodieken als het „Natuurkun
dig Tijdschrift voor Ned.-Indië”, in „Verhando- 
lingen van het Bataviasch Genootschap van Kun
sten en Wetenschappen”, om tot de overtuiging 
te komen, dat cenige belangstelling in weten
schappelijke studie van Indische handelswaren in 
het land van voortbrenging in de 19de eeuw, ook 
vóór de jaren 1880 — 1890, nog wel bestond.

Geenszins wil hiermede gezegd zijn, dat er vóór 
het laatste tiental jaren der 19de eeuw op natuur
wetenschappelijk gebied geen werk is verricht, 
dat voor de latere ontwikkeling der Warenkennis 
zeer hoog moet worden aangeslagen! De beschrij
ving van botanische en zoölogische producten 
verlangt in de eerste plaats vaststelling der we
tenschappelijke systematische nomenclatuur van 
planten en dieren. Het werk, dat in s Land-. 
Plantentuin en in het daaraan verbonden Herba
rium te Buitenzorg in den loop der geheelc 19dr 
eeuw verricht werd, is daarom ook voor de ki-nni 
van talrijke handelswaren van fundamenteeh- L 
teekenis geworden.

Omstreeks het jaar 1890 valt do aan vang van 
een steeds in sterkte toenemende belangstelling 
in den grooten rijkdom van Ncdorlandseh-Jndi- 
selic natuurproducten. Als zooveel op zuiver en 
toeg&past wetenschappelijk gebied hebben wij 
dit wel in hoofdzaak aan Melchior Treubte dan
ken. Wij mogen gerust de, op zijn initiatief uitge
geven, „Mededeelingen uit ’s Lands Plantcyi- 
tuin”, waarvan in 1884 het eerste deel in het licht 
kwam, handelende over de götah-pörtja-levercn- 
de boomsoorten (geschreven dooi1 W. Burck), als 
het uitgangspunt van deze belangstelling aan
merken. In het sedert verschenen honderdtal de
zer Mededeelingen treft men om slechts enkele 
grepen te doen — verhandelingen aan van M. 
Greshoff over Plantenstoffen en Visch vergiften, 
van W. G. Boorsma over Indische Geneesmidde
len, van P. van Romburg over Thee, Caoutchouc 
en Gëtah-Përtja, die voor immer hunne beteeke
nis zullen behouden. In het bijzonder zij ook ver
wezen naar de daarin opgenomen „ Bijdragen tot 
de kennis der Boomsoorten van Java” door f-j. H. 
Koorders en Th. Valeton, omdat deze, zooals nog

laatste jaren mogelijk, de hoofdfeiten, die 
een wetenschappelijke studie der handelswarcn 
gekend moeten worden, uit te kiezen en bijeen te 
brengen.’

Wel is waar gaat ook dat voor het geheelc ter
rein de capaciteiten van één man te boven. Ver
zamelwerken als Erdmann-König’s Grundriss der 
allgemcinen Warenkunde, waarvan in 1915 de 
12de tot 14de druk verscheen, blijken, ondanks 
hun groote verdiensten, bij nader doordringen in 
de détails onvolmaakt en vaak niet op de hoogte 
van den tijd. Iemand, die een grondstof of pro
duct werkelijk wil „kennen”, vindt daarin dan 
ook stellig onvoldoende gegevens.

Het is nu een heuglijk verschijnsel, dat steeds 
meer beknopte monografische boeken over be
paalde waren, of werken van grooten omvang 
over onderdeden van de algemeenc warenken
nis, verschijnen, waarin deskundigen hun studiën 
daarQver vereenigen. Hier mogen als voorbeelden 
vermeld worden: de Serie werkjes, die als „Pit- 
man’s Common Commodities of Cominerce” (over 
Tea, Coffee, Sugar, Cotton, Rubber, Silk, To
bacco, Wool, Linen, Timbcr etc.) zijn uitgegeven, 
alsmede de, voor ons nog belangrijker reeks, die 
onder den titel „Onze Koloniale Landbouw” on
der redactie van Dr. J. Dekker verscheen, en ook 
.het, onder leiding van D. A. Zoethout, door ver
schillende deskundigen geschreven, werk „De 
Plant in Nijverheid en Handel” (1914). Voorts 
moeten hier als omvangrijke werken genoemd 
worden: A. Tschirch: „Handbuch der Pharma- 
cognosie” (1909 — 1916), P. Hartwich: „Die 
menschlichen Genussmittel” (1911) en J. von 
Wiesner: „Die Rokstoffedes Pflanzenreiches” (de 

‘3de druk is aan het verschijnen).
Aangaande de studie der Koloniale Warenken

nis moet geconstateerd worden, dat Engeland 
ons aanvankelijk vóór is geweest. Reeds sinds 
1847 zijn in de „Museums of Economie Botan’y” 
te Kew door tal van botanici — in de eerste plaats 
door den stichter, den eersten „Director of the 
Royal Gardens”, Sir W. J. Hookcr — ongeëven
aarde verzamelingen van tropische, plantaardige 
voortbrengselen samengebracht, die in catalogi 
werden beschreven en vaak aanleiding gaven tot 
wetenschappelijke publicaties, vooral (sinds 
1887) in het Kew Bulletin. In de jaren 1889—1896 
verscheen voorts de uitgebreide „Dietionary of 
the econoinical Products of India” van G. Watt, 
die een uitstekend beeld gaf van de herkomst, 
winning, eigenschappen en economische beteeke
nis der Engelsch-Indische voortbrengselen. In 
„The Commercial Products of India” (1908) is dit 
werk, zij liet ook in beknopter vorm, herzien en 
tot nieuweren tijd bijgewerkt. Het Imperial In- 
stituj-e -te London, dat in 1893 werd geopend, 
heeft zich verder geheel aan de studie der voort
brengselen der Engelsche koloniën gewijd en een 
serie belangrijke werken in het licht gezonden.

De studie der Nederlandsch-Indischc koloniale 
producten is hier te lande eerst systematisch ter 
hand genomen door de stichting van het Kolo
niaal Museum (zie aldaar) te Hatirlem in 1864, al 
moet erkend worden, dat in oudere, verspreide 
publicaties interessante gegevens zijn te vinden. 
De catalogi, verslagen en bulletins van dat Mu
seum hebben onze kennis in tal van opzichten 
aangevuld en vooral de belangstelling in de na
tuurlijke rijkdommen onzer koloniën gaande ge
maakt. Da Overname van het Museum door het
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nader zal worden medegedeeld, uitgangspunt 
vormden van een belangrijke studie over de Indi
sche houtsoorten.

De uitgave van liet half-officieelc tijdschrift 
„Toysmannia” in 1890, welks eerste redacteur de 
verdienstelijke hortulanus' H. J. Wigman was, 
opende ook voor personen, die niet aan dien Tuin 
verbonden waren., de gelegenheid tot het publi- 
cccren van

zameling haar groote waarde ontleent aan het 
feit, dat zij door een nummersysteem in verband 
is gebracht mot het herbarium- en het levend plan- 
tenmateriaal, dat voor de bewerking,der hier
boven genoemde „Bijdragen tot de kennis der 
Boomsoorten van Java” gediend heeft. Wanneer 
eenmaal de beschrijving der houtsoorten volledig 
zal zijn, wordt liet mogclijk. met zekerheid de bo
tanische herkomst aan een minimaal stukje hout 
van ieder willekeurig monster der ruim 1000 ge
ïdentificeerde boomsoorten vast te stellen. Zooals 
uit het geschrift van J. Ph. Pfeiffer: „ De waarde 
van wetenschappelijk onderzoek voor de vaststel
ling van technische eigenschappen van hout” 
(1917), dat speciaal op enkele belangrijke Ned.- 
Indische houtsoorten betrekking heeft, kanblijken, 
zal men uit den raicroscopischen bouw bovendien 
aanwijzingen voor de praktisch belangrijke hoe
danigheden van het hout kunnen trekken. Het zal 
onnoodig zijn, het nut van een en ander voor de 
boschexploitatie en den houthandel in het licht 
te stellen cri het behoeft geen verklaring, waarom •* 
het onlangs opgerichte „Proefstation voor het 
Boschwczcn te Buitenzorg” dergelijke studiën 
reeds ter hand heeft genomen/^ ' ~

Onze kennis van de Indische vezelstoffèn is be
langrijk verrijkt door het in 1911 te Soerabaja ge
houden Vezelcongres met Tentoonstelling, waar
van het Officieele Verslag een rijke studiebron 
vormt. Wat de vlechtraaterialen, het vlechtwerk 
en de voortbrengselen der inlandsche weef- en 
batikkunst aangaat, zoo biedt het bijzonder fraai 
en rijk geïllustreerde werk van J. E. Jasper en 
Mas Pirngadic „De inlandsche kunstnijverheid in 
Ned.-ïndië (Vlechtwerk, Weefkunst, Batikkunst,' 
resp. verschenen in 1912, 1912 en 1916)” een zóó 
overweldigend feitenmateriaal, als slechts zelden 
werd geboden.

Vermelden wij voorts nog, dat in de diverse pu
blicaties van de Afd. Nijverheid en Handel van 
het Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel te Buitenzorg en in de talrijke Mededee- 
lingcn, die uitgaan van de vele Proefstations, die 
in Ned.-ïndië zijn opgericht, hcrhaaldelijk arti
kelen voorkomen, die onze kennis van Indische 
Handelswaren vergrooten, dan meenen wij daar
mede te hebben duidelijk gemaakt, dat zich deze 
voortbrengselen tegenwoordig terecht in eene 
levendige belangstelling verheugen en van ver- 
waarloozing der studie van Indische Warenken
nis geen sprake meer is.

II. In de Warenkennis biedt de slof rangschik- 
hing steeds een dor lastige opgaven. De meest we
tenschappelijke wijze van indeeling der materie is 
wel die, welke een consequente ordening tracht 
door te voeren naar den botanisehen, zoölogi- 
scllcn of mincralogischen oorsprong van de 
grondstof. Handelt het om de ruwe materialen, 
dan is deze indcclingswijzc inderdaad vaak met 
succes toe te passen. Vooral geldt dat voor de 
botanische en dierlijke grondstoffen, omdat men 
over enkele algemeen bekende en veelvuldig ge
bruikte indeelingswijzen der planten en dieren be
schikt. Vermelden wij als voorbeeld: het systeem 
Durand (1888), waarbij een doorloopende num
mering der plantengeslachten is ingevoerd on het 
meer recente Systeem Engler, dat nummers aan 
de plantenfamilics en ondernuinmors aan de ge
slachten toekent (voorloopig bestaat tegen dit 
laatste systeem het bezwaar, dat het werk, waar
in het wordt gegrondvest: „Das Pflanzonreich”

%

kortere of langere verhandelingen op 
dit gebied. Die uitgave is van den aan vang af een 
succes geweest; het tijdschrift bevat tal van be
langrijke, oorspronkelijke publicaties. Waar —het 
is écn enkel voorbeeld uit vele — vindt men el
ders in de literatuur zulke volledige mcdedeelin- 
gen over de winning vanDjëloetocng.ccn product, 
dat over de geheele wereld wordt toegepast ?

In het jaar 1905, waarin het Departement van 
Landbouw is in het leven geroepen, werd, even
eens op initiatief van Prof. Treub, geopend: het 
„Museum, tevens Informatiebureau voor Techni
sche en Handelsbotanic”, welke naam bij de 
reorganisatie van het Departement (uitgebreid 
tot Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel) op 1 Januari 1914 vervangen werd door 
dien van „Museum, tevens Informatiebureau, 
voor Economische Botanie”. Voor een belangrijk 
deel waren de voor stichting van dit Museum, 
benoodigde gelden (dank zij, door Treub*persoon- 
lijk in het moederland gedane, stappen) van par
ticuliere zijde bijeengebracht.

In dit Museum nu is ongetwijfeld voor onze 
Koloniale Warenkennis in de laatste 15 jaren wel 
de belangrijkste arbeid verricht, die wij ver
mogen aan te wijzen. Het boek van K. Hcjme, 
sedert 1900 Chef-Conservator van het Museum, 
getiteld: „De nuttige Planten van Nedcrlandsch- 
"Jndië”, waarvan het Ie deel verscheen in 1913 
en dat thans 4 deelen telt (het is hiermede nog 
niet compleet), kan een standaardwerk voor de 
producten van piantaardigen oorsprong, waar
aan onze Archipel zoo rijk is, worden genoemd. 
(Streng wetenschappelijk is hier de overweldigen
de stof gerangschikt en verwerkt. Het valt moei
lijk ergens een tekort in kennis van den schrijver 
over eenig artikel, of aangaande eenige literatuur
bron, aan tc wijzen. Het kan een vergelijking met 
de zoo uitmuntende, hierboven geciteerde, wer
ken van Wall glansrijk doorstaan.

Erkend moet worden.
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afgescheiden er van, 
dat bet werk een momenteel beeld onzer kennis i

:geeft, doordat nog steeds nieuwe plantaardige 
producten worden gevonden, van andere zich de 
boteekenis wijzigt, terwijl van vele zich onze ken
nis in den laatsten tijd sterk uitbroidt •- dat 
Hcyne’s werk slechts de botanische handels waren 
bespreekt. De belangrijke minerale grondstoffen 
én de producten van dierlijke herkomst zijn daar
in uiteraard niet behandeld en in dit opzicht 
geeft het Engelseh-Indische werk meer.

Voorts moet gereleveerd worden, dat er in de 
laatste jaren nog tal van andere werken en publi
caties zijn verschenen, die over bepaalde onder
deden der Koloniale Warenkennis licht versprei
den. Hierboven is reeds de reeks „Onze Koloniale 
Landbouw” genoemd. Vermeld moet hier verder 
worden: het, sedert 1906 verschijnende, werk van 
J. VV. Moll en H. H. Janssonius „Mikrographie 
des Holzos der auf Java vorkommonden Baurn- 
arten”, waarin een stelselmatige, microscopi
sche beschrijving van door S. II. Koordens ver- 
za'moldc houtmonsters wordt gegeven, welke ver-
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grondstoffen vaak zeer eenvoudig is — men den- 
ke aan de winning van boschproducfcen — maar 
ook somtijds zeer geperfectioneerde processen te 
zien geeft — zoo bij de winning van sommige ede
le metalen. Dat voor de vervaardiging van eind
producten gecompliceerde chemische on mecha
nische methoden worden gevolgd, leert een studio 
van de chemische en de mechanische technologie 
voldoende. Een blik in een rietsuikerfabriek — 
wel het voorbeeld van do meest stelselmatige toe
passing der wetenschap in de praktijk — toont 
zulks onmiddellijk. Hier zij er echter op gewezen, 
dat geenszins de volledige beschrijving van allo 
chemisch- en mechanisch-technologische proces
sen tot het gebied der Warenkennis kan worden 
gerekend. Bekendheid met die processen, voor 
zoover zij de eigenschappen der grondstoffen wij
zigen in die der fabrikaten, is voor de Warenken
nis van meer belang dan bespreking van berci- 
dingsvariaties, of vraagstukken van bedrijfsin
richting, rendement en kostenberekening.

Voorts heeft dan de Warenkennis een nauwge
zette beschrijving te geven van de chemische, phy- 
sische en microscopische hoedanigheden van de arti
kelen, waarbij diegene, waardoor de waarde voor 
de toepassingen bepaald wordt, uiteraard het 
meest naar voren moeten treden. In den eersten • 
tijd der opkomst der moderne chemie meende 
men wel, dat de chemische samenstelling do 
voornaamste eigenschap van handelswaren was 
en nog stelt men zich een handelslaboratorium 
wel uitsluitend als een chemisch onderzoekings- 
bureau voor. Inderdaad zijn er verschillende 
voortbrengselen, welker beteekenis vooral door 
de chemische geaaixlhekl wordt bepaald.,De kina
basten, voor zoover zij althans door dc kininofa- 
brieken voor kinineberciding worden gebezigd, 
beoordeelt men terecht uitsluitend naar hun ge
halte aan alcaloide. Voor tal van handelswaren 
zijn echter andere eigenschappen dan d 
sche van grooter belang: niemand zal er aan den
ken de waarde van houtsoorten, rubber of vezel
stoffen in de eerste plaats naar do chemische hoe
danigheden te beoordeelen, al spelen die, ook voor 
deze voortbrengselen, een zekere rol. Vooral hoeft 
de studie der „technische microscopie” doen in
zien, dat men vele bijzonderheden van grondstof
fen en bewerkte materialen uit hun microscopi- 
schen bouw kan verklaren. Juist daarom is het 
werk van Wiesner en zijne medewerkers op het 
gebied der „Rohstofflohre” van zooveel waarde. 
De microscoop is in een handelslaboratorium een 
onmisbaar instrument geworden, waarbij intus- 
schen t!e bedenken is, dat, om daarvan het juiste 
profijt te kunnen trekken, naast ervaring, kennis 
van methoden der „microtcehniek” noodzake
lijk is.

Aansluitend aan. dc zooeven bedoelde beschrij
ving, is dan verder een bespreking der weten
schappelijke keuring en heoordeeling van handels
waren te geven. Men beschouwe die geenszins als 
samenvallend met het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek van chemische, physische en microsco
pische eigenschappen. In tal van gevallen is zulk 
een onderzoek voel te omslachtig, om met behulp 
daarvan de heoordeeling in de praktijk uit te kun
nen voeren. Zulks zou trouwens doorgaans over
bodig werk meebrengen. Dc „wetenschappelijke 
materiaalkeuring” — want men houde wél in het 
oog, dat juiste, keuze van de vercenvoudigings- 
wijze een streng wetenschappelijk vraagstuk is’—

nog steeds incompleet is). Verschillende musea 
• van economische producten, o.a. die te Kew en te 

Buitenzorg, passen de hier bedoelde wetenschap
pelijke indeelingswijze (zij het ook met afwijkin
gen) toe.»

Wanneer 'het de behandeling der fabrikaten 
betreft.. levert deze indeelingswijze al dadelijk 
moeilijkheden op als men materialen, die uit 
meer dan één grondstof zijn vervaardigd, wil 
onderbrengen. Maar bovendien worden bij toe
passing van zulk een indeelingssystcem soortge
lijke artikelen op ver uitcengelegen plaatsen be
handeld. Men denke bijvoorbeeld aan de zooge
naamde „stroohoeden”, die men onder de Pan- 
danaccae (pandanhoeden), do Gramineac (bam
boe- en tarwestroohoeden), de Pdlmae (Buri-hoe- 
den), de CycJanthaceae (panama-hoeden), maar 
ook onder de Salicaceae (hoeden uit vlcchtstroo- 
ken van dun hout) zou moeten beschrijven.

Vaak volgt men dan ook andere indeelingssys- 
temen en neemt bijvoorbeeld een indeelingswijze 
naar de groote groepen van grondstoffen of pro
ducten, die diverse industrieën of groote afne
mers gebruiken. Zoo behandelt men dan rubrie
ken als: de vezelstoffen, de voedings- en genot
middelen, de reukstoffen, de houtsoorten, de 
vetten en oliën,.de gommen, de harsen, de looi
stoffen enz. Ieder dezer rubrieken deelt men dan 
weer oj) overeenkomstige wijze in en bespreekt 
bijvoorbeeld afzonderlijk: de fijnere textielve- 
zels, de touwvezels, de borstelvezels, de vlecht- 
vezels, de polsterwerkvezels, de papiervezels. 
Het behoeft wel geen betoog, dat deze indeelings
wijze een geheel kunstmatige is en vaak tot ver
warring aanleiding geeft. Zoo behooren de vetten 
en oliën voor een deel tot de voedingsmiddelen, 
Zoo is het begrip „vezelstof” niet scherp te om
schrijven: sommigen rekenen daartoe zelfs de 
rotan en bamboe, die door anderen onder de ru
briek „constructiematerialen” worden gebracht.

Een consequente doorvoering van het tiendee- 
lig Dewey-systeem, dat beoogt: voor ieder artikel 
of begrip een serie cijfers aan te wijzen (waardoor 
tevens het verband met andere artikelen of be
grippen tot uitdrukking komt), zou een oplossing 
uit deze moeilijkheid kunnen brengen, maar wij 
zijn nog verre van deze doorvoering verwijderd.

Wanneer men zich afvraagt, welke onderwer
pen in de Warenkennis van eenig artikel moeten 
worden behandeld (een enkele maal richt zich in 
werken over Warenkennis de „geheele” stofindee- 
Jing naar deze onderwerpen), dan komt, na de 
bron van oorsprong van de grondstof — waarop 
reeds werd gewezen —, het land van herkomst voor 
bespreking in aanmerking. Daarbij stuit men dan 
al dadelijk niet slechts op geographische, klima
tologische en ' bodemkundige problemen, maar 
ook op economische vraagstukken. De vraag 
bijv., waarom de jute niet even goed in onzen 
Archipel wordt verbouwd als in de Ganges- 
Delta, welke delta voor de juteproductie vrijwel 
een wereld-monopolie bezit, blijkt beantwoording 
te vinden door beschouwing van economische 
omstandigheden. Transportvraagstukken spelen 
bij het beoordeelen van de mogelijkheid van win
ning van grondstoffen of vervaardiging va* fa
brikaten een overwegende rol. Zoo blijkt speciaal 
de Warenkennis hier talrijke punten 
king te hebben met de „Economische Geographie”.

Vervolgens behandelt de Warenkennis de wijze 
van voortbrenging van het artikel, die voor de
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maakt in hoofdzaak gebruik van„conventioncele” 
keuringsmethodon, die somtijds door internatio
nale overeenkomst tusschen deskundigen worden 

tgesteld. Men denke hier aan de „internatio
nale methode voor looistof analyse”, die vrij alge
meen in Europa voor de booordceling van het 
looistofgehalte wordt gevolgd, hoewel het vast
staat, dat ze geen nauwkeurig beeld geeft van 
het tanninegehalte. Nog in dit jaar (1920) heeft 
een Commissie, benoemd door het Kinabureau, 
eeno methode voor chemisch onderzoek van 
kinabast voor den handel vastgesteld, die als een 
eonventioneele moet worden aangemerkt. Even- 
zoo berust de Wetenschappelijke keuring van 
rubber, de meehanisch-technische beoordeeling 
van hout, het onderzoek van texticl'vezels, de 
keuring van papier, de beoordeeling van bouw
materialen, op de toepassing van „vereenvoudig
de”, wetenschappelijke onderzoekingsmethoden. 
Dein den jongsten tijd in Ned.-Indie opgerichte 
„Rubberproefstations”, het „Kina-Proefstation” 
te Bandoeng, het „Handelslaboratorium” te 
Buitenzorg, het „Laboratorium voor Materiaal
onderzoek” te Bandoeng, die alle grootendeels in 
dienst der Warenkennis staan, passen zulke „con- 
ventioneele” methoden op ruime schaal toe.

Evenmin als de wetenschappelijke keuringsme- 
thoden mogen bij de behandeling der Warenken
nis de praktische bcoordeelingsvnjzcn worden 
voorbijgegaan. Wij vermeldden hierboven reeds, 
dat zich die doorgaans moeilijk scherp laten om- 
sehrijven, maar desalniettemin spelen zij in den 
handel een grooter rol dan de wetenschappelijke. 
De beoordeeling van tabak door den makelaar, 
die van th<*U door den theeproever, de keuring van 
alle meclproductcn (cassave, sagoe) geschiedt, 
evenals die van talloozc minder belangrijke kolo
niale voortbrengselen, uitsluitend op empirische 
gronden. De wetenschap is er nog verre van. dat 
zij alle bijzonderheden, die de ervaren deskundige 
waarneemt, in maat en gewicht zou kunnen uit
drukken en nog verder van hel uitwerken van 
snel uitvoerbare keuringsmethoden, die voor de 
crvaringsbeoordeeling in de plaats zouden kun
nen worden gesteld. In tal van gevallen moet 
zeker de wensehelijkheid van liet toepassen van 
meer exacte methoden erkend worden en de toe
komst zal er ongetwijfeld nog vele brengen; reeds 
is men, om een voorbeeld te noemen, verge
vorderd in het snel in enkele cijfers tot uitdruk
king brengen va'n de kleur van een handelspro
duct.

kennis” goed definiecrcn, de grenzen van haar 
omvangrijk en afwisselend terrein zijn vaag en 
omtrent de ligging daarvan zijn verschillende op
vattingen mogelijk.

WARIK (Bandjörmasin). Zie JAVAANSCHE 
AAP.

WARINGIN (jav., mal. mol.). Zie FICUS 
BENJAMINA en FICUS RETUSA.

WARINGIN DAOEN KETJIL (mal. mol.). Zie 
FICUS BENJAMINA.

WARMASIN-MEER, ook wel genaamd Angida 
en Sobé. Het ligt dicht bij de Oostkust van de 
z.g. Vogelkop, Oostelijk van hot Anggi-meer en 
ongeveer 4 K.M. (hemelsbreed) daarvan ver
wijderd; het heeft een grilliger vorm dan het 
laatstgenoemde meer. Beide meren zijn door een 
2250 M. hoogen bergrug van elkander geschei
den. De Noordelijke en Westelijke oevers van 
het Warmasin-meer zijn sterk bevolkt; in één 
vallei aan den laatstgenoemden oever werden 
ruim 21 huizen geteld. De Noordelijke oever is 
moerassig, daar bevindt zich de afwatering van 
het meer naar het N.N.O'. Door dit moeras loopt 
een pad, dat volgens de bevolking voert naar 
de Noordkust (zie ook ANGGI-MEER).

WAROE (jav.). De bastvezel van Hibiscus 
tiliaceus Cav.'; zij vindt veel toepassing voor de 
bereiding van touw, voor vlechtwerk, enz.

WAROE. District van de contróle-afdeeling, 
het regentschap en de afdeeling Pamëkasan, 
residentie Madoera; met een oppervlakte van 
ruim 244 K.M.2, 2 onderdistricten en 31 desa’s. 
De wedono woont in de gelijknamige desa, op 
eenigc K.M. bezuiden den grooten rverkeersweg 
langs de Noordkust van Madoera;- •

WAROE. District van de controle-afdeeling, 
het regentschap, de afdeeling én de- residentie " 
Rëmbangj—met eene oppervlakte van 124 K.M2. 
Het district telt 95 desa’s.

WAROE (jav. ?). Zie BLOEDZUIGERS.
WAROE (batav. mal., jav., soend.). Zie 

HIBISCUS TILIACEUS.
WAROE LANDAK (jav.). Zie HIBISCUS 

VENUSTUS
WAROEDJAJÈNG. District van de controle- 

afdecling Ivërtosono, regentschap en afdeeling 
Bërbëk, residentie Kediri; met eene oppervlakte 

159 K.M.2. Het district telt 43 desa’s en had 
uit. 1905 eene bevolking van bijna 86000 zielen, 
waaronder een 20 tal Europeanen en ± 160 
Chineczen.

WARONGÉ. Rivier op Nieuw-Guinea. Zij 
mondt in zee op de Zuidwestkust van de z.g. 
Vogelkop in oen breede baai tusschen de kapen 
Roemóninpoeri en Sibaboe. Een klein stoomschip 
kan deze rivier ongeveer 60 K.M. opvaren. Een 
zijrivier, de Sekak, verbindt de Warongé met 
de moer Zuidelijk in zee vallende Kais. Op het 
punt, waar de Gimna (rechts) on de Sirisara 
(links) in do Warongé vallen, wordt de breede 
rivier veel smaller en nog 14 K.M. hoogeropwordt 
zoet water aangetroffen. In het heuvel terrein 
ontspringt de rivier met verscheidene kleine 
takken met sterken stroom. De benedenloop is 
onbewoond; de Papoea’s, die nu en dan deze 
stroken bezoeken, schijnen uitsluitend bergbe
woners te zijn, die zich ophouden tusschen de 
boven-Kais en de Kaibocs. Zij drijven handel 
met do lieden, die aan den benedenloop van deze 
beide rivieren wonen; zij ruilen do gebruikelijke 
importartikelen in tegen sagoe en slaven. Deze
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Ton slotte moot <lc Warenkennis ook in be

schouwingen treden over de beteekenis der waren 
voor de .samenleving. Zij zal moeten aankloppen 
bij de „statistiek” om cijfers te vragen over het 
gebruik in vroeger jaren en op den huidigen dag. 
Zij /.al voorts moeten nagaan: in hoeverre die be
teekenis voortkomt uit behoefte aan voedsel, ge
not. kleeding, ripschik, huisvesting enz. en hoeft 
te onderzoeken, in hoeverre de gebezigde materia
len in dit opzicht geheel of gedeeltelijk zijn te ver
vangen door andere. Vaak liggen hier de moei- 
lijkste opgaven voor do Warenkennis verscholen. 
Waaraan de bet eekenis van een artikel als genot
middel is toe te schrijven, hoe de voedingswaarde 
van een ander te bepalen, hoe de pharmaceuti- 
seho kracht van een stof vast te stellen, ziedaar 
enkele der vele problemen, die men maar al te 
vaak niet vermag op te lossen. *

Men ziet liet: al laat zich het begrip „Waren-
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1607 aankwam, wegens het lek springen van zijn 
schip nabij Mauritius.

WASIJJAT. Testament; eene overeenkomstig 
de Mohammcdaansche wet genomen uiterste 
wilsbeschikking. Ook worden zoo genoemd de 
chronisch onder de Inlandsche bevolking ver
spreide zendbrieven, bevattende eene „laatste 
vermaning”,door den Profeet aan een of aïider 
vroo*m geloovige in een droomgezicht te Me- 
dïnah medegedeeld en bestemd om op liet nade
rende einde der wereld te wijzen en in verband 
daarmede tot krachtige geloofsijver op te wekken. 
Ondanks hunna onbeduidendheid kunnen der
gelijke wasijjaCs ongewenschte onrust en woe
lingen onder do bevolking teweegbrengen, zoodat 
de verspreiding daarvan zooveel mogelijk door 
het bestuur behoort te worden tegengegaan. Zie: 
C. Snouck Hurgronje, De Atjèhers, 11, p. 185 — 
187, vgl. I.,_310,_II, llï (The Achehnese, 11, p. 
181-183, vgl. 1, p. 287, 11, p.lQ4); De laatste 
vermaning van Mohammed aan zijne gemeente 
uitgevaardigd in het jaar 18S0 n.Chr., vertaald en 
toegelicht (Ind. Gids, 1S84, II, p. 1 —IS); Neder
land en de Islam, jl_72. _

WAS-KALEBAS. Zie BE Ni N C AS A HLS PI DA.
WASSEN. Van vette oliën of vetten (zie III. 

74 en IV, 568) onderscheiden zich alle was-soorten 
doordat deze bij verzeeping nooit glycerine geven. 
De lichamen, min of meer tot de groep der „was
sen” te rekenen, zijn van dierlijken, plantaardi- 
gen.en ook van mineralen oorsprong.

De belangrijkste dierlijke was is bijenwas (mal. 
lilin), waaromtrent voor Indië reeds een en an
der is medegedeeld in het artikel BIJ (I, 425). 
Als hoornen, waar bij voorkeur bijennesten te 
vinden zijn, noemt men voor Sumatra o. a. poelei 
(Alstonia), djëloetoeng (Dyera), këdontlong (Odï- 
na) en aroe (Casuarina), voor Borneo tapan 
(Koompassia). Van echte bijenwas zijn in liet al
gemeen de kenmerken, dat zij geel of bruingeel 
is, zeldzaam donkerder van kleur, honigachtig 
riekt, korrelig op de breuk is, niet vettig aanvoelt, 
gewoonlijk stuifmeelkorrels (pollen) ingesloten 
bevat, bij 60 — 04 smelt, en een soortelijk ge
wicht heeft van 0,93 — 0,97. Zij lost volledig op 
in chloroform of zwavelkoolstof en in vette en 
vluchtige oliën, doch slechts voor de helft in ae- 
ther en voor één vijfde in kokenden alkohol of 
benzine (petroleumaethei:). Door blceking aan 
de zon of door chemicaliën (chloor, zwavcldioxy- 
de) gaat geel bijenwas (eera flavxi) over in „witte 
was” (cera al ba). Was dient voor de bereiding 
van kaarsen, voor zalven en pleisters, voor poli
toer (opgelost in terpentijnolie), voorts in J.ndië 
bepaaldelijk voor het batikken (I, 192) en ook wel 
voor fakkels (obor). Chemisch bestaat bijenwas 
in hoofdzaak uit een mengsel van I d. cerinc of 
cerotinczuur (s.p. 81 ) en 5 — 6 d. myricine of pal- 
mitinezure myricylaether (s.p. 72 ); laatstge
noemde stof vormt het in kokenden alkohol on
oplosbaar gedeelte.

Geheel van deze samenstelling verschillende, is 
de eveneens door de bijen bereide aromatisch- 
harsige yoorwas of propolis:

Andere dierlijke producten, het was naderend, 
zijn het wolvöt (Janoline) en het waJschot’of 
spermaceti en meer nog de insecten was 
of Chineesche was, zijnde de uitscheiding 
eener schildluis-soort (Coccun ccriferus Fabr.), uit 
cerotinezuui» cerylester bestaande; voorts de 
cicaden-was.

slaven behooren tot de „Moraid” (zie PAPOEA’S 
sub II A, ten zevende), die volgens het zeggen 
der Warongé-ers, een kannibalenstam zou zijn. 
Volgens Oninsche berichten zouden in deze stre
ken alle bergbewoners, onder den naam „Mo
raid” worden samengevat, welke naam hetzelfde 
zou beteekenen als „halifoeren” of „wilden”.

WAROPEN. Landschap aan de Oostkust der 
Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea, tusschen de 
Wapoga en Legarè-rivieren. Het was in dit land
schap dat de Luit. t. z. J.’Th. Stroeve op 7 Sep
tember 1914 aan de Wapogainonding vermoord 
werd. Met de bevolking in dit gebied werd dan 
ook zelden eene vriendschappelijke aanraking 
gekregen. De Waropensche bevolking woont aan 
de beide bovengenoemde rivieren en aan do Wa
renai en de Siriwö, die diep in het binnenland hun 
oorsprong hebben, doch moeilijk bereikbaar zijn, 
daar zich tot ver in zee groote zandplaten uit
strekken. De belangrijkste kampoeng is Ivai 
Noewoei; de huizen staan op palen boven water. 
De bevolking houdt zich voornamelijk bezig met 
het kloppen van sagoe, 'die in overvloed langs de 
rivieren voorkomt, zoomede met vischvangst; 
de ^Zuidelijke kampoengbewoners verzamelen 
ook schildpad en tripang. Een kolonie van den 
stam der Waropen heeft zich gevestigd ten 
Zuiden van de Wandammen-baai. In het bin
nenland houden zich de Taroenggareb, een no
madenstam op. (Zie ook PAPOEA’S sub IV, 
ten zesde en ten achtste).

Zie uitvoeriger: De West- en Noordkust van 
Ned. Nieuw-Guinea, door F. S. A. de Clercq 
Hoofdstuk IV: De Zuid- en Oostkust der Geel
vink baai, Tijdschr'. Aardr. Gen. 2e S. dl. X, 1893, 
dl. 2, bl. 841 vgg.; Kol. Verslag 1914; Tijdschr. 
Aardr. Gen. 2e S. dl. XXXI, 1914, bl. 782.

WARWYCK (WYBRAND VAN). Was vice- 
ad.miraal op den eersten tocht van admix-aal van 
Neck naar O.-I. (1597 — 1600) en van deze vloot 
stevende hij in Januari ’99 met 4 schepen naar de 
Mplukken.NaopTernate het eerste Ned. handels
kantoor gesticht te hebben, keerde hij met vol
geladen schepen naar Nederland terug (Mei 1600). 
Met de opdracht de kantoren, die ten behoeve 
van bijzondere vercenigingen te Bantamjen Gris>- 
see_opgericht waren, in factorijen voor de Alge- 
meene Compagnie te veranderen, verscheen Van 
Warwyek als admiraal 29 April 1603 ter reede 
van Bantam met twaalf schepen. Van den Pa- 
ngéran, xegent des rijks,verkreeg hij den afstand 
van een erf met daarop staand steenen gebouw. 
Ook te Grissee verwierf Van Warwyek den af
stand van een erf voor de oprichting eener loge 
voor de Compagnie.

Een deel zijner schepen zeilde naar Atjèh en 
Ceylon. Een ander deel zond hij van Bantam vol
geladen onder Joris van Spilbergen naar patria. 
Twee schepen vaardigde hij naar China af. Met 
de overige vertrok hij naar Grissee en Djohore en 
had op dien tocht de eerste aanraking met de 
Westkust van Borneo (Soekadana). Van Djohore 
ging de admiraal naar Patani en van daar naar 
China. Onverrichter zake van daar terugkeerende 
naar Patani en Djohore, deed hij daar den invloed 
van den Port. handel in de wateren van fHalaka 
veel afbreuk, ontmoette pen deel der vloot van 
Steven van der Hagen en keerde in den aanvang 
van 1606, met drie volgeladen schepen van die 
vloot en twee zijner eigen schepen van Bantam 
naar het vaderland terug, waar hij eerst in Juni
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De plantaardige wassen hebben met bijenwas 
groote overeenkomst in samenstelling, wat niet 
te verwonderen is, daar toch ook de bijen hun 
was van bloemen inzamelen. De belangrijkste 

' soort vormt wel de in alkohol onoplosbare zg. 
blad-was (cera foliorum), waartoe behoort de 
■carnauba- of palmblad-was van Brazilië, en do 
pisangbladwas van Java, beide zeer bros, 
en eerst bij resp. 85° en 80° smeltend. Soort
gelijken aard hebben ook de nog weinig onder
zochte rijp-achtige wasovertreksels op verschil
lende vruchten. De was, die de stengels van het 
suikerriet bedekt en die bij de suiker bereiding in 
liet persvuil terecht komt, is liet onderwerp ge
weest van onderzoekingen ten doel hebbende 
haar technisch te winnen. Na eenig aanvankelijk 
succes is de bereiding weder gestaakt.

De rietwas bestaat uit een mengsel van hoogero 
primaire alcoholen, zij smelt bij 820G'., is onop
losbaar in water en in kouden alcohol, weinig 
in kouden aether of chloroform, doch zeer gemak
kelijk in warmen alcohol, aether en chloroform 
en in benzine. Afwijkend van deze myricine’s- 
bevattende plantenwassen is de was, verkregen 
door koken van het sap, bij insnijding vloeiend 
uit den gondangboom([X, S03); deze meer harsige 
bruine wassoort is voor eenige jaren scheikundig 
onderzocht (zie Tijdschr. v. Nijverh. 1899, .470). 
•Gelijksoortig is de wel als „Sumatrawas” be
schreven gëtah lah©e, en de gëtah hamberang, 
beide eveneens van Ficus-soovten afkomstig.

Als derde groep van „wassen” zijn sommige 
minerale stoffen te noemen, in de eerste plaats 
de aardwas of ozokeriet, eenc bruine massa, die 
op vele plaatsen uit de aarde opgegraven wordt 
in de nabijheid van kolen- of zoutlagen; door 
zuivering (met zwavelzuur en met beenderkool) 
geeft deze aardwas ecu kleurloos was-surrogaat 
(ceresine, s.p. 60 — 80 ), dat een vrij belangrijk 
handelsartikel was en nog is, en ook veel naar 
Ned.-Indië wordt uitgevoerd, waar het bij het ba
tikken de veel duurdere bijenwas en zelfs de door 
don inlander zelf te bereiden pisangwas verdringt. 
In chemische samenstelling en ook in uiterlijk 
voorkomen gelijkt deze gezuiverde aardwas 
(waaraan men in den handel wel kunstmatig de 
gele kleur van bijenwas geeft) volkomen op do 
door destillatie, onder verminderden druk, van 
bruinkool en bitumineuze leisteen verkregen 
nóg goedkoopere j> a raffia e; beide zijn vaste 
kool waterstoffen: paraffine smelt echter gemak
kelijker dan ceresine, nl. bij ö0 — 67 . De slechts 
in beperkte hoeveelheid aanwezige natuurlijke 
„ceresine” neemt allengs in beteekenis af door 
deze reusachtige ontwikkeling der para flinc-i Indus
trie. Ook bij de zuivering van sommige petro- 
leumsoorten wordt eene dergolijke paraffine ge
wonnen; zoo bijv. levert de Java-petroleum eene 
zeer goede (hoog smeltende, s.p. 64—69 ) paraffi
ne. Het grootst verbruik van de paraffine’s is 
voor do fabricage van kaarsen; voor dit en voor 
vele andere doeleinden is uit de groote nijverheid 
de echte „was” bijna volkomen verdwenen, en 

% gaat ook de uit vetten verkregen stearine den- 
Zjelfden weg op.

WASSIAN. Rivier in West-Nieuw-Guinea. Zij 
valt ten Oosten van de Sebjar (zie aldaar) in do 
Tclok Bintocni, het meest Oostelijke deel van do 
Maccluergolf, Nabij haar monding verdeelt de 
Wassian zich in vier armen, de Kasani, Kamarin, 
Timboeni en Wassian, aldus een delta van meer

dere eilanden vormende; de voornaamste arm is 
de Kamarin, die 3 tot 5 vadem diep is mot eene 
breedte aan de monding van 200 M. Een groote 
bank vóór de monding belet schepen van eenigen 
diepgang dicht bij de riviermonden te komen. De 
Wassian ontspringt waarschijnlijk op de G. Lina 
(2870 M.), ten Zuiden en in de nabijheid van het 
Anggi-meer en stroomt eerst in Zuidwestelijke, 
daarna in Zuidoostelijkc richting. *

WATAMPONÉ. Standplaats van den contro
leur der onderafdeeling Boni der gelijknamige 
afdeeling, gouvt. Celebes en Ondcrh.

WATERAGAAM. Zie onder Physignathus in 
het artikel AGAMIDAE.

•1

..

WATERHYACINTH. Zie EIC'HHORNIA. 
WATERKASTEEL. Zie het artikel Djokja-

karta (hoofdplaats) en de opstellen van J. Gronc-^/) 
man’:. Het Wat er kasteel te Jogjokarta. Tijdschr?*

IncL T. L. en Vk.', deel XXX, bf.' 412 en 
van H. D. Bosboom: Het verdwenen water- 
kasteel te Djokjakarta (uit oude papieren), //< 
Tijdschr. voor Ind. T. L. en Vk., deel XLV (1902).x? 
bl. öl8. Een ander waterkasteel vindt mén onge
veer een kilometer buiten de hoofd plaats Cheri- 
bon in de desa Soenja-ragé, gemaakt op last 
van een der vroegere Sultans uit het huis Kasë- 
pochan te Cheribon. Dit waterkasteél, zelf ook 
wel „Soenja-ragé” genoemd, is niet in vervallen 
staat zooals het Djokjakartasche en wordt nog 
onderhouden. Zie OUDHEDEN, DeelIII, bl. 214.., . 

WATERMELOEN. Zie CITRULLUS.1^. ,
WATERRECHT. Kwam een memorie van ƒ,-*/ - 

toelichting van 13 Sept. 1917 (nopens het nieuwe / K 
art. 14ö Reg. regl.) verzekeren, dat „algemeene . 
beginselen van waterrecht in N.-I. ten eenenmale 
ontbreken”, de Indonesische bevolking kent van
ouds, als onderdeel van haar grondenreeht, naast 
rechten op den grond (deel I, bl. 820) ook rechten 
op water: vlocirecht, taprecht, vischrecht, enz.
Wel is de Europcesche literatuur daarover op
vallend schaarsch; op 30 Dpc. 1914 hebben dan 
ook in de Eerste Kamer zoowel de heer Van Kol 
als minister Pleijte onderzoek noodzakelijk ge
noemd. Evenals bij den grond (deel I, bl.
277, 821) is ook bij het water het beschikkings
recht de grondslag der rechtsordening; bezitrecht 
en genotrecht van wat*er worden nauwelijks ge
noemd; analoog aan het plukverbod voor grond 
(deel I, bl. 823) is hier hetvisch- en zamelverbod 
uit water. Het vloei- en taprecht vertoont sterk 
den Indonesischen kent rek,dat, gelijk meermalen, 
alleen het beginsel van het adatrecht is geformu
leerd, terwijl de toepassing daarvan op do aldoor 
gevarieerde gevallen opzettelijk wordt overge
laten deels aan de betrokkenen zelf, onder de 
verplichte leiding hunner dorps- of andere auto
riteiten, deels aan den rechter. Nochtans staan 
b.v. voor Bali, voor Middel-Java en voor West - 
Java, een aantal scherpe, onderling uiteenloo- 
pende, regels van inheomsch waterrecht, vast.
Eenige jaren geleden hoeft M. L. M. van der Lin
den voor Java een opvatting ontwikkeld, volgens 
welke het vlocirecht anders en grooter zou wezen 
voor akkers,met padi botecld,dan voor akkers met 
andere gewassen. Europcesche regelingen, gclyk 
de bakende dag- en naohtregeling bij de suiker
cultuur of gelijk de onder WATERSCHAPPEN 
vermelde residentsr.ege.ling in Jogja van .1910, 
hebben mot het adat waterrecht niet te maken.

Literatuur: Pandecten van het adatrecht I,
IVA en 1 VB; Liefrinck en Van Eek, Ivertasimo

voor

i

I

=ft
:i

lil

■

i

1I

. ;

!
■



• •

WATERRECHT - WATËRSTAA T.700
' #

.met publickrechtolijk karakter”. Nadat geld ge
voteerd was voor een centraal waterschapskan- 
toor in de Vorstenlanden (Ind. Stb. 1920 nos.
822, 831), bracht Ind. Stbl. 1920 no. 722 de 
eerste Vorstenlandsche watcrschapsordonnantic, 
welke oprichting van waterschappen door den 
resident na goedkeuring van don landvoogd 
en in overleg niet het zelfbestuur kent, vast
stelling van het watcrschapsregleinent op 
soortgelijke wijze (met plaatsing in de Jav.
Ct.), een waterseliapsraad, een door en uitdien 
raad gekozen waterschapsbestuur, en een voor
zitter van beide lichamen, zijnde de assistent- 
resident: de raad mag verordeningen, ook straf
verordeningen,, maken : een autonomie, krach
tens welke de huishoudelijke belangen aan het 
waterschap worden ..overgclateiT2-’-, ontbreekt 
evenzeer als bij de locale ressorten. Voor de bui- 
tengewesten bestaat tot heden (Juni 1921) alleen 
de bepaling in art. 15, onder o, der zelfbestuurs- 
regelen 1919 (Ind. Stb. 1919 no. S22). volgens 
welke de zorg voor toekomstige (westersche) 
waterschappen aldaar onttrokken wordt aan de 
zelfbestuurders en overgebracht bij den lande.

Literatuur-, Voor de soebaks: naast Liefrinck 
in Indische Gids 1886 en de in deel 11. hl. 154, ge
noemde Kertasima, ook Groothof! in Adatrecht- 
bundel XV. Happé aldaar en in Ind. Gids 1919,
Van Vollenhoven in Miskenningen van het adat- 
recht, 1910, en in Het adatrecht van N.-I., I.
1918. Bijlage D van het rapport der ITerzicnings- 
commissie, 1920, Liefrinck, Nog eenige verorde
ningen van Balische vorsten, 1921, en Schrieke, • 
de lagere Inlandsche rechtsgemeenschappen,
1921. Voor de andere waterschappen : Woesthoff,
De Indische decentralisatiewetgeving, 1915. bl.
12 — 15, Groot holf in De Ingenieur, 10 Nov. 1917, 
en in Archief v. d. Suikerindustrie 1919, Sibinga 
Mulder in Ind. Genootschap 1918, Kroniek van 
het Sumatra’s-Oostkust-Instituut 1917 en 1.918. 
en Slingcnberg. Staatsinstellingen,
- 142. 'y1.

WATERSTAAT. De algemeene beleekonis van 
het begrip waterstaat is te omschrijven als 
„de overheidszorg met betrekking tot de. gesteld
heid van het land ten opzichte van het water”, 
vooral in deNederlanden van oudsher eene leven- 
quaestie, wijl een groot deel van ons vaderland 
ontstond en blijft bestaan dooreen hardnekldgen 
strijd met de zee, do rivieren eri het overvloedige 
regenwater. Deze strijd eischic samenwerking en 
daardoor overheidsbemoeiing.

In Ncderlandsch-Tndiö bestaat dat verband 
tusschen de gesteldheid van den bodem en het 
aanwezige water natuurlijk eveneens, doch in den 
vorm van ccne verdediging tegen hel laatste, van 
eene „ontwoekering aan de baren” doet het zich 
niet in de eerste plaats kennen. Waar de zee of 
de rivieren met overstrooming dreigen, is het 
water als vijand veelal te ontgaan en het is dan 
ook aanvankelijk slechts bij uitzondering dat 
dijken en waterkoelingen behoefden te worden 
aangelegd. Wel treedt die noodzakelijkheid bij 
toenemende ontginning en bevolking in lagere 
streken meer op den voorgrond, maar daarin lag 
op Java het zwaartepunt niet. Men had er van 
over-oude tijden niet in de eerste plaats liet water 
to bestrijden als een v ij a n d, doch het in te 
halen als een vriend; want het voedingsge
was bij uitnemendheid, do rijst, kan op den duur
slechts geteeld worden door den aan voer van een

(zie deel II, bl. 154); Liefrinck. Indische Gids, 
1886; M. L. M. van der Linden, De grónd ver
huring op Java en Madoera, 1907 (zie ook Adat- 
rechtjmadel.il- hL-289); Verslag nopens een inge
steld i rriga ti e - on dcrzoc k op Cclobcs, 1916 (ver
slag B. O. W.biVan Vollenhoven. Het adatrccht 

N.-I., I, 19l8:<Adatrechtbundel XV (Bali 
eiï~Loriïbbkj; Liefrinck, Nog eenige verordenin
gen'van BaUsehc vorsten, 1921.

WATERSCHAPPEN. De Ned.-Indische water
schappen zijn van twee soorten: oudinheemsche, 
en modern-Europeesche. De oudinheemsche wor
den, onder den naam soebak. aangetroffen op Bali 
en op Lombok; zie deel I, bl. 122, 124, 127, 759, 
II, bl. 154, III. bl. 814. Dat het gouvernement 
deze lichamen ter gemeenschappelijke beharti
ging van een onderdeel van liet landbouwbedrijf 
der ingelanden als rechtspersonen erkent, blijkt 
o.a. uit de kwijtscheldingswet in Ned. Stb. 1921 
no. 76. Soortgelijke Indonesische waterschappen 
tot waterkeering en watervoorziening zijn elders 
in Indië, b.v. op Java, niet aangetroffen: vermoe
delijk echter komen zij voor bij de Indonesiërs op 
noordelijk Luzon (Philippijnen). Het nieuwe art. 
145 Reg. regl. (Ind. Stb. 1919 no. 49), aanvanke
lijk toegelicht alsof het mede moest strekken om 
aan de soebaks een wettelijken grondslag te ge
ven, hetgeen er waarschijnlijk toe zou hebben ge
leid, dat men ook het soebakwezen bij ordonnan
tie zou willen regelen, wordt ingeleid door een 
considerans, die slechts van „in te stellen” water
schappen gewaagt, hetgeen dus de soebaks zou 
buitensluiten en ongerept zou laten. De bekende 

i twistvraag, of deze soebaks louter privaatrechte
lijk, of tevens publiekrechtelijk zijn, werd in Juli 
1918 in de Eerste Kamer besproken, doch niet 
nader tot oplossing gebracht; bij de behandeling 
van. dë reeds genoemde wet in Ned. Stb. 1921 
no. 76, bleek echter, dat de soebaks o.a. worden 
belast met medewerking aan de uitvoering van de 
gouVcrnementstaak^Het rapport der Herzicnings- 
commissie (Juni 1920) voltrekt in zijn artt. 130 en 
128 een zuivere scheiding tusschen deze inheem- 
sclie waterschappen en de nu te noemen wcsler- 
sche. — Aan westersche waterschappen toch, 
gevormd naar het moederlandsclie model, word 
sinds geruimen tijd door"den grooten landbouw 
behoefte gevoeld, vooral in de Vorstenlanden op 
Java en ter Sumatra’s Oostkust. In Solo werden 
in 1907, 1909 en 1910 een drietal waterschappen 
— aan welke ook wel zorg voor afwending van de 
nadeelen van kratererupties werd opgedragen — 
(Woro, Poesoer, Pengging) opgericht bij rcsi- 
dentsbesluit; in Jogja werd door den resident een 
algemeene voorziening nopens waterbeheer ge
troffen in 1910, gevolgd door een regeling van het 
sultansrijkjn 1911 (Jiijksbl. v. Djokjakarta 1918 
no. 3); op Sumatra’s Oostkust schiep de Cultuur- 
raad drie waterschappen — mede voor rivierver- 
betering — (Belawan-, Deli-, Pcrtjoet-Vivier); pu
bliekrechtelijke lichamen in Nederlandsehcn 
trant waren zij echter geen van alle, mede omdat 
zij een privaatrechtelijken grondslag van vrijwil
lige deelneming hadden en geen overheidsrechten 
bezaten. Het ontwerp-burgorlijk wetboek van 
1910 (gepubliceerd 1914) had ze in zulk eeri'wet- 
boek willen fundeeren (zie art. 755 aldaar), doch 
het reeds vermelde art. 145 Reg. regl. volgt het in 
de Nederlandsche grondwet in het Reg. regl. van 
Suriname gegeven voorbeeld; Ind. Stb. 1918 
20, art. 27, spreekt dan ook van „waterschappen

:

van
i

II
I

1
f

.
}

i; *

1919. bl. I I I:
•.

no.



I

WATERSTAAT. 701

overvloed van water, daar alleen door den zooge-. 
naamden natten rijstbouw hier in de behoeften 
van eone dichte bevolking kan worden voor
zien. Hot tot stand brengen en in stand houden 
van voorzieningen voor den aanvoer van be- 
vlociingswater ten behoeve van gronden van 
eenigszins beduidende uitgestrektheid, uit wate
ren van eenigszins beduidenden omvang eisekte 
uiteraard ook reeds spoedig samenwerking en 
daardoor overheidszorg.

Een Javaanschc inscriptie gewaagt dan ook 
reeds in de 10e eeuw onzer jaartelling van het 
herstellen van een dam en een dijk van de 
Brantasrivier door de zorg van een vorst met zulk 
een langen naam, dat die hier wordt weggelaten. 
De BEVLOEIINGEN, waaraan in dit werk een 
afzonderlijk artikel gewijd is, vormen een hoogst 
belangrijke tak van overheidszorg in Indië. Bij 
de bevloeiing van bouwgronden moet tevens ge
zorgd worden voor behoorlijken afvoer van het 
gebezigde water en het regenwater, terwijl, zoo
wel bij het ontleenen van het irrigatie water aan 
rivieren en beken als bij het beveiligen van de 
gronden tegen overmaat daarvan, alles in het 
werk moet worden gesteld, opdat het water, als 
vriend binnengehaald, niet door verkeerde be
handeling in een vijand ontaardt.

Daarnaast vallen tal van andere aangelegen
heden als: havens, wegen, bruggen, openbare, 
gebouwen, drinkwatervoorzieningen, riolcerin- 
gen, enz. onder het begrip Waterstaat.

Onder „waterstaat” behoort dus in ruimeren 
zin de overheidszorg voor de publieke werken te 
worden verstaan. Deze overheidszorg is in Ned.- 
fndië, voor zoover het Landsbestuur aangaat, 
opgedragen aan het Departement van Burger
lijke openbare werken.

Onder dat Departement ressortceren boven
dien de bemoeienis met ’s Lands pakhuizen, en 
als •afzonderlijken tak van dienst do bemoeienis 
mei liet stoomwezen, en het onderzoek van 
materialen.

Vroeger ressorteerden onder dat Departement 
tevens, als afzonderlijke takken van dienst, de 
Spoor- en Tramwegen, de Posterijen on Telegrafie 
en de Postspaarbank. Deze zijn thans echter 
ingedeeld onder het Departement van Gouvornc- 
ments bedrijven, waaronder mode ressorteert een 
dienst van het waterkracht wezen.

Om het Onderwerp nader in f o leiden mag een 
kort historisch overzicht niet ontbreken.

Compagnie overal op hare vestigingen werken 
van meerderen of minderen omvang liet uitvoe
ren en daartoe vaste ambachtslieden in 
dienst had, waren aanvankelijk op de zoogenaam
de buitenkantoren de bouwwerken evenwel nog 
niet van veol omvang. In het groote centrum 
harcr vestiging, Batavia, ziet men echter al zeer 
spoedig regelingen'Tot stand komen, die jaren 
lang in werking zijn gebleven en waaruit zich 
de latere toestanden/op dit gebied geleidelijk 

./Volgens de geraadpleegde 
bronnen l) had de -Compagnie te Batavia drie 
groote werkplaatsen: de Equipagcwerf, do werf 
op OnrusT-cn het Ambachtskwartier. In de eerste 
jaren der 17de eeuw waren reeds in haar dienst 
eenige Europeesche timmerlieden, metselaars, 
smeden en andere ambachtslieden-ondermeesters 
en de „opziender van ’s Kastecls werken”. Uit de 
schepelingen en gelukzoekers, die op Java aan
kwamen, werden zij, die een handwerk verston
den, aangeworven en na eedsaflegging op den 
„ Artyckel-brief” tegen verband in ’s Compagnie’s 
dienst opgenomen. Deze raenschen mochten ook 
voor eigen rekening werken en dat daarbij dik
werf verwarring in de administratie ontstond, 
blijkt uit de plakatcn tegen het ontvreemden van 
Comp.’s materialen ten eigen bate en zoo meer. 
Zij werden in do genoemde werkplaatsen onder 
streng toezicht gehouden en moesten de „jongens”, 
zijnde de Comp.’s lijfeigenen, zooveel mogelijk 
in do verschillende ambachten opleiden. Indien 
er op Java of in de buitenbezittingen behoefte 
aan werkvolk ontstond, werden zij ook wel voor 
korter of langer tijd verplaatst, terwijl aldaar ook 
gaandeweg meer behoefte aan toezicht ontstond. 
Dit blijkt o. a. uit het plakaat van 6 Juni 1769 
(P. VIII, kl. 582) luidende als volgt: „In consi
deratie gekomen zijndo de nuttigheid, welke- er 
resideert, dat op eone uitgestrekte plaats gelijk 
het gouvernement van Java’s Oostkust, evenals 
op verscheidene andere comptoirs reeds in ge
bruik zij’, een baas der timmerlieden fungere om 
het opzigt te hebben over de gebouwen en andere 
werken, zoo is .conform do propositie van den 
heerc Gouverneur Generaal, goedgevonden en 
verstaan den mcesterknegt der huistimraerlieden 
in ’t ambagtsquartier in loco, Claas Dek- 
s c 1, als opzichter over do gebouwen en andere

[

I

hebben ontwikkeld.

1

I

x) Een historisch overzicht omtrent de open
bare werken in den tijd dor Comp. vindt men 
in het werk van den oud-referendaris J. J. 
van Oosterzoe Jr., Het beheer der 
landsgoodoren in N.-L, Batavia, Ogilvie & Co., 
1892, die o. a. putte uit het bokonde werk van 
Valentijn en verder grootendeels uit het N.-I. 
Plakaat boek (verder aangeduid met P.), uitge- 
gevon door M r. J. A. van der C h ij s en 
het onder den naam van „Realia” bekende 
rogister op do generale resolutien van hot Ka
steel Batavia, 1632 — 1805. — Voorts deelde 

,do Ingenieur J. S c h e f f o r, daartoe blijk
baar eveneens door Mr. Van der Chijs in staat 
gestold, ‘in een voordracht over het stadhuis 
van Batavia, aldaar gehouden op 1 Mei 1890, 
eenige belangrijke bijzonderheden mode, die te 
.vinden zijn in de Notulen opgonomon in het 
Tijdschrift van dq Afd. Ned.-Indië van het 
Kon. Inst. van Ingenieurs 1889 — ’ 90, bl. m 
c. v. Men vindt daar o. a. een uitvoerig bestek 
van hot in 1706 aanbestede stadhuis.

Uit don tijd van de Hindoe- en Mohamme- 
daanschc rijken op Java zijn wel enkele mede- 
deelingcn tot ons gekomen, waaruit blijkt dat 
verschillende vorsten zich bij gelegenheid wel 
met waterstaatsaangelegenheden hebben be
moeid, doch een geregelde zorg voor die aange
legenheden is daaruit niet op te maken.

De Oost-lndischo Compagnie, was een handels- 
lichaum en bemoeide zich uiteraard aanvankelijk 

’ slechts met de zorg voor haar etablissementen.
Eorst langzamerhand, met do vestiging van 

haar gozag over uitgebreide streken, is zij zich 
ook met waterstaatsaa-ugelegenheden in ruimeren 
zift gaan bemoeien.

Jloe zich die bemoeienis in verloop van tijd 
heeft ontwikkeld en uitgebreid, kan uit hot 
volgende blijken.

Terwijl van het begin af de Oost-lndischo
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werken ten gouvernementc voormeld naar SanifU- - brengen, werden tevens maatregelen getroffen 
denzelven op die qualiteit om de gemaakte onkosten weder door de burgerij

vergoed te krijgen: bij werken van den aarcl als 
ovengenoemde, was daartoe het aangewezen 
middel, voor het gebruik betaling in den vorm 
van brug-, pont- of tolgelden te heffen, totdat 
„alle uitschotten zouden zijn vergoed”.

Ook aan particulieren werd niet zelden tijdelijk 
vergund dergelijke betalingen voor het algemeen 
gebruik te heffen van op eigen kosten tot stand 
gebrachte werken. Van dien aard zijn de in 1647 
aan den procureur Z. A m m a n u s verleende 
vergunning tot het heffen van tol op een door hem 
gegraven gracht en de in 1682 toegestane tol op 
de Mookervaart. Deze vaart kwam tot stand door 
particulier initiatief van Vincent van Mook, 
drost ten platten lande aan de Westzijde der 
Grootc Rivier, die in 1670 van den G.-G. M a c t- 
s uvkc r vergunning vroeg tot het graven van 
een gracht, ter verbinding van de Angké-rivier bij 
Batavia met de Tjidani te Tangérang. Hij had 
hiervoor een begin gemaakt met een sloot, 12 
voeten breed en 10 roeden lang, toen die G.-G. 
stierf en den concessionaris verboden werd om 
met het werk voort te gaan — waarom is niet be
kend. In Octobcr 1682 diende hij opnieuw een 
request in, houdende verzoek om in de be
doelde richting eene gracht breed 1% roede te 
mogen graven, op, voorwaarde dat hij gedurende 
20 achtereenvolgende jaren op die gracht tol zou 
mogen heffen, dat de vaartuigen, welke van zijn 
gracht gebruik zouden maken, geen tol zouden 
betalen op de Angké en dat aan hem zou worden 
afgestaan het nog niet uitgegeven land ter weers
zijden van de gracht tot op een afstand van 300 
roeden (ruim 1 K.M.) aan beide zijden. De Regee- 
ring,overwegende,dot handel en verkeer hierdoor 
zeer zouden worden gebaat en dat een tot dusver 
woeste en ontoegankelijke streek, waarin struik- 
roovers en wegloope-s zich ongestraft konden 
ophouden, op die wijze zou worden gezuiverd, 
stond het verzoek toe, mits Van Mook 20 jaren 
lang 50 R.ds. ’s mnands betaalde als pacht voor 
de Angké.

Uit een technisch oogpent heeft dit werk uil<r- 
aard niet aan hooge eisehen voldaan,en desluizen, 
die aanvankelijk.bestonden of in de 18de eeuw 
werden gemaakt, zijn verdwenen, zoodat thans 
wel niemand, die langs den postweg naar Tangé
rang gaat, de 6 }!. breede gracht zal herkennen 
in die soms 40 a 50 M. breede daarlangs stroomen- 
de rivier, welke o.a. in Juli 1880 de brug bij Pésing 
geheel vernielde. Gedurende de uitvoering van do 
Mookervaart werd, wegens den Bantamschen 
oorlog, de weg van Batavia naar Tangérang aan
gelegd (P. III, 95) en in verband daarmede bij 
resolutie bepaald, dat Van Mook van de pacht 
voor de Angké zou worden vrijgesteld, als hij 
zijn vaart 2 roeden (d: 7.50 M.) breed maakte 
op den waterspiegel.

Een ander voorbeeld van het maken van wer
ken oj) kosten van particulieren is de in 1640 
door den G.-G. Van Diemen gegeven vergunning 
aan de Chineesche boedelmcesters om eene „goed
willige” collecte te houden voor de oprichting 
van een Chineesch hospitaal, eene inrichting, die 
volgens ingenieur Scheffer mocht gezien worden 
en eene weldaad voor de Chineesche bevolking 
is gebleken. Voor den bouw van het nietiwe stad
huis, waarvoor blijkens een.plakaat van öct. 1706 
niet minder dan tien verschillende belastingen

rang—te zenden en 
toe te leggen de gagie van ƒ 30 s maands of zoo
veel de baazen op do buitcncomptoircn in het 
tweede verband volgens het reglement winnen

■l:

1: * mogen”.
Waar boven van lijfeigenen sprake was, dient 

opgemerkt dat de uit voering van werken, wat den 
koelicarbcid betreft, verricht werd. hetzij ge
dwongen, door veroordeelden, door slaven van 
Europeanen of door vrije inlanders bij wijze van 
belasting in arbeid, hetzij in vrijen arbeid tegen 
betaling van loon uit de zg. stadskas of uit be
paalde daartoe opgebrachte fondsen. Die stads
kas, wel te onderscheiden van ’s Compagnie’s 
kas, ontving baten uit verschillende daartoe aan
gewezen inkomsten en boeten, stond onder be
heer van schepenen en diende ter bestrijding van 
de kosten, verbonden aan allerlei maatregelen, 
die in het belang der stad of van den landbouw 
noodig bleken te zijn; alle stedelijke lasten, daar
onder salarissen en toelagen der ambtenaren, 
werden er uit bestreden. Eerst onder het Engel- 
sche tusschenbestuur werd de stadskas als zoo
danig opgeheven en moesten de stadsbelastingen 
in de landskassen gestort worden.

Behoudens enkclê uitzonderingen gold bij de 
uitvoering van werken ten algemeenen nutte aan
vankelijk het beginsel, dat het werk aan de Com
pagnie niets moest kosten. Reeds in 1620 was ten 
aanzien van wegen, bruggen enz. door den Gou- 
verneur-Generaal J. P. C o c n nadrukkelijk be
volen, dat het onderhoud daarvan ten laste der 
stadsbewoners moest komen. Cocn’s opvolger P. 
de Carpentier voerde ten behoeve der 
stadskas eene inkomstenbelasting in en de fond
sen voor het eerste stadhuis werden in 1626 ge
vonden door eene zoogenaamde „collecte”, waar
bij echter elk ingezeten, „van wat natie ofte 
qualiteit hij sij”, verplicht was die som op te 
brengen, die hem „bij gemeene taxatie was op
gelegd”, met bedreiging van eene „arbitrale cor
rectie na exigentie van zaken, alsmede onze 
indignalie te incurreercn”. Jn 1629 eisehte G'ocn, 
voor de tweede maal G.-G., van de inwoners de 
materialen in natura voor de stadspalissadeering 
(P. I, 241). Later werd tot onderhoud daarvan 
eene nieuwe belasting ingevoerd. Onder Van 
Diemen werd in Fébr. 1637 een last uitgevaar
digd aan de bewoners der Heercn- en Prinsen
straten in de stad Batavia óm die wegen ojTTè 
hoogen, te ruggen, en met koraalsteenen te be
strooien en bovendien goten van gehouwen ko
raalsteen langs de huizen te leggen. Voor het 
uitdiepen van de stadsgrachten en het bouwen 
van kaden en bruggen werd bovendien van de 
eigenaren en huurders van gronden, huizen en 
vaartuigen een zeer zware belasting gevorderd. 
In 1639 moest de stad aan de Westzijde worden 
ommuurd (de palissadeering vereischte voort
durend herstelling) en de oude rivier gedempt 
worden; „tot support” vanhet eerste werk strek
te eene nieuwe belasting, terwijl de burgers, die 
de oude rivier dempten, met het alzoo'verkregen 
terrein hunne erven mochten vergrooten, In 1647 
werd bij edict geordonneerd allo wegen om de 
stad te zuiveren en tot gebruik bekwaam te 
maken.

In de zeldzame gevallen, dat de Compagnie 
voor hare rekening eenig kostbaar openbaar werk 
b.v. een kanaal of een.brug, had moeten tot stand
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werden ingevoerd, zij, om niet te wijdloopig to 
worden, naar de bedoelde voordracht van dien 
ingenieur verwezen.

Omtrent leveringen in natura door degenen, 
die niet in staat geacht werden geld op te brengen 
vindt men een voorbeeld in den in 1686 door den 
G.-G. C a m p h u y s gegeven last dat alle ko- 
raalvisschors, die te Batavia de rivier opkwamen, 
eenige stukken koraal moesten offeren voor de 
vernieuwing der zeehoofden. Veel later nog, in 
1746, werd bij plakaat aan de ingezetenen gelast 
om overal langs de grachten de beschoeiingen te 
vernieuwen, daar de Comp. van plan was die 
grachten tot 6 a 7 voeten uit te diepen. De rooi
meester was belast met het toezicht en de con
trole pp de uitvoering daarvan.

Het noemen van dezen functionaris geeft aan
leiding te-wijzen op de vele bepalingen, die op het 
particuliere bouwen en maken van materialen 
werden uitgevaardigd, omdat er van oudsher een 
sterke neiging tot beunhazerij en knoeierij schijnt 
te hebben bestaan. In het begin van de 17de eeuw 
vindt men reeds plakaten, waarin aan steenbak
kers, kalkbranders, houtzagers, enz. voorschrif
ten worden gegeven, waarvan de afwijking met- 
hooge boeten werd bestraft, terwijl speciale keur
meesters aangesteld waren om die materialen te 
onderzoeken. Voor baksteen was een bepaalde 
vorm voorgeschreven, waartoe, een ijzeren mal 
aan een ketting voor het stadhuis was gehangen. 
Eigenaardig is ook het plakaat, waarbij voorge
schreven wordt om het hout alleen volgens be
paalde afmetingen en zwaarten te zagen. Dat ook 

. op het bouwen werd gelet blijkt uit de benoeming 
van een rooimeester te Batavia in 1627 door den 
G.-G. De Ca r pentie r. De eerste functiona
ris was F rans F 1 o r i s z o o n Bcrcke n- 
rood e, gezworen landmeter bij den Hove van 
Holland. Zijn loon was „4 stuyvers voor de 
royingc en metingc van yder quadraat roede 
huiserf ", en voor „thuyn en landerf” 3/s reaal 
van achten per lOOquadraatroeden. Verordenin
gen o]) hel bouwen met steen, het indekken met 
pannen en liet. verbieden van het gebruik van 
atap in bepaalde wijken, vindt men reeds onder 
hel bewind van den G.-G. Co en in 1628.

gekapten rijweg’naar Meester-Cornelis; deze last 
gold den ingelanden. IïTTGSöwérd een reglement 
voor het college van heemraden gepubliceerd en 
de eerste rekening en verantwoording afgelegd. 
Het college stond in rangorde beneden flat van 
schepenen (P. 111 69). Na het overlijden van 
den G.-G. Speelman bleken heemraden 
groote sommen uit de Compagnie’s kas te hebben 
gebruikt zonder de werken waarvoor die gelden 
bestemd waren te hebben voltooid of deze be
hoorlijk te hebben verantwoord. Daarop staakte 
de Hoogo Regeering in 1684 voorloopig die be
talingen en toen het college zijn plichten nog niet 
behoorlijk vervulde werd het ontbonden en een 
nieuw aangesteld met Joan van Hoorn als voor
zitter en de landdrosten, de kapiteins der buiten
forten en eenige der beste ingelanden als leden. 
Een tuin ten Oosten van het Kasteel — het

werd voortegenwoordige Heemraden plein 
de vergaderingen aangewezen (P. III 147). Ter 
bestrijding van do kosten voor het maken van 
bruggen en wegen werd aan deze heemraden 
toegestaan !/, % te heffen van de waarde der 
landerijen rondom Batavia, eene heffing die als 
de oorsprong der verpondingsbelasting kan wor
den aangemerkt. Terwijl hier slechts terloops kan 
aangestipt worden hoe, als meerdere inkomst, in 
1685 uitgifte in eigendom van onbeheerde gron
den werd bevolen en hiermede het belangrijk 
vraagstuk van het particulier landbezit met 
heerlijke rechten werd in het loven geroepen, 
moet, wat het toezicht betreft, worden vermeld 
dat in 1679 een dijkgraaf voor de Bata- 
viaasche Ommelanden was aangesteld, die do 
omstreken van Batavia moest opmeten en in 
kaart brengen en die belast werd met den aanleg 
van dijken en het onderhoud van wegen en brug
gen, weldra onder toezicht van het in dat jaar 
ingesteldo College van heomraden. In de Omme
landen behoorde het onderhoud der wegen tot de 
verplichtingen van de eigenaren der landerijen.

Beschouwt men thans de werken te Batavia 
wat nader, dan vindt men vermeld, dat in 1643 
besloten werd voor rekening van de stadskas de 
grachten aan de Oostzijde van gemetselde kaden 
té doen voorzien. In 1651 worden uit diezelfde 
fondsen bij het bastion Utrecht een poort met 
ophaalbrug gemaakt, een nieuwe Portugeescho 
kerk gebouwd en een vleeschhal achter die kerk; 
in 1652 werd besloten de zeehaven te verbeteren; 
in 1653 werden de eerste permanente schoolge
bouwen opgericht; in 1655 afzonderlijke wijken 
voor de vreemde natiën gemaakt, enz.

Omtrent de haven van Batavia 
wordt aangoteekond dat do 50 roeden lange wes- 
terkasteelsgracht tusschon de bolwerken „Dia
mant” en „Parel” omstreeks 1630 met grooto 
kosten dieper werd gemaakt. Buiten den berm 
werden palen geheid en met planken beschoten. 
Spoedig bleek door den toenemenden landaanwas 
de gemeenschap met de roede hoogst moeilijk to 
worden on daarom werden in 1634 twee koraal- 
dijkon, ter lengte van 450 vademen, loodrecht 
op dc kustlijn aangelegd. Deze hoofden werkten 
echter do opslibbing in de hand, zooals duidelijk 
blijkt uit een kaart van 1652 *) on schijnen in dat 
jaar verlengd en versterkt te zijn. In het verdere
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Met hel toezicht op dc openbare werken bin
nen de. slnd waren belast b a l j u w en s c h c- 
pene n, beide in 1620 ingestejd. en daarbuiten 
de J :i n «I d r o s I. In 1664 vindt men voor het
ecr.sl een college van heemraden, bestaande uit 
vier leden w.o. de landdrost; doch dit schijnt 
niet aan de verwachtingen voldaan tc hebben, 
althans in 1679 werd een nieuw college van
heemraden ingesteld, bestaande uiteen president 
(lid in den Raad v. Indie) cn vier leden. Aan
vankelijk had dit college „geen andere jurisdictie 
als het besorgen on bevorderen der ringsloto (tot 
beveiliging van de waardigste landerijen rondom 
dose stadt) en ’t geene dan na desen indortijt 
verder sal komen nodigh geacht en geoordcclt to 
worden”. Do aanleiding tot de instelling ervan 

de ongeneigdhoid van het college van schepe
nen om zich met het graven van vorenbedoelde 
ringsloot te bemoeien. Reeds den 31 en Oct. 1679 
weid aan heemraden opgedragen „de verdere 
toe cn opsight over do Bataviasche landerijen 
hoeren wegen, bruggen, enz.” Speciaal word last 

tot het afwerken cn onderhouden van

was

) Zie: Aanleg van oen zeehaven to Tan
djong Priok, in Tijdsehr. Kon. Inst. v. Ing. 
1892-’93, bl. 49 o. v.

gegeven . , , ( . .
den op ’s Compagnie s kosten gerooiden on uit-
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langrijke stap ter verbetering van het verward en 
ongecontroleerd beheer over de openbare werken. 
De reeds in 16S5 verzamelde voorschriften be
treffende wegen, bruggen, kanalen, enz. (P. III, 
163) werden in 1729 andermaal in horinnering 
gebracht. Ten aanzien van de wegen buiten de 
stad werd toen nadrukkelijk bepaald, dat do Bn- 
taviasche ingelanden de gemeenc hoeren wegen, 
slooten en muren binnen zekeren tijd hadden 
schoon te maken. Het college van heemraden 
werd nader gemachtigd middelen van dwang te 
gebruiken, zelfs tot gijzeling en parate executie 
tegen onwillige huurders van landerijen over te 
gaan (P. IV, 222).

In 1745 werd bepaald, dat, ter voorziening in 
de kosten van onderhoud der publieke werken, 
door do bewoners of eigenaren van Compagnie’s 
en particuliere woonhuizen vier rijksdaalders per 
str. roede frontbreedtè zou worden voldaan, het 
zoogenaamde roodegeld. Er waren toen 
volgens V a 1 e n t ij n (IV, deel I, bl. 234) circa 
2400 Europeesche en evenzooveel Chineesche 
huizen. Deze heffing werd later vervangen door 
de betaling van y2 of % maand huishuur. In het
zelfde jaar besloot de Regeering het weghalen 
van vuilnis en in het algemeen het reinhoudon 
van de stad Batavia aan een aannemer uit te 
besteden. Hierover en over het beschoeien der 
grachten, het weghalen van het vuil met schou
wen en het uitdiepen van do grachten, in 174Guit- 
bestced aan cenige Balische officieren, zij verder 
verwezen naar de plakaatboeken (P. V, 325: VII, 
423; X, 184, 387; XI, 393, 502, 091; XII, 981; 
XIII, 272; XV, 737, 911),

Door den G.-G. Mossel werd in 1753 eene 
publicatie bekend gemaakt, bevattende het 
Reglement betreffende de rep a- 
ratiën, onderhouding en uitdie
ping der wogen, bruggen en 
ten in de Bata viasche o m m e- en 
bovenlanden, hetwelk, behoudens cenige 
wijzigingen in I7G8, in hoofdzaak tot aan den val 
der O.-I. C. behouden bleef. Volgens dit regle
ment zouden de openbare bruggen binnen de 
posten Meester-Cornelis, Tangërang en de groot» 
Maronde door heemraden’ uit hunne fondsen 
worden onderhouden, maar alles wat daarbuiten 
viel door de ingelanden in goeden staat worden 
gehouden. De ringweg van Angkó naar Rijswijk, 
de dijk aan de waterplaats, de weg tusschen Rijs
wijk en Noord wijk, de weg van Noordwijk naar 
den Zuiderweg tot aan de brug van Weltevreden 
en de dijk van het Molenvliet zouden alle, onder 
de gewone belasting der ingelanden,voor rekening 
van heemraden blijven. Twee jaar later werden 
nog eenige bruggen van de Compagnie in onder
houd bij heemraden gebracht, terwijl alleen de 
bruggen over de stadsgrachten zoo noodig door 
de werklieden van het ambachtskwartier zouden 
worden gerepareerd. De heemradenkas was toen 
namelijk belangrijk gestijfd, vooraPdoor de con
tributies voorgeschreven in het reglement tegen 
pracht en praal.

In dezen tijd valt ook het ontstaan van de 
hoogst belangrijke waterwerken in de Bata- 
viasche bovenlanden en wel in de eerste plaats 
van de Ooster slok kan (Verslag B.O. W. 
1895, bl. 219). In 1739 werd aan het inlandsch 
hoofd van Kampong Baroe, een particulier land, 
dat een gedeelte van het landgoed ^Buitenzorg 
uitmaakte, en thans meestal Kêdoeng Halang

gedeelte der I7de eeuw was men voorts steeds 
doende om de stadsgrachten op diepte te houden, 
die in den Oostmoesson nog al cens droog vielen 
en den gezondheidstoestand benadeelden. Vooral 
werd de toestand zeer ongunstig toen de uitbar
sting van de Salak op 4/5 Januari 1699 allen arbeid 
aan de stadsgrachten als ongedaan maakte en allo 
vaarwaters in en om Batavia met zand en mod
der vulde. Hierdoor werd ook de landaangroei bij 
de haven zeer in de hand gewerkt; de kustlijn 
zoude alleen in dat jaar 75 M. zijn voor ui (geschre
den. In April werd last gegeven aan alle bewoners 
van eigen of huurhuizen langs de burgwallen en 
grachten om deze door hunne slaven tot op min
stens 2 voet beneden laagwater uit te diepen 
en in 1702 werden de ingezetenen weder 
gelast de grachten voor hunne woningen uit te 
baggeren. In dien tijd maakte de toenemende 
aanslibbing het bovendien noodig de bank voor 
de rivier telkens op te ruimen. Dit geschiedde 
aanvankelijk door handenarbeid. Zoo berichtte 
de Hooge Regeering den 30en November 1705, 
dat in den laatsten goeden moesson weer een 
aantal van 440 modderaars van Cheribon, be
halve 45 van Tjiasscm en 50 van Pamanoekan 
waren gezonden’)» die evenals eenige jaren te 
voren tot het uit diepen van de Bata viasche rivier 
als anderszins.gebruikt en onlangs teruggezonden 
waren. Drie jaai. later wordt andermaal vermeld 
dat de Cheribonsche Vorsten een groot aantal 
Javaanscke modderaars gezonden hadden, die 
onder anderen ook gebruikt waren bij den mod- 
dermolen, waarvan V a 1 c n t ij n, die in Mei 
1712 te Batavia terugkeerde, melding maakt2) 
en waarvoor Jacob Faes in 1707 als opper
koopman en Raad van Justitie was uitge
komen. Sedert die dagen is onophoudelijk strijd 
gevoerd met den modderaanvoer en terwijl in 
1628 de mond van de rivier lag tusschen het bastion 
Robijn en het tolhuis, waar thans de Uitkijk nog 
gedeeltelijk bestaat, waren twee eeuwen later 
(in 1817) de havenhoofden tot 1350 M. voorbij 
dat punt uitgebouwd. Dit kwam overeen met 
eene gemiddelde verlenging van 7 M. per jaar, 
doch na 1817 is de verlenging nog veel sneller 
geschied en heeft aan de Westzijde tusschen 1817 
en 1874 niet minder dan 1825 M. bedragen. In 
1832werd de eigenlijke haven een dood zeekanaal, 
door de rivier bij den Uitkijk af te dammen en 
haar meer Westelijk een nieuwe uitwatering te 
geven, de „Mocara bahroe”.

Wat de andere openbare werken in de 18de 
eeuw betreft, blijkt het dat de toestand der wegen 
door de onverschilligheid der ingelanden vaak 
veel te wenschen overliefc. In 1703 werd het 
noodig geacht bij resolutie te bepalen, dat nie
mand ’s Heeren wegen zou mogen insnijden of be
derven en dat de landdrost streng de hand moest 
houden aan de nalevingderplakatonhieromtrent.

In 1715 beval de Regeering dat alle bouwwer
ken, ondernomen zonder voorkennis en goedvin
den van de Hooge Regeering, zouden komen voor 
rekening van hem, die deze'gelast had te begin
nen, met uitzondering van onvermijdelijke repa- 
.ratiën. Deze Regeeringsbeslissing was een be-
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J) Van de zoogenaamde „modderjavanen”, 
zijnde jaarlijks door de Sultans van Cheribon 
en Bantam geleverde koelies, bezweken er 
honderden bij dit werk.

2) IVe deel, le stuk, bl. 231.
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genoemd wordt, vergunning verleend om uit do 
Tjiliwong-rivier water af te leiden voor liet 
leggen van sawahs, en als gevolg daarvan werd 

begin gemaakt, met het graven van de Oos- 
terslokkan. De inlaat werd genomen bij de kam
pong Katoclampa, op ongeveer 5 paal stroomop
waarts van de hoofdplaats Buitenzorg. In 1749 
was de aanleg van de leiding nog zeer weinig 
gevorderd; doch de G.-G. Van Imhoff wist door 
zijne raadgevingen en zijn invloed de belangheb
bende landhecren te bewegen het werk voor hun 
eigen rekening verder voort lczetten,zoodat reeds 
in 1753 de leiding tot aan Weltevreden doorge
trokken was, met een ovcrlaat-kanaal naar de 
Soontar-rivier. Bij het plakaat van 13 Dec. 1754, 
inhoudende bepalingen in het belang der ver
betering van de Jacatrasche boven- en Preanger- 
landen werd o. m. toegestaan om de nieuw ge
graven sloot of slokkan, behalve voor den afvoer 
van producten, ook door het graven van zij- 
slootjes te doen dienen om de nabij gelegen landen 
onder water te zetten ten dienste der padicultuur, 
door middel van bandongans of schutdeuren. Bij 
plakaat van ,4 Dec. 1777 werden uitgebreide 
bepalingen omtrent het gebruik van het water 
der Oosterslokkan, toen nog alleen „de slokkan” 
genaamd, vastgesteld en werd de kapitein- 
ingenieur en eerste landmeter, Si ven Jolian 
Wimmercrantsz, op een tractement van 
100 rijksdaalders ’s maands, met het toezicht 
op de leiding belast, onder oppertoezicht van het 
meergemelde college van heemraden.

De* Westerslokkan is van meer recen- 
ten datum. Bij resolutie van 6 Aug. 1770 werd 
besloten tot het graven van een kanaal om bij 
Empang, nabij Buitenzorg, water uit de Tjise- 
dani af te leiden; dit was het oudste gedeelte 
van de Westerslokkan. Bij het graven van dit 
kanaal, op voorstel van Wimmercrantsz, was 
oorspronkelijk het doel, water \iit de Tjiscdani 
te brengen in de Tjiliwong, ten einde laatstge
noemde rivier van meer water te voorzien ten 
behoeve van de stadsgrachten van Batavia, daar 
die rivier door de bevloeiing uit de Oosterslok 
kan te veel water voor dat doel verloor. Hoe dit 
doel mt hel oog verloren is en do Westerslokkan 
een z>-lfstandig de< 1 geworden is van de irrigatie
kanalen der ommelanden is te veel een detail- 
(juaestie om hier verder te behandelen en kan 
in hot bovenvermelde verslag der B. O. W. 
worden nagegaan.

dien van landdrost. Van particuliere zijde ver
neemt men dat het richtig en eerlijk beheer van 
dit quarticr veel te wenschen overliet, De Schout. 
bij Nacht J. S. S t a v o r i n u s, die o.a. in 1708 
Java bezocht, schrijft er van1): „In het Zuid
oostelijk gedeelte der stad, tegen den wal aan, is 
het Ambachtskwartier, waarin alle de ambachts
lieden, en de handwerkers welke tot ’s Compag
nies gebouwen vereischt worden, hun verblijf 
houden, en werken: de timmerlieden, smids, lood
gieters, koperslagers, metselaars en meer andere 
werken hier dagelijks ieder onder het opzicht 
zijn eigen baas, die wederom verantwoording 
moet doen aan het Hoofd van het kwartier, die 
den naam van Fabriek draagt, en gemeenlijk den 
rang heeft van Koopman.

„Behalven eene groote meenigte Europeaanen, 
die hier arbeiden, zijn er nog ruim duizend slaa- 
ven, die tot het kwartier behooren, hetwelk de 
Maatschappij op ongelooflijke kosten jaagt, en 
waar van bijzondere Regeeringsleden de meeste 
vruchten trekken.”

In 1795 werd het ambt van „fabricq” inge
trokken (P. XIII, 95), dat een alleszins gebrek
kige bediening werd genoemd en overgegaan tot 
de aanstelling van een „Directeur der fortifica
tiën, gebouwen en waterwerken”. Aan dezen 
werd toegevoegd een opziener der timmeragiën 
en fortificatiën-reparatiën met den rang van 
kapitein-ingenieur, zoomede twee extra-ordinaire 
ingenieurs en minder personeel, terwijl een uit
voerige instructie voor hem werd vastgesteld. 
Aan den directeur werd een vast jaarlijksch 
tractement van 7000 rijksdaalders toegelegd met 
vcrhoogingcntotcon maximum van 10000 rds. na 
tienjarigen dienst, alsmede vrije woning. Ten 
aanzien van zijn pensioen — volgens Mr. Van der 
Chijs het'eerste voorbeeld van dien aard — werd 
bepaald dat hij na 10 jaar volbrachten diensttijd 
2400 rds. ’s jaars zou krijgen als hij in Indië 
bleef wonen en bij verblijf in Nederland / 4000. 
Mocht hij het tienjarig verband niet uitdienen, 
dan kreeg hij nog aanspraak op een minder pen
sioen, doch hij moest zich in elk geval verbinden 
nog een jaar na het bekomen van zijn ontslag 
op Java te blijven, opdat bij voorkomende ge
legenheden nog gedurende dien tijd van zijne 
kunde en ondervinding gebruik kon worden ge
maakt. Ook mocht hij als gepensionneerde niet 
in vreemden dienst gaan. Als motieven voor deze 
liberaliteit golden de overwegingen: „dat do 
voorschreven inkomsten wel toereikende zijn om 
bij het genot van vrije woning overeenkomstig 
zijn caracter te kunnen leven en sommige kleine 
ongelden als die van een mandadoor en coelies, 
enz. goed te maken, dog egtor niet gecalculeerd 
zijn om zig een ordentelijk bestaan voor den 
ouden dag te kunnen vergaderen; dat het ook 
goonsints nuttig, nog geraden zoude zijn, dat 
iemand, die hetzij door ouderdom, lichaams
zwakheid of andere toevallen buiten staat mogt 
geraken om de moeyelijko on fatiguante bezig
heden, aan die post eigen, naar behooren en met 
de vereischte activiteit te kunnen waarnomen, 
daarin bleef continueeren; en dat dierhalven het 
algemeen belang, niet minder dan do billijkheid 
vorderen, dat ook daaromtrent schikkingen 
tien gemaakt on aan zulke nuttige dienaren go-

aan-

cen

van

Thans dient nog m verband met het toezicht 
liet een en ander over het a in baehts k w a r- 

ti' worden medegedeeld. Sedert 1GG0 werd 
aan ’s C'oinpagnie’s ambachtslieden de vrijheid 
ontnomen om le wonen waar zij wilden, en hun 
gelast bij elkander te logeeron in het z.g. am- 
bachtskwartier, alwaar zij ook eiken Zondag een 
preek en eiken morgen en avond een gebed 
konden aanhooren (P. II, 339). Aan het hoofd 

het ambachtskwartier stond de fabriok-van
meester, later algemeen bekend als de f a b r i eq. 
Het ambachtskwartier breiddo zich in de vol- 
gejule jaren meer en meer uit; ook het verblijf 
der kctfinggangers behoorde er toe on werd door 
den f a b r i o q geadministreerd. Dit ambt nam 
langzamerhand zegr in belangrijkheid toe; naar 
het voorschrift der resolutie van 23 Maart 1G85 
had hij zitting in het college van heemraden en 
werd zijn rang als zoodanig gelijk gesteld met

wor-

ï ) Rcizo naar Batavia, Bantam, Bongalon, 
enz. Loydon 1793, 11, bl. 215.
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waarvan o. a. gezegd wordt: „Deze plaats, dc 
beste voor don handel uit den gchoclen Oosthoek, 
werd nu eerst herbouwt, dog is van ouds altoos 
als cenc voorname koopstad gerekend, zoo wel 
door haar favorabele situatie ter zee, aan een 
stil water, dat van alle zijden door landen en 
eilanden gedekt is, diep genoeg echter om zelfs 
met een schip op vijf vadem water, cen^gotclings- 
schoot van dc wal, ten anker te komen, en tus- - 
schen Sourabaya, Madura en Sidaijoc in, als 
door de nabijheid dor rivier Solo, welkers twee 
monden bcijden tussen de hoek van Oedjong 
Panka en hier, en de oostelijkste of liever de 
zuidclijkstc pas loopt, leggende aan de schijding 

twee uitgangen de post Palanta, 
teffens te bezorgen dat de doorgraving, wat 

verder Westwaarts op uit deze rivier Solo in de 
spruit Anic gemaakt, waardoor de gewezen 
Regent van Madura, als Sidaijoc ook onder zig 
hebbende, den handel op voorsz. rivier uit de 
landen gedreven wordende, naar die plaats meent 
te verkeeren, in dier voegen gestopt blijven als 
de heer Verijssel met het leggen van twee dam
men aan ieder end van die doorgraving geor
donneerd hadde, wanneer alles dat (lc twee groote 
monden dier rivier uitgaat, voorbij voorsz. post 
Patanta passeeren moet, en dus de sluikerijen 
beter kunnen worden gadegeslagen”.

Terwijl men toen reeds doende was geweest 
om eene doorgraving uit dc Solo te maken, welke 
door den Raad extr. en Commissaris Verijssel 
weer was afgesloten, blijkt uit het vervolg van 
het verhaal, dat de G.-G. zelf geen tijd had de 
beide Solomonden met den post Patanta te be
zichtigen, doch dat den ingenieur M u 1 1 e r 
gelast werd „om van de voorsz. uitgangen der 
rivier Solo een nette kaart te maaken,en daarzou 
wel de nieuwe post PatantaalsSidaijoc of Oedjong 
Panka en Grissco te leggen” J). Daar aan den- 
zelfden ingenieur Muller 16 dagen t<- voren, op 
12 April 1768, gelast was om in verband met een 
te verbouwen redoute, het plan van Soerabaja op 
le maken, „om het nodige daaromtrent te kun
nen ordonneeren, onder eenige repro» Ie- over zoo 
groote inattentie, dat niet eens een kaart in ge
reedheid hadde van de plaats, alwaar mi circa 
iyz jaar dienst gedaan hadde”, zoo mag 
aannemen dat het eigenlijke ingenieurswerk door 
genie-offieicren werd verricht en dal dc behoor
lijke loop van den dienst wel wat 1c wcuschen 
overliet. Stippen wij nog aan dat op 28 April do 
G.-G. voor Sambilangan ten «anker kwam en 
daar een versterking aantrof, „omtrent dezelfde, 
daer de vijand zijn werken heeft gehad, leggende 
op de vleugel na zee of de W.-zijde, twee uitstec- 
kende hoofden, van steen gemaakt, die als een 
haven formceren voor kleine barquen, en waarop 
men zeijdo dat dc Madurces twee ba tl 
hadde gehad, om de vaart tusseh 
Manara en duoso plaats te belemmeren” -). Men 
ziet daaruit, dat reeds zestig jaar vóór Dacndels 
allerlei werk aan de straat Soerabaja en de Solo- 
rivicr werd verricht:

legenheid gegeven om, wanneer zij in ’s Meesters 
dienst onbekwaam zijn geworden ofte hunne 
beste levenstijd en vermogens daaraan hebben 

‘opgeofferd, hunne overige dagen in rust te kun
nen doorbrengen en hunne familie in Europa, so 
zij die hebben, nog eens te kunnen wederzien”.

Deze Directeur werd blijkens de instructie ook 
geraadpleegd over zaken, die betrekking hadden 
op de buitencomptoiren. In 1796 werd ook eene 
provisioneele instructie voor den Opziener ge
maakt en de beide, instructies werden in 1798 
nog eens herzien (P. XII, S20, $25). In 1802 
wordt onder 29 October de betrekking van direc
teur nogmaals in het plakaatbock vermeld (P. 
XIII, 532). Er was toen sprake van gedemon
teerde batterijen, waarvan het toezicht onttrok
ken werd aan de genie en artillerie, en aan hem 
opgedragen, zoodat thans alle fortificatiën en 
waterwerken onder beheer kwamen van den 
Directeur Dominicus M i c h i c 1 Bar
bier. De tijden waren echter niet gunstig om 
veel aan openbare werken te doen. In het laatst 
van 1803 was men te Batavia in de grootste 
ongerustheid over het uitbreken van den oorlog. 
Terwijl de schout-bij-nacht Dekker op 17 
October onder Onrust met drie linieschepen ge
reed lag om naar Nederland terug te keeren, 
ontving hij een schrijven van den G.-G. om de 
wateren van Batavia niet te verlaten, uit hoofde 
er Amerikaansche dagbladen waren ontvangen, 
inhoudende proclamaties van den Koning van 
Groot-Brittannië tot hel nemen van Fransche 
schepen en tot het beslag leggen op alle schepen 
naar de Fransche en Bataafsche Republieken 
bestemd (Lauts V, bl. 223). Blijkbaar om in 
verband daarmede op tegenweer verdacht te 
zijn, werd bij plakaat van 20 Oct. 1803 door den 
G.-G. Siberg gelast om alle onderhanden werken 
aan bruggen, wegen, kanalen en beschoeiingen 
als anderszins te laten stilstaan en het daarbij 
gebezigde werkvolk in dienst te stellen van den 
genoemden Directeur Barbier en den Op
ziener Johannes Jongkind om daar
van voor het tot stand brengen van defensie
werken gebruik te maken. Later schijnen de zaken 
weder eenrgszins hun gewonen loop gekregen 
te hebben, want in 1S0G is nogmaals sprake van 
eene gewijzigde instructie voor deze ambtenaren, 
welke echter niet bewaard is gebleven.

van voorsz.
om

n welirjt

Dat er ook op andere plaatsen dan Batavia wel 
het een en ander aan openbare werken gedaan 
werd, wanneer de belangen der Compagnie het 
vereischten, is aan tc nemen, doch blijkt slechts 
incidenteel. Een voorbeeld met betrekking tot 
de toegangen van uit zee tot Soerabaja en de Solo- 
rivier, treft men bijv. aan in het reisverhaal van 
den G.-G. Van I m h o f f '), die in het jaar 
1746 heengaande en terugkeerende mctiepn zeil- 
schip de straat Soerabaja passeerd^ Uit het 

' verhaal van de heenreis 2) blijkt reeds, dat het
zoogenaamde YaLsche Gat tusschen Poeloe Me- 
narï en den Java-wal niet bevaarbaar was en dat 
toen al op de zeebank, die uit hard zand bestond, 
minder dan 16 voet water werd gevonden. Bij 
de terugreis hield men zich op te Grissee 3),

\/-j) Afgedrukt in de Bijdr. tot de Taal-, Land
en V.kunde, le deel, 1853, bl. 291.

?) t. a. p. bl. 319.
3) t. a. p. bl. 366.

■

8
|eryen 

en Poeloe

i-

Eene nieuwe periode voor den waterstaat en 
de openbare werken deed haar int red.' met dén 
G.-G. Mr. 11. W. Dacndels. Deze hief in 1809 
het collegie van hbemraden op, omdat het „tot

>) t. a. p. bl. 368.
2) ibid.
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niets nut was” en droeg het toezicht over de 
wegen, beschoeiingen en waterleidingen, onder 
oppertoezicht van schepenen, op aan den majoor- 
dircctcur dor genie van het Departement Batavia. 
Een vast plan van organisatie werd opgemaakt, 
waarbij al het werk tot vijf districten werd ge
bracht, verdeeld onder opzieners, commissarissen 
en een inspecteur. Nieuwe voorschriften werden 
gepubliceerd op het onderhouden en uitbaggeren 
van de grachten, terwijl grootc gedeelten van 
Batavia werden afgebroken om de toetreding van 
versche lucht te bevorderen. Hiertoe behoorden 
het uitgestrekte ambachtskwarticr, de stads
muren en de poorten, alsmede vele huizen in de 
stad en al de gebouwen ir het kasteel met uit
zondering van de pakhuizen. Met die afbraak 
werden vele huizen in de bovenstad gebouwd in 
de buurten Molenvliet, Rijswijk,Kampong Baroe, 
Weltevreden en Goenong Sari. Ook zijn veertig 
visseherswoningen langs de haven staande, afge
broken, waarvan Daendels zelf mededeelt x), dat 
zij gebouwd waren voor visschers uit Tëgal en 
andere residenties, doch dat van deze ongeluk- 
kigen meermalen de helft in één seizoen stierf. 
Voorts werden al de administratiën en bureaux 
uit het zoo ongezonde kasteel overgebracht naar 
een aangekocht gebouw op Molen-vliet (dat stond 
op den hoek vrn de Prinsenlaan bij Mangabesae, 
doch nu verdwenen is) en waar met eenigc bij - 
bouwing alles onderdak kon komen, behalve de 
twee colleges van Justitie. Slechts deze, alsmede 
de magazijnen en het gering overblijfsel van de 
werf, „waarvan de omslag reeds bijna tot niet 
geloopen was”, bleven in de stad achter. Als men 
nu nog weet dat Daendels op Weltevreden een 
nieuw Gouvornementshotel liet bouwen, dat hij 
„tot vermaak der inwoners*ecne elgemeene wan
delplaats liet aanloggen tusschen Kampong Ba
roe eA Goenoeng Sari, op de gedempte kolk te 
Rijswijk tusschen het Molenvliet en Kampong 
Baroe een fraai gebouw voor een dagclijksche 
sociëteit liet aanleggen (De Harmonie); het 
kampement te Weltevreden liet houwen en nog 
zooveel im-i-r veranderingen ten goede te Batavia 
tot stand bracht, terwijl daarbuiten zoowel de 
grootc post weg als do forten ter verdediging van 
Soerabaja, een nieuwe haven aan de Mërak-baai 
en dergelijke zijn aandacht in beslag namen, dan 
moot men de energie bewonderen van iemand, die 
in zoo korten tijd zooveel wist te ondernemen en 
grootendocls tot stand te brengen. Dat in de door 
hem medegedeelde cijfers voor deze werken zulke 
lage bedragen vermeld zijn, is eensdeels te dan
ken aan het kosteloos gebruik van hout uit 
’s lands boeschcn, anderdeels aan het op uitge
breide schaal gebruik maken van do gedwongen 
werkkrachten der bevolking. Bij do uitvoering 
van openbare werken werden voorts veelal over
eenkomsten met de inlandschc hoofden aangegaan 
voor de levering van de benoodigdo materialen, 
voor zoover die niet ingevolge speciale regelingen 
in natura moesten worden opgebracht.

en de aanleg van nieuwe wegen bevolen, maar daar 
de financiecle toestand niet duldde, dat er veel aan 
openbare werken in het algemeen en aan wegen in 
het bijzonder werd ten koste gelegd, werd aan die 
werken weinig zorg besteed. Om een directe ver
binding langs het strand tusschen Cheribon en 
Batavia tot stand te brengen, werd het vreemde 
middel van loterij gebezigd l), welke schijnt te 
hebben opgenomen, want in Oct. 1812 had de 
uitloting reeds plaats. Deze weg werd na de uit
voering echter weder verlaten, wegens de onbe
volkte streek, gemis aan gras voor de paarden 
en het moeilijk aanvoeren van verhardingsmate- 
riaal. In liet algemeen werden de publieke wer
ken en openbare gebouwen in een zeer verwaar
loosden toestand gelaten, vooral toen men de 
zekerheid kreeg, dat .fciva spoedig weder aan 
Nederland zou worden teruggegeven.

Toen de Commissarissen-Generaal op 19 Aug. 
18 lö de Nederlandschc bezittingen van de Engel- 
schen overnamen, stonden zij voor zulk een om
vangrijke taak, dat het niet te verwonderen is 
dat de regeling van het beheer van den water
staat niet on middellijk aan de beurt was. Eerst 
onder dagteckening van 8 Dec. 1818 no. 10 vindt 
men een besluit (Ind. Stbl. 1818 no. 80) lui
dende als volgt: „In aanmerking genomen zijnde, 
dat, blijkens de ondervinding, de gewone én 
dagclijksche beheering van hetgeen tot den wa
terstaat kan geacht worden betrekkelijk te zijn, 
gevoegelijk kan en behoort gelaten te worden 
aan het plaatselijk gezag; dat er ook tusschen de 
onderscheiden deelcn van Java, met betrekking 
tot den waterstaat, geen zoo groot en dadelijk 
verband bestaat, dat een algemeen opperbeheer 
noodzakelijk zou zijn; dat het echter van belang 
zijn kan, dat de gesteldheid van den waterstaat, 
op elke plaats, van tijd tot tijd, door deskundigen 
worde onderzocht, en dat het plaatselijk gezag 
zich, in bijzondere omstandigheden, naar der- 
zelver aanwijzingen gedrage; ddt eindelijk som
mige belangrijke werken geheel aan het opzicht 
en de beheering van een voornaam en deskundig 
ambtenaar worden opgedragen ; dat daarenboven 
de werkzaamheden van den waterstaat, bruggen 
en wegen, te Batavia, zoo belangrijk en uitge
strekt zijn, dat dezelve beter door den na te 
melden Hoofd-inspccteur kunnen worden nage
gaan en beheerd;

„Zoo is goedgevonden en verstaan te bepalen:
„1°. Dat do dagclijksche beheering van den 

waterstaat, daaronder begrepen de bruggen en 
wegen, is en blijft toebetrouwd aan de Residen
ten, met uitzondering alleenlijk van Batavia.

„2°. Dat het algemeen toezigt, over al het ver
melde in het vorig artikel, alsmede de dagelijk- 
sche beheering van hetzelve te Batavia, zal wor
den opgedragen aan eenon Hoofdinspeeteur van 
don waterstaat.

„3°. Dat aan den Hoofdinspecteur zullen wor
den toegevoegd drie Inspecteurs, en verder zoo
danige ambtenaren, als nader zullen worden be
paald.

„4°. Dat voor den Hoofdinspecteur zal worden 
vastgesteld, gelijk vastgestekl wordt bij deze, de 
Instructie zooals die aan dit besluit is gean
nexeerd”.

I

;

-
Onder het Engelsehc bestuur werd, ten gevolge 

van liet door R a f f 1 e s. aangenomen stelsel 
van regoerings beleid, vooropenbare werken geen 
hcerendienst meer gevorderd; op het stuk van 
wegen werd op 21 Febr. 1812 het herstel der oude

l) Da e n d e 1 s, Staat tier Nederlandschc 
Oost-indisohc Bezittingen, 1814, bl. (52 en 87.

*) H. D. Lcvyssohn Norman, De Britscho 
heerschappij over Java en O., 1857, bl. 160.
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steden; zullende aan alle uitbestedingen, zooveel 
mogelijk, publiciteit worden gegeven (art. 14). 
Terwijl verschillende bepalingen op die uitbeste
ding en andere zaken van ondergeschikt belang 
thans niet meer in herinnering behoeven te wor
den gebracht, zij als voorloopcr van de latere 
regelingen hier vermeld, dat de ambtenaren van 
het civiele bouwdepartement volgens art. 24 als 
regel stonden onder de bevelen van den Directeur 
der civiele gebouwen en aan hem verantwoordelijk 
waren voor do uitvoering van alle werken en het 
onderhoud van ’s lands gebouwen; „zullende zij
lieden, dien onverminderd, in opvolging van het 
eerste lid der resolutie van den 3dcn Jan. 1S23 
n°. 4, gehouden zijn, om aan de Gouverneurs, 
Residenten, enz., alle mogelijke inlichtingen te 
geven, en desnoods aan derzelvcr requisitiën, ter 
verantwoording van die Gouverneurs, Residen-' 
ten, enz., te voldoen”. Dit is de oudste bepaling, 
waarbij men blijkbaar de ook later dikwijls voor
gekomen wrijving tusschon bestuur- en tech
nische ambtenaren, heeft trachten te ondervan
gen. Merkwaardig is nog art. 27, waarbij aan de 
genoemde bestuurders wordt opjgdragen, zoo
veel mogelijk te doen zorgen, „dat de metsel
steenen, vloerstcenen en dakpannen, naar eene 
en dezelfde maat worden vervaardigd; te weten: 
de metselsteencn lang 10 duim, breed 4% duim 
en.dik 2 duim; de kleine vloerstcenen elf duim in 
het vierkant, dik één en een kwart duim; de 
groote vloerstcenen zestien duim in liet vierkant 
en dik een en drie achtste duim. De dakpannen 
lang 13% duim, breed 9% duim en dik % duim. 
De kalk, enz. De bedoelde maat van metselstee
nen, overeenkomende met 2G0 x 124 x 52 m.M. 
is thans nog bekend als gouvernements model 
(vergelijkInd.Stb. lSJ'Sn0.21). Voortszietmenhiei 
in art. 34 de eerste voorschriften omtrent de 
verantwoording van gereedschappen, bureau- 
meubels, tqekenbehoeften en instrumenten.

Aan deze vrij breed opgezette regelingen wa 
slechts een zeer korte levensduur beschoren. ’JlH 
is bekend hoe de toenmalige Gouverneur-G 
raai te kampen had met geldgebrek en hoe;, hij, 
door op eigen gezag eene leening aan te gaan, 
aanvankelijk ’s Konings ontevredenheid op zich 
laadde. Voor het eerst werd door Z. M. de toe
stand, waarin de O.-I. Koloniën verkeerden, bij 
de opening van de Staten-Generaal op 17 Oh. 
1825 aan dit staatslichaam medegedeeld. „De 
uitgaven hadden, ten gevolge van oorlogen en 
kostbare uitgaven van het bestuur, op den gelde- 
lijken toestand cenen ongunstigen invloed uitge
oefend”. Dientengevolge w.erd eene leening van 
20 millioen gulden voor de O.-J. Bezittingen 
gevraagd, en tevens verzekerd, dat een bijzondere 
Commissaris naar Indië zou worden uitgezonden, 
„ten einde de vasthouding aan de gegeven be
velen tot spaarzaamheid en orde in de bijzonder
heden te verzekeren” (Lauts VI, bl. 132). Een 
dier bevolen was o.a. het in den aanhef van Ind. 
Stb. 1827 n°. 13 genoemde Kon. besluit van 5 
April 1825 n°. 96, dat maatregelen van bezuini
ging in liet beheer van den Waterstaat en fier 
Civiele gebouwen in Nederlandsch-Indië voor
schreef. Blijkens het in genoemd Staatsblad op- 
genomen besluit van 9 Febr. 1827 werd het per
soneel bij die beide administraties ingetrokken 
en, na ingewonnen advies van den gewezen In
specteur van den Waterstaat, van den Resideni 
van. Batavia en van den Dircctcur-Generaal van

In die instructie, welke hier verder achterwege 
kan blijven, wordt het onmiddellijkc toezicht en 
de dagclijksche beheering over alle rivieren, kana
len, havens, zeehoofden, sluizen, waterkeeringen, 
bruggen en wegen aan de betrokken residenten 
opgedragen, behalve tc Batavia, doch de gebou

worden hierbij niet genoemd, omdat deze 
destijds onder eene andere directie stonden.

Als eene herinnering aan de oudste water
staatsambtenaren, die sedert 1816 in dienst 
waren, zij hier. blijkens een bericht in dc Batnv. 
Cour. van 16 Januari 1S19 n°. 3, de benoeming 
vermeld tot Hoofdinspecteur van den waterstaat 
van J. Peereboom B z. en tot Inspecteurs 
van J. Korten bout van der S 1 u y s x), 
J. Tromp en J. Bootsgezel, respectieve
lijk voor de drie afdeelir^gen, doch de heer Kor
tenbout van der Sluys schijnt nog in datzelfde 
jaar met verlof naar Europa te zijn gegaan, al
thans de inspectie in de eerste afdecling werd weldra 
door J. Tromp vervuld, terwijl in de 2de afd. een 
fung. Inspecteur W. T i t s i n g h genoemd 
wordt.

De civiele gebouwen stonden destijds onder 
eene afzonderlijke administratie, welke men o.a. 
vermeld vindt in den Almanak van Nedcrl.-Indië 
voor het jaar 1820 met den Kolonel der genie J. 
C. Schultze aan het hoofd, die een bureau 
had met een boekhouder, een eersten Commies 
en een teekenaar, terwijl er eerst een architect 
en later meerdere worden genoemd en verschil
lende opzichters. Ingevolge art. 31 en 32 van het 
bij Ind. Stb. lSlOn1'. 16 vastgestelde reglement op 
het Binnenlandsch Bestuur en dat der Finan
ciën op Java had de resident in elk gewest o. in. 
ook het toezicht op dc lands civiele gebouwen 
en mocht hij daaraan kleine herstellingen doen 
verrichten, voor zoover daarvoor op de begroo- 
ting gelden beschikbaar waren. Belangrijke ver
beteringen of nieuwe werken mocht hij zoowel 
voor gebouwen, als voor bruggen, wegen, enz. 
slechts voorstellen, waarna de G.-G. „die voor
stellen zal kunnen doen onderzoeken door zoo
danige ambtenaren als met het oppertoezicht daar
over belast zijn.”

Het toezicht op de landsgebouwen werd verder 
geregeld bij Ind. Stb. 1824n°. 10, waarin de Instruc
tie voorkomt voor de Officieren der Genie, belast 
met civiele bouwwerken, de Architecten 'en de 
Opzieners der civiele gebouwen. Terwijl bij art. 
1 de bovenbedoelde artikelen 31 en 32 in herin
nering worden gebracht, zegt art. 2, dat onder 
de Gouverneurs, Residenten, enz. in de 1ste, 2de 
en 3de Militaire afdecling van Java, in de Mo- 
luksche eilanden en waar zulks verder dienstig 
geoordeeld wordt, de eerst-aanwezende Inge
nieurs met de directie der civiele gebouwen zijn 
belast, doch dat te Batavia die directie aan een 
civielen Architect aanbetrouwd blijft. Deze in
structie bevat verder voorschriften omtrent de 
jaarlijksche begrootingen, het maken van plan
nen en teckeningen, en het aan besteden. Op alle 
plaatsen, alwaar zulks maar eenigszins uitvoer
baar is, zal men trachten alle nieuwe en kapitale 
werken en verbeteringen publiek, dan dit niet 
kunnende, bij onderhandsek contract, uit te be-

wen
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: x) Later wd. Ass.-Res. van Indramajoe; zie 
Brieven van Mr. II. J. van dc Graaff 1816 — 
1826, uitgegeven. door P. II. van der Kemp, 
1901 bl. 260.
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Financiën, besloten tot. de vereeniging der admi
nistratie van den Waterstaat met die der Civiele 
gebouwen. Alle vroegere bepalingen werden 
thans vervangen door de in dit besluit opgonp- 
men wetsbepalingen, „welke nader zrllen worden 
herzien, om alsdan definitief te worden gearres
teerd, na de wijzigingen, die de ondervinding 
zoude hebben wenschelijk gemaakt ; blijvende 
echter in stand en op den thans bestaanden voet 
de inrigtingen van waterleidingen en al de regle
menten, welke daartoe betrekking hebben, voor 
den landbouw in het algemeen, met het personeel 
daaraan verbonden”.

Met de opheffing van de beide genoemde admi
nistraties, verviel de deskundige centrale leiding.

Bij deze regeling werd „het toezigt en de alge- 
meene behccring over ’s lands civiele gebouwen, 
havens, zeehoofden, rivieren, kanalen, sluizen, 
waterkccringen, bruggen en wegen op Java en 
Madoera en in de buiten-ctablissementer, toebe
trouwd aan de respectieve Gouverneurs, Resi
denten of hoogste 'Plaatselijke gezaghebbers, die 
over dit alles zouden correspondeeren met den 
Directeur van ’s Lands Producten en Civiele 
Magazijnen” „aan welken Hoofdambtenaar de 
intendentie over alle ’s Lands Civiele gebouwen 
en werken” werd opgedragen. Het beheer over 
een en ander werd bij dit besluit verdeeld in do 
sedert steeds behouden rubrieken: gewoon onder
houd; zware reparatiën en verbeteringen en ver
nieuwingen. Van elk dezer rubrieken wordt hier 
eene omschrijving gegeven, die in de latere be
palingen wordt gemist. Wat het personeel betrof, 
word tc Batavia onder de on middellijke be
velen van den Resident in dienst gesteld een 
Ingenieur der eerste klasse, tevens op gelijke 
wijze belast met de haven van Anjer en verdere 
civiele gebouwen in Bantam. Hij verkreeg een 
vast tractemcnt van / 000 ’s maands, benevens 
de emolumenten verbonden aandc hem (krachtens 
In!i. Stb. 1825 n°. 7)opgedragenfuncftievanRooi
meester. Op zijn bureau kreeg hij een teckcnaar 
op / 200, een klerk en twee oppassers, terwijl hem 
voor het toezicht op de werken een vijftal opzie
ners, 4 mandoers en een sluiswachter waren toc-

optredon, terwijl de beide andere ingeniours- 
plaatscn respectievelijk vervuld werden door H.A.
B e n i t en P. van der H i 1 s t. Bij deze ge-' 
lcgcnhoid is .het voor het eerst dat in Indië do 
titel van „ingenieur”,'vroeger alleen bij de genie 
gebruikelijk, op eene burgerlijke betrekking 
wordt toegepast. Dat hij echter voor do genie-offi- 
eieren mede in gebruik bleef, bewijst Ind.jStb. 1828 
n°. 35, waarin do formatie wordt vastgesteld van 
het „Korps Ingenieurs”, dat zoude bestaan uit
een Luit.-kol. of kolonel, Chef der 3de Afd. van 
het Militair Departement, Directeur en Inspec
teur van fortificatiën, 2 majoors, 4 kapiteins, 8 
eerste en 8 tweede luitenants.

De regeling van den waterstaat van 1827 was 
eene voorloopigc en werd vervangen door die, 
vastgestcld bij besluit van den Commissaris-Gene- 
raal Du Bus van 26 Febr. 1829 (Ind. Stb. n°. 
21), waarin enkele wijzigingen der vroegere rege
ling voorkomen. Het toezicht strekt zich nu ook 
uit over militaire gebouwen, met uitzondering 
van die welke binnen forten of vestingen liggen 
en van kruitmagazijnen, en voor Batavia werden 
de werken aan het toezicht en beheer van den Re
sident onttrokken en onmiddellijk gesteld onder 
een Hoofdingenicur, die nu, behalve de emolu
menten van het rooimccsterschap, een tractement 
krijgt van / 900 en bijgestaan zal worden door 
een Ingenieur der 3e klasse, welke als tweede 
Rooimeester zal fungccren en ƒ 350 vast tracte
ment krijgen. Voorts wordt hem nog eer* opzie
ner toegevoegd, speciaal voor de gebouwen te 
Weltevreden en in het kampement Rijswijk. Een 
andere aanvulling is het in dienst nemen van 
Aspirant-ingenieurs op / 250 ’s maands; voor de 
Moluksehe Eilanden en Makasser elk één, die . 
zoo noodig door een Opziener vervangen kan 
worden. Overigens is, in afwijking van vroeger, 
bij deze regeling geen ambtenaar voor Ban ka 
met Palembang aangewezen, terwijl do bezoldi
ging der Ingenieurs te Semarang en Soerabaja 
verhoogd wercL^cSjp^

De thans zelfstandige hoofdingenicursplaats te 
Batavia, met Buitenzorg, Krawang en Bantam, 
onder zich, blijft bezet door den lieer J. Tromp, 
dien men jaren lang in die functie vermeld vindt. 
Overigens schijnt het eenigszins moeilijk tc zijn 
geweest de plaatsen te vervullen. In den Alma
nak voor 1830 wordt een kapitein der genie ver
meld, die als tweede ingenieur te Batavia fun
geert. Intusschen zag men blijkbaar tevens in. 
dat er eischcn van bekwaamheid gesteld behoor
den tc worden en art. 13 vanlnd. Stb. I829n°. 13 be
paalde dan ook, dat gcene Opzieners, Aspiranten 
noch Ingenieurs voortaan in ’s Lands dienst kun
nen worden opgenomon, dan na voor eene Com
missie, voorgezeten door den Hoofdingenieur te 
Batavia met twee deskundige leden, een oxamen 
te hebben afgelcgd. Daarbij moest de eandidaat- 
Opziener doen blijken, „dat hij de noodigo ver- 
eischten in de oivilc en waterbouwkunde, en ge
noegzame kennis van de vcrsehillendo bouwstof
fen bezat, om met vrucht den Lande te kunnen 
dienen in de betrekking ,naar welke hij aspi
reert”. Van den Aspirant-Ingenieur werden ge- 
eischt de grondbeginselen van de mathematisoho 
wetenschappen, de landmeetkunde en theore
tische kennis „zoo van de oivile als van de hydrau
lische bouwkundo”; on van den Ingenieur boven
dien dat hij „de noodigc werkdadige kennis bezit 
in de civilo en waterbouwkundige vakken; dat

gevoegd. 'Te Semarang kwam op gelijke 
wijze een Ingenieur 3c klasse op / 350 met een 
opziener on Ie Soerabaja een Ingenieur 2c klasse 
oj) / 400 eveneens met een opziener. Beide inge
nieurs verkregen tevens de emolumenten van het
rooi meesterschap. Voor de residenties C h c r i- 
b o n, T è g n 1 en P é k a 1 o n g an werd een 
Opziener der le klasse aangesteld, die gewoonlijk 
te Tégal verblijf moest houden „en vandaar zal 
voldoen aan de requisitiën der drie voornoemdo 
Residenten, zullende hij, ingeval zijne tegenwoor
digheid oj) twee plaatsen tegelijkertijd wordt in- 
geroepen, de Werken beginnen ter plaats, waar hij 
vermeccnt dat de meeste spoed wordt veroischt, 
daarvan kennis gevende aan den Resident, alwaar 
hij zich in de 2e plaats zal begeven”. Voorts 
kreeg de Gouverneur der M o 1 u k s c h o eilan
den een opziener le klasse en die van Maka s- 
s c r, evenals de Resident van Banka. eenopzioncr 
3e klasse aan zich toegevoegd. Overal elders 
moesten de bestuurshoofden de werken doen uit- 

onder hun onmiddellijk toezicht of dat 
hunner geëmployeerden. In verband met 

dit besluit vindt men in den Almanak voor N.-I. 
1828 den vroeger genoemden Inspecteur

voeren 
van een

i*
voor
J. T r o m p als Ingenieur 1ste klasse te Batavia
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Een der eerste gevallen van dien aard was het 
opdammen van de Sampean-rivier in Bêsoeki, 
door middel van een houten raamdam J), hetgeen 
(blijkens het Verslag over de B. O. W. over 1895) - 
in 1832 plaats vond door den ingenieur C.
T h i c 1.

In het benedengebied van de Brantas rivier 
schijnen reeds van ouds irrigatieleidingen en 
dijken te hebben bestaan. Immers, de vorenver- 
meldc inscriptie uit de 10de eeuw heeft be
trekking op een dam en een dijk van de Bran
tas in het Soerabajasche.

Dat behalve de dammen, ook de dijken zelfs 
nog in het midden der 19e eeuw van weinig 
solicdcn aard waren mag worden afgeleid uit 
de berichten van den later nog nader te noe
men ingenieur H. A. Tromp, waaruit blijkt, dat 
dijkbreuken toenmaals als ’t ware aan dc orde 
van den dag waren, zoodat plannen werden 
opgemaakt tot het aanleggen van een nieu
wen, zoogenaamden militairen weg, om de on
derbrekingen van het verkeer wegens dijkbreuk 
op den weg langs de rivier te kunnen ontgaan. 
De suikerriet cultuur vond in deze streken niette
min het arbeidsveld reeds min of meer voorbe
reid; doch met de uitbreiding van die cultuur 
en het gebruik van het water voor drijfkracht 
in de fabrieken, moesten uiteraard de eischen 
stijgen die aan de dammen en leidingen werden 
gesteld, wa‘ technische hulp noodig maakte.

In 1834 ziet men te Socrabaja den reeds ge
noemden ingenieur H. A. Tromp als nieuwe 
ingenieur le klasse optreden, terwijl onder hem, 
behalve een élève, werkzaam is de ingenieur 
3e kl. M. P o 1 m a n, te voren te Semarang, die 
thans speciaal belast is met de werken in de 
residentie Pasocroean (wellicht heeft men daar
bij te doen met enkele hooge dammen, zooals 
die door J. 0. van Gcndt Jr. beschreven 
zijn in dc • Verh. K. 1. v. I. ’07/08, bl. 3 
en die ten 'deele uit dezen tijd dagteekonen). 
Naast de ambtenaren van den gewonen dienst 
komt de ingenieur V a n T hiel in den alma
nak voor 1835 voor als „Ingenieur der eerste 
klasse in ambulantcn dienst”, bijgestaan door 
vier élèves. „Wijders zijn eenige personen, 
bestemd voor den dienst bij de waterstaats wel
ken, welke in het belang van den landbouw 
en de binnenlandsche communicaliën worden 
ondernomen en niet belmoren binnen den werk
kring der ingenieurs van de afdeclingcn Batavia, 
Samarang en Soerabaija”. Terwijl later ook Pol
man in ambulantcn dienst wordt vermeld, ver
liest men dezen in den almanak voor 1839 en Van 
Thicl in dien van 1841 weder uit het oog en 
bleef slechts een der élèves (W. N. I I u 1 s c w é) 
als landmeter 2c kl. ter beschikking medeloo- 
pen tot 1843.

Uit een oogpunt van waterstaat was de resi
dentie Soerabaja destijds reeds een van de be
langrijkste en onder liet beheer van den ingenieur, 
later hoofdingenieur, II. A. Tromp (1834 
1843) zijn daar belangrijke werken tot stand 
gekomen of voorbereid.

hij de bestekken, begrootingen en hetgeen den 
aanleg van een werk voorafgaat, weet op te 

'maken; zoomede dat hij alle ontworpen plans in 
die vakken weet ten uitvoer te brengen”. Bij 
eventueelo verliooging in klasse van de opzieners 
werd mede een examen gevorderd, doch het 
examen voor Opziener, Aspirant of Ingenieur 
werd niet gevergd van hen, die in het Moeder
land reeds als zoodanig werkzaam geweest waren 
of aldaar voor het vak werden aangenomen. Dat 
men geen groot vertrouwen had in de kunde van 
het in functie zijnde personeel, moet opgemaakt 
worden uit de bepaling: „Dit examen zal evenwel 
betrekking kunnen hebben op dc thans in dienst 
zijnde en gecontinueerd wordende Ingenieurs of 
Opzieners, welke zijn gehouden om, na omme
komst van één jaar, gereed te zijn, om des ge- 
requireerd, het examen op dc boven omschreven 
wijze af te leggen”.

Terwijl de verschillende bepalingen omtrent 
de wijze van beheer en uitvoering der werken hier 
verder stilzwijgend voorbij gegaan worden, zij 
alleen vermeld dat aan dit Staatsblad verschil
lende modellen zijn toegevoegd, die nog lang 
daarna in gebruik bleven, in het bijzonder dc 
bekende weeklijst, later werklijst genoemd, waar
onder de uitvoerder van werken de verklaring 
heeft te stellen dat zij in alle opzichten juist en 
naar waarheid is opgemaakt, enz.

Het verdient opmerking, dat in de eerstvol
gende jaren ook nog van ingenieurs sprake is, 
niet rechtstreeks tot deze administratie behoo- 
rende. Bij besluit van den Gouv.-Generaal (J.

den Bosch) in Rade van 30 Maart 
1832(Jnd Stb.n0.15)wasnamelijk, „om metdeuit
breiding en verbetering der cultuur, den bloei en 
de welvaart dezer gewesten te vermeerderen” 
eene afzonderlijke Directie over dc Cultures op
gericht. Volgens de instructie van den Directeur, 
in gemeld besluit begrepen, werden onder hem 
gebracht : A. de landelijke inkomsten; B. de teelt 
van koffie, peper, katoen, cochenille, de fabri
catie en bereiding van suiker, indigo, zijde, thee, 
tabak en andere cultures der voor de Europee- 
sche markt geschikte producten. Blijkens den 
Almanak voor 1833 was onder het daar vermelde 
personeel, dat de Directeur B. J. E 1 i a s onder 
zich had, ook een ingenieur C. Quan t, met in 
het volgend jaar nog iemand aan hem 1x)ege- 
voegd. Dezeingenieur Quant was te voren opziener 
Ie klasse bij den waterstaat en wordt in 1844 
weder ter Sumatra’s Westkust aangetroffen als 
„gewezen ingenieur” ter beschikking van den 
Gouverneur.

De sterke uitbreiding, vooral van het suiker
riet en de indigo cultuur, als gevolg van de invoe
ring van het cultuurstelsel, leidde er toe dat een 
groot aantal omvangrijke leidingen werd -aan
gelegd, in ’t bijzonder in Midden- en Oost-Java, 
om de nieuwe fabrieken van water voor drijf
kracht en de rietvelden van irrigatie water te 
voorzien. Deze leidingen werden in het natte 
seizoen tevens voor de rijstcultuur dienstbaar 
gemaakt. De aanleg schijnt in den regel op instiga
tie van de cultuurambtenarcn, zonder noemens
waardige technische hulp, onder de leiding van 
de Inlandsche hoofden te zijn geschied.

Jn vele gevallen deden zich echter vrij spoedig, 
vooral bij de aanmondingen, zoodanige moeilijk
heden voor, dat technische hulp onontbeerlijk 
bleek om den watertoevoer in stand te houden.

v a n

Ë
I ■:

v a n
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i *) De raamdam, die het uithield tot in 1849, 
wordt beschreven in de bekende „Handleiding 
voor Bouwkundigen en Industrieelen in Ned. 
Oost-Indië”, door Van Lakervcld en Broese, 
den Haag, Gebr. v. Clccf, 1866, deel IV, 
plaat 96.
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Volgens hetgeen do latere eerstaanwezend in- 
4 geniour W. G. C. Geil mededeelt (Tijdschr. 

N.-I. 1862, II, bl. 193 c. v.) waren de rivieren er 
tot 1830 uitsluitend voor de irrigatie dienstbaar 
gemaakt door middel van zoogenaamde djoro- 
ngans, openingen in de dijken gemaakt, waardoor 
bij hoogo standen het water met geweld naar 
binnen drong en die bij laag water niet voldoende 
waren, zoodat daar beneden tjjdelijkc inlandschc 
stuwdammen in de rivier gelegd moesten worden 
om het water op de velden te kunnen bren
gen. (Hoe de toestand destijds was, kan men 
lezen in de Not. 1856/57 van het Kon. Inst. v. 
Ing., Bijl. XJ, bl. 50 e. v., waar een nota daar
over is gepubliceerd van de hand van II. d c 
B r u y n). Onder de eerste permanente bouw
werken behoorden de sluis te Prambon (1838), 
die te Kedong Tjatjing (1839) en de bekende 
sluis te Melirip (1842 — 47), waarmede de Socra- 
baja-rivier van de Brantas, lager Porrong-rivier 
genaamd, wordt afgescheiden. 'Door de toenemen
de af tappin gen was ook reeds sedert 1824 het 
vraagstuk aan de orde van' de prauwvaart langs 
de Këdiri-rivier en in dat jaar deed zelfs do 
Resident van Soerabaja (B e s i c r) het voorstel 
om de Solo-rivicr in het .Madioensche met de 
Këdiri-rivier te vereenigen, ten einde deze laatste 
meer water te bezorgen. Dit plan bleef jaren in 
overweging en bij art. 4 van het Gouv. besluit 
van 17 Maart 1S42 n'. 16 werd zelfs een onder
zoek daarnaar bevolen, doch in 1846 werd van 
de zaak af gezien, op grond van hetgeen de 
ingenieur Geil er tegen aan voerde, al bezat men 
ook toen nog geen cijfers om de waterstanden 
op de te vereenigen punten te vergelijken. Over 
het algemeen had men toen’nog zeer weinig kennis 
van de rivieren en eerst onder den hoofdingenieur 
H. A. Tromp werd de Këdiri-rivier van Mëlirip 
tot Porrong opgenomen door de élèves D. van 
Elk en W. N. H ulse w é, terwijl dit in 1839 
voor de Soerabaja-rivier geschiedde door de 
ingenieurs 3e kl. W. G. C. Geil en D. v a n 
A a 1 s t. De resultaten van hun arbeid werden, 
onder leiding van dien hoofdingenieur l), in eenc 
kaart vereenigd. Het ‘is hier de plaats niet, verder 
op de voorstellen van den ingenieur Geil, den 
opvolger van 11. A. Tromp, betreffende den 
waterstaat in de Brantas-vlakto in te gaan; de 
plannen zijn later omgewerkt en hebben geleid 
tot de nog nader te noemen werken.

Merkwaardig, met betrekking tot de uitvoe
ring van werken in het algemeen in die da
gen, is echter wat Geil in bedoeld artikel zegt2) 
omtrent de B e g i n s e 1 e n v a n u i t v o e- 
r i n g: „Dewijl tot dusverre, bij den aanleg van 
werken in het belang der kult ures en der bevol
king, nog geen vaste maatstaf is aangenomen, 
waarnaar de werklieden en materialen bij de uit
voering betaald worden, en eenc zoogrooto onder
neming als de onderwerpelijke het noodzakelijk 
maakt, dat in alles naar een vast beginsel worde te 
werk gegaan : zoo is het mij doelmatig voorgeko
men, hieromtrent de noodigc voorstellen te doen.

') De hoofdingenieur 2e kl. H. A. Tromp 
liet ten slotte den waterstaatsdienst in den 
steek, want in 1843 werd hij Assistent-resident 
van Modjokörto, en later vermeldt de heer 
Geil hem als Resident van Japara (Tijdschr. 

N.-J. 1862, II, bl. 210).
2) ibid. bl. 207.

„De ondervinding heeft mij aangetoond, dat 
het wcnschclijk is geene materialen te doen leve
ren zonder betaling, en ook geene werklieden te 
eischen tegen rijst en zout, of wel geheel zonder 
eenige tegemoetkoming.

„Hoezeer ik het beginsel aankleef, dat het 
’t beste zou zijn, om alle de werken geheel 
met v r ij e n arbeid daar te stellen, zoo 
doen zich in dit bijzonder geval daartegen voor
alsnog wellicht bedenkingen op”....

Dit was bet groote bezwaar, dat in de dagen 
van het cultuurstelsel en van den moederland- 
schen geldnood de uitvoering van openbare wer
ken zoo moeilijk maakte en zooveel kwelling en 
twist ten gevolge had: het mochtgccn geld kosten. 
Daarom werd er op de meest willekeurige wijze 
met heerendiensten en onbetaalde leveranciers 
omgesprongen. Hoe de toestand was, leert de 
aanhef van Ind. Stb. 1836 n°. 15, inhoudende 
eene regeling der heerendiensten van de Inland- 
sche bevolking: „In overweging genomen zijnde, 
dat de regeling dor zoogenaamde heeren
diensten, aan welke de Inlandsche bevolking 
van Java nog onderhevig is, hetzij naar aanleiding 
van art. 114 van het Regeerings-rcglement, hetzij 
op grond van oude gewoonten, thans nog geheel 
en zonder eenig beperkend voorschrift is overge
laten aan de onderscheidene Plaatselijke bestu
ren;

„Dat er alle grond is om te vermoeden, dat • 
daaromtrent niet overal wordt gehandeld piet die 
gemoedclijke spaarzaamhoid, welke door het al- 
gemeene belang, en den geest van art. 112 en 114 
van hetzelve Reglement, wordt gevorderd;

„Dat zoo, ten allen tijd, op de Regeering de 
vcrpligting heeft gerust, om elke nuttclooze 
verkwisting van der Javanen tijd en arbeid 
zorgvuldig tegen te gaan, die vcrpligting in dub
bele mate bestaat, onder het tegenwoordigzamen- 
stel van inrigtingen, krachtens welke, op vele 
plaatsen de kwijting der grondbelasting, door den 
Inlander verschuldigd, geschiedt door het pres
teren van diensten bij nuttige cultures;.... Zoo 
is goedgevonden en verstaan, enz.”

Met het destijds afgekondigdc reglement waren 
de misbruiken echter nog niet weggenomen en 
nog jaren lang heeft de aanleg van werken onder 
ondeskundige leiding de bevolking onnoodig 
zware lasten opgelegd. Zoo deed vroeger in Indië 
een typisch verhaal de' ronde, dat wel karakteri
seert op welke eigenaardige wijze met dep tijd 
der inlanders werd omgesprongen: In een zeker 
gewest, wij meenen Banjocmas, moest een dam 
van yiviersteen gelegd worden on de resident gaf 
bevel, dat elk hoerendicnstplichtigc van de ge- 
heelo residentie cr één riviersteen moest heen 
dragen. Of het zoo werkelijk geschied is, valt 
niet na te gaan, maar als voorbeeld van ondoel
matige arbeidstoopassing, als daar kosteloos 
over beschikt kan worden is het' teekenend 1).

Behalve in Soerabaja waren ook in andere ge
westen verbeteringen noodzakelijk geworden.
Zoo was het district Losari in Cheribon, bewesten

:

*) Wil men zich een denkbeeld vormen wat 
er tijdens den aanvang van het cultuurstelsel 
aan heorendienst en kostelooze loveringen van 
materialen gevergd werd, dan leze men hetgeen 
Van Soest in zijne Geschiedenis van het . 
Kultuurstelscl (deel III, bl. 173 e. v.) daarvan 
mededeelt.v.
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! de Tjisanggarocng, aanvankelijk slechts van 
water voorzien door eene leiding uit een zijrivier, 
de Tjibercs. De behoefte aan water voor do sui
kercultuur deed pogingen aanwenden om die 
rivier zelf op te dammen in de zoogenaamde 
Menenteng-kloof, een nauwe opening in de heu
vels, waar de rivier in de vlakte treedt. Deze 
quaestie, die tot veelvuldige teleurstellingen en 
onaangenaamheden heeft geleid, geef teen typisch 
beeld van de lotgevallen van een waterwerk 
onder zeer ongunstige omstandigheden. Om
dat de leiding uit het riviertje Tjiberes onvol
doende was, had in 1S40 — ’41 de toenmalige 
Regent van Koenjjjgan,.. die eene leiding had 
laten maken wcïktT het water op 26 paal boven de 
kloof uit de Tjisanggaroeng ontleende x) voor een 
gedeelte van zijn regentschap, een deel van 
dit water afgestaan: doch ook aldus aange
vuld was de Tjiberes-leiding onvoldoende. Toen 
het opdammen van de rivier in de kloof metln- 
landsche middelen niet lukte, werd de water
staat geraadpleegd en de Ingenieur J. A. K r a- 
j en brink voor het werk aangewezen, die 
eerst in 1840 in dienst gekomen was. Aanvanke
lijk was hij blijkbaar geheel vervuld met Holland- 
sche denkbeelden en maakte hij in 1843 een plan 
om een keerdam met rijswerken tot stand te 
brengen2), en het water in de kloof door een 
tunnel in de leiding te brengen. Dit plan is echter 

0 niet tot uitvoering gekomen. Vermoedelijk op 
raad van Van Thiel, werd beneden de kloof een 
aanvang gemaakt met een raamdam tusschen 
gemetselde landhoofden, bestaande uit kruise
lings opgestapelde en onderling verbonden djati - 
balken met steeninvulling. De heer Krajenbrink 
werd voor dit werk in het belang van den land
bouw speciaal ter beschikking van den Directeur 
der Cultures gesteld en-begon het in 1844. Toen 
de dam bijna voltooid was, of kort nadat hij in 
werking kwam, namelijk op 29 Dec. 1849. werd 
het Oostelijk landhoofd achterloops en bezweek. 
Men had te doen met eene opstuwing van bijna 
6 M. en daar zulke kunstwerken in Holland niet 
voorkomen, is het verklaarbaar dat een jong 
ingenieur verrast werd door de ontzettende kracht, 
waarover op Java rivieren bij bandjir beschik
ken. Het Westelijk landhoofd heeft nog jarenna 
dato het bewijs geleverd inet hoeveel zorg er naar 
gestreefd was uitstekend metselwerk van bak
steen te leveren en hoe voor de afdekking met 
natuurlijke steen van de hulpbronnen uit de om
geving was gebruik gemaakt, al leverde ook de 
verweerde oppervlakte van die zerken het bewijs, 
dat tevergeefs naar een evenbeeld van Eui;opee- 
sche hardsteen was gezocht. Men liet zich niet 
ontmoedigen en in plaats van den dam, die in de 
rivier geconstrueerd werd, zou nu een gemetseld 
ojiefvormig stortvlak in den droge worden ge
bouwd om er later de rivier over heen te leiden. 
Dit werk, aanvankelijk niet ten genoege van de 
directie ontworpen, werd kort na een begin van 
uitvoering gestaakt, en een herziening van het 
plan opgedragen aan den ingenieur A. M. v a n 
D e i n s e, die in 1857 met een rapport gereed 
kwam. Door den ondervonden tegenspoed voor-

*) Zie de beschrijving der Menenteng-leiding 
in de I n d . Af 1. van het K o n. Inst. v. 
I n-g-.-1886/87, bl. 42.

2) Indisch M a g a z ij n, ie twaalftal, 
2de deel, bl. 277.

zichtig geworden en met het oog op dc hoog© 
kosten, kon dc rcgccring er niet spoedig toe be
sluiten zich weder aan een duur kunstwerk te 

. wagen. De ingenieurs hadden in Chcribon bij 
het bestuur weinig sympathie meer en de resident 
E. H. A. van d c Pool stond een denkbeeld 
voor, afkomstig van den Regent, om dc rivier 
met een inlandschen dam bovenstrooms van de 
kloof op te dammen en dc waterleiding door de 
kloof heen in de rotsen uit tc houwc-n, door deze 
voor zooveel noodig met buskruit te doen sprin
gen. Do Directeur de Bruyn, die in 1863 Cheri- 
bon bezocht, vereenigde zich met dit plan en het 
bestuur toog aan het werk, waar de waterstaat 
had gefaald. Do inlandschc hoofden wisten inder
daad een kleine waterleiding op die wijze tot 
stand te brengen, doch toen, een paar jaar later 
de richtige uitvoering door eene commissio van 
deskundigen moest worden nagegaan, bleek er 
zeer veel aan tc ontbreken. Zware afschuivingen 
waren in sommige leidinggedeclten, wegens te 
steilerf wanden, aan de orde van den dag: duikers 
om het regenwater af te voeren waren slecht ge
bouwd met vleugelmuren, die slechts in stand 
bleven door ze met rotan en bamboe te veranke
ren, in het kort, de toestand was van dien aard, 
dat er weinig hoop bestond op het in bruikbaren 
toestand blijven. Dc toenmalige waterstaats
ingenieurs, die geroepen werden een werk tc be- 
oordeelen, dat hun voorgangers als het ware uit 
handen was genomen, bleken wellicht geen toe
gefelijke beoordeelaars en het procesverbaal van 
bevinding zette veel kwaad bloed tusschen be
stuur en technici. Daarop zouden deze een ont
werp tot reconstructie en verbetering maken. 
Eerst werd daartoe een ingenieur geroepen, die 
wel zeer bekwaam, doch eenigszins indolent van 
natuur, na veel partiëele opmetingen niet tot een 
plan kon komen; toen A'as er iemand, die het 
denkbeeld ging uitwerken om een geheele streek 
te ontruimen en boven de kloof een vergaarkom 
aan te leggen; eindelijk werd een jong aspirant- 
ingenieur met het maken van een ontwerp belast, 
dat weder verschillende wijzigingen onderging 
en zoo kon het gebeuren, *dat eerst in 1878 een 
plan werd gearresteerd, dat de algemeene goed
keuring wegdroeg en onder toezicht van den 
toenmaligen ingenieur 2e klasse W. F. H o s k es 
tot eene bevredigende uitvoering is gekómen en - 
in 1882 werd voltooid.

Terwijl met de geschiedenis van dit werk 
eenigszins vooruitgoloopen is op die van den 
waterstaat in het algemeen, moet thans weder 
tot 1847 worden teruggegaan, toen in een ander 
deel van dezelfde residentie Chcribon een ongeluk 
gebeurde analoog aan dat van de Menenleng. In 
het Zuidelijk deel van de afdeeling Indramajoe 
loopt de Tjikoroe uit in de Tjimanok. Deze Tjike- 
roe heeft voor een zijrivier betrekkelijk nog al 
veel water en dit is vanouds voor verschillende 
doeleinden gebruikt, want op een paar oude 
kaarten op hef rijksarchief (n°. 1250 en 1251) zijn 
zaagmolens aangewezen op een plan „van de 
werken tusschen de^spruit Sikaro en dc grooto 
rivier van lndcnnajo”, die blijkbaar met water 
werden gedreven/ In den tijd dat Krajenbrink 
zich in het belapg der cultures in Chcribon be
vond, was het echter om irrigatiewater te doen 
en ook hier werd, ter voeding van de Sindopradja- 
leiding, met hetzelfde ongelukkig gevolg het 
raamdam-systeem in practijk gebracht. De lei-
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ding, die bovendien niet vrij bleef van bandjir- 
water, werd, om dit te loozon, van eonige gemet
selde zijdelingscho ovcrlaten voorzien. Wat van 
laatstgenoemde kunstwerken over is, legt evenals 
hot oude ‘Menêntengwerk getuigenis af van do 
zorg, waarmede de technische uitvoering plaats 
had, zoodat men medelijden gevoelt met den 
man, die zijn beste krachten en levensjaren ten 
offer bracht voor eene taak, die uit onbekendheid 
met plaatselijke hydrographische toestanden zoo 
weinig vruchten opleverde. Met die twee mislukte 
werken was de ellende nog niet ten einde. Geroe
pen om meer benedenwaarts maar dadelijk een 
oplossing te geven voor de Rambatan-quaestie, 
die een zijtak van de Tjimanok betrof, welke 
aan de hoofdrivier te veel water onttrok, werd 
daarin door hem een gemetselde overlaatdam 
ontworpen, waarvan de capaciteit na uitvoering 
veel te klein bleek, zoodat dit werk, dat in den 
droge gebouwd was, bij de ingebruikstelling in 
1855 eveneens door achterloops worden van een 
landhoofd bezweek A). Wanneer men later, toen 
ook deze zaak tot oplossing was gebracht, waar
bij de ingenieur J. E. de Meijier2) zijn sporen 
verdiende, de omstandigheden nagaat, waar
onder destijds is gewerkt, dan laat zich alles 
gereedelijk verklaren en bestaat er bij een tech
nicus zelfs aanleiding om nog met* waardeering 
te gedenken, wat jonge, onervaren ingenieurs 
onder moeilijke omstandigheden, en bij het ont
breken van deskundige centrale leiding, hebben 
lot stand gebracht; doch dat dit tasten en mis
lasten in het duister de populariteit van het 
corps in dc oogen van oude autocratische be
stuursambtenaren en van het publiek niet ver
hoogde is eveneens duidelijk. Vooral dit laatste 
is dikwijls ongeduldig cn onrechtvaardig en 
het was omstreeks 1850 dat herhaalde klachten 
en bezwaren meer en meer tot eene reorganisatie 

. drongen. Als een proeve van de ontstemming 
kan bijv. eene brochure gelden in 1851 bij H. 
Xijgh te Rotterdam uitgegeven cn getiteld: 
Oost-Indische Mysteriën ; dc toestand der Civiele 
Genie in Ncdcrlandsch-lndië door M. de Leon. 
Daarin werden tal van aanmerkingen gemaakt 
«>p het beheer van den Hoofdingeniour Tromp te 
Batavia. Geklaagd werd o.a. over het slecht uit
voeren van werken, het opnemen van een inge
vallen zoldering in het gebouw van dc Algemcene 
Rekenkamer door een commissie van familie
leden, den tragen gang van zaken bij het dtstijds 
onder civiel beheer staand kampement te Welte
vreden. Hertog Bomhard van Saksen Woimar 
Eisenach was toen juist Legercommandant en 
het reparéoren van zijn woning ging zoo traag, 
terwijl voor hem slechts een paar vertrekjes 
over! loven, cn bergen met puin er maandenlang 
voor bleven liggen, dat volgens dezen schrijver, 
de Generaal terecht op eene waardige wijze zijne 
gevoeligheid daarover te kennen gaf in een 
schrijven aan de regeering. De slechte toestand 
van bruggen on wegen zou aanleiding geweest 
zijn, dat het publiek anonieme brieven aan den 
Hoofdingenieur begon te schrijven, waartegen 
deze de bescherming inriep van den Directeur 
der Producten en Civiele Magazijnen, terwijl de

Resident van Batavia dc klagers bij advortentic 
in do Javasche Courant zou verwezen 
hebben naar den Hoofdingenieur cn den Direc- 

► tour bovengenoemd, op grond van de exceptie 
vervat in art. 1 van Ind. Stb. 1829 n°. 21, dat het 
toezicht op en dagclijksch beheer van de bruggen 
en wogen niet tot zijne attributen behoorde.

Terwijl de regeling van 1829 van kracht bleef 
tot 1854, is cr met betrekking tot het personeel 
nog een Kon. Besluit te vermelden, dat bij Ind. 
Staatsbl. van 1844 n°. 22 werd afgekondigd, en 
waarbij dc formatie is vastgesteld op één hoofd - 
ingen'ieur, één ingenieur le, ld., één dito 2e kl. 
en zeven ingenieurs 3e klasse, benevens 9 opzich
ters le klasse, 12 van de 2e cn 4 van de3eklasse, 
voorts een tweede commies, een teekenaar, zeven 
mandoers en verder personeel. Voor deze for
matie was uitgetrokken, met inbegrip van de 
reis- en verblijfkosten, een bedrag van ƒ 111.990 
’s jaars.

Dat men destijds veel te weinig personeel 
had blijkt uit een voorstel door den G.?G. R o- 
c h u s s e n den 28cn October 1847 gedaan aan 
den Minister van Koloniën x). Deze herinnert 
daarin hoe bij den Indischen brief van 6 Nov. 
1843 n°. 587/7 reeds over de ongenoegzaamheid 
van het personeel was geschreven en dat, waar 
die voordracht had geleid tot de zoo straks ge
noemde formatie, daarmede feitelijk nog zeer 
weinig was gewonnen, want tijdens het ontwer
pen van die voordracht kostte het personeel 
reeds / 108.094, zoodat er toen slechts ƒ 3896 
’s jaars meer mocht worden uitgegeven dan in 
1843.

„Dat deze vermeerdering van zeer weinig be- 
• teekenis is”, zoo schreef de heer Rochussen, 
„behoeft geen betoog, cn hot zal daarom dan 
ook U.E. — die bekend is met dc groote werk- 
dadigheid, welke in dc laatste jaren ten aanzien 
van den Waterstaat en het Bouwdepartement 
heeft plaats gegrepen (ook ten gevolge der meer
dere beschikbaarstelling van ƒ 100.000 ’s jaars 
voor de zeewerken) en met dc dringende nood
zakelijkheid tot het aanleggen van waterleidin
gen voor den landbouw en de verbetering van 
het transportwezen, — niet bevreemden, bij 
deze de verklaring te ontvangen, dat de toege- 
stanc som ten eenen male ontoereikend wordt be
vonden om in de steeds aangroeiende behoefte 
te voorzien”. Vervolgens wordt dc bestemming 
der 10 ingenieurs aangegeven cn er op gewezen 
hoe op plaatsen, waar deze niet kunnen worden 
gezonden, het werk aan opzieners of aan plaat- 
sehjlcQ ambtenaren is overgelaten. „Deze”, zoo 
vervolgt de brief, „ofschoon geen deskundigen, 
bouwen pakhuizen, leggen bruggen aan, maken 
verbeteringen aan de residentiehuizen, enz. enz. 
Dat vele pakhuizen ondoelmatig ingcrigt zijn, dat 
de mcesto bruggen gedurig zware herstellingen 
behoeven, dat in het algemeen weinig soliditeit 
en smaak aan do openbare gebouwon to herken- 
non is, behoort tot do natuurlijke gevolgen daar
van; en dat duizenden op dio wijze verkwist of 
slecht gebruikt worden, laat zich uit den aard 
der zaak begrijpen, daar voor de werken van het
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) Als bijlage afgedrukt op bl.201 achter: 

Toelichting en verdediging van eenige daden 
van mijn bestuur in Indië, door J. J. Rochus
sen, Min. v. Staat, oud-Gouv.-Geiu van N.-I. 

den Haag, Gcbr. v. Clccf, 1S53.

ï
ï ) Zie „Een Indische Beneden-rivier” in de 

I n d. A f 1. K. J n s t. v. I. 1876-’77, bl. 78.
2-) Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur” 

van 1914 no. 5.
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proeft. Men denkt er niet aan. om de besproeijing 
der velden in verband te brengen met verbete
ring van transport, enz. Vandaar weder die 
verspilling van kracht — do hoofdkwaal waar
aan Java lijdt.

„Daarom is het noodig, dat geene belangrijke 
bewatcringswerkcn aangelegd worden zonder op
name en ontwerp door deskundigen; dat het 
onderhoud van bestaande werken aan deskundig 
toezigt opgedragen zij, dat er een stelsel 
van irrigatie over het eiland aangenomen 
worde, na deskundig onderzoek”.

Het overnemen van dit lange citaat moge zijne 
verontschuldiging vinden in het juiste beeld, dat 
daardoor verkregen wordt van den toestand, ge
schetst door een ooggetuige, waarin zich de 
waterstaat omstreeks het midden der 19de eeuw 
bevond. Het doel van den G.-G. Rochussen was. 
zooals hij zelf zegt (bl. 140 zijner brochure), om 
terug te komen op het beginsel vervat in het 
genoemde Kon. Besl. van 5 April 1825 n°. 9G. 
waarbij de staking van alle openbare werken 
gedurende de eerste vijf jaren werd gelast, met 
verbod om zoodanige werken, zonder uitdrukke
lijke machtiging van het Opperbestuur te onder
nemen : terwijl tevens, zooals vermeld, de, zoo het 
heette, kostbare Directies van de Civiele Gebou
wen en den’Waterstaat werden af geschaft.

Tot den aanleg van werken onder deskundige 
leiding werd men o.a. gedwongen ten gevolge 
van den bekenden hongersnood, die onder het 
bestuur van dezen landvoogd in Demak en Gro- 
bogan plaats vond. Men heeft hier te doen met 
een grootendeels zeer laag gelegen vlakte, waar
van een deel in den tijd van Daendels nog als 
een moeras of binnenzee bekend was. Onder diens 
bestuur werd daar doorheen het zoogenaamde 
prauwvaartkanaal gegraven en. tevens met den 
uitkomenden grond de groote postweg door dit 
moeras heen getrokken. Door het graven van 
afvoerkanalen gelukte het, volgens Daen
dels, aan den Regent van Dëmak aldaar dertig 
duizend morgen (36000 bouws) land voor den 
rijstbouw aan te winnen. Zoowel afwatering in 
natte seizoenen als bevlociing in droge lieten 
echter te wenschen over, zoodat N. Engel- 
h a r d reeds zeide, dat het geplante er telken 
verloren ging en men ook onder het Engelsch 
bestuur er weinig succes mede had. Volgen- 
G. G. Rochussen had.de ingenieur Van Thiel een 
plan ontworpen, met de bedoeling de oude af
wateringskanalen te verruimen, er nieuwe bij te 
graven en voor de bevlociing te zorgen door 
opdamming van de Toentang, doch „tof de 
uitvoering van dit kostbare werk had het min
der nog aan beschikbare fondsen dan aan inge
nieurs ontbroken”. Ten jare 1847 werd dit plan 
weder opgevat en den plaatselijken ingenieur 
te Semarang opgedragen het nader te onderzoe
ken en een voorstel te doen. De metingen werden 
jiervat, docli 'de menigte werkzaamheden van 
dien ingenieur (Jhr. N. vun der W ij e k) 
en vervolgens eene zware en langdurige ziekte, 
waaraan hij bezweken is, hebben hem belet dat 
plan geheel uit te werken. Jn 1850 en 1851, toen 
de nood aan den man was gekomen, heeft men 
veel graafwerk aan de afwateringskanalen ver
richt, doch de opstuwing van de Toentang werd 
niet onder Rochussen begonnen. Tot de uit
voering van den dam in die rivier te Glapait werd 
in 1852 machtiging, verleend, volgens een ont-

Bouwdepartement en den Waterstaat, Sumatra 
uitgezonderd, jaarlijks eene som van / 653.000 
wordt ingewilligd”. Het voorstel van don Direc
teur der Prod. en Civ. Mag., dat bij dit schrijven « 
werd overgelegd, om 
lingen in te stellen en het getal ingenieurs op 17 
te brengen, werd toen echter niet ingewilligd. 
Terwijl tegelijk eene globale opsomming werd 
gegeven van de destijds onderhanden werken, 
werd tevens gewaagd van „werken van een 
anderen aard, die nog veel dringender de hulp 
van ingenieurs behoeven, waartoe de gevraagde 
•vermeerdering van 4ict getal dezer ambtenaren 
ook in de eerste plaats bestemd is”. Dit waren 
dan werken tot „uitbreiding en verbetering van 
den rijstbouw op Java” en de verbetering (waar
onder verkorting) der transportwegen aldaar”.

Wat. het eerste punt betreft, is het merkwaar
dig om uit dit schrijven van vier en zeventig jaar 
geleden de klacht te hooren, dat de rijstctiltuur 
niet meer steunen kan op den regenval alleen; 
„want dc regens vallen niet meer zoo geregeld 
en in het centraal gedeelte van Java niet meer 
zoo overvloedig als voorheen (Natuurkenners 
schrijven dit toe aan het verdwijnen der bosschen 
welke langzamerhand plaats liebbjn moeten 
maken voor cultuur van anderen aarden debouw- 
en brandstoffen moesten leveren voor onze ves
tingwerken. onze civiele gebouwen, voor suiker
en indigofabrieken, tabaksloodsen en zoovele 

• andere behoeften van landbouw of nijverheid). 
Wij mogen den rijstbouw dus niet langer afhan
kelijk laten van den regen, doch behooren den- 
zelve te bevestigen op den straks gemelden zeke
ren grondslag van kunstmatige bewa
tering.

„Veel is in dat opzigt reeds gedaan, in even
redigheid tot de weinige beschikbare middelen, 
doch er blijft nog een ruim veld over.

„Welke goede bedoelingen nu ook de residen
ten en hunne ondergeschikte besturen mogen 
hebben ten aanzien der rijstcultuur: welke zucht 
hen beziele èn tot verzekering der productie op 
de bestaande èn tot winning van nieuwe velden, 
zij zullen in de uitvoering stuiten op het gebrek 
aan de bijzondere kennis van den ingenieur, en 
kunnen zich die bij hunne menigvuldige andere 
werkzaamheden niet eigen maken.

„Geen wonder dan ook, dat op Java een aan
tal waterwerken, door plaatselijke ambtenaren in 
het belang der rijstcultuur begonnen, aan het 
doel niet beantwoorden; dat ettelijke waterlei
dingen geen water afvoerden, dammen bezwe
ken, dijken doorbraken, en dat riien aan ,de 
meeste der werken van die ambtenaren eene 
verspilling van arbeidskracht opmerkt, welke, 
zoo de in heerendienst daaraan ten koste gelegde 
dagdiensten en door heerendienst geleverde 
bouwstoffen tot cijfers te herleiden waren, ver
bazing zoude wekken wegens de duurte van den 
zoogenaamden kostelooozen arbeid aan die 
werken besteed.

„Daarenboven heerscht in dezen gewigtigen 
tak der Indische dienst geen eenheid, geen 
stelsel. Elke residentie, elke afdeeling bijna, 
werkt, poogt, of streeft op zichzelve. Eene water
leiding wordt vaak aangevangen, zonder dat men 

.omziet naar de naburige werken van gelijken 
aard, wier voortzetting somwijlen voldoende zou 
zjjn om, met veel minder kosten, datgene te 
verrigten, waarvoor men de nieuwe leiding be-
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werp van den ingenieur S. .D i k J z n., die 
voor liet eerst in den Almanak voor !8*12 als 
ambtenaar voor den waterstaat te Soerabaja 
wordt genoemd en die in 1847 als ingenieur 8e 
klasse zonder bepaalde standplaats wordt ver
meld. In .het volgende jaar was hij „in ambu- 
lanten dienst” en dus blijkbaar geömployeerd bij 
het voorbereiden en uitvocren van irrigatic- 
werken. Do stuw te Glapan, waarvan in do 
Koloniale verslagen aanhoudend hoopvol mel
ding werd gemaakt, maakte evenals andere 
werken uit dien tijd een ware lijdensgeschiede
nis door. Ivort na de voltooiing sloeg in 1859 de 
rollaag van het stortvlak bijna geheel weg en er 
is een oogenblik geweest, dat men het geheelc 
werk wilde abandonneeren en op een andere 
plaats een nieuw bouwen, doch door het krach
tig optreden van den Directeur de ]3ruyn werd 
dit voorkomen en het werk van Dik zoodanig 
voorzien, dat het nu nog aan het doel beant
woordt 1).

Bij Ind. Stb 1855 n° 17 werd nader bepaald, dat 
„’s Rijks bezittingen in deze gewesten” met betrek
king tot den waterstaat, verdeeld zouden worden 
in acht a f d e e 1 i n g c n of inspectiën. 
Van deze behoorden er vier op Java. De eerste, 
die West-Java omvatte tot de grenzen van Cheri- 
bon en Banjoemas, had ook de Kampongs onder 
zich; de tweede, met standplaats Tegal1), de 
beide genoemde residenties en verder"ï'ëlïalong- 
an en Bagëlèn; terwijl van uit Semarang als 
hoofdplaats voor de derde afdeeling, Midden- 
Java#wcrd beheerd en van uit Soerabaja, stand
plaats van den chef der vierde afd., de Oosthoek. 
De vijfde waterstaatsafdeeling bestond uit Su- 
matra’s Westkust en Benkoelen; de zesde uit 
Palcnibang, Banka en Riouw; de zevende uit 
Borneo; de achtste uit Celebes en de Molukken; 
de laatste 4 respectievelijk met standplaatsen te 
Padang, Muntok, Bandjérmasin en Makasscr. 
Bij ditzelfde besluit werd het bureau varTopen- 
bare werken té- Batavia verdeeld in twee afdee- 
lingcn, namelijk het eerste of technische bureau, 
waarbij een ingenieur lc klasse en een idem 3e 
kl. als adjunct, benevens twee opzichters werden 
geplaatst, en het tweede of administratief bureau, 
met een hoofd commies als chef en een le, een 2e 
en een 3c commies benevens de noodige klerken 
en bedienden. De afdeelingsburcaux werden ge
steld onder ingenieurs, bijgestaan door een op
zichter en minder personeel. Hoofdingenieur was 
alleen de chef der 4c afd., die van de le en 3e afd. 
waren ingenieurs le kl., die van de 2c, oc, 6e en 
8e afd. waren ingenieur 2e kl. en de chef der 7e 
afd. was ingenieur 3c kl. Voorts was aan ieder 
der chefs van de afdeelingen op Java een aspi- 
rant-ingenieur toegevoegd. Wat het aantal tech
nische ambtenaren betrof, dit was niet vastge
steld. „Het getal van ieder hunner wordt ge
regeld naar de behoefte”, zoo luidt het in art. VI, 
terwijl in een bijgevoegden staat ccne verdeeling 
van het personeel werd opgegeven, welke als 
leidraad daarbij zou strekken, en die do eind
cijfers aan wijst van 1 inspecteur, 1 lioofdinge- 
nieur, 3 ingenieurs lc kl., 6 idem 2e kl., 10 idem 
3e klasse,- 14 aspirant-ingenicurs, 6 opzichters 
le kl., 10 idem 2e kl., 16 idem 3e klasse en 15 
élève-opzichters, te zamen 82 personen. Op de 
plaatsen, waar zij gestationneerd waren, oefen
den de ingenieurs en opzichters van den water
staat de functie van rooimeester uit op den voet 
der bestaande of nog vast te stellen reglementen. 
Voorts wordt bij dit staatsblad het ambtscos- 
tuum voor de verschillende ingenieurs en opzich
ters voorgescliroven, eene bepaling-, die later voor 
laatstgenoemden is vervallen.

Gaat men de lijsten van liet personeel na, dan 
ziet men telkens de sporen van de moeilijkheid 
om dit voltallig te houden. Enkele personen zijn 
speciaal voor den dienst van den waterstaat uit
gezonden, zooals degenen, die in den almanak 
voor 1854 genoemd worden met vermelding van

;:
I

3
De onbevredigende toestand van het beheer 

der openbare werken leidde er toe om in 1S53 
dat beheer op betere grondslagen te organisee- 
ren en het schijnt dat men daartoe de hulp 
meende te moeten inroepen van iemand buiten 
het corps, namelijk den toenmaligen Majoor 
der Genie O. II. U h 1 e n b e c k. De door hem 
ontworpen voorstellen leidden tot eene organi
satie, die vastgesteld werd bij het Kon. Besluit 
van 4 Nov. 1854 n°. 40 en in het Indische 
Staatsblad van dat jaar werd afgekondigd.

De dienst werd onttrokken aan het departe
ment der producten en civiele magazijnen, want 
art. 1 van dat Staatsblad luidde: „Tot uitoefe
ning van het bestuur en toezigt over den water
staat en ’s lands .burgerlijke openbare werken in 
Nederlandse])-Indië, niet staande onder militair 
beheer, wordt ter hoofdplaats Batavia opgerigt 
een b u r e a u v a n o p e n b a r e werken, 
aan het hoofd waarvan wordt geplaatst een chef, 
met den rang van inspek teur van den 
w a t e rstaat en den titel van direkteur 
der o pui n b a r e w e r k e n’J Voor het tech
nische en verdere administratief personeel was 
te zamen gerekend op / 289.000’sjaars, een be
langrijke toeneming, vergeleken met 111.990 in 
1844. 2)

;!

:
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) Zie Ind. Afl. van het Tijdsei)r. K. 1. v. 1. 
1891- 92, hl, xvii

-) Met de nieuwe regeling verdwijnt de hoofd
ingenieur J. T r o m p, die zooveel jaren de lei
ding te Batavia had gehad. Git de werken van 
liet Kon. Jnst. van Ingenieurs blijkt echter dat 
hij eerst in het Instituutsjaar 1856/57 bedankte 
voor het lidmaatschap van die instelling, waar
aan hij in 1819/50 was toegetreden. Mocht 
blijkens de latere klachten zijn beheer te 
Batavia niet onaangevochten zijn gebleven, 
men schijnt hier toch te doen gehad te heb
ben met een kundig man, van wien de Coin- 
missaris-Gcneraal Du Bus (blijkens het In
disch Magazijn, Ildc I2tal, bl. 49) in 1829 de 
werkzaamheid roemde, toen hij hem uitnoo- 
digde in het belang van den landbouw zijn 
denkbeelden te geven om windmolens tot 
wateropvoer in Indië op te richten, en waar- 
voo# Tromp naar de voorschriften van Bellidor 
twee bamboe modellen liet maken, die in 1829

i

;

op de tentoonstelling te Batavia prijkten. Ook 
bij de bekende tentoonstelling van nijverheid, 
in 1853 te Batavia gehouden, schijnt hij nog 
een werkzaam aandeel in de inrichting te 
hebben gehad, want een model van het ge
bouw voor die tentoonstelling werd door hem 
aan genoemd Instituut aangeboden (Nofc. 
1852/53, 132, 149).

*) Later Cheribon, zie Ind. Stb. 1863, n°. 6.

I
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het Kon. besluit hunner aanwijzing: C h. Th. 
Deeleman en J. M. H a g e m a n (beide 21 
Juli 1S45); J. H. Hoyer en W. J. A. N i o u- 
wenhuisen (beide 27 Aug. 1849) en J h r. 
W. H. F. H. van R a d e r s (o Nov. 1852). 
Bjj H. A. van Ross u ra staat in datzelfde 
jaarboek aangeteekend, dat hij was luitenant- 
ingenieur bij het leger in Nederland, raet verlof 
op Java. belast met het toezicht over conige 
waterstaatswerken in de residentie Chcribon. 
Terwijl J h r . v a n R a d e r s in 1853 voor
komt als ambtenaar bij den dienst van don water
staat in de residentie Socrabaja, vindt men daar 
eveneens J. B. Drossaers, architect le kl. 
bij de genie, als zoodanig tijdelijk geplaatst en 
ook de vroegere opzichters, latere architecten A. 
van L a k e r v e 1 d en W. Ihne. In den 
almanak voor 1S57 hebben Drossaers en Lakcr- 
veld den rang van dienstdoend ingenieur 2e 
klasse gekregen. De eerstgenoemde van die bei
den zou later nog als aannemer .te Batavia’ een 
rol spelen, terwijl A. van Lakerveld later 
in Nederland belast werd met de betrekking van 
leeraar in de Indische bouwkunde aan de Acade
mie te Delft en ook de na te noemen reis met 
den beërfde Bruyn naar Italië medemaakte 
(Tijdschr. N.-I. 1862, I, bl. 277). Als zoodanig 
was hij medewerker aan de bekende, reeds ge
noemde „Handleiding voor Bouwkundigen en 
Industrieelen in N.-I.”.

In 1853 werd de nieuwe administratie blijk
baar reeds voorloopig ingesteld met den latcren 
directeur als waarnemend chef en in de volgende 
jaren vindt men, onder het hoofd: „Beheer van 
den Waterstaat en ’s Lands Civiele werken”, in 
den officieelen almanak eerst de formatie ver
meld met den inspecteur aan liet hoof d en daaron - 
der den inspecteur G. II. Uhlenbeck nogeens 
als directeur, gevolgd door de indeeling naar 
de ingestelde waterstaatsafdcclin gen. Deze 
eerste directeur ontving / 1500 ’s maands tracte- 
ment en stond op dit punt bij zijn andere col
lega’s ten achter, een misstand, waaraan eerst 
jaren later een einde werd gemaakt.

Als jong luitenant der genie omstreeks 1842 in 
Indië gekomen, volvoerdc hij als le luitenant van 
Mei 1843 tot Mei 1844 de opdracht om het terrein 
tusschen Semarang en de Vorstenlanden op te 
metën, met het oog op den aanleg van een spoor
weg in de richting, bedoeld bij het K. B. van 28 
Mei 1842 n°. 27 (zie onder SPOOR- EN TRAM
WEGEN). Daardoor had de directeur Uhlenbeck 
op spoorweggebied reeds gevestigde denkbeelden, 
toen tijdens zyn directeurschap de ingenieur T. J. 
Stieltjes, krachtens K. B. van W Juni 1860 
n°. 42, werd uitgezonden als adviseur voor de 
vervoermiddelen en, in Indie tot hoofdingenieur 
benoemd, onafhankelijk van hem, rechtstreeks 
onder de bevelen van den Gouverncur-Generaal 
werd geplaatst. Ook op waterstaatsgebied schijnt 
de directeur Uhlenbeck niet die medewerking 
te hebben ondervonden, welke hij zich had voor
gesteld, ten minste de vooi’uitstrevende denk
beelden van den hoofdingenieur H. de Bruyn 
meende hij niet bij de Regeering te kunnen 
voorbrengen, en het gevolg van een en ander was 
dat hij kort daarop in 1861 zijn ontslag nam.

De heer Uhlenbeck is vervolgens nog Minister 
van Koloniën geweest.

De zooeven genoemde- hoofdingenieur de 
Bruyn, die hem opvolgdc als Directeur, heeft

zeer veel met den waterstaat medegemaakt en 
grooten invloed daarop uitgeoefend. Voor bij
zonderheden aangaande zijn levensloop zij ver
wezen naar het artikel onder zijn naarn in dit 
werk, en verder naar het Levensbericht door 
den heer E. B. Kielstra opgenomen in hot 
T ij d s c h r. v. li. K o n. Ins t. v. I n g. (1886 — 
S7, bl. 108 c.v.). *

De hoofdingenieiir de Bruyn was het laatst 
werkzaam geweest als chef der 4e waterstaatsaf- 
deeling te Soerabaja, waar de vroeger reeds ge
noemde plannen tot verbetering van de irrigatie 
in de Brantas-vlakte onder zijne leiding xxadcr 
uitgewerkt en tot uitvoering waren gekomen. 
Aan de stuw- en sluiswerken van de Brantas te 
Lengkong, en aan desluizenen werken van Go - 
dek, Gëdongsoro en Wonokromo is zijn naam on
afscheidelijk verbonden.

Hij was door zijn arbeid jaren lang zoo nauw 
verbonden geweest aan irrigatie vraagstukken, 
dat hij met het oog op de belangen van den land
bouw geheel andere denkbeelden had gekregen 
over het beheer van den waterstaat en de rol. 
die de ingenieurs daarbij moesten spelen, dan 
degenen, die de bescheiden organisatie van 1854 
hadden voorbereid. Deze denkbeelden had hij 
reeds in eene te Soerabaja samengestelde me
morie bijeen gevoegd, waarin hij de behoefte 
aan eene geheel andere organisatie dan thans 
tot stand was gebracht trachtte aan te toonen. 
Hij zond die in Octobcr 1858 aan den directeur 
Uhlenbeck, doch ontving haar van dezen ' 
terug met de mededeeling dat hij — ofschoon 
zich met de daarin voorkomende beschouwin
gen wei vereenigende — het oogenblik niet ge
komen achtte, zoodanig stuk onder de oogen 
der Regeering tc brengen3). Inmiddels verkoeg 
de Bruyn in het einde van dat jaar verlof 
wegens ziekte naar Nederland en scheepte zich 
met zijn gezin op 29 Dcc. 1S58 derwaarts in,

• overladen met lof en eerbewijzen door zijne 
vrienden en dc belanghebbenden uit dc strek 
in Soerabaja, ten nutte waarvan hij zooveel 
had tot stand gebracht.

In Nederland bood hij dc bedoelde ipomorie -') 
aan den toenmaligen Minister van Koloniën, den 
heer J. J. R o c h u s s e n aan, die zich evenals 
zijn Secretaris-Gen er aal, dc latere landvoogd Mr.

• J. L o u d o n, met de zienswijze van de Bruyn 
vereenigde. Dc Minister had een langdurige 
conferentie met dc Bruyn, waarbij hij op vleiend*- 
wijze zijne ingenomenheid betuigde met dc rond
borstigheid, waarmede laatstgenoemde de be
staande gebreken had aangetoond en dén in de 
toekomst te bewandelen weg had aangewezen. 
Maar, het kon niet ontkend worden, dal eene; 
organisatie als door hem bedoeld en gewenscht, 
voorloopig nog tot de vrome wenschcn zou moe
ten blijven behooren, al ware het slechts wegens 
gemis aan voldoend bekwaam personeel. In 
verband daarmede werd de Bruyn nader schrifte
lijk om advies gevraagd, waaraan hij voldeed in 
Augustus 1859. Hierin wees hij er in de eerste 
plaats op dat, ten gevolge van de geringe getal
sterkte van het corps ingenieurs in Indië, dc uit 
Nederland aangekomen aspirant-ingenieurs al 
zeer spoedig zelfstandig geplaatst moesten wor-

:
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I 3) Levensbericht door Kielstra, bl. 118 
t. a. p. •

2) Verkort afgedrukt ibid. bl. 118 e. v.
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clcn. Practischc kennis was dus voor hen dringend 
noodig en deze verkrijgt men slechts door bij de 
uitvoering van werken tegenwoordig te zijn. Ook 
bestond er bij de Indische ingenieurs te weinig 
Indische waterstaats kennis en daarvoor zou eenc 
reis buiten ’s lands bijzonder nuttig zijn. In het 
bijzonder werd de aandacht gevestigd op de be
vloeiingswerken in Noord-Italië en voorts op de 
doortastende maatregelen door den Franschen 
Keizer genomen na de jongste ovorstroomingen 
van de Loirc, om herhaling van dergelijke on
heilen te voorkomen. Het hooge gewicht voor do 
Indische ingenieurs van een studereis door de 
valleien van de Loire en de Po werd aangetoond.

Het gevolg van dit advies was de beslissing van 
den Minister van Koloniën, dat in het voorjaar 
van 1860 door den ingenieur S. Wesfcerbaan 
M u u r 1 i n g, die zijne studie aan de Delftsche 
academie had volbracht en voor den dienst in 
Indië was bestemd, onder de leiding van de Bruyn. 
eene reis naar Frankrijk en Italië zou worden 
gemaakt, ter bestudecring van de daar aange
legde waterwerken ,de daar bestaande wettelijke 
voorschriften omtrent de waterverdceling, enz. 
Aanvankelijk schijnt het de bedoeling te zijn 
geweest meer dan één ingenieur de reis te doen 
medemaken, maar, ten gevolge van de in Tndië 
ontstane vacaturen en den aandrang van het

* Indisch bestuur om deze zoo spoedig mogelijk 
aan te vullen, schijnt men zich tot Huurling be
paald te hebben. Later werd de reeds genoemde 
heer A. van Lakerveld ’) nog aan de zending 
toegevoegd. De reis duurde van 29 Maart tot 20 
Juli 1S60. Het verslag over die reis werd aan 
het Gouvernement aangeboden en een deel daar
van is afgedrukt in het hieronder aangehaaldc 
tijdschrift, terwijl het meer in extenso en voor
zien van afbeeldingen in de Verhandelingen van 
het Kon. Inst. v. Ingenieurs (1862 —’63, 3c afl.) 
is opgenomen. Toen hij zijn stukken had uitge
werkt en zich weder ter beschikking van tien 
Minister gesteld, werd hem medegedeeld dat hij 
bestemd was om weldra in Indië als Directeur 
der B.Ö.W. op te treden. Daar in middels de inge
nieurs Stieltje s, Dixon en v a n P a n- 
liuys waren aangewezen voor het onderzoek 
naar de verbetering der vervoermiddelen, werd 
bepaald, dat dezen de reis naar Indië met de 
Bruyn te zamen zouden doen, om uit diens 
rijken schat van ervaring gedurende den over
tocht naar Indië zooveel mogelijk bekend te 
worden gemaakt met de toestanden op Java, 
voor zoover die voor den ingenieur in ’t bijzonder 
de aandacht verdienen. Nauwelijks op Java 
terug (7 Fcbr. 1861), was er weder een bijzondere 
gelegenheid om zich verdienstelijk te maken. 
Groote ovorstroomingen teisterden Bagëlèn en 
Banjoemas. Het lid in Tien Raad van N.-L 
J h r . M r. H. C. v a n d e r \V ij c k was der
waarts in commissie gezonden en deze verzocht, 
bijna dadelijk na zijn aankomst op de plaats des 
onheils, aan den CJ.-G. P a li u d do aanwijzing 
van de Bruyn, om hem met zijne technische

• kennis ter zijde te staan.
Terwijl do bijzonderheden van die overstroo- 

ming -) hier verder' achterwege moeten blijven, 
verdient hot vermelding, dat de Bruyn op deze

') Tijdsohr. v. Ned.-Indië, 1862, J, bl. 277.
Zie: Levensbericht de Bruyn, bl. 126 en

Bevloeiingen' door J. E. de Meyier bl. 81.

reis te Pocrworëdjo kennis maakte met 
hoogst verdienstelijk ingenieur, die als eerstaan
wezend van Bagëlèn zich een naam ge maakt heeft, 
door alles wat hij in dat gewest in het belang der 
irrigatie tot stand bracht. Die man was G. A. 
Pot, die in 1859 als aspirant-ingenieur in dienst 
was gekomen. Niettemin was hij in Jan. 1861 
reeds eerstaanwezend ingenieur en bovendien de 
eenige ingenieur in dat gewest. Den toestand in 
aanmerking genomen, waarin zich destijds de 
openbare werken in de verschillende gewesten 
bevonden, was het personeel geheel onvoldoende 
en moest men zich voor het onmiddellijk toe
zicht op de in uitvoering zijnde werken met 
allerlei saamgeraapte lieden als werkbaas of 
tijdelijk opzichter behelpen. Eenige aantcekenin- 
gen van Pet, in het meergenoemde levensbericht . 
van de Bruyn afgedrukt, geven hiervan eene 
levendige voorstelling. Hoe. het in de naburige 
residentie Banjoemas gesteld was met den stand 
van het werk en het personeel is als pendant te 
vinden in het TJj d s c h r. v. N.-I. 1862, I, bl. 
47. De grootste verdienste van P e t, een self
made man x), bestaat in zijne bemoeienis met de 
bevlociing der toenmalige residentie Bagëlèn, 
een gewest dat, zooals hij het zelf uitdrukte, zon
der bevloeiingswerken niet bestaan kan. Merk
waardig is het dan ook dat er sporen gevonden 
zijn, dat men zich in de oudheid aldaar reeds op 
het maken van waterleidingen toelegde. „Zoo 
kwam”, zeide de heer Pet in een Geschiedkundig 
overzicht, „tijdens den watersnood in 18(U juist 
bij den mond van de leiding Kragilan, regent
schap Pocrworëdjo, district Loano, door het ge
heel vernielen daarvan, een daa'rondergclegen 
in de rots gehouwen oude mond, met een in de 
rots gekapte gedeelte leiding voor den dag; een 
werk dat meer dan waarschijnlijk tot de Hindoe- 
periode behoort. Ook beweert men dat bij het 
meer Mèndjèr sporen zijn te vinden van eene 
aftapping uit dicnzelfden tijd. Hoe weinig ook 
in den tijd, dat de Inlandschc Mohainmcdaan- 
schc vorsten heerschten, voor het volkswelzijn 
werd gedaan, toch schijnt men de zoo onont
beerlijke waterleidingen niet geheel veronacht
zaamd te hebben. Immers Dipo Negoro, 
dat type van een Mohammedaansch vorst, die 
voorzeker weinig tijds en gedachten wijdde aan 
openbare werken, schrijft zelfs in liet felst van 
den oorlog zijnen volgelingen uitdrukkelijk voor, 
de waterleidingen te sparen2).” Ook de con
troleur J hr. J. F. W. v. d. W. v'onSchmi dt 
auf Alten sta dt schrijft in zijn in 1874 
gcpublicecrden Atlas van Bagclejj (bl. 6 en 13) 
over den ingenieur G. A. Pet, die zijn beste 
krachten aan dit gewest heeft gewijd: Door hem 
zijn in de laatste 10 jaren tal van goede water
werken, zoowel tot irrigatie van velden als tot 
droogmaking van moerassen, ontworpon en 
uitgevoerd. Pot’s naam is op dit gebied verbon
den aan de leidingen Kèdoengpoetri, Loncng, 
Reboek en Kali Koetoe in de afd. Koetoardjo, 
de Badegollan, Pesoetjen en Kali Gending in 
de afd. Këbocmcn on de Ivedoeng Samak in 
de afd. Karang Anjer. Doch ook op een ander 
deel van het technisch terrein werd zijn naam 
in deze residentie gevestigd, namelijk door de

*) Zie liet artikel onder zijn naam in dit werk.
-) H. de Bruyn, Iets over bevloeiingen, Lei

den 1870 bl. 27-28.
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jaarlijkschc bezoldiging: 1 directeur (/ 19.200), 
2 hoofdingeniours le klasse (/ 14.400), 2 id. 
2c klasse (/ 12.000), 8 ingenieurs lc kl. (/ 9000), 
12 id. 2c kl. (/ 6000), 20 id. 3e kl. (/ 3900), 
20 aspirant-ingenicurs (/ 3000), 4 architecten 
lc kl. (/ 5400 a / 7200), 4 id. 2c kl. (/3600 a 
ƒ 5400), 15 opzichters lc kl. (/ 2100), 30 id. 2e 
kl. (/' 1G20), 30 id. 3e kl. (/ 1080). Voorts werd 
het administratief bureau uitgebreid tot 'een 
chef (/ 7200) en 12 commiezen van verschil
lenden rang. Als aspirant-ingenieur zouden wor
den aangenomen personen, die een examen had
den afgelcgd, voor hen omschreven inlnd. Stb. 
1S64 n°. 139, en voor architecten en opzichters in 
Ind. Stb. 1857 n°. 101. Dat men niet zooals later 
voor de ingenieurs het diploma van Delft als cisch 
stelde, zal veroorzaakt zijn door de moeilijk
heid om candidaten te vinden. Wel was / 2500 
als gratificatie voor uitrusting beloofd, maar 

#eene ingenieursformatie, waarbij 40 plaatsen 
van de 65 geen grooter bezoldiging gaven dan 
ƒ 250 a / 325 ’s maands, was voor gestudeerde 
jongelui niet aanmoedigend. Wij zagen reeds 
hoe Pet destijds uit de Nederlandsche opzichters 
was gerccruteerd, en dit is ook het geval geweest 
met een aantal anderen, waaronder er meer
dere waren, die in de practijk hebben bewezen, 
dat een opzichter, die bij wijze van onderschei
ding tot een hoogeren werkkring wordt geroe
pen, wel eens beter voldoet dan een voor inge
nieur opgeleid persoon, die tot de middelmatig
heden in zijn vak behoort. Toch is het nemen 
van zulke proeven gevaarlijk en reeds sedert 
lang is dan ook de weg naar den waterstaat 
voor niet-gediplomeerde ingenieurs afgesneden.

Intusschen was omstreeks dezen tijd de werk
kring van den directeur uitgebreid, omdat er 
in Indië nieuwe diensttakken ingcsteld waren. 
Zoo vindt men in 1863 (Ind. Stb. n°. 56) het beheer 
van het M ij n w c z e n georganiseerd, dot zou 
bestaan uit één hoofdingenieur als chef met 
2 ingenieurs le kl., 4 id. 2e kl., 6 id. 3e Jtl. en 
2 aspiranten, terwijl bij Ind. Stb. 1865 n . 18:; 
ook het beheer van het S t o o m w e z c n zijn 
beslag kreeg. In het vorige jaar was ook de 
dienst van de Telcgraphie voor liet 
eerst geregeld (Ind. Stb. 1862 n°. 82). alsmede die 
der Poster ij en (Ind. Stb. 1862n°. 103a). llel 
oppertoezicht over al deze diensttakken weid 
aan de directie der openbare werken opge
dragen.

Dit zou echter in dien vorm niet lang zoo 
duren, omdat men eene verdere reorganisatie der 
departementen van algemeen bestuur op liet oog 
had. Bij Ind.Stb. 1855 n°.23wasdeoudeGenerale 
Directie van Financiën vervallen en bepaald, dat 
de takken van liet algemeen burgerlijk bestuur 
in N.-I. beheerd zoiTden worden door vijf op 
zichzelf staande directeuren, respectievelijk van 
financiën, der middelen en domeinen, der pro
ducten en civiele magazijnen, der cultures en der 
burgerlijke openbare werken. Bij het Kon. Besluit 
van21 Sept. 1866n°.66(Ind.Stb.n°. J 27) werd hier
in eene wijziging gebracht, waarbij de middelen en 
domeinen bij financiën werden getrokken, 
de directie der producten en civiele magazijnen 
vereenigd met de cultures ^verging in die van 
binnenlandseh bestuur en er naast 
burgerlijke openbare w e r k e n nog 
een nieuw departement werd gevormd van 
o n d e r w ij s, eeredionst en n ij v e

prachtige boogbruggen van gehouwen rivier- of 
rolsteenen onder zijn toezicht gebouwd. Wij 

de Këdocng-Mcnjawah met- twee span-noemen
ningen van 20 M., de Salatiang en Ivëdoeng- 
agoeng elk van 20 M. spanning, dc Ivcmit met 
vijf spanningen van 15 M. en dc door hem 
ontworpen brug Tembono over de Lokoeloe 
met twee spanningen van 19.50 M. en één van 
34 M., waarvan o.a. in het Gedenkboek 
van het 50-jarig bestaan van het K o n. Ins t. 
v. I n g. eene afbeelding voorkomt1).

*

*

Op 13 April 1861 legde de directeur Uhlen- 
beck zijne betrekking neder en 5 dagen later 
werd H. d c Bruyn in zijn plaats benoemd, 
toen nog geen 46 jaar oud. Met grootc inge
nomenheid aanvaardde hij dc taak en. terwijl zijne 
denkbeelden gerijpt waren ten gevolge van het
geen hij op zijn reis gezien had, trachtte hij ze 
zooveel mogelijk in toepassing te brengen. In 
een land, waar de irrigatie zoo nauw samen
hangt met dc verbouwing van het hoofdvocdsel 
der bevolking, dc rijst, wenschte hij een water
staatsdienst geëigend aan de behoeften des 
lands. Waar voorts op veel plaatsen het water 
verspild werd, wilde hij een wet op het water
beheer. Voor dit laatste heeft hij o. a. een 
studie gemaakt van de waterwetgeving van 
Koord-It alië (Ind. afl. T ij d s c h r. K. I. v. I. 
1875—76) en voor het voeren van het beheer 
stelde hij zich dat van Italië ten voorbeeld, 
waar Jionderden landbouw-technici werkzaam 
zijn in streken, zoo groot als één residentie 
op J?va. De voorstellen tot vermeerdering van 
het personeel, welke hij deed, waren dan ook 
gericht op een eindtoestand met 181 ingenieurs, 
30 architecten en 515 opzichters, die jaarlijks 
ongeveer 23 ton zou kosten. Deze vertoogen 
vonden weinig ingang bij de machthebbenden, 
die nog den tijd gekend hadden, toen er om zoo 
te zeggen geen waterstaat bestond. Wel was er 
toen geld genoeg, doch de waterstaat bleef een 
stiefkind en toen men zag dat het op den duur 
zoo niet ging, werd bij het Kon. besluit van 
26 Dcc. 1864 n°. 70 (Ind. Stb. 1865 n°. 30) 
eene nieuwe organisatie afgekondigd, waarbij 
het personeel niet onbelangrijk werd vermeer
derd, doch in zulk eene ongunstige rangver- 
houding, dat de promotie daardoor ernstig werd 
bedreigd, en een tiental jaren later de toestand 
onhoudbaar bleek. Krachtens dit besluit werd 
het corps ambtenaren bij den Waterstaat en 
de Burgerlijke Openbare Werken samengesteld 
als volgt, met^ de achter elke functie vermelde

) Na in 1872 met een tweejarig verlof 
wegens langdurigen dienst naar Nederland te 
zijn vertrokken werd Pet in 1874 een korten 
tijd eerstaanwezend ingenieur in Cheribon en 
werd hij nog datzelfde jaar bij het technisch 
bureau te Batavia als hoofdingenieur geplaatst. 
In 1876 met den heer E d c 1 i n g in commissie 
gezonden naar de Brandcwijnsbaai bij Padang, 
kwam hij bij de terugreis om liet leven door 
de schipbreuk van de „Luitenant-Gcncraal 
Kroesen” in Straat Lagoendi, op 21 Juli 
1876, toen van 300 personen slechts 60 gered 
werden, o. w. Edeling. Pet’s lijk is nooit 
gevonden. Omtrent zijn archeol. werkzaam
heid op het Diëng-plateau, zie Notulen 
Bat. Gen. deel'XIV-1876, bl. 49

:;

■;

;
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heid 1). Daar dit laatste verschillende afdcc- 
lingcn onder zich kreeg, vroeger bij andere 
departementen ingcdeeld, schijnt van de bur
gerlijke openbare werken toen het m ij n- 

afgenomen te zijn, als meer behoorende

dienst met pensioen. Hij mocht geruimen tijd 
van een welverdiende rust genieten en overleed 
op 9 Aug. 1890 te ’sGravenhagc. Omtrent, zijne 
werkzaamheid valt mede te doelen, dat hij 
bekend was wegens zijn vernuft en studielust. 
Te Soerabaja was hij omstreeks 1845 werkzaam 
bij den bouw van de sluis Mêlirip, terwijl hij 
aldaar ook cene verlegging van de monding der 
Solo-rivicr ontwierp, later door de Bruyn uit
gevoerd (levensbericht van deze t. a. p. bl. 116). 
Men schijnt bij moeilijke vraagstukken dikwijls 
van de kunde van den ingenieur Beyerinck 
te hebben geprofiteerd door zijn oordeel in te 
winnen. Zoo was hij het die, na het bezwij
ken van den Rambatan-dam in ïndramajoc in 
1855, onmiddellijk derwaarts in commissie ge
steld werd en een uitvoerig en zeer wetenschap
pelijk xiitgewerkt rapport uitbracht; doch het 
was een van zijn zwakke zijden dat de adviezen 
wel cens wat lang uithieven, wanneer inmiddels 
zijn aandacht door andere zaken werd afgeleid. 
Bedoeld Ra mbatan-rapport verscheen eerst drie 
jaar na het ongeval (zie de Ind. afl. van het 
Tijdschr. K. I. v. I. 1876 — 77, bl. 78). Ook 
over de opstuwing van de Sampean werd hij in 
1864 gehoord en twee jaar later verscheen .daar
omtrent een uitgewerkt ontwerp (Verslag B.O.W. 
1895, bl. 298). Gaat men na wat deze begaafde 
man, die reeds op 19-jarigen leeftijd in dienst 
kwam, op technisch gebied presteerde, dan was 
juist het beheer van het departement, waarbij de 
opvolger van de Bruyn nog in bijzonder .moei
lijke omstandigheden verkeerde, blijkbaar geen 
taak in overeenstemming met zijn aanleg en zijn 
eigenaardigheden, welke hem in dien werkkring 
noodzakelijk in den weg moesten staan en dit 
zal wel de reden van zijn spoedig heengaan ge
weest zijn.

Zijn opvolger was (3 Febr. 1S70) J h r. W. 
H. F. 11. van Radcrs1), op 13 Nov. 1S27 
te Cura^ao geboren, die aan de Delftsche Aca
demie studeerde en bij Kon. besluit van 5 Nov. 
1852 voor den Indischcn waterstaatsdienst werd 
aangewezen, na reeds in 1850 te zijn gepromo
veerd. Terwijl het niet .blijkt dat zijn naam, 
den tijd dien hij in ondergeschikte rangen dienst 
deed, aan buitengewone gebeurtenissen op inge- 
nieursgebied verbonden is, kenmerkt zich zijn 
directeurschap door verschillende bijzonder
heden, namelijk door de eerste plannen voor een 
zeehav.en voor de grootc vaart te Batavia en 
door de uitbreiding van het ingenicurscorps. 
Ook werd in 1871 de commissie benoemd tot 
het ontwerpen van eene regeling van het irriga- 
tiewezen op Java, waarin in 1872 zijn van ver
lof teruggekeerde ambtsvoorganger de Bruyn 
zitting kreeg, die er weldra do ziel van uit- 
rnaaktc. De arbeid dier commissie werd neer
gelegd in een rapport, dat echter tot dusverre 
niet tot eene wettelijke regeling van het on
derwerp heeft geleid.

De z o o h a v o n voor Batavia, ten 
slotte aangelegd te T a n d j o o n g P r i ok, 
heeft haar ontstaan te danken aan dcT~vef- 
anderdc toestanden, welke het gevolg waren 
van de doorgraving van. de hindengto van 
Suez en het was de vérziende blik van den 
toonmaligen Prins Hendrik, die de aan

wezen
tot de nijverheid. Deze reorganisatie maakte eeno 
herbenoeming der directeurennoodig.zoodat men 
in don Almanak voor 1867 en later den datum 
van*bcnocming van de Bruyn vermeld ziet als 13 
Nov. 1866. Lang zou hij echter niet meer in die 
betrekking blijven, want zijn hooge eischen op 
waterstaatsgebied en de volharding, waarmede 
hij deze bij de Regcering voorstond, gaven aan
leiding tot een minder aangename verstandhou
ding, die er niet op verbeterde toen bij de 
onvermijdelijke bezwaren, welke de invoering 
van de nieuwe comptabiliteitswet medebracht, 
ook pp administratief terrein de Bruyn niet 
mccg*aandc bleek en aan de Regcering mede
deelde dat het administratief personeel bij zijne 
bureaux dientengevolge noodzakclijk vermeer
dering behoorde te ondergaan, daar hij zich 
anders niet voor den geregelden gang van 
zaken bij zijn departement verantwoordelijk 
kon stellen. Jn den boezem van den Raad van
Jndië was te voren reeds het voorstel gedaan om 
hem uit zijne betrekking te ontslaan; dit voor
stel werd door den G.-G. echter niet opgevolgd, 

• omdat hij den departementschefs het recht 
toekende onbewimpeld hunne meening te zeg
gen en de Bruyn’s onafhankelijkheid waardeerde. 
Toch hadden deze quaesties het zenuwgestel van 
laatstgenoemde sterk aangetast en in den aan- 
vang van 186S onttrok hij zich aan zijn druk
ken en ondankbaren werkkring door een verlof 
wegens ziekte naar Europa, dat 10 Jan. 1868 
verleend werd '-).

Tijdens het directeurschap van de Bruyn kwam 
een nieuw regelement op het beheer en toezicht 
over den Waterstaat tot stand. (Ind. Stb. 1867 
no. 85).

Als opvolger van do Bruyn werd op 30 Jan. 
1868 de Hoofdingenieur le kl. P. J. G. B c y e- 
rinc k aangewezen. Deze was 7 Mei 1820 te 
Nijmegen geboren en in 1839 benoemd tot 
ambtenaar van den waterstaat en de landsge- 
bouwen in N.-I. In 1841 werd hij ingenieur 3c 
klasse en werd aan tien hoofdingenieur te Batavia 
toegevoegd; in 1851 bevorderd tot ing. 2e kl., 
in 1855 tol le kl. en in 1859 tot waarnemend 
hoofdingenieur, aanvaardde deze ambtenaar het 
directeurschap zelfs nog iets jonger dan de Bruyn, 
doch om hel veel spoediger neder te leggen; 
want reeds in het begin van 1870 verliet hij den

) Een departement van j u s t i t i c . ont
stond eerst in 1870, een van 1 a n d b o u w 
in 1904, dat van G ö u v o r n e m e nis- 
b e <1 r ij v e n in 1908, terwijl de departemen
ten van o o r 1 o g en m a rine respec
tievelijk den commandant van het leger en 
der zeemacht tot chef hebben.

-) Gedurende zijn verlof, trad de Bruyn een 
paarmalen als spreker op on zijne redevoeringen 
„Over den tegenwoordigen toestand van den 
landbouw op Java” en „Iets over bevlociingen 
op Java” zijn in*I870 te Leiden uitgegeven. 
Ook was hij een warm voorstander van raijn- 

• ontginning, getuige de brochure „Ontwerp 
koperinijn-ontginning op het eiland Ti- 

mor" (zie JCielstra t. a. p. bl. 131 —133).

i

*) Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur” 
van 1889 no. 52.

van

;
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zoo groot en de beschikbare fondsen en perso- 
nccle krachten waren zoo gering, dat het over
gaan van den primitieven toestand van 1850 
en vroeger tot dien van thans, nu de voornaamste 
wegen alle van goede bruggen voorzien zijn, 
met gemetselde bogen of met ijzeren liggers, 
waarop djatihouten dokken, een arbeid heeft 
gekost, dien men niet licht heeft te tellen op 
een eiland van do uitgestrektheid van Jhva. 
Langs den grooten postweg holden nacht en 
dag de ouderwetsche wagens met vier paarden 
bespannen, een waarloos wiel achterop gebon
den, die eens in het etmaal in elke richting de 
brievenpost naar de verschillende plaatsen over
brachten. Wanneer door bandjir een der wrakke 
bruggen instortte, dan was er oponthoud en 
moest met behulp van het nabijzijnde kam- 
pongvollc in de eerste plaats voor het over- 
brengen van de „kareta bagar”, den brieven- 
postwagen, gezorgd worden, om Batavia of 
Semarang en Soerabaja niet te laten wachten, 
in verband mot het vertrek van een mail enz. 
Om in die periode tusschen 18G5 en 1875, toen 
vooral-op dit gebied hard gewerkt is, wat tot 
stand te brengen, was een energiek ingrijpen 
noodig en al werd niet altijd gehandeld in over
eenstemming met de denkbeelden van stelsel
matig financieel beheer, welke aan de pas in
gevoerde comptabiliteitswet ten grondslag lagen: *
— dat vele residenten op voorstel der ingenieurs 
van hunne bevoegdheid om in spoedeischcnde 
gevallen onverwijld gelden beschikbaar te stellen 
een-ruim gebruik maakten is in dien overgangs
tijd niet te misprijzen geweest.

Terugkomende op de zeehaven, waarvoor de 
reeds genoemde commissie plannen had te be
ramen, zij vermeld dat in de commissie geen 
eenstemmigheid werd verkregen-: De voor
zitter, de oud-directeur de B r u y n, de hoe
ren Schram en van H o g e n d o r p, 
alsmede de hoofdingeniepr van het mijnwezen 
E v e r w ij n, waren voor het onder leiding van 
J hr. van Raders uitgewerkte ontwerp voor 
een haven te Tandjocng Priok, terwijl de 
dorheid, grootcndeels uit niet-technici bestaande, 
vasthield aan een haven dicht bij de stad. Dii 
had ten gevolge, dat men de zaak aan hetoordee I 
onderwierp van eene Nederlandsche commissie 
bestaande uit de ingenieurs P. Galand, J.A.A.
W a 1 d o r p en A. R. B 1 o m m e n d a 1. Deze 
commissie verccnigde zich met het denkbeeld 
om de haven te Priok te bouwen, doch het 
plan wqrd gewijzigd door den heer Waldorj 
die, niet gebonden door eisehen, welke in de 
Indische commissie gesteld waren, twee bassins 
van 175 M. breedte en 1000 M. lengte ont
wierp, met een buitenhaven tusschen naar 
elkander toebuigende hoofden ingesloten, van 
welke beide binnenbassins echter slechts óen

dacht hot- eerst op de noodzakelijkheid van dit 
werk vestigde (zie Tijdschr. K. I. v. I. 1892 
’93, bl. 49— 14G). Het is bekend hoe in de 
Tweede Kamer der S.-G. op 25 Oct. 1872 op 
instigatie van den heer T. J. S t i e 11 j e s de 
begrootingspost werd afgestemd, waarbij ge
rekend werd op het aanloggen van een zeehaven 
in do nabijheid van het oude havcnkanaal en 

. het terugbrengen daarvan tot een bedrag be
stemd voor nadere opnemingen. Deze werden 
gedaan door den toenmaligen hoofdingenieur M.
J. Schram en den luitenant t. z. Ie kl.
W. baron van II ogen dorp, terwijl het 
vaststellen van de algemeene en bijzondere 
eisehen, waaraan de ontwerpen motsten vol
doen, werd opgedragen aan eene commissie, 
waarvan de directeur Van Raders voorzitter 
was, en do oud-directeur en beide genoemde 
heeren met een aant al andere’deskundigcn, mede 
op hetgebied van handel en scheepvaart, lid 
waren

* De /uitkómsten der onderzoekingen van 
Schram en van Hogendorp zijn door eerstge
noemde gepubliceerd in den jaargang 1S7G/77 
van het T ij d s c h r. d e r A f d . N.-l. van 
het K. I. v. I. en leggen getuigenis af van 
beider bekwaamheid, terwijl zij tevens aanlei
ding geven van den ingenieur M. J. S c h r a m, 
die jaren een sieraad van het ingenicurscorps 
was, nog een enkel woord te zeggen. Deze pro
moveerde in 1848 te Delft als civiel-ingenicur, 
doch schijnt eerst later het denkbeeld te hebben 
opgevat om zich aan den Indischen dienst te 
verbinden,* getuige den datum van 20 Oct.
1855 als dien van eerste indiensttreding, achter 
zijn naain in den Regeeringsalmanak vermeld.
In zijn jongere jaren was hij geruimen tijd te 
Cheribon geplaatst en verscheidene werken, 
waaronder vooral fraaie gemetselde boogbrug
gen, leggen er getuigenis af van zijn werkzaam
heid en kunde, die aanleiding waren dat hij 
omstreeks 18G8 naar Batavia werd geplaatst bij 
de directie, waar hij nog was toen de haven- 
quacstie op het tapijt kwam.

In zijn opvolger te Cheribon J. P. van Mans- 
velt verkreeg dat gewest een niet minder 
kundig en werkzaam eerstaanwezend ingenieur.
Men moet van de toestanden destijds van 
tijdgenooten gehoord hebben om naar eisch 
te waasdecren wat door zulke mUnnen tot 
stand is gebracht. Behalve een aantal bin
nenwegen omvat dit gewest o. a. van Tomo 
tot Losari een lengte van 78 kilometer grooten 
postweg, waarin meer dan 100 kapitale brug
gen over de verschillende rivieren, die van de 
helling van den Tjérmai afkomen, ongerekend 
een 90-tal kleinere doorlaten. Deze bruggen en 
de tallooze, die in de binnenwegen werden aan
getroffen, waren destijds voor het • meerendeel
van hout, in beerendienst gebouwd, toen het in uitvoering is gekomen. De heer Waldorj) 
hout maar stelselloos in de bosschen mocht deed een cómmissiereis naar Java in het belang

van het havenontwerj» en werd daarbij verge
zeld door den Indischen ingenieur le klasse 
J. A. d e Gelder1), oud-zeeofficier, die als 
zoodanig zijn diensttijd reeds van 1855 kon 
tellen, doch eerst op 12 Noy. 1803 als aspirant- 
ingenieur, na een in Indië afgelegd examen, 
in het corps was getreden en zich juist op dat 

• wing vereischten, zooveel mogelijk van steen oogenblik met verlof in Nederland bevond.
vervaardigd zullen worden. In dien geest was ------------------

* men geleidelijk werkzaam, doch de taak was

:
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aangekapt worden. Om aan het zware onder
houd, waarop het instandhouden der communi
catie op die wijze aan de bevolking le staan 
kwam, tegemoet te komen, werd in 1850 (Bij
blad 1382) door de Regeering bepaald, dat de 
landhoofden van houten bruggen op de hoofd- 
wegen van Java, naarmate dezelve vernieu-

) Zie het art. onder zijn naa-m in dit werk.i
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Deze werd als de toekomstige uitvoerder van 
het werk aangewezen en men had hier inderdaad 

gelukkige keuze gedaan. Reeds bekend 
door zijn werkzaamheid bij den gcwcstclykcn 
dienst in Pökalongan en later in Banjoeinas, 
was hij een chef, door zijn ondergeschikten op 
de handen gedragen en die tevens blijk had 
gegeven van een merkwaardig organisccrcnd 
taleftt. Zijn vroegere carrière bij de marine 

. maakte hem tevens geschikt om als bevelvoerder 
op'te treden over die kostbare en uitgebreido 
vloot van hopperbarges, baggermolens en andere 
vaartuigen, die voor den bouw van het werk 
onmisbaar waren, en waarop een personeel, van 
heinde en ver gerecruteerd, een krachtige hand 
eischte om allen tot het groote doel te doen 
samen werken. Van de organisatie van den 
dienst en de te overwinnen moeilijkheden kan 
men zich eenigszins een denkbeeld vormen door 
de beschrijving van den aanleg van de zeehaven 
te Tandjocng Priolc, die in de Verhandelingen 
van het K. Inst. v. Ing. 1892/93 is opgenomen. 
Het is een moeilijk werk geweest; men heeft 
er jaren aan gearbeid, maar het zal steeds 
getuigen van de kennis, de toewijding en de 
volharding der ingenieurs, die het onder leiding 
van den heer de Gelder tot stand brachten 
beneden de geraamde kosten. •

verkondigd. Naarmate de Atjèh-oorlog schatten 
ging kosten en de koffieprijzen achteruit gingen, 
werd integendeel juist een periode van bezuini
gen en inkrimpen ingewijd, die een tiental jaren 
later haar hoogtepunt zou bereiken.

De Bruyn aanvaardde zijn tweede direc
teurschap, krachtens G. B. van 10 Aug. 1874 
n°. 29, doch kort daarop ontviel hem een 
groote steun, daar de Gouverneur-Generaal 
L o u d o n in Maart 1875 zijn ontslag nam. * 
Mocht Loudon over het algemeen de inzichten 
van de Bruyn gedeeld hebben: met zijn opvolger, 
den heer van Lans berge, was dit geens
zins het geval en kreeg langzamerhand cone 
andere ri^iting de overhand, waarbij het scheen 
dat de Waterstaat en de waterstaatswerken in 
Indië als een artikel van weelde werden be
schouwd. Dat dit de Bruyn verdroot, behoeft 
geen betoog. Bovendien waren er verschillende 
oorzaken, die hem met minder energie den 
strijd deden volhouden; hij nam zijn ontslag, 
dat hem in Juni 1877 werd verleend en scheepte 
zich naar Nederland in, waar hij zich eerst te 
Amersfoort en later te ’s-Gravenhage vestigde, 
en op 8 Dec. 1885 na cene kortstondige ziekte 
overleed.

In deze tijd valt ook de episode met het 
Kabookanaal. Tot de uitvoering van dit werk, 
strekkende voor de bevloeiing van 16000 bouws 
rijstvelden gelegen tusschen de Brantasrivier 
en de Goenoeng Konden gsche heuvels en waar
van de kosten waren geraamd op / 1.800.000, 
werd in 1873 na langdurige voorbereiding be
sloten, en werd hot werk aan besteed voor een 
bedrag van / 1.798.990. In April 1874 werd 
met de uitvoering begonnen, doch reeds in 
September d.a.v.- verzocht de aannemer van 
de uitvoering te worden ontheven omdat hij 
geen werkvolk kon krijgen. Dit werd toegestaan 
en het werk werd riet hervet, zoodat de betrok
ken streken voor een groot deel ook nu nog niet 
bevloeid zijn. (Zie Aanteekeningen betreffende 
de Kabookanaalplanncn, Tijdschr. K. I. v. I. 
Afd. N -I. 1904/05).

Intusschcn had onder het beheer van den 
directeur de Bruyn de formatie van het inge- 
nieurscorps zich uitgebreid door do op voor
dracht van Van Radcrs getroffen regeling, ver
vat in het Kon. Besluit in Ind. Stb. 1874 n°.

een

In 1874 vertrok de directeur J h r. van 
Kaders met verlof wegens ziekte naar Eu
ropa en voor de aldus opengekomen betrek
king werd door den Gouverneur-Generaal M r. 
J. Loudon de oud-directcur H. de Bruyn 
opnieuw in aanmerking gebracht, die zich na 
zijn verlof sedert 23 Febr. 1S71 weder in Indië 
bevond. Daar de vorige G.-G. Mr. P. M ij e r 
hem niet genegen was, bleef hij een jaar lang 
non-actief op wachtgeld, en eerst door diens 
opvolger werd hij als lid in de boven besproken 
commissie voor het irrigatiewezen opgenomen. 
Behalve hare onderzoekingen op wetgevend ge
bied, had deze commissie, op advies van de 
Bruyn, aan de Regcering de wenschelijkheid 
betoogd om in verband met de in werking tre- 
ding coner wet op de irrigatie, aan hem een 
plaatselijk onderzoek op te dragen naar den 
stand der bcvloeiingen in die stroken, welke 
geacht konden worden liet eerst voor de toe
passing dier wet in aanmerking te komen, zooals 
het stroomgebied van de Brantas, de met vele 
irrigatie-werken bevoordeelde residentie Bagö- 
lèn, en Batavia. Daartoe door de Regcering 
gemachtigd, begaf de Bruyn zich in Oet. 1872 
op reis, doch nadat hij een deel der taak vol- 
voerd had, bereikte hem de opdracht om zich 
zoodra mogelijk naar D é m a k te begeven, 
ten einde daar waar weder hongersnood 
dreigde — den toestand op te nemen en voor
stellen tot verbetering te doen. Eerst een jaar 
later werden de rapporten over do waterrege- 
lingen ingediend. Deze hadden de strekking de 
noodzakelijkheid aan te toonen van de invoe
ring eener wet op het waterbeheer, het doen 
van ingrijpende verbeteringen aan én hot uit
breiden van de bevloeiingswerken, het uitvoe- 

van bouw- en waterstaatswerken steeds door

58, waarbij werd bepaald dat het corps zou 
bestaan uit 5 hoofdingenieurs lo kl., waarvan 
3 werkzaam zouden zijn als Inspecteurs, 5 
hoofdingenieurs 2e kl., 15 ingenieurs lo kl., 
25 idem 2e kl., 15 idem 3c kl. en 10 aspirant- 
ingenicurs. Bij deze rangverhouding, waarbij de 
twee laagste rangen J/a van bet aantal perso
nen omvatte tegen 2/3 bij fle regeling van 1865, 
was voor de promotie beter gezorgd.In het aantal 
hoofdingenieurs, waarvan slechts drie, als Inspec
teurs, een geheel zelfstandigen werkkring hadden, 
en ingenieurs ie klasse kwam spoedig weer 
een wijziging, daar korten tijd daarna het 
voorstel werd gedaan om in plaats van 5 
hoofdingenieurs van elke klasse, respectievelijk 
op / 1200 en / 1000 ’s maands, er slechts 4 in 
elke klasse aan te stellen, doch op eene bezoldi
ging van respectievelijk / 1500 en /1200 ’s manuds, 
waardoor de positie in rang meer gelijk 
komen met die van hoofdinspecteurs, residenten 
en dorgelijke hoofdambtenaren, en het aantal

-

ren
deskundigen te doen plaats hebben en in verband 
daarmede cone geleidelijke, belangrijke uitbrei
ding van het corps ingenieurs. Die denkbeelden 
werden toen echter op een ongelukkig tijdstip ingenieurs lo klasse daarentegen met 2 to ver

zou —

46IV



ff
WATERSTAAT.722

met dilettantenwerk, enz. weder uitgcspecld. 
Het was blijkbaar, enkele goede uitzonderingen 
daargelaten, eene verhouding geworden, waarin 
ingegrepen diende te worden l).

Buiten den waterstaat om werd aan den tocn- 
maligen directeur van Financiën, later Alge
meen Secretaris, den heer J. P. S p r e n g c r 
van E y k, opgedragen om in plaats van het, 
vigeerende reglement vervat in Ind. Stb. 1867 n°. 
85 een ander te ontwerpen en dit word, na* 
slechts voor den vorm om advies aan eene 
commissie van drie te Batavia wonende inge
nieurs te zijn gezonden, bij Ind.St. 1877 n°. 238 
afgekondigd en met 1°. Jan. 1878 ingevoerd.

Het groote verschil met do vroegere regeling 
spreekt uit de eerste artikelen.

Volgens het oude reglement van 1867 op het 
beheer en toezicht over de burgerlijke openbare 
werken, bepaalde art. 4: „Ieder hoofd van 
gewestelijk bestuur is superintendent over ’s lands 
burgerlijke openbare gebouwen en werken in 
zijn gewest en als zoodanig verantwoordelijk 
voor het behoorlijk beheer van dezen tak van 
dienst.” Het recktstrceksch beheer was daaren
tegen ingevolge art. o aan de eerstaanwezende 
ingenieurs opgedragen, die door een streng toe
zicht zorg hadden te dragen voor het behoorlijk 
onderhoud en den goeden staat der werken. Zij 
waren rechtstreeks ondergeschikt aan het hoofd 
van gewestelijk bestuur en behoorden dezen op 
alles opmerkzaam te maken wat de belangen van 
den dienst kon benadeelen en hem de werken 
voor te stellen, die in het algemeeij. belang of 
in dat van den lande noodig waren/

Deze bepalingen werden bij Gouv. besluit 
van 25 Nov. 1877 n°. 39 (Ind. Stb. 1877 n°. 238) 
geheel gewijzigd, door in art, 1 te bepalen dat 
de hoofden van gewestelijk bestuur met liet 
beheer en toezicht belast zijn. De Inspecteurs 
moesten hen zoowel als den Directeur ter zijde 
staan. „De ambtenaren der B. O. YV.”, zoo 
lviddc het verder, „in eenig gewest te werk 
gesteld, voeren de bevelen van het hoofd van 
gewestelijk bestuur uit”. Deze verandering 
wekte veel ontevredenheid. Genoeg zij het te 
vermelden.dat de ontevredenheid zich luchtte 
in de sympathie, waarmede een werkje als 
dat van Post ontvangen werd en dat de rcgec- 
ring zich genoopt zag, om drie hoofdingenieurs, 
die zich met de nieuwe orde van zaken niet 
bleken te kunnen vereenigen, ongevraagd hun 
ontslag te geven.

De nieuwe regeling werd door eene uitvoerige 
* kabinetscirculaire, opgenomen in Bijblad 3252, 
toegelicht en in het Koloniaal Verslag van 1879 
werd er op gewezen dat zij al dadelijk in do 
meeste gewesten tot vormindering van schrijf
werk leidde, omdat de afzonderlijke bureaux 
van de eerstaanwezend ingenieurs als zoodanig 
werden opgeheven en deze in het vervolg een 
onderdeel van het residentiebureau vormden, 
waardoor de gewestelijke autoriteiten in meer 
rechtstreeksche aanraking met het bouwdepar
tement kwamen.

Een zeer belangrijk uitvloeisel van de nieuwe

meerderen. In het algemeen had de directeur 
de Bruyn bij zijn tweede optreden geen sym
pathie voor technische directeuren weten te 
winnen en na zijn ontslag werd de proef genomen 
het beheer aan een gewezen secretarie-ambtenaar 
op te dragen. De heer H. J. Bool1) werd op 
o Juni 1877 benoemd tot directeur.

Wanneer men onbevooroordeeld op de toe
standen tracht terug te zien, dan trad hier eene 
reactie in, welke van het- standpunt der regeering 
op dat oogenblik te verklaren was. Het optreden 
van den Directeur de Bruyn met zijn grootschc 
plannen omtrent de leiding en toekomst van 
het irrigatiewezen schijnt van eenzijdigheid niet 
vrij te pleiten. Bij zijn voorstellen komt ons 
zijn evenknie in Britsch-Indic S i r *A rthur 
Cotton in de gedachte met zijn2): „I am 
no financier, I am an engincer”. In dien gedach
tengang werd ook een zekere minachting voor 
de administratie geboren. De comptabiliteits
wet, die zoo noodig was, doch zoo velen moeite 
en last veroorzaakte, werd in het algemeen 
reeds niet met instemming ontvangen en toen 
er speciale regelen noodig waren om ook de 
burgerlijke openbare werken meer systematisch 
te belieeren, waren er hoofdingenieurs, die klaag
den dat men elkaar met de boeken wel om de 
ooren kon gooien: in hun oog werd de uitvoering 
achtergesteld bij de boekhouding. Als chef van 

* een departement heeft men voortdurend aan
raking met tal van kleine dagelijksche zaken, 
die op het oog weinig belangrijk zijn, maar 
waarmede dikwijls zoowel ’s lands geldelijk be
lang als dat van een aantal personen betrokken 
is. Wanneer men een flink geroutineerd secre
taris heeft, dan is het verleidelijk om de regeling 
van al die zaken aan hem over te laten en alles 
te parafeeren wat door hem voorgelegd wordt. 
Op die wijze krijgt zoo iemand soms grooten 
invloed. Mag men ooggetuigen uit dien tijd ge- 
loovcn, dan was die invloed destijds geen ge
lukkige 3). Terwijl bij andere depai'tementen 

. vele ambtenaren geplaatst waren, die later in 
hoogere rangen uit blonken, was dit departe
ment in hoofdzaak bezet met administratief 
personeel, dat door de ingenieurs der technische 
afdeeling niet hooggeschat werd. Daardoor ont
stond eene minachting voor de „kommiezerij”, 
die ook op vele technici in de binnenlanden 
oversloeg. Waar hun arbeid in technischen zin 
ook wel 'eens teleurstelling baarde, lieten de 
bureaucratie en het bestuur zich niet onbetuigd 
aanmerkingen te maken en daar tegenover werd 
het misbruik van heerendiensten, het geknoei

) Zie het art. onder zijn naam in dit werk.
2) Schets van de Ontw. en het beh. der 

Openb. werken in Britsch-Indië door J. E. de 
Meyier, Amst. 18S6, bl. 29.

3) Men zie de brochure: „De verwaandheid 
van de technici contra de kommiezerij’ door 
„een kommies”, Delft, H. van Gijn, geschre
ven als antwoord op: „Over den Waterstaat 
in Ned.-Indië” door C. L. F. Post, Amster
dam 1879. Dit laatste is een vermakelijk 
boekje, dat echter juist door de overdrijving, 
eenzijdigheid en hatelijkheid, waarvan het 
op vele plaatsen blijk geeft, de zaak die het 
wenschte te dienen, veel afbreuk heeft ge
daan.

*
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) De indruk, dien het publiek van de 
zaak had gekregen, kan men lezen in het 
artikel in de Indische Gids (1898, 

* I, bl. 645): H. J. Bool herdacht in zijn 
werkzaamheid op koloniaal gebied (bl. 665).
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cle administratieve voorschrif- pTijzen lieten betalen. Zij hadden echter het 
voordeel, dat er niet met vermomden hecren- 
dionst en levering tegen gedwongen prijzen 
werd geknoeid. En al wilde men hot, in den 
overgangstijd, toen nog zoo ontzettend veel te 
doen was, met do heerendiensten zoo nauw niet 
nemen, als er maar op goedkoopc wijze veol 
tot stand kwam: — ook met die rekening kwam 
men dikwijls bedrogen uit, want licht en dicht 
in elkaar gezet met minderwaardig materiaal 
werden er wel gebouwen gemaakt, die invielen 
of onbruikbaar werden vóór dat ze nog behoor
lijk dienst hadden gedaan, of bruggen, waarvan 
het wildhout, slecht van kwaliteit, slecht be
werkt en, slecht aangebracht, geen drie regen
moessons tegen weersinvloeden bestand bleek.

Keert men thans tot de hoofdleiding van het 
departement terug, dan blijkt dat de heer H. J.
B o o 1, die do nieuwe orde van zaken had hel
pen invoeren, weldra om gezondheidsredenen 
zijne betrekking moest ncdcrleggen en dat de 
regeering, onder de riet-technici een gelukkige 
keus deed, door op 23 April 1879 tot zijn op
volger te benoemen den heer T. C. J. K r o e s e n, 
een man dio reeds een lange eervolle loopbaan ach
ter den rug haden in de moeilijke taak om zijne 
zelfstandigheid to handhaven, de ingenieurs niet 
van zich te vervreemden en veel tot stand tc 
brengen uitnemend geslaagd is. En die taak 
was verre van gomakkelijk, omdat het departe
ment der B- 0. W. geleidelijk veel meer was 
geworden dan een hoofddirectie van den water
staat en de landsgebouwen, doch een toenemend 
aantal andere belangrijke diensten omvatte, 
daar behalve het stoomwezen en de post- en 
telegraafdienst, later ook de spoorwegen daar
bij werden ingedeeld.

Intusschen moet thans de aandacht gevestigd 
worden op een ander buitengewoon werk, dat 
in deze overgangsperiode in behandeling kwam. 
Zooals vermeld is was in 1873 — 74 de oud- 
directeur de Bruyn naar Demak gegaan 
om advies uit te brengen over de verbetering # 
der irrigatie aldaar. In Mei 1873 waren aldaar 
nieuwe opnemingen begonnen en toen de Bmyn 
in het begin van 1874 opnieuw tot de betrek
king van directeur geroepen werd, was de toen
malige ingenieur G. v a n Houten 2), met de 
leiding dor opnemingen belast en aan hem, 
bijgestaan door een o tal andere ingenieurs en 
het noodigc ondergeschikte personeel, is het in 
1878 aangeboden ontwerp in hoofdzaak te 
danken. Dit beoogde de afwatering te verbe
teren door het graven van aflcidingskanalen,

x) Geboren to Groningen op 14 Sept. 1S23 
en in 1842 als sergeant in N.-l. aangekomen, 
werd Tiemon Correlis Johanncs Kroesen in 
1845 tweede luitenant bij de infanterie, en in 
liet begin van 1855 kapitein bij dat wapen; hij 
ging later over bij de militaire administratie, 
waarbij hij op G April 18G5 tot kolonel werd 
bevorderd, om in Maart 1874' benoemd to 
worden tot Lid van de Alg. Rekenkamer.
Hij word op 13 Juni 1884 eervol uit ’s lands 
dienst' ontslagen, vervulde later te Batavia 
de betrekking van lid tevens voorzitter der 
Verpondingscommissie en overleed aldaar op 
13 Mei 1902.

2) Zie zijn levensbericht in het weekblad 
„de Ingenieur” van 19.17 no. 38.

inrichting, waren 
ten, die do Directeur der B. O. W. bij circulaire 

12 Jan. 1878 n°. 400 vaststelde om do 
boekhouding op een betere leest te schoeien. 
In vroeger jaren had elk eerstaanwezend inge
nieur een vaste som in voorschot. Hiervan gaf 
hij weer voorschotten aan de uitvoerders der 
werken, die hunne uitgaven per werklijst of 
quitantie verantwoordden en op deze, ten 
Rcsidentiekantore door den ingenieur aange
boden stukken, mandateerde de Resident uit
betalingen tot een gelijk bedrag, zoodat het 
voorschot steeds weder werd aangevuld met do 
uitgegeven sommen. Op het bureau van den 
ingenieur werd een „bewakingsregistcr” aange
houden, waarin elk werk een pagina had, waar
op vermeld stond het voor de uitvoering toege
staan bedrag en waarop verder de rekeningen 
en werklijsten ingcbockt werden ten laste van 
dat werk betaald, om er voor te „waken” dat 
de toegestane som niet overschreden werd. Deze 
wel zeer eenvoudige manier van doen, waar
door controle ontbrak en men te Batavia ook

van

zeer slecht op de hoogte was van den stand der 
werken en’ fondsen, werd nu door een aantal 
boeken en staten aangevuld, die hier verder 
onbesproken kunnen blijven, evenals eene af
zonderlijke voor de ambtenaren van het B. B. 
bedachte vereenvoudigde boekhouding. 

ff' Deze laatste was namelijk noodig geworden, 
/ omdat ongeveer gelijktijdig met het reglement, 

' op 25 Dec. 187G een besluit was genomen, waarbij 
de uitvoering van een aantal werken van een- 
voudigen aard aan de technische ambtenaren 
onttrokken en aan die van het gewestelijk be
stuur opgedragen werd. Aan de eene zijde valt 
het niet' tc ontkennen dat vele pakhuizen in 
het binnenland, postloodscn, inlandsche scholen 
en dcrgclijke gebouwen van steen, djatihout 
en in de puntjes afgewerkt vrij duur waren 
gekomen, hetgeen vooral moest opvallen in een 
tijd, waarin de herinnering nog niet was uit- 
gewischt aan het gemakkelijke werken met 
heerendienstplichtigen, niet alleen Voor den ver- 
cischtcn arbeid, maar ook voor hot verzamelen
van materialen; doch om aan die ongcwenschte 
en ongedachte uitzetting van uitgaven paal en 
perk tc stellen was dit middel niet boven be
denking. Vele bestuursambtenaren, die onders
hands door een ingenieur geholpen werden aan 
project en begrooting voor een hun opgedragen 
pakhuis of ander bouwwerk, schrikten van het 
eindcijfer, brachten hot tot de helft of minder 
terug en als de autorisatie tot uitvoering ver
kregen was, dan zorgde het inlandsch bestuur 
wel dat het werk voor het beschikbaar gestelde 
bedrag gereed kwam. Anderen waren ingenomen 
met het nieuwe werk, dat hun werd opgedragen 
en besteedden veel tijd aan de leiding. Een 
resident, die er zijn tijd aan gaf om op zijn 
woonerf onder zijn persoonlijk toezicht de ge
raamten voor in de binnenlanden op te richten

teekenendpoststations te laten timmeren, is een 
•voorbeeld van do verkeerde richting, waarin 
men soms stuurde. Aan de werken door den 
waterstaat uitgevoerd kon men verwijten dat 
zij wel eens wat duur werden, vooral in de 
binnenlanden, waar de materialen nog geen 
geregeld handelsartikel waren en 
ders, die begrepen dat zij niet gedwongen

den ingenieur te leveren, zich soms fancy-

sliminc Inlan-
waren

aan
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verder de verbetering der dijken en der bestaan
de kanalen en liet aanvullen der irrigatie door 

stuw in de Sérangrivier bij Sêdadic te

sedert jarcn belangrijke quaesties aan de orde 
gekomen.

Reeds sedert lang was de vraag omtrent den 
werkelijken of vermeenden achteruitgang van 
het vaarwater naar Soerabaja aanhangig. Nadat 
reeds verschillende plannen daaromtrent waren 
geopperd, werd in 1S7G aan den directeur der 
B. 0. W. opgedragen om in overleg met den 
commandant der Zeemacht onderzoekingen te 
laten doen omtrent de stroomen in het. vaar
water en den invloed van de Solo-rivier en de 
Brantas op West- en Oostgat. Bij Gouv. besluit 
van 1G Aug- 1S7S n°. 15 werden voor dit doel 
in commissie gesteld de ingenieur le klasse 
J. D ij k s t r a en de luitenant t./z. H. N ij g h, 
die ten opzichte van het Westgat in hun rap
port tot het besluit kwamen dat de Solo-rivier 
de oorzaak van den achteruitgang was en dat 
het dus noodig zou zijn do uitwatering van deze 
rivier naar het Noorden te verleggen. Een oud 
plan, om dit te doen ongeveer op de grens van 
de residentie Rembang, zou te kostbaar zijn 
en ook te veel tijd vorderen en daarom werd 
eene verlegging der monding in de richting 
naar Oedjong Pangka noodig en voldoende 
geoordeeld. Het voorstel tot deze verlegging 
werd in 18S1 ingediend en kort daarop vertrok 
de heer Dijkstra, die inmiddels tot hoofdinge- 
nicur bij de Staatsspoorwegen was benoemd, 
naar Europa, waar ook de heer Nijgh weldra 
aankwam, zoodat er gelegenheid was het plan 
met eene commissie van twee Nederlandsche 
deskundigen te bespreken, namelijk den Staats
raad M. H. J a n s e n, destijds de ontdekker 
van het naar hem genoemde vaarwater in liet 
Oostgat, en den ingenieur J. A. A. W aldor p, 
dezelfde die over dc Priok-havcn had geadvi
seerd. Deze keurden het denkbeeld der door
graving goed, welke tusschen 1882 en 1885 
werd uitgevoerd en in Dcc. van laatstgenoemd 
jaar werd de oude Solom^nding door een dam 
afgesloten. Intusschen waren toen ook ter sprak-■ 
gekomen een later uitgevoerde dam aan 
Oostzijde van het Westgat naar het Djamoeanrif 
en een sluis in de Kali Miring. Do laatste zou 
dienen om te voorkomen dat de Solo-rivier, dii 
thans ‘Noordwaarts zooveel langer werd, 
korteren weg langs de Kali Miring naar Straat. 
Soerabaja zou zoeken. De commissie Nijgh- 
Dijkstra, die ingenieurspersoneel tot hare b< 
schikking had, waaronder de ingenieurs J. L. 
P i e r s o n en J. C. R i b bers niet onver
meld mogen blijven, had aanvankelijk plan de 
Kali Miring geheel af te sluiten en kwam daar
door op hot denkbeeld om de binnenscheep
vaart langs de Solo naar Soerabaja te gerieven 
met een gegraven scheepvaartkanaal, dat ook 
ter sprake was gekomen als de verlegging van 
de Solo naar de Java-zee op een hooger punt 
zou geschieden. Dit te graven kanaal, door een 
beweegbaar kunstwerk beneden Bodjonégoro 
gevoed met Solo water, zou dan meteen een 
groot irrigatiekanaal kunnen worden in het be
lang van hot geheele benedendeel der vallei. 
Gedurende de afwezigheid van den heer Dijkstra 
werd een voorloopig plan daartoe in Oct. 1881 
door den ingenieur 2e kl. J. L. Pier s on *), 
aan den Directeur aangeboden. Dit werk kwam

) Zie zijn levensbericht in het weekblad 
„de Ingenieur” van 1910 no. 14.

een
bouwen, van waar een nieuw hoofdkanaal, met 
een weg er langs, en een net van verdeelkanalen 
zouden worden gegraven, en voorts door dc 
beide netten van de Sérang- en Toentang-irrigatie 
te verbinden, om over en weer hulp te kunnen 
verléenen. Do kosten werden op ruim S millioen 
begroot met gedeeltelijke uitvoering in hoeren- 
dienst, of bijna driemaal zooveel als aanvanke
lijk in uitzicht was gesteld. Wegens dit hooge 
bedrag werd omtrent het plan in nader o verleg 
met het opperbestuur getreden en daar in 1880 
weder een minder goede oogst was voorgekomen, 
terwijl 3*4 % rente als directe bate van het 
werk door verhooging der landrente werd ver
wacht, was men in Nederland niet ongenegen 
tot de uitvoering te besluiten. De destijds den 
rang van ingenieur le kl. bekleedende ingenieur 
G. van Houten werd in Oct. 1S81 in commissie

i

naar Nederland gezonden om als toekomstig chef 
der werken, op analoge wijze als zulks voor de 
havenwerken voor Batavia was geschied, de 
uitvoering vooi te bereiden. Terwijl men in 1S82 
de voorbereidende werkzaamheden, waaronder 
een hulpspoor van Tëlawa naar Sédadie, in 
lndië begon, werd in Nederland het noodige 

• tijdelijke personeel aangeworven, terwijl ook de 
uitzending van materieel, waaronder een paar 
excavateurs en licht spoorwegmaterieel, werd 
voorbereid. In Mei 1882 kwam de heer van 
Houten in lndië terug cn kort daarop werd ruim 
2% millioen beschikbaar gesteld voor den stuw 
met toebehooren cn een deel van het kanaal, 
uitmakende de le sectie der w'erken, terwijl de 
plannen voor een 2e sectie in middels in bewerking, 
waren.‘Vóór dat hiervoor geld beschikbaar werd 
gesteld, had eene uitvoerige gedachten wisseling 
plaats omtrent dc ontwerpen, die, wat gemet
selde kunstwerken en vooral kleine verdccl- 
werkjes en sluisjes betrof, volgens sommige 
beoordeelaars te veel in bijzonderheden traden 
en te kostbaar zouden worden. Onder den in
druk van den bezuinigingsijver, die omstreeks 
1885 heerschte, werden toen alle kunstwerkjes 
van hout ontworpen en later ook zoo uitge
voerd. Een ander gevolg van dit streven naar 
besnoeiing der uitgaven was het op advies 
van den heer de Gelder achterwege laten van 
de verbetering in het district Wedoeng en 
van eenige andere onderdeden. Nadat nog 
een 3e en 4e sectie der waterverdecjlingswer- 
ken onderhanden waren genomen, is de dienst 
der Dëmaksche waterwerken in Mei 1887 als1 
afzonderlijke diensttak opgeheven. Het werk 
Verd echter geleidelijk voortgezet eerst onder 
den ingenieur H. P. Mensin ga x) en later 
onder den ingenieur L. II. Slinkers2). 
In 1889 was het voornaamste gereed en ging 
de dienst geleidelijk over tot hetgeen later 
de na te noemen irrigatie-afdeeling Sérang 
werd.

Doch de Dëmaksche waterwerken waren niet 
de eenigë groote werken, waarmede een begin 
werd gemaakt onder het directeurschap van 
den heer Kroesen. Ook in Oost-Java waren

;

.1-

ern

x) Zie zijn levensbericht in het weekblad 
,de Ingenieur” van 1909 no. 5.

2) ld. in „de Ingenieur” van 1913 no. 10.
i
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toon niet tot uitvoering, doch werd later opnieuw 
ter hand genomen, volgens een gewijzigd en 

veel meer omvattend plan, dat de be-

\ a n E y k, die zijn lidmaatschap in dengcr
Raad van Indië met een Ministerszctel in Neder
land ruilde en tc voorschijn trad met eene 
ilicuwe begrooting voor 1884, waarin het ge
raamde tekort van 13 milliocn tot 2% was 
teruggebracht. Bij den krachtigcn bezuinigings- 
gecst, die toen hccrschtc, vond blijkbaar de heer 
de Gelder met zijn denkbeelden ook een willig 
oor bij den op 11 April 1884 opgetreden G.-G. 
Ott o van Rees en het is aan dezen 
samenloop van omstandigheden, dat de inkrim
ping van het corps en het nieuwe reglement 
hun ontstaan te danken hebben, die beide, 
hoewel later gewijzigd en herzien, een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis van den Indischen 
waterstaat openen.

In het Koloniaal Verslag over 1884 leest men 
omtrent deze zaak het volgende: „De overtui
ging dat de bestaande regelen op de uitvoering, 
zoomede op het beheer van en het toezicht over. 
de burgerlijke openbare werken in Indië niet 
doeltreffend zijn en gebrekkig werken, met het 
gevolg dat van de schatkist offers worden 
gevergd, niet evenredig aan het daarvan ver
kregen nut, heeft er toe geleid dat de Gouverneur- 
Generaal in Mei j.1. aan het lid in den Raad 

~ van Nederlandsch-Indië J. A. d e Gelder, 
heeft opgedragen eene nieuwe regeling te ont
werpen met eene daarbij passende herziening 
der formatie van het personeel.”

De laatste kwam het eerst en werd belichaamd 
in het Kon. Besl. van 10 Febr. 1885 (n°. 82 
van het Ind. Stb. 1885), waarbij de vorige for
matie van 75 ingenieurs en 104 architecten en 
opzichters werd teruggebracht tot 39 ingenieurs 
en 156 architecten en opzichters. Met het oog 
op deze reeds dadelijk beraamde vermindering 
en om het corps zooveel mogelijk daartoe te laten 
insmelten, werden in 1884 geen hoofdingenieurs 
eerste klasse meer benoemd, nadat de vroegere 
titularissen geleidelijk den dienst al of niet vrij
willig verlieten. De directeur Kroesen, die zich 
blijkbaar gepasseerd voelde, door den overwegen
den invloed,welken de heer deGelder opzijn depar
tement uitoefende, nam zijn ontslag en.ongcveer 
een half jaar werd de directexirsbctrekking door 
den Secretaris, den op 14 Juni 1879 opgetreden 
heer B. T h. de Bruy n waargenomen. Door 
het pensionnccrcn van de oudere hoofdinge
nieurs verdween de betrekking van inspecteur, 
welke door drie hunner werd vervuld en daar 
hun arbeid meer adviseerend en controlccrend 
dan ingrijpend was, kan men achteraf niet 
zeggen dat deze wijziging een nadeel was. 
Alleen mocht het betreurd worden dat een 
half jaar vooruit geanticipeerd werd op de in 
te krimpen formatie, hetgeen met het oog op 
do promoties ontevredenheid wekte en dat het 
tot 22 Oct. 1885 duurde voordat het nieuwe 
door don heer do Gelder ontworpen reglement 
onder n°. 173 in het Staatsblad van dat jaar 
word opgenomen. Dat het optreden van den 
heer de Gelder op dit gebied van nut is geweest 
mag echter niet worden betwist. Een inspectie
reis over Java voerde hem naar Dëmak, waar 
•het gevaar dreigde dat, ten gevolge van een 
door den toenmaligen Inspecteur der Cultures 
D r. S o 11 o w ij n Gel p k e uitgebracht advies, 
de voortzetting van het eens begonnon werk 
zou worden gestaakt, omdat de ontworpen te 
duur voorkwamen en, daar er zich in de laatste

nog
vloeiing van de gcheelc Solovallei ten doel had. 
Dit werk beoogde de bcvloeiing van ruim 220.000 
bouw rijstvelden en de afleiding van het bandjir- 
water der Solo-rivicr naar de Javazec. door 
middel van een doorgraving door denNoordelijken 
heuvelrug naar Sidajoe lawas, nabij dc grens 
tusschcn Soerabaja en Rembang; dit laatste in 
het belang van de scheepvaart langs het Wcstgat 
van Soerabaja en tot verbetering van de af
watering van het omstreeks40.000bouws beslaan
de moerasgebied Béngawandjëro.

Tot de uitvoering van dit werk. waarvan de 
kosten werden geraamd op / 1S.930.000, werd 
in 1893 overgegaan.

In 1898, toen omstreeks / 10y2 milliocn aan 
de werken besteed was. bleek het geraamde 
bedrag der kosten veel te laag te zijn. De Minis
ter van Koloniën J. T. Cremer vond daarin
reden de uitvoering van het werk te doen 
staken, en de Stat en-Generaal hadden de zwak
heid dezen maatregel te sanctionneeren.

Aan een commissie, bestaande uit de heeren 
Prof. J. M. Telders, W. F. Leemans, Prof. Dr. 
J. Kraus en J. E. de Meyier, werd een onder- 
zoek ter zake opgedragen.

Deze commissie raamde de kosten van de 
voltooiing der werken op omstreeks ƒ 30 milliocn, 
en adviseerde, met uitzondering van den heer 
de Meyier, tot hervatting en voltooiing der 
werken. Hiertoe is liet echter tot dusverre 
niet gekomen..

Als men bedenkt dat de toename van dc 
productiviteit in het betreffende gebied, mede 
door de mogelijkheid tot het invoeren van de 
suikerindust rie op groot e schaal, reeds onder de 
omstandigheden van voor den oorlog, in een 
paar jaar tijds een waarde zou hebben vertegen
woordigd, die de totale kosten der werken naar 
de hoogste raming zou hebben overtroffen, kan 
men zich ( enigszins voorstellen welk een econo
misch nadeel het st aken der Solovallei werken 
voor Java is geweest.

*
Terwijl op de aangegeven wijze tusschcn 1879 

en 1881 allerlei gewichtige en omvangrijke 
vraagstukken op technisch gebied aan de orde 
waren, was ook de organisatie van het perso
neel van den waterstaat en de verhouding daar
van lot. het gewestelijk en plaatselijk bestuur 
eene voortdurende aanleiding tot het opperen 
van denkbeelden en hel maken ven plannen, 
waarbij het hoofddoel was zoowel de wensch tot 
bezuiniging, als het geven van een werkkring 
aan de ingenieurs, die meer strookte met hunne 
capaciteiten. De Chef van de Bataviaasche 
Havenwerken, do heer J. A. d e Gel d e r, die 
in het begin van 1883 met verlof naar Europa 
vertrok, meende eene oplossing gevonden te 
hebber, welke die, beide denkbeelden zou com- 
bineoren en het schijnt, vooral met het oog op 
de gelegenheid om in die richting verder werk
zaam te zijn. dat de toenmalige Regeering er 
toe besloot hem het volgende jaar (4 Maart 
1884) als lid van den Raad van Indië weder uit 
te zenden. Dit geschiedde, toen wegens «het af
stemmen zijner begrooting* do toenmalige Mi 
nister F. G. van Blo c m e n W a o n (Iers 
plaats had gemaakt voor den hoe* J. P. S p r

!i
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afstanden en het daardoor weinig dooltroffondc 
van het gedurig heen en weer reizen, zijn de 
beide laatste watcrstaatsafdeclingen later weer 
ingetrokken. Wanneer er werkelijk iets te con- 
troleeren of te onderzoeken viel, werd een 
der afdeelingschefs van Java tijdelijk in com
missie derwaarts gezonden. Van de .vijf af dcc- 
lingen op Java was do vierde met standplaats 
te Soerabaja zeker een van de belangrijkste, 
wegens de vele gewichtige vraagstukken, welke 
zich daar voordoen. De eerste, die als afdee- 
lingsclief daar optrad was de hoofdingenieur 
J. S e h a 1 ij 1), die geruimen tijd aan het hoofd 
van de technische afdeeling van het departe
ment had gestaan en thans de leiding van 
belangrijke werken en ontwerpen kreeg. Terwijl 
de verlegging van de Solo-rivicr in de richting 
van Oedjoeng Pangka onder zijn toezicht werd 
voltooid, waren het vooral de ontwerpen tot 
verruiming van de Porrongrivier, ten einde 
deze geschikt te maken voor den afvoer van 
ai het bandjirwatör van de Brantas, die destijds 
veel hoofdbreken kostten. In 1893 verliet hij 
’s lands dienst en werd in die betrekking achter
eenvolgens vervangen door A. D. J. Groene- 
m e ij c r en H. P. M e n s i n g a. Schier even 
belangrijk was de tweede waterstaatsafdecling 
met Tëgal als standplaats, die de hoofdingenieur 
H. E. v a n Berckel2) geruimen tijd leidde, 
en waar vooral in de gewesten Tëgal en Pëkalong- 
an een groote werkzaamheid op irrigatiegebied 
hcerschte, waarvan jaren lang de ingenieur A. 
G. L a m mi n g a 3) de ziel was, die reeds te
voren de Pëkalèn irrigatiewerken in Probo- 
linggo had helpen aanleggen en ten slotte chef 
van de vierde waterstaatsafdeeling zou worden. 
Het is niet doenlijk alle belangrijke werken in 
een kort bestek aan te geven en alle ingenieurs, 
die zich op de een of andere wijze verdienstelijk 
maakten te gedenken. Genoeg zij het om te 
doen zien dat de chefs der waterstaatsafder 
lingen en hun ingenieurs in algemeenen dienst 
aan het denkbeeld, dat bij de instelling daarvan 
voorzat, geen oneer hebben aangedaan.

Een andere nieuwigheid was liet instellen 
van cl*; zoogenaamde „irrigatie-brigade”. Inge
volge art. 3 van het reglement van 1885 be 
hoorde tot den werkkring daarvan: „volgen 
een door den Directeur vastgesteld plan, 
volledige voorbereiding der bcvlociing van alt 
gouvernementslanden, die voor den rijstbouw 
in aanmerking komen. De brigade neemt daai 
toe in de eerste plaats de verbetering van be
staande gebrekkige waterleidingen ter hand; 
daarna de bcvloeiingen van daarvoor vatbare 
terreinen in zwaar bevolkte streken

jaren geen misgewas had voorgedaan, de nood
zakelijkheid van liet werk in twijfel werd ge
trokken. Een bezuiniging in de constructies, 
boven reeds aangestipt, en een ruimer gebruik 

heerendiensten waren de middelen om hier
;

van
den storm te bezweren. Het bezoek aan Straat 
Madoera had ten gevolge dat de opnemingen 
voor liet groote irrigatiewerk in de Solovallei 
gestaakt werden, doch de voortzetting der ver
legging
Sidajoe, waarvan het nut ook ter elfder uur 
betwijfeld werd, ging op zijn advies door, 
terwijl ook het bouwen van de sluis iil de 
Kali Miring in hem een voorstander vond.

In deze eigenaardige omstandigheden was 
liet niet gemakkelijk een nieuwen directeur te 
vinden, totdat men in Nederland daartoe den 
aanvankelijk aldaar met verlof vertoevenden, 

. doch daarna reeds gepensionneerden oud-hoofd- 
inspeeteur van den Post- en Telegraafdienst 
den heer H. L. J a n s s en van Ra.ay1) 
wist te bewegen, die op 28 Dec. 1884 tot 
hoofd van het departement werd aangesteld. 
Ook dit maal was de keuze van een niet-technicus

:
1
! 1

van den riviermond naar de baai van:t

i
j
i
i

door de omstandigheden eenigszins aangewezen 
en mocht die -keuze cene gelukkige heeten. 
Reeds in de organisatie van den door hem 
verlaten diensttak had de lieer Janssen van 
Raay zich een naam van flinkheid verworven, 
welke hij bij het beheer van het departement 
handhaafde.

Het nieuwe reglement van 1885 bracht eene 
radicale verandering in den waterstaat, door 
dien te verdoelen in een algemeenen en een 
gewestelijken dienst. De laatste zou geheel onder 
de hoofden van gewestelijk bestuur staan en deze 
zouden voorts een aantal werkjes van eenvoudige 
constructie kunnen laten uitvoeren door be
stuursambtenaren, en slechts bij uitzondering 
over ingenieurs als technici beschikken. Alleen 
op eenige hoofdplaatsen bleven eerstaanwezende 
ingenieurs; overal elders waren het de architec
ten, waarvan de formatie er 18 behouden had, 
die de rol van eerstaanwezend waterstaats- 
ambtenaren onder de directe bevelen van den 
resident op zich namen. Werken van meer 
omvang, opnemingen enz., werden gebracht 
onder den algemeenen dienst en deze zou, 
het technisch bureau aan het departement, 
en zeven waterstaatsafdeelingen omvatten, met 
lioofdingenicurs of ingenieurs le klasse als 
afdeelingschefs. Deze stonden de residenten 
ter zijde met advies, als de vroegere inspec
teurs, doch oefenden, wat de werken in alge
meenen dienst betreft, een wezenlijk beheer 
uit, rechtstreek* verantwoordelijk aan den 
directeur, met geldelijke verantwoordelijkheid, 
bevoegdheid tot het in commissie zenden der 
hun toegevoegde ingenieurs en opzichters, enz.

■ Op die wijze was bereikt dat de hoogere water
staatsambtenaren eene meer zelfstandige positie 
kregen en een werkkring meer overeenkomstig 
hunne capaciteiten.

Van de zeven waterstaatsafdeelingen, waren 
er vijf op Java, terwijl de zesde Sumatra en 
de Weslerafdeeling van Borneo en de zevende 
de Molukken omvatte. In verband met het 
weinige werk, dat in algemeenen dienst op de 
Buitenbezittingen te verrichten viel, de enorme

i

• .
i

c

en ten
laatste de irrigatie van braakliggende of woeste 
gronden in weinig of niet bevolkte streken”, 
enz. Uitvoerig vermeldt het reglement hoe de 
brigade belast wordt met het doen van opne
mingen, waarnemingen en proeven en hoe zij 
de voorstellen voor irrigatiewerken zal opmaken, 
doch deze niet uitvoeren. Dit bleef namelijk 
aan den algemeenen dienst der waterstaatsafdoe- 
lingen voorbehouden, daar bij de beperkte 
nieuwe formatie slechts een 5-tal ingenieurs

i

1) *Zie zijn levensbericht in het weekblad 
„de Ingenieur” van 1909 no. 21.

2) ld. in „de Ingenieur” van 1902, bl. 175. 
a) ld. in „de Ingenieur” van 1921 bl. 372.

J
*) Zie het art. onder zijn naam in dit werk.
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voor de brigade waren aan te wijzen. Al dadelijk 
trad als chef der brigade op de toenmalige 
'Ingenieur le kl. W. F. Hesko s) dio zijn 
bureau aan liet departement te Batavia ver
kreeg, waar op voorstel van den directeur naast 
de bestaande technische afdeeling A, nu eene 
technische afdeeling E speciaal voor irrigatie- 
zaken werd gecreëerd, die onder leiding van den 
chef der Irrigaticbrigade zou staan. Dit bureau 
is onder zijn beheer en later onder zijn opvol
gers, de hoofdingenieurs J. Nuhout va n 
der Veen, A. P. Melchio r, C. W. W e y s, 
B. "M. B 1 ij d o n s t e in *), J. H o m a n va n 
der Heide, J. Haringhuizen, J. H. 
Thai L a r s e n, het verzamelpunt geworden 
van alle gedane opmetingen en waarnemingen, 
en van daar gingen de technische voorschriften 
uit, die eenheid in het irrigatiewezen zouden 
brengen. De richting, waarin gestuurd werd, 
was aanvankelijk wellicht niet geheel vrij te 
pleiten van eenzijdigheid. Geen werk zou 
meer worden ondernomen zonder uitvoerige 
terreinopnemingen en waarnemingen om de 
zekerheid te hebben, dat men op de meest 
doelmatige wijze het water steeds, onafhan
kelijk van administratieve grenzen, voor het 
grootste oppervlak zou gebruiken. Door de zaak 
aan den theoretischen kant te overdrijven en 
te weinig te letten op de vele kleinere werkjes, 
die, dadelijk verbeterd, veel plaatselijk nut of 
besparing van jaarlijks terugkeerenden arbeid 
zouden geven, werd er op sommige plaatsen 
met grootsche terrein metingen begonnen, waar 
later nieuwe bevloeiingcn van grooten omvang 
óf onuitvoerbaar, óf te kostbaar in verband 
met het nut bleken.

Het was de tijd dat men zich een irrigatic- 
plan voorstelde van een aantal groote werken, 
die in de millioenen zouden loopen en waarvan 
10 stuks inderdaad als zoodanig zijn opgenomen 
in de Mem. v. Toel. der Indische begrooting 
voor 1891, doch waarvan eenige spoedig weer zijn 
opgegeven. Eerst langzamerhand vestigde zich 
de overtuiging dat er vóór 1885 ook vrij wat 
aan irrigatie is gedaan, dat verbetering en aan
vulling van bestaande werken mede op den 
voorgrond moot treden, en als gevolg cfaarvan 
is het verbeteren van bestaande irrigatiewerken 
en het tot stand brengen van irrigatiewerken van 
garingen omvang in toenemende mate ter hand 
genomen. In verband daarmede werd geleidelijk 
ook meerdere zorg besteed aan het doeltreffend 
onderhoud en beheer van de bestaande primitieve 
irrigatiewerken en aan de geleidelijke verbete
ring daarvan, hetgeen een zeer belangrijk deel 
van de taak is geworden van de na te noemen 
irrigatieaf dodingen.

De nieuwe organisatie, welke in menig op
zicht zoover afweek van de bestaande, bleek 
spoedig in de praktijk in verschillende opzichten 
aanvulling en verbetering te behoeven.

Een van de eerste wijzigingen was het in
trekken van de betrekking van chef der Irri
gatie-brigudc en het terugbrengen van deze 
tot eenvoudig hoofd van de technische afdeeling 
E van het departement, adviseur van den direc
teur, maar geen bevelen of voorschriften uitdee- 
lcndo aan*ondergeschikten buiten dezen. om. Do

') Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur”
van 1912 bl. G89.

directeur Janssen van Raay was van oordeel dat 
van eenzelfde Departement geen twee verschil
lende soorten van aanschrijvingen konden uit
gaan aan het personeel in het binnenland, 
zonder de zelfstandigheid van den directeur aan 
te tasten, en toen hij de teugels goed in handen 
had, verdween zoowel dit zelfstandig beheer 
als de directie der staatsspoorwegen te Buiten
zorg, welke, nu de aanleg tegenover de exploi
tatie op den achtergrond begon te komen, 
werd omgevormd tot eene afdeeling S S voor 
de spoor- en tramwegen en het stoomwezen 
bij bet departement, waarvan de laatste In- 
specteur-generaal, de heer H. G. Der x, de 
chef werd met behoud van zijn titel en inkomen; 
maar zijn opvolger moest zich met een hoofd- 
ingenieurstractcment en den titel van Hoofd
inspecteur der spoorwegdiensten en van het 
stoomwezen tevreden stellen.

Verder moet nog worden vermeld dat het 
departement der B. O. W. krachtens Kon. Be
sluit van 7 Sept. 1886 n°. 15 (Ind. Stb. 1887 n°. 5) 
ook belast is met het oprichten, herstellen en 
onderhouden der gebouwen voor de kustver- 
lichting en van de overige onder het Departe
ment van Marine behoorende gebouwen; de • 
kosten van een en ander werden echter nog 
jaren lang ten laste van de begrootingsafdee- 
ling van Marine gebracht.

De beoogde beperkte formatie van het water- 
staatspcrsoneel bleek op den duur niet te be
reiken te zijn, want steeds was er dringende 
behoefte aan een aantal personen boven de 
formatie en hoewel er in een paar jaar geen 
aanvulling uit Nederland werd geëischt, was 
men wol gedwongen civiel-ingcnieurs, die zich 
opeigen kosten naar Indië hadden begoven en 
zich zelfs lijdelijk niet een opzienersbetrek
king tevreden wilden stellen, aan te nemen 
en later in het corps in te lijven, omdat de 
formatie, die als einddoel der inkrimping was 
voorgeschreven, geenszins aan de behoefte be
antwoordde. Het werd ten slotte dan ook beter 
geacht die formatie maar liever zoo te wijzigen, 
dat zij met de behoefte overeenkwam en- dit 
kreeg onder den opvolger van den heer Janssen 
van Raay zijn beslag. Toen deze in 18S9 den 
dienst met pensioen verliet, was de tot dusver 
geldende reden om niet-tecknici aan het hoofd 
van het departement te plaatsen, blijkbaar 
vervallen en op 5 Juni 1889 werd de hoofd- 
'ingenicur M. J. v a n B o s s e 1), oud-chcf van 
de Betaviaaschc Havenwerken en later van de 
technische afdeeling A van het departement, 
tot zijn opvolger benoemd. De nieuwe formatie, 
die tijdens diens beheer in Ind. Stb. 1890 n°.
GO word ufgekondigd bracht het aantal ingenie'urs 
op GO, waaronder 2 hoofdingenieurs der le 
klasse en 4 der 2e kl..; voorts werd op 23 archi
tecten en 155 opzichters geregend. Bij deze 
regeling werd die van 1885 ten opzichte van 
de ingenieurs le klasse bestendigd, namelijk 
dat zij om de 5 jaren eene tractcmcntsver- 
hooging zouden genieten tot een maximum 
van / 1000 ’s maands, ten einde aan de Re- 

ê geering meerdere vryheid te geven in haar 
kous voor hoofdingonieurs, waarvoor niet alle 
.ingenieurs le klasse, wegens eenzijdige ont-

l) Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur” 
1918 no. IS.
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Weys. Nadat in deze laatste afdeeling de in
richting yan den dienst geheel was georgani
seerd en daarmede het nut en do bestaanbaar-' 
heid van die irrigaticafdeeling was gebleken, 
begaf hij zich met verlof naar Europa. Daar 
wachtte hem een niet minder belangrijke op
dracht, namelijk dc voorbereiding voor de drink
watervoorziening van Soerabaja, een kostbaar 
maar zeer urgent werk. dat door hem met succes 
en nog beneden de begrootingssom tot stand 
gebracht is.

Onder het departement der B. 0. W. waren 
geleidelijk alle takken van dienst en staatszorg 
te samen gebracht, die betrekking hadden op 
het verkeerswezen. Dat Departement was zoo
doende het Verkeersdepartcmcnt geworden. Dc 
vorming van zulk een Verkeersdepartement 
heeft de gunstige zijde dat daardoor het samen
werken, het goed ineengrijpen en ineenschakelen 
van de verschillende takken van het verkeers
wezen zeer kan worden bevorderd, en dit kan 
uiteraard de economische strekking van het 
verkeerswezen ten goede komen, en dus dc 
gunstige invloed, die een goed en goedkoop 
verkeerswezen op de welvaart heeft, vergrooten.

Terwijl men op Java druk bezig was met 
een 'onderzoek omtrent de mindere welvaart 
bij de Inlandsche bevolking, en „hulpvcrschaf- 
fingsfondsen” tot opheffing van den wclvaarts- 
toestand beschikbaar werden gesteld, die mede 
werden besteed voor verkeersdoelcinden, zoodat 
men zou moeten veronderstellen, dat dc goede 
ineenschakeling en een speciaal op de econo
mische belangen gerichte ontwikkeling en exploi
tatie der verschillende takken van het verkeers
wezen tevens de bijzondere aandacht der Ro- 
geering zouden hebben, was juist het tegendeel 
het geval. In plaats van de economische, word 
juist de commercieele zijde van de zaak, het 
belang van den Staat als ondernemer van ver- 
keersbedrijven, op den voorgrond gesteld, en 
aan de commercieele boekhouding de bijzondere 
aandacht gewijd.

Bij de oprichting van het Departement van 
Gouvernementsbedrijven stond het ondernemers 
belang van den Staat zoodanig op den voorgrond, 
dat de spoor- on tramwegen met dc posterijen 
en telegrafie bij dat departement werden inge- 
deeld en de laatste in 1908, de eerste in 1 'JU9 
daarbij werden overgebraeht; daarmede word 
het direct verband met dc; andere takken van 
het verkeersstelscl, de havens, dc waterwegen 
en de rijwegen verbroken, en de goede ineenscha
keling, die uit een economisch oogpunt van 
zooveel belang kan zijn, belemmerd.

Met de Posterijen en Telegrafie ging ook dc 
Postspaarbank naar het Departement van Gou- 
vernementsbedrij ven over.

De dienst van het stoomwezen bleef onder het 
Departement B. O. W. ressorteeren, en daaraan 
werd een laboratorium voor materiaal onderzoek 
toegevoegd.

Het beheer van ’s Bands pakhuizen, die 
hoofdzakelijk voor de technische diensten die
nen, werd daarentegen van het Departement 
van Binnenlandsch Bestuur naar dat van 
B. 0. W. overgebraeht.

mochten worden.wikkeling, 'geschikt geacht
Wanneer men de lijst der opvolgers van den 

heer Van Bossc nagaat namelijk:
G. van Houten 
J. E. de Meyier
H. P. Mensin ga 
A. P. Melchior 
W. B. van Goor 
J. Homan van der Heide 
P. J. Ott de Vries 
A. G. Allart

: benoemd 17 Sopt. 1S92 
„ 25 Juni 1898

7 Oct, 1901 
15 Juni 1905 
5 Aug. 1908 

18 Peb. 1911 
26 Scpt. 1914 
14 Juli 1920 

dan blijkt het dat sindsdien steeds gewezen 
hoofdingenieurs van het waterstaatscorps als 
zoodanig hebben gefungeerd. Toen dc in dc 
tweede plaats genoemde zich in 1S99 in het be
lang van de Solovallei-quecstie in commissie naar 
Nederland begaf, werd zijne betrekking tijdelijk 
waargenomen door den hoofdinspecteurder spoor
wegdiensten Th. A. M. Ruys, die als, aan het 
departement werkzaam en aldaar de oudste in 
rang, daarvoor als het ware was aangewezen.

Ook het reglement van 18S5 werd in verband 
met de cischen der praktijk herzien, hoewel de 
groote beginselen van algemeenen en. geweste- 
lijken dienst behouden bleven. Het nieuwe regle
ment werd in 18S9 bij het Staatsblad n°. 39 
van dat jaar afgekondigd, doch het zou te ver 
voeren om de verschillen hier nader te behan
delen.

Een sindsdien ontstane regeling, die nog niet in 
het reglement is opgenomer, betreft de in
stelling van de i.r r i ga tieafdeelingen, 
welke als het ware de praktische belichaming 
zijn der denkbeelden, die destijds den directeur 
de Brtiijn en ook den ontwerpers van de irrigatie- 
brigade voor den geest zweefden. Reeds toen was 
er een denkbeeld om Java te vcrdeelcn in een 
aantal afdcelingen, die onafhankelijk van de ad
ministratieve grenzen,één of meer stroomgebieden 
van rivieren zouden omvatten, en binnen welke 
alles wat op wateraanvoer, verdeeling en afvoer 
betrekking heeft onder deskundig beheer zou 
worden genomen. Dit denkbeeld is om te begin
nen verwezenlijkt in drie van die afdeclingen, 
namelijk die van dc Sérajoe, de Brantas en de 
Sérangrivier. Eerstgenoemde werd in 1888 als 
proef ingesteld en in 1892 definitief georganiseerd 
met vast personeel.; daarop volgde in 1892 de 
zeer uitgestrekte irrigaticafdeeling Brantas als 

* proef, welke in 1901 (Ind. Stb. n°. 79) voor vast 
werd ingericht; terwijl de irrigaticafdeeling 
Sérang, waarvan Dernak het voornaamste deel 
uitmaakt, eveneens in 1892 voorloopig en in 1908 
definitief werd ingesteld. Vervolgens zijn nog op
gericht: in 1907 de irrigaticafdeeling Pékalèn- 
Sampean, in 1908 de irrigaticafdeeling Pëmali 
Tjornal: in 1909 de sectie Madioen der toekom
stige irrigaticafdeeling Solo-fivier en in 1910 de 
irrigaticafdeeling Tjimanoek.

Onder de ingenieurs, die zich bij de irrigatie- 
afdeelingen onderscheiden hebben, noemen wij 
in de eerste plaats den ingenieur J. C. H e y- 
n i n g J), die in overleg met den bekwamen 
regent van Dëmak al het mogelijke gedaan heeft 
om de kostbare werken aldaar zooveel mogelijk 
tot nut van den landbouw der bevolking te doen» 
strekken, en in de irrigaticafdeeling Brantas den 
niet minder verdienstelijken ingenieur C. W.

i
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) Zie zijn levensbericht in „de Ingenieur” 

van 1915 no. 37.
ï Het Invoeren der decentralisatie heeft, met 

betrekking tot het Departement der B. O. W.,
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'Havenwezen en in 1911 tot het instellen van 
de Afdceling Havenwezen aan het Departement.

Voorts kwamen meer en meer vraagstukken 
aan de orde op het gebied van de assaineering, 
vooral van de groote centra van bevolking, en 
dit leidde in 1915 tot de oprichting van de 
technische Afdceling Assaineeringswerkcn aan 
het Departement.

De aanvankelijke algomeene technische af- 
deeling (A) was daarmede successievelijk ge
splitst en uitgebouwd tot een vijftal, respectieve
lijk voor: Irrigatie en Afwatering, Bruggen en 
Wegen, Gebouwen, Havenwezen en Assainee- 
ringswerken.

Daar de toenemende activiteit inzake het 
voorbereiden en uitvoeren van waterstaats- , 
werken gestadige uitbreiding van personeel 
eischte, (in die mate dat steeds meer personeel 
aangevraagd werd dan zich in Nederland voor 
uitzending beschikbaar stelde en er daardoor 
voortdurend een tekort aan personeel heerschte), 
moest de vroeger vermelde formatie, wegens de 
instelling
maatregelen, herhaaldelijk bij wijze van tijde- 
lijken maatregel of definitief worden uitgebreid; 
ten slotte werd van een vaste formatie geheel 
afgezien en bepaald dat de formatie telken 
jare naar de behoefte bij de Indische begrooting 
zal worden vastgestold (Ind. Stb. 1907 n°. 199).

Door de invoering van de decentralisatie, het 
instellen van irrigatieafdeelingen, en door de ook 
in andere opzichten zich wijzigende eischen van 
den dienst, was het reglement op het beheer 
van den waterstaat van 1S89 steeds meer ver
ouderd, zoodat herziening niet uit kon blijven.

Na lang overwegen kwam deze in 1910 tot 
stand (Ind. Stb. n°. 177). Door de steeds stij
gende eischen van don dienst en het steeds 
nijpender tekort aan personeel, was het echter 
noodig in de bij dat reglement vastgestelde 
organisatie spoedig weer wijzigingen te brengen, 
in dien zin. dat zij werd vereenvoudigd en meer 
werd ingericht naar den eisch om met weinig 
personeel veel tot stand te brengen. Ook de 
instelling van de nieuwe technische Afdeclingen 
aan het Departement, en de toenemende eischen, 
die de Buitenbezittingen aan den waterstaats
dienst stelden, maakten wijzigingen in de 
organisatie noodig, die ingevolge machtiging 
van de Regeering, als Aanwijzingen met be
trekking tot de toepassing van het Reglement, 
in 1912 en vervolgens werden vastgestcld.

Dientengevolge zijn Java en Madoera, wat 
de waterstaalsaangelcgenheden aangaat, thans 
verdeeld in 3 Waterstaatsafdcelingen met Ba
tavia, Semarang en Socrabaja als standplaats 
van de Iloofdingenicurs-chefs en de Buiten
bezittingen in 3 Inspecties, met Médan, Palem- 
bang en Makasser als standplaatsen van de 
Hoofd-ingenioOrs-inspoctours. *

Onder de Waterstaatsafdcelingen op Java en 
Madoera ressorteeren de bemoeienissen met de 
landsgobouwen, de bruggen en wegen, de assai- 
neeringswerken, de kleinere havenwerken, .en 
enkele irrigatie werken; en onder de Water- 

• staatsinspecties op de Buitenbezittingen cven- 
oens de bemoeienis Tnet de landsgobouwen, de 
bruggen en wegen, de assaineeringswerkcn, do 
kleinere havenwerken en al de irrigatieworken.

Bovendien hebben de Watorstaatsafdeelin- 
gen en •inspecties een adviseeronde bemoeienis

ten gevolge gehad, dat do op de begrootings- 
afdecling van het Departement uitgetrokken 
bedragen voor het gewoon onderhoud van brug
gen en wogen, voorzoover zij betrekking had
den op de betrokken gewesten, afdeclingen en 
plaatsen, werden overgebracht naar de begroo- 
tingsafdceling voor de decentralisatie, en ter 
beschikking werden gesteld van de ingestelde 
locale raden.

Deze decentralisatie is begonnen met de 
instelling van de gemeenten Batavia en Mr. 
C'ornclis in 1905, en geleidelijk uitgebreid tot 
31 plaatsen, 15 gewesten en 6 onderdeden van 
gewesten.

Aanvankelijk werden de plaatselijke en ge
westelijke werken uitgevoerd door het voor de 
Landswerken in de betrokken plaatsen en ge
westen bescheiden waterstaatspersoneel of door 
xvaterstaatspcrsoneel, dat ter beschikking van 
de betreffende raden werd gesteld; doch ge
leidelijk zijn de raden tot het aanstellen van 
eigen technisch personeel overgegaan.

Daar de betrokken werken slechts een gering 
deel van de werkzaamheden van het betreffende 
waterstaatspersoneel omvatten, was het slechts 
in weinige gevallen mogelijk het waterstaats
personeel in die plaatsen en gewesten te ver
minderen, ook nadat de raden eigen personeel 
hadden aangcsteld; als govolg van do decentra
lisatie is zoodoende de vraag naar technisch 
personeel in Indië zeer sterk toegenomen, en 
zijn de kosten wegens leiding en toezicht bij de 
openbare werken belangrijk gestegen. Het ligt 
voorts in den aard dat de raden wel ccns een 
vreemd oordeel over technische kwesties velden; 
dit viel in Indië te meer op, omdat men daar 
nog niet aan de gestie van dergelijke colleges 
gewend was.

In tic periode van opleving en activiteit, die 
begon met het bewind van den G.-G. van 
H e u t s z, werd ook van het Departement 
van B. O. W. steeds meer gevergd, en begon 
de bemoeienis van het Departement zich ge
leidelijk ook meer uit te strekken tot die ge
westen tan de Buitenbezittingen, waar te 
voren op het gebied van openbare werken weinig 
of niets tot stand werd gebracht.

Deze verhoogde activiteit, die bij het Depar
tement der B. O. W. zich in het bijzonder 
onder het directeurschap van tien heer v a n 
(1 o o i- begon te ontwikkelen, leidde in 1908 
tot de instelling van een inspectie voor de 
verkeerswegen, waaruit in 1912 zich de afzon
derlijke technische Afdceling Bruggen en Wegen 
aan het Departement ontwikkelde.

Verder werd -in 1908 ingesteld een bureau 
voor ’s Lands gebouwen, dat zich geleidelijk 
ook meer aan de architectonische zijde van 
bouw vraagstukken gelegen liet liggen, en dat 
de kern is geweest van de in 1912 ingcsteldc 
technische Afdceling Gebouwen aan hot Depar
tement. Voorts werden speciale ingenieurs voor 
di- Landsgobouwen en bouwkundige opzichters 
in dienst gesteld.

Ook op het gebied van do verbetering van 
havenwerken en het beheer der havens werd 
in toenemende mate activiteit ontwikkeld; dit 
leidde in 1910 tot de uitzending van den heer 
C. Nobel, onderdirecteur van gemeente
werken te Rotterdam, als Adviseur voor het

i
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met de werken van de gewestelijke en plaatse- 
lijke raden.

De irrigaticafdeelingen, de grootere irrigatie- 
werken en de grootere havenwerken ressortceren 
als speciale diensten rechtstreeks onder liet 
Departement.

De toeneming van den omvang der werkzaam
heden moge daaruit blijken, dat aan nieuwe wer
ken en vernieuwingen werd besteed: voor ge
bouwen in 1906 ƒ 956.000, in 1910 ƒ 3.663.000, 
in 1914 / 6.610.000 en in 1918 / 13.931.000; 
voor bruggen en wegen respectievelijk ƒ 1.193.000 
/ 2.211.000, / 4.917.000 en / 5.628.000; voor 
irrigatie en afwatering resp. ƒ 1.846.000, •
/ 3.123.000, / 6.245.000 en / S.746.000.

de orde tot verbetering van de haventoestanden 
te Soerabaja, en hcerschte daaromtrent groot 
verschil van inzicht. Dit was ook het geval 
mot betrekking tot een in 1906 door den toen- 
maligen Chef der Vierde Waterstaatsafdeeling, 
den heer W. B. van Goor, gedaan voorstel tot 
het bouwen van een aanlcgpier voor zeeschepen. 
Het. verschil van inzicht ten opzichte van dat 
voorstel leidde tot de overkomst in 1909 van de 
liecren Prof. Dr. J. Kraus en G. J. de Jongh, 
Oud-Directeur van Gemeentewerken te Rot
terdam, als Commissie van Advies met betrek
king tot dit voorstel en van een plan tot ver
betering van de havenwerken te Makasser, dat 
mede aan de orde was gekomen.

Deze Commissie heeft het plan-van Goor in 
verschillende opzichten gewijzigd en aangcvuld, 
en met haar voorstellen hebben zich ten slotte 
de betrokken autoriteiten en belanghebbenden 
kunnen vereenigen, met het gevolg dat bij de 
wet van 31 Dec. 1910 tot de uitvoering van dat 
plan en van een eveneens door de genoemde 
Commissie gewijzigd plan tot verbetering van 
de haven van Makasser werd besloten.

In tegenstelling met de in Indië gebruikelijke 
uitvoering in eigen beheer, werd de uitvoering 

» van deze werken aan aannemers opgedragen. 
Men hoopte daarmede den spoed bij de uitvoe
ring te bevorderen, en wenschte te voorkomen, 
na de voltooiing der werken met een groote 
hoeveelheid kostbaar en overbodig materieel 
tè blijven zitten.

Wat den spoed aangaat is de uitvoering in 
aanneming dezer werken, een groote mislukking 
geweest; de aannemers bleken in den aan vang 
noch over het geëigende personeel, noch over 
het geëigende materieel te beschikken om het 
werk met de vereischte voortvarendheid en 
technische ervaring aan te vatten. Ook finan
cieel is deze uitvoering voor de Indische schat
kist niet gunstig verloopen; want de aannemers 
kwamen spoedig met claims voor den dag op 
grond van mondelinge inlichtingen, die ver
strekt zouden zijn door den inmiddels overleden 
Adviseur voor het Havenwezen, C. Nobel. De 
Directeur der B. O. W. vond die claims niet 
gegrond en meende er niet op in te mogen 
gaan, doch verwees de aannemers naar den be
voegden rechter, ilun geldschieters in Neder
land wisten echter van den Minister van Kolo
niën Mr. Th. B. Pleyte gedaan te krijgen dat 
deze een Commissie uitzond, bestaande uit de 
liecren C. L. M. Lambrechtsen van R i t h c m, 
J. K. W. van Elzelingen en W. Cool, om 
over de claims advies uit te brengen. Van deze 
commissie zei de Voorzitter der Tweede Kamer, 
Mr. D. Fock, bij de behandeling der Indische 
begrooting voor 1916 o. a. het volgende:

„Hetgeen vaststaat is dit, dat do Commissie 
heeft verklaard dat het (drijvend) dok (te Soera
baja) in zeer slechten staat van onderhoud ver
keerde, en dat toen ik een ernstige grief over 
dat slechte onderhoud van het kostbare dok 
heb doen hooren, mij van de ministerstafel is 
geantwoord dat het onderhoud goed is geweest, 
zoo als dat uit het door den Minister voorge
lezen rapport van het maiyne-etablissement, 
hetwelk het dok in onderhoud had, kon blijken. 
De Minister van Koloniën heeft aldus uitdrukke
lijk de Commissie gedesavoueerd. En nu valt 
het mij moeilijk in de adviezen van een Com-

Vermelding verdienen verder de algemcene 
wegenplannen voor Java en voor Sumatra, die 
hun oorsprong ontlecncn aan het streven naar 
een meer stelselmatige behandeling van het 
wegenvraagstuk als onderdeel van het verkeers- 
vraagstuk in het algemeen. Met het algemeen 
wegenplan voor Java wordt beoogd het tot 
stand brengen van de beide ontbrekende schakels 
in den Noordelijken en den Zuidelijken hoofd
verbindingsweg van Java en van de enkele nog 
ontbrekende groote overbruggingen in die wegen. 
Met de uitvoering van dit plan is in 1914 een 
begin gemaakt.

Het in 1914 opgemaakte algemeen w'egenplan 
van Sumatra beoogt het tot stand brengen van 
de vele nog ontbrekende verbindingsschakels tus- 
schen de verschillende gewestelijke en locale we
gennetten op Sumatra en verder van enkele be
langrijke nieuwe verbindingslijnen.

Wat aangaat de irrigatie en afwatering ver
dient. in ’t bijzonder vermelding dat sedert
1910 in toenemende mate aan de verbetering 
en uitbreiding van het irrigatiewezen op de 
Buitenbezittingen de aandacht werd gewijd. 
Ten einde een overzicht te krijgen van hetgeen 
op dit gebied op de Buitenbezittingen reeds be
stond, en verder te verrichten zou zijn, is in
1911 begonnen met een stelselmatig onderzoek 
omtrent de irrigatietoestanden op de Buiten
bezittingen. Dit onderzoek werd voor Sumatra 
ingesteld door den ingenieur J. v a n T u b e r- 
g e n en voor Celebes door den ingenieur J. A. 
M. v a n B u u r e n. Mede als gevolg daarvan, 
kwamen in toenemende mate werken van ge-
ringeren omvang tot verbetering van de 
irrigatie op de Buitenbezittingen tot uitvoering.

Verder moet met betrekking tot het irrigatie
wezen nog worden vermeld dat in de Vorsten
landen op Java en tcrSumatra’s Oostkust sinds 
1907 waterschappen zijn opgericht, die ten doel 
hebben de verbetering van de irrigatie, afwate
ring en waterkeering van de betreffende stroom
gebieden.Aan deze waterschappen werd bij de wet 
van 19 Juli 1918 rechtspersoonlijkheid toegekend; 
weder werd in 1920 een Centraal Watersehaps- 
kantoor voor de Vorstenlanden ingesteld te Djok- 
jakarta, onder een Hoofd ingenieur van den’ Wa- 
terifaat. Zie ook het art. WATERSCHAPPEN.

Aan de verbetering der havenwerken werd 
mede zeer in ’t bijzonder de aandacht gewijd, « 
en meerdere groote wetken op dat gebied 
kwamen tot stand, met name voor de havens 

Tandjoeng Priok, Soerabaja, Semarang, 
Makasser, Tjilatjap, Padang en Bèlawan.

Reeds sedert vele jaren waren er plaiftien aan

van
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mige hoofdplaats van de contrólc-afdeeling Ran- 
doedongkal, regentschap en afdeeling Pömalang, 
residentie Pêlfalcrnga'fïrnVet drie onderdistrieten 
en 28 desa’s. Het had eind 1905 bijna 30.000 
zielen, allen Inlanders.

WATOENPI. Kaïnpocngcomplex in de onder- 
afd. Endch op Florcs.

WATÖEWILA. Gebergte in Zuidoost Celebes 
(zio CELEBES onder d. de zuidoostarm).

WATTI. Een bedwelmende drank bij de Kaja- 
Ivaja op Nicuw-Guinca in gebruik, die verkre
gen wordt door, het kauwen van den stengel der 
wati-struik. Deze plant, vermoedelijk de Piper 
methysticum, vertoont veel overeenkomst met 
de bekende Piper Betlc, welke bij het sirih- 
kauwen wordt gebruikt en is in geheel Poly- 
nesië algemeen zoowel als bedwelmend middel 
als in den vorm van een geneesmiddel in ge
bruikt.

Het kauwsel, sterk met speeksel vermengd, 
wordt in een klapperdop gespuwd en daarna, 
wanneer de hoeveelheid groot genoeg is, gedron
ken. Het werkt zeer snel, vooral als kauwer en 
drinker dezelfde persoon zijn.

WAUWAU (verbastering vjyji oewak-oewak, 
mal., wawa jav. ?). Zie GIBBON.

WAWANI. Een 487 M. hooge voortop van den 
875 jVI. hoogen Toena, gelegen in het N.W. van 
Hitoe (Ambon), die zelf ook wel, ofschoon ten 
onrechteV Wawani genoemd wordt. Het eerstge
noemde bergje is geschiedkundig merkwaardig, 
omdat er in 1043 scherp gevochten is (Valentijn: 
Oud en Nieuw Oost-Indien. II, 2, Ambonsche za
ken, 13S), en de Toena-Wawani is van cenig we
tenschappelijk belang geworden door een scherpe 
polemiek tusschen Martin i_Rcisen in den Moluk- 
kcn. Geologischer Teil, le Lief. Ambon und die 
Uliassër, 1S97) en Wichmann (Der Wawani auf 
Amboina und seine angeblichen Ausbrüche. 
Tijdschr. Aardr. Gen. 1898, 1-20,200-218, en 
1899, 109—142); de eerste hield den berg voor 
een nog werkzamen vulkaan, de laatste kwam 
tegen die meening op. Uit de onderzoekingen, ter 
plaatse door R. D. M. Verbeek verricht (Over de 
geologie van Ambon. I. Verh. Kon. Akad. v. Wet. 
2e Sectie, VI, 1899 No. 7; zie ook Gcolog. Bcschr. 
van Ambon. in Jaarb. mijnwezen 1905, 35/(5) 
bleek, dat aan den voet en de helling wel wat vul
kanische dampen uitstroomen, doch dat de berg 
zelf niet jong-vulkanisch is. -Martin erkende zijn 
vergissing in het Tijdschr. Aardr. Gen. 1899, 723 
en houdt nu den berg voor een oud-tertiaire vul- 
kaanruïne,' wat echter niet geheel met de uit
komsten van Verbeek .overeenkomt.

WA WAR (jav.). .Zie'HONDEN.
WA WE (Ti mor). Zie ZWIJNEN.
WAWI (Timor).’Zie ZWIJNEN.
WAWO (Molukken). Zie RINGWORMEN.
WAWORADABAAI, aan den Z.O. hoek van 

Socmbawa, is schoon en loopt, bij een breedte 
van 4 — 9 K.M., om do West bijna 30 Iv.M. het 
land in; zij is omgeven door hoog bergland, dat 
aan don voet der hellingen een vlak terrein heeft 
van soms niet onbelangrijke breedte. Achter in 
de baai vindt men eenige,zelfs in den Z.O. moes
son waterrijke stroompjes en aan de Noordkust 
liggen eenige nederzettingen.

De Zuidkust is aanvankelijk steil en rotsig, 
afwisselend door zandstrand en moerassige ge
deelten, meer naar binnen wordt de kust geheel 
moerassig en met rizophoren begroeid en blijft

missie, die over een zaak, die haar eigenlijk niet be
paald aangaat, op dergelijke lichtvaardigo wijze 
zich heeft uitgesproken, vertrouwen te stellen.”

Op advies van deze Commissie werden aan 
de aannemers eenige millioenen toegekend. De 
Directeur, die in deze aangelegenheid niet 
wcnschte toe te geven, ging heen en de Hoofd- 
ingenicur E. H. Kar sten werd als Chef der 
Afdeeling Havenwezen vervangen door het 
laatstgenoemde lid der vermelde Commissie, dat 
tot Adviseur voor het havenwezen werd benoemd.

Met de verbetering van de havenwerken is 
tevens overgegaan tot een ingrijpende ver-, 
betering in het beheer der havens.

Het havenbeheer was te voren op zoodanige 
leest geschoeid, dat de onderscheiden bevoegd
heden met betrekking tot de havenaangelegen
heden over een half dozijn van elkander onaf
hankelijke, en meest onder verschillende Depar
tementen i’essorteerende autoriteiten was ver
deeld. Het behoeft geen betoog dat dit tot veel 
omslag en een weinig doelmatige werkwijze 
moest leiden. Bovendien werden uit de haven
werken weinig of geen inkomsten getrokken; 
de inkomsten uit de havenwerken van Tan- 
djoeng Priok dekten nog niet eens de kosten 
van onderhoud en beheer. «

Om hierin verbetering te brengen werden in 
1912 voor de havens van Batavia (Tandjoeng 
Priok) en van Semarang, in 1913 voor die van 
Bölawan en Makasser, in 1914 voor die van 
Soerabaja, in 1915 voor die van Tjilatjap ën 
in 1917 voor die van Padang havendirecties 
ingesteld, met Commissies van Bijstand, waar
van de directeuren der havens (in den regel hoofd
ingenieurs van den waterstaat) voorzitter zijn. 
Zie ook het art, HAVENWERKEN.

WATËS. Hoofdplaats van de afdeeling Koc- 
lon Progo, residentie Djokjakarta, gelegen in het 
Pakoe-Alarnsche regentschap Adikarto, aan den 
spoorweg van Batavia naar de hoofdplaats der 
residentie. Het is tevens de hoofdplaats van een 
gelijknamig onderdistrict van het district Sogan 
van bovengenoemd regentschap.

WATOEBÉLA OF MATABÉLA EILANDEN. 
Eilandengroep ten Z.Z.O. van de Gorain-cilan- 
den, tusschen 4 20' en 4° 50' Z.B. en 131° 46' en 
132° O.L. gelegen en behoorende tot de ondcrafd. 
Oost Ceram, Coramlaoet en Goram, afdeeling 
(Vram, residentie Amboina. De voornaamste 
zijn; Wa toe héla, Kasioewi en 'Pi oer. Enkele zijn 
henvelachtig, de hoogste toppen bereiken dz 
250 M., de vruchtbaarheid is gering en onder 
de eultuurgewassen wordt vooral in de laatste 
jaren meer en meer werk gemaakt van don aan
plant van klappers, waarvoor deze eilanden 
evenals de meeste van de Ambonsche Molukken 
bijzonder geschikt zijn. De bevolking heeft een 
Sterkte van 2500 zielen, voor een deel heidenen, 
met ho'ofden, die de titels van radja, majoor of 
kupitan voeren. De mannen zijn flinke zee
vaarders, die met hun eigengemaakte prauwen 
zich naar de Banda-, Kei- en Aroe-eilandcn 
begeven om aldaar handel te drijven. De 
nijverheid bepaalt zich tot vlechtwerk, de 
vjseh vangst en liet vervaardigen van zeewaar
dige prauwen; de handel is hoofdzakelijk ruil
handel, waarbij lijnwaden, koper- en aardewerk 
het meest gewild zijn en voornamelijk tegen sa- 
goe, kokosnoten en -olie worden ingeruild.

WATOEKOEMPOEL. District met gclijkna-

!(
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I
dit tot halverwege de Noordkust, daar beO. volgt 

steile kust met op enkele plaatsen zand
strand en de om de N. inloopende Telok Tang- 

oever van zandstrand en enkele

Maart begint de kentering en in het begin van 
den Z.Z.O. moesson komen af en toe harde, 
maar zeer korte buien uit het Z.W. voor; deze 
moesson staat van af de tweede helft van Juni 
zeer krachtig en gestadig door. De regenval in 
zee is in beide moessons gering, aan den wal is 
deze grootcr en bereikt in den Z.Z.O. moesson een 
maximum. De stroomen zijn zwak en alleen goed 
merkbaar langs de kust. De vertikale waterbe
weging heeft een gemengd karakter, de rijzing 
bedraagt hoogstens 1,2 M. Zie Zeemansgids deel

een

gah met een 
steile gedeelten. Langs de kust loopt een smalle 
koraal- en steendroogvalling, welke in den uiter
sten Westhoek, de Telok Langaoe, afgebroken 
wordt door modder; op die droogvalling liggen, 
vooral bij de hooge hoeken, losse steenen en 
eilandjes. Buiten de droogvalling loopt het kust- 
rif, behalve in de Telok Langaoe en Tanggah, 
steil naar de diepte af en in het midden der baai 
liggen, in matige diepten, twee hooge, steile 
eilanden. Zie Zeemansgids deel V.

WÈ (POELÖ). Eiland, gelegen tusschen 95 IS 
en Ö5J 24' O.L. en 5 46' en 5' 56' N.B., door de 
Bengalen passage van Poelö Breuëh en door de’ 
Malakn passage van Groot-Atjèh gescheiden. De 
oppervlakte bedraagt bijna 175 K.M2. Met het 
kleine Poelö Rondo maakt het uit de onderaf- 
deeling Sabang van de afdeeling Groot-Atjèh, 
gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden. Zie: 
SABANG.

WEDA. Tidoreeseh district op Halmahéra, zich 
uitsTrekkende ojn de Wéda baai. Het grenst ten 
N. aan Maba. ten O. aan Patani, ten Z. voor een 
deel aan Gaane en te W. aan de Tidoreesche 
kroonlands'cTïa’ppen Maidi en Pajahé. De schaar- 
schc bevolking bewoont een drietal nederzet
tingen aan het strand, met kampoeng Wcda als 
hoofdplaats. Deze vaste nederzettingen zijn 
Mohammedaanse!!. In het binnenland houden

I

; VI.
WEDELIA BIFLORA D. C. Fam. Compositae. 

.Sarocni (jav., soend.). Misschien is dit ook de 
naam voor de naverwante W. móluccana en voor 
nog enkele andere soorten.Het is een groote, kruid
achtige plant, die in de lage landen zeer algemeen 
voorkomt op zonnige plaatsen, b.v. aan den 
zeekant en langs rivieren. De plant riekt sterk 
aromatisch en smaakt scherp. De gehcele plant 
werkt als een sterk laxans. Wortels, stengels en 
bladeren zijn een inlandsch geneesmiddel tegen 
vele kwalen. Do bladeren worden wel als groente 
gegeten.

WËDOENG. District van de contröle-afdeeling, 
het regentschap en de afdeeling Dëmak, resi
dentie Semarang; met eene oppervlakte van 
232 K.M.2 en eene bevolking op nltimo 1905 
van ongeveer 76000 zielen, waarvan een 100 tal 
Chineezen, De hoofd plaats is Midjèn, gelegen aan 
de Sérang rivier. Het district heeft van over- 
stroomingen te lijden bij doorbraken van de 
dijken der Sérangrivier en het Woelankanaal, 
eene aftapping naar zee van bovengenoemde 
rivier. Het district is verdeeld in 3 onderdistrie
ten.

i

I

i
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<2- •1~ zich vele Tobaroes in kleine nederzettingen op 
ter inzameling van boschproducten. In het N.O. 
gedeelte van de baai bevindt zich een ruime 
grot met fraaie druipsteen vormingen.

WÉDABAAI wordt gevormd door do Z.lijke en 
O.lijke schiereilanden van Halmahéra, is tusschen 
de hoeken Libobo en Ngollopoppo ruim 130 K.M 
breed, loopt nagenoeg even ver om de NW. het 
land in en heeft zeer groote diepten. Van de 
Oostkust van het Z.lijke schiereiland beZ. den 
equator is weinig bekend. In het Z. gedeelte der 
baai treft men de Wéda-eilanden aan, twee groe
pen lage, begroeide koraaleilandjes. die op afzon
derlijke plateau’s zijn gelegen. De kusten rijzen 
steil uit zee op tot zwaar begroeid heuvel- of 
bergland, dat langs de Noordkust het hoogst is in 
het complex van den Licmber en dat naar het 
Z. en O. afloopt, telkens afgebroken door diepe 
dalen.

De diepten nemen naar de kust snel toe, zoo- 
dat men deze dicht kan naderen, de voornaamste, 
aart zee gelegen kampoengs zijn: Patani, Wéda, 
Foja, Wossi en Ganei di Loear. Langs de kust 
vindt men slechts op enkele^ plaatsen een smal, 
droogvallend kox*aal- en steenkustrif aan, waar
buiten de diepten snel toenemen. Z.O. van hoek 
Ngollopoppo vindt men het gestrekte, laag heu
velachtige eiland Moeor- en hier en daar liggen 
dicht onder den wal eilandjes en gevaren. Enkele 
ondiepten en droge koraalplekken worden aan
getroffen op de grens van 100 vademslijn, o. a. 
het zuivere atolrif Elinoos van het niet aaneenge
sloten barrièrerif langs het N. gedeelte van de 
Westkust; ook buiten die lijn liggen enkele ge
varen.

Gedurende den geheele NW. moesson is de 
wind zeer flauw en de zee kalm, behoudens 
harde valwinden in het N.W. gedeelte der baai en 
over de smalle landtong beO. hoek Rimbl. Einde

i t - . _ £-<.••
i :

z
WËDOES. (jav.). Zie GEIT.
WËDOES GÈMBÈL (jav.). Zie SCHAAP.
WËDOES WËLANDA (jav). Zie SCHAAF'
WËDOESAN (jav.). Zie AGERATUM COX\ 

ZO I DES.
WEDRENNEN. In 1850 werd op het Konin 

plein (Tanah gambir) te Batavia door do Bata . i.i 
club, waarvan hoofdzakelijk de Engelsche ing< 
tenen leden waren, een hippodrömo opgei j< lit 
met het doel door het houden van wedrennen : <.i, 
de verbetering van het paardenras bij te dragi 
De voorjaarswedrennen hadden in dien t ijd veel 
belangstelling en uitstekend gebouwde paarden 
zoowel van inlandsch als buitenlandse!) ras (Au
straliërs) liepen destijds op de baan. Uit deze Hul» 
heeft zich geleidelijk de Batavia’selie wedloop 
sociëteit ontwikkeld, die door de Rcgeering. 
subsidieerd werd en telken jare wedrennen orga
niseerde, waaraan paarden -en veetentoonst ellin
gen werden verbonden.

Te Bandocng word de Preanger wedloop-socie- 
teit opgericht, welke reeds in 1865 jaarlijks / 100 
aan premiën uitloofde voor de beste hengsten, 
merries en veulens. Sedert 1870 leidde deze ver- 
oeniging een kwijnend bestaan, doch in 1880 
kwam er nieuw leven in en werden wederom elk 
jaar wedrennen gehouden, waaraan een tentoon
stelling werd verbonden van vee- en landbouw
producten, waarvoor do Rcgeering / 2000 subsi
die toestond, welke later werd verhoogd tot 
/ 5000.

Te Buitenzorg werd in 1873 een wcdloop-soeie- 
teit opgcricht op donzelfden voet als die te Ban
doen", waaraan de Rcgeering / 2000 subsidie ver
leende.

11.
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Dc Mataramschc wedloop-societcit tc Djokja- 
karta genoot / 1000 subsidie, terwijl dc wedloop- 
societeitcn te Soe'rabaia en Semarang geen subsi
die ontvingen.'

Van meer belang voor de inlandschc paarden
fokkerij dan deze Europeeschc wedloop-societci- 
ten waren de inlandschc wedrennen. Dc Regcc- 
ring stelde zich voor door het uitloven van pre- 
miën den inlander er toe te brengen zijn paarden 

* goed te verzorgen en te verplegen en acht tc 
slaan op cene goede keuze van fokdieren en zoo 
het paardenras te verbeteren.

Met dit doel werd achtereenvolgens toestem
ming verleend tot het oprichten van de wedloop- 
societeiten te Sidoardjo, Mënado,. en Fort de* 
Koek, voorts tol oprichting van de Malangschë 
Harddraverij- en Renvereeniging; de Japara’- 
sche Racc-club, waarvan enkele subsidies ontvin
gen, andere weer niet. Waar veetentoonstellingen 
werden gehouden, zooals te Poeroworëdjo, Koeto- 
ardjo, Magëlang, Banjoemas, Krawang en Tëgal 
enz., besloot men die in den regel met ïnlandsche 
wedrennen, waarbij prijzen en premiën werden 
uitgeloofd.

Naarmate het houden van wedrennen meer in
gang vond en grooter ofi’ers van de schatkist 
daarvoor werden gevraagd, rees met meer na
druk dc vraag of de daarvoor gedane uitgaven 
werkelijk nut afwierpen voor den paardcnteelt. 
In elk geval was gebleken dat de wedrennen niet 
veel bijdroegen tot verbetering van den paarden- 
stapel, in welk feit de Regeering aanleiding vond 
de subsidies geleidelijk in te trekken en ook het 
houden van den totalisator lè verbieden. Hoewel 
door dit verbod de belangstelling in de races wel 
verminderde, worden toch nog elk jaar de grootc 
wedrennen te Batavia, Bandoeng en Djokjakarta 
gehouden. De inlandschc wedrennen tijdens de 
veetentoonstellingen bleven gehandhaafd, deze 
werden zelfs door de Regeering gesteund en aan- 
gemoedigd.

Behalve paardenwedrennen worden op het 
eiland Madoera stierenwedrennen gehouden, de 
/.. g. n. kërappans. Deze wedrennen zijn voor den 
Madoerecs het vermaak bij uitnemendheid, zij 
worden gesteund, omdat de belangen van de vee
teelt er door worden bevorderd. Ecnigen tijd zijn 
de officioele kërappans afgeschaft geweest, het
geen dadelijk een mindere verzorging van den 
veestapel tengevolge had, waardoor de waarde 
van het vee aanmerkelijk daalde en de volkswel
vaart werd aangetast. Een en ander was oorzaak 
dat de kërappans weer in eere werden hersteld. 
De grootste kërappan wordt te Pamëkasan ge
houden, tijdens de veetentoonstelling, waarvoor 
de Regeering telkens / 1500 subsidie verstrekte. 
Reeds een paar dagen voordat de tentoonstelling 
begint, worden de dieren, begeleid door inland- 
sche muziek, naar het terrein gebracht. Do be
langstelling van de zijde der inlandschc bevolking 
is dan zeer groot; nationale volksfeesten worden 
dan gehouden; vaak grooto sommen verwed. Wa
ren vroeger de prijzen hoofddoeken, inlandseho 
zakdoeken, saroeng’s enz., tegenwoordig wordt 
als le prijs uitgeloofd jonge superieure stieren, 
waarvoor de winner deze prachtdiercn drie 
jaren vrij ter dekking beschikbaar moet 
stellen.

Behalve op hot eiland Madoera worden ook 
körappan’s georganiseerd in Oost-Java, n.1. in de 
residentie Bësoeki.

. WEDUWEN- EN WEEZENFONDS (CIVIEL).
Ter vervanging van het bij Ind. Stb. 1854. No. 93 
vastgestelde reglement is bij Koninklijk besluit 
van 17 Maart 1913, No. 32 (Ncd. Stb. No. 99, 
Ind. Stb. No. 359), vastgesteld een nieuw regle
ment voor hot Weduwen- en Wcezenfonds van 
Europeeschc burgerlijke ambtenaren in Ncder- 
landsch-Indië, dat in werking is getreden op 1 
Oetobcr 1913.

Het fonds, bestemd tot onderhoud van wedu
wen en weezen»van de bedoelde ambtenaren, 
wordt in stand gehouden door bijdragen, in het 
algemeen van hunne landsinkomsten door eene 
korting van 5 ten honderd, door buitengewone 
bijdragen bij indiensttreding en bevordering en 
door huwelijksbijdragen. Bovendien geniet het 
fonds tijdelijk een jaarlijksche subsidie ten laste 
der Indische begrooting. Het wordt, onder het 
oppertoezicht van den Minister van Koloniën en 
onder het toezicht van Commissarissen, beheerd 
door een Directeur in Nederland met een Be
heerder in Nederlandsch-Indië. De Directie is 
gevestigd te ’s-Gravenhage.

Het pensioen der weduwe wordt berekend 
naar de gemiddelde maandclijksglic bezoldiging, 
welke door den overleden landsdienaar geduren- 

, de de laatste twee jaren van werkelijken dienst 
werd genoten en bedraagt van bezoldigingen van 
ƒ 100 ’s maands of minder 20 ten honderd, 
doch minstens / 8 ’s maands; van bezoldigin
gen boven / 10016 ten honderd, doch minstens 
ƒ 20 en hoogstens / 160 ’s maands.

De nagelaten minderjarige kinderen genieten 
onderstand naar een vasten maatstaf. Bij het 
aangaan van een nieuw huwelijk verliest de 
weduwe de helft van haar pensioen; de onder
stand der kinderen wordt daarbij in den regel 
verhoogd.

Het fonds had blijkens het Verslag over 1919 
op eind December van dat jaar een vermogen van 
/ 30.240.000, de inschrijvingen op het Grootboek 
en de effecten berekend tegen aankoopwaarde.

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER EU- 
ROPEESCHE OFFICIEREN VAN HET NEDER- 
LANDSCH-INDISCHE LEGER. Een nieuw regle
ment «voor het fonds, dat in werking trad op 1 
Januari 1914, werd vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 18 Juli 1913 No. 61 (Ned. Stb. No, 
329, Ind. Stb No. 540).Het fonds heeft ten doel 
het toekennen van uitkeeringen ten behoeve van 
de weduwen en weezen der deelgenootcn en wordt 
daartoe in staat gesteld door de bijdragen van de 
deelgenootcn en tijdelijk door een jaarlijksche 
subsidie ten laste der Indische begrooting. De 
bijdragen der deelgenootcn worden onderschei
den in gewone (6% van hunne inkomsten), buiten
gewone (bij verhooging van dc inkomsten, het 
volle bedrag daarvan over dc eerste twee maan
den) en die wegens huioelijk (een vast bedrag 
afhankelijk van den rang, en met verhooging 
in verband met het leeftijdsverschil, wordende 
deze verhooging niet toegepast indien dc deel
genoot minder dan 5 jaren ouder dan zijne ocht- 
genoote is), liet jaarlijkscli pensioen bedraagt 
van / 600 voor de weduwe van een tweede- 
luitenant tot / 1800 voor die van een luitenant- 
gcneraal. De onderstanden der nagelaten min
derjarige kinderen bedragen’s jaars: ƒ 192' voor 
één, / 300 voor twee, / 384 voor drie, / 444 
voor vier en / 480 voor vijf of meer, indien zij 
een uit liet fonds pensioen-genictende moedor
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groep wordt gevormd door de Amphineura, in 
welke klasse de primitiefste Weekdieren, de 
w ormvormigo B u i k g r o evigon (So- 
lenogastres) en de Kevcrslakkcn (zie aldaar) of 
Chitonen (Polyplacophora) vercenigd worden.
Van Solciiogastres, vroeger van den Ind. Archipel 
niet bekend, zijn door de Siboga-expeditic niet 
minder dan 65 exemplaren verzameld, die .bleken 
tot 12 nieuwe soorten te behooren. De Weekdie
ren kenmerken zich in liet algemeen door een • 
ongeleed, zijdelings symmetrisch lichaam, dat 
aan de buikzijde meestal een spierachtige, voor 
de beweging dienende verdikking (voet) bezit, 
die evenwel -zeer uiteenloopende vormen ver- 

*toonen kan; zoo is hij bij de meeste slakken in 
horizontale richting ontwikkeld, zooiachtig ver
breed, bij de Schelpdieren en Kielvoetslakken 
(Heteropoda) zijdelings samengedrukt, bijl vor
mig van gedaante, bij de Vleugelslakken (Ptero- 
poda) door twee op zijde van het lichaam uit
staande vleugelachtige aanhangsels vertegen
woordigd, terwijl bij de Inktvisschen de krans 
van armen rondom den mond en de mantel- 
trechter met den voet vergelijkbaar zijn. Bij de 
meeste Weekdieren gaat van de rughuid een plooi 
uit, die als een mantel het lichaam geheel of 
gedeeltelijk omgeeft en een ruimte (de m a n- 
telholte) insluit, waarin de kieuwen gelegen 
zijn en die langs den vrijen mantelrand met het 
omringende medium in verbinding staat. Bo
vendien wordt aan de rugzijde van romp en 
mantel meestal een schelp afgescheiden, uit een 
chitineachtige zelfstandigheid (conchioline) be
staande, waarin een groote hoeveelheid koolzure 
kalk wordt afgezet. Deze schelp, die in haar 
eenvoudigsten vorm het voorkomen heeft van 
een nap, zooals bij de Schotelslakken (Patella), 
krijgt bij de slakken met een spiraalsgewijs 
gedraaid lichaam een gewonden gedaante, maar 
bestaat bij de Schelpdieren uit twee bewegelijk 
met elkaar verbonden helften. Bij een aantal 
vormen (b.v. Achtarmige Inktvisschen, vele slak
ken) ontbreektzij teneenenmale. Een kenmerkend 
orgaan van de Weekdieren is nog de tong of 
wrijfplaat (radula); op den bodem der mond
holte namelijk ligt een gespierde tong, die bedekt 
wordt met een harde chitine-plaat, waarop een 
groot aantal in dwarse rijen achter elkaar ge
plaatste tandjes staan. Het achterste uiteinde 
van de radula ligt in een blindzak, die zeer lang 
kan worden; hier heeft de groei plaats, terwijl 
de radula vooraan afslijt. De tong met de radula 
puilt vrij in de mondholte uit en kan bij het op
nemen van voedsel iets naar buiten gebracht 
worden; de radula ontbreekt bij die vormen, 
bij wie een eigenlijke kop afwezig is, zooals de 
Schelpdieren.

WEERTIJGER. Zie WEERWOLF.
WEERVOORSPELLER. Zie KOEKOEK en

oelaAto.
WEERWOLF, WEERTIJGER. De Lykan- 

tliropos, de weerwolf, is iemand, die in een wolf, 
of met uitbreiding van de beteekenis van het 
woord, in eenig dier zich veranderen kan, juister: 
wiens ziel het vermogen bezit, het lichaam lijde
lijk te verlaten en in dat van een wolf .of ander 
dier over te gaan. (Wijken, zie o. a. Ind. Gids,
1884, I, 1)1. 945 en Prof. de Groot „De weertijger 
in onze koloniën en op het Oost-Aziatische vaste
land”. Bijdr. Kon. Inst Vle R. dl. 5 (1898)). Het 
geloof aan de vrees voor weerwolven is algemeen

hebben en respJ/s.Vs en vo1 weduwepensioen 
één, twee en drie of meer kinderen, die niet eene 
zoodanige moeder hebben. Bij hertrouwen ver
liest de weduwe de helft van haar pensioen en 
wordt de onderstand harer kinderen gebracht op 
de helft van dien van volle wcczen. Het fonds 
wordt onder het oppertoezicht van den Minister 

Koloniën, en onder toezicht van Commis-

voor

/
i

van
sarissen, beheerd door een Directeur in Neder
land. met een Beheerder in Indië. De Di
rectie is gevestigd te ’s-Gravenhage. In Indië is 
eene Administratie van het fonds (te Bandoeng) 
gevestigd.

Het fonds had blijkens het verslag over 1919 
een vermogen van ƒ 8.341.000, de inschrijvin-

berekend

=

i
gen op het Grootboek en de^ effecten 
tegen aankoopwaarde. * - c c

WEDUWEN- EN WEEZENFÓNDS VAN MI-=
LITAIREN BENEDEN DEN RANG VAN OFFI
CIER BIJ DE KOLONIALE TROEPEN. Dit
fonds werd opgericht bij Koninklijk besluit van 
24 Juni 1908 No. 78 (Ned. Stb. No. 211, Ind. 
Stb. No. GOS) en trad op 1 Augustus 1909 in 
werking. Het fonds heeft ten doel het toekennen 
van uitkeeringen ten behoeve van de weduwen 
en weezen der deelgenooteil en wordt daartoe in 
staat gesteld door de bijdragen van de deelge- . 
nooten en door subsidiën uit de Indische- en de 
Staats-begrooting. De bijdragen worden ge
heven : a. van de inkomsten der militairen: 2tot 
6% naar gelang van den graad, en van de pen
sioenen of gagementen en aan eene betrekking 
in den kolonialen dienst verbonden inkomsten 
van gewezen militairen: 1 tot 5 % bij gelijke gra
den als vorenbedoeld en b. bij huwelijk, indien de 
deelgenoot 15 of meer jaren ouder is dan zijne 
echtgenoote.

Het jaarlijksch pensioen bedraagt van / 144 
voor de weduwe van een soldaat tot ƒ 420 voor 
de weduwe van een onderluitenant. De onder
standen der nagelaten kinderen beneden den 
leeftijd van 18 jaar. wier moeder aanspraak heeft 
op pensioen, bedragen 0.4, 0.55, 0.70, 0.85* van 
het weduwenpensioen en vol wed uwen pensioen, 
naarmate het aantal kinderen 1, 2, 3, 4, en 5 of 
meer is; en voor de weczen,wier moeder geon aan
spraak op pensioen heeft of overleden is, i, } van 
het weduwenpensioen en vol weduwenpensioen, 
voor 1, 2, en 3 of meer kinderen. Bij hertrouwen 
verliest de weduwe de helft van haar pensioen en 
wordt de onderstand harer kinderen gebracht op 
de helft van die voor volle weezen.

Het fonds wordt, onder het oppertoezicht 
van den Minister van Koloniën en onder het toc-

I ;
=

zicht van Commissarissen, beheerd door een 
Directeur in Nederland, met Beheerders in Ne- 
derlandsch-Indië, in Suriname en in Cux^ao. 
De Directie is te ’s-Gravenhage gevestigd.

Het fonds had blijkens liet verslag over 1919' 
op 31 December van dat jaar een vermogen van 

berekend tegen aan-

R. 11.

ƒ 2.336.000, deyeffeete# 
koopwaarde. //b ') t j

WEDUWEN-VÈRBRANDING. Zie BALI 
BALIËRS.

WEEGBREE. Zie PLANTAGO.
WEEKDIEREN (Mollusca). Met dezen naam 

bestempelt men een hoofdafdeeling van het 
Dierenrijk, waarvan de Inktvisschen (zie 
aldaar), de S 1 a k k e n (Gastropoden, zie aldaar) 
en de Schelpdieren (zie aldaar) de meest 
bekende vertegenwoordigers zijn. Een vierde

en
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werd erkend over de belangen van „weezen”, 
waaronder te verstaan allo, ook meerderjarige, 
onmondigen (in rechten onmaehtigen, on be
kwamen), z.a. krank- en zwakzinnigen (dullen) 
en verkwisters (opmacckers ende verdoenders], 
alsmede doofstommen, in liet kort: alle „personae 
miscrabilis”. Toen de souvcrciniteit der steden 
plaats maakte voor die van hooger gezag, ging 
liet voogdij-attribuut over op de centrale Over
heid, den grafelijken souverein. Voortaan be
rustte de oppervoogdij bij den Graaf van Hol
land* die de uitoefening van het „mondborgh- 
schap” (machthebber en -gever) over adellijke 
weezen overliet aan het Hof van Holland en die 
over burgerlijke weezen opdroeg aan de stedelijke 
Overheden (magistraten en gerechten). Het 
dagelijksch beheer werd niet aan „vrunden” of 
„magen” toevertrouwd, doch aan colleges van 
Wees meesteren, die de bevoegdheid erlangden om, 
bij gebreke van den langstlevenden ouder of 
grootouder, particulieren als subalterne voogden 
te belasten met de dagelijksche zorg voor de 
persoon en de opvoeding van de pupillen. Deze 
Raden van Wcesmeestercn, later Wees- of Mom- 
boir-kamers geheeten (momboir, momber, mont- 
bor of mondborgh,*Vormund D.) vormden der
halve den schakel tusschen do van den souverein 
emaneerende oppervoogdij der stedelijke Over
heid (burgemeester en schepenen) en de parti
culiere (datieve) voogdij van de eigenlijke ver
zorgers, de „momboiren”.

Toen onder den voortschrijdenden invloed van 
het Roracinschc recht de testamentaire voogdij 
meer en meer ingang vond, werden de Wees- 
meesteren van de uitoefening, c.q. aanwijzing 
van subalterne voogden, uitgesloten bij uitersten 
wil of bij testamentaire beschikking in de huwe- 
lijksche voorwaarden. Doch de bemoeienis der 
geweerde Weeskamer met de voogdij hield daar
mede niet geheel op; zij behield als overheids
orgaan het toezicht daarover krachtens de door 
haar uit te oefenen gedelegeerde oppervoogdij, 
immers een pübliekrechtcljjkc functie, waarop 
door de burgerij geen inbreuk kon worden ge
maakt. Volledige uitsluiting was niet mogelijk — 
al gebeurde zulks formeel veelvuldig —, daar de 
Kamer, op publiekre.chtelijk territoir blijvend, 
al is ze van privaatrechtelijk terrein gedrongen, 
moest toezien dat een opengevallen voogdij ver
vuld werd, öf door zelf voogden aan te wijzen, 
dan wel die te doen benoemen door het gerecht, 
en dat rekening en verantwoording van de voog- 
dij-administratie werd ingediend.

Bij de invoering van de nieuwe wetboeken 
zouden de Wees- of Moinboirkamers verdwijnen. 
Doch eerst moesten de zich onder tdic colleges 
bevindende boedels worden vereffend, waartoe^ 
bij K. B. van 1 April 1835 de noodige maat
regelen werden getroffen. Bij de wet van 5 Maart 
1852 worden die instellingen opgeheven en hare 
zaken ter liquidatie overgedragen aan een „Alge- 
meene Commissie”, die na voleindiging van haro 
taak bij de wet van 14 November 1879 werd 
ontbonden.

Met de inzettingen van het Oud-Hollandsch 
recht werd ook het vaderlandsch instituut der 
Wcesmeestercn op Indischen bodem overgeplant. 
Dit geschiedde bij resolutie van do Hoogo 
Regeoring van 1 Octobcr 1024, gevolgd door die 
van den G. G. Pieter de Carpentier van 10 Juni 
1025, waarbij te Batavia een Weeskamer werd

in den Indis.chen Archipel. Bij sommige volken 
vindt men het geloof, dat alleen de ziel van den 
weerAVolf-mensch in de cene of andere gedaante 
er op uitgaat om zich met de zielestof van zijn 
medemensch te voeden, terwijl bij andere volken 
wordt aangenomen, dat de geheele stoffelijke 
mensck zich in een dier kan veranderen. Lieden, 
die hun einde voelen naderen, beweren dikwijls dat 
een weerwolf hun lever heeft opgegeten. Eertijds 
werden zulke van weerwolverij beschuldigde 
menschen aan een godsoordeel onderworpen, en 
wees dit hun schuld aan, dan werden zij onvoor
waardelijk gedood.

Bij de Javanen is de matjan gadoengan (ver
momde tijger) de bekende weerwolf. De ziel van 
zulk een wcerwólf-mensch verhuist in een tijger, 
die dan op menschenroof uitgaat. Op Java [de 
bewoners der desa Prat& (Broto, bewesten Gro- 
bogan) en die der desa Gadoengan van het dis
trict Lodaja (regentschap Blitar) zouden allen 
matjan gadoengan zijn] en ook opSumatra o. a. 
bij de Rödjangs, in Koerintji en de Pasëmahlan- 
den ('op de Goenoeng Dempo zou zich een geheel 
dorp van mensch-tijgers bevinden) gelooft men, 
dat geheele dorpen bewoond worden door men
schen, die het vermogen bezitten zich in dieren 
te veranderen. Dit vermogen krijgt men soms 
door overerving, soms door van anderen ge
leerde tooverspreuken (ilmoe gadoengan).

Zeer nauw verwant aan het geloof in weer
wolven is dat in heksen. Men stelt zich voor, dat 
bij een heks, die haar werk doet, hoofd en inge
wanden zich van het lichaam losmaken en door 
de lucht zweven, terwijl de ooren (elders de 
longen) als vleugels gebruikt worden. Soms ver
andert liet hoofd met de ingewanden er aan zich 
in een vogel of muis, wanneer de heks dicht bij 
de woning is van hem, dien zij wil verderven, en 
in deze gedaante dringt zij binnen. Zij zuigt het 
bloed uit het lichaam van slapcnden.

De naam, dien deze wezens dragen, is meestal 
ontleend aan hun verschijningsvorm. Zoo noe
men de Maleiers hen penanggalan, „hetgeen uit
getrokken wordt”, doelende op het lichaam, dat 
..uitgetrokken” wordt, wanneer hoofd en inge
wanden zich verwijderen. In do Molukken is de 
naam soewangi alleen gebruikelijk, afgeleid van 
wangi, „nacht”. Elders, zooals onder de Dajaks, 
spreekt men weer van hantoe. De Toradja’s 
noemen do heks: taoe meboetoe en den weerwolf 
taoe mepongko; beide uitdrukkingen beteekenen: 
„die zich afbreekt”.

Literatuur: De literatuur over weerwolven en 
heksen wordt opgegeven in Alb. G. Kruyt, het 
Animisme in den Indischen Archipel, bl. J12 en 
119. Verder: L. M. F. Plate, Bijdrage tot de 
kennis van de lykanthropie bij de Sasakschc be
volking in Oost-Lombok. Tijd. Bat. Gen. dl. 54, 
1912.
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WEES- EN BOEDELKAMERS. Publiekrech

telijke instellingen, wortelend in het Oud-Hol
landsch recht, haren oorsprong vindend in do 
maatschappelijke verhoudingen, welke geheel 
het economisch leven der middelecuwsche steden, 
ook in Holland (en Zeeland), bchccrschten. De 
half-private, half-publieke rechtsbetrekkingen 
tusschen de poorters der stedelijke gemeen
schappen en hare Overheden leidden ertoe dat, 
naast een medc-eigendom der plaatselijke eenheid 
op de goederen van overleden burgers, ook een 
„mundium” als mede-voogdij dor gemeenschap

I.
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niet worden uitgesloten./ln 1766 moest dit nog 
uitdrukkelijk worden bekendgemaakt. Voor het 
toezicht op de personen der minderjarigen kon
den afzonderlijke voogden worden benoemd, 
wien onder verantwoordelijkheid van het college 
fondsen konden worden verstrekt voor het dage- 
lijksch onderhoud der pupillen. Voor het beheer 
over de tot de boedels bclioorende zaken, roe
rende en onroerende goederen, werden afzonder
lijke voorschriften uitgevaardigd, regelende de 
wijze van vervreemding van goederen en de 
belegging van gelden.

Onder Daendels is in de organisatie weinig 
•verandering gekomen, alleen heeft hij de Kamers 
te Semarang en Soerabaia vereenigd en het gel
delijk beheer van alle Weeskamers onder de 
administratie van die te Batavia gebracht, die 
daarvan aan de op 1 Januari 1809 opgerichte 
Rekenkamer rekening en verantwoording moest 
doen. Voorts machtigde hij de Weeskamer te 
Batavia om papieren geld uit te geven en nam 
ten behoeve van het Gouvernement een millioen 
rijksdaalders van haar over, in ruil voor twaalf
honderd duizend gulden aan papiergeld.

Na de opheffing der O.-I. C. werd bij besluit 
van 23 October 1818 door de Commissarissen - 
Generaal Elout, Van der Capellcn en Buyskcs 
een nieuwe algemeene instructie voor alle Wees
kamers vastgestcld, n.1. voor die te Batavia. 
Semarang, Soerabaja, Malacca, Macasser en 
Ambon.

""De Bóedelkahiers waren afzonderlijke, mede 
door het Centraal Gezag ingestelde colleges, be
last met de beschrijving en het beheer der boedels 
van overleden niet-Christenen, waarom zij ook 
wel „onchristelijke Weeskamers” werden ge
noemd. Het eerste College van Boedelmeestercn 
werd te Batavia ingesteld bij resolutie van den 
G. G. van Diemen van 26 Mei 1650, afgekondigd 
28 December d.a.v., op grond van de overweging 
dat er zoo vele verduisteringen ten nadeele van 
overleden onchristenen waren. De regeling vooi ° 
dc Boedelmeestercn werd hoofdzakelijk ge
schoeid op den leest van die -voor de Wecsmee.-,- 
teren, verschillend enkel voor wat betreft het 
voogdijrecht; daarbij was bepaald,dat de minder
jarigen onder de hand en het toezicht van Boed- I 
meesteren zouden komen en blijven, de mannen 
tot hun 21ste jaar, de vrouwen echter, tenzij zij 
trouwden, haar leven lang. De Boedelkamer wa- 
samengesteld uit 9 leden, den President, 
Gompagniesdienaar, eronder begrepen; voorts 
een ambtelijk lid, 2 burgers, 3 Inlanders en 2 
Chineezen. Aan Boedelmeestercn was voorts op 
gedragen het onderhoud van het Chincesch hos
pitaal en van de ambtelijke woning van den 
Kapitein-Chinecs, die voor het gebruik daarvan 
huur had te betalen. Ten behoeve van het Chi 
neesch hospitaal waren verschillende heffingen 
voorgeschreven, o.m. van Chineezen, wanneer 
zij naar hun vaderland vertrokken, in het huwe
lijk. traden of een begraafplaats van de Com
pagnie afgestaan kregen, en van Mohammedanen 
bij hun huwelijk of bij het vrijlaten van slaven.
Dc Boedelmecstcren hadden ingevolge resoluties 
van J7JI en 1752 jaarlijks openbare rekening en 
verantwoording van hunne administratie af te 
leggen en wel aan twee gecommitteerden der 
Ilegeering.

Boedelkamers en Weeskamers hadden hare 
beambten te bezoldigen uit eigen inkomsten.

/ ringesteld en hai'o instructie op 23 Augustus 
d.a.v. werd afgekondigd. (Ned. lnd. Plakaatboek 
1602 — 1811 door Mr. J. A. van der Chijs, 1S85 — 
1900). Bij .laatstgenoemde resolutie werd goed
gevonden „eene Ca more te erigeren op dewelcke 
„bij ’t versterven der ouderen ofte scheuren van 
Men echte bedde, de minderjarige weeskinderen 

„aangeteijekent, haer goederen opgebracht ende 
„ten gelegener tijd van dezelfde recckeningcn 
„bewijs ende reliqua zal geschieden”. De nood
zakelijkheid der instelling werd aldus gemoti
veerd: „alsoo wij bemereken ende van góeder 
„hand dagelijcx onderrecht worden, dat bij ver
sterven der ouderen dezelfder onmondige naer- 
„gelaten weesen, ’tzij door sloffieheyt haerder 
„momboiren, onbehoorlijk bewijs liaerdcr aen- 
„gestorven goederen, als andersints grootelijcx 
„vercort worden, waaruit veel questien in toe
komende zouden mogen komen te ontstaen”.

De Weeskamer kreeg, onder oppervoogdelijk 
toezicht van het gerecht, tot taak: boedelbe
schrijvingen te doen, voogdij over minderjarigen 
te voeren en daarin te voorzien en hunne zaken 
te beheeren tot aan hunne meerderjarigheid.

!■
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Volgens de Bataviaschc Statuten bestond het 
college uit 3 & 4, later 7 Wees meesteren, gekozen 
uit de „vroomste gequalificeerste en rijekste 
burgeren”, en wel op voordracht van de steddlijke 
magistraten: baljuw en schepenen. President was 
een lid van den Raad van Indië, Compagnies- 
dienaren en burgers hadden als leden zitting, 
terwijl aan het college was toegevoegd een 
secretaris, die belast zijnde met dc geldelijke 
administratie, borgtocht had te stellen. Op den- 
zelfden voet als te Batavia schijnen al spoedig 
ook op andere nederzettingen in den Archipel 
Weeskamers to zijn opgericht, doch daarvan is 
weinig bekend. Ter voorkoming dat de Wees- 
meesteren van hunne bemoeienissen werden uit-

r

gesloten, werden in den loop der jaren verschil
lende voorschriften uitgevaardigd. Zoo werd in 
1681 bepaald, dat alle uiterste wilsbeschikkingen 
aan de Weeskamer.* moesten worden vertoond 
en aan de rechterlijke colleges bevolen daaraan 
de hand te doen houden en daartoe desnoods te 
dwingen. Hadden de Indische Weeskamers aan
vankelijk enkel het beheer van boedels, waarin 
minderjarigen gerechtigd waren, later werd hare 
taak uitgebreid tot alle nalatenschappen,waarop 
■ook meerderjarige onmondige, onbekende of 
uitlandige erfgenamen rechten konden doen 
gelden. In het Octrooi van 1671 was echter aan 
de Compagnie toegestaan om over dc boedels 
van hare in Indië overleden dienaren Curatoren 
te. stellen, mits zij geen kinderen, weduwen of 
erfgenamen nalieten en niemand tot executeur 

.•of administrateur was aangesteld. De Wees
kamers kregen ook eenige bemoeienis met in
solvente boedels, terwijl zij in 1705 do bevoegd
heid kregen om alle testamenten te doen openen 
binnen hun ressort. Het was om al deze gewich
tige functiën dat de Weesmeesteren moesten 
worden „geconsidereert aLs een beëedigt Collegio 

• „van magistratuure over de onmondige kinderen 
„en hacre middelen en opvoeding item depselver 
„voogden, mitsgaders over verscheyde nalaten- 
„schappen”, en voorts dat zij gerekend moesten 
worden „als mannen van eer en consciëntie op 
„haere gepraesteerden eed in alle haere resolutien 
„te werk te gaan”, (besluit 1708). Van hare 
publiekreehteljjke functie konden de Weeskamers

een
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Gelijk gezegd zijn ae, vroeger een afzonderlijk 
bestaan gevoerd hebbende, colleges van Wees- 
meesteren en van Boedelmccsiercn sedert ver- 
eenigd. Als Boedelkamer fungccrend worden 
aan de. Weeskamer leden van Chinceschcn en 
Inlandschcn landaard toegevoegd. Hoewel het 
beheer van beide instellingen in hetzelfde ressort 
één geheel uitn aakt, is behalve de samenstelling 
ook nog de taak van het college als Weeskamer 
verschillend van die als Boedelkamer.

Als Wceskamers vervullen de colleges ten aon- 
zien van Europeanen en met dezen gelijkgestel 
den en tevens ten aanzien van Vreemde Ooster
lingen, voor zoover zij burgerrechtelijk roet 
Europeanen zijn gelijkgesteld, in hoofdzaak de 
volgende taak: a. waarneming der voogdij, 
zoolang een voogd ontbreekt, of deze in gebreke 
is in de uitoefening der voogdij (artt. 360 en 
332 B. W.); b. toeziende voogdij (art. 366 B. W.); 
c. beheer van het vermogen van minderjarigen, 
aan wier voogden dat beheer is ontnomen (art. 
338 B. W.); d. curateele over de ongeboren 
vrucht (art. 348 B. W.); e. toeziende curateele 
(art. 449 B. W.); /. beheer van het vermogen van 
curandi, aan wier curators dat beheer is ont
nomen (art. 452 jo. 338 B. W.); g. beheer der 
aan boord van N.-I. zeeschepen na- of achter
gelaten goederen van overleden, vermiste of 
achtergebleven passagiers en schepelingen (Ind. 
Stb. 1886 no. 131); i. registratie en opening van 
uiterste willen (arut. 41 en 42 Ov., artt. 937 
en 942 B. W.); j. beheer van onbeheerde nalaten
schappen (art. 1127 B. W., vgl. Ind. Stb. 1900 
nos. 127 en 201, 1905 no. 347 en Bijbl. 5048); 
k. curateele bij faillissement (art. 13 Faillisse- 
mentsverordening Ind. Stb. 1905 ro. 217). Bij 
het vervullen van hare taak houden de Wees
kamers zich aan hale instructie, vastgesteld bij 
Ind. Stb. 1872 no. 166, later herhaaldelijk ge
wijzigd en aangevuld. Ter zake van hare be
moeienissen berekenen zij behcerloonen en leges 
volgens Ind. Stb. 1854 no. 79, zooals dat is aan- 
gcvuld en gewijzigd. Buiten hare standplaatsen 
worden zij vertegenwoordigd door agenten, 
voorzien van een vooraf door de Regecring goed 
te keuren bandleiding voor hunne werkzaam
heden. Een vertegenwoordiger voor Nederland 
wordt benoemd door den Minister van Koloniën, 
die zijne instructie vaststelt (Ned. Staatscourant 
27 April 1916 no. 99).

Als Boedelkamers hebben de instellingen in 
hoofdzaak de volgendo taak te vervullen: I. ten 
aanzien van Vreemde Oosterlingen, niet onder
worpen zijnde aan hot burgerlijk recht voor 
Europeanen, en ten aanzien van Inlanders in 
do residentie Batavia (Bijbl. 3946): a. de uit
oefening der voogdij bij gebreke van een voogd 
(Ind. Stb. 1828 no. 46); b. beheer van het ver
mogen van minderjarigen bij gebreke van be
hoorlijke zckcrboidsstclling voor dat beboer door 
den voogd (Ind. Stb. 1845 no. 15); c. registratie 
en opening van uiterste willen (Ind. Stb. 1828 
no. 46); b. beheer van onbeheerde nalatenschap
pen (Ind. Stb. 1828 no. 46, 1855 no. 79 en 1905 
no. 347); II. Ten aanzien van Inlanders en met 
dezen gelijkgestelden: a. tijdelijk beheer van 
boedels bedoeld in art. 231 Inl. Regl.; b. beheer 
der nalatenschappen van militairen bij ont
stentenis van daarop rechthebbenden (Ind. Stb. 
1872 no. 208); c. beheer der opbrengst 
verkochte na- of achtergelaten goederen

Het salaris der meesteren was de veertigste 
penning van alle ontvangsten, buiten bezwaar 
van de Compagnie.

In 1808 had Daendcls de colleges van Wecs- 
mecstercn en Boedclmcesteren te Semarang 
samengesmoltcn en richtte hij ook te Socrabaja 
één college van Wees- en Boedclmcesteren op. 
Na het herstel van het Nederlandsch gezag werd, 
gelijk gezegd, een algemeene instructie vast
gesteld, van toepassing op beide colleges, welke 
tevens werden vereenigd, met uitzondering aan
vankelijk van die te Batavia. Bij de in 1819 
afgekondigde instructie voor de Raden van 
Justitie werd aan deze, „geconsidcreerd als op- 
pervoogden over alle minderjarige erven”', de 
bevoegdheid gegeven om voorloopige maat
regelen te treffen tegen particuliere voogden, 
tegen wie klachten en bedenkingen waren in
gébracht. De wijze van belegging der beheerde 
gelden, middels hypotheek op onroerende goe
deren, werd in 1823 en 1839 opnieuw geregeld, 
terwijl in 1827 bij de oprichting der Javasche 
Bank belegging bij die Bank werd toegestaan. 
De samenstelling der colleges bleef in den loop 
der jaren ongewijzigd; alleen moesten alle be
ambten uit ’s Lands kas worden bezoldigd, ter
wijl op plaatsen, waar geen Kamer was gevestigd, 
agentschappen werden opgericht.

In de nieuwe wetgeving voor Ned.-Indië, inge
voerd op 1 Mei 1848, werden organieke bepa
lingen opgenomen, de bestaande rechtsinstel
lingen betreffende. Zoo in de. „Bepalingen om
trent de invoering van en den overgang tot de 
nieuwe wetgeving”, afgekondigd bij publicatie 
van 3 Maart van dat jaar, n.1. in § 7 (artt. 70 — 
72): „van het beheer der Weeskamers en 
Boedelmeesters” en § 12 (art. 80): „van het loon” 
enz., bepalingen, welke hoofdzakclijk beoogden 
buiten twijfel te stellen de verbindende kracht 
der bestaande wettelijkc regelingen, voor zoover 
die zijn overeen te brengen met de bepalingen 
der nieuwe wetgeving. Het Reglement op de 
Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justi
tie, afgekondigd bij publicatie van een jaar te 
voren (1847), geeft in art. 132 op Java „het 
ppertoezicht over de Weeskamers en voog

dijen” aan de Raden van .Justitie, doch een 
regeling van dat oppertoezicht bleef uit, omdat 
tusschen het ontwerpen van dat Reglement 
(1842) en de ongedacht late invoering daarvan, 
tegelijk met de nieuwe wetboeken (1848), het 
lot van de, met dat oppertoezicht in nauw ver
band staande, van ouds bekende oppervoogdij 
van hot Gerecht was beslist. Daar het reglement 
op de R. O. oorspronkelijk bestemd was om 
eerder dan het B. W. in werking te treden, zou 
het eerste in het algemeen bepalen dat het op
pertoezicht berustte bij de Raden van Justitie, 
terwijl het B. W. de taak der Kamers zou om- 
schrijven. Bij de invoering echter was het mot 
het instituut der gerechtelijke oppervoogdij ge
daan en had art. 132 R. O. allo beteekenis ver
loren ; ook liet oppertoezicht door de reglementen 
op hot rechtswezen in de Buitenbezittingen aan 
de Raden van Justitie te Padang, Makasscr en 
Médan gegeven, heeft geen zin. In het Burgerlijk 
Wetboek handelt de dertiende afdceling van don 
vijftienden titel van het eerste boek (artt. 415 —
4 18) blijkens het opschrift over do Weeskamers, 
en bevat deels organieke bepalingen, deels voor
schriften, welke in een instructie thuis behooren.
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overleden, gedeserteerde of vermiste schepe
lingen van de Gouvts. of de Ned. marine (Ind. 
Stb. 1904 no. 342, 1918 no. 68); d, beheer over 

•de aan boord van N.-I. zeeschepen na- of achter
gelaten goederen van overleden, vermiste of 
achtergebleven passagiers en schepelingen (Ind. 
Stb. 1886 no. 131). De instructie der Boedel
kamers is vastgesteld bij besluit van den Com
missaris-Generaal van 31 Mei 182S (Ind. Stb. 
no. 46), zooals dat in den loop der jaren is ge
wijzigd en aangevuld. Ook de Boedelkamers 
brengen beheerloonen en leges in rekening. De 
agenten der Weeskamers zijn tevens gecom
mitteerden der Boedelkamers.

Bij Gvts. besluit van 30 Maart 1920 no. 22 
(Jav. Courant 9 April) is cenige wijziging ge
bracht in de organisatie van het Departement 
van Justitie, waaronder de Wees- en Boedel
kamers ressortecren, ten behoeve van het toe
zicht op die colleges. Daarbij is in dienst gesteld 
een Hoofdinspecteur, hoofd van den Weeskamer- 
dienst, een inspecteur en verder personeel; terwijl 
tevens een instructie is vastgesteld voor «den 
Hoofdinspecteur, die onder de bevelen van den 
Directeur van Justitie de algemeene leiding heeft 
van en het toezicht op den Weeskamerdienst. 
In overweging is tevens genomen om da ressorten 
der drie Wees- en Boedelkamers op Java in 
tweeën te splitsen en nieuwe Kamers in te stellen 
te Bandoeng, Soerakarta en Malang.

Over het rechtskaraktcr der Wees- en Boedel
kamers is herhaaldelijk strijd gevoerd, met name 
over de vraag of die colleges al dan niet als rechts
personen zijn aan te merken. Tijdens de O.-I. C. 
waren de Kamers vermogenssubjecten; hare 
inkomsten, uit boeten, leges en niet uitgekeerde 
renten, vormden een eigen afzonderlijk ver
mogen, dat vermeerderd ‘werd door kapitalen, 
welke toe vielen aan onbekende weezen en die, 
welke niet binnen den verjaringstermijn waren 
opgevorderd. Daaruit werden de salarissen be
taald van het personeel, alsmede de kosten voor 
onderhoud en opvoeding van behoeftige kinderen. 
Tegen rentebetaling nam de Compagnie het geld 
der Weeskamers in deposito; doch beschikte 
ook wel eens eigenmachtig over dat vermogen, 
onder het motief dat dit der Compagnie toe
behoorde en de colleges slechts het vruchtgebruik 
hadden; of wel ze bestemde het „overtollige” 
geld voor de stichting van een gebouw voor den 
openbaren dienst of voor een pieuse zaak. De 
Hooge Regeering verminderde ook wel de depo- 
sitorente of betaalde die heelemaal niet. De 
instructie van 1818 besliste, dat de Weeskamers 
geen eigen fonds mochten hebben, en al wat 
daaronder kon worden gerekend in ’s Lands kas 
hadden te storten. Salarissen en andere kosten 
mochten eerst na autorisatie worden betaald. 
Desondanks vormden de Weeskamers „reserve
fondsen”, die zij langen tijd onder zich hielden 
ak een van den fiscus afgezonderd vermogen. 
De instructie van 1872 bepaalt in art. 3, dat de 
kosten der Weeskamers komen ten laste en hare 
inkomsten ten bate van den Staat. Ofschoon 
daaruit kan'worden opgemaakt dat van rechts
persoonlijkheid, van rechts- en handelingsbe
voegdheid geen sprake kan zijn, zou uit andere 
organieke bepalingen (artt. 8 en 12 Ind. Stb. 
1897 no. 230, art. 33 der instructie, artt. 371, 
374 en 392 B. W.) kunnen worden afgeleid dat 
de colleges rechtsbevoegdheid, het „jus standi in

judicio” hebben. Een constante jurisprudentie 
kont aan do Weeskamers rechtspersoonlijkheid 
toe als juridische personen, als zedelijko licha
men, bevoegd om eischend on verwerend in 
rechten op tc treden, en rechtens aansprakelijk 
wegens verbintenissen uit overeenkomst of uit 
de wet, en veroordeelt dio colleges dan ook in 
privé tot vergoeding van kosten, schaden en 
interessen, zoomede in proceskosten, welke ten 
slotte ten laste komen van den Lande. Dc nood
zakelijkheid wordt dan ook ingezien om de be
staande bepalingen en voorschriften, welke door 
hunne onduidelijke redactie aanleiding geven 
tot die rechterlijke uitspraken, te herzien, van 
welke gelegenheid tevens gebruik zal worden 
gemaakt om de organieke bepalingen in de In
dische wetgeving op meer logische wijze dan 
thans onder te brengen.

Literatuur. De Groot, Inleiding tot de Hol- 
landsche Rechtsgeleerdheid; Mr. S. J. Fockema 
Andreae, Het Oud Ned. Burg. recht; Idem, 
Aanteekeningen op de Groot I; Mr. E. Bergsma, 
Over de weeskamers zooals die vroeger in Hol
land en Zeeland bestonden; Mr. S. van Leeuwen, 
Rooms-Hollancls Regt; C. J. Graaf von Rantzow, 
De Wees- en Boedelkamers in N.-I. 1909; Mr. 
A. A. de Vries, Indische Weeskamers, in The mis 
1915 no. 4; Idem, de Indische Weeskamers in 
het voogdijrecht, in The mis 1916 no. 3; Idem, 
Het rechtskaraktcr der Indische Weeskamers, 
in Themis 1918 no. 4; Mr. J. H. Carpcnticr Alting, 
Het reglement op het eollegie van Bocdelmees- 
teren van 1828, in Recht van N.-I. LX. Zie ook 
Tijdschrift Binn. Bestuur 1914; Mr. F. C. Hek- 
meyer, Verordeningen Wees- en Boedelkamers 
1916. Ind. Tijdschrift v. h. iccht, 113e dl. 1919 
bl. 328 vlg.

WEESBOONTJES. Zie ABRUS.
WEESHUIZEN. Reeds spoedig na de vestiging 

van het Ncdèrlandsch gezag in Indië maakte de 
zorg voor weezen en verlaten kinderen een deel 
uit van de Regeeringsbemoeienis. Wel is waar 
was het de particuliere liefdadigheid, die Wees
huizen in het leven riep en onderhield, maar niet
temin verleende de Regeering stoffelijken steun, 
benoemde de regenten enz. en stelde reglementen 
vast (o.a. door de. Gouvs. Gen. Brouwer in 1635, 
Mossel in 1752, enz). Op zeer bescheiden schaal 
begonnen — de 14 kinderen to Batavia, waarover 
Brouwer in 1635 een Opziener aanstelde, waren 
ondergebracht „by do Diaconie achter haere 
huysingc op de Tygers graft” —, werd spoedig de 
behoefte aan uitbreiding gevoeld en in 1639 aan 
do Westzijde van dc Rhinocoros-gracht de eerste 
steen gelegd voor een afzonderlijk weeshuis. Op 
Amboina verrees in 1680 een weeshuis door 
testamentaire beschikking van een Christcn-Chi- 
nees. In Cheribon werd door don Gouv.Gen. Mos
sel in 1753 de oprichting vaneen weeshuis bevolen, 
om te voorkomen dat „veele, aldaar in ’t wild 
lopende en omswervende arme bastaarden en 
weesen van Europeesen niet meer verwilderen 
en verbasteren”. Makasser had destijds reeds een 
weeshuis, Koepang kreeg er een in 1759, terwijl 
ook Semarang omtrent dien tijd zoo’n inrichting 
bezat, ten minste de Gouv. Gen. van der Par ra ge
lastte in 1773 den „Samarangsche Ministers” dat 
alle weesjongens van 12 jaren of ouder, als „jong 
matrosen” dienst moesten nemen „ten ware 
iemand geinclineerd mogte zijn bon, buiten laste 
van de Diakony of van liet weeshuis, na zig te
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noemen en voor hunne opvoeding en onderhond 
zorgc te dragen”. Door de ongunstige tijdsomstan
digheden in het laatst der 18e en 19e eeuw zijn 
waarschijnlijk verscheiden weeshuizen te gronde 
gegaan. Beleend is dat de Gouv. Gen. Daendels in 
1S10 het Cheribonsche weeshuis ophief en de kinde
ren naar het Bataviasche deed overplaatscn. 
Van den Bosch achtte het in 1831 wenschclijk 
aan den onhoudbaren toestand een einde te 
maken door te bevelen, dat de rondzwervendc 
verlaten kinderen van inl. moeders en europ. 
vaders voor gouvernements rekening in de parti
culiere wees- en armenhuizen zouden worden 
opgenomen, waarmede tevens weder regecrings- 
inmenging gepaard ging. In 1849 had de Regee- 
ring reeds eene doorloopendc machtiging gegeven 
voor de plaatsing voor hare rekening van 200 
kinderen in het Protestantsche en 240 in het 
Roomseh-Katholieke weeshuis te Scmarang. Se
dert gaat zij voort met het geven van subsidien of 
het op andere wijze verleenen van steun aan de 
particuliere weeshuizen. Voor de in Neder- 
landsch-Indië bestaande inrichtingen tot ver
pleging en opvoeding van weezen en verlaten 
kinderen van Europeesche afkomst zie LIEF
DADIG HEI DS-INSTELLINGEN.

WEGEN. Ook in den beperkten zin van rij
wegen, kan het begrip: wegen zeer verschillend 
worden opgevat.

Verstaat men daaronder de banen, die bij 
het verkeer te land geregeld gevolgd worden, 
dan heeft men in Indië, evenals elders, wegen 
gekend, schier zoolang als het land door mcnschen 
bewoond is, of eigenlijk reeds langer, want ook 
de kudden olifanten, buffels en herten in de 
bosschcn en grasvelden hebben reeds hun vaste, 
door natuurlijke omstandigheden aangewezen 
paden.

Neemt men het woord wegen echter in de. 
zeer beperkte beteekenis van steeds ook voor 
voertuigen bruikbare verharde wegen, dan zijn 
de wegen in Indië van moderne dagteekening. 
Daarmede is echter in ’t allerminst niet gezegd 
dat Indië in dat opzicht achterlijk is, vergeleken 
bij andere landen; want Java had eerder zijn 
doorgaanden verharden postweg dan Nederland 
zijn doorgaande verharde hoofdwegen; en het 
is een onbetwistbaar feit, dat Java ook thans 
nog alle Aziatische en verscheidene Europeesche 
landen verre voor is, wat zijn w'cgenstelscl 
aangaat.

Do banen waarlangs thans de grootc wegen 
op Java loopen hebben, in hoofdzaak en in 
hoofdrichting, ook voor de vestiging van het 
Nederlandsohc gezag zekerlijk reeds als verkeers
wegen gediend; en te oordeelen naar do grooto 
wegen, die bij de verovering van Lombok wer
den aangetroffen en do omstandigheid dat do 
oude Inlandsehe rijken op Java bij hun vorstc- 
lijken praal ook van wagens gebruik maakten, 
mag worden aangenomen, dat tijdens den bloei
tijd van die rijken ook op Java reeds grooto 
heerbanen werden aangetroffen, waaraan de 
Regecrdors van hot land zoo niet geregeld, dan 
toch onder omstandigheden hun zorg besteed
den. liet is echter tevens waarschijnlijk dat bij 
het dalen van do macht der oudo Javaanscho 
staten die heerbanen door gemis aan voldoende 
zorg weder in hoofdzaak vervielen on zijn terug
gezonken tot den toestand van verwildering, 
waarin ze voor en tijdens de heerschappij der

Oost-Indische Compagnie verkeerden; wat niet 
wegneemt, dat ook in dien tijd nog wel hier en 
daar eenige zorg voor de wegen valt op te mer
ken, zoowel bij het Bestuur der Compagnie, als 
bij de Inlandsehe besturen. De O.-I. Compagnie 
bepaalde zich op het stuk van wcgen-aanlcg tot 
het allernoodzakelijkste en liet dan, zooals te 
Batavia, het onderhoud door de ingezetenen 
bekostigen, of zij verbond, zooals in de Omme
landen, aan het landbezit de verplichting tot 
het in goeden staat houden der wegen. Wanneer 
strategische belangen het vorderden, werd echter 
soms tot een belangrijken wcg-aanleg overge
gaan, zooals in de 17de eeuw het geval 
met den weg naar Bantam (N.-I. Plakaatboek. 
III, bl. 95).

Dat ook de Inlandsehe besturen zich soms aan 
de wegen lieten gelegen liggen, kan blijken uit 
enkele berichten van ooggetuigen, zooals voor 
Middcn-Java uit de reisbeschrijving van R ij k- 
lof van Goens, die in 1656 van Semarang 
naar do hoofdplaats van Mataram, het tegen
woordige Djokjakarta, trok, welk stuk is op- 
genoraen in de B ij d r a g e n tot de Taal-, 
Land en Volkenkunde van N.-I.,' 
4de deel (1S56), bl. 307. Hij passeert den weg 
van Scmarang over Ocnarang en Salatiga en 
den derden dag: „de rivier“Damack',Tóopcndc 
tusschen ’t geberchte met groot gedruis langs 
de dippen door, over dewelckc een schoone 
massive brugh geleijt is, van dicke Jatij balcken 
ondersteunt; ieder plank van dese bruch is een 
balck van 10 a 12 duijmen viercant. bequaem 
om met duijsende elphanten ende swaer geschut 
over te marcheren; do lenghte is omtrent 300 
passen”.

Dat er toen ook in andere richtingen wegen 
liepen blijkt uit de volgende passage (bl. 348): 
„De groote populeusc hoofdplaats Mataram heeft 
3 wegen om uit deselve te vertrecken ende anders 
geen, te weten: de eerste hier vooren beschree- 
ven, als den gemeynsten, gaet uijt de Mataram 
Noordwaarts nae Samarangb, welcken wech 
als don gemackclijxten ende cortsten door de 
poort ïadic. meest bewandelt ende ordinair 
bereijst wert; de 2de wegh gaet nae ’t Westen* 
ende compt uijt omtrent Tagal,_doch is seer 
moeijelijck; de principaclstê poort is hier ge- 
nacmt Tourajan; de 3de wegh gaet nae ’t Oosten 
en compt uijt omtrent Balambanghan, ende 
met een sijd wegh nae Grissee ende Joi'tam; 
deesc poort ofte uijtgangh wert genaempt 
Bongor, nae de naem van de grootste rivier 
van ’t hoelo land, die omtrent Grissee in zee 
loopt”.

Eene andere expeditie, die eenig licht werpt 
op de wegen in do binnenlanden van Java, is 
die van Antonio Hurdt, welke in 1678- 
in gezelschap van den Socsoehoenan van Mata
ram naar ICëdiri trok om Trocno Djojo te vor- 
drijv.cn. Hot dagregister van Hurdt en een copie 
van do daarbij gevoegde schetskaart zijn over
genomen in het IVde deel van do Opkomst 
van het Ned. Go zag o v e.r Java 
van Jhr. Mr. J. K. J. do Jonge, bl. 219 e. v. 
Hurdt zelf aanvaardde dezen gedenkwaardigen 
tocht op 5 Sept. 1678 van uit Japara, terwül 
een deel der troepen onder kapitein Tak uit 
Scmarang en eon ander deel onder do kapiteins 
Renesso en Muller uit Rembang oprukte. Op 
de bedocldo schetskaart zapTcïe gepasseerde

was
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tic koelies vallen op den weg neder, d’Ed. 
Hurdt doet hen verkwikken met een weinig 
water dat hij nog hadt; anderen eten bladeren. 
Zijn op den verkeerden weg, Sindoradja en 
Socranata hebben niet gezorgd, voor eten en 
kwartier, heftige verwijten aan dezen. daar
over. Berigt van de kapit. Rencsse en Muller 
uit Balora. Des achtermiddags weder opgc- 
marschcerd, door vulde boschagicn, passeren 
de riviertjes Oelo en Sarangan, de eerste vuil 
en de tweede droog.v'Hot leger heeft gebrek 
aan water, rust wegens vermoeidheid. Dc 
admiraal deelt brood en arak uit. Op dit oogen- 
blik komt tijding dat dc vijand op een half 
uur afstand bepaggerd ligt. Dc Comp. van 
Altmeijer, met eenige Makassaren en Javanen 
derwaarts gezonden, een uur later berigt dat 
de pagger genomen en de vijand gevit’gt was. 
’s Avonds trekt het leger in dien pagger bij de 
rivier Tongler, waar het leger verfrischt wordt”.

Nog heden ligt aan de Kali Widas dc desa 
Toengloer, zoodat men uit dit citaat met dc 
kaart vergeleken zich een duidelijke voorstel
ling kan maken hoe de communicatie in die 
dagen was. Hoewel slechts incidenteel uit rap
porten gewag wordt gemaakt van de ontmoe
tingen der colonne van Renesse en Muller, 
blijkt uit het op de kaart aangegeven tracé 
van hun tocht, dat ook in Rembang dc door
tocht uiterst bezwaarlijk was, zoowel door de 
terreinbezwaren als door de vijanden, die ont
moet werden. Om van Rembang naar Blora 
te komen wordt een groote Westelijke omweg 
genomen door Japara, waarbij Montcesit als 
Meteset, Gboek wellicht als Gaboes en Angka- 
tan te herkennen zijn. Hier gaat de tocht Zuid
waarts over het gebergte en herkent men in 
Tranjata wellicht Tjarat, in Mareetsa mis
schien Mritjo, totdat de voormalige Solosche 
enclave Sélo bereikt wordt, waar dc vlakte 
Tangon nu nog te vinden is. „Die van Cecela 
waren zich komen vernederen” (t. a. p. bl. 222). 
Het „Brigandjing”, waar zij „principalyk” 
rencontres met vijandelijke troepen hadden, 
moet hier in de buurt liggen. Op den tocht Oost
waarts zijn te herkennen Gadir (Katir), Cal ij 
pagadt (Kali pegat), Wierasarij (Wirosari), 
Coewoet (Koewoe) en Gdon (Gcdocng tjawet). 
De „Songij paggadt”, die dan wordt overge
trokken, moet do Loesi zijn, waarjia men ten 
slotte te Blora komt. Vandaar gaat het om
laag naar de Solorivior o. a. over Zijken (Djiken) 
en Kouluwangh (Kelocwan), waarna dezo 
rivier langs den lirkeroevcr stroomop gevolgd 
wordt tot Zij pan ’ Panoulangh, niet zooals op 
bl. lxvi door Mr. de Jonge wordt ondersteld 
Bodjoncgoro, doch het oude Djipan, waar een 
kraton gestaan heeft en in de nabijheid waar
van thans nog Panolan ligt. Van deze plaats 
schijnt de colonne eerst Oostelijk gemarcheerd 
te zijn tot Modjosawit, want in „Paloukiesan” 
herkent men Ploekisan, dat daar in de buurt 
ligt, en toen in Zridelijke richting over het 
gebergte, waar nu een pad staat aangegeven over 
Tritik beoosten den G. Pandan. Op de schets
kaart worden do plaatsen Antroe, Dandeer, 
Blanbangh cn Pandangh vermeld. Men kwam 
zoodoende in het dal van de Widas-rivier. Op 
10 Oct. ontvangt Hurdt bericht, dat zij te 
Antjoe (Ngandjoelt) zijn aangekomen en kort 
daarop vereenigt hunne colonne zich met do

plaatsen met do toenmalige namen opgegeven 
en, daar vele van dezo ook thans nog wel tehuis 
zijn to brengen, kan men zich een voldoend 
nauwkeurig denkbeeld van deze troepenbe
weging maken. De macht van Hurdt zelf be
woog zich van Japara over Calijamat naar 
Coedu^, (Koedoes) cn toen blijkbaar langs den 
linkeroever der Tanggoelangin-rivicr naar Go- 
■dong, om vandaar over Panawangan bewesten 
dc Scrangrivier Zuidwaarts te trekken tot 
„Calangh”. Hiermede kan Ivalangbantjar be
doeld zijn en werd die rivier, welke hier West
waarts ombuigt, gepasseerd om nu het grens
gebergte tusschcn Grobogan en Soerakarta 
over te trekken. Na op IS September te Kalang 
te zijn gekomen, werd daar een paar dagen 
halt gehouden: „achter ons lag het gebergte 
Ingwates, ter regterzijde do heuvelen van het 
doeson Kalang, voor ons de bergen Tangal, 
waarover marschcrcn moesten, ter linkerzijde 
de bergen Gaudo”. Op 19 Sept.: „Het jav. volk 
bezig met den weg over het gebergte Watou 
Tinap, op te ruimen. 1000 dragers uit Grompol 
ontboden en brief afgezonden naar Batavia 
over Japara”.

20 Sept. „Onder regen en onweder op marsch 
■getogen over ’t gebergte Kandang door Watou 
Tinap in het district van Tagol, zijnde een 
kwade weg, uitgcspoeld, vol van groote steenen 
en boomen, overigens door een schoon djati- 
bosch” ....

Op 21 September was men aan de groote 
rivier Samangi (de Solo) en daags daarop te 
Grompol, waar kapitein Tak, die van Scmarang 
de gewone route over Öenarang, Kartasoera. 
en Soerakarta gevolgd had, zich bij Hurdt 
voegde. Van dit punt uit splitste de macht 
zich echter weder in tweeën en op 25 September 
gaat Tak bezuiden de Lawoe langs een tracé, 
dat vermoedelijk tusschcn dit en het Kadoe- 
wan-gebergte doorliep, om, na de „Songi- 
Sariket”, vermoedelijk de Gandocng-rivier, ge
passeerd te zijn te Ponorogo te komen. Van hier 
zijn in Noordelijke richting twee wegen naar 
J|ladi.0.eö^geteekend, dc Oostelijke meest directe 
passeert „Égginglangh, Een geweesen Ko- 
ninckryck, nu woest”. De andere, door Tak 
gevolgd, buigt Westwaarts de rivier weer over

• naar „Kamagattan” (Magëtan) en dan Noord-
• oostelijk naar Madioen. Inmiddels was Hurdt 
•benoorden de Lawoe opgerukt, nadat kapitein 
Westdorp met de voorhoede hem een halve 
dagreis vooruit ging. Bij de gevolgde route 
wijst „Moukon” misschien op Moengkong, 
thans aan den postweg naar Ngawi, doch verder 
schijnt men een Zuidelijker richting gevolgd te 
hebben, die wel benoorden Djogorogo omging, 
maar dan o. a. via Papatee (Maospati) direct 

‘Op Madioen aanliep. Van Madioen ging do tocht 
over Tjaroeban, waar Zuidelijk nog een plaatsje 
„Patoeman” staat aangewezen, doch toen 
schijnt men aan het dwalen geraakt. Op 0 
October zegt het dagregister: „Achtermiddag 
2 uur opgerukt van Kadjang, passceren na een 
half uur de rivier Bengawan, latende aan de 
regterhand het dorp Tsajroeban. Door den nacht 
overvallen, wordt er gebivouakkeerd, zonder 
iets te eten te hebben”.

7 Oct. „Met den dag voortgerukt, door een 
groot Djatibosch, na gepasseerd te zijn een 
ri vierspruitje Kadong Panarang. Groote hitte,
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zijne in do legerplaats to Singkal, beneden
strooms van Këdiri.

Een blik op den toestand 68 jaar later geven 
do „Dagelijkschc aantcekeningen van het voor
gevallene, gedurende de reyse van den Gou- 
verneur-Generaal Gustaaf Willem van 
I m li o f f, naar Java’s Oostkust in het voorjaar 
1746’ . opgenomen in het lc deel (1853) der 
B ij d r . t. o t de Taal-, Land- en V.k. 
van N.-I. (bl. 307 e v.). Deze vertrok op 24 
Maart 1746 met een zestal vaartuigen van de 
reode van Batavia en kwam o.a. 2 April te 
Rembang, waar een tochtje te paard naar de 
op een uur afstand gelegen zoutpannen werd 
gemaakt; in de Chineesche kamp passeerde 
men een goede houten brug, doch over het al
gemeen schenen de wegen in deze streken voor 
voertuigen nog niet veel te beteekenen, want 
men getroost zich om te Soerabaja te komen 
weer zes dagen reis aan boord. Daar besprak 
de G.-G. o. a. een ontwerp omtrent de orga
nisatie van het bestuur en de legering van 
garnizoenen, waartoe één gecombineerde raad 
wel genoeg geacht werd, „omdat de plaatsen 
zooverre niet van de andere leggen, of bij be- 
schrijvinge der hoofden van Passourouang en 
Grissee, konde de vergadering haast bij den 
anderen komen tot Sourabaya, vooral wanneer 
de wegen van communicatie te lande, gelijk 
zeer nodig is, behoorlijk open werden gehou
den”. Het vertrek van Soerabaja werd op 
15 April 1746 vastgestcld: „blijvende de reyse 
over land na Grissee g’excusecrt, omdat tot 
hoeden toe de paadjes door de padyvclden 
lopende, die men posseeren moet, nog niet 
verbreet waren, schoon men de wederzijdse 
volkeren daaraan hadde doen gaan om deeze 
weg bij sulk een gelegenthcid eenmaal opge
maakt te krijgen en vervolgens bruikboar te 
kunnen onderhouden, te meer een ieder deeze 
wat al te grote fatigue, als zijnde wel 6 a 7 
uuren te pp art zittens, quam af te raden”.

Van Soerabaja uit werden over zee Soemënép 
en Pasocroean bezocht. Ook op laatstgenoemde 
plaats reed -de G*-G. in den morgen van 25 
April wat te paard, „buiten de barrière land
waarts in, maar vonden alles nog zoodanig 
verwildert, ja zelfs de wegen, alsof hier nooijt 
iemand gewoont hadde”.... In deze streken 
waren de toestanden, wegens den recentcn 
oorlogstoestand, waarin zij verkeerd hadden, 
dan ook bijzonder slecht. Als de reis over zee 
vervolgd wordt en men terugkeerende Japara 
aandoet, waar destijds veel vertier was en veel 
aan scheepsbouw werd gedaan, ziet men in 
den avond van 3 Mei den Gouvcrneur-Gencraal 
daar althans een toertje maken: „rijdende des 
avonds nog, met een oude Portugeesche of 
andere zoort van mismaakte voiture, een tour 
langs de zeezijde zuidwaarts op naar de kalk- 
branderije, zijnde een kleijn uur gaans van 
hier”.

To Semarang werd het nog mooier. Op 6 
Mei kwam men daar ter roede en stapte: „ter 
zijden de logie aan do wal in reijtuigen, het 
eeno met ses, ’t tweede met vier, en nog vier 
and re met twee paarden”. Niet alleen dat daar
mede gereden kon worden naar het nieuwe huis 
van den commandeur Sterren berg, op den hoek 
van de Heerenstraat, waar de G.-G. zou logee- 
ren, doch na den middag ging men er medo

„door de ■ Chineesche nieuwe campong, naar de 
Pottijsbcrg, over de nieuwe weg van daar, regt 
toe regt aan, ter lengte van ruim 700 roeden,, 
naar de nieuwe brug over de rivier gemaakt, 
tegens den avond na huis”. De Socsoehoenan 
van Solo kwam den G.-G. te Semarang ont
moeten en gezamenlijk werd de reis naar Soera- 
karta ondernomen en wel op 12 Mei des. avonds 
naar het even buiten Semarang gelegen Patje- 
rongan, allen in rijtuigen, om Vrijdags morgens 
vroeg naar Oenarang te gaan. „Oenarang is 
5400 roeden van Semarang, de wegh derwaarts 
is bergagtig, doch thans opgekapt zijnde vrij 
passabel, schoon door de gevallen regen wat 
modderig, omdat moest door bosch loopt, bos- 
schen van groote uitgestrektheid en var schoonc 
kiatc en andere bomen voorzien. De medege
nomen drie rijtuigen passeerden met weinig 
moeijte, schoon hier en daar wat steijltens 
waren”.... Men passeerde een brug over dö 
Toentang, kwam te Salatiga en bevond, dat do 
weg geheel met rijtuigen was te passeeren; 
alleen moesten in de bosschen nog wat verbete
ringen aangebracht worden, „zoo ter crlanging 
van beter waterlossingen, als door het weg
kappen van wortels en struijken”. Zoo was het 
dus mogelijk om geheel per rijtuig via Bojolali 
en Kartasoera te Soerakarta te komen, waar 
alleen de intocht, in gezelschap van den Soesoe- 
hoenan, te paard gedaan werd. Zonder bij het 
verblijf daar ter plaatse stil te staan, zij slechts 
aangetcekend, dat van daar óp 19 Mei een over
land reis naar Djokjakarta en verder aan ving, 
waarbij op de grens van den ouden vorstenzetel 
afscheid van den Vorst genomen werd, „onsen 
weg vervolgende voorbij Wono Carta, tot aan 
den dijk langs de vijver, daar de limite van 
den ouden Daim is en de reijtuigen terug moes
ten keeren, wij te paard en met draagstoelen 
onsc reijze voortzettende door een vrij ongelijke, 
modderige en met veel water geïnterrumpeerde 
weg naar Dilango, daar des middags halte hiel
den, zijnde vier uuren van Soeracarta, en des 
nademiddags weder voortmarcheerden. Quamen 
in den donker niet sonder veel moeite ten op- 
zigte van den wegh en groote gebrekkelijkheid! 
omtrent onsc bagagie, op Gondang, zijnde vijff 
uuren gaants verder”. Na dit plaatsjo, waar
mede blijkbaar het tegenwoordige platen be
doeld is, op 20 Mei verlaten te hebben, kwam 
men des morgens tusselien 8 en 9 uur, aan do 
grens van het Djokja’sche, „op Taadje aan, 
het end van het Soeracartaso district en begin 
van den Mattarin”.... Vervolgens ging men 
langs een zeer moeilijken en langwijligen weg 
door Brambanan, waar de oudheden bezichtigd 
worden' en overnachtte op Djokja. Op 21 Moi 
marcheerde men 6% uur naar het Zuiden en 
overnachtte te Gadocng, waarmede vermoede
lijk bedoeld is het tegenwoordige Brossot, terwijl 
men den volgenden dag langs het Zuidcrstrand 
tot Adiclangoe, aan de .Bogowonto kwam. Dat 
de stoet, welke den tocht medemaakte, uitge
breid was, blijkt uit de mededeeling, dat voor 
het vervoeren van de bagage dagelyks circa 
duizend „battoors of draag-Javanen” noodig 
waren, buiten hetgeen de begeleidende rijks
bestierders, de strandregenten en die van Sema
rang medevoerden, zoodat do gehecle trein 
wel op i 2000 man was te schatten, waaronder . 
circa 40 dragonders ter bedekking. Op 23 en
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: 24 Mei werd Zuid-Bagëlèn doorgetrokken met 

overnachten te Ambal en te Rcmosidajoc, 
edelijk in de buurt van het tegenwoordige 

Gombong. Op 25 Mei hield men rustdag en 
den volgenden dag ging men ’s ochtends op 
marsch naar „Pamardcen, alwaar eerst des 
avonds, ten halfses arriveerde, omdat de weg 
meest altijt op en neer gaat over het gebergte, 
zijnde op veelc, ja de meeste, plaatsen zeer 
glibberig door den regen, steijl en ongemakke
lijk, door dien niet genoeg opengekapt en de 
draagstoel wat breed was; egter mag men ook 
de verheijt op agt en een half uur gaans rekenen, 
langs een zeer onvermakelijke weg, doordien 
hét gebergte meest onbewoont en men genood
zaakt is circa vijftig maal spruijtjes, uit dezelve 
na de Zuijd zee aflopende, te passeeren”. Daar 
gesproken wordt* van de „Cali Lapic, dewelke 
de limite tusschen Pamardcen en Banjoemas 
uitmaakt”, zal hier vermoedelijk aan een 
schrijffout voor Kali Sapie gedacht moeten 
worden en trok men blijkbaar van Gombong 
Noordwaarts over Merden naar Mandiradja, 
aan den tegenwoordigen grooten weg van Ban- 
djarnegara naar .Banjoemas, op welke laatste 
plaaTs 'men op Vrijdag 27 aankwam. Om den 
volgenden dag verder te gaan werd de Sërajoe 
met pontons overgevaren, en ging de tocht 
Noordwaarts tot Passir „drie uuren gaans, 
langs een goede wegh en door een beter be
woond district”...., „Sondag, den 29sten, 
vroeg van Passir opgebroken, dogh niet voor 
twee uuren op Windoradje, dat onder Brcbes 
gehoort, zijnde wederom een slegte bergagtige 
weg, het begintsel van bat noordcr gebergte, 
op hetwelk de voorsz. zeer elendige negorije 
gesitueerd is”. Van Windoe-adji vertrok men 
met zonsopgang naar „Judocasie”, een plaatsje 
ook Windoradja genaamd, dat volgens de be
schrijving W.Z.W. van den brandenden berg, 
dat is de Slamat, lag, dus ongeveer waar men 
nu Margasari aantreft. Van daar tot Karang- 
assam voerde „een zeer slegte modderighe wegh”, 
doch dit plaatsje zelf wordt een „vermakelijko 
negerij” genoemd, en op 31 Mei legde men in 
vier uur den afstand af tusschen die plaats en 
Tëgal. Dat men reeds in 174G den weg tusschen 
Tëgal en Banjoemas langs kwam, die. nog een 
eeuw later zoo moeilijk begaanbaar zou zijn, 
bewijst wel, dat men destijds geen hooge cischen 
stelde en dat het alleen voor een landvoogd 
mogelijk was om met veel hulp van volk zich 
in draagstoelen of te paard over land te ver
plaatsen. Van Soerakarta tot Tëgal had men 
thans, in een marsch van twaalf dagen, een af
stand van 86 uur gaans afgelegd.

Had men op deze reis zooveel mogclijk de 
vlakten langs het Zuiderstrand gevolgd, kenmer
kend voor den toestand der gemeenschapwegen 
is, dat de reis van Tëgal naar Batavia op 2 
Juni werd voortgezet, zooveel mogelijk langs 
het Noorderstrand. Eerst wordt op de grens van 
Cheribon overnacht te Losari, cn daarna komt 
men op 3 Juni via Gëbang te Cheribon. Van 
deze hoofdplaats af, waar men een ‘dag over- 
bleef, is er tot Indramajoe gelegenheid om met 
rijtuigen te reizen. „De wech was redelijk goed, 
hadden twee relais, en quamen ten half twaalf 
daar, zjjnde 11 uuren gaans langs de weg”. 
Dit traject werd dus bijzonder vlug afgclegd, 
and.erhalve eeuw later deed men het niet veel

vlugger. De sultans van Cheribon moeten dien 
weg met de bruggen dus goed in orde hebben ge
had. Zelfs ging men dienzclfdcn middag na het 
eten, om vier uur naar Kandanghauer, om op 
Dinsdag 7 Juni om tien uur ’s morgens ai op 
Pamanoekan te zijn. „De wech loopt tot aan 
Scwoc”(de grensrivier met Cheribon) „langs 
het strand, sandig en onvermakelijk, omdat 
alles onbewoont is, on dus ook ongcinakkclijk 
op het hecte van den dach; maar van Scwoe 
buigt dezelve wat om de zuijd, en loopt wat 
meer in ’t land, egter ook daar een onbewoond 
district, daar niets als wildernisse. te zien is”. 
Van Pamanoekan brak de hoofdtroep met de 
bagage ’s avonds om elf uur al weder op en 
de hecren volgden een half uur later te paard. 
Men kwam om twee uur ’s nachts op Tjiasscm 
en om 4 uur aan de rivier van Tjilamaja. Hier 
was een jachtterrein, door Van Imhoff reeds 
te voren van xiit Batavia bezocht, namelijk 
nabij het ’s morgens 7 uur bereikte Delmabang, 
„zijnde een geluigt dat niet verre ligt van het 
spruitje Tjepraja (Tjipcr-aji), aan welkers oost
kant, tot ïjilmaijoe (Tjilamaja) toe, de wild
baan is daar voorleden jaar gejaagt hadden, 
en dwars door dewelke thans de wech west zuijd- 
westwaards opgemaakt was, dewelke men pas
sabel vond, excepto in de oostelijkste helfte 
van do wildbane, daar men een half uur toe
bracht over 6 a 700 roeden aan sassakken, die 
op het platteland gelegt waren, apparent om
dat deze gr^ote vlakte, waarvan misschien 
nog wel iets beters als een wiltbane te maken 
was, geen behoorlijke afwatering heeft om het 
regen en opperwater quijt te worden, dat wel- 
ligt wel te remcdicoren zoude zijn, was het land 
niet zoo ontbloot van volk, als wij. ook hier 
ondervonden, hebbende door deze drie distan- 
tiën en van nabij drie uren gaants ieder, buiten 
de voorgem. twee negorijen aan de rivier Tjas- 
sem cn de spruijt Tjilcmaijoe, geen huis of 
mensch gevonden, maar een enkele wildernisse”. 
Waar het gehucht Delmabang ligt, waar men 
op 8 Juni ’s morgens om 7 uur aankwam en 
dien dag uitrustte, blijkt niet duidelijk, doch 
den volgenden morgen trok men reeds ten drie 
ure op, „passeerden het groote en verdrietigste 
bosch van bamboesen en geboomte, dat tot op 
een half uur na aan Babakan loopt, daar ook 
eerst ten half soven arriveerden, kunnende 
dus dese distantie gerekent werden tot Cra- 
wangs hoofdnegorij op vijff, en tot de vesting 
Tanjong Poera tot op ses uuren gaans, daar 
wij naar een weinig vertoovens bij den Depattij 
ten half negen arriveerden cn de van Batavia 
ontbodene rijtuigen pas gearriveert vonden, 
omdat de ingelanden, op dezen weg leggende, 
desipient genoog geweest waren om dezelve, 
onaangezien de daartoe gestelde ordres, niet 
behoorlijk op te maken, tot zo verre, dat men 
genoodzaakt wierd een expresse naar Bacassie 
af te zenden cn ook van hier nog volk der- 
waards te dötacheeren, om het noch manque- 
rende daar aan te maken, tot een blijk dat er 
met dat volk, zonder ernstige middelen, geen 
ordro te houden is”. Op Vrijdag 10 Juni 1746 
reed men dan ten vier ure af van de rivier 
van Krawang en „quamen ten half twaalf op 
Poelo Gadong, met vijf relais, buiten de geene 
waar mede afreden, vindende de weg voor de 
fortres nogh al passabel, doch op Bacassie geen
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brug, maar een pont als een schipbrug, waar 
mede overvoeren. De woeh naar Tjikarrang 

passabel en vrij bruikbaar, een vierde deel

welke niet dan in slechte voetpaden beston
den en in de bosschcn nauwelijks kenbaar waren, 
wekte overal mijn aandacht” (§2299).

Uit het gcheele overzicht, dat Dr. de Haan 
geeft in de paragrafen 2240 t/m. 2301 van deel 
IV, blijkt dat men vóór Daendels wel hier en 
daar enkele wegvakken had, die in den drogen 
tijd borijdbaar waren, en men soms onder bij
zondere omstandigheden ook wel grootcre tra
jecten in min of meer berijdbaren staat bracht, 
doch dat over ’t geheel de wegen slecht of niet 
onderhouden werden, en over grootere afstan
den dikwijls zelfs geheel vervallen waren; dat 
zij geen bruggen of overzetveren, geen ver
harding, geen verhoogden aardenbaan en geen 
behoorlijke afwatering hadden, zoodat van een 
geregeld, eenigszins vlot verkeer over land geen 
sprake kon zijn.

was
daar van reeds na do nieuwe verbetering gc- 
absolveert, on do bruggon, ten gctallc van 15 
a 10, alle van hout en welgemaakt, menende 
de luijtenant Knoest, onder wiens opzigt 
deselve werden gemaakt, dat dezelve nogh 
negen maanden arbijdens zoude vcrijsschen, 
eer ’t geabsolvecrt was, doch dat ook eens voor 
altoos zoude gemaakt en gemakkelijk goed te 
houden zijn; maar de nieuwe wcch, die van 
Tjicarrang regt toe regt aan op Bacassie ge
maakt werd, onder de orders van Heemraden, 
zo\ide volgens de ingekomen rapporten noch 
wel vier maanden en meer aan vier honderd

*

man werk genoeg verschaffen, dat de tijd niet 
permitteerde in persoon nader te onderzoeken, 
maar dat men van verre konde zien aan het 
begin van desen wech, even ov*r de brug die 
hier over de rivier Tjicarrang ligt.”

Uit het bovenstaande overzicht van hetgeen 
Baron van Imhoff aantcckende over de wegen 
op Java, blijkt dat men zich in dien tijd van 
uitbreiding van het gebied der Compagnie ook 
aan de verbindingswegen gelegen liet liggen, 
in dien zin dat de bevolking daaraan bij ge
legenheid te werk werd gesteld, ondanks de 
onbewoonde wildernissen, waardoor die wegen 
soms liepen. In de onmiddellijke ommelanden 
van Batavia hadden de Heemraden het be
heer over de wegen, maar verderop schijnt 
de zorg daarvoor aan de commandanten der 
militaire posten opgedragen te zijn geweest.

Hoe men dat beheer en die zorg in de 18de 
eeuw opvatte moge blijken uit de volgende 
aanhalingen uit het wcrkXPriangan van den 
Landsarchivaris Dr. E. de Haan.

Volgens een resolutie der Heemraden van 16 
April 1746: „was de weg (naar Buitenzorg) 
boven de post Mr. Cornelis op diverse plaatsen 
in dier voege onbruijkbaar dat er geen mens 
te voet veel min enige paarden of rytuvgen 
passeeren konde” (deel IV § 2289).

..Alle onze groote rivieren zijn, uit gezonderd 
in de nabijheid van de stad (Batavia), tot nog 
toe zonder bruggen.... Wanneer iemand van 
aanzien naar boven (d. i. naar het binnenland) 
gaat, maakt men een brug van gespleten bam- 
boeze, sasak geheeten, die voor het gebruik 
sterk genoeg is, maar niet lang kan duuren en 
door de buffelkarrcn niet inag gebruikt wor
den”, schreef Hooyman in 1781 (deel IV 
§ 2289).

De G.-G. Mossel zegt in 1782 van de streek 
beoosten de Tjitarocm: „vermits de grote 
wegen daar omstreeks overal voor cavallery 
bruykbaar waren”; hij kende dus ook „grote 
wegen”, waar zelfs'een man te- paard niet langs 
kon.

Het was aan Daendels voorbehouden 
om de geregelde communicatie over land te 
verzekeren, in de eerste plaats dook'het in be
rijdbaren toestand doen brengen over de ge
ilede lengte van den dusgenaamder grooten 
postweg. Zooals men weet nam Mr. Herman 
Willem Daendels op 14 Jan. 1808 het bestuur 
van zijn voorganger A. H. Wiese over en reeds 
op 29 April ging hij van Buitenzorg naar Sema- 
rang en den Oosthoek op reis. Het was tijdens 
die reis, dat 5 Mei d. a. v. het besluit afgekon- 
digd werd om een grooten postweg tusschen 
Buitenzorg en Karangsamboeng aan te leggen 
(N.-I. Plakaatboek XV, bl. 699), waarvan de 
aanhef luidde: „Zijne excellentio de- Maarschalk 
en Gouverneur-Gener^al in aanmerking ge
nomen hebbende het enorme nadeel, ’t welk 
voor den Lande en voor de ingezetenen vloeit 
uit het gebrek aan bruikbare wegen, zoo door 
het uitbreiden der koffij- en andere cultures te 
beletten, als wegens de enorme kostbaarheid 
der geringste transporten en' hot gevaar, waarin 
deze gewigtige kolonie zig zoude bevinden, in
dien wij op een poinct door den vijand wierden 
geattacqueert en de troepen van de andere 
gedeeltcns van ’t eiland niet derwaards konden 
worden getransporteerd.

„Gebruik makende van de door Zijne Majes
teit den Koning op hoogstdenzclven verleende 
magt om, bij absentie van Raad, geheel alleen 
besluiten te kunnen neemen.

„Heeft besloten:
Art. 1. Dat de commissaris tot en over de 

zaken van den inlander in ’t aanstaande drooge 
saisocn den grooten weg van Bi iten.-org tot 
Carangsamboeng, over Tjipannas, Tjanjour, 
Bandong, Pracca moentjang on Sumadang, zal 
laten maken, zodra de ingezetenen mot'den 
koffijpluk, deszelfs afvoer en het padij-snijden 
zullen gedaan hebben, en op ieder 400 Rijn- 
landschc roeden een paal laten stellen, wclko 
do distantien aantonen en tevens dienen 
moeten om het ordinair onderhoud van den 
weg onder de districten en ingezetenen te ver
deden.”

In art. 2 en volgende wordt onder meer be
paald dat de weg, waar het terrein het toelaat, 
2 rijnl. roeden breed zal zijn, het vcreischte geld 
beschikbaar gesteld en de verdeding opgegoven 
van 1100 „bocijangcrs”, welke van Java zullen 
worden gezonden om do weggedeelten te maken, 
als volgt:
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ViVoorts vermeldt dezelfde paragraaf: „Teisseire 
spreekt van zekeren weg, die goed en in den 
droogen moesson zelfs voor rijtuigen bruik
baar was” (deel IV § 2297).

Een rapport van 1831 zegt, dat vóór Daendels 
deze weg (van Batavia naar Buitenzorg) „een 
eenvoudige grasweg” was, en dat eerst Daendels 
dien deed begrinton (deel IV § 2291). Daendels 
zelf zegt: „Zelfs in de Ommelanden van Batavia 
waren slechts weinige wegen Voor rijtuigen 
bruikbaar.” „De doorgaande staat der wegen,
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Uit do geciteerde en nog eenige latere pla- 
katen blijkt, dat Daendels althans in de gou- 
vernementslandcn wel bedoelde de koelies ccnig 
loon uit te betalen, doch als men de verbazende 
afstanden nagaat, waarover zij naar het werk 
werden gezonden en vooral in do Preanger 
de groote terreinmoeilijkheden, die te over
winnen waren, dan is het geen wonder, dat de 
mcnschen buitengewoon afgemat werden. Vol
gens het „Overzicht” enz. van N. Engelhard 
zouden alleen uit het regentschap Galooh, onder 
Cheribon rcssortecrende, 500 zielen bij hot maken 
van den weg over den Mégamendocng den dood 
gevonden hebben, ongerekend degenen, die aan 
de gevolgen van de aldaar bekomen ziekten 
overleden zijn (t. a. p. bl. 47). Daendels deelt in 
zijn „Staat der Ned. O.-I. bezittingen” niet 
veel mede over den grooten postweg, „die is 
gelegd dwars over drie hoogc bergen, de Mega- 
medon, de Simpang en de Bolla, ’t welk niet 
noodig was geweest, zooals mij naderhand bij 
meerdere kennis van het ter-ein gebleken is. 
Men had waarschijnlijk een zoo moeilijk plan 
aan de hand gegeven”, zoo vervolgt hij, „om 
mij daardoor van hetzelve terug te brengen”.

Op Java’s Noordkust tusschen Dt*mak en 
Koedoes had men bij den aanleg met het water 
te kampen en bestond destijds de zoogenaamde 
Binnenzee. Dit terrein is door het graven van 
afwateringskanalen eerst gedeeltelijk droogge
legd, terwijl het graven van het zoogenaamde 
prauwvaartkanaal de gelegenheid gaf met de 
uitgegraven specie den weg op te werpen.

Volgens J. B. J. v. Doren (Fragmenten uit 
de reizen enz. I, bl. 270), had men, voordat 
de postweg bestond, in den drogen moesson 
ruim 14 dagen en in den natten drie weken 
noodig, om brieven van Batavia naar Soerabaja 
over te brengen. Een particulier reiziger be
steedde in den drogen moesson eenc maand 
(in den natten reisde men niet) voor dezen 
afstand. Terwijl nu de brieven in 6 a 7 dagen 
aankwamen, kon men met een postwagen, 
welke tweemaal ’s weeks van Soerabaja naar 
Batavia en vice-versa reed, deze reis in de beide 
moessons in 9 a 10 dagen afleggen; particuliere 
berichten en extra-posten konden het doen in 
4 a 5 dagen. Omtrent een reis in Nov, 1829 zegt 
Van Doren: „De postpaarden op den grooten 
weg over Java werden vooral gedurende het 
bestuur van den Gouvcrneur-Genoraal Baron 
van der Capellen zeer wel onderhouden. Om 
de 6 a 7 palen verwisselden wij van paarden, 
hetwelk onder een op bamboezen stutten rus
tend dak, hetwelk de breedte van den weg over
dekt, geschiedt, en in welker nabijheid de 
noodige stallen en woningen voor de mandor’s 
opgeslagen zijn”.. .. Voor d® verdere levendige 
beschrijving van het rijden met gouverne- 
ments postpaarden, welke hier gegeven wordt 
en die, behoudens dat de poststations en ver- 
spanningsloodsen later meestal van metselwerk 
met pannen daken waren, nog meer dan een 
halve eeuw een getrouw beeld van den toe
stand zou geven, moet verder naar deze bron 
verwezen worden.

Doch deze beroemde hoofdweg, die nog tel
kens verbeterd werd, o. a. bij Soemödang, waar 
het door middel van buskruit doen springen van 
de rotsen om een gemakkelijker oprit te krijgen 
in 1822 onder toezicht van den tocnmaligen
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I TotVan\ -
!;•* 400 10/mTjiceroa Tjanjour

Tjïanjöur' Radja mande la 150 4/m
Radja mandala Bandong 200 6/m
Bandong Praccamoentjang 50 1/m
Praccamoentjang Sumadang 150 ö/m
Sumadang Karangsambong 150 4/m

De kolonel Lutzow, chef van de genie, moest 
dadelijk na ontvangst van het besluit zich met 
twee ingenieurs en don commissaris op reis 
begeven, „ten einde op de plaatsen zelve de 
bestekken te maken, hoedanig de weg moet 
worden verlegt, afgespoelt, aangespoelt of ver- 
graver”. Een der militaire ingenieurs was 

het weggedeelte van Tjiseroea naar Tjian- 
djoer, de andere voor dat van Parakan moen- 
tjang naar Soemêdang bestemd, terwijl zij ieder 
door twee bekwame onderofficiers van de pioniers 
of artillerie zouden worden bijgestaan. Het mid
delste weggedeelte zou xiitgevoerd worden onder 
toezicht van den commissaris.

Op 28 Maart 1S09 is bepaald, dat aan eiken 
koelie uit de Jakatrasche en Preanger-regent- 
schappen, werkzaam aan den weg tusschen 
Tjiandjoer en Soemedang dagelijks 1% pond 
rijst en maandelijks 5 ponden zout verstrekt 
zouden worden. Op 29 Maart 1S09 werden 
ook kapbijlen en gereedschappen toegestaan en 
op dien datum werd besloten: „dat de werk
lieden uit de Cheribonsche en Vorstenlarfden, 
arbeidende aan de verbetering der v'cgcn in 
het regentschap Sumadang, voortaan zullen 
worden betaald, als volgt,: een mandadoor met 
drie rijksdaalders, en ieder man met twee rijks
daalders, zilver geld, per lopende maand, be
nevens drie gantings rijst per hoofd, en zulks 
in alteratie van den tot hiertoe geusitccrden 
voet van betaling aan voorschreven werklieden”. 
Op 10 Mei 1809 werd besloten: „de vijf honderd 
werklieden, welke tot het maken van den 
weg over de Mechemadong jongst uit de Che
ribonsche Preanger-regentschappen zijn over
gekomen, in plaats van in zilvere specie, te 
laten uitbetalen in koper geld met de loopendc 
agio; met autorisatie verder op den prefect 
der Jaccatraschc en Preanger-regentschappen, 
Van Motman, om twee geschikte Europezen 
uit de invalides te Tjiceroa uit te kiezen om 
over de voornaamste arbeiders het opzicht te 
houden, daarvoor genietende 24 stuivers daags, 
mede in koper geld met de loopende agio.”

„Ijzer en staal”, zegt Mr. van der Chijs (bl. 
703) voor gereedschappen „tot het maaken 
van den grooten weg bij de rivier Tjicondeel 
in het regentschap „Tjianjour” zijn nog op 
19 Lentemaand 1810 gratis uit ’s Lands voor
raad verstrekt, waaruit men schijnt te mogen 
aflciden, dat toenmaals de weg nog niet vol
tooid was”.
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Op 8 Mei 1808 ontmoet men nog een aan

schrijving aan den resident van Cheribon om 
den weg, loopende door het rijk van Cheribon 
over de hoofdplaats tot Losarie, „buiten kosten 
van den Lande te doen brengen in dien staat, 
dat dezelve in beide saisoenen voor allerlei 
soorten van transporten bruikbaar werde be
vonden”, terwijl op 27 Mei een overeenkom
stige last aan den resident van Pckalongan 
wordt gegeven.
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van 11 Maart 1835 n°. 1 (Ind. Stb. n°. 15) 
werd verboden om zonder vooraf bekomen 
schriftclijkc autorisatie van den Gouverneur- 
Gencraal nieuwe communicatiewegen aan te 
leggen of oude paden en bijwegen in berijdbaren 
staat te brengen. Voorts moest omtrent den 
aanleg van wegen langs de Noordkust van Java 
in het belang der defensie vooraf het advies 
van het militaire departement worden inge
wonnen. Bij besluit van 2 Mei 1853 n°. 7 (Ind. 
Stb. n°. 35) is dit verbod ook uitgestrekt tot 
Sumatra’s Westkust.

regent geschiedde, een werk thans nog door 
een inscriptie op de zoogenaamde „Tjadas Pa- 
ngéran” aangeduid, was niet de eenige op Java. 
In de binnenlanden trof mén reeds vroeg een 
aantal wegen aan. Rafflcs maakt in zijn in 
1817 uitgekomen „History of Java” niet alleen 
melding van den grooten postweg van Anjer 
naar Banjoewangi, doch ook van den strand
weg van Batavia naar Cheribon en van ver
schillende binnenwegen. Die weg door de vlakte, 
via Bëkasi, Krawang, de vrije landen en Indra- 
majoe naar Cheribon, werd in 1812 door het 
Engelsche tusschenbestuur ter hand genomen, 
doch later, voor zoover betreft het gedeelte, dat 
over de particuliere landerijen loopt, geheel 
verwaarloosd. Omtrent die andere wegen zegt 
Raffles dat -ïr, behalve de groote postweg, van 
het Noorden naar het Zuiden nog een groote 
militaire weg was, die naar de hoofdplaatsen 
der Vorstenlanden Soerakarta on Djokjakarta 
voerde en zich tot kort bij de Zuidkust uit
strekte. Binnenwegen waren ook overal aan
gelegd, waar het gemak of voordeel der Euro
peanen ze vereisehte, en er was toen reeds 
geen gedeelte van het eiland, waarheen het 
moeilijk was zich te begeven.

De prachtige wegen, vooral in het belang 
van de defensie en ten gerieve der ambtenaren 
aangelegd, waren voor den kleinen man van 
weinig nut, want hij mocht er zijn vee niet 
langs drijven en er voor zijn transportkarren 
geen gebruik van maken. Voor deze waren alge
meen naast de postwegen afzonderlijke karre- 
wegen aangelegd. Naar Dr. de Haan in het 
vorengenoemde werk (deel IV § 2292) mede
deelt, was bij resolutie van Heemraden van 1 
Pebr. 1744 besloten de weg naar Mr. Cornelis 
..te verdeden in twee afgesonderde weegen, ten 
eynde eene derselve soude kunnen gebruijkt 
werden tot de passagio der buffclskarren, en de 
andere tot een algemcene weg voor de voet
gangers en ordinaire rijtuijgen”. Deze maatregel 
werd ook tot de andere wegen uitgestrekt. Nog 
jaren lang zou men, vooral in Midden-Java, 
de buffelkarren langs de postwegen door de 
modder zien zwoegen en de rivieren veelal 
naast de bruggen passceren, om te voorkomen 
dat de postweg werd bedorven. Eerst bij het 
Indische besluit van 13 September 1853 n°. 3 
werd bepaald, dat geen afzonderlijke karre- 
wegen voor het goederenvervoer op Java meer 
mochten worden gemaakt, zullende de rijwegen 
daarvoor worden gebezigd, terwijl bij het be
sluit van 19 Aug. 1857 n°. 24 (Bijblad 231) 
werd verklaard, dat als beginsel wordt vast
gesteld, dat de groote en postwegen zijn open
gesteld voor alle soort van voertuigen, trek
en draagvee, mits* voldoende aan de ter zake 
bestaande of nader vast te stellen bepalingen, 
en naast die wegen geen zoogenaamde karre- 
wogen zullen worden aangelegd en onderhouden.

Daendels heeft school gemaakt wat aangaat 
zijn belangstelling voor het berijdbaar maken 
van de wegen, want dit werk werd na hem met 
ijver en succes voortgezet.

Bij de nagenoeg vrije beschikking over hee- 
rendiensten kon die ijver drukkend worden voor 
do bevolking, en reeds in het eerste gedeelte der 
19de couw, waren er zooveel wegen door het be
stuur aangelegd, dat men meende hieraan paal en 
perk te moeten stellen en bij het Gouv. besluit

Vooral de jaren van de ontwikkeling en den 
bloei van het cultuurstelsel hebben veel tot de 
uitbreiding en verbetering van het wegennet 
op Java bijgedragen; doch ook daarna is dat 
geregeld voortgegaan, met het gevolg, dat Java 
een net van hoofd-, binnen- en desawegen bezit 
zooals geen land in Azië en slechts weinige 
landen in Europa kunnen aanwijzen.

Voor do verharding der wegen is schier overal 
gebruik gemaakt van het wel is waar niet zeer 
harde, doch in den regel overvloedige grint, dat 
de rivieren, in vele gevallen tot dicht naar zee, 
afvoeren. Deze omstandigheid heeft uiteraard 
het verharden van de wegen zeer vergemakke
lijkt; en deze is dan ook in hoofdzaak alleen 
daar langen tijd achterwege gebleven, waar geen 
grintvoerende rivieren in de nabijheid worden 
aangetroffen.

Het tot stand brengen, verharden en onder
houden van het wegennet, met de houten en 
bamboebruggen en primitieve overzetveren, 
waarmede aanvankelijk de kruisingen met de 
talrijke kleinere en grootere waterloopen 
werden voorzien, is gedurende de eerste helft 
van de 19de eeuw schier uitsluitend en ook 
daarna, tot voor weinige jaren nog grootendcels, 
evenwel in geleidelijk afnemende mate, geschied 
met behulp van den arbeid der heerendienst- 
plichtigc bevolking, onder leiding van de be
stuursambtenaren en Inlandschc hoofden, spo
radisch met eenige hulp en voorlichting van 
technische zijde en met spaarzaam toegestane 
middelen ter bestrijding van de kosten van 
ijzerwerken, bijzondere gereedschappen en der- 
gelijkc, die de bevolking niet zelf bezat.

De vele houten- on bamboebruggen leverden 
vooral in het natte seizoen nog al veel bezwaar 
en oponthoud op voor de postverbindingen, 
doordien ze bij herhaling door bandjirs werden 
beschadigd of wegsloegen. Ook met de overzet
veren, meest op zeer primitieve wijze ingericht, 
was dit het geval. In 1850 (Bijbl. 13S2) word 
dan ook bepaald, dat de landhoofden der houten 
bruggen in do hoofdwogen, naarmate ze ver
nieuwing cischtcn, van metselwerk gemaakt 
zouden worden. In deze richting is geleidelijk 
verder gegaan en vooral in de periode 1865 — 
1885 is op uitgebreide schaal gewerkt aan het 
bouwen van bruggen van permanente con
structie in de hoofd- en voornaamste binnen
wegen op Java. Dit was een zeer omvangrijke 
taak; dit kan, om een voorbeeld te noemen, 
daaruit blijken, dat alleen in het 7S K.M. lango 
gedeelte van den grooten postweg in Cheribon, 
van Tomo tot Losari, meer dan 100 kapitale 
bruggen, benevens een 90-tal kleinere doorlaten 
gebouwd moesten worden; en de technische 
krachten, waarover de toenmalige gewestelijko
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van den Wator- leen op enkele hoofdplaatsen en in de residentie 
Batavia was dit toen reeds niet meer liet geval.

Geleidelijk is hierin echter verandering ge
komen. Eerst zijn in eenigo gewesten de heere'n- 
diensten voor het verzamelen van grint of 
het aanbrengen van dat materiaal en de andere 
werkzaamheden aan de wegen afgeschaft, en 
vervolgens is in 1914 voor West-Java, in 1915 
voor Oost-Java en in 1916 voor Midden-Java 
het gebruik van den arbeid van heerendienst- 
plichtigen voor het onderhoud der wegen ge
heel afgeschaft.

Voor zoover op de Buitenbezittingen heeren- 
diensten van de bevolking worden gevorderd, 
geschiedt het onderhouden der wegen echter 
nog steeds in hoofdzaak in heerendienst; en 
ook voor den aanleg en het verbeteren der wegen 
en bruggen wordt daar zooveel doenlijk nog van 
die onbetaalde diensten gebruik gemaakt.

Vermeld moet hier nog worden dat in 1913 
door het Departement van B.O.W., in overleg 
met de gewestelijke raden, een algemeen wegen- 
plan voor Java is opgemaakt, met de uitvoe
ring waarvan in 1914 een begin is gemaakt, en 
dat o. a. beoogt het tot stand brengen van de 
ontbrekende schakel in den Zuidelijken hoofd
weg van Java, tusschen de gewesten Preanger- 
Regentschappen en Banjoemas, van de ont
brekende schakel in den Noordelijken hoofd
weg, tusschen de gewesten Batavia en Gheribon, 
en daarenboven den bouw van de enkele nog 
ontbrekende groote bruggen.

Wat den oravang van het verkeer op eenige 
wegvakken op Java en Madocra aangaat, moge 
worden verwezen naar het hierondervolgende 
staatje.

De kosten van het vervoer van goederen

eerstaanwezende ingenieurs 
staat konden beschikken om hen daarin bij 
te staan, waren gering in aantal, en dikwijls 
ook van gohalte.

Volgens do jaarverslagen van het Departe
ment der B.O.W. waren er in 1903 reeds 253 
steenen boogbruggen, met meer dan 10 M. span
ning, 1534 kleinere boogbruggen, 9473 bruggen 
met ijzeren liggers on djatihouten dekken, en 
32950 doorlaten kleiner dan 2 M-, tot stand 
gekomen, terwijl er in de te zarnen 23793.5 K.M. 
metende post- en binnenwegen op do Gouverne- 
mcntslanden van Java en Madocra nog 5854 
bruggen van tijdelijko constructie over waren, 
die nu ook reeds grootendeels door permanente 
constructies vervangen zijn.

De permanente bruggen zijn in den regel 
gebouwd pp ’s lands kosten, doch aanvankelijk 
wat den koeliearbeid aangaat in heerendienst; 
in de latere jaren echter meestal geheel in 
betaalden arbeid.
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Mek de invoering van de decentralisatie, welke 
in 1905 met de instelling der gemeenteraden te 
Batavia en Mr. Cornelis een aanvang nam en zich 
in de volgende jaren tot alle gewesten (behalve de 
Vorstenlanden) en grootere plaatsen van Java en 
Madoera heeft uitgestrekt, is het beheer en onder
houd der post- en binnenwegen van het centraal 
gezag overgegaan op de gewestelijke en plaatse
lijke raden. Dit is cvenzoo het geval geweest 
in de gedeelten van gewesten op de Buitenbe
zittingen, waar dergelijke raden zijn ingesteld.

Toen deze maatregel werd doorgevoerd, werd 
voor het onderhoud der wegen in hoofdzaak 
nog steeds van den onbetaalden arbeid van 
heerendienstplichtigcn gebruik gemaakt. Al-

;
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STAAT VAN HET VERKEER LANGS EENIGE RIJWEGEN OP JAVA EN MADOERA.

Gemiddeld aantal per dag gedurende de 
periode van waarneming.

Periode
2 5 •

II 
2 &

Plaatsen, waartusschen de weg ligt |i 2 2

£ ivan waar-
bO - ïijtli oneming. * ‘55 :c><q po n H w>

16 t/m 30\
Nov. 1912/ 

idem
Weg Soerabaja —Gresik . . .

Grësik —Lamongan . . . 
Lamongan — Babat . . . 
Babat —Bodjonëgoro . . 
Bodjonëgoro — Tjëpoe . . 
Wonokromo — Sidoardjo. 
Wonokromo — Mod jokërto 
Modjokërto — Djombang 
Kërtosono —Këdiri . . . 
Këdiri—Toeloeng Agoeng

215 519 103 70 370 pik..23
287 134 26 6 30 187
770
778

126 38 5 10 7011

137 54 3 58 15911

1013 330 111 3 7 1811

467 632 ï314 ) • 166 103211

309 188 117 ) 43 363W ii
733 ï830 301 ) 113 47611

1599 348 183 5 80 30611

1632 218 111 4 134 748M

28 Mei
f . j t/m 14 \ 

j Juni 1913J 
21 t/m 30\ 

* ! Nov. 1912/

Tjikampèk—Tji lamaj a 2962 30 18 1 148 62511 11

Ka mal—Bangkalan . 
Bangkalan — Sampang

4206
2223

792 395 69 11911 1
. I idem. 252 118 8 24 49411 11

J) Niet waargenomen.
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Padang, van daar langs de rivier Anch tot 
Goenocng, en verder over Batipoe naar Fort 
van der Capellcn, welk centraalpunt de gelegen
heid aanbiedt do goederen verder naar Agam, 
de L Kotas, Rau en So ma wang, en van daar 
naar Singkataq te vervoeren”. De hier be
doelde’"’wegen zouden met karren bereden 
worden, doch om de heuvels van Ambatjang 
te passeeren zouden draagpaarden noodig zijn. 
Door een 60-tal karren en 25 paarden te sta- 
tionneercn, rekende Van den Bosch 100 pikoels 
goederen den ecncn dag opwaarts, den anderen 
dag nederwaarts te kunnen doen vervoeren. 
Later bleek, dat het mogelijk was om door de 
Anei-kloof een rijweg aan te leggen en in 1834 
schreef Van den Bosch aan den Minister van 
Koloniën, dat gedurende zijn aanwezen op 
Sumatra de heer Burger den lande een gewich- 
tigen dienst had bewezen, door het traceeren 
en gedeeltelijk voltooien van een nieuwen weg, 
„van de Padangsche. Benedenlanden naar de 
binnenlandscho provinciën”. De last tot het 
aanleggen van dezen weg behoort tot de maat
regelen van blijvende waarde door Van den 
Bosch gedurende zijn aanwezigheid op Sumatra 
genomen. Dat deze weg soms aan groote be- 

.schadigingcn bloot stond kan o. a. blijken 
uit het Verslag over de B. O. W. van 
1893 bl. 35, waarin de gevolgen van den bandjir 
van 23/24 Dec. 1892 beschreven zijn, toen de 
mede door de kloof aangelegde spoorweg zwaar 
beschadigd werd.

Door de eigenaardige gesteldheid van het eiland 
Sumatra, waar de Westkust door een hooge berg
keten, welke aan die zijde steil oprijst, van het 
binnenland gescheiden is, bestonden er slechts 
eenigc zeer moeilijke paden, welke daarmede ge
meenschap gaven. ' Het is voor den reiziger 
steeds een verrassing geweest, wanneer hij, 
na van.de kust met moeite de hoogte te hebben 
bestegen, voor het eerst met de hier en daar 
rijke binnenlanden kennis maakte. Zoo ziet 
men in 1824 do zendelingen Burton en Ward 
(B ij d r. K. 1. van T., L. en V. k. nieuwe 
volgr. Ie deel, 1856, bl. 270) van uit Sibalga.- 
met moeite do heuvels naar de Bataksehe— 
hoogvlakte beklimmen om bij het aanschou
wen van de vlakte van Silindoeng verrukt te 
staan over die uitgestrektheid, welke als het 
ware één rijstveld vormde. Een ander maal 
leest men bij De Stuers: „Men staat verbaasd, 
wanneer men uit do bosschen, moerassen en 
met alang-alang begroeide velden der weinig 
bevolkte benedenlanden, langs de ruggen van 
woeste bergen aan de overzijde van deze neder
daalt en alsdan een schoon, hcuvelachtig en 
geheel tot rijstvolden bobouwd land aan- /' 
schouwt” (B ij cl r. V, m, bl. 224),..

In een brief aan den Gouverneur-Goneraal 
schreef do generaal-majoor Cochius in 1837, 
dat destijds in do residentie Padang twee hoofd
wegen naar do binnenlanden bestonden; do 
eene, door de Anei-kloof, was voor draagbeesten 
zeer geschikt, doch nog geen wagenweg en 
alleen vóór de kloof als zoodanig bruikbaar.
De tweede wog, die iets minder moeilijk is, 
gaat van Tikoo langs ‘Locboek Basoeng en den 
Danau naar Matpoa, waar hij zich vercenigt 
met den grooten verbindingsweg, die over 
Fort de Koek naar de vallei van Bondjol loidt. 
Het liet zicli,"Volgens don generaal, vermoedon

met levende trekkracht langs de verharde 
wegen op Java, do steilste bergwegen uitgezon
derd, waren in de jaren voor 1914 ongeveer 
te stellen op 10 a 12 cent per ton en per K.M.

Op de Buitenbezittingen heeft het 
wegenstelsel zich later ontwikkeld dan op Java; 
het vond zijn aanvang veelal in verband met 
krijgsverrichtingen in de binnenlanden. Dit 
was in het begin der negentiende eeuw in 
het bijzonder op S u m a t r a het geval. Toen 
het gezag der O -I. C. op de Westkust van dat 
eiland in handen der Engelschen was overge
gaan, hielden deze nog maar enkele kust
plaatsen bezet. De Engelschc O.-I. C. zag 
groot bezwaar in het uitoefenen van gezag op 
Sumatra, on liet aan de bevolking in het bin
nenland zelf de zorg voor haar eigen zaken 
over. Er was daardoor ook weinig aanleiding 
en gelegenheid tot communicatie met het bin

nenland. Volgens generaal De Stuers trad men 
reeds even buiten Padang in moerassige wilder
nissen. Eerst op het laatst van het Ergelsch 
bewind, dat tot 1819 duurde, werd door Raffles, 
die toen Luit.-Gouv. te Benkoclen was, van 
Padang uit, een tocht naar de binnenlanden 
ondernomen, die van 16 tot 30 Juli 1818 duurde. 
Bij die gelegenheid werd aan het meer van 
Singkarak, bij de invloeiing van de Ombilin- 
rivier, te Semawang een militaire post opge
richt, ten einde van daar uit vreedzame be
trekkingen met de Padries aan te knoopen. 
Toen in 1819 de Ncderlandsche Commissarissen 
te Padang aankwamen om het gebied van de 
Engelschen over te nemen, werd wegens de 
beperkte macht waarover men beschikte, voor- 
loopig van een verdere bezetting van dien 
binnenlandschcn post afgezien. Hierop werd 
eerst in 1821 teruggekomen, toen de Resident 
van Padang, James du Puy, met eenige hoofden 
von dc landen van het voormalige rijk van 
Minangkabau een overeenkomst sloot om hen 
tegen de Padries te beschermen. Het is hier 
de plaats niet om dc voortdurende oorlogen 
te beschrijven, welke van die aanraking met 
het binnenland liet gevolg waren, d#ch het is 
duidelijk, dat het voor de militaire operaties* 
in de Bovenlanden in de eerste plaats noodig 
was de gemeenschap tussehen Padang en Sema
wang te verzekeren. Tot dusver was deze onder
houden langs den door Raffles gcvolgden weg 
door den Socbang-pas naar Saningbakar (aan 
dc Zuidzijde van het meer), maar het pad ver
keerde in ellcndigen staat en het oversteken 
van het meer van Singkarak was met do daar
voor beschikbare, hoogst gebrekkige hulp
middelen steeds aan vele bezwaren onderhevig. 
In 1821 kwam de lint.-kol. Raaff, na een be
zoek aan Priaman en Kajoctanam, reeds tot 
liet besluit, dat de transporten over do Amba
tjang zouden moeten gaan, doch het was eerst 
de Commissaris-Generaal J. van den Bosch, 
die den beroemden weg door de Anei-kloof tot 
stand deed brengen. In zijn brief van 11 Oct. 
J833, gericht aan den Raad van Indië J. I. van 
Sovenhoven (B ij d r. t/d. T\, L. en V. k. Vde 
volgr. IV, bl. 236) schreef hij: „Ik heb de ge
legenheid gehad, oenen nieuwen en bijna ge
heel voor karren begaanbaren weg te doen 
opsporen, en men is bezig dien aan te leggen. 
Deze zal loopen over Priaman tot Moedik
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men die nu in 8 & 9, zoo noodig zelfs in 5 dagen 
kon doen. Deels door zwaar Bergterrcin was 
over een afstand van 170 palen een voor voer
tuigen geschikte transport weg gemaakt, waren 
een 100-tal grootcrc en kleinere bruggen ge
bouwd, en was overeen afstand van 145 palen 
de Lamatangrivier door het opruimen van boom
stammen voor stoombootverkeer in orde ge
bracht. Die weg was niet de eenige- die in 
het belang van den productenafvoer, de bestuurs- 
controlc en de troepenbewegingen in orde werd 
gebracht. Te zamen werden toen 450 palen 
(675 K.M.) weg in Palembang aangelegd. De 
lengte van het wegennet, dat geleidelijk is 
uitgebreid, bedraagt thans ruim 2600 K.M. 
Dit wegennet strekte zich uit tot Këpahiang en 
de streken waar thans koffieonde/nemingen . 
zijn en goud gevonden worden, en die later bij 
de residertie Benkoelen zijn ingedecld. De 
behoefte aan gemeenschap met de Westkust 
deed zich daardoor des te sterker gevoelen.
In de residentie Benkoelen is liet de' 
transportweg van de hoofdplaats over Tabah 
Pënandjoeng, welke in die gemeenschap moet 
voorzien, doch de groote steilten voorbij laatst
genoemde plaats zijn een bezwaar, aan welks 
overwinning men jaren heeft gewerkt. (Zie o. a. 
Versl. B. O. W. 1896 bl. 68).

Het laatst is op dit eiland de residentie 
Oostkust van' Sumatra van wegen 
voorzien. Dit gewest was tot 1873 nog een onder
deel van Riouw, de bestuurszetel was toen te 
Bëngkalis gevestigd, doch is in verband met do 
zich uitbreidende tabakscultuur in 1887 naar 
Médan overgebracht. Op dat tijdstip bestonden 
daar om zoo te zeggen geen doorgaande wegen.
In de eerste jaren, dat de planters hun bedrijf 
begonnen, werd ter vermijding van uitgaven 

, hoofdzakelijk gebruik gemaakt van sampans 
langs de rivieren, doch langzamerhand kwam 
men er toe van de zoogenaamde plantwegon 
meer blijvende wegen te maken en deze onder
ling aan te sluiten, waardoor ook op groot i n 
afstand van de hoofdplaats gelegen ondernemin
gen in verbinding daarmee kwamen. Hoe do 
Rcgeering^ ten slotte voor het eerst in 1889 
I 100.000 voor de verbetering van eenige hoofd- 
wegen in Deli beschikbaar stelde en later ge
leidelijk met de uitbreiding en verbetering van 
het wegennet is voortgegaan, kan men lezen 
in eene „Nota over de wegen in de Residentie 
Oostkust' van Sumatra” opgenomen in het 
Verslag B. O. W. 1895 bl. 150.

Ook in Atjèh en in de Lampongscho distric
ten is langzamerhand van de hoofdplaats uit een 
min' of meer uitgebreid plaatselijk wegennet 
ontstaan.

De verschillende plaatselijke en gewestelijke 
wegennetten op Sumatra hebben zoodoende 
geleidelijk een beduidenden omvang gekregen; 
doch het was in den regel niet tot onderlinge 
aaneensluiting gekomen.

Zij zijn schier uitsluitend aangelegd door de 
civiele en militaire bestuurders met behulp van 
de heerendienstplichtigo bevolking. In den regel 
is aanvankelijk een onverharde weg gemaakt 
.met bruggen van tijdelijke constructie over do 
kleine, en primitieve overzetveren over do * 
grootere rivieren. Vervolgens is in vele ge
vallen de weg geleidelijk verbeterd en verhard 
en werden in verschillende gevallen minder goed

dat later een derde, zeer nuttige weg kon wor
den aangelegd naar Padang, langs de XIII 

de XX kota’s in de Bovenlanden. Deze 
laatste weg door den Soebang-pas is niet van 
beteekenis geworden wegens de groote terrein - 
bezwaren, en ook de weg van Tikoe benoorden 
het meer van Manindjau heeft thans nog moei
lijke punTëxï7 met name bij de Tjikalo (Vers 1. 
B. O. W. 1S97, bl. 86).

In verband met de terreinsomstandigheden 
bestaat het wegenstel in de Padangsche boven
landen en Tapanoeli uit een doorgaanden min 
of meer geaccidenteerden hoofdweg evenwijdig 
aan het gebergte, die Moeara Laboeh, Alahan 
Pandjang, Soepajang, Solok, Padang Pan- 
cljang, Fort de Koek, Bondjol, Rau, Kota 
jSfopan, Pënjaboengan en Padang Sidempoean 
verbindt, met zijtakken n'aar andere hoofd
plaatsen, en met dwarswegen, die van uit die 
hoofdader door het gebergte naar de kustloopen. 
Ten Noorden van de genoemde verbinding van 
Tikoe met Fort de Koek, heeft men van de 
kust naar den hoofdweg nog een weg van Ajer 
Bangis naar Taloe in de afdceling Loeboek 
Sikapigg. In de residentie Tapanoeli heeft de 
voortzetting van den hoofdweg twee verbin
dingen met de kust, waarvan de Zuidelijkste . 
loopt van de havenplaats Natal over Batoe 
Gadjah langs de Natal-rivicr tot Tanali Batoe 
in de afdeeling Padang Sidimpoean, en dè 
andere van Padang Sidempoean naar .Sibolga 
loopt.

De rivieren, die aan de Westkust van Sumatra 
uitmonden, zijn door haar groot verhang en 
onregelmatig beloop nagenoeg onbevaarbaar; 
doch geheel anders is het met die, welke van 
de Oostzijde van het gebergte afstroomen; en 
daaraan is het toe te schrijven dat men zich 
aan de Oostkust lang met watercommunicatie 
kon tevreden stellen en van het maken van 
wegen in Palembang eerst later sprake 
was. Een denkbeeld van het transportstelsel 
ongeveer 50 jaar geleden geeft het Kol. Ver
slag van 1875, waar men o. a. leest: „De com
municatie tusschen de hoofdplaats en de bin
nenlanden van Palembang heeft grootendeels 
plaats langs de uitgestrekte rivieren en voor 
het overige langs voetpaden. Ambtenaren en 
militairen moeten met hunne goederen over 
groote afstanden de rivieren op- en afgeroeid 
worden'en hunne goederen moeten verder over 
land gedragen worden. Dit geschiedt door 
heerendienstplichtigen en het is duidelijk, dat 
de arbeid, die vooral ten behoeve der militaire 
transporten naar en van de posten in de boven
landen van hen gevorderd wordt,. niet licht is. 
Zoowel in het belang der bevolking als in het 
belang van ’s lands dienst, die belemmerd 
wordt door gebrekkige communicatie tusschen 
de civiele en militaire posten in het ritge- 
strekte gewest, is het volstrekt noodig de trans
portmiddelen te verbeteren”.... De man, die 
deze beschouwingen blijkbaar in de pen had 
gegeven, was de toenmalige resident, later lid 
van den Raad van Jiidië, A. Pruys van der Hoe
ven, aan wien de eer toekomt met krachtige 
hand het wegenstelsel in Palembang te hebben 
uitgebreid. Met zelfvoldoening mocht hij er 
op wijzen (De Economist 1885, Scpt.-efl., 
bl. 84J), dat als vroeger de reis van Palembang 
naar Tebirg Tinggj in 30 dagen geschiedde,
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De bij het genoemde wegenplan beoogde wegen 
zijn in hoofdzaak volgens zeer beperkte eischcn 
ontworpen, want het verkeer op de wegen van 
Sumatra is in den regel nog niet van grooten 
omvang. Het cultuurgebied van Sumatra’s 
Oostkust maakt daarop echter een uitzonde
ring; daar is bij een gedurende 4 weken volge- 
houdon, in het begin van 1914 gehouden ver
keerstelling op den weg Tobingtinggi Pématang 
Siantar een gemiddeld vervoer gevonden van 
1376 pikocl goederen per dag, van 251 rijdende 
reizigers en 73 voetgangers.

Het drukste vervoer, dat in het rapport van * 
den Hoofdingenicur Paul Richter omtrent de 
Zuid-Sumatra spoorwegplannen wordt opge
geven, betreft den weg- van Lahat naar Mocara 
Enim, met 60 pikoel per dag in de richting naar 
beneden en omstreeks de helft daarvan in de 
richting naar boven. De kosten van het goede
renvervoer worden aldaar voor dien weg op
gegeven als 2y2 cent per pikoel en per Sumatra- 
paal, d. i. omstreeks 20 cent per ton en per K.M. 
te bedragen (in 1909).

Op Banka en op Billiton heeft de tinwinning 
tot het ontstaan van zeer uitgebreide plaatse
lijk wegennetten geleid.

Op Celcbes bestaat een wegennet in de om
geving van Makasser, dat zich in Noordelijke 
richting langs de kust en ook langs de Zuid
en Oostkust steeds uitbreidt, en reeds gedeeltelijk 
verhard is’. Ook in de Minahasa heeft men een uit
gebreid net van goed verharde wegen. Mag men 
van ccnige overdrijving op het gebied van 
wegenaanleg spreken, dan is dit het geval in 
de Minahasa, waar opvolgende bestuursambte
naren in het geaccidenteerde terrein steeds 
streefden om in hccrcndienst de gemeenschap 
te verbeteren en daarbij niet altijd even ge
lukkig waren, zoodat menig wegtracé weer 
door een ander vervangen moest worden. Op 
Borneo heeft men wogennetten in de omgeving 
van Baodjërmasin en Pontianak. Ook op Bali 
is een wegennet, dat zich van het centrum Si- 
ngaradja uit geleidelijk langs do kust en naar 
het binnenland uitbreidt. Het op Lombok aan
getroffen wegennet is mede uitgebreid en ver
beterd en door het bouwen van bruggen berijd
baar gemaakt.

De opgaven omtrent de wegen op de B u i- 
ten bezittingen zijn minder volledig 
dan die van Java en Madocra.

In de wegen, welke op de Buitenbezittingen 
in 1903 in de registers van het departement 
der B. O. W. voorkwamen, vindt men op een 
gezamenlijko lengte van bijna 13000 K.M. 
16000 doorlaten, waaronder 5612 ligger- en 
163 boogbruggen, to zamen 5775 bruggen.

In het algemeen zij nog aangeteckend, dat 
in tocncmendo mate, vooral op de hoofdplaat- 

doch ook in het binnenland, gebruik wordt 
gemaakt van stoomwalsen en van steenslag als 
vcrhardingsmateriaal. Het grint, dat men in Indiö 
aantreft,is over het algemeen vrij zacht, en wordt 
daardoor spoedig tot poeder gereden. De zoogo- 
naamde Penang-graniet, die op do Oostkust van 
Sumatra op de hoofdplaatscn toepassing vindt,

. is uit dit oogpunt veel beter, en ook steenslag, 
indien men het hardste gesteente uitzoekt.

Het gebruik, dat van do wegen gemaakt 
wordt, is van overwegenden invloed op het in

getraceerde gedeelten omgclegd of verbeterd. 
Waar zich bijzondere moeilijkheden voordeden, 
zooals bijv. bij het weg vak van Natal naar Tanah 
Batoe, van Sibolga naar Padang Sidempoean, 
van Benkoclen naar Këpahiang, in het cultuur
gebied van Sumatra’s Oostkust, (waar het ver- 
liardingsmateriaal schaarsch is) en dergelijke 
werd al spoedig technische hulp en het be
schikbaar stellen van fondsen uit ’s Lands mid
delen noodig.

Inmiddels werd tevens geleidelijk begonnen 
met het vervangen van de tijdclijke br ggen en 
primitieve overzetveren in de belangrijkste 
wegvakken en in die, welke bijzondere bezwaren 
leverden, door bruggen van permanente con
structie of betrouwbare veerponten, bij welke 
werken voor den kocliearbeid in den regel 
van heerendiensten gebruik is gemrakt.

Met het panleggen van nieuwe wegen en het 
verbeteren van bestaande wegen op de boven
aangegeven wijze en ook met het vervangen 
van de tijdclijke bruggen door permanente 
wordt steeds geregeld voortgegaan.

Daarnaast is, in het bijzonder sinds 1906, 
liet verbeteren van enkele moeilijke wegge
deelten en het tot stand brengen van do ont
brekende schakels tusschen de verschillende 
plaatselijke en gewestelijke wegennetten aan 
de orde gekomen. Deze ontbrekende schakels 
loopen in den regel door bergachtig of moe
rassig terrein, meestal met weinig of geen be
volking, en leveren daardoor bijzondere moei
lijkheden op, die aanleg op de van ouds gebrui
kelijke wijze buitensluiten.

Sedert de instelling in 1908 van de inspectie 
der verkeerswegen op de Bi itenbezittingen 
onder het Departement der B. O. W. is met 
het tot stand brengen van verschillende zulke 
ontbrekende schakels begonnen en zijn verder 
ook enkele andere wegvakken tot uitvoering 
gekomen.

Deze plannen en de daarop gevolgde onder
zoekingen hebben voorts geleid tot het opmaken 
in 1914, door het Departement der B. O. W. 
in overleg met de ge westelijke bestuurshoofden 
van een algemeen wcgenplan voor Sumatra. 
Dit plan beoogt het geleidelijk tot stand bren
gen van de voornaamste nog niet ter hand 
genomen ontbrekende vcrbindingsschakels tus
schen de wegennetten van Sumatra en verder het 
aanloggen van enkele wegen, die geïsoleerde 
bevolkingscentra met die netten in verbinding 
moeten brengen. Deze wegennetten sluiten zich 
dan verder aan aan de steeds bevaarbare rivier- 
vakken en aan do spoor- on tramwegnctten.

Met het tot stand komen van dat plan zou Su- 
matraeen aaneengesloten net van verharde hoofd
wegen krijgen, dat van Tölokbötong tot Koe- 
taradja, van Médan tot Bcnkoelcn doorloopt, 
en een lengte van ruim 6000 K.M. heeft. Aan 
dit net van hoofdwegon sluiten zich aan do 
bestaande en zich geleidelijk uitbreidende stel
sels van, deels verharde, binnenwegen en 
buurtwegen.

liet karakter der’ bestaande wegennetten 
loopt nog al uiteen. Men heeft smalle wegen en 

. breede wegen; goed verharde, licht verharde 
en niet verharde wegen; vlakke wegen en 
steile wegdh. Het vermelde plan beoogt medo 
om de onder hoofdwegen vallende bestaande 
wegen te verbeteren waar dat noodig is.
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krijgsgeschiedenis geschreven, n.1.: „De oorlog 
op Java van 1825 — 30”. Na zijn terugkeer in 
Nederland bleef hij veel aandacht aan Indië wij
den, zooals blijken kan uit de uitgaven van 
vele werken, waarvan de voornaamste zijn: 
„De 3de Militaire Expeditie- naar het eiland 
Bali in 1S49”; „Batavia in 1853”; „Schetsen uit 
het oorlogsleven in N.-I.: De Lampongs in 
1856”; „Geschiedk. overzicht van de expeditie 
naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856”. 
Generaal Weitzel is van 1873 —75 en van 1883- 
88 minister van Oorlog geweest, en was van No
vember 18S3 tot Februari 1884 ad interim belast 
met de portefeuille van Koloniën. Dit viel in den 
tijd dat Atjèh onhoudbaar veel offers aan men
seken (vooral door ziekten) en geld vergde, waar
om besloten werd daar eene geconcentreerde 
stelling in te nemen, gevormd door een kring 
bèntèngs om de hoofdplaats Koeta Radja en de 
havenplaats Oelèë Lheuë.

Generaal Weitzel is 29 Maart 1896 te ’s Gra- 
venhage overleden. %■

WËLAHAN. Een plaatsje gelegen in het 
district Majong,_afdeeling en regentschap Japara, 
aan" dë Serang-rivier, en eindpunt van de stoom - 
tramlijn Pëlëmkërëp — Wëlahan. Het heefteen 
groote Chineesche wijk, die in den tijd van de 
opiumpacht in grooten bloei verkeerde, door den 
sluikhandel in opium. Het heulsap werd van 
uit zee over de Sérang-rivier vervoerd naar 
Wëlahan en Koedoes, om zijn weg te vinden 
naar de Vorstenlanden via Poerwodadi. Tegen
over Wëlahan ligt de districtshoofdplaats Midjèn 
(zie aldaar),/

WËLÉRl. District van de contröle-afdeeling 
Selokaton, afdeeling en regentschap Këndal der 
residentie Scmarang, met cene oppervlakte van 
161 K.M.2 en eene bevolking op ultimo 1905 
van ongeveer 115.000 zielen, waarvan 180 Euro
peanen en een 300 tal Chineezen. Men vindt er 5 
ondernemingen op 7 erfpachtsperceelen, waarop 
worden geteeld tabak, padi, inlandschc gewassen, 
koffie, kapok en specerijen. Jn dit district zijn 
gelegen de Këndalsche suikerfabrieken Ge moeit 
en Tjëpiring. De hoofdplaats van het district i; 
WëlérU_cen plaatsje dat zich in den laatsten lijd 
heeft uitgebreid, zoodat er eene Europeesclic 
school is opgericht; het is gelegen aan een I" 
langrijk station van de Scmarang —Cheribon 
stoomtramlijn.. !

WËLINGSANG (jav.). Zie OTTERS.
WËLIRAN (ook Baloran^). Maleische naam 

van zwavel (zie aldaar). Bij de drogerij ver - 
koopers op Java de gewone pijpzwavel uit den 
Europeesehen handel.

WËLIRAN MÉRAH. Deze z.g. roode zwavel 
bestaat uit ijzerhoudende kiezel.

WËLIRANG. Een der toppen van het Ar- 
djoenogebergte (zie aldaar).

WËLIRANG (afd. Kroë, res. Benkoelon). 
Hoogste top, 1703 M., van den ouden ringwal, 
die zich ten N. en O. van den G. Sëkintjau uit
strekt (zie aldaar).

WELKOMSTBAAI. Deze baai ligt aan de 
Noordwestkust van Javli, tusschen T. Gookoc- 
lang (of Java’s 2e Punt) en T. Lësoeng (of Java’s 
3e Punt); ze dringt zeer diep het land in tot op 
een zeemijl van de Zuidkust, zoodat het geluid 
van de branding op deze kust in de baai duidelijk 
kan gehoord worden. Jn de baai liggen ccnige 
eilandjes; in den ingang heeft men diepten

goeden staat, blijven. Daar met de toenemende 
eischcn van de industrie en den landbouw steeds 
meerdere en zwaardere lasten vervoerd worden, is 
men er
schillende gewesten bij ke\ir bepalingen op het 
gebruik der wegen in te voeren. Daarbij worden 
in den regel de ouderwetsche inlandsche karren 
met zoogenaamde schijfwielen verboden, alsook 
die voertuigen, waarvan de wielen zoodanig op de 
uitgcloopen en versleten assen slingeren, dat 
de velgen niet meer plat op den weg rusten. 
Voorts zijn daarbij velgbreedten voorgeschre- 

• ven, waarvan de breedte m^t de wielbelasting 
toeneemt.

Het gebruik van rijwielen op de wegen is 
geregeld bij het Rijwielreglcment (Ind. Stb. 
1910 n°. 465, 1913 n°. 505 en 1917 n°. 497) en 
dat met automobielen bij het Motorreglement 
(Ind. Stb. 1917 n°. 73, 589 en 732 en 1918 
n°. 439).

Een andere maatregel is het voorschrift, dat 
ondernemers, die voor hun bedrijf buitenge
wone transporten over wegen doen gaan, en 
daardoor bijzondere schade aanrichten, aan
sprakelijk zijn voor de toegebrachte schade. 
Bij Ind. Stb. 1901 n°. 161 is bepaald, dat bij 
desa-wegen die schade door de ondernemers 
zelf hersteld moet worden en bij Ind. Stb. 
1905 n°. 104 zijn zij verplicht voor het her
stellen van de post- en binnenwegen eene 
geldelijke bijdrage te geven/'

/ --O -C C-C, WEIDERECHT. Komen eenerzijds op Java
l/*' , en daarbuiten herhaaldelijk weidegronden voor,

die voor veeweiding speciaal zijn gereserveerd en 
/{'/• //waarvan de aanleg in later tijd van regeerings- 

i 2--X *■? • * j wegc bevorderd, anderzijds brengt in een

reeds sinds lang toe overgegaan in ver-

I
■ ;

groot deel van Indonesië het beschikkings
recht over den grond de bevoegdheid mede 
voor leden van den beschikkingsgerechtigden 
stam of dorpskring om, binnen dat beschikkings- 
gebied, op woesten grond en op afgeoogste 
akkers vrijelijk te weiden, terwijl lieden van 
elders vergunning daartoe behoeven en een 
recognitie hebben- te betalen aan stam of dorp. 
Nog in deze eeuw is, bij het welvaartonderzoek, 
dit laatstbedoelde gewoonterecht geconstateerd 
voor het weiden van vee, eenden enz. op Java.

Zie Pandecten van het adatrecht IV A en 
IV B, en onder GROND (RECHTEN OP DEN), 
I, bl. 822.

WEINMANNIA SUNDANA Bl. Fam. Cuno- 
niaceae. .Koclit papeda, Obat papeda (mal. 
mol.). Een boom met van binnen roode schors. 
Wordt door de Amboneezen geregeld gebruikt 
bij bet koken van de papeda, die daardoor een 
fraaie roode kleur krijgt. Men doet daartoe een 
stukje schors in het water.

WEITZEL (AUGUST WILHELM PHILIP). 
Hoewel generaal Weitzel tot het leger in Neder
land behoord heeft, komt hem in deze Encyclo
pedie eene plaats toe, vooral voor hetgeen hij als 
schrijver heeft gepresteerd. Geboren 6 Januari 
1816 te ’g_Qravenhage, werd hij in 1837 benoemd 
tot 2e luitenant der Infanterie. Hij diende in 
Nederland tot 1853, toen hij als kapitein-adju- 
dant den luitenant-generaal Jhr. F. V. A. de 
Stuers naar Indië vergezelde, waar hij 5 jaren ge
detacheerd bleef. In dien tijd nam hij deel aan de 
expeditie naar de Lampongs onder den kolonel 
J. A. Waleson. Vóór zijne detacheering naar 
Indië had hij reeds een werk over Indische
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23 en 25 vadem moddergrond, doch het Zuidelijk 
gedeelte is geheel onbevaarbaar. Langs do West
kust der baai loopt een koraalrif, dat hier en 
daar ruim 300 M. breed is; aan den Oostkant 
steken riffen uit van de hoeken T. Pareh en

aan de O. I. C. door Van Overstraten ook ge
schied was.

Het overblijvende Zuidelijk deel werd nu aan
gewezen als verblijf voor de Gouv.s-Generaal, 
met bepaling dat de opvolgendo landvoogden bij 
hun optreden het landgoed van elkaar zouden 
overnemen. Dat deel omvatte dus het eigenlijke 
buitenverblijf — oudtijds de thuijn genoemd — 

•met de Zuid en Oost daarvan gelegen declen, den 
pasar, alsmede het land Kwitang, dat vroeger 
ook wel afzonderlijk'werd genoemd, niet steeds 
althans deel schijnt te hebben uitgomaakt 
het landgoed Weltevreden. De volgende Gouv.s. 
Generaal J. Siberg en A. H. Wiese bewoonden 
het verkleinde landgoed, onder de gestelde 
waarde; ook Daendels nam er zijn intrek, bij 
zijn aankomst in den aanvang van 1808 en liet 
zelfs den R.'v. I. zitting houden in het landhuis. 
Kort na zijn optreden echter stelde Daendels 
voor, dat Zuidelijk deel van Weltevreden met 
den pasar en het land Kwitang aan de Indische 
Regeering te verkoopen. Dewijl door de Regee- 
ring in Nederland, ten slotte, in dien verkoop 
berust werd, kwam alzoo ook het overblijvende 
deel in Gouverncments bezit, zoodat het militaire 
kampement aanmerkelijk kon worden uitgebreid, 
terwijl de pasar afzonderlijk verkocht werd aan 
Cransen, uit wiens bezit die markt daarna aan 
opvolgende eigenaars overging. Voor de Re- 
geeringsbureaux werd toen aangewezen een huis 
op den hoek van Molenvliet-oost en Prinsen
laan (zie Dl. I, bl. 188), dat ook in den E’ngeï- 
schen tijd en daarna, onder den naam Kantor 
Baroc, een deel dier burcaux herbergde, totdat 
omstreeks 1827 het Groote Huis aan het Water- 
looplein kon betrokken worden. De G.-G. had 
inmiddels intrek genomen in het gebouAy. op Rijs
wijk, het latere paleis — thans “bestemd voor 
ontvangsten en feesten — waar verblijf gehouden 
werd, voor zoover hij zich niet te Buitenzorg op
hield. Zoo werd het oude landg€etl de kern van 
de zoogenaamde bovenstad Weltevreden, die zich 
gaandeweg in verschillende richtingen uitbreidde, 
tot haar tegenwoordigen omvahg.

Literatuur: Dr. F. de Haan, Priangan, Deelen 
I t/m IV, zie Register op Weltevreden; Tijdschr. 
voor Nijverlï. en Landbouw, Deel LI, bl. 321,. 
e. v., waarin echter onnauwkeurigheden voor
komen; Het Ned. Ind. Plakaatbook, 1602—1811 
door Mr. J. A. van der Chijs, Declen XIII, XIV 
en XV, zie Reg. op Weltevreden; Dr. L. W. G. de 
Roo, Opkomst Nederl. Gezag, Suppl. op DeeL 
XIII, deel II, bl. 133, e. v.

Voor de plaatsbeschrijving van de huidige 
bovenstad Weltevreden zij verwezen naar het 
stuk Hot togen woordigo Batavia van 
het art. BATAVIA (I, bl. 189).

WELVAARTCOMMISSIE. Zie WELVAARTS- 
ONDERZOEK.

WELVAARTS-ONDERZOEK. Aanleiding. 
Do sociaal-ethischo gedachte, welke in liet laatst 
der vorige eeuw haar weg vond in velerlei theo
rieën omtrent staatsrecht en staatshuishouding, 
moest ook tot gelding komen in de koloniale ge
dragslijn. Zij kwam mede tot uiting door de. 
erkenning van „eene eereschuld” in de verhou
ding tusschen moederland en kolonie. Die ge
dachte is allerminst nieuw; zo drong zich slechts, 
krachtiger op, naarmate de overheidsbemoeiing 
met de volkshuishouding zich meer aanpaste aan, 
meer boheorscht werd door gewijzigde cconomi-.

Palagan, aldaar-vindt men een goede ankerplaats. 
Zie „Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archi
pel”, Dl. 1, 4e druk, 1916, bl. 33.

WËLOET (jav.). Zie AAL. ' 
WELTEVREDEN, thans omvattende de ge-

:'
/V :

heele bovenstad van Batavia, n.1. de wijken 
Noordwijk, Rijswijk, eigenlijk Weltevreden, 
Koningsplein, Tanah-abang, _ Parapatari, ~~3Ien- 
tèng~ GondarigcTia e! a., ontleent zijn naam aan 
liet voormalige landgoed Weltevreden, dat in het 
begin der 19de eeuw de kern werd van de vesti
ging in de Zuid m\ Zuidoostelijk van Oud-Batavia 
gelegen streek.

Dat landgoed in het laatst der 17de eeuw een 
nog weinig ontgonnen landstreek in het bezit 
van de „Hr. Paviljoen’s erfgenamen”, bij donatie 
dd. 6 Maart 1697 verlagen, ging in den aan vang 
der 18de eeuw over in handen van den Hr. Cor-

van

voor-

l

1 nelis Chasteleyn, die het in ontginning bracht en 
er zich een woning deed bouwen. De grenzen van 
het toenmalige landgoed kunnen naar de tegen
woordige situatie ongeveer bepaald worden als 
volgt: in het Noorden de weg van de Sluisbrug 
langs het Postkantoor naar Goenoeng Sari; 
in het Oosten de weg Goenoeng Sari over Pa- 
sar Senin tot aan de Kramatbrug, met nog een 
strook echter ten Oosten van dien weg; ten 
Zuiden de weg van de Kramatbrug tot aan de 
rivier (Parapatanbrug); ten Westen de rivier 
Tji Liwoeng.

Als opvolgende bezitters van het landgoed 
kunnen genoemd worden: in 1723 de Witte 
van Schoten, daarna de drossaard Vink, aan wien 
bij resolutie van 30 April 1735 vergund werd op 
het landgoed des Maandags markt te doen hou
den; de oorsprong dus van den Pasar Senin. In 
J 749 werd het door Jacob Mossel gekocht, die 
er als G. G. ook gewoond heeft; na diens dood 
(1761) werd het tocbedccld aan zijn dochter, 
toen gehuwd met Nicolaas Hartingh, na wiens 
overlijden het land, met den daarop staanden 
pasar, door den G. G. Van der Parra werd ge
kocht. Deze laatste bewoonde er een luisterrijke 
woning — ter plaatse waar later het Groot Mili
tair Hospitaal kwam te staan —, die ook nog 
door Daendels een korten tijd bewoond is ge
weest. Na het overlijden van de weduwe van 
Van der Parra (1787) kwam het land, na één 
dag in het bezit te zijn geweest van haar neef 
D. J. Smith, in handen van Mr. W. van der Bceke, 
na wiens dood in 1791 do heer J. II. Senn van 
Basel er de eigenaar van werd, steeds mot don 
pasar. In 1797 verkocht laatstgenoemde het 
land aan den G. G. Mr. P. G. van Overstraten, 
die daarop het Noordelijke deel — besloten tus
schen de vroeger genoemde grens ten Noorden; 
den Grooten Zuidcrweg — d.i. Goenoeng Sari 
ten Oosten; do nieuwe doorgraving — d. i. de 
slokan, die van.don tegenwoordigen Hospitaal- 
weg dwars door het militair kampement naar 
(Xöönoeng Sari loopt — ten Zuiden; en do Tji 
Liwoeng ton Westen — in April 1798 overdeed 
aan de O. I. C. (off. overdracht op 10 Febr. 1802). 
Daarmede'is het ontstaan van het militaire kam
pement, zich groopcerende om het latere Water- 
looplcin, verklaard, met welk- doel het ovordöen
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van, de graad van armoede waaiin do bevolking 
was geraakt, zij het plaatselijk als direct gevolg 
van abnormale weersgesteldheid. Waar allicht 
verband kon en mocht worden gelegd tusschen 
overheidszorg en volkswelvaart, zouden de ge
volgde staatkundige en economische regcerings- 
beginselcn voor en in lndië gercede stof oplcve- 
ren tot critiek. Al was men er voorts van over
tuigd dat de volkswelvaart, op wankelen grond
slag gevestigd, te wensChen overliet, dan moest 
nog bewezen worden dat die achtcruit.gaande 
was. Was dit bewijs geleverd, dan moest nog 
de vraag worden beantwoord of er tusschen dien 
achteruitgang en de juistheid en doelmatigheid 
der bestuursbeginselen, met*het oog op den volks
aard, wellicht cenig oorzakelijk verband bestond, 
(verg. C. J. Hasselman in Tijdschrift van het 
Binn. Bestuur 1902 cn 1904).

In 1900—1901 had zich inderdaad een nood
toestand voorgedaan-in een deel van Java, met 
name in die streken, welke om de in vroegere 
jaren (1849: Demak c* Grobogan en 1873: 
Demak) plaats gehad hebbende oogstmislukkin- 
gen op grootc schaal een zekere vermaardheid 
hadden gekregen. Naar de oorzaken, eerste open
baring, ontwikkeling en omvang van die plaatsc- 
lijke ramp werd in 1902 een afzonderlijk onder
zoek gelast.

Vermoedelijk gaf aanleiding voor een onder
zoek naar de mindere welvaart op Java in het 
algemeen de bedoelde water- en voedingsnood in 
Scmarang, waarover moest worden opgemaakt 
een „grondig rapport”, waarop dienden te wor
den gebaseerd „voorstellen, welke blijvende voor
zieningen ten doel hebben voor die gedeelten 
„der bovenbedoelde geteisterde streken, waar 
„zonder zulke praeventieve maatregelen de daar 
„tegenwoordig heerschende nood niet anders dan 
„van chronischen aard kan zijn of worden.” 
(Gvts. besluit 2 Juli 1902; gedrukt cn gepubli
ceerd verslag der Commissie, 1903).

Dergelijke onderzoekingen van beperkt karak
ter naar den economisehen toestand van de in- 
landsche bevolking op Java in het algemeen, 
hadden in vroegere jaren meermalen plaats. Zoo 
werd in 1888, naar aanleiding van cene regce- 
ringsaanschrijving onderzocht of de toestand der 
bevolking (na de z.g. suikercrisis van 1884) in 
eenige gedeelten van Java aanleiding gaf tot heb 
nemen van buitengewone maatregelen van re- 
geeringswego. De hcerendienst-commissie had bij 
hare onderzoekingen in 1889 1891 o. a. na te
gaan in hoever de economische toestand der 
bevolking verhooging van het hoofdgeld als 
aequivalent voor af te schaffen heerendiensten 
toeliet. Eindelijk werd in 1891, naar aanleiding 
eener regecringsopdracht door de residenten 
onderzoek ingesteld naar den voor- of achter
uitgang van den economisehen toestand der be
volking in hunne gewesten. (Veerslag der Scma- 
rangschc Commissie dl. I p. 00).

Afgescheiden van voren vermelde landbouw
crisis in Semarang van J849, 1873 en 1901, val
len in de economische geschiedenis te boek
staven de geld- en handel-crises van J802 en 
1884, welke uiteraard hun invloed terdege heb
ben doen gevoelen op den economisehen toe
stand van de bevolking. (Mr. N. P. van den 
Berg, Munt- Crediet- en Bankwezen enz. in JMed.- 
lndië, 1907, bl. 117 vlg. en 207 vlg.).

Dat de oorzaken dier beide groote crises en do

Naar andere middelen moest 
te geraken tot het doel:

sehe beginselen, 
worden omgezien 
betere levensvoorwaarden te scheppen voor de 
economisch zwak-geblcvcn breede lagen der 
samenleving. Democratische stroomingen gaven 
daartoe stuwkracht. Onweerstaanbaar door heel 
de wereld gaande, brachten zij dieper inzicht 
teweeg in, eischten herziening van de juridische, 
in wezen economische betrekking van overhekr 
tot volk. Ethische beginselen traden op den voor
grond cn deden hun invloed gevoelen ook in do 
koloniale staatkunde, die bezield werd door een 
zedclijke roeping en geleid door het besef van 
verplichting jegens de inlieemsche volkeren.

De koloniale paragraaf in de Troonrede van 
1901 gewaagde met meer beslistheid dan die van 
voorafgaande jaren van den economisehen toc- 

' stand der inlandsche bevolking. Was vijf jaren 
tevoren in een zoodanig staatsstuk getuigd, dat 
de economische toestand der overzeesche ge
westen, over het geheel genomen, gunstig kon 
worden genoemd, op 17 September 1901 ver
klaarde Hare Majesteit dat, in verband met het 
geheel het regeeringsbcleid te doordringen be
sef, dat Nederland tegenover de bevolking dier 
gewesten een zedclijke roeping heeft te vervullen, 
de mindere welvaart der inlandsche bevolking 
op Java Hare bijzondere aandacht had getrok
ken. „Ik wcnsch naar de oorzaken hiervan een 
„onderzoek in te stellen”, zoo luidde de Konink
lijke last, welke tot een daad zou worden omgezet 
van groote beteekenis voor de kennis — en ver
betering — van de maatschappelijke omstandig
heden, waarin de bevolking van Java en Madoera 
toen verkeerde.

om

_

!

L

Bij de schriftelijke behandeling van de 
Indische begrooting voor 1902 wees de toen
malige Minister van Koloniën op de klach
ten van verschillende zijden vernomen over 
minder gewenschte economische toestanden, 
naar aanleidin^waarvan het de plicht der Regee- 
ring werd geacht een onderzoek in te stellen in 
hoever ze gegrond waren. Volgens dien bewinds
man viel het niet te ontkennen, dat de toestand 
niet beantwoordde aan wat men als normalen 
toestand van Java zou wenschen. Bij de monde
linge beraadslaging werd van menige zijde ge
wezen op de geringe draagkracht, het zwakke 
weerstandsvermogen der bevolking, waardoor 
een tijdelijke ramp, een misoogst, haar op den 
rand van hongersnood kon brengen; op den 
achterlijken toestand van hare bedrijven, op de 
onvoldoende rechtszekerheid van haar bezit en
op den zwaren druk van de door haar opge
brachte belastingen in arbeid en in geld. De 
Minister meende ten slotte te kunnen vaststellen, 
dat in het algemeen de welvaart op Java gering 
was, en achtte het een dankbare taak voor de 
Regeering in dien toestand verbetering te bren
gen.

een

Over den onvoldoenden, on bevredigen den wcl- 
vaartstoestand der bevolking scheen eenstemmig
heid te bestaan. Waar het echter aankwam op 
nadere aanduiding van het welvaarts-begrip, 
gebezigd met opzicht tot de inlandsche bevolking, 
moesten de ineeningen uiteraard uiteenloopen. 
Was de toestand inderdaad zorgwekkend, dan 
moesten maatregelen worden beraamd ter voor
koming van achteruitgang. Zoo van een nood
toestand kon worden gesproken, hoe was dan 
de nood ontstaan, welke was de intensiteit daar-

i
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gevolgen daarvan op de volkswelvaart uiterst 
bezwaarlijk zijn aan te geven en na ontleding uit 
elkaar te houden, ligt in de rede, waar de waar
nemer allicht geneigd is de economische ver
schijnselen zelve met de primaire oorzaken daar
van te vereenzelvigen. De invloed van snel voort
schrijdende wisselwerking in den loop van hot 
economisch gebeuren gedurende een crisis maakt 
het trekken van causale richtlijnen vaak onmo
gelijk. Zoo ook hier:

De malaise van 1901 was er een van zeer sa
mengestelden, algemeenen aard. Ift 1902 werd 
in de volksvertegenwoordiging van de rcgecrings- 
tafel herhaald, dat do economische toestand der 
inlandsche bevolking van Java, als geheel ge
nomen, te wenschen overliet. Erkend werd de 
noodzakelijkheid om met geldelijke hulp van 
Nederland maatregelen te nemen, strekkende om 
Indië voor verdere inzinking te behoeden en het 
economisch peil der inlandsche bevolking te ver- 
hoogen. In dat jaar wefrd gevolg gegeven aan den 
Koninklijken last om een onderzoek in te stellen 
naar den economischen toestand in zijn vollen 
omvang en naar de middelen, welke tot verbete
ring zouden kunnen leiden, zoowel in zedelijk 
als in stoffelijk opzicht.

O p z e t. Bij besluit van 15 October 1902 be
paalde de Indische Regeering, dat een onderzoek 
zou worden ingcsteld naar de oorzaken van de 
mindere welvaart der inlandsche bevolking op 
Java en Madocra, met uitzondering van do 
Vorstenlanden en van de particuliere landerijen. 
De leiding van dat onderzoek werd opgedragen 
aan een hoofdcommissie, bestaande uit een elftal 
leden, meest ambtenaren, onder voorzitterschap 
van het lid H. E. Steinmetz, destijds resident van 
Pëkalongan. Deze hoofdcommissie zou in de 
eerste plaats tot taak hebben het samenstcllen 
van een leidraad ten behoeve van de plaatselijkc 
onderzoekers. Het ontwerp daarvan werd uit
voerig toegelicht in een begeleidend schrijven, 
in 1903 aan de hoofden van gewestelijk bestuur 
gezonden ter bespreking en bcoordeeling; waar
na het een jaar later door de hoofdcommissie 
werd omgewerkt en door dc Regeering goed
gekeurd. De definitieve leidraad werd met een 
toelichtende inleiding medio 1901 aan de residen- 
ten toegezonden ten behoeve van dc gowestelijke 
en afdeeling8-commissies, welke met de plaat- 
sclijkc onderzoekingen werden belast. Tevens 
werd do centrale leiding van het onderzoek op
gedragen aan den voorzitter der hoofdcommissie, 
bijgestaan door haren secretaris, in verband 
waarmede eerstgenoemde werd ontheven van 
het ambt van resident van Pëkalongan. Aan 
deze éénhoofdige leiding werd do voorkeur ge
geven boven een commissoriale. Tot het werk dier 
leiding behoorde ook het maken van overzichten 
der plaatselijke onderzoekingen en het ontwerpen 
van voorstellen er over aan de Regeering, waarna 
dc commissie zou worden samengeroepen om 
over een en ander te beraadslagen en te beslissen. 
Afgezien werd, om practische redenen, van het 
aanvankelijk opgevat denkbeeld om ook bij do 
bevolking zelve inlichtingen in te winnen nopens 
de oorzaken, waaraan, volgens haro meening, do 
ongunstige toestand te wijten was in streken, 
waar mindere welvaart, verarming of ellendo 
heerschton.

De door do afdcelingsoommissies verkregen ge
gevens behoefden door de, onder leiding der

residenten staando gowestelijke commissies niet 
te worden verwerkt; deze konden desgewcnscht 
hare beschouwingen daarover ten beste geven.
De uitkomsten van de onderzoekingen in de af- 
dcelingcn werden den voorzitter der hoofdcom
missie toegezonden, vóór den afloop der geweste- 
lijkc onderzoekingen.

Met de' onderzoekingen ter plaatse werd een 
aanvang gemaakt op 1 Juli 1904. Binnen den ge
stelden termijn van één jaar waren de werk
zaamheden in nagenoeg alle gewesten geëindigd. 
Voor een zoo uitgebreide enquête, noodig ter 
nauwgezette beantwoording van de 533 vraag
punten van de leidraad, schijnt intusschen dc tijd 
van één jaar, gesteld voor de verzameling van 
bouwstoffen ten behoeve van den arbeid der 
hoofdcommissie, te krap te zijn toegemeten, in 
aanmerking genomen dat het onderzoek grooten- 
deels verricht moest worden door met hunne ge
wone werkzaamheden belaste en aan mutaties 
onderhevige plaatselijko bestuursambtenaren. 
Dat het welvaarts-ondcrzoek „bij ’t bestuur over 
„’t geheel weinig sympathie genoot”, gelijk de 
voorzitter der hoofdcommissie getuigde, moet 
wel voor een goed deel worden toegeschreven aan 
de overhaasting, wnarmede de onderzoekers te 
werk moesten gaan. Stond de noodzakelijkheid 
van de enquête nog lang niet algemeen in Indië 
vast, twijfel aan de juistheid van den geheelen 
opzet daarvan, en aan het practische nut van den 
omvangrijken arbeid was tevens oorzaak van het 
door den voorzitter der hoofdcommissie mede 
gereleveerd feit dat het onderzoek „une mauvaise 
presse” had. Deze ongunstige omstandigheden 
hebben, evenmin als de ondervonden moeilijk
heden en bezwaren door veelvuldige wisseling 
in het medewerkend personeel, den leider van 
het onderzoek er van weerhoudenzijn veelzijdigen 
en langdurigen arbeid met groote nauwgezetheid 
en opgewektheid voort to zetteif en te voltooien.

Uit dc talrijke a / de cliiujsv er slag en en geweste
lijke samentrekkingen, de documenten van de 
bevindingen der onderzoekers, werden voor elk 
der onderdeden van dc leidraad door hem 
samengesteld overzichten van de uitkomsten der 
gowestelijke onderzoekingen. Deze overzichten 
dienden als grondslag voor de besprekingen in de 
hoofdcommissio en voor de aan de Regeering 
in te dienen voorstellen. Is in do gewestelijke 
samentrekkingen der afdeelingsvcrslagen do lei
draad op den voet gevolgd, bij do samenstelling 
tier overzichten werd door den voorzitter- 
bewerkor een vrijer behandeling wenschelijk ge
acht. Die overzichten worden voorafgegaan door 
een inleiding, waarin voor zooveel noodig de 
voornaamste geschriften over het onderwerp ver
meld zijn, en besloten mot een korte opsomming 
van de uitkomsten van het onderwerpelijk onder- ( 
zoek en de daaruit te maken, voor de hand lig
gende gevolgtrekkingen. Gelijk de voorzitter in 
zijn toelichting van Juli 1905 vooropstelde, zijn 
do overzichten niet louter samenvoegingen van 
dc belangrijkste gedeelten der gewestelijke sa
mentrekkingen; zij zijn eenigermate beredeneerd. 
Dc bewerker heeft zich aanvulling uit andoro ge
gevens veroorloofd en niet altijd zijn meening 
aclitergohouden; hij gaf haar echter te kennen 
op een wijze, dat zo wel te onderseheidon is van 
liet gevoelen der onderzoekers. Verder dacht hij 
evenwol niet to moeten gaan, ton einde niet 
vooruit te loopen op de taak der wolvaarts-
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commissie, die de uitkomsten der gewestelijke 
onderzoekingen te behandelen, en bij de Rcgee- 
ring haar bevinding en c. q. haar voorstellen voor 
te brengen had. Gemeend werd hierop niet te 
moeten wachten met de openbaarmaking van 
de samentrekkingen der ge westelijke onderzoe
kingen en van de overzichten. Immers deze 
stukken legden de toestanden tijdens het onder
zoek bloot, waar mogelijk vergeleken met de 
vroegere, en deden de meeningen en wenschen 
ter zake kennen van de personen, die locale be
kendheid hadden en de plaatselijke onderzoe
kingen hielden. Door een emander reeds dadelijk 
tot openbare bekendheid te brengen kon zooveel 
eerder nut ervan worden getrokken. Bovendien 
werd daardoor de gelegenheid opcngesteld tot 
bespreking in de pers, waarvan de welvaarts- 
commissie partij zou kunnen trekken bij haren 
verderen arbeid.

Nadat de overzichten betreffende de verschil
lende onderdeden gereed waren, werd in een 
eindverhandeling een algemeen overzicht over het 
onderzoekingsgebied en de resultaten der enquête 
samengevat. Hierin werden de uitkomsten van 
den ganschen arbeid op de weegschaal gelegd en 
een critisch verslag van het geheel gegeven. 
Waar het hoofddoel van het welvaarts-onder- 
zoek, gelijk de Indische Regeering als vanzelf
sprekend aangaf, moest zijn het aangeven van 
verbeteringen, om te weten wat er gedaan moest 
worden om de welvaart te verhoogen of voor ach
teruitgang te behoeden, werden ten slotte in 1914 
in een afzonderlijke verhandeling opgenomen en 
gepubliceerd: de voorstellen en besluiten der wel- 
vaartscommissie. In hetzelfde jaar zag een publi
catie het licht betreffende de oorzaken van de min
dere welvaart.

Intusschen was vóór de verschijning van de 
laatste verhandelingen de welvaarts-commissie, 
— die van 1907 ijot 1914 niet had vergaderd, doch 
waarvan de leden met de centrale leiding bleven 
samenwerken, — op verlangen van den toenma- 
ligen Minister van Koloniën, bij Gvts. besluit van 
10 Juli 1914 ontbonden, onder dankbetuiging 
voor de bijzondere toewijding cn belangstelling, 
waarmede zij zich van de haar opgedragen taak 
had gekweten.

Publicaties. Overzicht van de uitgaven 
betreffende de verschillende onderwerpen van 
het welvaartsonderzoek:

Ontwerp-leidraad voor het gewestelijk onder
zoek naar de oorzaken der mindere welvaart. 
(1903). Leidraad voor het gewestelijk onderzoek 
naar de oorzaken der mindere welvaart. (1904.) 
Maleische vertaling van-de leidraad. (1904.) Alge
meens toelichting op de'gewestdijke samentrek
kingen en de overzichten betreffende de uitkom
sten van het Welvaartsonderzoek. (1905.)

Vischleelt en Visscherij.
I. Samentrekking van de afdeelingsversla- 

gen. (1905.)
la. Overzicht van de uitkomsten der gewes

telijke onderzoekingen naar de visch- 
teelt en de visscherij. (1905.)

16. Bijlagen van het overzicht. (1905.)
Ic. Voorstellen der Welvaartscommissie in 

• zake vischteelt en visscherij. (1905.)
Pluimveeteelt.

. II. Samentrekking enz. (1905.)
Il.a Overzicht enz. (1905.)
IIó. Voorstellen enz. (1906.)

Veeteelt.
III. Samentrekking enz. (1906.)
lila. Overzicht enz. (1906.)
IIIó. Bijlagen enz. (1906.)
IIIc. Voorstellen enz. (1907.)

Vervoerwezen.
IV. Samentrekking enz. (1906.)
IVa. Overzicht enz. (1907.)
IV6. De tarieven der Staatsspoorwegen op 

Java (door A. W. E. Weijerman).
IVc. Voorstellen enz. (1907).

Landbouw.
V. Samentrekking enz. (1906 — 1907.)
Va. Overzicht enz. (1908.)
Vb. Bijlagen enz. (1908.)

Handel cn Nijverheid.
VI. Samentrekking enz. (1906—1907.)
Vla. Overzicht van enz. den Inlandschen han

del en nijverheid. (1909.)
VI6. Bijlagen van overzicht Vla. (1909.)
Vlc. Levering van benoodigdheden voor ’t le

ger en de zeemacht'enz. (door den majoor- 
intendant J. B. Plas.) (1910.)

Vld. Overzicht van enz. den niet-Inlandschen 
handel en nijverheid. (1912.)

Vlc. Slotbeschouwingen van dat overzicht. 
(1914.)

VI/. Bijlagen van overzicht Vld. (1912.)
Irrigatie.

VIL Samentrekking enz. (1907 — 190S.)
Vila. Overzicht van enz. (1910.)
VII6. Regenval op Java, 1879 — 1905 (door 

Dr. W. van Bemmelen). (1908.)
Recht en Politie.

VIII. Samentrekking enz. (1907.)
Villa. Overzicht enz. (1911.)
VIIIó. Slotbeschouwingen.(1912.)

Economie van de desa.
IX. Samentrekking enz. (1907 — 1909).
IXa. Overzicht enz. (1911.)
1X6. 1. Slotbeschouwingen van IXa, le ge

deelte. (1912.)
IX.6 2. Slotbeschouwingen van IXa, 2c ge

deelte. (1914.)
1X6. 3. Slotbeschouwingen van IXa, 3e ge

deelte. (1914.)
Verheffing van. do Inlafidsche vrouw,

IXc. Bijlagen van overzicht IXa. (1911).
IXd. Adatregelingen iii de Inlandscho Kristen- 

gemeenten. (1911.)
IXc. Inlandscho stemmen over do laksheid' 

van den Inlander. (1912.)
X. De Volksioelvaarl op Java cn Madoera; 

eindverhandeling van het welvaartson
derzoek (1914), verdeeld in 3 deden, n.1.:

Xa. dl. I. Geschiedenis van het onderzoek; 
gang van do volkswelvaart 1804—1914; 
besluit.

X6. dl. II. Invloed van het welvaartsonder
zoek; oorzaken der mindere welvaart; 
slotwoord.

Xc. dl. III. Bijlagen en inhoudsopgave van 
alle welvaarts-uitgaven, waarover het al
fabetisch register gaat*

XI. Voorstellen en besluiten van de welvaarts- 
commissie in 1914.

XII. Oorzaken van de mindere welvaart (1914).
Alfabetisch register op de wclvaarts- 

edita 1904-1914. (1919.)
Alfabetisch compendium (1920).
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Toen het zich liet aanzien, dat de verwerking 
van de gegevens in do geleidelijk uitgegeven en 
nog vei'schijncnde overzichten geruimen tijd zou 
duren, achtte de toenmalige Minister van Kolo
niën het gewenscht om van de uitkomsten der 
plaatselijke onderzoekingen alvast een beknopt 
algemeen overzicht te doen samenstellen. Een 
opdracht daartoe werd in 1908 verstrekt aan den 
heer C. J. Hasselman, destijds Inspecteur van de 
landelijke inkomsten en verplichte diensten, met 
verlof in Nederland. Geheel onafhankelijk van de 
door de hoofdcommissie voor de pindere wel
vaart in bewerking te nemen eindverhande
ling en eindvoorstellen, werd een „algemeen over
wicht van de uitkomsten van liet welvaart-ondcr- 
„zoek gehouden op Java en Madoera in 1904 — 
„1905”, naar gelang de overzichten uit Indië ge
reedkwamen en in druk verschenen, geleidelijk 
samengesteld, ten slotte afgewerkt, en in 1914 als 
afzonderlijk boekwerk in Nederland uitgegeven.

• Daarin heeft men — gelijk de bewerker in de in
leiding zegt — te zien een beredeneerde wegwijzer 
in den ongetwijfeld hoogst belangrijken, maar ge- 

.leidelijk tot een eerbiedwaardige hoogte aange- 
groeiden stapel gedrukte bescheiden, in het licht 
gegeven door den onvermoeiden en in alles be
lang stellenden voorzitter der welvaartscommis- 
sie. Wie zich op de hoogte wil stellen van een of 
ander onderdeel van Java’s economischen toe
stand, zal in dit algemeen overzicht de noodige 
verwijzingen kunnen vinden naar den rijken 
schat van gegevens, bijeengebracht door of onder 
leiding van den heer Steinmetz.

Is eenerzijds het arbeidsveld voor het wel- 
vaartsonderzoek, in afwijking van de Koninklijke 
opdracht, uitgebreid met het eiland Madoera, dat 
meer in administratief dan in economisch op
zicht met Java overeenkomt, aan den anderen 
kant werd een belangrijk deol van Java, n.1. het 
gebied der Vorstenlanden en dat der particuliere 
landerijen, buiten het onderzoek gelaten. Door 
zoodanige begrenzing van het onderzoek tot stre
ken, waarvan de bevolking in administratief
rechtelijk opzicht in ongeveer gelijke maat
schappelijke omstandigheden verkeert, kon een 
zuiverder inzicht worden verkregen ten aanzien 
van hare algemeeiÊ- economische gesteldheid. 
Toch zou een gelijktijdig onderzoek in de Vor
stenlanden en op do particuliere landerijen tot 
uitkomsten hebben kunnen leiden van groote be- 
teekenis voor vergelijkende studie van den in
vloed der rechtsverhoudingen op de volkswel
vaart.

Het economisch vraagstuk. Ten 
einde ccnig inzicht te verkrijgen in den bostaans- 
tocstand en de levensomstandigheden van eenig 
volk, welke met den term „welvaart” plegen te 
worden aangeduid, is een onderscheiding van do 
factoren, welke van invloed zijn op dien toestand 
en die omstandigheden bcheorschon, onmisbaar 
te achten. Immers is welvaart — do voorzitter 
der commissio wijdt daaraan, in do eindverhande
ling uitvoerige beschouwingen — oen relatief en 
voorwaardelijk begrip; niet zoozoor een (onbo- 

• reikbure) evenwichtstoestand, als wel een ver
houding (zij ’t mogelijk ook wanverhouding) aan
duidend tusschen behoefte on bevrediging, be
geerte en voldoening. De onderscheiding in 
waarden nu, welke haar ■ oorsprong vindon in 
eenerzijds de geografische woonplaats, do 
tuurlijke omgeving en vanzelf het karalctor van

het volk, anderzijds in de structuur vafi de maat
schappij, waarin het economische leven tot ont
wikkeling vermag te komen, is onafwijsbare 
eisch om te komen tot verklaring en begrijpen- 
Bij het onderzoek zelf en ook bij het opmaken 
van de balans van den verrichten arbeid is met 
de algcmccno voorwaarden voor de volkswel
vaart uiteraard rekening gehouden. Daarbij is- 
echter uitgegaan, als van iets vaststaands, van de 
„mindere” welvaart der inlandsche bevolking.

Reeds bij hot begin van de uitvoering van hare 
taak, bij de opmaking van den ontwerp-leidraad, 
stond.de welvaartscommissie voor de vraag: „wat 
te verstaan onder die „mindere” welvaart?” 
(Eindverhandeling Xa; dl. I, p. 12* vlg.). Verge
leken waarmede moest de inlandsche volkswel
vaart als „minder” worden aangemerkt ? Met een 
vroeger tijdvak, dan wel met het economisch peil 
der niet-inlandsche bevolking van Java en Ma
doera ?

Vergeleken met vroegere z.g. economische pe
rioden, welke alle volken hebben doorgemaakt, 
kan zeer in het algemeen beschouwd, al dadelijk 
een bewijs van vooruitgang worden gezien in den 
ook op Java zich meer en meer ontwikkelenden 
overgang tot de z.g. geldhuishouding, een proces, 
dat in de hand is gewerkt door de vervanging van 
belooning en belasting in grond, voortbrengselen 
of arbeidskracht door die in geld. Doch ook in de 
toeneming der bevolking > op zeer belangrijke 
schaal is hetzelfde bewijs te zien, welke vermeer
dering hier echter tevens een beperking beduidde 
van de welvaart binnen engere grenzen. In bei
derlei vorenaangeduide richting diende uiter
aard het onderzoek zich te bewegen, en werd het 
ook gehouden.

De bewerker van do eindverhandeling vindt, 
bij de beoordceling van den economischen toe
stand op grond van do verzamelde gegevens, na 
bcstudcering van de dienaangaande bestaande li
teratuur, een bevestiging van de overigens sim
pele waarheid: dat het moeilijk is het bestaan aan 
te toonen en den om vang of graad van de volks
welvaart; zelfs al reduceert men dat begrip tot 
zijn engsto grenzen, de voldoening namelijk van 
dg materieele, naast voor do hand liggende dage- 
lijksclie behoeften, de voorziening in voeding, 
kleeding on huisvesting. Want zelfs voor deze 
meest elementaire behoeften bestaat geen norm, 
en do Javaan (ool$ Soondances en Madoerees) is 
een weinig overtroffen meester in de beperking 
zelfs van het allernoodzakelijkste; terwijl wegens 
onze gebrekkige statistiek de mate dier beperking 
en de invloed daarvan op geboorte en sterfte, li
chamelijke ontwikkeling en gemiddelden leeftijd 
aan onze waarneming onttrokken blijven; totdat 
dikwijls plotseling en onverwacht plaatselijke 
volksrampen den sluier oplieffcn, cn ons waar
schuwen om voorzieningen te treffen tegen den 
nood, en onderzoekingen in te stellen hoe het el
ders gesteld is. (Xa. dl. I, p. 553). Wat de oorza
ken betreft van de mindere welvaart, tot de op
sporing waarvan liet onderzoek was ingesteld, 
vroeg de commissie zich af: „waarom des Inlan
ders welvaart geringer is of moet zijn dan die 
van den nict-Inlandor”. (X«, dl. I, p. 40* en X6. 
dl. II, p. 7G). In zijn aan de Regeering gericht 
schrijven van 30 September 1914 (XII) achtte do 
voorzitter het van ’t grootste belang onder de 
oogen to zien „dat de welvaart der Inlanders zoo 
onderdoet voor die der nict-Inlanders”. Waarom
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aandrang tot werken (werklust), hok vastheid» 
gebrek aan ondernemingsgeest, aan aanleg voor 
„zaken doen”, goringon spaarzin, zorgeloosheid 
en onbedachtzaamheid; verder: geringe zin voor 
samenwerking en aansluiting, en ten slotte onbe
kwaamheid (ongeoefendheid) en onwetendheid 
(analphabetismc). Men ziet: de lijst is zéér lang.

In een systematische opgave (dl. XII, zie ook 
alfabetisch compendium 1920, p. 303 — 310) wor
den de oorzaken van „mindere welvaart” en de 
daarop van invloed zijnde ongunstige omstandig
heden vermeld in de welvaartsuitgaven, aldus 
aangegeven: A. Bodem en klimaat: 1. gebrekkige 
bevlociing; 2. klimaat (warm, verslappend,.weel
derig); 3. gezondheidstoestand, (gebrek aan goed 
drinkwater, bodem, voeding). B. Bevolking:
1. gebrekkige statistiek; 2. groote dichtheid, 
ongelijkmatige verdecling; 3. geringe differen- 
tieëring van de bevolking in haar geheel. C. 
Volkskarakter (economisch, intellectueel, mo
reel): 1. gebrek aan handels- en ondernemings- • 
geest; 2. geringe kennis en. ontwikkeling (ge
brekkige gereedschappen, onvoldoende onder
richt en voorlichting); 3. gebrek aan zedelijke 
verheffing en karaktervorming, godsdienst en 
bijgeloof, karaktergebreken, volksondeugden. D. 
Koloniale politiek en bestuur; rechtswezen: 1. 
koloniaal- politieke en economische beginselen;
2. politieke, economische en juridische ongelijk
heid, rechtsonzekerheid, prentahwezen; 3. hor- 
matstelsel, klassenbevoorrechting; 4. bezwaren 
tegen het rechtswezen en de rechtspraak; 5. 
onveiligheid, organisatie der politie en politie- 
rechtspraak; G. belastingen en monopoliën; 7 ge-, 
dwongen diensten; '8. agrarische aangelegenhe
den; 9. boschrcglemcnt; 10. valsche munten, 
maten en gewichten. E. Volks- en desa-huishou- 
ding: 1. overheersehend klcin-grondbezit en 
klein-bedrijf, communaal grondbezit, opcen- 
hooping van grond; 2. geen eigenlijke handels
stand, gebrek aan middenstanden; 3. lage loonen 
en prijzen; 4. gebrek aan kapitaal, hoogc rente, 
gebrekkig spaar- en cred iet wezen, voorschotten - 
stelsel; o. gebrekkige arbeidstoestanden, geen 
aansluiting of samenwerking; 0. desatoestandon.
F. 1. Invloed van Europeesche landbouwindus
trie en invoerhandel; 2 mededinging van vreem
de’oosterlingen; 3. rampen van hooger hand.

Uit deze opsomming kan worden opgemaakt 
hoeveel er op liet gansche gebied van het econo
mische leven valt te verbeteren. Had men meer 
tijd — zegt de voorzitter der welvaarts-commis- 
sie — dan zou veel ter verbetering overgelaten 
kunnen worden aan den inlander zelf en aan den 
natuurlijken loop van zaken. Doch de toenemende 
mededinging met krachtiger rassen, liet toe
nemend wereldverkeer, waarin ook «Java en zijn 
bevolking meer en meer betrokken worden, 
dringt tot spoed. In een afzonderlijk hoofdstuk 
(XII p. G vlg.) wordt elk der genoemde oorzaken, 
invloeden of omstandigheden afzonderlijk in 
critische beschouwing genomen. Terecht wordt 
daarbij opgemerkt, dat de beteekenis van de oor
spronkelijke hoofdoorzaak der geringe welyaarls- 
verwerving bij den inlander:, do onafgebroken 
inwerking van het tropische klimaat, zoowel 
direct als indirect, niet mag worden onderschat. 
Daartegenover wordt echter titvens gesteld, dat 
de beteekenis van dezen primairen factor niet 
moet worden overschat. Immers do werking van 
datzelfde klimaat ondergaan ook de in Indië

is dit zoo — want dit wordt wel door niemand be
twijfeld — en wat valt eraan te doen? Immers 
•deze toestand kan niet bestendigd blijven, schrijft 
de heer Steinmctz (p. 2*).

Men stónd hier voor het economisch probleem 
met zijn tweeërlei vergelijkingssubstantics, be
trekking hebbende op den psychologischen kern 
en op de maatschappelijke stoffecring. Kort vóór 
de samenstelling der eindverhandeling had dit 
vraagstuk het onderwerp uitgemaakt van een 
academisch proefschrift (Dr., J. H. Boeke, Tropi- 
pisch-Koloniale staathuishoudkunde. 1910), uit
voerig behandeld in 1X6 2. De schrijver der dis
sertatie gaat in zijne studie uit van de onderschei
ding der behoeften, drijfveeren van ’s menschen 
economisch handelen, in „economische”, n.1. die 
door den mensch gevoeld als afzonderlijk individu 
binnen den gezinskring, en „sociale”, die haar 
oorsprong vinden in de vormen door de gemeen
schap aangegeven. De zucht naar maatschappe
lijk aanzien, zich uitend in liefde voor uiterlijk 
vertoon en voor machtsvertoon, indruk makend 
op de menigte, wijst op een groote mate van .af
hankelijkheid van de openbare ineening, van een 
geringe mate aan individualiteit. In de inland- 
sche maatschappij nu valt waar te nemen een 
overwicht van de sociale boven de economische 
behoeften. Door den inlander inzicht bij te bren
gen omtrent het belang van maatschappelijke ze
kerheid, van stoffelijke welvaart, zal men de 
waarde van het eigenbelang bij hem vergrooten, 
(verg. 1X6 2, p. 15). Plaatst de onderzoeker zich 
op een meer algemeen standpunt — men ga eens 
na welke offers de Westersche samenleving 
„eischt” voor de bevrediging van begeerten naar 
macht, aanzien, fatsoen, rang en stand — en 
poogt hij, gelijk de bewerker van dl. XII doet, in 
een vergelijking te treden nopens de voorwaarden 
om tot welvaart te geraken voor den inlander en 
den niet-inlander, dan zal hij, ter verklaring van 
het verschil in economische energie allicht be
ginnen met causaal verband te leggen tusschen kli
maat en volkskarakter. Het laatste acht de heer 
•Steinmetz gevormd door de werking van ver
schillende omstandigheden op de eigenschappen 
van het ras, en zich kenmerkend door een over- 
heerschend gevoel van afhankelijkheid en onver
mogen, ondergeschiktheid en kleinheid, gebrek 
aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Die gebre
ken zelve wijzen de middelen t*r verbetering aan: 
alles moet er op aangelegd worden om het volks
karakter te verheffen, het gevoel van eigenwaar
de, ook als staatsburger, bij den inlander op te 
wekken en levendig te houden. Alle belemmerin
gen, die aan de bereiking van dat doel in den weg 
staan, moeten zooveel mogelijk opgeheven wor
den. Daarom: afschaffing van alle daarvoor vat
bare gedwongen diensten, van het prentah-we- 
zen, het hormat-stelsel, van standsbevoorrech- 
ting en rechtsongelijkheid, van onevenredig zwa- 
rc-n belastingdruk. Wat den volksaard zelven be
treft, zoo heeft de bewerker uit de welvaarts- 
verslagen in hoofdzaak het navolgende geput: 
De Javaan wordt algemeen genoemd indolent, 
onzelfstandig (een kuddeinensch), niet nauwge
zet, en gemakkelijk te verleiden. Als volkszonden 
treden op den voorgrond: dobbelen, spilzucht en 
misbruik van opium, het laatste intusschcn verre 
van algemeen, zelfs betrekkelijk weinig. Als eco
nomische gebreken of belemmeringen worden ge
noemd: behoeftelooslieid, gebrek aan innerlijken
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geboren en gevestigde vreemde oosterlingen, me
de behoorendc tot de tropische of sub-tropischc 
rassen, die overigens meer dan de Europeanen 
in gelijke omstandigheden verhoerend als de 
inlanders, tot voor kort in nog ongunstiger soci- 
aal-rechtclijke omstandigheden waren geplaatst, 
waar zij in hun beweging en dus ook in hun be
drijf meer belemmerd werden, en niet zelden 
meer aan willekeur bloot stonden. Desondanks 
konden die vreemde oosterlingen tot grooten 
welstand geraken. Van dit economisch verschil 
tracht de voorzitter een verklaring te vinden 
(Xb. He dl. p. 102 vlg.). De vreemde oosterling 
op Java verkeert niet in het landbouwtijdperk 
(waarin onzekere natuur-factoren overwegende 
economische beteekenis hebben), leeft van ouds 
in geldhuishouding. Analfabetie heeft men onder 
de Chineezen slechts bij uitzondering. Onder hen 
is het solidariteitsgevoel en het als weermiddel 
bezigen van afspraken en van vereeniging, ook 
in zake prijsbepaling en zaken doen, vrijwel 
algemeen. Bij hen geen gebrek aan voortbren
genden spaarzin. De Arabier is zuinig, ontzegt 
zich haast alles. Beiden zijn óf immigranten, die 
door hun fortuin zoeken buiten hun geboorteland 
reeds toonden energie te bezitten, óf afstamme
lingen van zulke energieke^. De in Indië ge
borenen, in meer inlandsche omgeving levend, 
zoo niet van gemengd bloed, toonen vaak zich 
minder energiek dan hun voorouders. Maar door 
dezen werd toch reeds de basis voor het fortuin 
gelegd, en hierop wordt voortgebouwd volgens 
het door hen opgemaakt bestek, in een omgeving, 
waar arbeidszin en handelsgecst met de moeder
melk ingezogen worden, en ook overigens daartoe 
gunstiger ingericht is dan zulks in de meeste in
landsche kringen het geval is. Vergeleken met 
den Europeaan verkeert do inlander, afgeschei
den van persoonlijke eigenschappen, onder even
zeer ongunstige omstandigheden cn staat hij 
bloot aan belemmerende invloeden. Waar het 
inlandsche bedrijf op vrij primitieve wijze wordt 
gedreven, de loonen en betalingen gering zijn, ook 
in betrekkingen en ambten geringer dan voor 
den niet-inlander, — al zijn daarvoor redenen: 
minder prestatie, geringer kunde, geringer be
hoeften, geen verlof gaan naar Europa noodig 
enz., de traditie spreekt hierin ook mee — men 
vaak gestoord wordt door persoonlijke diensten, 
prentah enz. of althans dergelijke stoornissen 
te vreczen zijn; gevaar gcloopcn wordt dat van 
liet verdiende door de onveiligheid veel verloren 
gaat; een overgroot deel ervan aan den fiscus 
geofferd moet worden; familieleden en personen, 
die men te ontzien heeft, komen klaploopcn, er 
van „Iconen”, te vaak zonder het terug te geven; 
of meer verplichte uitgaven voor feesten grooto 
bedragen eischen; men volgens de adat cn min 
of meer ook volgens de bestuursinrichting eigen
lijk binnen zijn kring behoort te blijven; in zijn 
godsdienst den troost kan vinden, dat men niet 
naar aardscho goederen moet haken, maar be
rusten in hetgeen blijkbaar Allah’s wil is; over
geërfde begrippen (bijgeloof) van veel terug
houden; men moeilijk recht kan krijgen, weinig 
geërfd wordt .... daar is het te begrijpen, dat er 
weinig zin en mogelijkheid voor overleggen, dat 
er weinig kapitaalvorming is. Gelukkig is de 
schilderij te zwart gekleurd als men voor elk in
dividu genoemde donkere tinten aanbrengt. Uit
zonderingen genoeg! Maar uit hot oog worde

niet verloren, dat het hier geldt vergelijking mot 
den nict-Inlander, inzonderheid den Europeaan, 
cn dan is zij wel degelijk juist, voor dc meerder
heid natuurlijk (Xb. dl. II p. 104).

Slotbeschouwingen. Wie uit den, 
niet alleen met kennis van zaken doch ook met 
groote sympathie voor „het meest gedweëe volk 
der aarde” verrichten monumcntalcn arbeid der 
welvaarts-commissie, onder de leiding van haren 
volijverigen voorzitter, zich eenig oordeel tracht 
to vormen van het economisch leven van de 
millioenen-bevolking .van Java en Madoera, zal 
daarin een weerspiegeling vinden van deze uni- 
versecle moraal, dat het welvaartsstreven ten 
slotte gericht is op de individueclo verkrijging 
van zedclijke vrijheid. Slechts in de wijze, waarop 
dat doel wordt nagestreefd, zijn verschillen te 
bespeuren, welke slechts tot zoolang berustend 
worden aanvaard, als nog niet in het volksbe
wustzijn is doorgedrongen,, dat zij evenzoovele 
uitingen zijn van maatschappelijk onrecht. De 
onrechtvaardige kanten der maatschappelijke 
ongelijkheid weg te nemen, althans te verzachten, 
geschiede, gelijk ook elders ter wereld is ingezien, 
gelijktijdig op tweeërlei wijze: eensdeels door 
voor allen gelijke voorwaarden op het zoo veel
zijdig welvaarts-gcbied te scheppen en in stand 
te houden, anderzijds door belemmeringen uit 
den weg te ruimen voor een ieder als gelijkbe
rechtigd deel der gemeenschap. Ook Indië ont
gaat niet aan dc evolutie van de volksmassa, 
aan de ontwaking op sociaal-economisch gebied. 
Heeft die evolutie zich in Westersche democra
tische landen gaandeweg geleidelijk kunnen vol
trekken. in Indië moest de ontwikkeling zich in 
korten tijd baanbreken, gevolg van het snel 
ontwikkeld internationaal geestelijk verkeer. De 
staatkundige verhoudingen moeten zich aan die- 
verrassend-snelle ontwikkeling aanpassen, wil 
deze niet begeleid worden door revolutionnaire 
bewegingen. De samensteller der eindverhande
ling stelt in dit verband nog de vraag (X«. dl. 
I. p. 573) of de „opleving der Javaansche wereld” 
van de laatste tijden, o. m. ten slotte een blijk 
zou zijn van toegenomen welvaart? En wel om
dat dit onmiskenbaar verschijnsel een bewijs zou 
kunnen wezen, dat de kleine man over het alge
meen niet meer zoo vervuld is van de dagelijksche 
zorg voor de naaste nooddruft, en gelegenheid 
en genegenheid toont te hebben om verder te 
zien, cn dat hij #-n dc meer gegoeden andere 
idealen bereiken willen dan in gelatenheid vege- 
teeren, afgewisseld door dc bedevaart en zoo nu 
en dan een feest? Die vraag acht hij moeilijk te 
beantwoorden, omdat er verschillende stroomin- 
gen cn invloeden zijn, cn hot niet na te gaan is 
in welke mate cn voor hoe lang dc groote massa 
er in deelt of er door bewogen wordt; geheel 
onbeiocrd zal zij niet zijn of blijven. Die opleving, 
en als oorzaak, doch niet minder als gevolg ervan, 
de toeneming van zelfbewustzijn en gevoel van 
eigenwaarde, houdt ongetwijfeld verband met 
een „ontwaking” op economisch gebied.

Dat het wolvaarts-onderzoek zelf een vecl- 
zijdigen invloed ton goede heeft uit geoefend op 
die ontwaking cn op dc ontwikkeling der wel
vaart (Xb. dl. II. p. 44 vlg.), ligt in de rede. Do 
daarvan uitgoganc psychologische werking op de 
zich ontwikkelende openbare meening in de 
inlandsche maatschappij dient zeker niet te wor
den onderschat. Velen hebben immers kunnen
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f ontwaren dat hooggeplaatsten en bevoorrechten 
zich het lot der inlandsche bevolking aantrokken, 
zich met den toestand der brcede volksmassa 
bemoeiden, met het doel naar verbetering te 
streven van dien ongunstig geachtcn toestand. 
Deze zorg en dit streven zullen tot de volkslagen 
zijn doorgedrongen, en niet. enkel de uitingen 
van spot, klcineering en verdachtmaking, waar
aan het onderzoek heeft blootgestaan, en welke 
wellicht eenig wantrouwen hebben gewekt. Al 
mocht de beweegreden tot het welvaarts-onder
zoek nauwelijks tot het bewustzijn der groote 
massa zijn doorgedrongen, toch hebben talrijken 
onder haa#r in het onderzoek zelf het streven ge
zien naar lotsverbetering voor de volksmassa.

Ongetwijfeld is van de openbaarheid, waar
mede het onderzoek werd gehouden, en welke 
aan de uitkomsten daarvan werd gegeven, een 
groote invloed ten goede uitgegaan. Daardoor 
kon aan de algemeene zaak aandacht worden 
geschonken en daarvoor in wijden kring belang
stelling worden gewekt (X6. dl. II. p. 71 en 73).

Een vraag, die gesteld mag worden is, of de 
naar aanleiding van het onderzoek van de com
missie uitgegane voorstellen de gestelde machten 
aanleiding hebben gegeven om maatregelen te 
treffen meer direct in het belang van de inland
sche welvaart. Reeds de omstandigheden, welke 
tot het onderzoek noopten, — de economische 
inzinking in het begin dezer eeuw, verergerd door 
langdurige droogte iif 1902 — vervolgens de in
stelling van het onderzoek zelf, zoo mag ver
ondersteld worden, hebben de welvaart van den 
inlander meer dan tevoren in de gewone ge
dachtensfeer der autoriteiten gebracht. Doch 
afgescheiden van die toch niet aan te wijzen 
indirecte gevolgen van het onderzoek, hebben de 
voorstellen der welvaarts-commissie invloed ten 
goede uitgeoefend op de economische politiek 
met name jegens de inlandsche bevolking, door
dat zij gevolgd werden door verschillende maat
regelen op wetgevend en administratief gebied, 
In Xb. dl. II. p. 48 is, met verwijzing naar Ic, 
116, IIIc en IVc, een opsomming gegeven van de 
in 1906 — 1907 aan de Ptegeering gedane voor
stellen en de daarop gevolgde maatregelen met 
betrekking tot de vischteelt en visscherij, de 
pluimveeteelt, de veeteelt, en het vervoerwezen, 
waarvan de korte inhoud is weergegeven in 
Xc dl. III. bijl. 5.

Uiteraard kon de uitwerlftng der door do 
commissie in 1914 gedane voorstellen (XI) met 
'betrekking tot de onderwerpen: landbouw, han
del en nijverheid, irrigatie, recht en politie, en 
economie van de desa, nog niet worden nage
gaan. Dat die voorstellen van grooten invloed 
zijn geweest op de economische politiek tijdens 
de maatschappelijke opleving, ook gedurende de 
economische crisis, welke de bevolking als gevolg 
van den wereldoorlog moest doorstaan, ligt voor 
de hand.

Waar in de rede van den Landvoogd bij de 
opening van de eerste gewone zitting van den 
Volksraad in 1920 wordt getuigd van „ver
hoogde welvaart” en „economische opleving” 
ondanks „een voortgezette waardevermindering 
van het geld — nog immer niet door algemeene 
cn evenredige loonstijging gevolgd” — moge men 
met den voorzitter der welvaarts-commissie, 
(Alfabetisch compendium p. 4* noot), vragen 
of het geen nieuw bewijs is, dat de Inlander even

als de Europeaan, tot zelfwerkzaamheid, be
dachtzaamheid, ja welvaart komt, wanneer de 
gelegenheid gunstiger- is en de belemmeringen 
geringer zijn, zoodat dan eerst lccring cn voor
beeld van invloed kunnen zijn.!

J. Th. P. B.
WËRAK (jav.). Zie. SAPINDUS RARAK.
WERFDEPOT (KOLONIAAL). Deze instelling 

kwam betrekkelijk spoedig, nadat de Oost-In- 
discho Compagnie in 1800 haar bestuur over de 
bezittingen in Oost-Indië aan de Bataafsche 
republiek had overgegeven, tot stand. In 1S0G 
bestond een dejjot voor Kaapsche- en Oost- 
Indische troepen, dat echter in hetzelfde jaar 
opgeheven cn bij een der regimenten Infanterie 
ingelijfd werd. In 1807 werd te Nijmegen een 
„Buitenlandsch Werfdepot” opgericht, in 1815 
te Harderwijk een werfdepot voor de landmacht 
in Oost- en West-Indië, onder den naam van 
„Depot-bataillon voor de koloniën No. 33”.. Dit 
korps werd in 1822 de le divisie van het „Alge
meen Depot der Landmagt No. 33” en in 1843 
vervormd tot een zelfstandig „Koloniaal Werf
depot”, bestemd „tot aanvulling van de land
macht in ’s Rijks overzeesche bezittingen” en 
„het voorloopig opnemen van de uit die gewes
ten, zoowel wegens geëindigden diensttijd als 
uit hoofde van andere redenen, teruggezonden 
militairen”. Het ressorteerde onder het Depar
tement van Oorlog. Na verschillende formatie- 
wijzigingen te hebben ondergaan, werd liet werf
depot in 1891, na oprichting van de Koloniale 
Reserve (zie KOLONIALE RESERVE) op een 
sterkte van 2 compagnieën teruggebracht. In 
1907 (Kon. besluit van 30 April No. 14) werd het 
als zelfstandige inrichting opgeheven en ver
vormd tot een onderafdecling van de Koloniale 
Reserve onder bevel van een kapitein van liet 
Nederlandsch-Indische leger. Na het gereed
komen van de nieuwe kazerne voor de Koloniale

14

Reserve te Nijmegen werd de onderafdecling te 
Harderwijk derwaarts overgebracht.

Zie ook onderT^EGER, Aanvulling minderen.
Literatuur: J. C. van den Belt, De aanvulling 

van het Europeesche element in liet Nederland- 
selie Indische leger, (Orgaan der Vereeniging ter 
beoefening van de krijgswetenschap 1911 —1912, 
IVc afdecling).

WÈRGOEL (jav.). Zie OTTERS.
WERNDLY (GEORGE HENRIC). Geboren in 

Zwitserland (Zurj.cb) in 1694, vertrok als pre
dikant in 1717 van Rotterdam naar Oost-Indië, 
waar hem Padang als standplaats aangewezen 
werd. Wegens zijn kennis van het Malcisch werd 
hij in 1723 (hij bevond .zich toen te Makasser) 
opgeroepen naar Batavia en in commissie belast 
met de voltooiing van den Maleischen bijbel, 
begonnen door den predikant M. Lcydekkor. In 
zes jaren was die arbeid volbrachten hij vertrok 
in 1729 naar Nederland om den bijbel te laten 
drukken (zie BIJBELVERTALING), en zijn 
Spraakkunst uit te geven. In 1737 op het punt 
zijnde naar Batavia terug te Jcecren werd hij be
noemd tot hoogleeraar in de Oostersehc talen 
aan de hoogeschool te Lingen, welke functie hij 
eenige jaren vervulde, waarnU hij weder naar 
Indië vertrok en te Batavia in Augustus J744 
overleed. Werndly mag met recht een der grond
leggers van de Malcischc taalstudie worden ge
noemd. Zijn nog vaak geraadpleegde „Malei- 
selie Spraakkunst, uit de eigo schriften der

*
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Maleiers opgomaakfc”, in 1736 tc Amsterdam 
verschenen, is een voor zijn tijd uitsteTofnd werk; 
do „boeksaol” van Maleische geschriften achter 
de spraakkunst is voor de kennis der Maleischo 
literatuur van zeer groot belang. Voor zijn 
levensbericht zie: Dccnschc Zcndingsberichtcn, 
Dl. III, bl. 352; en vergelijk C. A. L. van Troos- 
tenburg de Bruijn: Biographisch woordenboek 
van Oost-Indischo predikanten, bl. 480.

WËROE (jav.) Zie ALB1ZZIA PROCERA^ 
WËROENG (ILI-). Even om den hoek van efe 

baai van Labala (Z.O.-kust van Lomblèm) is een 
tweede baai, grooter en veiliger dan de eerste, en 
tusschen beide in ligt een hoog voorland, waarop 
zich aan de Oostzijde een 4; 500 M. hooge cruptie- 
kegel verheft, de Ili Wëroeng (nieuwe berg), die 
waarschijnlijk eerst in de 19e eeuw ontstaan, en 
omstreeks 1870 hevig in eruptie geweest is; van 
tijd tot tijd ziet men nog sterke rookontwikkeling 

.. '(Ronffaer in Tijdschr. Aardr. Gen. 1910, 1026 
-en Beckering, Ibid. 1911, 185).

WËRON (jav.). Zie HIBISCUS ABELMO- 
'SCHUS.

WERVEN EN DOKKEN. Naast een viertal 
grootere, behoorlijk uitgeruste rcparatieinrich- 
tingen voor zeeschepen, t. w. het Marine-Eta- 
blissement tc Soerabaja, do Droogdok-Maat- 
schappij te Soerabaia, de Droogdok-Maatschap- 
pij te Tandjoeng Priok en de werf der N. V. Zee
haven en kolenstation Sabang, bevat Neder- 
landsch-Indie een uitgebrëid aantal kleinere 
werven, dokjes en hellingen, die hieronder af
zonderlijk vermeld zullen worden, benevens de 
eigen werkplaatsen en hellingen der talrijke prau- 
wenveeren, waar hunne vaartuigen worden her
steld en ook nieuwe laadprauwen worden ge
bouwd. Ook de dienst der B. O. W. bezit een 
aantal hellingen en kleine rcparatieinrichtingen 
voor onderhoud en herstelling van het uitge
breide b’aggermaterieel. Volledigheidshalve wor
de nog vermeld, dat aanbouw van kleine inotor- 
booten en herstellingen aan kleine stalen schepen 
wel eens ter hand worden genomen door de 
machinefabrieken te Soerabaja, Batavia en elders, 
zonder dat overeen hellingofdok beschikt wordt.

Het Marine-Etablissement. De stichting van 
deze onder het Departement van Marine res- 
sorteerendo Gouvernemcntsinstelling, waarvan 
de plannen werden ontworpen door den Ingenieur 
van den Waterstaat Geil, dateert van het mid
den der vorige eeuw. Nadat in 1846 met den 
aanleg van het bassin was begonnen, werden ten
gevolge der ijverige bemoeiingen van den Vice- 
Adrniraal Van den Bosch in 1850 de ontwerpen 
en begroetingen van gezegden Ingenieur in hun 
geheel aanvaard en werd tot den bouw van werk
plaatsen, magazijnen, mast bok en hellingen be
sloten: in de jaren 1851—52 kwamen deze ge
reed. In 1849 was reeds een te Soerabaja ineen
gezet houten drijvend .dok in het Marinebassin 
gemeerd en in bedrijf gesteld. Van do gestadig 
voortgaande uitbreidingen en wijzigingen, wellco 
deze inrichting in den loop der jaren onderging, 
vinden afzonderlijke vermelding de overbrenging 
•naar het Marino-Etablissement van het ma
ritiem etablissement op Onrust, van de ma
rine magazijnen te Batavia en van de in de 
stad Soerabaja gelegen fabriek voor de Marine 
en het Stoomwezen (1887-91), de vergrooting 
der bassinruimte door don aanleg der torpedo- 
boothaven (1911 — 12), de bouw der pyrotech-

nischc magazijnen on werkplaatsen (1912 — 13), 
do clcctrificatie van alle bedrijven en inrichtin
gen (1913 — 15) en de verbreeding van den ingang 
van het bassin en de vergrooting der torpedo- 
boothaven 1919/20.

Het Marinc-Etablisscmcnt is in dc eerste 
plaats arsenaal en reparatieinrichting in den 
uitgebreidsten zin van het woord voor de Oor- 

. logsmarine, in dc tweede plaats voor de schepen 
der Gouverncments Marine, de Gewestelijke 
vaartuigen, kustlichtctablisscmcnten en haven
departementen, alle. ressortcerende onder de 
afdeeling scheepvaart van het Departement der 
Marine, en verricht voorts werkzaamheden voor 
andere Departementen en particuliere schepen 
en instellingen, wanneer de capaciteit van do 
Werf zulks toelaa^.

Tot de werkzaamheden op constructief ge
bied behoort do aanbouw van schepen en vaar
tuigen, en de werktuigelijke inrichtingen daar
van, lichttorens en lichtwachterswoningen.

Het Etablissement is gelegen tusschen de 
mondingen der Kalimas en Pëgirian; het om
heinde of ommuurde gedeelte, waarin behalve 
de eigenlijke werf, de magazijnen w. o. kolen - 
loodsen, de debarkeinentsgebouwen, de pyro- 
teehnische afdeeling en eenige complexen wo
ningen zijn begrepen, beslaat een oppervlakte 
van circa 72 H.A., waarvan 23 H.A. water ver
deeld over twee met elkaar verbonden bassins, 
waarvan het Oostelijke dc zoogenaamde torpe- 
doboothaven is. Van de omliggende Marine- 

• terreinen, groot ± 90 H.A., is een klein gedeelte 
bebouwd met woningen voor het personeel, en is 
het overige — grootendeols geassaineerd en op
gespoten — reservegrond voor uitbreiding. (In . 
het avantproject voor een geheel omgebouwd en 
gemoderniseerd Marinc-Etablissoment is een 
gedeelte dier reserveterreinen bestemd voor den 
bouw eener Marinekazerne met sportterrein, 
voor moderne werkliedenkampongs, voor bassin
uitbreiding en voor opslag van stookolie ten. be
hoeve der nieuwe kruisers).

Personeel. Aan het hoofd der inrichting 
staat een Directeur, die tegenover den Comman
dant der Zeemacht aansprakelijk is voor een goed 
en richtig beheer en voor do goede en tijdige 
uitvoering van alle bevolen werken. De verdere 
staf bestaat uit een Hoofdingenieur, een bedrijfs- 
ingenieur, 3 ingenieurs van scheepbouw, 2 offi
cieren- machinist,«3 zeeofficieren (Equipagemees
ter, Ondcrequipagemeester, Officier der artille
rie), een Geneesheer, Magazijnmeester, bedrijfs- 
bockhouder en Secretaris-Kassier. De Hoofd
ingenieur is verantwoordelijk Chef van alle tech
niek in de vakken van scheepsbouw en stoom
wezen; onder zijn bevelen zijn werkzaam gesteld 
de bovengenoemde Ingenieurs en Officieren
machinist, een architect van den dienst der 
B. O. W., de tcekenaars, hoofdopziener, bazen, 
opzieners en werklieden der technische bedrijven.
De equipagemeester is belast met alle aangele
genheden van uitrusting, nautiek, politie, en 
ontscheping in de kazernes, heeft daartoe onder 
zijn bevelen een ondcrequipagemeester, dc boots
lieden, baggerbaas, stuurman on verder personeel 
van uitrusting en politie. Dc officier der artillerie 
is belast met de leiding van en het toezicht op 
alle werkzaamheden in de pyrotechnischo werk
plaatsen, munitiemagazijnen en munitieschopon, 
en de controle op het beheer van den magazijns-
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ü met een 80 tons accumulator, do spcciaaimachi" 

nes voor het maken van klinknagels en moer- 
bouten, een zware hydraulische pers voor ma- 
trijs werk, spantoven met zwcimachino. de zeer 
moderne werktuigen en installaties in do electri- 
sche werkplaats, en de grooto zaagrame.n en 
dekdeelschaafmachine in do zagerij.

De werf is uitgerust met twee drijvende d o Ie
le e n van respectievelijk 1400 en 4500 ton hef
vermogen. Het kleine dok is na do clectrificatie 
voorzien van elcctropompen, terwijl het groote 
dok de oorspronkelijke stoompompen heeft be
houden. Een electriscb gedreven 1500 tons pon- 
tondok is op het etablissement in aan bouw en 
komt eind 1921 in bedrijf.

De hefwerktuigen bestaan uit een vaste 
mast- ketelbok met een lichtvermogen 
van 60 ton bij een vlucht van 9 M. en een d r ij- 
v e n d e bok met een lichtvermogen van 16 
ton bij een vlucht van 14 M. Beide bokken wor
den door stoom gedreven. Drie vaste draaikranen 
op de bassin beschoeiing opgesteld en uit de hand 
gedreven, dienen voor het lichten van kleinere, 
lasten. Voor het transport van lasten en werk
stukken van en naar de werkplaatsen is op het 
terrein aangelegd een railbaan, die naar en door 
de verschillende werkplaatsen loopt, met bijbe- 
hoorende lorries voor handtractie.

Voor het uitvoeren van langdurige herstellin
gen aan scheepsrompen is een sleep helling 
aanwezig, waarop schepen tot 1000 ton gewicht 
kunnen worden opgehaald. Deze helling wordt 
echter hoofdzakclijk gebruikt voor den aanbouw 
van grootere schepen, en is daarom voorzien 
van een electrische driemotoren loopkraan. Aan 
de plaatwerkerij is verbonden een d w a r s- 
helling, waar de kleinere vaartuigen ge
bouwd worden.

Voor het repareeren en onderhouden van de 
torpedobooten is een afzonderlijke 
dwars helling gemaakt, met bijbehooren- 
de loods, waar 9 torpedobooten kunnen worden 
hersteld of geconserveerd.

Bij het Etablissement behooren uitgestrekto 
m a g a z ij n e n, waarin de verschillende mate
rialen en onderdeden voor de uit te voeren wer
ken zijn ondergebracht, alsmede do voorraden 
voor het victualieeren en uitrusten dor schepen. 
Een uitgestrekto houtstapelplaats bevat den 
grooten voorraad balken en dolken, terwijl do 
gezaagde planken in loodsen worden opgeschuurd.

Verder is het etablissement als centraal k o- 
1 e n d c p o t voorzien van kolcnloodsen met 
een bergruimte van 40.000 ton. Voor het ver
gemakkelijken van dit kolenladen is in het bas
sin een steiger gebouwd, waaraan de schepen kun
nen meren voor het innemen of lossen van kolen.

Voor het behandelen, conserveeren en aanma
ken van munitie zijn aanwezig pyrotechniseho 
werkplaatsen en laboratorium, waar ook de mijnen 
in een afzonderlijk magazijn zijn ondergebracht.

De torpedo’s worden behandeld in een afzon
derlijk torpedo a'telie r, waarin de werk
tuigmachines zijn opgesteld voor liet uitvoeren 
van de noodigo herstellingen, zoomede de lucht
perspompen voor het vullen van de luchtaccu
mulators. Hierbij behoort liet afzonderlijke tor- 
pedomagazijn.

Voor den onderzeedienst is een inrichting 
gemaakt om de batterijen der onderzeebooten to 
laden. Daarvoor is opgesteld in het 1 a a d-

voorraad buskruit, ernstvuurwerken en muni
tiën. Het noodige personeel is hem daarvoor toe
gevoegd. De geneesheer, geassisteerd door een 
verband meester en beschikkende over eene 
. potheek, verleent geneeskundige hulp aan 
werkvolk tijdens de werkuren, en behandelt 
voorts de in de omgeving van het Marine-Eta- 
blissement wonende ambtenaren en hunne ge
zinnen. De Magazijnmeester waakt voor een 
richtig beheer der uitgebreide Marinc-voorraden, 
waartoe hem een twaalftal comptabele bewaar
ders zijn toegevoegd. De Secretaris-kassier is 
belast met de secretarie-'werkzaamheden, de 
kas en de comptabiliteit. De bedrijfsboekhouder 
is chef der administratie van het Marine-Etablis- 
sement, zij geschiedt op commerciceïen voet; 
winst wordt uiteraard niet gemaakt, de afnemers 
betalen den kostprijs, waarbij de uitgevoerde 
werken en gedane verstrekkingen voor verschil
lende diensttakken van het Gouvernement op de 
begrooting worden verrekend. De resultaten der 
bedrijven worden telken jare gepubliceerd in 
een jaarverslag. Het totale personeel — tech
nisch en administratief — is sterk ongeveer 200 
Europeanen en gemiddeld 3000 Inlanders, on
geacht een aantal koelies, dat dagelijks uiteen
loopt van 300 tot 800.

Techniek. Alle werktuigen vdn het Mari- 
ne-Etablissement worden electrisch gedreven, de 
hoogspannings 3 phasen wisselstroom a 6000 volt 
wordt door de Algemeene Ned.-Ind. Electrici- 
teits Mij. geleverd en'in een centraal transfor
matoren station op het Marine-Etablissement 
omgezet in den laagspannings verbruikstroom 
(230 volt) voor het kracht-, licht- en accubedrijf, 
dit laatste ten behoeve van den onderzeedienst. 
De bouw van een eigen centrale is in beginsel 
goedgekeurd.

In totaal bevatten de werkplaatsen ongeveer 
1000 geïnstalleerde paardenkracht, die in hoofd
zaak alselectromotoren voor groepaandrij ving zijn 
opgesteld. Voor de nieuwere werktuigen is enkel- 
aandrijf toegepast. De gezamenlijke werkplaatsen 
beslaan een oppervlakte van 3,2 II.A. en zijn on
derverdeeld in: Bankwerkerij, draaierij, stelwin- 
kel, Gereedschapmakerij, Smederij, Gieterij, Ko
perslagerij en vertinnerij, Ketelmakerij, Plaatwer
kerij, Instrumentmakerij en geweermakerswerk- 
plaats, Timmerwinkel, modelmakerij, lederwerke- 
rij„ Electrische werkplaats en galvanostegische 
inrichting, Zeilmakerij, Sloepenmakerij, masten
maker ij en kuiperij, Schilderswerkplaats, Zagerij, 
Tuigloods.

Zij zijn voorzien van meerendeeLs moderne 
werktuigmachines voor metaal- en houtbewer
king, zoodat practisch alle werkzaamheden op 
het gebied van scheeps- en machinebouw en 
constructiewerk kan worden uitgevoerd.

In de werkplaatsen, waar zulks in verband 
met de te behandelen werkstukken noodig is, 
zijn loopkranen aangebracht, die, behoudens en
kele electrische kranen, door handkracht worden 
bewogen (electrificatie wacht op de verplaatsing 
der werkplaatsen).

Afzonderlijke vermelding verdienen het groot 
aantal frais- en slijpmachines, de luchthamers 
met direct gekoppelden elcctroinotor w. o. de 
zware hamer van 1000 K.G. valgewicht, de 
groote platen- wals- en buigmaehines, de zware 
boormachines in de ketelmakerij, alsook de vaste 
en transportabele hydraulische klinkinachine
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station een lioogspanningsmotor voor 600 
P.K. direct gekoppeld aan een gelijkstroom 
dynamo van 1200 Amp. Een afzonderlijke op- 
jaagdynamo voor het op- en naladen van cel- 
groopen is mode aanwezig.

Het herstellen, onderhouden en vernieuwen 
van do accumulatoren geschiedt in een afzonder
lijke werkplaats. Aan de verplaatsing en uitbrei
ding van de werkplaatsen van den onderzeedienst 
werd in 1921 begonnen. Tot de werf behoort ook 
nog een votgas fabriek, waar het gas ge
produceerd wordt voor de lichtboeien. Het gas 
wordt gestookt uit petroleum en met een pomp 
geperst uit den gashouder in de reservoirs van 
de boeien of van de bebakeningsschepen, die de 
verafgelegen boeien moeten vullen.

Het Marine-Etablissement bevat ten gerieve 
van op de reede vertoevende schepen een t ij d- 
seininriohting, waarvan de tijdborden 
te O11 middelbaren tijd van Midden Java vallen. 
De stand en gang der astronomische pendule 
worden d. m. v. telefonische tijdseinen uit Wel
tevreden (Kon. Meteorologisch Observatorium) 
geverifieerd, alsook door observaties op de he- ; 
melliekten. Eerlang zal het tijdsein gegeven wor
den vanaf het dak van het nieuwe havenkantoor.

Een zelfregistreerende peilschaal levert de 
onontbeerlijke waterstandgegevens voor dokken, 
hellingen enz.

Het op diepte houden der bassins — resp.
7 en 5,5 M. onder L.W. d. i. 4; 10 en 8,5 onder 
S HVP — geschiedt in eigen beheer, waartoe 
beschikt wordt over een krachtigen baggermolen,
2 onderlossers en een sleepboot van 150 P.K.

De watervoorziening der oorlogsschepen, zoo
wel in de bassins als ter reede, geschiedt door het 
Marine-Etablissement.

Van in groote herstelling komende schepen 
debarkeeren de bemanningen, tot welker opna
me uitgobreide kazernes en een dcbarkeinents- 
schip aanwezig zijn.'

Voor het bezichtigen van het Marine-Eta- 
hlisscment bestaan afzonderlijke bepalingen; in 
liet algemeen wordt dit aan ieder belangstel
lend Nederlander toegestaan.

De Droogdok Maatschapjnj te Soerabaja. De 
Droogdok Maatschappij „Soerabaja” is gevestigd 
te Amsterdam, en oefent sedert 1915 haar be
drijf Ie Soerabaja uit. Het beheer geschiedt door 
een Raad van bestuur en een Directie te Amster
dam, terwijl aan den Administrateur te Socraba- 
ja do leiding van liet bedrijf is opgedragen. Deze 
wordt verder bijgestaan door een staf van per
soneel voor administratie en voor de technische 
leiding der werkplaatsen en dokken. Het atelier 
der Maatschappij bevindt zich op een terrein van 
11500 M.2 oppervlakte in de Nieuwe Haven van 
Soerabaja, terwijl de beide dokken in de onmid- 
dellijkc nabijheid gemeerd zijn. De werkplaatsen 
zijn ingericht voor metaal- zoowel als houtbe
werking, alsmede koper- en ijzergieterij en uit
gerust met de nieuwste werktuigen op ieder ge
bied betrekking hebbende op schecpsrcparaties 
in het algemeen.

De beide dokken — waarvan dat van 14000 ton 
Gouvornements eigendom is en aan de Maat
schappij is verhuurd — hebben de volgende af
metingen en lichtvermogen:

No. 1. Lichtvermogen 3500 ton.
350'

Breedte tusschen wrijfrollcn 58'

Diepgang op gewone blokken 18' 
Diepgang op verlaagde blokken lO'ö" 

No. 2. Lichtvermogen 14.000 ton.
Lengte
Breedte tusschen wrijfrollcn 80'

* Diepgang op gewone blokken 24'G" 
Diepgang op verlaagde blokken 27' 

Beide dokken worden door elcctrisch gedreven 
centrifugaal pompen bewogen en deze zijn van 
dusdanige capaciteit, dat voor het oppompen der 
dokken met volle belasting respectievelijk 2 en 4 
uur gevorderd wordt. De clectrische drijfkracht 
voor dokken en werkplaatsen wordt geleverd 
door een centrale, waarin 2 stoommachines van 
respectievelijk 325 en 192 K.W., welke capaciteit 
voldoende is voor beide dokken en werkplaatsen.

Het ligt in de bedoeling der Directie voor 
schepen tot een lengte van ongeveer 250 voet een 
dwarshelling te bouwen, zoodanig ingericht, dat 
over eenigen tijd ook tot nieuwbouw van sleep- 
liooten, prauwen en dergelijke kan worden over
gegaan. Het aantal vaste en losse werklieden be- 

' draagt, nadat de werkplaatsen ongeveer 18 maan
den in bedrijf zijn, gemiddeld 800.

De Droogdok Maatschappij Tandjong Priok. 
De Maatschappij werd opgericht in 1891, de Di
rectie is gevgstigd te Rotterdam, terwijl te Tan- 
djoeng Priok de leiding~3er Machinefabriek is op
gedragen aan een Administrateur. Onder den 
Administrateur staat een Chefwcrktuigkundige, 
die een staf van werktuigkundigen onder zich 
heeft, om de verschillende werken te leiden. Iede
re afdeeling heeft zijn eigen Europeesehen baas; 
in belangrijke afdeelingcn, zooals bankwerkerij, 
draaierij en scheepsbouw, is meerder Europecsch 
toezicht, totaal 29 Europeesche bazen. Het aan
tal werklieden bedraagt ± 2000, niet medege- 
rekend de afdeeling koelies. Op het teekenbureau 
zijn werktuigkundige- en scheepsbouwkundige 
teekenaars, voldoende voor het bedrijf.

De fabriek is gelegen aan het eind van de 
haven te Tandjoeng Priok en beslaat een opper
vlakte van 50.000 M- land en 2SOOO M2 water. 
Het dok, hetwelk in 1916 in eigendom van het 
Gouvernement werd overgenomen, heeft een 
lichtvermogen van 4000 ton en is een z.g. pon- 
tondolc met 9 afdeclingen, die onderling ver
wisselbaar zijn; een waarloos ponton maakt het 
mogelijk om jaarlijks alle pontons te verwisselen 
voor onderhoud. De helling is een z.g. langs- 
helling met een capaciteit van 2000 ton. Dok en 
helling worden door een dokmeester bediend.

Werkplaatsen. De Gieterij kan giet- 
stukken aflcvoren tot 10 ton gewicht. In de bank- 
wcrkcrij en draaierij bevinden zich 87 stuks werk
tuigen, waaronder de nieuwste soort banken, 
de laatste jaren uit Amerika en Europa ontvan
gen. De smederij bevat één groote en twee kleine 
stoomhamers. Van de koperslagerij valt niets bij
zonders te vermelden. Modelmakerij, timmerwin- 
kcl, sloepenloods en clectrische werkplaats wer
den in 1919/20 geheel vernieuwd en up to date in
gericht. De schilderswerkplaats bevat eonige me
chanisch aangedreven verfmolens en mengmolen. 
Do nieuwe plaatwerkerij on ketelmakerij bevat
ten do nieuwste Amerikaansclio werktuigen, allo 
elcctrisch aangedreven. De grootste ponsmachine 
is in staat 2"gaten te ponsen, dooreen l1/./' staal
plaat. Middels de autogene en clectrische lasch- 
inrichtingen hieraan verbonden worden verschei
dene belangrijke reparatiesüitgevoerd.Tweo hout-
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zagen worden gedreven door een 35P.K. Brons- 
motor, terwijl deluchtdrulcinrichting twee40 P.K. 
.Kromhout” motoren ter beschikking heeft, dio 
in staat stellen op elk gedeelte van het terrein 
of dok door lucht aangedreven werktuigen te 
bezigen. De electrische drijfkracht voor de werk
plaatsen wordt betrokken van het stadsnet.

De meest voorkomende werken zijn het her
stellen van machines, ketels en schepen van de 
verschillende hier varende stoomvaartmaat
schappijen, Gouvernements-Marine en Burger
lijke Openbare Werken.

Stalen vaartuigen worden hier zelden gebouwd, 
wel worden vaartuigen, baggermolens, zuigers 
enz., die in stukken uit Europa komen, hier in 
elkaar gezet en afgeleverd. Houten vaartuigen 
worden wel gebouwd, maar tot nu toe van kleine 
afmetingen. De grootste houten motorboot, hier 
gebouwd, was 45' lang.

De Maatschappij beschikt over een zoodanige 
magazijnsvoorraad, dat alle voorkomende repa
raties aan schepen en machines hier uitgevoerd 
kunnen worden.

De N.V. „Zeehaven en kolenstation Sabang
Bestuur en Beheer. De Directie der 

Maatschappij is gevestigd te Amsterdam, terwijl 
te Sabang het beheer wordt gevoard door een 
Hoofd-Administrateur volgens de voorschriften 
der Directie.

De Maatschappij beoogt de .exploitatie van 
de haven van Sabang in den meest volstrekten 
zin en exploiteert daartoe o.m. een dok met 

• machinefabriek, scheepsbouwwerf, en constructie 
werkplaats. Aan het hoofd dezer technische af- 
deeling zijn geplaatst:

1°. Een werktuigkundig ingenieur, die op
treedt als chef der werkplaatsen en belast is met 
de onmiddellijke leiding van het atelier en dok- 

# bedrijf; 2°. een electrotochnisch ingenieur, die 
belast is met de leiding der electrische afdeeling.

Personeel. De leiding der verschillende 
ortder-afdcelingen van de technische bedrijven 
is, de chefs niet medegerekend, in handen van 
een veertiental Europeesche vaklieden, terwijl 
gemiddeld een aantal van 4; 350 vaste werk
lieden, Chineezen, Javanen en andere Ooster
lingen in emplooi zijn.

Terrein. De technische bedrijven zijn 
tezamcngebracht op het Westelijk deel der ter
reinen van de vennootschap, dus dicht bij den 
ingang der haven, waar het droogdok en de werk
plaatsen onmiddellijk in liet oog vallen. De opper
vlakte door de werkplaatsen en materialen maga
zijnen in beslaggenomen bedraagt ruim 2r/2 H.A,

Dokken. Het dok is een ijzeren drijvend 
droogdok, lengte 90 M., breedte 24 M., hoogte 
van dokvloer boven bodem 2,5 M., hoogte boven
kant loopgang boven dokvloer 8, 75 M. Dichtver
mogen 3000 tons. Het dok is voorzien van een 
afzonderlijke dynamo met motor voor verlich
ting en stroomlevering in het dok en aan boord 
van schepen.

H e 11 i n g e n. Voor herstelling, van kleinere 
vaartuigen van een lengte tot 25 M. is eene sleep- 
helling beschikbaar en eene overdekte helling 
voor sloepen en barkassen. Het terrein is groot 
genoeg om 5 vaartuigen met verschillende af
metingen (tot 1000 Tóns) gelijktijdig aan te bou
wen, wanneer de daartoe noodige hellingen wor
den aangelegd.

Werkplaatsen. Deze zijn onderge

bracht in twee aancengekoppclde gebouwen, 
waarvan de Oostclijko vleugel bevat de kantoren 
en teekenkamers, de bank werker jj, draaierij, 

* smederij, koperslagerij en gieterij; do Westelijke 
vleugel de plaatwerkerij, ketelmakerij, en tim
merwerkplaats. De eerstgenoemde afdeeling is 
voorzien van een electrische loopkraan met 10 
ton hefvermogen. Alle werktuigen worden elec- 
trisch gedreven, de groote machines met afzon
derlijke motoren, de kleinere door riemoverbren- 
ging van een electrisch aangedreven hoofdas. Er 
zijn autogeen lasch- en snijtoestellen en twee 
electrische laschinrichtingen, waarvan één op een 
vaartuig is opgesteld. Verder wordt beschikt over 
eene inrichting voor pneumatisch klinken en 
pneumatisch schilderen. Buiten het atelier wordt, 
behalve over de 5 electrische transporteurs, die 
lasten heffen van 2000 en 2500 Kg. voor het lich
ten van ketels en zwaardere machinedeelen uit 
vaartuigen, beschikt over een drijvende motor- 
hijsehbok met 30 tons hefvermogen, een drijven
de stoomkraan met 7,5 tons hefvermogen, en een 
5 tons handkraan op den steiger.

De materialen ten gebruike van nieuwbouw 
en herstellingen zijn overzichtelijk opgeslagen in 
zes verschillende opslagloodsen, een totaal op
pervlakte hebbende van ± 3G00 M2. Het groot
ste magazijn in de onmiddellijke nabijheid van 
het atelier is voorzien van een electrische loop
kraan voor zware stukken.

Centrale. De electrische centrale en hulp
centrale zijn' voorzien van drie dynamo’s met 
stoommachines, één dynamo met Dieselmotor, 
twee dynamo’s met Kromhoutmotoren en verder 
een opjaar-aggregaat. De maximaal capaciteit, 
inclusief twee accumulatoren batterijen, dienstig 
voor buffer- en nachtbcdrijf, bedraagt i 800 
Kilowatt.

Herstellingen van eiken aard worden 
uitgevoerd, zooals alle voorkomende scheeps-, 
machine-, dynamo- en motorreparaties. Verder 
wordt allerlei nieuwbouw uitgevoerd, zooals mo- 
torbooten, lichters, met of zonder motor, stoom - 
vaartuigen, enz. en werd ook herhaaldelijk de
montage uitgevoerd van tincmmerbaggcrmolens 
en dergelijke vaartuigen, waarvan de onderdeden 
uit Europa waren uitgezonden.

Alle soorten van constructiewerken alsmede 
aanmaak van verschillende machines en onder
deden, ook voor gebruik aan land, worden even
eens uitgevoerd. Gietstukken kunnen hier ver
vaardigd worden tot een gewicht van dr 5 tons.

Zijn hiermede de grootere inrichtingen beschre
ven, dan verdient van de kleinere werven in de 
eerste plaats vermelding:

De Ncd. Ind. Scheepsbouw en Kustvaart Mij. te 
Rembajig,. Deze is opgericht l’ Januari 1913 en is 
ontstaan uit de samenstelling van de 3 volgende 
scheepsbouw Maatschappijen: N. V. Scheeps
werf Dassoen te Rémbang, N. V. Djoewanasch 
Prauwenveer te Djoeana, N. V. Scheepswerf en 
Kustvaart Maatschappij P. Bercndsente Djoeana. 
Het hoofdkantoor is gevestigd te Rembang. Het 
bedrijf bestaat uit Scheepsbouw en Reederij.

De scheepsbouw wordt uitgeoefend 
wat betreft de houten scheepsbouw op de werven 
te Djoewana, waar de prachtig breedc en diepe 
Djoewana rivier uiterst geschikt is voor het te 
water laten der schepen en wat betreft de stalen 
scheepsbouw teDasoen bij Lasém, gelegen aan de 
Kali Lasém. Dit bedrijf wordt op moderne wijze
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uitgeoefend, door moderne machines, die alle 
electrisch gedreven worden. Kracht draaistroom 
230 volt 50 periode. De machines, bestaande uit 

aantal knip- en ponsmachines, kolom- en

lang 50 M., breedte bij don drempel 6,75 M. Dit 
dok je zal binnenkort vervangen worden door een 
aan den Noord-oevcr te graven dok van 60 M. 
lengte en 9 M. breedte. In de nabijheid daarvan 
bevindt zich een door cene Chincesche firma 
(The Khoon Hoa Doek Cy.) gedreven reparatie- 
inrichting. Alle herstellingen aan ’s Lands- en 
particuliere vaartuigen worden zooveel mogelijk 
met deze middelen ter plaatse uitgevoerd.

Bandjërmasin. De Bornco Industrie Maatschap
pij heeft een slcephelling mot atelier, waar gele
genheid is tot droogzetten en herstelling en ook 
aanbouw van rivier- en andere kleine vaartuigen.
De Maleier Koetoi heeft bij Soengei Bilo een 
werfje, waar kleine motorbooten kunnen wor
den gebouwd.

Te Tand j oeng- Pandan is een klein gegraven dok j e 
van de Billiton-Stoomvaart-Mij., waarin de stoom- 
scheepjes der Billiton Stoomvaart-Mij. dokken.

iSamarinda. De heer A. Gray heeft een sleep- 
helling met reparatieatelier voor droogzetten en 
herstellen van rivier- en andere kleine vaartuigen,

Semarang. Hier is een gegraven dokje, waar de 
B. 'CC W. baggermaterieel dokt en ook vaartuigen 
van particulieren kunnen dokken.

ÏÏlakassex-Het havenbestuur van deze plaats is 
voornemenf?aan de haven een dok of sleep helling ^ 
en een reparatieinrichting te verbinden. J. t. B.O^r ^ -

WERVING (KOLONIALE). Zie AMBOINEE- 
ZEN, AFRIKANEN, KOLONIALE RESERVE,^ 
LEGER, Aanvulling minderen, WERFDEPOT, ^ ,\.y_r ■.

WESPEN. Bchooren met de B ij e n (zie al
daar) en de Mieren (zie aldaar) tot de orde • 
der V lies vlcu gelige Insecten {Hy- 
meno'ptera), die gekenmerkt zijn door het bezit 
van twee paar vliezige, spaarzaam geaderde 
vleugels en van monddeelen, 'die ten deele voor 
bijten, ten deele voor likken of zuigen zijn inge
richt, daar bovenlip en bovenkaken zijn ge
vormd als bij de kevers en sprinkhanen, terwijl de 
onderkaken en onderlip tot een soort tong zijn 
verlengd. Bij de meeste leden dezer orde zijl? de 
voorste ringen van het achterlijf ingesnoerd en 
vormen een soort van steel. Zij doorloopen een 
volkomene gedaantewisseling. Wij kiinnen de 
Wespen in twee groepen verdoelen, al naarmate 
de wijfjes in het bezit zijn van een echte 1 e g- 
b o o r, of wel dit orgaan zijn eigenlijke functie, 
om er eieren mede te leggen, heeft verloren en 
een werktuig tot aanval of verdediging, een 
angel is geworden. Tot de eerste groep belmo
ren de Zaag wespen of Blad wespen 
(Tenthredinidae), die de insnoering aan den wor
tel van het achterlijf missen en wier wijfjes in het 
bezit zijn van een korte legboor, die langs den 
bollen rand getand en aaii do oppervlakte geribd 
is, zoodat do werking van zaag en vijl er als ’t 
ware in zijn vereonigd. Haar larven, die zich met 
bladeren voeden of gangen graven in stengels en 
vruchten, hebben het voorkomen van rupsen en 
worden daarom wel „bastaardrupsen” genoemd, 
maar zijn van eerstgenoemdo gemakkelijk te 
onderscheiden, wijl zij 9 tot 11 pootenparen heb
ben en slechts twee enkelvoudige oogen; zij zijn 
meestal groen gekleurd, maar er zijn ook vele 
bont gekleurde soorten. Do Hout wespen 
(Siricidae), die met de Bladwcspcn daarin over
eenstemmen, dat zij de insnoering van het achter
lijf missen, ontlcenen hun riaam aan de gewoonte 
om in het hout van boomen te boren en daarin 
haar eieren to leggen* de daaruit voortgekomen

een
almboormachines, wals- en persmachines, bene
vens eenige draai-, schaaf- en slijpmachines, wor
den alle door afzonderlijke motoren aangedreven. ' 
In de smederij is een electrisch gedreven lucht- 
drukhamer van flinke capaciteit. Voor de hout
bewerking worden zoowel te Djoewana als te 
Dasoen eenige handzaag-, cirkelzaag- en schaaf
machines gedreven; te Dasoen electrisch, en te 
Djoewana door een ruw olie motor.

In hoofdzaak worden op de werven houten 
en stalen zeil- en inotorliehtcrs gemaakt, verder 
sloepen en motorbooten. De machines voor staal
bouw kunnen platen bewerken tot 10 m.M. dikte; 
zoodat stalen schepen van 500 ton waterver- 
plaatsing gebouwd kunnen worden; evenwel is 
de Kali Dasoen zoodanig aan het verzanden, dat 
weldra deze werf verplaatst zal moeten worden.

De r e e d e r ij wordt hoofdzakelijk gedre
ven langs de Noordkust van Java door zeilvaar- 
tuigen van 70 tot 200 ton deadweight, terwijl een 
vaart met motorschoeners en gesleepte lichters 
tussehen Batavia en Zuid-Sumatra wordt onder- !

Ihouden. De lading bestaat hoofdzakelijk uit hout.
Voorts worden aangetroffen te:
Palembang. De „Industricele Mij. Palembang”; 

deze heeft een slcephelling en een rcpavatieinrich- 
ting, waar alle op de Mocsi-rivier en hare zij
rivieren varende stoomertjes en hókwiclers kun
nen worden hersteld. Scheepsbouw wordt niet 
beoefend; wel worden hekwielers uit Europa in 
stukken uitgezonden en door deze Mij. te Palem
bang in elkaar gezet.

Nog bevindt zich ter plaatse het „Reparatie 
atelier Palembang”, niet beschikkende over een 
.slcephelling. Aldaar werd in 1917 een hekwicler 
aangebouwd.

Moeara Sabalc. Alhier wordt van Gouver- 
nementswege een dokje geëxploiteerd, ter 
lengte van 31 M. en ■— 6,5 M. breedte, bestemd 
om de op de Djambirivier varende scheepjes en 
hekwielers te kunnen dokken. Een kleine werk
plaats wordt bij het dokje gebouwd; 
nemen bestaat, deze alleen in bedrijf te lwengen 
wanneer een vaartuig drooggozet wordt, waartoe 
dan telkenmale werklieden uit Palembang zullen 
worden ontboden.

Panglcalan Brundan. De Bataafsehc Petro
leum Mij. beschikt alhier over eenige sleephel- 
lingen en een reparatieatelier ten gebruikc uit
sluitend voor haar eigen vaartuigen.

Sinabang op het eiland Simalocr. Do Javasche 
bosch-exploitatie Mij. heeft hier een van beton 
geconstrueerde slcephelling van ~ 30 M. lengte 
en een kleine werkplaats, een en ander voor her
stellingen aan haar eigen vaartuigen.

Emmahaven. Er bestaan plannen om aan deze 
haven een slcephelling en reparatieinrichting te 
verbinden.

Bèluwun Deli. Alhier komen twee hellingen 
naast- elkaar, elk voor schepen van -10 M. lengte, 
10 M. breedte en 8 vt. diepgang mot een gewicht 
van hoogstens 260 tons; behoorende tot de haven. 
Tevens is een reparatieinrichting in aanbouw, 
bestaande uit een bankwerkerij, draaierij en gie
terij, alles van Gouvernementswcge.

Ponlianak. Alhier bevindt zich aan den Zuid- 
oever der rivier een klein Gouverncments dokje
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larven verheugen zich in een langen levensduur De tweede groep omvat de Wespen, wier wijfjes 
(twee of meer jaren) en kunnen dientengevolge in het bezit zijn van een angel of g i f t s t o-
met de tot balken of planken verwerkte stammen kei: dit is eigenlijk een legboor, die haar functie
overal heengevoerd worden. De Gal w espen als zoodanig heeft verloren, daar de eieren aan de, 
(Cynipidac) zijn kleine diertjes, ter grootte van basis uittreden, maar die door de aanwezigheid
slechts enkele millimeters, meest met kort ach- van twee giftklieren tot een wapen is gewijzigd,
terlijf, zwart, bruin of rood gekleurd; haar wijf- waarmede zij een gevoeligen steek kunnen toe-
jes boren plantendeelen aan om daarin haar brengen. Tot deze groep behooren allereerst de
eieren te leggen en ten gevolge van den prikkel, G oudwespen (Chrysididae), die prachtig
die uitgaat van een scherp vocht, dat zij daarbij rood, groen, blauw gekleurd zijn, met schitteren-
uitstorten, of van de uit het ei geboren larve zelve, den metaalglans; het zijn vlugge diertjes, groote
ontstaat een abnormale aanvoer van plantensap- liefhebbers van warmte en zonneschijn en dus
pen en verhoogde groei op dat punt, waardoor echte kinderen van de Tropen. Zij bezitten een
een gal gevormd wordt. In zulk een gal treft gelede legboor van geringe afmeting, die als een
men een of meer pootlooze larven aan, die zich verrekijker kan in- en uitgeschoven worden en
daarbinnen ook verpoppen; de gal is steeds ge- ter nauwernood een wapen mag heeten. Zij leg
heel gesloten en de gang, waardoor de volwassen gen haar eieren in do nésten van graafwespen,
wesp de gal verlaat, wordt door haarzelvc uit- daar haar larven zich voeden met de graaf wesp-
gebeten. Bij sommige soorten van galwespen doet larven; als zoodanig zijn zij schadelijk te noemen,
zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat een wijl de graafwespen veel rupsen vernietigen, die
geslachtelijke generatie, uit mannetjes en wijfjes als voedsel voor haar larven dienen. De G r a a f-
bestaande, afwisselt met een ongeslachtelijke, 
énkel uit wijfjes bestaande; de gallen van beide 
generaties zijn verschillend en dikwijls ook op 
andere declen van de voedselplant, soms zelfs op 
verschillende plantensoorten te vinden., Ten slot- 

' . ■ y'• te behooren tot deze groep de Sl^iip
p e n, wier larven zich ontwikkelen binnen in het 
lichaam van andere insecten-larven. De aanwe-
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wespen (Fossoria) graven gangen in de aarde 
of gebruiken de holte binnen allerlei voorwerpen, 
als rietstengels- e. d. tot broedruimte, om daarin 
hare eieren te deponeeren; hun larven voeden 
zich van allerlei andere insecten. Zijn de broed- 
cellen open gelaten, dan wordt aan de larven 
dagelijks versch voedsel gebracht, maar in de ge
sloten cellen worden zooveel insecten bijeenge
bracht, als de larve noodig heeft voor hare ont
wikkeling; deze worden daartoe niet volkomen 
gedood, maar door een steek in de buikzenuw- 
keten verlamd. De echte W espen ( Ve-spidac), 
met uitzondering van enkele solitaire vormen, 
wier levenswijze veel met die der graafwespen 
overeenkomt, leven evenals de mieren en bijen 
in staten, waarin behalve mannetjes en wijfjes 
ook werksters voorkomen, die als gewijzigde 
wijfjes te beschouwen zijn met weinig ontwik
kelde geslachtsorganen. Als bouwstof voor hun 
nesten gebruiken zij fijngekauwd hout, dat zij 
tot een papierachtige stof verwerken. De uit een 
enkele cellenlaag bestaande raten worden of vrij 
opgehangen aan boomtakken, in aardholen enz., 
of worden met een gemeenschappelijk bladerig 
omhulsel omgeven, waarin van onderen een vlieg
gat op^n blijft. Bij de in Europa levende soor
ten zijn de raten met pijlers aan elkaar verhou
den en blijft er een ruimte open tusschen deze 
en het omhulsel; maar bij sommige in de tropen 
levende wespen zitten de raten rondom overal 
vast aan het omhulsel en hebben dan een cen
trale opening voor de communicatie. In de cel
len, die aan den onderkant open zijn, komen do 
larven tot ontwikkeling, die daarin met den kop 
naar beneden hangen en met fijngekauwde insec
ten, stukjes vleeseh of vruchten worden gevoe
derd; na zich ingesponnen en do cellen met een 
dekseltje gesloten te hebben, gaan zij in poptoe- 
stand over. Het volwassen insect voedt zich in 
den regel-met honig en allerlei zoete zelfstandig
heden. Op Java nestelen Vcspa cinola en anulis 
dikwijls onder de daken der woningen.

ËSNOE. Zie MELOCHJA IXDJCA.
WEST-CERAM. Onderafdeeling der afdeeling 

Ceram, residentie Amboina, bestaande uit het 
Westelijk gedeelte van het eiland Ceram, bene
vens uit de eilanden Manipa, ICelang, Boano en 
omliggende eilanden. Hoofdplaats Piroe (zie 
aldaar). ■

WEST-KOETEI. Onderafdeeling van de afdcc-

w e s-

zigheid van zoo’n sluipwesplarve heeft steeds 
den dood van den gastheer (zie WOEKER- 
DIEREN) ten gevolge cn zij zijn het dus, die 

, met de Sluipvliegen, als een of andere rups zich 
sterk heeft vermenigvuldigd, medewerken om de 
plaag weder te doen verdwijnen en het verbroken 
evenwicht in de natuur te herstellen. Het aantal 
larven, dat bij een gastheer leeft, is al naar de 
soorten, zeer verschillend en wisselt af van één 
tot meerdere honderden. Van de familie der 
Ichneumodinae, waartoe alle groote Sluipwespen 
behooren, hebben sommige soorten een legboor, 
die#het lichaam in lengte overtreft, ten einde 
daarmede de in gangen levende insecten te kun
nen bereiken; haar larven, evenals die van de 
Bracowidfle,parasiteeren hoofdzakelijk bij rupsen. 
De eieren worden of terstond in het lichaam van 
den gastheer gebracht of er buiten op gelegd; in 
het laatste geval boort de uit het ei gekomen lar
ve zich in den gastheer in, die aanvankelijk er 
niet veel last van heeft en meestal zelfs den pop- 
toestand nog bereikt. Sommige sluipwesplarven 
verpoppen zich binnen den gastheer, andere 
daarentegen boren zich uit en spinnen een stevige 
cocon. Van de in Ned.-Indië voorkomende soor
ten noemen wij Pimpla bilineala, die leeft in de 

■ oelër djaran (jav.), de rups van Orcta extensa (zie_ 
VLINDERS); in elke rups komt ééne larve voor. 
De Chalcididae zijn kleine, meestal metaalglan
zige sluipwespen, die somtijds sterk verdikte 
dijen hebben aan de achterpooten, waarmede zij 
heel vlug loopen of zelfs springen; van deze leeft 
een soort in de rups van Terias hecabe (zie VLIN
DERS). Encyrtus boyoriensis leeft in de g r o e- 
ne schildluis (zie RHYNCHOTA), terwijl 
de larve van Chaetoslicha nana voorkomt in de 
eieren van den stengelboorder van het 
suikerriet (zie VLINDERS). Een kleine sluip
wesp, 'J'ricliogranima, wordt tegenwoordig op
zettelijk uit Amerika' aangevoerd en gekweekt 
om de aan tabak zeer 
rupsen te bestrijden!

t
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ling Samarinda, residentie Zuider- en Ooster- 
afdecling van Bornco; zij bestaat uit dat deel 
van

het Directorium van het Batak-Instituut, terwijl 
hij ook gedurende zijne laatste levensjaren een 
belangrijk aandeel had in de werkzaamheden 
van de Holl. commissie voor het Adatrecht. Hij 
overleed 26 Juli 1918 te ’s Gravenhagc.

Tengevolge der ijverige en rustelooze pogingen 
van Westenberg werd een groot gedeelte der 
Zuid-oostelijke Bataklanden langs vrcdelieven- 
den weg onder Ned. gezag gebracht. Door zijn 
veeljarig verblijf in de Bataklanden had W. 
tevens een grootc kennis verworven van taal, 
land en volk van die streken, blijkende vooral 
uit de vele door hem gepubliceerde opstellen, 
waarvan hier worden genoemd: Nota over de - 
onafhankelijke Bataklanden, Tijdschr. Bat. Gen.'
Dl. 34 (1891), bl. 105; Aantcekcningen omtrent 
de godsdienstige begrippen der Karo-Bataks, >
Bijdr. T.-, L.- en V.kunde, 5e Reeks, dl. VII- 
(1892), bl. 208; Verslag eener reis naar de onaf
hankelijke Bataklanden ten noorden van het 
Tobameer, Tijdschr. Kon. Ned Aardr. Gen. 2e S. 
dl. XIV (1897), bl. 1; Twee Batakstammen,
Eigen Haard, 1900, bl. 484, 506 en 523; Nota 
over de Bataksche rijkjes Dolok en Poerba,
Tijdschr. Iv. N. Aardr. Gen. 2e S. dl. XXII - 
(1905), bl. 576. Adatrechtspleging der Karo 
Bataks (1914). Zie zijn biographie door O. L. Hel-^- 
frich in Koloniaal Tijdschrift, Aug. 1918. „

WESTERAFDEELING VAN BORNEO. Deze 
residentie bestaat, behalve uit het Gouverne-'v'-^i--'-* ^ 
mentsgebied aan de Boven-Kapoeas, uit de vol- ^ r'■
gende 12 landschappen met inlandsch zelfbe- ^. /v 
stuur: Sambas, Mampawa, Pontianak, Koeboe, - f 
Simpang, Soekadana, Matan, Landak, Tajan,
Sanggau, Sekadau en Sintang. Een vijftal minia- 
tuur-rijkjes, in hot artikel BORNEO (deel I bl.
377) nog als zelf besturende landschappen ver
meld, zijn sedert bij het direct bestuurde gebied 
ingelijfd. Vermelding verdient voorts, dat op de 
hoofdplaatscn der boven opgesomde staatjes 
zekere terreinen worden aangetroffen, die m^de 
onder rechtstreoksch bestuur staan en dus als 
het ware kleine enclaves vormen.

Administratief is do residentie (bij Ind. Stb.
1895 no. 75, sedert herhaaldelijk gewijzigd, 
laatstelijk bij Gouv. besl. van 10 Augustus 1917 
no. 4) verdeeld in 4 afdeelingen: Singkawang,
Pontianak, Ketapang on Sintang. Deze staan elk 
onder een assistent-resident. Zie verder de af
zonderlijke artikelen, welke op de residentie be
trekking hebben, alsmede het artikel BORNEO.

WESTKUST VAN SUMATRA. Zie SUMA- 
TRA’S WESTKUST.

WETAN. Eilandjo behoorende tot de Babar- 
eilanden (zie aldaar); het bestaat uit twee ge
deelten, waarvan het Noordelijke reikt tot 145 M. 
hoogte, het Zuidolijko tot 320 M.; ze zijn^ ver
bonden door een 10 M. hooge landengte. A*

WÈTANGERS. „Wctangors of Ooster-Java- 
ncn”, aldus wordt in liet Contract van do Com- 
pagnio mot den nieuwen Sultan van Bantam, dd.
29 Aug. 1777, art. 14, oen categorie van Javanen 
binnen het Bantam’scho Rijk genoemd, welke, 
evonals „Malyers, Baliers, Bouginccscn, Macas- 
saron enz. zullen blyven onder do Compagnie, en 
zoo ook derzclver kinderen”. (Do Jongo, Op
komst, XI, 1883, bl. 299).

De naam is dus duidelijk; het waren, in juister 
spelling, IFe£«»-ners, orang loèlan, „Ooster-lin- 
gen”, mot de speciale beteekonis van „J a v a- 
uon van b è-o o s t e n Banta m”, Javanen

het landsekap Koetei, hetwelk valt buiten 
•de in het artikel OOST-KOETEI (zie aldaar)

disgenoemde, tot dat landschap behoorende 
tricten en onderdistrict.^T rr!(yC

WEST-LOMBOK. Onderafdecling der afdeeling 
Lombok van de residentie Bali en Lombok, om- 

A vattende het Balische gebied op het eiland onder 
een controleur met Mataram als standplaats. 
Wcst-Lombok bestaat uit de Balische districten: 
Tjakra-Negara-Noord en -Zuid, Mataram en 
Pamenang en de Sasakschc districten: Ampënan- 
Oost, Ampënan-West, Groeng, Tandjoeng en 
Bajan.

Het klimaat is zeer ongezond, overal heerscht 
malaria. De bevolking, die vroeger veel sterker 
was, gaat regelmatig achteruit en telt thans nog 
maar ruim 2000 zielen. Zij staat onder ver
schillende hoofden: radja’s en orang kaja’s, die 
evenals de bevolking zeer onontwikkeld en nog 
weinig beschaafd zijn; het koppensnellen, vroeger 
in zwang, is in de laatste jaren niet meer voor
gekomen. De handel geschiedt slechts door ruil 
(was, tripang, schildpad enz. tegen rijst, lijnwa
den, wapenen enz.). Zie ook: J. G. F. Riedel, De 
sluik- en kroesharige- rassen tusschen Selebes en 
Papua, 1886, bl. 430 en vgg. •

WEST-MIDDEN-TIMOR. Onderafdeeling van 
de afdeeling Noord- en Midden-Timor van do 
residentie Timor en Onderhoorigheden; zij be
staat uit de landschappen Fatoe Leo en Amfoan, 
met inbegrip van het eiland Batek of Gala Bata.

WEST-NIEUW-GUINEA. Afdeeling van de 
residentie Nieuw-Guinca, bestaande uit het ge
deelte van Nederlandsch-Nieuw-Guinea van 
Tandjoeng Sëlé tot Kaap Steenboom (Poelau 
Maurio) en omliggende eilanden (hoofdplaats 
Fak-Fak, zie aldaar).

WEST TORADJA’SCHE TALEN. Zie TO-
RADJA’SCHE TALEN.

WESTENBERG (CAREL JOHAN)- Geboren 
te Arnhem, den 17cn Juli 1862 uit het huwelijk 
van H. J. W. Westenberg en J. E. Verkouteren, 
studeerde aan de Indische instelling te Dolft en 
werd in Aug. 1883 ter beschikking gesteld van 
den Gouverneur-Generaal om te worden benoemd 
tot ambtenaar bij den burgerlijken dienst in Ncd.- 
Indië. 23 Febr. 1886 werd hij bevorderd tot asp.- 
controleur op do buitenbezittingen en verplaatst 
van Tanah Datar (Pad. Bovenlanden) naar Cele- 
bes en daarna naar Borneo’s Westerafdeeling. In 
1888 word hij benoemd tot controleur 2e klasse en 
geplaatst op Sum. Oostkust, alwaar hij belast 
werd met de aanrakingen met de onafhankelijke 
Bataklanden.'Na in 1894 bevorderd te zijn tot 
contr. Ie klasse verkreeg hij in 1899 wegens ziekto 
een tweejarig verlof naar Europa. Na zijn te
rugkeer werd hij wederom voor Sum. Oostkust 
bestemd en ontving hij den 5en Maart 1904 den 
titulairen rang van ass.-resident en werd ver
volgens den Oen Februari 1905 ter beschikking 
gesteld voor de behandeling der Bataksche aan
gelegenheden. Ook toen hij" in 1907 als assistent- 
resident van Simelocngoen en Karolanden werd 
benoemd, bleef hij de politiek op de Batakhoog- 
vlakte leiden. Don 5 Juni 1908 volgde de be
noeming van Westenberg tot resident van Ta- 
panoeli, welke betrekking hij 4 Mei 1911 neder- 
legdo. In liet moederland teruggekeerd werd W. 
al spoedig uitgenoodigd om zitting te nemen in

.
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omtrent huwelijken tusschen vrouwelijko Ping- 
gir’s en Midden-Javanen; zie PINGGIRS, en bij 
TËNGGËREEZEN. f

Uit de mededceling van Jhr. de Rovere van* ! 
Brcugel in 1788 (Bijdr. Kon. Inst. 2, I, 1856,' 
bl. 147) blijkt, dat ’s-Comp.’s Gecommitteerde in 
17S7 „geen Wettangers of [andere?] Comps. on
derhorigen, in de bovenlanden gerencontreert 
had”. Deze Wètan’ners bleven dus aan de Noord
kust van Bantën gevestigd, zooals zij daar ook 
met hun handelsvaartuigen van eigenlijk Java 
gekomen waren.

De verklaring gegeven in het „Résumé van 
het .... Onderzoek naar de regten van den In
lander op den grond in de res. Bantam”, Batavia 
1871, bl. 3, waar onder het hoofd „Onvrije lie
den” gesproken wordt van „de oetangans [sic!], 
(wetangers of compagnies onderdanen)”, en be
weerd dat dezen „tot zekere straffen veroordeeld 
(waren) en gehouden tegen de zeeroovers en ander 
kwaad volk in straat Socnda en langs de kusten, 
te kruisen”, alsmede",, Verpligt nabij St. Nicolaas- 
punt? te wonen”, — moet derhalve als modern 
misverstand gewraakt. En de daarbij zich aan
sluitende verklaring van Prof. Veth in zijn „Uit 
Oost en West”, Arnhem 1889, bl. 109, dat inder
daad „Wetanger” = „(Orang) oetangan” = „Pan
deling (der O.-I. C.)” zou zijn, vervalt evenzeer. 
Zie terecht Dr. de Haan, Priangan, II (1911), p. 
174, noot 4 (en verg. er p. 6, noot 2).

Dat zeggen van wonen nabij St. Nicolaaspunt 
kan misschien hierin zijn grond vinden, dat het 
tegenovergelegen eiland Poeloc Pandjang reeds 
in Aug. 1731 (De Jonge IX, bl. 186) aan de 
Comp. „in possessie” was „geschonken” door den 
Sultan van Bantën, en dat verscheiden Wètari 
Javanen dus allidft op of nabij Poeloe Pandjang 
hun anker lieten vallen en hun hutten voorgoed 
opsloegen.

In hoeverre de Wetangers deel hebben gehad 
aan den opbouw van het zgn. „Cheribonsch 
Javaansch” met a in plaats van a, dat in Noord- 
Bantam (Anjar en Sérang) de volkstaal is, kan 
niet meer gegist worden. Wel mag mep vermoe
den, dat de moesten afkomstig waren van do 
Noordkust tusschen Cheribon en Sëmarang; men. 
zie toch het curieuze begrip van „Wetang” uit 
1739 te Batavia,-blijkend uit het Ned.-Ind. Pla- 
kaatboek, IV (1887), p. 461, reeds aangchaald bij 
De Haan, l.c.

WÈTAR, (WETTER of P. OEÈTER). Eiland in 
de Bandazee ten Noorden van Timor met de eilan
den Lèti, Moa, Lakor, Kisar, Roma, Gocnoong 
Api, Loeang, Sërmata en Damar, benevens klei
nere eilanden, vroeger vormende do onder- 
afdeeling Wètar (thans Kisar) der afdeeling 
Zuid-Timor en eilanden (residentie Timor en 
Onderhoorigheden). Het eiland is ruim J10 K.M. 
lang on gemiddeld 30 K.M. breed. Zwaarbe- 
groeid, zeer geaccidenteerd en moeilijk toegan
kelijk met zeer grilligen verticalen vorm. Het 
is nog weinig onderzocht. Verbeek schat de 
hoogte van een der bergtoppen op 1325 M. Het 
gebergte schijnt grootendeels uit eruptieve ge
steenten te bestaan, maar vertoont volgens 
Verbeek geen vulkaanvorming.

Reeds ten tijde van de O.-I. Compagnie werd 
veel voor de invoering van het Christendom ge
daan; er bevond zich b.v. in 1700 een kerk en 
school en er waren in 175* 102 gedoopten, maar 
nadat de zending zich van het eiland had terug-

uit Java-proper (d. i. Java be-O. Cheribon), met 
inbegrip der Madoereczen.

Nu do beteekenis van den naam vaststaat, kan 
men hen ook reods in vroegere bescheiden om
trent Bantën herkennen. In het Contract dd. 17 
April 1752 van 
Sultan, worden de „Wetangers”, in een analoog 
art. 15 als boven, vóórop genoemd, en als te „sor- 
teeren onder de Compagnie” (De Jonge, 1. c. bl. 
72. In een even vroeger* Rapport, dd. 21 Fcb'r. 
1747, verklaart Mossel dat: „Alle vreemdelingen 
die wonen of sig nedersetten in ’t Bantamso ryk 

* en ondcrhoorig[hcd]en staan volgens de tractatcn 
onder de protexie en jurisdictie van de Comp. 
stellende den Commandour de noodigo hoofden 
over deselve, makende soo ooetorj a vanen 
[= „Wetangers”], rnooren, maleyers, oos
terlingen [d. w. z. dus: Inlanders van Zuid-Cele- 
bes, Bali, én voorts van de „Grootc Oost”] etc. al 
een naamwaardig getal, op welk artieul gevolge- 
lyk als een aangelegen saak moet gelet worden, 
schoon men wel schynt te zullen moeten opge
ven het dispuut tusschen de Koningin [de latere 
Regentes van Bantam, Ratoe Sjarïfa Fatimah; 
zelve een Arabisch-Bant ën’sche mestieze, zie 
Veth’s Java, 2en druk, II, 1898, bl. 185] en de 
onsen over de kinderen van Bantamse moeders 
en uytlandse vaders, die van uytlandse moeders, 
dat seldsaam voorvalt(,) aan de Comp. blyvende” 
(De Jonge, X, 1878, bl. 124).

Inderdaad, dit rechts-conflict waarop Mossel in 
1747 de aandacht vestigde, gaf aanleiding in de 
beide genoemde Contracten van 1752 en 1777 
tot een gelijkluidend art. 16 en 15, dat in 1777 
aldus geredigeerd werd: „Als een Wetanger 
trouwt met een Bantamscke vrouw, zullen de 
kinderen in dier voegen gedeeld worden, dat de 
zoons den vader volgende Comps. onderdanen 
blyven, maar de dogters haar Bantamsche moe
der volgen”. Dit was dus de exceptie op het hier
boven vermelde art. 14 van 1777 dat alle kinde
ren van mef-Bantam’mcrs ook niet- Bantën’ners 
bleven, en daarmede dus ressorteerden onder 
de Compagnie. Bij huwelijken tusschen geïmmi
greerde „Ooster-Javanen” en de in Bantam in- 
heemsehe „Wester-Javaansche” vrouwen, volg
den zonen den vader, dochters de moeder. In het 
omgekeerde geval werd niet voorzien, naar het 
schijnt.

Hoe nu die immigratie van „Ooster-Javanen”, 
alias „Wetangers”, in Bantam vooral plaats had, 
wordt duidelijk door art. 4 in een nóg vroeger 
Contract? dat van [22] Aug. 1731, waarin wordt 
toegestaan door Comp. en Sultan van Bantën: 
„dat alle smalle overwalse handelaars, als daar 
zyn Bantamsen [verstablijkbaar :indo Lampong’s 
en elders, b.v. in Soekadana (Borneo), levende 
onderdanen van Bantën], Maleyers en O o s t e r- 
se Javanen, die met hunne whaaren van 
buyten aancomen, deselve ter markt brengen en 
verkopen .... sulx vryelyk sullen vermogen te 
doen.” (De Jonge, IX; 1877, bl. 182).

De „Wetangers” waren dus allengs uit Java- 
proper als „smalle handelaars” — waarschijnlijk 
wel voornamelijk in rijst, visch en kleedjes — 
naar Bantën gekomen, hadden zich daar onder do 
vleugelen van de Ed.: Comp. neergezet, en 
te hunnen bate werd nu speciaal art. 16 in 1752, 
art. 15 in 1777 geredigeerd. Men wordt daarbij 
onwillekeurig herinnerd aan een analoge bepa
ling die sinds ca. 1G50 in Middcn-Java bestond

\

de Comp., met een voorgaanden
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getrokken, keerden do bowoncrs langzamerhand 
tot het heidendom terug. /'• „ J

WÈTAR (STRAAT) tusschèn deNoordkust van 
Timor en het daar beN. gelegen eiland Wètar is 
ruim 17 1C.M.. lang, 6 tot 8 K.M. breed en heeft 
zeer groote diepten. Aan den Oostingang ligt 
daarvóór het kale heuvelachtigo eiland Kis ar, 
dat aan alle zijden met een grijze, doi’rc kalk
muur uit zee oprijst, aan den Westingartg het 
hooge en woeste Kambing met steile rotswanden 
en, aan de Z.W.punt van Wètar, het lagere 
Liran.

waterschapsverordeningen, on verordeningen van 
hoofden van gewestelijk bestuur. Wctgcvings- 
bevoegdheïd van afdeelings- of onderaf declings- 
chefs en van regenten of andere inlandsche hoof
den bestaat niet, hoewel de prentahs en atoerans 
der practijk op een, dikwijls ingrijpende, onge- ' 
schreven wetgeving neerkomen (I, bl. 284).

Voor politieke contracten en hun geleidelijke 
overgang van overeenkomst tot regeling, zie 
deel I, bl. 528. Ook het rapport der Herzienings- 
commissie (1920) erkent dit legislatief karakter 
der pol. contracten op bl. 150 — 151 en 218 — 219, 
zij het onder invloed mede van de in deel I, bl. 
528, gewraakte investituurtheorie.

De algemcene verordeningen vallen, volgens 
art. 31 Reg. rcgl., te onderscheiden in wetten (van 
Koning en Staten-Generaal), algemeene maat
regels van bestuur (van den Koning, den Raad 
van State gehoord) en ordonnanties (van Gouver
neur-Generaal en Raad van Indië, al dan niet den 
Volksraad gehoord; art. 131 Reg. regl.). Ofschoon 
de koloniale bevoegdheid van de wetgevende 
macht te ’s-Gravcnhagc ouder is dan 1848, is zij 
toch eerst bij de grondwetsherziening van dat 
jaar in de Grondwet vastgelegd, zij het op be
perkter wijze dan Thorbccko-als voorzitter der 
grondwetscommissie van 17 Maart 1848, en later 
in zijn Bijdrage (1848), had bepleit. In hoever 
’s Konings wetgevende bevoegdheid voor de kolo
niën in art. 61 Grondwet staat uitgedrukt en in 
hoever de wet derhalve bevoegd of onbevoegd is 
haar voor bepaalde onderwerpen uit te sluiten, 
geldt nog steeds als meer of min betwist; Thor- 
becke leerde (evenals Hogendorp na IS 15), dat 
het woord „opperbestuur” in art. 59 Grondwet 
1840 onmogelijk „opperwetgeving” kon insluiten, 
en dat de woorden „bij uitsluiting” aldaar niet 
den wetgever, maar Oompagnicsorganen uitsloot, 
zoodat een alomvattende Koninklijke opperwet- 
gevilig voor de koloniën nergens is gedecreteerd 
en zoodat de wetgever ’sKonings opperwetgeving 
(art. 75 Grondwet 1917) kan beperken, gelijk 
hij b.v. deed in 1901 bij art. 4S nieuw der Reg. 
reglementen van Suriname en G'urasao. Artikelen 
als 57 en 68c lid 3 Reg. regl. sluiten dan den 
Koning uit. Het grondwetsontwerp van Maart 
1921 lost de strijdvraag op, door art. 61 lid 1 over 
te brengen naar een artikel, dat alleen van be
stuur, niet van regeling rept. Tusschèn de publiek 
behandelde wet en de (indien de Volksraad ge
hoord wordt)- publiek behandelde ordonnantie 
staat de algemeene maatregel als een stuk ge
heime wetgeving in; bij de Grondwetsvoorstellen 
van 1921 (mem. v. toel.) gaf do x-egeering evenwel 
haar voornomon to kennon, voortaan do ontwer
pen van kolonialo algemeene maatregels van be
stuur zooveel mogelijk openbaar tè maken. Do 
ordonnantie komt (afgezien van het ai dan niet 
hooren van den Volksraad) voor in twee vormen: 
dien met, en dien zonder medewerking van den 
Koninklijken wetgever (den Koning, handelend 
na advies van den Raad van State); do eersto 
vorm, door Mr. Schrioke in 1909 „kroonordonnan- 
tie” gedoopt, wordt door versehillonde schrijvers 
als afzonderlijke vorm geloochend, doch bestaat in 
do practijk als afzondorlijko vorm tot heden too 
(evenals trouwens voor Engelsch-Indië),is in 1851 
uitdrukkelijk in art, 24 Reg. rcgl. vermeld, werd 
b.v. nog op 11 Maart 1915 en 18 en 23 Nov. 1915 
door het Opperbestuur zelf vermeld als bestaando 
(Handd. 2o Kamer van dio dagen, bl. 854, 205/6

De Noordkust van Timor is, beO. Dilli, aan
vankelijk met rizophoren begroeid, doch wordt 
bij Tg. Soebang en beO. de Lamsanabaai zeer 
steil, aldaar stijgt het gebergte loodi-echt uit zee 
op; aan de N.O.punt, hoek Kapala Tanah, 
steekt het lage land nog bijna 2 zeemijl uit buiten 
het hooge, vlakke tafclland met loodrechten 
wand. In het binnenland van Timor rijzen hooge 
bergtoppen op. De Zuidkust van het bergachtig, 
zwaar begroeide Wètar rijst steil uit zee op en 
springt in het midden om de Z.O. uit; op -het 
Westgedeelte vindt men, niet ver in het binnen
land, den hoogsten berg van het eiland. Op enkele 
plaatsen ziet men met gras begroeide berghel
lingen, tusschèn N.-Z. gerichte dalen met scher
pe ruggen, welke steil en met terrassen naar de 
kust afloopen. De straat is, behoudens het 
Sumatrarif, geheel schoon. Zie Zeemansgids, 
deel V.

WETGEVING. In de Indonesische samenleving 
zelf van Ned.-Indië was vóór onze komst, en is 
nog heden, wetgeving in wcstcrschcn zin zeld
zaam. Binnen den kring van een stam, een dorps- 
gemeente, een dorpenbond worden bestuur en 
wetgeving maar zelden onderscheiden; het is 
vooral de Balischc dorpsgemcente en het Balischc 
waterschap, waar zich het denkbeeld wetgeving 
heeft ontwikkeld en in een rijke practijk geuit 
(zie deel I, bl. 121,636, 637; II, bl. 154). Daarne
vens kent men op Java en daarbuiten de vor- 
stenedieten, welke uitgaan nu eens van den vorst, 
dan weer van den vorst met zijn regeeringsraad; 
doch ook bij deze zelfbestuursbeschikkingen 
(deel II, 1)1. 154) is de lijn tusschèn administratie 
en legislatic lang niet zoo scherp, als men dikwijls 
meent. Ondanks een en ander nemen de gemeen- 
toordonnanties voor Sumatra’s Wcstkust’(1914, 
1918), Balembang (1919), Banka (1919) en Am- 
boina (1914) — in afwijking van die voor Java 
en Madoera (1906) — aan, dat ook in inlandsche 
dorpen wetgeving (regeling) een bekend en er
kend begrip is, en gaan ook de zelfbestuursregc- 
len 1919 voor de buitengewesten (landschappen 
met korte verklaring) en Ind. Stb. 1911 no. 569 
voor de Vorstenlanden eveneens uit van een

|

scherpe onderscheiding tusschèn bestuur on wet
geving. De beide laatste ordonnanties onderstel
len of vestigen een medezeggenschap van het 
hoofd van gewestelijk bestuur in het uitvaardigen 
van zulke zelfbestuursverordeningen (zie ook 
VORSTENLANDEN).

De wettelijke regelingen, welke do Nederland- 
sche invloed in Indië heeft ingevoerd, en die niet 
(als in art. 3 der Rog. regl. voor Suriname en Cu- 

als in do voorstellen van 1920 der Ilcr-

:
i

:
ragao en
zieningscommissio) in hot Reg. regl. staan opge- 
somd, zijn thans (Juni 1921) de navolgende: in
ternationale tractatcn, politieke contracten, al- 

verordeningen, locale verordeningen,gemeene
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terrein. Aangezien de locale ressorten, ook na de 
jongste aanvulling van art. 71 Reg. regl. (in 
1918), nooit boven de inlandsche gemeenten 
staan (I, bl. 575), doch onafhankelijk daarnaast, 
is de inlandsche gemeente niet gehouden zich 
naar locale verordeningen te gedragen of daar
voor te wijken. Vernietiging door den Landvoogd 
van njet algemecne verordeningen of algemeen 
belang strijdige locale verordeningen is in het 
Decentralisatiebesluit (art. 15) voorzien.

Sinds de Vorstenlandsche waterschapsordon- 
nantie in Ind. Stb. 1920 n°. 722, zijn voorts wa- 
terschapsverordcningcn mogelijk geworden, die 
almede tot stand komen in het openbaar, en al
mede zoowel straf- of politieverordeningen kun
nen zijn als verordeningen zonder zoodanige 
sanctie. Ook tusschen de locale verordeningen 
en de watersehapsverordeningen bestaat geen 
band. De resident is bevoegd om, in overleg met 
het zelfbestuur, watersehapsverordeningen te 
vernietigen wegens strijd met algemeene verorde
ningen, met het gewestelijk waterschapsregle- 
ment, of met het algemeen belang.

De regelingsbevoegdheid der gewestelijke be
stuurshoofden is (naar de gangbare opvatting) 
slechts voor straf- of politieverordeningen keuren 
en regl, v. pol. geregeld in art. 72 Reg. regl. en 
Ind. Stb. 1858 no. 17 (sedert gewijzigd); voor 
residentsverordeningen zonder zoodanige sanctie 
(legislatieve rcsidentsbesluiten) zijn geen alge- 
mceno regels gesteld, al worden ze b.v. in art. 71 
lid 2 Reg. regl. genoemd. Alleen voor de keuren 
is afkondiging in de Jav. Ct. voorgeschreven. 
Voor beide soorten van residentsverordeningen 
geldt, dat ze zoowel het heele gewest als 
slechts een deel daarvan kunnen bestrijken. Vol
gens art. 48 der locale-radenordonnantie verliest 
het gewestelijk bestuurshoofd zijn keurbevoegd- 
heid voor den ambtskring van eiken localcn 
raad; waar dus deze ambtskring het gehcele ge
west is (d. i. bij de vijftien gewestelijke raden op 
Java en Madoera), houdt de resident in liet 
geheel geen keurbevoegdheid over; doch men 
neemt gewoonlijk aan, hetzij dat de bevoegdheid 
om legislatieve rcsidentsbesluiten (verordenin
gen zonder straf- of politiesanctie) te maken hem 
onverkort blijft toekomen, hetzij dat deze be
voegdheid hem blijft toekomen indien een opzet
telijk artikel in een alg. verord. hem daartoe op
roept. Blijkens het reeds genoemde art. 71 lid 2 
R,eg. regl. hebben regelingen (en besluiten) van 
inlandsche gemeenten regelingen van het ge wes
telijk bestuurshoofd te eerbiedigen. Een aparto 
soort der legislatieve rcsidentsbesluiten vormen 
de door den resident vastgestelde waterschaps- 
reglemonten; zie Ind. Stb. 1920 n°. 722 art. 2, 
hetwelk goedkeuring van den G. G. en afkon
diging in de Jav. Ct. eischt. Terwijl gemeen
lijk wordt aangenomen, dat een legislatief resi- 
dentsbesluit om geldig te zijn op een alge
meene of locale verordening of op een keur dient 
te rusten, wordt de inhcemsche rechtspraak sinds 
jaar en dag bij legislatieve rcsidentsbesluiten (in 
allerlei vorm) geregeld, zonder dat deze ergens 
zulk een grondslag vinden (II, bl. 153). Vernie
tiging van de hierbcdocldc regelingen wegens 
strijd met wet of algemeen belang is noch voor 
de keuren, noch voor de overige verordeningen der 
gewestelijke bestuurshoofden geregeld.

Ten aanzien van regelingen van inlandsche 
dorpsgemeenten en andere inlandsche rechtsgc-

en 272), en vond eveneens erkenning door den 
rechter (b.v. Ind. Tschr. v. h. Recht 112, bl. 413) 
on in het rapport der Hcrzieningscommissic( 1920, 
bl. 264). Zoowel op de kroonordonnantie als op de 
gewone ordonnantie, van den Gouverneur-Gene
raal met instemming van den Raad van Indië, kan 
altijd de Volksraad worden gehoord, doch tot 
dusver (Juni 1921) is geen zoodanige volksraad- 
ordonnantie in het Ind. Stb. verschenen. Van 
al deze algemeene verordeningen ligt het algc- 

in de centrale macht, die ze uitvaardigt,

a

meene
niet in de algemeenheid harer werking; zoo gelden 
tal van alg. verordeningen alleen Java en Ma
doera, of alleen één der buitengewesten, of zelfs 
één stad of ander klein gebiedsdeel. Elk dezer drie 
soorten van alg. verordeningen kan hetzij een 
straf- of politieverordening wezen, hetzij een rege
ling zonder zoodanige sanctie. Meermalen wordt, 
in strijd met Grondwet en Reg. regl., een Avctte- 
lijke regeling gegeven bij gewoon kon. besluit 
of bij gouv.besluit, zelfs b.v. ten aanzien van het 
openbaar onderwijs, waarvoor art. 125 Reg. regl. 
de alg. verord. nadrukkelijk voorschrijft. Ook 
formeele ordonnanties, zonder legislatief karak
ter, zijn in de wetgeving meermalen voorgcschre- 
ven, zie o. a. art. 686 lid 3 Reg. regl. en art. 77 
nieuw Reg. regl.; op deze wijze, n.1. doorvoor 
zekere bestuursbeslissing een ordonnantie te 
eischen, breidt de lagere wetgever herhaaldelijk 
art. 29 Reg. regl. uit. Ten einde Thorbeckes 
wensch, dat de wetgever nergens zou' worden uit
gesloten, ter wille te zijn, heeft het Reg. regl. in 
1854 bijna overal daar, waar nadere regeling 
moest worden opgedragen, deze opdracht gedaan 
aan een „algemeene verordening”; uitzonderin
gen van 1854 zijn te vinden in 57, 71 lid 2 en 75 
lid 2 Reg. regl., latere uitzonderingen in art. 68 
lid 3, art. 145 Reg. regl., enz.. Vernietiging door 
de Kroon van met wet of algemeen belang strij
dige ordonnanties is niet voorzien.

Op het terrein der algemeene, van het centraal 
gezag uitgegane, wetgeving is, beneden het Reg. 
regl. zelf (deel III, bl. 579), een der belangrijkste 
complexen gelegen in de zgn. Indische wetboe
ken, d. i. de wetgeving van 1 Mei 1S48, zooals die 
eenerzijds in 1866, 1872 en eindelijk 1915 (1 Jan. 
1918) is gecompleteerd met wetboeken (thans 
één algemeen wetboek) van strafrecht en ander
zijds na 1874 met regelingen voor rechterlijke 
inrichting en rechtspleging in de buitengewesten; 
wat in deze wetboeken enz. materieel recht is, 
geldt bijna altijd geheel Indië, wat daarin formeel 
recht is, geldt meestal deels Java en Mad., deels 
elk der buitengewesten. Zie voor deze Indische 
wetboeken, die bijna zonder uitzondering in het 
geheim tot stand komen, onder RECHTS
WEZEN.

;

l

Beneden de algemeene verordeningen staan de, 
in het openbaar tot stand komende, locale ver
ordeningen, uitgaande van locale raden van hoo- 
ger of lager orde (gewesten, groote gowestdeelen, 
stadsgemeenten); deels voorzien van straf- of po
litiesanctie, deels hieraan geen behoefte hebbend 
en dus niet daarvan voorzien. Ook de locale 
verordening kan in haar werking tot een deel van 
het locale ressort zijn beperkt. Locale verorde
ning hebben algemeene verordeningen en hoogere 

• locale verordeningen te eerbiedigen, doch kunnen 
gewestelijke keuren op zij zetten; verordeningen 
van een hoogeren raad mogen geen inbreuk ma
ken op het aan een lageren raad voorbehouden

i
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mecnschappcn (zie don aanhef van dit artikel) bc- 
allecn .dan nadere voorschriften, indien 

zulke lichamen een afzonderlijke ordonnan-

jrogclingen van het centraal gezag of van lagere 
organen bevoegd zijn om harerzijds autoriteiten 
zonder wetgevend gezag, voor speciale onderwer
pen met zoodanig wetgevend gezag te bekleeden, 
en dus b.v. verordeningen van een departements
hoofd, van een havenmeester, van een afdeelings-; 
of ondcrafdeclingschcf of regent mogelijk te ma
ken. Men kan in de wetgeving voor beide opvat
tingen steun vinden. Eveneens is het onbeslist, of 
men de regelingen van inl. dorpen en de regelin
gen van zelfbesturen al dan niet als adat recht 
zal hebben aan te merken (een vraag, voor haar 
wettigheid in verband met art. 75 Reg. rcgl. van 
groot belang) ; de reeds genoemde verordening in 
Ind. Stb. 1911 no. 5(59 (Vorstenlanden) maakt 
deze vraag duisterder in plaats van helderder.

Het verdient aantcekening, dat de hier en 
ginds in Indië voorkomende „adatregelingen”, 
door bevolkingsgroepen uit eigen initiatief of op 
aandrang der zending vastgesteld, het karakter 
van bevelende wetgeving te eenenmale missen, 
al hebben zij daarvan dikwijls den vorm; zie, 
deel I, bl. 7, II, bl. 154.

Het in Juni 1920 verschenen verslag der Her- 
zieningscommissie stelt voor, den algemeenen 
maatregel van bestuur uit de lijst der wet telijke 
regelingen voor Indië te schrappen, een in Indië 
door een nieuw vertegenwoordigend lichaam 
met den Landvoogd vast te-stellen categorie van 
„landswetten”1 in te voeren, en nog op andere 
wijzen de bevoegdheid tot wetgeving van hooge- 
re en lagere autoriteiten te wijzigen. Het grond
wetsontwerp van Maart 1921 bepaalt, dat regeling 
van interne aangelegenheden geschieden moet in 
Indië zelf, tenzij do wet bepaalde onderwerpen 
toewijst aan Koninklijke regeling. Voor rege
lingen, vóór 1 Mei 1855 wettig totstandgekomen, 
bevat de tweede overgangsbepaling van het 
Reg. rcgl. een voorschrift, dat wederom voor 
meerderlci uitleg vatbaar is en óok verschilleed 
uitgelegd is geworden: de regelingen van een Com- 
missaris-generaal (deel I, bl. 498, en art. 24 Reg. 
rcgl.) worden soms als algemeone maatregels van 
bestuur, meestal als kroonordonnanties, een enkel 
maal echter (ten onrechte) als gewone ordonnan-* 
tics behandeld.

Literatuur. Behalve de werken van Kleintjes,
De Louter en Margadant komen o. m. in aan-A^'V, 
merking: G. K. van Hogendorp, De Ontwikke
ling, 1830, bl. 122, 123. 135. De Vrede, 1830, 
bl. 42; Bijdragen 2 VII, bl. 1G7-109; Thorbecke, 
Bijdrage tot de herz. der Grondwet, 1848, bl.
20 — 41; Woesthoff, De locale verordd. in het 
N.-I. Staatsrecht, 1904 (diss.); Adam, Hand
having van bestaande verordd., 1905 (diss.); 
Bordewijk, Rechtspcrsoonl. der Ned. Kol., 1905, 
bl. 307 — 315 (diss.); Schrieke, De ordonnantie 
met Kon. mcd., 1909 (diss.); Marcella. De alg.
bep. v. wetg. in N.-L, 1913 (dissi) ;TCarpentier__
Alting, Grondslagen der rechtsbedoeling,_19I3,- 
bl. 72 vgg.; Van der Beeke, Het Staatsblad, 1915 
(diss.); De Neef. De Regelingsbcv. van de Kroon 
voor de Koloniën, 1915 (diss.); Woesthoff, De Ind. 
decentralisatie wetgeving, 1915 ;'/ Van Vollen
hoven, Het adatrccht v. N.-I., I, '1918. bl. 108 —
1 15. 117, (555; Slingenberg, Inl. tot de staatsinst.,
1919, bl. 83 vgg.; Schrieke, De lagere inl. rechts- „ 
gem. in N.-L, 1921. l ■ IX~.

WEVEN. Het weven in den fndischen Archi- , 
pel heeft voornamelijk ten doel: het voorzien in 
de eigen klecdingbehoeften. Slechts in enkele dec-

staan
voor
tie is gegeven, gelijk het geval is met de dorpsgo- 
meenten op Java en Madoera (buiten de Vor
stenlanden), in Sumatra’s Westkust, Palembang, 
Banka en Amboina; voor do nieuwe dorpsge- 
meenten in de Vorstenlanden (zie op dat woord) 
zijn vorstenverordeningen uitgevaardigd in het 
sultanaat Jogjakarta (1918) in de Pakoealaman 
(1918), in Soerakarta (1917) en in de Mangkocno- 
garan (1917, 1921). Het strafwetboek van 1915 
schijnt strafverordeningen der inl. dorpsgemeen- 
ten niet te erkennen; zij zouden zich dus tot ver
ordeningen zonder straf- of politicsanctie hebben 
te beperken. In de genoemde ordonnanties voor 
Suin. W.-kust, Palembang en Banka wordt aange
nomen, dat deze dorpsgcmccnten onderworpen 
zouden kunnen zijn aan locale verordeningen,het
geen (zie boven) met het Reg.regl. in strijd schijnt. 
Vernietiging van dorpsverordeningen door het 
gewestelijk bestuurshoofd of (voor het gewest 
Jogjakarta) door het zelfbestuur in overleg met 
den ass.-resident wordt in de genoemde regelin
gen voorzien. Openbare-totstandkoming van al 
deze dorpsregclingen spreekt vanzelf, doch de 
fit'wijze van openbaarmaking van wat aldus is 
vastgesteld wordt ter regeling overgelatcn aan 
de residenten..

Wat eindelijk de verordeningen van zclfbcstu- 
rende vorsten of hoofden betreft (zie den aanhef
van dit artikel), daaronder zijn vele strafveror
deningen; liet; kost den rechter eenige moeite de 
wettigheid van deze laatste te beredenccrcn, daar 
het strafwetboek ze heeft voorbijgezien. Over 
vernietiging van vor.stenedicten is nergens iets 
bepaald (denkelijk omdat nien den invloed van 
het binnenlandsch bestuur op zulke regelingen 
overwegend acht), doch ook over hun openbare 
totstandkoming en over publicatie van de vast
gestelde zelf best uurs verordeningen is niets te 
vinden. Dit klemt te meer, omdat, nu ons ge
zag in «Ie buitengewesten zich tot alle hoeken 
heeft uit gebreid en nu de zelfbcsturende land
schappen op onze aanwijzing tal van gewichtige 
onderwerpen regelen, In t evengoed zaak is deze 
regelingen ais b.v. die van locale raden of resi
denten ie doen kennen. Vaak wordt een zelf- 
brsl uurs verordening, voor de zelf best uursonder- 
lioorigen bindend, op den vort gevolgd door een 
gelijkluidende re.-identsverordening, die het
zelfde bepaalt voor de landsondrrhoorigcn bin
nen liet land,schap. Voor Vorstenlandsche prana- 
tans en oendang-orndangs, zie VORSTENLAN
DEN, alsook III, bl. (58.

Zoo dikwijls hetzij de centrale wetgever hetzij 
een der gewestelijke bestuurshoofden krachtens 
art. 3 eener korte verklaring (deel I, bl. 527) 
regels treft voor zelf best uursonderhoorigen en 
-toestanden in een kindschap met korte verkla
ring, zal nochtans do bevoegdheid van dien 
wetgever nimmer de perken kunnen overschrij
den, die het Reg. rcgl. of andere verordeningen 
hem stellen; want zulk een art. 3 schept geen 
wetgevende bevoegdheid, maar heft alleen op het 
in art. 27 lid 2 Reg. rcgl. herinnerd verbod om 
zelfbestmirstoestanden aan te tasten. Vgl. daar
over Bij bl. 0801 en 73z9. Dus is do Landvoogd 
b.v. aan art. 57, art. 58, art. 71 Reg. rcgl. ge
bonden, do resident aan art. 72 Reg. rcgl.

Nog altijd is het een open vraag, of wettige

49IV
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door voorafgaande kwecking verkregen worden. 
Het verplichte aan elkaar knoopen is echter een 
nadeel, daar de knoopjes bij het "latere weven 
hinderen, cvenzoo de geringere lenigheid van het 
weefsel. Om het laatste euvel weg te nemen en 
toch de grootere duurzaamheid van den vezel- 
draad te behouden wordt in M.-Borneo en op do 
Sangir-eilanden een schering van vezeldraad en 
een inslag van katoen genomen.

De bereiding van den katoendraad vordert be
langrijk meer tijd. Eerst moeten de harde pitten 
uit de katoenpluis verwijderd worden. Men doet 
dit in de Minahasa (distr. Pasan-Ratahan) met 
een plankje, dat in het midden uitgehold js. De 
kapas wordt met een stokje hierover gewreven, 
de pitten raken los en kunnen daarna verwijderd 
worden. Een beter hulpmiddel echter vindt men 
daarvoor in den katoenmolen, waarin de kapas 
tusschen twee tegen elkaar indraaiende cylinders 
gevoerd wordt en gezuiverd. Deze molen komt 
o.a. voor op Sumatra, Java, Flores, Roti, Alor, 
Borneo en Celebes.

Daarna wordt dë kapas inKëdoe met een scherp 
stuk bamboe uitgerafeld en met den boog, een 
half rond gespannen stuk bamboe uitgepluisd om 
ze los te maken. Deze boog is aangetroffen op 
Sumatra, Java, Flores, Roti, Alor, Borneo en 
Celebes. Door dit uïtplüizen wordt de kapas ge
lijkmatig uitgespreid en kan nu met kloppers, 
uit rotan gevlochten, platgeslagen worden; deze 
kloppers worden o. a. op Sumatra en Celebes 
gebruikt.

Na deze voorbereidingen kan het spinnen, de 
eigenlijke draadvorming, aanvangen. Als werk
tuig gebruikt men daarvoor op Flores, Roti, 
Kisar, Timor-laoet, Lèti, Tënimbar, Talaoet en 
N.-Celebes het spinstokje, op Sumatra, Java, Flo
res, Borneo en Celebes het spinnewiel. Het eerste 
wordt op Roti gevormd door een lang, rond stuk
je hout, dat aan het ondereinde is aangepoot en 
in een stuk hout kan draaien, aan de bovenzijde 
dunner is gemaakt en van groeven voorzien. Een 
touwtje wordt aan het begin dezer groeven be
vestigd en daaraan wat kapas vastgekleefd. Met 
de eene hand draait men het touwtje rond en 
terwijl wordt met de andere het hoopje katoen 
vastgehouden en de draad voorloopig gevormd. 
In de Minahasa (distr. Pasan-Ratahan) doet men 
voor dit spinnen de kapas met behulp 
gedroogd blad in een zeeëgelschelp, verwijdert het 
blad en trekt de kapas door bet spitse einde 
der schelp te voorschijn. Wat op Roti mot de 
hand gedaan wordt, geschiedt hier met behulp 
van een schelp.

Dit gebruik van het spinstokje verschilt dus 
met het bekende, Europcesche type, dat rond
draaiend door het gewicht der zware schijf lang
zaam afzakt.

Het spinnewiel is feitelijk öen verbetering van 
het spinstokje: dit wordt horizontaal bevestigd 
en is niet een touwtje aan een drijfwiel verbon
den. De spinnende vrouw brengt met de 
hand liet wiel in beweging en houdt in de andere 
de kapas , met de vingers de draadvorming voor
bereidend.

Zijn een aantal stokjes met katoendraad om
wonden, dan wordt de draa’d met behulp van een 
haspel in strengen vcrcenigd. De eenvoudigste 
vorm van den haspel bestaat in twee jukvormen, 
die in het midden of overkruis door dwarslattcn 
verbonden zijn. Deze komt o.a. voor op Sumatra,

len — ;Padangscho Bovenlanden en Siloengkang, _ 
eenige’"desa’s op" Java, Z.-Cielebes en Saleier, * 
Kisar en Locang — vindt men een meer betee- 
kenende weefindustrie. Zoo .vervalt dan die voor
name prikkel tot verbetering en vooruitgang, 
welke locale producten met die van elders doet 
wedijveren en technische vondsten door den han
del verspreiden. Als studiegebied is het weven 
er niet minder belangrijk op geworden; men 
vindt er alle stadiën nog in levenden vorm. Het 
primitieve product, dat als bedekking diende, 
naast het meer ontwikkelde kleedingstuk. Stuk
ken, die van hoog artistiek vernuft getuigen, 
naast achterlijke voortbrengselen.

De kleeding uit geklopte boomschors, die voor 
woudbewoners wel de oervorm zal geweest zijn, 
treffen we nog aan in M.-Sumatra, M.- en N.- 
Borneo, Socmba, M.- en N.-Celebes, Halmahéra 
en Ceram: de overgang tot weven, het vlechten, 
in de gevlochten saroengs der Aroeneeschc vrou
wen; de verfijning van het plantaardig materiaal 
en een meer gecompliceerde têchniek in de vezel- 
weverij op M.- en N.-Borneo, Sangir- en Talaoet- 
eilanden, N.-Celebes, Boeroe, Tenimbar-eilanden, 
Aroe-eilanden, ïimor-laoêf^ sporadisch op Java 
(Magëlang) en Roti; de katoenweverij, die weer 
belangrijk hooger staat, op Sumatra, Java, Bali, 
Lombok, Soembawa, Flores, Sawoe, Ti mor, Roti, 
Timor-laoet, Larat, Seira, Loeang, Babar, Bor
neo, Celebes (kuststreken), Ambon, Ternate, Ce
ram en Noesa Laoet. Minder verspreid is daaren
tegen de zijdeweverij, die voorkomt op enkele 
plaatsen op Sumatra, Java, Bali, Lombok, Soem
bawa, Riouw, Banka, Borneo en Celebes, meestal 
in. de kuststreken en in grootere handelsplaat
sen *)•

Zoo zien wij bijv. op de Aroe-eilanden de ge
vlochten èn de geweven kleeding, onder de Da- 

’jaks de boomschorskleeding, de vezel- en de ka
toenweverij nog in gebruik, de oervorm en zijn 
lafere verbeteringen. Dat het oude niet geheel 
verdrongen is, laat zich verklaren uit de moge
lijkheid, dat het oude voor een deel van het volk 
aan zekere behoeften bleef voldoen. De vezelwe-
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verij bijv. vordert*voor de draadvorming een be
trekkelijk geringe bewerking. De breede blade
ren van de lemba, een kruid op Borneo veel ge
bruikt, worden eenvoudig ontdaan van de zachte 
deelen, waarna de overblijvende nerven in water 
geweekt worden. De jonge bladeren van een wilde 
pisang-soort worden op Boeroe door schrappen 
met een stuk bamboe van de weeke deelen ont
daan, in reepen gescheurd en gedroogd in de zon. 
Nadat ze fijn gespleten zijn, worden ze aan elkaar 
geknoopt. Op de Sangir-‘en Talaoet-eilanden be
zigt men den stronk van den kofo-boom,waarvan 
de bladscheeden afgesneden en gereept worden. 
De vleezige deelen verwijdert men door de reepen 
tusschen de spleet van een werktuig te trekken. 
Na herhaalde splitsing kunnen deze reepen in 
de zon gedroogd en aan elkaar geknoopt worden.

Een groot voordeel bij deze vezelweverij is, dat 
het materiaal in het woud verzameld kan worden; 
alleen bij een grooter verbruik moet het, zooals 
op de Sangir -en Talaoet-eilanden het geval was,

van een

eene

1) Het zij hierbij uitdrukkelijk opgemerkt, 
dat bovengenoemde opsommingen nog alles 
behalve compleet zijn. Zij berusten nog steeds 
op vondsten in musea en litteraire vermeldin
gen.
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Is dit scheren gereed, dan worden de slokken 
* vervangen door de verschillende ondcrdeelen van 

het wecftoestel en de schering is blijvend verdeeld 
in even en oneven, in verschillende kruisingen, ter
wijl de oneven ketting door de dradenlussen 
boven getrokken kan worden.

Dit scheren heeft voor het latere weven een bij
zondere betcekenis, daar reeds bij deze bewerking 
de inddbling der schering in gekleurde banen inhet 
oog gehouden moet worden. Het vergemakkelijkt 
den arbeid bovendien in hooge mate, daar andors 
draad voor draad zou afgeteld moeten worden. 
Echter, daar bij fret Indische weefsel de inslag* 
draad bij het weven een grootc rol speelt, is 
het scheren van geen hooge beteekenis; bij het 
patroonweven is ginds de schering van minder 
belang.

Dit verandert geheel als door het ikatten de 
schering de ornamentsdraagster wordt. Hierbij 
worden de strengen garen vóór het weven ver
sierd, door bepaalde plaatsen met vezels te om
snoeren, zoodat in het volgend verfbad de verf
stof in de vastgesnoerde plaatsen niet kan in
dringen en dan na het verwijderen der omwindsels 
zich blank op gckleurden grond vertoonen. Het 
omwinden en het juist rangschikken der bundels 
is hierbij de hoofdzaak, waarom dan ook in de 
inlandsche namen het binden op den voorgrond . 
treedt.

Om de werking van het aldus verkregen orna
ment in het latere weefsel te behouden, is het 
noodig vóór het omwinden de gare-d>s.systema
tisch in even en oneven te verdeden^ ïlen maakt 
daarbij gebruik van vier in den grond geslagep 
paaltjes; aan de twee voorste wordt een stok 
vastgebonden, terwijl bij de twee laatste een twee
de stok wordt neergolegd. Twee kortere stokken 
worden met de bovengenoemde door lussen ver- • 
bonden en dan onderling weer door twee touw
tjes, zoodat de vier latten strak gespannen staan. 
De afstand tu&schen de twee binnenste stokken is 
gelijk aan de helft van het latere weefsel.

Twee ronde stokken worden nu los neerge- 
lcgd op de gespannen touwtjes en het scheren, 
kan een aanvang nemen. Dit wordt door twee 
vrouwen gedaan; een ervan zit bij het uiteinde, 
de andere in het midden van het raam. Beiden 
zorgen voor den goeden loop van een draad, die 
om de twee uiterste stokken moet gaan, doch bij 
de twee neergelegde stokken beurtelings op of 
onder moet gaan. Deze twee verdeden het garen 
in even en oneven en worden, nadat het opspan
nen gereed is, door touwtjes, aan do uiteinden 
vastgeknoopt, vervangen.

Hierna worden van het bovenste deel der sche
ring bundels van vier draden afgeteld en door 
touwtjes gescheiden; hierbij worden later de vier- 
dradige bundels van het onderste scheringdeel 
vereenigd.

Eerst nu kan het eigenlijk ombinden een aan
vang nomen. Do schoring wordt overgebracht op 
een ander werktuig uit twee latten, schuin krui
send over elkaar gelegd en aan de twee uiteinden 
door dwarslatten verbonden. Hierop wordt de 
schering met behulp van twee ronde stokken ge
spannen.

De schering is nu verdeeld in bundels van acht 
draden, wat het aanhangen der bindscls verlicht 
en bespoedigt. Deze bindsels moeten vafr eon 
andere stof zijn dan de schering en minder go- 
voelig dan deze voor het verven zijn; by katoen

Java, Borneo, Celebes, Roti ; op Java en Celcbes 
een verbeterd toestel, dat geheel den vorm 

garenwinder heeft. Het omdraaien,van onzen
wat bij de eerste geschiedt door het telkens 
omkeeren van den haspel, gebeurt bij het laatste 
sneller en regelmatiger door het draaien aan de

.'naar

kruk.
De gewonden strengen worden daarna aan een 

bamboestijl opgehangen, vochtig gemaakt, een 
tweede stok tegen de onderzijde der strengen 
gelegd en met steenen bezwaard. De natte draden 
worden door het gewicht voortdurend uitgerekt. 
Op Java, Sumatra en Celebes worden de strengen 
voor liet uitrekken geappreteerd met rijststijfsel 
en na het uithangen en drogen uitgeborsteld met 
een stuk klapperdop of met een stuk idjoek 
in bamboe gevat. Na deze bewerking komen ze 
weer op den haspel om op spoelen gewonden of 
opgckloend te worden. Zoo men gekleurd goed 
wil weven, gaat het verven der garens het op-’ 
kloenen vooraf.

Vrij algemeen worden echter tegenwoordig ge
kleurde garens, die in Europa gesponnen zijn, 
door den inlander gebruikt.

Vóór de garens op het wecftoestel gebracht 
kunnen worden, moeten zij eerst geschoren zijn, 
d. i. do ketting of schering moet gevormd zijn 
en dan verdeeld in even of oneven, een voor- 
loopige scheiding, die later door de diverse ondcr
deelen van het wecftoestel definitief in stand 
gehouden wordt. Een zeer primitieve vorm van 
dit scheren wordt van M.-Sumatra vermeld, waar 
stokken op gelijken afstand van elkaar in den 
grond zijn geplaatst en waarom de garens worden 
gewonden.

Het .Makasaarsch-Bocgineesche toestel berust 
eenigszins op denzclfden opzet; slechts heeft de 
scheerinriehting zich hier tot een werktuig ont
wikkeld. Twee latten, op gelijke afstanden van 
houten pennen voorzien, zijn in het midden door 
een dwarsl.it verbonden.

Een overgangstype vertoont het scheerraam 
der Sangir- en Talaoet-cilanden. In een dikken, 
langen bamboestok zijn drie vierkante gaten ge
stoken. In de twee eerste bevinden zich twee 
stokken, die aan de onderzijde vierkant zijn en 
naar tanen spitser looloopen. In de derde opc- 
ning is een dorgelijke stok gestoken van kleinere 
afmeting. Ken breede strook kofovezels is beurte
lings om deze .staven gewonden en aan de middel
ste hangt een palmblndstrook, waarmee later de 
ophaler gevormd zal worden.

Het scheerraam van Java en M.-Sumatra ver
toont hetzelfde type, doch meer ontwikkeld. Aan 
een dwarslat op een onderstel mot poolen rustend 
zijn drie verschuifbare blokken aangebracht; in 
de twee eerste zijn twee ronde stokken bevestigd, 
in liet derde slechts c^m. Ook in N.-Celebes schijnt 
een dergolijk apparaat voor te komen.

Bij dit toestel vormt een draad, die beurtelings 
om de stokken gewonden is, de lengte, die liet 
latere weefsel zal krijgen. Aan een der stokken 
is een reepje palmblad bevestigd on iets lager 
de draad van oen spoel» die in het onderstel be
vestigd is. De garens loópen om deze stokken 
heen, geregeld omwisselend, zoodat tusschen elke 
twee draden in dezelfde richting gaande zich een 
bevindt, die een tegenovergestelde inslaat. Mei 
behulp van het palmblad en den vastgeknoopten 
draad worden bissen gevormd,ydic regelmatig de 
helft der schering omgrijpen.

i
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weven als richtsnoer voor de weefster; zij schuift 
den draacl zoo lang heen en weer, tot deze pre
cies bij den voorgaanden aansluit en zoo mede- 
helpt tot goede ornamentvorming.

Het verschuiven van den goïkatten schering
draad vindt men bij don inslag terug. Het bë- 
nang-roesakpatroon komt ook hier voor op de Pa- 
soemahdoeken; de toepassing is echter gemakke
lijker dan bij de schering en vandaar dat men hier 
gehcele weefsels met dit pijlpunt-patroon bedekt 
ziet, terwijl bij de schering slechts smalle banen 
zoo bewerkt zijn. Twee draden worden telkens 
ingeslagen, dan afgebroken en iets verschoven 
opnieuw ingeslagcn. Aan de eene zijde wordt 
daardoor de natuurlijke weg behouden, aan de 
andere moeten de uiteinden der draden saamge- 
knoopt worden.

In Limboto wordt van dit verschuiven een veel 
uit.voeriger gebruik gemaakt en geometrische 
Versieringen worden aldus gevormd.

Het ikatten van de schering is in den Indi- 
schen Archipel wel het meest verbreid. Het 
komt voor op Sumatra (Atjèh, Gajo-landen, 
Batak-landen), Java (Preanger-Reg.), Florcs, 
Soemba, Sawoe, Roti, Timor, Lèti. Kisar, Ti- 
mor-laoet, Banka, Boma, Dawcloer, Tenimbar- 
eil., Borneo, Ceram. Het ikatten van den inslag 
op Sumatra (Palembang en Pasoemah, Lam- 
pong’s), Banka en Riouw, Java (West-Java, 
Gresik en Bagëlèn) en Bali, Celebes (Limboto), 
terwijl het ikatten van schering en inslag nog op 
Bali voorkomt.

Als na het ikatten de draden voor den inslag 
bestemd o'p de weefspoelen opgekloend zijn, kan 
het weven een aanvang nemen. Hier heorscht 
evenzeer een groote verscheidenheid in werktui
gen.

gebruikt men bindsels van palmbladvczels of gras 
en riethalmen, bij zijde katoendraad.

Nauwkeurig moeten nu de gewcnschtc orna- 
mentvormen omwonden worden en even precies 
moet daarbij op de kleuropvolging gerekend wor
den. Het deel, dat anders van kleur moot worden, 
krijgt een apart bindsel, dat door den knoop te 
herkennen is. Bij een driekleurig weefsel op zwar
ten grond bijv. worden de roode deelen iftet drie 
knoopen, de gele met twee, de witte met een 
knoop gekenmerkt.

De donkerste verving geschiedt het eerste en 
de schering wordt daartoe vtfn het toestel afge
nomen en met indigo donkerblauw geverfd. Na
tuurlijk werkt dit verfbad alleen op de openge
houden plaatsen in; wat onder de bindsels ver
borgen is, blijft ongerept. Hierop volgt het roode 
verfbad, doch hieraan gaat vooraf het verwijderen 
der roode windsels, die aan de drie knoopen te 
herkennen zijn. De bloot gekomen witte plekken 
worden rood geverfd, terwijl het blauw geverfde 
deel door het rood tot bruinachtig zwart verdon
kert. Het volgende geelbad laat den donkeren 
grond ongerept en tint alleen de roode deelen iets 
geler. Hierna kunnen de laatste windsels ver
wijderd worden en het patroon teekent zich in 
wit, geel en rood op donkeren grond af.

. Onder al deze behandelingen zijn de bundels 
hier en daar wat verschoven. Om dit te herstel
len wordt de schering op het kruisvormige toe
stel opgespannen en de bundels zoo lang heen 
en weer geschoven, dat het ornament overal sluit. 
Dit wordt in stand gehouden door, bij den aan
lang van het ornament, de bundels stevig aan 
een palmbladnerf vast te binden, zoodat een ver
schuiven onmogelijk wordt. Een eigenaardige ver
siering is aldus verkregen, die bij het latere weven 

* weinig of niets in schoonheid verliest. Het orna
ment beweegt zich steeds in de richting van de 
schering, sluit zich zorgvuldig aan bij den sche- 
ringloop. De zacht-uitvloeiende . motieven der 
versiering geven het ornament een teer en zeer 
bijzonder karakter. Door het tegelijk binden van 
de beide scheringhelften herhaalt zich de versie
ring getrouw op beide zijden; ook voor- en ach
terzijde van de stof is geheel hetzelfde, zoodat 
van geen goeden of verkeerden kant sprake kan 
zijn. Bij de Bataks en Atjèhers gebruikt men 
geïkatte banen tusschen andere, die een regel
matig, puntig patroon vormen. Dit wordt op een 
aardige wij ze verkregen: de strengen garen worden 
bundelsgewijs breed omwonden, zoodat zij na het 
verven breede blanke en gekleurde ringen ver- 
toonen. Bij het opspannen voor het weven wordt 
iedere draad afgesneden en vastgeknoopt en zoo 
geplaatst, dat de eerst horizontale ring oploopt en 
afdaalt. Dit patroon heet dan ook bënang roesqh 
— afgebroken draad.

Het versieren door af binden wordt ook op den 
inslag toegepast. Men gebruikt hiervoor een lang
werpig raam, dat even hoog is als het latere 
weefsel breed zal zijn en om een houten asje 
draaien kan.

Op Java wordt met watoe poeroe een voortee- 
kening aangebracht en het uit te sparen orna
ment wordt met agel-touw afgebonden. Voor- en 
achterzijde worden tegelijk bewerkt. Kenmer
kend voor liet ikatten van den inslag is, dat aan 
de bei'de uiteinden een smal strookje afge bonden 
wordt en later als witte streep het ornament be
grenst. Dit witte bandje dient bij het latere ^

■:

'
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De oudste vorm van het weeftoestel is wel die, 
waarbij de schering tusschen twee houten rollen 
gespannen wordt. De weefster zit op den grond 
en daar een der rollen met een touw, 
leder of een houten jukvorm verbonden is en zij 
daarbinnen zit, kan zij met het middel de sche
ring spannen en losser maken. De andere rol L 
aan twee paaltjes in den grond verbonden. De 
onderste draden der schering (het oneven deel) 
zijn in een stel lussen gevangen, waardoor een 
stok, de ophaler, geschoven is. Bij het weven kan 
de vrouw door aan dezen ophaler te trekken de 
oneven draden naar boven doen komen. Hot

een ïap

aldus gevormde vak wordt grooter gemaakt dooi
er de sabel, een smalle, lange lat, in te schuiven 
en deze op den kant te zetten. De spoel kan door 
deze opening gemakkelijk naar do andere zijde 
van het weefsel verhuizen. Daarna wordt de 
draad mét de sabel aangeslagen en deze verwij
derd. De oneven draden moeten nu naar bene
den en hiertoe schuift mei* dan een dikke rol 
naar voren, dio het even deel weer op de oor
spronkelijke plaats terug brengt. Om deze krui
sing beter te kunnen bewerkstelligen, bevindt 
zich naast den roller een lange, vierkante lat 
(lincaal), dio voor het* in stand blijven der krui
sing zorg draagt.

Op dit weeftoestel kan slechts rond 
worden en wel een bepaald stuk. Een kam of 
riet, die voor het juiste aanslaan kan zorgen of 
voor een bepaalde schikking,* is er moeilijk in 
te brengen en komt bij deze weef toestellen in 
onzen archipel niet voor. Wel bij het kofo-weven 
op de Sangir- en Talaoet-eilanden, waar do dra-

gevvevcn

i
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den toch saamgeknoopfc moeten worden. De 
spoel is eveneens primitief; meestal een lang 
stokje, waarom de draad over kruis gewonden is 
of de haakspocl. aan beide zijden in een haak 
eindigend. De laatste is in gebruik bij vezelweve- 
rij. Beide zijn zeer lang, soms haast op de breedte 
van het weefsel, zoodat zij met do eene hand 
doorgestoken kunnen worden, met de andere 
eruit gehaald. Dit wceftoestel wordt voor ka
toen- en vezelwevcrij gebruikt en komt voor op 
Borneo, Sangir- en Talaoet-eilandcn, Timor- 
groep en Boeroe.

Een meer ontwikkelde vorm is te vinden op 
Sumatra, Java, Borneo, Celebes en Flores. Deze 
is bestemd om stukken van doorloopende maat 
te weven. Er wordt langer mee gewerkt en het 
vluchtige, dat het eerste toestel heeft, verdwijnt 
hier. Het bezit een breedc scheringplank, waar
om de lange schering gewonden wordt, voor »oo- 
ver ze niet uitgespannen wordt. Dan een borst
boom om de geweven stof op te rollen en de sche
ring te spannen met behulp van een houten juk- 
vorm. De scheringplank moet daarom stevig be
vestigd staan en zoo voegt er zich een onderstel 
van houten latten bij. Een kam of riet om het 
goede aanslaan te bevorderen ontbreekt niet; 
alleen bij de Batak’sche weeftocstellen in het 
Grassi-Museum te Leipzig is deze niet aanwezig. 
Om het weefsel op de juiste breedte te houden 
wordt soms een spanstokje toegepast, dat aan 
beide uiteinden van een naaldpunt voorzien is.

Ook de spoel is op langoren arbeid berekend. 
He» is een stokje, dat aan het eene einde slechts 
nvt garen omwonden is.Deze sluit in cenbamboe- 

' koker, waarin een" gaatje geboord is voor het 
doorlaten van den draad. Een inrichting als deze 
leent zich meer tol het doorwerpen (het schieten) 
van de spoel dan de primitieve, geheel omwonden 

’ spoelen. Voor moorkleurige weefsels heeft de weef
ster naa-l zich een mandje, waarin tic diverse 
spoelen bewaard worden en een potje met water 
om de -)>'.<:i van tijd tot tijd te bevochtigen.

Om de aandac ht op den ijverigon weefarbeid 
te vestigen oor.-pronkolijk, wellicht dienende 
om booze "eesten v.m de zittende vrouw te ver
jagen «lieiH-n cnUeh- gcluidmakende toevoeg
sels. De seln-migplank o.a. in Rawas, Ben- 
k ooien, Bampung;, Riouw, Ivoetci, Laran- 
toeka, X.-Geh‘l»es, Sangir- en Talaoct-eilanden 

is hul gemaakt en van binnen bevinden zich 
losse latjes, die bij elk aanslaan van den inslag 
I tapperen. Op Z.-* Vlrlv . hangt men met het
zelfde doel aan de beide -1 eunbamboo’s, tlie de 
seljeringpbtnk dragen, gespleten bamboe’s, soms 
ook wel een belletje. In Bonkoelen ejl Limbofcó 
zijn de holle rollen mei steentjes gevuld.

Een variatie op het tweede toestel treft men 
op Z.-Celebes aan. *Oit hangt met touwen aan 
den zolder en men werkt er loopende aan.

De derde vorm van het wooftoestel toont een 
belangrijken vooruitgang. Het is een betrekkelijk 
ingewikkelde inrichting, vergeleken bij de vorige; 
het garen wordt op een rol en een borstboom 
gr pannen gehouden, zonder dat de weefster dit 
inspannende werk behoeft te doen. Het afrollen 
van (hi schering on het oprollen der geweven stof 
geschiedt door l^ofc laten schieten der rollen en 
hot vastzetten met een pen. De even en oneven 
schering zijn met touwtjes 
vestigd, die door -trappers op en neer gehaald 
kunnen worden, waardoor de roller en lineaal

van de twee eerstgenoemde toestellen vervallen. . 
De spoel is hier eveneens in een bamboezen koker 
om liet behendig doorwerpen te bevorderen.

De weefsels op deze toestellen gemaakt bieden 
technisch weinig verscheidenheid aan. Bij gc- 
ikatto stoffen oefent het weven geen invloed uit, 
gaat gewoon op en neder, de eenvoudigste ver
binding van schering en inslag. Bij gestreepte 
en geruite weefsels, die vcelvpldig voorkomen, is 
de schering in verschillende gekleurde banen af
gedeeld, die bij de laatste door een eveneens ver
deelden inslag in ruiten afgesloten worden. Het 
is de eenvoudigste vorm van het wcefornament, 
die door goed gekozen kleuren soms zeer mooi 
kan zijn.

Meer verscheidenheid biedt de flottante in
slag aan. Deze bestaat in het toevoegen van een 
sierdraad, die het ornament vormt. De draden 
worden daartoe in verschillende combinaties af
gedeeld, welke in stand gehouden worden door 
losse stokjes, die zich in het lange schcringeinde 
achter de lineaal bevinden. Het weven gaat 
daarbij den gewonen gang; echter wordt na ei
ken inslag een stokje zoo hoog opgeheven, dat 
de dradensefteiding zich achter den ophaler voort
zet en in dit vak den anders gekleurden sier
draad ingeslagen'kan worden. De gewone inslag 
volgt en daarna weder de sierdraad.

Deze flottante inslag komt op Sumatra, Java, 
Bali, W.-Soemba, Timor, kusten van Borneo, 
Zuid-Celebcs en Saleier veelvuldig voor bij ka
toen- en zij de-weverij, op de Sangir- en Talaoct- 
eilanden bij vczelweverij.

De hier geschetste weeftocstellen en bewerkin
gen dienen bijna uitsluitend tot het weven van 
kleedingstukken, waarbij de saroeng, de slimoet 
en de slèndang pasklaar geweven kunnen zijn. 
Na het toevoegen van franje door knoopen kun-* 
non ze on middellijk in gebruik genomen worden.» 
Bij de weverijen op Sumatra en Z.-Celebes wor
den evenwel ook doorloopende stukken geweven, 
waaruit dé kleedingstukken geknipt kunnen wor
den op de gcwenschto lengte (zie KLEEDING 
en SAROENG).

Dat af knoopen der franje gaat bij de Bataks 
en Soembaneezen gepaard met het aanbren
gen van een eigenaardige versiering, waarvan de 
juiste bewerking nog niet bekend is. De bundel- 
vorming, bij bet ikatten gebruikt, blijft hier be
houden en deze bundels draden worden als in
slag gebruikt bij een schering van overlangs ge
spannen draden. Vooral de Bataks werken ver
scheidene hunner slimoets met een breeden, 
zoo geweven rand af, die bijna steeds een zeer 
bijzonder ornament laat zien.

Voor gordelwovcrij gebruikt men op Kisar en 
Alor hot eerst geschetste wceftoestel, doch in 
kleiner formaat. Eigenaardig is het, dat bij deze 
gordels de flottante inslag hccrscht, terwijl bij 
de doeken het ikatten algemeen toegepast wordt.

Voor gordel weverij past men op Z.-Celobes, 
Timor, Soemba en Lèti een zeer aparte tochniok 
toe. de zoogn. „Brettchonweberei”. Dit wijkt ge
heel en al van het gewone weven af. Elke vier 
draden der schering loopen door vier gaten in 
vierkante plaatjes schildpad geboord. De wisse
ling van even en oneven geschiedt door hot om
draaien dezer plaatjes. Door het verschillend 
rangschikken van kleurige draden en hot gedeel
telijk omdraaien van enkele plaatjes kan een 
zeer uitvoerig ornament gevormd worden.

!

aan twee kammen be-
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• Eveneens voor gordelweverij dient op Atjèh 
en Gorontalo een eigenaardig werktuigje. Een 
houten raampje van zes spleten voorzien, terwijl 
in het midden zes gaatjes geboord zijn, wordt 

opgehangen, dat het hooger en lager gehan- 
kan worden. Door deze bewegingen kan het

en Madoera; A. Textiel-Nijverheid; I. Javaan- 
sche Weefnijverheid, bl. 1—15, Den Haag 1904; 
De Inl. Nijv. in W.-Java als soc.-cthnol. ver
schijnsel door C. 31. Pleytc; II Batavia 1912; De 
Inl. Kunstnijverheid door J. E. Jasper en 31. Pir- 
ngadi, 11. De Weefkunst. Den Haag 1912.

B. 31. Goslings, Scheringtcchniek in Ind. weef- 
selsY~(-NvO."c7~I. ATI. 7, 1920). Zie verder de li
teratuuropgave in: „J'.A.Loebèr Jr., Techniek en 
Sierkunst in O. I.” VIII, X.

WEVERVOGEL. De Wevervogels (Ploceidae) 
hebben hun naam te danken aan de buitenge
woon kunstige wijze, waarop sommige soorten 
hunne nesten samenstellen; deze nesten hebben 
den vorm van wijde buizen of retorten met langen 
of korten hals, en.bestaan uit bijzonder fraai in 
elkander gevlochten boomvezelen,paImstrepen of 
gras. Alles is zoo knap samcngevlochten, dat 
het*eene ónmogelijke onderneming magheeten dat 
vlechtwerk te ontwarren: volgens Dr. Bernstein 
en Dr. Hagen zeggen de'inlanders dan ook dat hij, 
wien het gelukken mag zulk een nest uit elkander 
te pluizen zonder dat er een draad of halm breekt, 
op den bodem een gouden draad of kogel zal 
vinden . In hun nest vindt men soms een klei- 
klompje, wat den inlander doet gelooven, dat dc 
vogel daarin lichtgevende kevers drukt om het 
nest inwendig te verlichten. De echte Wever
vogels komen op Sumatra en Java in een drietal 
soorten voor, nml. Ploceella javanensis, Ploceus 
alrigula en Ploceus manyar. De naam aan dezen 
vogel op West-Sumatra gegeven, is Tampoeö; 
de Maleische naam aan den javanensis gegeven 
is tëmpoewa. Ploceella javanensis op Java en 
Sumatra voorkomende, de* manjar kembang 
(jav., soend.), heeft den snavel bij de neusgaten 
hooger dan hij daar breed is, bovendien is de 
snavel zeer stomp; de overheerschendo kleur van 
den vogel is geel; zwartbruin is de staart en zijn’ 
de vleugels, terwijl de vederen van den mantel 
in haar centrum ook zwartbruin zijn; de vederen 
van wangen, kin en keel zijn zwart; overigens zijn 
alle vederen goudgeel gekleurd. Deze vogels leven 
gezellig in groote troepen in bamboes en riet, 
waaraan hunne kunstige nesten hangen; zij 
voeden zich voornamelijk met rijst. Dc Ploceus- 
soorten hebben goed zichtbare, van voren afge
ronde neusopeningen; de nagel van de achterleen 
is sterk gekromd, stevig gebouwd en even lang 
als de achterteen zelf. Bij Ploceus manyar van 
Java, de manjar, ook manjar djamboel (jav., 
soend.) genoemd, is de kop bovenop flauw goud
geel, de borst en lichaamszijdcn zijn Jicht dof 
geelbruin, iedere veder heeft een breed* zwart 
centrum, jfoodat die deelen een gestreept voor
komen hebben; de wangen en keel zijn roest
kleurig zwart. Op Sumatra en Java’ komt Ploceus 
atriyula voor. Deze laatste vogel heeft gele kop- 
vederen en zwartbruine oordekvederen; de wan
gen en de borst zijn Jicht geelbruin. Soms komen 
de Wevervogels in zulke enorme zwermen 
dat de inlander energiek moet optreden, wil hij 
van zijn oogst iets zien terecht komen.Vooral de 
manjar is zeer schadelijk in do suikerriet-tuinen, 
daar hij de bladeren van de suikorrietplanten 
vernielt om daarvan zijn nesten te bouwen. Een 
interessant opstel hierover is ^an de hand 
Dr. Zehnter verschenen in het Archief voor de 
Java-suikerindustrie van liet jaar 1898.

Tot de familie der Wevervogels behoort ook 
de algemeen bekende rijst vogel of glatik (jav.)

ü
zoo
gen
oneven deel der ketting naar boven of naar onder 

•geschoven worden.
Hoewel de weef toestellen in den Inaischen

Archipel nog op weinig ontwikkelden trap staan, 
is dit geenszins het geval met de weefsels. Vooral 
met het ikatten worden waarlijk fraaie doeken 
verkregen, die in ornament en l>lcur prachtstuk
ken zijn. De mooist* versierde doeken, op deze 
wijze vervaardigd, komen uit de Timor-groep, 
met Oost-Soemba vooraan. Enkele Dajakstam- 
men uit N.-Borneo volgen daarop, daarna dc 
Batak’sche en Atjèh’sche doeken. Prachtige doe
ken met geïkatten inslag komen vooral van Pa- 
lembang, Grësik, Bali en Limboto. Eveneens 
zeer belangrijk zijn de goudweefsels met flottan- 

' ten inslag van de Padangsche Bovenlanden, van 
Atjèh en Zuid-Cclebes, om slechts de voornaam
ste te noemen.

Literatuur: A. R. Hein, Die bilde*ndc Künste 
‘ bei den Dayaks auf Borneo, Wien 1S90, A. Tex- 

tilarbeiten, I. Gewebe, bl. 90 — 99, met illustra
ties; A. 31. K. de Does, Toestand der nijverheid 

.in de afd. Bandjarnegara, het weven, met illus
traties (Tijdschrift voor Indische taal-, land- en 

.^volkenkunde, XXXVI, 1893, bl. 28-43): H. 
Ding Rot-h, The Natives of Sarawak and British 
North Borneo. Londen 1S96, Chapter XVII, wea- 
ving, dycing, and dressmaking, bl. 29 — 32, met 
illustraties; J. A. Loebèr Jr., Het weven in den 
Indischen Archipel (X. Rott. G't. 2S en 30 Juni 
1901,1, Ben C). Herdruk als brochure onder toe- 
voeging van des schrijvers naam (niet in den han
del); G. P. Rouffaer, Catalogus der Tentoonstel
ling van Indische Kunstnijverheid, Groep III, 
O.-Indische Weefsels, Juli 1901; J. A. Loebèr 

. Jr., Indische textiele Kunst, I en II (X. Rott. G't. 
28 Juli 1901,1, Aen 4 Aug. 1901, I, B); J. A. Loe
bèr Jr., Soemba-doeken (X. Rott. Ct. 4 Sept. 
1901,1, B); J. E. Jasper, De weef- en pottenbak
kerskunst der Javanen (Tijdschrift Binnenl. Be
stuur XX, 1901, bl. 211-233); Jan Kalf, In
dische Weefsels (De Kroniek, 19 Oct. 1901, no. 
356, bl. 332 en 333); G. P. Rouffaer, Voordracht 
uitgespr. op 31 Oct. 1901 (Koloniaal Weekblad,
7 Xov. 1901, no. 22); G. P. Rouffaer, Over Ikat’s, 
Tjinde’s, Patola’s en Chiné’s, Den Haag 1902, 
Uitg. „Oost en West”; J. A. Loebèr Jr., Het „I- 
katten” in Xederlandscli-Indië, met illustraties 
(Onze Kunst I, 1902, bl. 17-33); J. E. Jasper, 
Inlandsche Kleurmethoden (Tijdschrift B. B. 
XXII, 1902, bl. 345-355); J. A. Loebèr Jr., Ca
talogus der Tentoonstelling van Indische Kunst
nijverheid, Aug. 1902, VII, Kaarlwecfsels, bl. 
101 — 110; VIII, Ikatten van den inslag, bl. 111; 
Kaïn Bèntènan (Koloniaal Weekblad, 20 Xov. 
1903, no. 37); J. A. Loebèr Jr., Het weven in 
Xederlandscli-Indië (Bulletin Koloniaal 3Iuse- 
um, Haarlem, no. 29, 1903), met illustraties; A. 
B. Meyer u. ^0. Richter, Webgerat aus dem O.-I. 
Archipel mit besonderer Rücksicht auf Goron
talo in Nord Celèbes, no. 4, Die Kains Bentè- 
nan, no. 5 (Abh. u. Ber. d. Zool. u. Anthr. Eth- 
nogr. 3Ius. Dresden, Bd. X, no. G, 1902-3), met 
illustraties; G#. P. Rouffaer, De voornaamste 
Industrieën der inlandsche bevolking van Java I
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(Paddn oryzivorci), zoo groot als onze huismusch, 
met rooden snavel en witte wangen, buik grijs- 
purperkleurig, stuit en staart zwart. Oorspron
kelijk inhecmsch op Java, thans ook op Sumatra 
een vrij onwelkome gast voor den rijstbouwcnden 
inboorling. Bij naderenden oogst ziet men ze, in 
zwermen van honderden, bij de rijstvelden; zij 
zouden aan het gewas groote schade toebrengen, 
indien niet de inlanders, naar de grootte van het 
veld, een of meer op hooge bambocpalen staande 
wachthuisjes bouwden en in alle richtingen dun
ne bamboestokken plantten, waarover talrijke 
draden loopen, alle samenkomende in het wacht
huisje; aan deze draden hangen droge bladeren, 
gekleurde lappen,' poppen, klepperende houtjes 
endergelijke schrik wekkende voorwerpen; vertoo- 
nen zich nu de rijstvogels dan wordt in de wacht
huisjes aan de draden getrokken en het gansche 
veld verandert in eene ratelende, klepperende 
en bont bewogen massa, die do verschrikte vogels 
verjaagt. Na den oogsttijd kunnen zij zich ver
gasten aan de enkele vergeten aren en aan het 
zaad van het dan overal welig opschietend on
kruid; door dit laatste zijn ze weder nuttig voor 
den landbouwer. De 6 a 8 witte eieren worden 
gelegd in nesten van allerlei vorm, afhangende 
van de verschillende nestplaatsen; zij nestelen 
in hoog gras, soms hooger in palmboomen, soms 
ook tegen en onder daken, vooral daar waar de 
musschen niet de overhand hebben. Aan den 
rijstvogel sluiten zich aan de zoog. nonnetjes, op 
Java bondol (jav., koend.) genoemd. De gewone 
bondol. Muuia inaja, is bruin met roomwitten 
kop en zwarten bujk en komt voor op Java en 
Sumatra. M. jerrvginosa gelijkt veel op deze 
soort, doch heeft een zwarte keel en borst en een

Louis-gebergte in hot Zuidwesten en het Nassau- 
gebergte in het Zuiden en Zuidoosten; de berg- 
knoop, die de verbinding vormt tusschen de drie 
bergstelsels, heeft een hoogte van ruim 3200 M.; 
de hoogste top in het Weyland-gebergte is 3720 
M. Dit gebergte vormt de waterscheiding tus
schen de rivieren, welke ten Zuiden van den 
Olifantsberg aan de Oostkust der Geelvink baai 
uitmonden, t.w. de Wapoga, Warenai, Siriwö, 
Legarè, Bocmi, Wanggar en Wamma, eenerzijds 
en den linker zijtak van de Rouffaerrivier (zie 
MAMBËRAMO), anderzijds. De hoogte der wa
terscheiding is ongeveer 2700 M. De Zuidweste
lijke helling gaat zeer steil omlaag; hier is het 
brongebied der Wanggar. Tal van kleine water
vallen storten zich daar, honderden meters diep, 
naar beneden. De Titinima, een der bronrivieren 
van de Omba (zie aldaar), die ten Oosten van de 
Etnabaai in zee valt, vindt eveneens in dit geberg
te haar oorsprong. Ook ligt op de Zuidwestelijke 
helling van het Weyland-gebergte het bronge
bied van de Oeta of Oetawa, die ten Westen van 
kaap Steenboom in zee valt. De waterscheiding 
tusschen dit brongebied en dat van de Wanggar 
ligt op 3 39' 26" Z.B. en 135° 41' 0" O.L. Boven 
de 2000 M. is het gebergte bewoond door de Jabis 
(zie PAPOEA’S sub IV, ten zevende); op 2100 M. 
ligt Oewapa, een hunner kampoengs. Tot 800 
M. komen er veel paradijsvogels voor; daar
boven, tot 2000 M., kakatoca’s in alle grootten 
en kleuren; op deze hoogte en hooger is een rijke 
vogelwereld; o. m. worden hier aangetroffen 
duiven, parkieten en een kleine vogelsoort, niet 
grooter dan vlinders. Boven de 2500 M. houden 
de loofboomen op om plaats te maken voor laag, 
ineengedrongen naaldhout on laag struikgewas, 
van grijsgroene kleur. Bodem en begroeiing zijn 
hier bedekt met een dikke moslaag.

WEZELS (Mustelidae), een familie der ROOF
DIEREN (zie aldaar). Evenals de Civetkatten 
een vormenrijke groep van kleine verwanten der 
katten zijn, zoo zijn de Mustelidae hetzelfde ten 
opzichte van de beren, met welke ze nauw ver
want zijn. Zij onderscheiden zich van deze, be
halve door een kleiner aantal tanden, ook door 
het bezit van kleine scheurkiezen. Vele Musteli
dae hebben in do nabijheid van den anus klieren, 
die een stinkende stof afscheiden. Deze kan 
soms (bioel, sigoeng) ver worden uitgespoten en 
is dan een uitstekend verdedigingsmiddel.

Van do onderfamilie der Mustelinae, de eigen
lijke wezels of marters, te herkennen aan de korte, 
ten dcelo door een vlies vereenigde teenen met 
scherpe klauwen, treft men in den Indischen 
Archipel eon paar soorten aan, belioorendo tot 
de zeer verspreide geslachten Mustcla en Puto- 
rius. Tot de onderfamilie der Melinae, do dassen, 
met lange voeten en stompe klauwen, behooren 
Mydaus (zie SËGOENG); Ilelictis (zie BPOEL) 
en Arclonyx .(zie GAROEM), tot die der Lutri- 
nae (zie OTTERS), met korte voeten, zwem
vliezen en stompe klauwen, enkele soorten van 
het zoowel in do Oude als in de Nieuwe Wereld 
voorkomende geslacht Lutra.

Mustcla henrici Wcsterman bewoont de Groote 
Soenda-cil., de Natoona- en de Soeloe-eil. Het is 
een martcrachtig dier van ongeveer I M. lichaams
lengte, met een iets kortoren staart, en kenbaar , 
aan de witte, doch achteraan geel tot oranje ge
kleurde keel; door een lichtbruinen kop onder
scheidt het zich van de nauw verwante, maar

i

•I

zuiver witten kop, M. atricapilla is bruin met 
^zwarten hals en kop, zonder eenig wit; eerstge
noemde soort leeft op Java en Borneo, laatstge
noemde op Java en Sumatra. Ook deze vogels, 
welke kleiner zijn' dan de glatik, zijn schadelijk 
voor de rijs)cultuur, hetwelk eveneens het geval 
is met de pêking (jav.) of het muskaat vogelt je, 
M. nisoria, bruin met witte onderzijde, waarvan 
de vederen bruin gezoomd zijn, en de prit (jav.), 
Uroloucha Ir.ucogastroides, op de bovenzijde 

• donker grauwbruin met lichte schachtstrepen, 
voorkop cm keel zwart, borst on buik wit. Plet 
genus Erythrura bevat eenige hoofdzakelijk 
groen gekleurde soorten. Op Java, Sumatra en 
Borneo komt A. prasina voor; deze is op de bo
venzijde groen, voorste gedeelte van den kop en 
keel blauw, buik en staart rood, zijden van het 
lichaam geelbruin. Op Java is zij bekend als 
bondol idjo. A. tricolor, van Ti mor, is van boven 
groen met rooden stuit en van onderen blauw. 
Ten slotte zij hier vermeld het zoog. tijgervinkje, 
de prit benggala, Sporaeginthus a man da va, van 
Java, een klein donkerrood vogeltje met witte 
vlekjes op borst, stuit en vleugels en met zwarten 
buik; op Ti mor en Flores komt een nauwver- 
wanto vorm met gelen buik voor (Sp. flavidi- 
ventris). Laatstgenoemde soorten zijn voor de 
cultures heel schadelijk; zij worden in groot aan
tal gevangen en algemeen in kooien gehouden.

WEYLAND-GEBERGTE. In Nicuw-Guinca, 
ten Zuidoosten van de Geelvinkbaai. Zoo ge*- 
noemd naar Jaeob Weyland, die in 1705 een be
langrijke ontdekkingstocht deed naar Nieuw- 
Guinca met drie schepen w.o. de „Geelvink .

met het CharlesHet gebergte hangt samen

J



! WEZELS - WICHELEN.i 776

I zwartkoppige M. flavigula■ Bodd. 
land van Azië. Het dier is althans op Java zeld- 

leeft daar slechts in hoogc bergstreken,

van het vaste- wichelen is het waarnemen van liet geluid én de 
vlucht van vogels. Het is van grootc beteokenis 
of zij hun geluid aan den linker- of aan den rech
terkant van den waarnemer doen hooren. Onder 
de vogels is het vooral de uil, wiens geroep voor
spellende kracht heeft. Ook aan de bewegingen 
van andere dieren, als slangen en hagedissen, 
kent men voorspellende beteekenis toe. Ook het 
onderzoek van de ingewanden of het hart van 
varkens en kippen geeft den priester het ant
woord ‘der góden op eene vraag aangaande de 
toekomst.

Van do wijzen van wichelen kunnen hier slechts 
de meest gebruikelijke*vermeld worden. Een 
kokos- of pinangnoot, of een geleding bamboe 
worden gekloofd; valt de eene helft met de bolle 
zijde naar boven. de andere helft met den bollen 
kant naar beneden, dan is dit een gunstig teeken. 
Een stok of een speer wordt tweemaal met den 
vadem gemeten: blijkt hij bij de tweede meting 
iets langer te zijn dan de eerste maal, zoo betee- 
kent dit een gunstig antwoord. Men doet een 
greep uit eene hoeveelheid maïspitten; is het ge
tal pitten, dat men heeft gegrepen oneven, dan 
is dit een gunstig teeken. Men laat water in een 
bamboe-vat een nacht overstaan; blijkt daarna 
de hoeveelheid water niet verminderd te zijn, 
dan is zulks een gunstig teeken.

De meer beschaafde volken wichelen met 
wichcltafels, die met een aan bet Sanskrit ont
leend woord, koetika heetenV De Maleiers kennen 
eene 5-deelige (koetika livta) en eene 7-deelige 
(/;. loedjoeh) wicheltafel, bij welke ieder half et
maal resp. in 5 en 7 dcelen is verdeeld. Op elke 
dezer tijdsafdeelingen oefent een der .3 Hindoe
goden (in sommige Mohammedaansche streken* 
één van een 6-tal profeten) bij de o-deélige, zon, 
maan en 5 planeten bij de 7-dcelige tafel invloed 
ten goede of ten kwade uit. Het komt er nu op 
aan om uit te rekenen welke godheid of profeet 
op een bepaalden dag en een bepaald uur de 
heersehende is, om daaruit op te maken of men 
al dan niet gelukkig zal zijn in eene bepaalde 
pnderneming, of men iets dat verloren of gesto
len is zal terug krijgen, enz.

Andere koetilca’s hebben in de hokjes, waarin 
zij door overlangs en overdwars loopende lijnen 
verdeeld zijn, woorden of afbeeldingen, die op 
voorspoed, onheil, verlies, winst, enz. duiden. 
Andere weder hebben geen hokjes, maar afbeel
dingen van dieren, als tijger, olifant, draak, met 
nummers op de ledematen, waarmede men'de 
gewenschte wichelarij verricht.

De Javanen wichelen gewoonlijk door don 
naam, dien de dag, waarop zij iets willen onder
nomen, heeft in de 7-daagsche week, te combi- 
neeren met den naam van dien dag in hunne 
5-daagsche week. Elke dagnaam heeft eene vaste 
cijferwaarde; do som der cijfers van de gecombi
neerde namen wordt afgeteld op: middernacht, 
ochtend, avond en zoo krijgt men het gewenschte 
tijdstip aangewezen.

De godsoordeolcn zijn mede middelen om de 
góden in de gelegenheid te stellen de waarheid 
omtrent een of ander aan het licht te brengen. 
De meest voorkomende godsoordeelen zijn het 
werpen van speren, en het onder water duiken. 
Degeen, wiens speer liet diepst in den grond door
dringt, degeen, die liet het langst onder water 
uithoudt, heeft van de góden gelijk gekregen. 
Het steken van een vinger in gesmolten damar-

II zaam en
terwijl het volgens Sal. Müller op Sumatra 
ook in mocrasbosschen in de nabijheid van het 
strand voorkomt. Putornis nudipes Desm. 
(snangan, daj.) van Sumatra en Borneo (vroeger 
ook voor Java vermeld, maar waarschijnlijk ten 
onrechte) is kleiner dan de vorige, roestrood ge
kleurd met witten kop. Arctonyx collaris Gn. 
(Trichomanis hoeveni Hubr.) (inlandschc naam 
op de KaroJioogvlaJ^e garoem) eveneens van 
Borneo en Sumatra (bJvcndien van het vaste
land van Zuid- Azië békend), die een riachtelijke 
levenswijs voert, is een dier van de grootte van 
Mustéla henriet, maar met kortoren staart, en 
kenbaar aan den onbehaarden, eenigszins aan 
een varkenssnuit herinnerenden neus en den

i
11

witten, met zwarte strepen geteekenden kop.
WI (jav.). Zie DIOSCOREA.
WIAK of BIAK. Het meest Oostelijke en groot

ste der Schouten-eilanden benoorden de Geel- 
vinkbaai in Nieuw-Guinea gelegen, dat door de 
nauwe straat Sorèn Dido van Soepiori geschei
den is en bestaat uit een lage heuvelenreeks, 
welke zich in het Noordwesten tot een vrij hoogen 
berg, Somboenèm gehecten, verheft. Groote ri
vieren .worden er niet aangetroffen, maar die, 
welke aan de Noord-, Oost- en Zuidwest-kust 
uitmonden, kunnen toch tamelijk ver door prau
wen worden opgevaren. Het eiland is vrij sterk 
bevolkt door Papoea’s van den stam der Noem- 
foren, dfe mcerendeels aan de kust in verschil
lende kampoengs wonen; terwijl een ander deel, 

jr\ de Wiak Soep of boschbewonertf, zich bij voor-
<i.G fO 1 keur in het binnenland oj^houdt. Vooral de bos- 

/ schen van Noord- en Zuidoóst-Wiak zijn rijk aan 
sagoepalmen en vandaar uit wordt het geheele 
eiland en ook Soepiori van dit voedingsmiddel 
voorzien. De vischvangst maakt het hoofdmiddel 
van bestaan uit voor de kustbewoners en zeer 
gezocht zijn op de omliggende eilanden de ijzeren 
lanspunten, welke de boschbewoners smeden van 
oud ijzer, dat te Mansinam en Salawati wordt 
opgekocht. D.e voornaamste kampoengs zijn So- 

► rido, Mokmer en Samber op de Zuidkust; Dwar, 
Wari en Korim op de Noordoostkust. Het op een 
eilandje voor de Zuidkust gelegen Bosnik wordt 
geregeld door de schepen der Kon. Paketvaart 
Mij. aangedaan. Tegenwoordig zijn nagenoeg in 
elke kampoeng zoogenaamde hoofden met Tido- 
reesehe titels, doch hun gezag is gering. De be
volking der OosteJijker gelegen Padeido-groep is 
aan die van Wiak verwant. De toestanden laten 
nog te wcnschen over: menschenroof komt nog 
voor. Zie ook SCHOUTEN-EILANDEN.

Literatuur :Lens, Een tocht over Biak (Schou- 
ten-eil.) Ber. Utr. Zend. 1913, bl. 97; Kol. 
Versfa g 1914.

WICHELEN. De algemeen men.schelijke zucht 
naar de kennis van toekomstige gebeurtenissen 
heeft onder de Indonesiërs aanleiding gegeven tot 

, het uitvinden van allerlei wichelmethoden. Ge
woonlijk gaat aan het wichelen een gebed aan de 
góden voojaf, om den mensch iets van de toe
komst te willen bekend maken. Sommige wichel
methoden kunnen door leeken in praetijk worden 

, gebracht; voor de meeste is een priester noodig, 
omdat deze weet ho.e met de góden moet worden 
omgegaan.

Een zeer algemeen voorkomende wijze van
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hars heeft plaats, wanneer iemand zijne onschuld 
moet bewijzen, hetgeen aangetoond wordt, wan
neer de vinger ongeschonden uit de hars te voor
schijn komt.

Verder bestaan er nog eene reeks van wichel- 
methoden, die veel overeenkomst hebben met 
spiritistische praktijken: een opgehangen stok of 
citroen, een wan, die door eenige lieden wordt 
vastgehouden, en dergelijke meer, moeten door 
hunne bewegingen een bevestigend of ontkennend 
antwoord op de eene of andere vraag geven.

Literatuur : Dr. G. A. J. Hazeu, Nini Towang, 
v ■ Tijdschr. Bat. Gen. XLIÏI, bl. 36 — 105; Wilken, 

Handleiding voor de vergelijkende Volkenkunde 
van Ned.-Indië, bl. 583-595: Alb. C. Kruyt, Het 
Wichelen in Midden-Celobes, Tijdschr. Bat Gen. 

^xXLlV, bl. 85 —96 en de in beide laatstgenoemde 
aangehaaide bronnen.

WICHERS (JHR. MR. HENDRIK LUDOLF).
Geb. op 21 Juni 1800 op den Huize Hoogemade, 
provincie Groningen. Xa volbrachte studies in de 
rechtsgeleerdheid aan de Hoogescliool aldaar 
werd hij eerst advocaat en in 1827 tot officier 
van Justitie te Winschoten benoemd en in 1S38 
in diezelfde betrekking te Groningen. Reeds in 
J 844 werd hij lid van den Raad van State. Toen 
de herziening van de wetgeving in Ned.-Indië, 
onder leiding van den lieer Mr. C. J. Scholten 
van Oud-Haarlem (zie aldaar) grootendeels tot 
stand gebracht was en de heer Scholten, de Pre
sident van het Hooggerechtshof in Ned.-Indië, 
zich met verlof'in Nederland bevond; werd den 
lieer Wichcrs bij K. B. van 15 December 1845 
no. 85 eene zending opgedragen naar Ned.-Indië, 
met het tweeledig doel om er het voorzitterschap 
te bekleeden van de beide (civiele en militaire) 
Hooge Gerechtshoven en om den G.-G. bij te 
staan bij het invoeren der vastgestelde nieuwe 
wetboeken en in het aanvullen van liet nog ont
brekende. Den 23 .Mei 1846 vertrok de lieer Wi- 
chers naar Indië. Twee jaren later (1 Mei 1S48) 
had te Batavia do gedenk waardige plechtigheid 
plaats, dat de nieuwe Indische wetgeving van 
kracht werd verklaard en de rechterlijke Colle- 
giën naar de nieuwe organisatie werden becedigd 
en geïnstalleerd. In April 1819 keerde hij naar 
Nederland terug, waar hem de portefeuille van 
.Justitie werd aangeboden, welke door hem werd 
aanvaard. Kohier MeeliD kort, daar ziekte hem 
noopte die functie in hel eind van hetzelfde jaar 
nog neer te leggen. Hij hervatte nu zijne werk
zaamheden als lid van den Raad van State. Hij 
was aangewezen als G.-G. van Ned.-Indië, maar 
zijn slechte gezondheidstoestand liet niet toe, dat 
hij dat hooge ainbt op zieh nam. Hij overleed 
te ’6 Gravenhago den 4en Maart 1853. Zie Han
delingen en geschriften van het Indisch Genoot
schap te ’s Gravenhago, eerste jaargang.

WIDARA (mai... soknd.), widara (jav.). Zie 
ZIZYPHUS JUJUBA.

WIDARA OEPAS (jav.). Zie MERREMIA 
MAM MOS A.

WIDJAJA KOESOEMA (jav.). Zie PISONIA 
SYL VESTRIS.

WIDJÈN (jav,, sound.). Zie SESAM UM 
IN Dl GUM.

W1DOERI (Wëdoeri, Badoeri) is de naam, 
waaronder het zaadpluis der CalotrojdsgiganteM 

Java in den handel komt. Kleine hoeveel
heden worden geëxporteerd.

WIELEWAAL. De wielewalen (Oriolidae) zijn

nauw met de paradijsvogels verwant. Zij zijn 
meestal goudgeel en zwart gekleurd, enkele vor
men zijn hoofdzakelijk bruin of groen, een soort 
is zwart met rood. De Indische wielewaal* van 
Sumatra, Java, Borneo en Bali. {Oriolus macu- 
latus) gelijkt veel op do Europcesche soort, is 
echter voornamelijk te kennén aan den broeden, 
hoefijzervormigen, zwarten band om den kop. 
In het Javaansch is hij bekend als këpodang, in 
het Soendaneesch als bintjaroeng. In levenswijze 
komt hij met do onze overeen, is echter niet zoo 
schuw; zijn stemgeluid gelijkt eveneens op dat 
van de Europeeschc. Op Soembawa, Lombok en 
Florcs leeft een schitterend goudgele soort 
Ö. broderi'pi. Kleiner is O. xanthonotus van Java, 
Sumatra en Borneo; deze heeft een zwarten kop, 
een gelen rug en een witten, zwart gevlekten 
buik. Analcipus sanguinolentus van Java is ge
heel zwart met een roode vlek op de borst en op 
de vleugels. Sommige soorten hebben een naak
ten kring om het oog; tot deze behoort Spheco- 
theres flaviventris van de Kei-eilanden, die van 
boven geelgroen, van onderen geel is, met zwar
ten kop en staart; het wijfje wijkt van het man
netje af en is van boven bruin, van onder wit 
met bruine strepen.

WIEROOK. Welriekende hars uit Bosioellia- 
soorten (Somali-kust), die evenals myrrha (II, 
855) behoort tot de van ouds in den Indisehen 
handel voorkomende aromata. Als drogerij heet 
wierook op Java menjan arab (Arabische benzoë, 
zie I, 274), en, even als mastik, ook welMoestakim 
(II. 767).

WIESE (ALBERTUS HENRICUS). Geboren 
te Bremen in 1761, vertrok den 20en Mei 1774 
naar Indië en werd in 1775 benoemd tot extra- 
ordinaris-klerk ter generale secretarie te Batavia. 
Hij doorliep snel de lagere rangen en was reeds 
in 1791 koopman, tevens secretaris van het col
lege van weesmeesteren te Batavia. In 1794 volg
de zijn benoeming tot raad extra-ordinair en 
commissaris ter zee en te velde, en in 1801 tot 
eersten raad en directeur-generaal van Ned.-In
dië. Als direct.-gen. schreef hij onder den titel 
„Consideratien over de werkjes van Dirk van 
Hogendorp”, met de „Annotatiën van G ijsberg 
Karei van Hogendorp”, een belangrijke memo
rie, waarin bij zich als een heftige tegenstander 
van D. van Hogendorp deed kennen (zie den 
tekst dezer memorie bij De Jonge— Van Deven
ter. Opkomst, enz. dl. XIII, bl. 43—109). In 
1804 (19 Oct.) werd Wiese door het Staatsbewind 
belust met de waarneming van het generalaat 
en den 15en Juni 1805 trad hij als gouverneur- 
genoraal op. 20 Juni 1806 bevestigde koning 
Bodewijk die benoeming en stelde Wiese tevens 
aan tot luitenant-generaal van het koninkrijk 
Holland. 28 Jan. 1807 werd hij eervol uit zijn 
betrekking ontslagen en gaf den lOen Jan. 1S0S 
het bestuur ovor aan maarschalk Daondels. 
25 Maart d. a. v. vertrok hij naar Nederland en 
overleed den 7en Maart 1810 te Haarlem. Wiese 
was tweemaal gehuwd; in 1792 mêtTde weduwe 
van II. I. Guitard, opperkoopman, uit welk hu
welijk een dochter werd geboren; en in 1S05 met 
do weduwe van den G.-G. Van Ovcrstraten, welk 
huwelijk kinderloos bleef.

Enkele .belangrijke gebeurtenissen onder het 
bestuur van Wiese dienen nog vermeld te wor
den, als in 1806 do beëindiging der Cheribonscho 
onlusten (hoofdzakelijk door overreding, daar

/
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WILDHOUTBOSSCHEN. (Zie BOSCHWE- 
ZEN). Alle bosschen in Nederlandsch-Indië 
welke niet geheel of voor het grootste gedeelte 
uit djatiboomen bestaan, worden samengevat 
onder de gemeenschappelijke benaming „wild- 
houtbosschcn”. Deze wildhoutbosschen bestaan 
meestal uit zeer vele dooreengemengde boom
soorten. Slechts zelden treft men wildhoutbos- 
schen aan, welke nagenoeg uitsluitend of geheel 
uit ééne boomsoort bestaan. Toch komen derge- 
lijke bosschen wel voor: zoo zijn er b.v. op Java 
in de residenties Madioen en Ivëdiri nagenoeg 
zuivere Sana-keling-boschjes; in de residentie 
Bêsoeki vrijwel zuivere Sadeng-bosschen. In 
Palembang en in de Lampongsche districten ko
men ijzerhoutbosschen van vrij groote opper
vlakte voor, welke nagenoeg uitsluitend uit deze 
houtsoort bestaan, terwijl op het eiland Simaloer 
(Atjèh en Onderhoorigheden) vrijwel onver
mengde complexen van Rësak en Kroeëng-batoe 
bestaan. Zoo zijn er meer voorbeelden te noemen, 
maar als regel komen de wildhoütboomsoorten 
in groote hoeveelheden met elkaar vermengd in 
de bosschen voor: hoe groot dat aantal is, is 
voor de Buitenbezittingen nog niet vastgesteld, 
maar het bedraagt minstens twee duizend. Wat 
Java betreft, hier zijn de wildhoutbosschen o. a. 
door den botanicus van het Buitenzorgschc 
Herbarium Dr. S. H. Ivoorders nauwkeurig on
derzocht; alle daarin voorkomende boomsoorten 
zijn door hem beschreven en gedetermineerd. 
In de bezittingen buiten Java is' wel hier en daar 
een onderzoek ingesteld, maar dat is nog niet 
voltooid; speciaal in de Minahasa en op Sumatra 
zijn door Dr. Koorders vele boomsoorten gede
termineerd. (Literatuur zie HOUTSOORTEN).

Behalve de boomsoorten worden in de wild 
houtbosschen talrijke struikgewassen en slin
gerplanten aangetroffen, waardoor die bosschen. 
voor zoover er geen wegen of paden in zijn uit • 
gekapt, bijna steeds onbegaanbaar zijn; zonder 
kapwerktuigen is het meestal onmogelijk er in 
door te' dringen.

Voor zoover betreft Java en Madoera worden 
de wildhoutbosschen onderscheiden in „in stand 
te houden” en „niet in stand te houden” wild
houtbosschen. De bosschen der eerste categorie 
worden als zoodanig aangewezen door den Gou
verneur-Generaal; de instandhouding kan ge
schieden om klimatologische en hydrologische 
redenen of ter wille van de exploitatie ten behoe
ve van de plaatselijke industrie dan wel voor 
andere doeleinden ten algemcenen nutte. De 
niet in stand te houden wildhoutbosschen kun
nen op den voet der ter zake bestaande bepalin
gen in eigendom, recht van opstal of in erfpacht 
alsook aan Inlanders ter ontginning worden af
gestaan. Voor de Buitenbezittingen geldt deze 
onderscheiding in „in stand te houden” en „niet 
in stand te houden” bosschen niet; nochtans 
hebben enkele Hoofden van gewestelijk bestuur 
aldaar bij verordening bosschen aangewezen, 
welke, om hydrologische redenen dan wel ter 
voorziening in de tegenwoordige of de toekom
stige houtbehoefte, van ontginning en van wilie- 
keurigen aankap zijn uitgesloten, terwijl thans 
door de sedert korten tijd in de Buitenbezittin
gen geplaatste ambtenaren van het Bosch wezen, 
in overleg met de Bestuursambtenaren, plaatse- 
lijke onderzoekingen worden ingesteld naar de 
wenschelijkheid van boschreserveering met het

krachtige middelen niet ter beschikking waren) ; 
en het in het gezicht van Batavia vernielen van 
acht Ned. oorlogsschepen en een aantal koop
vaarders door een Engclschc vloot onder Pellew. 
In 1S07 kwam opnieuw een Engelsch eskader 
onder Pellew voor de kust van Java; het landde 
bij Grësik..cn weldra was die stad met omgeving 
zonder slag of stoot feitelijk in Engelschc handen, 
doch na onderliandeling vertrok de Engelschc 
admiraal op voorwaarde, dat de twee laatste 
schepen van de Ned. zeemacht in Indië, de P 1 u- 
t o en de Rovoluti e, zouden worden ver
brand, zooals ook geschiedde. Uit een en ander 
valt wel af te leiden, dat Wiese niet met energie 
en kracht de teugels van het bewind voerde,maar 
evenmin mag uit het oog verloren worden, dat 
zijn positie hoogst moeielijk.was, aangezien het 
moederland, door den druk der Fransche over- 
heersching, weinig of geen daadwerkelijken steun 
kon verleenen. Hij schijnt den last ontvangen te 
hebben om de zaken slechts gaande te houden, 
zonder ingrijpende maatregelen te nemen, totdat 
het reglement op het regeeringsbeleid, door den 
raadpensionaris Schimmelpenninck gearresteerd, 
in werking zou zijn getreden. Zijn karakter werd 
als zwak afgeschilderd: D. v. Hogendorp noemde 
hem een „trés sot et insignifiant personnage”, en 
v. Polanen schreef dat hij altijd iemand noodig 
had „om hem aan het verstand te brengen hoe
danig hij in zaken van eenig gewicht denken en 
handelen moet”. Voorts dat hij de bestuurszaken 
aan zijn directeur-generaal overliet. Slechts de 

• (gedwongen) koffiecultuur ging onder zijn be
stuur vooruit en leverde aanzienlijke oogsten; 
waarvan Dacndels zich later de eer trachtte te 
geven.

Zie nogi/M. A. van Rhede van der Kloot, de 
G o u vern e ufcs -Gen era al en Commissftrissen-Gene- 
raalj ’s Gravenhage 1891, bl. 120.

WIGGERS VAN KERCHEM (GERARDUS 
BAREND). Geboren te Kampen, den 24cn Sept. 

' 1822, overleden te ’s Gravénliage, den lOen Nov.
1897, vertrok als sergt.-majoor den llen Sept. 
1842 naar Indië en werd in 1845 benoemd tot 
2e luitenant bij het 8e bataljon inf. te Batavia. 
Zijn staat van dienst luidt verder als volgt: be
vorderd tot len luitenant bij den generalen staf, 
in 1850; tot kapitein-adjudant in 1854; tot ma
joor bij het 2e bataljon inf. op Sum. Westkust, in 
1862; tot luitenant-kolonel pl. comm. te Batavia 
in 1865, in welken rang hij ook op Borneo’s 
Westerafd. diende; tot kolonel den Oen Jan. 1872, 
in welke functie hij optrad als comm. van de 
2e brigade tijdens de 2e expeditie op Atjèh, en 
van 27 Mei —.3 Oct. 1875 lijdelijk belast met 
den post van militair, tevens civiel bevelhebber 
in Atjèh en Onderhoorigheden; bevorderd tot 
generaal-majoor den locn Jan. 1876. In dezen 
rang werd hij, ter vervanging van generaal Pel, 
definitief benoemd tot militair en civiel bevel
hebber in Atjèh en kwam aldaar aan den lOen 
Maart 1876. Naar aanleiding van een verschil 
van opvatting in zake operatie-plannen (zie het 
artikel ATJÈH, dl. I, bl. 79 en G. B. Hooyer, 
Krijgsgeschiedenis van Ned.-Indië, dl. III, bl. 
189 — 210) met de Indische regeering, werd hij 
echter reeds in het laatst van 1876 op verzoek 
eervol uit die betrekking ontslagen en.volgde den 
2en Mei 1879 zijn pensionneering.

WILDEMAN-RIVIER. Ziji’ivier van de Eilan- 
den-rivier (zie aldaar)
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'°°g °P c^c behartiging 
langen in eenige op cultuurgebied belangrijke 
gewesten.

Op Java bedraagt de oppervlakte der in stand 
te houden wildhoutbosschen ongeveer een mil
joen H.A. en die der niet in stand te houden wild
houtbosschen ongeveer negen honderd duizend 
H.A. Van de laatstgenoemde categorie worden, 
waar dit noodig blijkt, min of meer groote uit
gestrektheden bij de in stand te houden wild
houtbosschen ingelijfd. Overigens worden de 
niet in stand te houden wildhoutbosschen lang
zamerhand aan landbouwdoeleinden dienstbaar 
gemaakt. De meest uitgestrekto wildhoutbos
schen worden op Java aangetroffen in het hoog
gebergte, waar de Inlander, om welke reden dan 
ook, niet tot ontginning is overgegaan, terwijl 
hier en daar langs de kust, waar die moerassig is, 
ook nog wildhoutbosschen van vrij groote uit
gestrektheid voorkomen; overigens heeft bijna 
overal, waar de ontginning loonend scheen, in 
verloop van tijden het bosch plaats moeten 
maken voor sawah of voor tegalan. De in het 
hooggebergte overgebleven wildhoutbosschen 
worden bijna alle om hydrologische redenen in 
stand gehouden; zeer uitgestrekte en schoone 
complexen worden in Oost- en West-Java ge
vonden; in Midden-Java laat de begroeiing der 
bergen nog al wat te wenschen over; hier komen 
veel Coniferen-bosschen voor, welke meermalen 
van brand te lijden hebben, waardoor het bosch 
soms plaats maakte voor alang-alang; Je Dienst 
van liet Bosch wezen logt er zich echter met groo- 
ten ijver op toe om die branden tot een minimum 
te beperken en deze bergen, waar noodig, op
nieuw te hebosschen zooals o. m. geschiedde op 
de Soembing, Sindoro, Merbaboo, Mërapi, Lawoe, 
Wilis en over het algemeen in do laatste jaren 
in het Brantas-bovenstroom-gebied.

De uitgestrektheid der wildhoutbosschen in de 
Buitenbezittingen is niet bekend; opmeting daar
van heeft nog niet plaats gevonden; over het 
algemeen wordt, in verschillende schrifturen die 
oppervlakte veel te hoog aangeslagen, zooals in 
het artikel Bosohwezcn is uiteengezet; waar 
ontginning mogelijk en loonend was, is het wild- 
houlboseh in de Buitenbezittingen evenals op 
Java voor een groot deel verdwenen, of is er, 
zelfs al werden de terreinen na don oogst weer 
verlaten, en met tusschenpoozen van vele jaren 
opnieuw in cultuur gebracht, na het weder uit- 
loopen der stronken en natuurlijke verjonging 
door zaadafval, van eigenlijk bosch geen sprake 
meer. Deze hosehdevastat ie treft men veelal

de hydrologische be vraag naar djatihout dc prijs daarvan zeer hoog 
is geworden, wordt er meer werk gemaakt van dc 
exploitatie der wildhoutbosschen. Er zijn trou
wens enkele doeleinden, waarvoor gebruik van 
wildhout meer aanbeveling verdient dan dat 
van

van

djatihout (zio HOUTSOORTEN), maar dc 
geringe vraag naar hout voor die speciale doel
einden heeft nooit den omzet van wildhout be
langrijk kunnpn inakep. Neemt dan ook dc wild- 
hout-exploitatic op Java in de laatste jaren ge
leidelijk toe, vooral in de streken, waar of in het 
geheel geen djatihout is te krijgen, of het djati
hout te duur is, zoo is er van wildhoutboseh- 
exploitatie op dat eiland op groote schaal nog 
geen sprake. In de laatste tien jaar nam de hoe
veelheid op Java gekapt wildhout van ongeveer 
700 M3. timmerhout en 3000 SM3, per jaar toe tot 
6000 M3. timmerhout en 50 000 SM3, brandhout. 
De hoeveelheid wildhout, welke in de Buiten
bezittingen, waar djatibosch nagenoeg niet voor
komt (zie DJATI), jaarlijks gekapt wordt, is 
zelfs niet bij benadering op te geven. Er bestaan 
eenige vrij ï’egelmatig werkende wiklhoutaan- 
kap-bedrijven, b.v. op het eiland Simalocr 
(Atjèh en O.) dat van dc Javasche Boschexploi- 
tatie Maatschappij, welk bedrijf echter nog in 
staat van wording is, en de z.g.n. Panglong- 
exploitatic in dc residenties Oostkust van Su- 
matra en Riouw en O., terwijl op het eiland 
Moena (gouvernement Celebes en O.) van Gou- 
vernementswegc cene proef exploitatie van djati- 
en van wildhout begonnen is; maar buiten deze 
meer regelmatig werkende exploitaties wordt 
door de bevolking, hotzij voor eigen gebruik, 
hetzij voor verkoop, jaarlijks eene zeer aanzien
lijke hoeveelheid wildhout gekapt. Het gevolg 
daarvan is, dat groote voormalige boschgebieden 
in wildernis Dntaard zijn, terwijl de betere hout
soorten steeds dieper het binnenland in gezocht 
moeten worden. Zeer sterk doet zich dit euvel 
b.v. gevoelen om de hoofdplaats Palembang; 
voor enkele houtsoorten is het transport uit' de 
bosschen naar de hoofdplaats zelfs al niet meer 
loonend. In Palembang zijn veel groote houtza
gerijen, die een handel van beteekenis op Sin-., 
gapore drijven, terwijl vandaar, evenals uit 
Pontianak en uit Menggala, in toenemende mate 
wildhout na Ar Batavia, Semarang en Soerabaja 
wordt uitgevoerd.

Behalve bout produceeren de wildhoutbos
schen, inzonderheid die in de Buitenbezittingen, 
belangrijke hoeveelheden rotan, harsen, gëtah 
enz. enz. De totale waarde der door de Buiten
bezittingen thans jaarlijks uitgevoerd wordende 
bosch producten kan veilig op ongeveer veertig 
milliocn gulden gesteld worden. ,.—

WILHELMINA KETEN. Bergketen van onge
veer 200 K.M. lengte op de grens van de* Oostkust 
van Suinatra, Tapanoeli en Atjèh, aldus naar 
onze Koningin door Wilh. Volz genoemd. De 
keten vangt in den Noordhoek van het Toba- . 
meer vaan met den Si Berteng (2125 M.), gaat 
in W.N.W. richting over den Si Anggang Baba 
(2075 M.) en Si Boeaten (2460 M.), om daarna 
geleidelijk in hoogte af te nemen tot zelfs 400 M., 
waar de Lau Bengap door het gebergte breekt. 
Ten N. daarvan aanvangende met den Salit 
(1500 M.), neemt het gebergte bij den Batoe 
Gadjah (1430 M.), waar dc gewesten Oostkust 
van Sumatra, Tapanoeli en Atjèh te zamen ko
men, oen meer Noordelijke richting aan, bereikt

langs rivieren, begaanbare wegen en in de na
bijheid van nederzettingen der bevolking aan. 
Ook in de Buitenbezittingen is het bosch in het 
hooggebergte en in de moerassige streken meest
al gespaard gebleven; het behoeft echter geen 
betoog, dat juist daarom dc exploitatie dier bos- 
schen met groote moeilijkheden gepaard gaat. 
De exploitatie dor wildhoutbosschen is trouwens 
nog van geringe beteekenis, maar neemt gaande
weg toe met dc steeds grooter wordende vraag 
naar hout over het algemeen. Er zijn echter 
maar weinig wildhoutsoorten, welke in vergelij- 

• king kunnen treden met de uitstekende oigèn- 
liet djatihout, dat aan vrij ge-schappen van 

makkelijke bewerking groote duurzaamheid en 
uitmuntende bruikbaarheid voor haast alle doel
einden paart. Nu langzamerhand door de groote
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in dit deel, dat ook wel Goenoeng Serbölangit 
wordt genoemd en aansluit bij het Van Hcutsz- 
gebergtc, zijn grootste hoogte in den Bandahara 
(3060 M.) en eindigt ten slotte in den Boer 
Moegadjah, waar het Van Daalcn-gcbcrgtc aan
vangt. Zijtakken van dit Noordelijk deel dringen 
in O. en N.O. richting het boven-Tamiangschc 
binnen. De keten is een deel van een oeroud ge
bergte, waarvan de ondergrond tpt 1000 M. zee- 
hoogte bestaat uit gneizen glimmerschiefer. Het 
hoofdbestanddeel is echter schiefer van de z.g.n. 
Malcische formatie, die voornamelijk aan de 
steile Wcst-helling voor den dag komt. De toppen 
en de Oost-helling bestaan meer uit andesict. 
Het gebergte is door zijn woestheid, de hooge 
toppen en.de moeilijkheid om het over te trekken, 
niet alleen nagenoeg onbewoond, maar boven
dien uitnemend geschikt om als grens te dienen 
tusschen verschillende landschappen, vooral toen 
deze zelfstandig waren en meer of minder in staat 
van oorlog met elkaar leefden. Zoo is de keten de 
N.O. grens van de Dairi-, of Pakpak-landen, de 
Zuidelijke afsluiting van de Karö hoogvlakte, en 
de Oost-muur van de Alaslanden.

Merkwaardigerwijze is dit gebergte niet over 
zijn geheele lengte een waterscheiding. De Lau 
Bengap, die op den Si Boeaten ontspringt, 
stroomt aanvankelijk langs den Noordvoct, maar 
breekt daarna van Roeala tot Ivoeta Bangoen 
door het gebergte om zich met de Lau Renoen, 
zijrivier van de Simpang Kiri, te vereenigen. Ten 
Noorden van deze doorbraak stroomt het water 
Oostwaarts naar de Alas.rivier, Westwaarts naai
de Wampoe, en is het dus een waterscheiding 
tusschen Indischen Oceaan en Straat van Malaka. 
Over hot Noorden van het Wilhelmina gebergte 
komt de bohorok (zie aldaar) als föhn-achtige 
wind het cultuurgebied van ©ost-Sumatra 
hcrhaaldelijk teisteren.

WILHELMINA TOP. Een der hoogste toppen 
(4750 M.) van het Nassau-gcbergte (zie aldaar) 
op Nieuw-Guinea en gelegen op 4 16' 0" Z.B. 
en 130 39' 30" O.L/De zich op de Zuidelijke 
hellingen bevindende sneeuwvelden werden het 
eerst betreden door de Lorentzexpeditie op 
8 November 1909; aan de expeditie Franssen 
Herderschee viel de eer te beurt het eerst den 
top te beklimmen (21 Februari 1913). Het Oos
telijk gedeelte van het massief van den Wilhel- 
minatop bestaat uit kale zandsteenplaten, die 
naar het Zuiden hellen en door afbrokkeling en 
verweering van uit de verte den indruk maken 
van geronde strepen, door ijswerking ontstaan. 
Onder de sneeuwfcong ligt een loodrechte, kale 
wand met vele erosie-nissen, die aan ijswerking 
hun oorsprong danken. In het Noorden maakt 
het landschap een minder woesten indruk dan 
in het Zkiden; een geleidelijk afloopende vallei 
voert naar het Habbeina-meer, waarachter zich 
een groote vlakte uitstrekt, terwijl aan den hori
zon bergland werd waargenomen. Behalve het 
in het Noorden liggende Habbema-meer, jr/erden 
in het Oosten en Westen nog twee kleinere meer
tjes aangepeild. Ten Zuiden van den top ligt het 
Quarles-meer op een hoogte van 3585 M. De dikte 
der sneeuwlaag varieerde tusschen 3 dM. en 3 M.; 
daaronder bevond zich een laag fijnijs van 2 a 5 
dM. dikte. Het grootste sneeuwveld was onge
veer 300 M. lang en 100 M. breed. Het was door 
bovengenoemde expedities, dat voor het eerst 
aanraking werd- gekregen met den interessanten

dwergstam der Pësëchëm, wonende in de Orö- 
vallei, tusschen het Treub- en Wichmann-geberg- 
to (zie PAPOEA’S, III sub 5b en PËSËCHËM).

WILI-WILI. Naam op Celcbes voor een Griel, 
Esacus magniroslris ; op de Aroe-eilanden Bolé- 
ma, op de Kei-eilanden Oear. Zie PLEVIER- 
VOGELS.

WILIS. Groote vulkaanruïne op de grens tus
schen Kediri en Madioen, die in den Dorowati, 
2556 M., haar grootste hoogte bereikt. Beschrij
ving bij Verbeek, Java, I, 167, 24o; Junghuhn, 
Java, II, 516, met teekeningen; Fokkens, Tijd- 
schr. Ind. T. L. en V. kunde, XXX, 1SS5, 558. 
Uitbarstingen zijn niet bekend en de geheele berg 
is met zwaar bosch bedekt. Aan de W.-zijde ligt 
het kratermeer Tölaga-Ngëbel, met 1,39 K.M.2 
oppervlakte, en een diameter N.-Z. wan 1,5 KM., 
O.-W. van 1 KM., in welks nabijheid Junghuhn 
solfataren. modderwellen en heet zout water aan
trof. Aan den Westvoet ligt de bekende warme 
bron Oemboel, zwak zout; analyse bij Verbeek.
24£lTWILKEN (GEORGE ALEXANDER). Geboren 
te Men ad o 13 Maart 1847 uit het huwelijk van 
N. P. Wilken (zie het volgende artikel) en Maria 
E. Hoedt. Zijn vader gaf hem het eerste onder
wijs en zond hem in 1859 naar Nederland, ter 
plaatsing op de „Protestantsche kostschool voor 
kinderen van zendelingen, enz.” te Rotterdam. 
Aanvankelijk bestemd voor- den krijgsdienst, 
werd Wilken tweemaal (in 1863 en ’04) afgewezen 
bij het .vergelijkend toelatingsexamen voor de 
Mil. Academie te Breda, waarna hij beslo.ot in 
1865 examen te doen voor hulponderwijzer en als 
zoodanig geplaatst werd aan genoemde kost
school. Weldra bleek hij echter hier niet op zijn 
plaats; hij verlangde naar ernstiger studie. Voor
namelijk door toedoen van zijn voogd en lateren 
schoonvader J. C. Ncurdenburg (zie op dezen 
naara) werd W. dan ook in 1860 in staat gesteld 
de lessen te volgen van de 4e ld. der H. B. S. in<-t 
5-jarigen cursus te Delft en legde hij reeds in 
1807 met goed gevolg liet eind-examen af. \ er- 
volgens liet hij zich inschrijven als student aan 
de Instelling tot opleiding van Ind. ambtenaren 
te Delft en werkte er zóó, dat hij reeds in hel 
volgend jaar, 1808, met nog een anderen student, 
als nummer één voor het groolambtonaaiv- 
examen slaagde. Had W. dus in buitengewoon 
korten tijd zijn doel bereikt, tevens moest hij 
ervaren dat tegen zulk oen inspanning zijn li
chaam niet bestand. was. Zijn toestand wekte, 
ernstige bezorgdheid, doch een kort verblijf te 
Godcsberg schonk hem herstel, waarna hij in hel 
laatst van 1808 naar Jndië kon vertrekken als 
ambtenaar bij den burgerlijken dienst. Den J9en 
Maart 1809 te Batavia gekomen, werd hij drie 
maanden later benoemd tot ambtenaar ter be
schikking van den resident van Amboina, die hem 
kort daarop belastte met het bestuurderafdeeling 
Boerofi, Hier vond W. de gelegenheid om zich 
practisch te wijden aan de studie, die hem later 
bekend zou maken: de othnologic in den uitgo- 
breidsten zin. Hij liet die gelegenheid dan ook 
niet ongebruikt, wist het volkomen vertrouwen 
der bevolking te winnen en Icon zoodoende een 
diepen blik slaan in haar huishouding, zeden en * 
gewoonten. Zijn eerste verhandeling [in begin 
1872 der Directie van het Bat. Gen. aangeboden, 
doch pas in 1875 (dl. 38 Verh. B. G.) publiek ge
maakt] getiteld: „Bijdrage tot de kennis der
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Alfocrcn van het eiland Boeroc”, munt uit door 
volledigheid' en stelt alles wat vroeger over dat 
eiland was geschreven in de schaduw; bovendien 
toonen de toegevoegde Aantcekeningen W.’s 
grootc belezenheid en zijn voorliefde voor de 
vergelijkende volkenkunde. Na een jaar verblijf 
op Boeroc werd hij benoemd tfot contr. der 3e ld. 
in de res. Menado, afd. Gorontalo en in Maart 
1872 volgde zijne overplaatsing jiaar de afd. 
Ratahan in de eigenlijke Minahasa. Intusschen 
was hij, bij folmacht, gehuwd met Josephino J. 
Neurdenburg, dochter van zijn voogd, en mocht 
hij het voorrecht smaken dat dit huwelijk door 
zijn vader, zendeling te’ Tomohon, werd ingeze
gend. Ook in de Minahasa legde W. zich met 
ijver toe op de kennis der bevolking, - getuige 
zijn opstellen: Het landbezit in de Minahasa 
(Bijdrage tot de kennis van het landbezit in den 
Ind. Archipel);- Landvcrkoop in de Minahasa 
(Meded. Ned. Zend.gen. 1S73, bl. 107, ’74, bl. 
227); Het afplatten van het voorhoofd bij de 

. Alfoeren van de Minahasa: en Iets over naam
geving cn eigennamen bij idem (Tijdschr. Bat. 
Gen. dl. 21, bl. 374, en 22, bl. 363). In hot laatst 
van 1875 werd W. verplaatst naar Sumatra’s 
Westkust in de ondcrafd. Sipirok (res. Tapa- 
nocli), waar de Regeering een kundig ambtenaar 
behoefde. Den 26en Mei 1876 werd hij bevorderd 
tot controleur le kl., maar reeds te voren was 
hem, wegens zijn groote bekwaamheden en tact 
om met de bevolking, om te gaan, de tijdelijke 
waarneming van het assistent-residcntschap van 
Mandailing toevertrouwd. Met het oog op zijn 
vergelijkende othnolo'gischc studiën kon W. geen 
betere afdceling treffen; een streek met Batak- 
sehe en Maleische bevolking en deze bestaande 
uit Chrisi cn inlanders, Mohammedanen en heide
nen. Evenals in de Minahasa en elders, begon W. 
zich on middellijk op de talen der inheomsche be
woners toe te leggen. Maar de drukke werkzaam
heden als ambtenaar, gevoegd bij zijn onver
poosde n geest esarbeid, maakten hem overspan
nen, zoodat in begin 1880 een verlof tot herstel 
van gezondheid noodzakelijk bleek. Tn Nederland 
gekomen vestigde hij zich te Rotterdam, cn ver
trok na sleehts weinige maanden rust naar Leiden 

Prof. Kern in het Sanskrit

taal- en letterkunde van den O.-I. Archipel en in 
het volgend jaar, den 27cn April, volgde zijne 
benoeming tot hooglceraar in dc letteren cn wijs
begeerte aan diezelfde Universiteit, ter vervan
ging van Prof. P. J. Veth, die wegens 70-jarigen 
leeftijd verplicht was zijn ambt neer to leggen. 
Prof. Wilkcn aanvaardde zijn ambt den lGen 
Sept. 1885 met een rede getiteld: „Dc vrucht 
van de beoefening der othnologle voor de verge
lijkende rechtswetenschap”. Ongetwijfeld vor
derden nu W.’s bezigheden èn als hooglecraar 
èn als lector (welke functie hij op verzoek geheel - 
belangeloos bleef waarnemen tot de opheffing 
van de gemeentelijke Indische Instelling) veel 
tijd, maar alsof hij besefte dat voor hem geen 
lang leven was weggelegd, en dat hij ten bate der 
wetenschap moest woekeren met zijn tijd, volg
den de monographieën elkaar nu nog sneller op; 
„met koortsachtige haast” zooals een zijner bio
grafen (Quarles van Ufford) het uitdrukt. Al 
zijne geschriften hier te vermelden zou het bestek 
niet toelaten; men zie hiervoor de aan het slot 
genoemde biografieën. Alleen de uitvoerigste 
moeten vermeld, nl.: Plechtigheden en gebruiken 
bij verloven en huwelijken bij de volken van den 
Indischen Archipel; Het shamanisme bij idem; 
Het pandrecht bij idem; Iets over de mutilatie 
der tanden bij idem; Iets over de scbedelver- 
eëring bij idem; De couvado bij idem; De ver
breiding van het matriarchaat op Suinatra; . 
Over het huwelijks- cn erfrecht bij de volken 
van Zuid-Sumatra; De hagedis in het volksge
loof der Malayo-Polynesiërs; Oostersclie en 
Westersche rechtsbegrippen; Ueber das Haar- 
opfer und einige andere Trauergebrauchc'bei den 
Vólkern Indonesiens, enz. enz. Al deze bijdragen, 
benevens de talrijke niet genoemde, publiceerde 
YV. in de jaren 1885 — 1891, meest alle in tijd
schriften, vooral Ind. Gids en Bijdragen T. L. 
en Vk.kunde v. N.-I. Maar toen bleek, dat hij 
van zijn \jun nature niet sterk lichaam al te veel 
had gevergd; zijn verbazende geestkracht had 
hem lang staande gehouden, maar eindelijk werd 
hij den len Juli 1891 bedlegerig en overleed den 
2Sen Aug. d. a. v. op den leeftijd van 44 jaar.

Welk verlies de ethnologische wetenschap in 
liet algemeen en de vergelijkende Indologischc 
in het bijzonder door het overlijden van Wilkcn, 
van wien nog zooveel verwacht werd, heeft ge
leden, is door verschillende geleerden in het licht 
gesteld (zie de levensberichten). AV.’s verdienste
lijk en» samen vattend dictaat werd nog na zijn 
dood, hoezeer in onrijpon vorm, onder den titel 
van „Handleiding voor do vergelijkende volken
kunde van Ned.-ïndië”, door C. M. Pleyte Wzn. 
in 1893 uitgegeven. Eene voortreffelijke uitgave 
van alle wecken van Wilkcn in vier doelen met 
registers, van Mr. E. D. E. van- Ossonbruggen 
zag in 1912 het licht.

Ten slotte oen opgave dor uitvoerigste necro
logieën van W.: I. Ter nagedachtenis van G. A. 
Wilkcn, door H. Kern (Ind. Gids, 1891, dl. 2, 
bl. 17ö5); II. Do ethnologische studiën van G. A. 
Willeen (met eene zoo good als volledige lijst zij
ner geschriften in chronologische orde gerang
schikt), door P. J. Veth (Intern. Archiv. f. Eth- 
nogr., Bd. IV, 1891, bl. 282); III. G. A. Willeen, 
1847—1891, door W. van der Vlugt (De Gids, 
1891, dl. 4, bl. 168); IV. Georgc Alexandcr 
Willeen (mit Portrat), door J. D. E. Sehmcltz 
(Globus, Bd. LX, 1891, bl. 193); V.Ter nagedach-

t

om de colleges 
on van Prof. de Goeje in het Arabisch te kunnen 
volgen; levens verschafte hij zich de voorlichting' 
van bekwame juristen voor bet gebied der verge
lijkende ree hts wetenschap, en genoot den om
gang van Dr. Snouck Hurgronje. In 1881, bij de 
reorganisatie van de Leidseho gemeente-instcl- 
ling tot opleiding van frul, ambtenaren, moest 
een lector voor de land- en volkenkunde van 
N.O.-f. worden benoemd en werd Willeen daartoe 
aangewezen. Inmiddels publiceerde W. verschil
lende monographieën, als: Over do primitieve 
vormen van liet huwelijk /:n den oorsprong van 
het huisgezin; Over de verwantschap on het 
huwelijks- en erfrecht bij de volken .van den Ind. 
Archipel; Het strafrecht bij de volken van het 
Maleische ras; Het erfrecht op Nias; Hot matri
archaat bij dc oude Arabieren; Do betrekking 
tusschon mcnschon-, dieren- en plantenleven 
naar het volksgeloof; en Het animisme bij dc 
volken van den Ind: Archipel; alle liet stempel 
dragend van grondige studie en groote kennis.

• Reeds in 1884 viel W. de zeldzame eer te beurt 
door den Senaat der Leidseho Universiteit to 
worden benoemd tot doctor honoris causa in de
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[
tenis aan G. Willeen, door J. Iv. W. Quarles 
van Ufford (Do Economist, 1891, dl. 2, bl., 
720); ‘VI. Ter herinnering aan G. A. Willeen 
door C. M. Pleyte Wz. (Vragen van den Dag, 
dl. 16, 1891, bl. 680); VII. In Memoriam, door 
31. B. (Tijdschr. Binn. Best., dl. VI, 1892, bl. 
215): VIII. Levensbericht van G. A. Willeen 
(met portret en lijst van geschriften), door T. H. 
der Kinderen (Bijdr. Kon. Inst. Vo Volgr., dl. 7, 
1892, bl. 139); IX. George Alexander Willeen, 
door 31. J. de Goeje (Jaarboek van de Ivon. Ak. 
van Wetensch. voor 1892, bl. 28); X. Ter her
innering aan G. A. Wilken, door P. A. van dor 
Lith (Almanak der lndologische Verecniging, 
1893; bl. 157; zie ook Leidsche Studenten - 
Almanak, 1892).

WILKEN (NICOLAUS PHILIP). Vader van 
G. A. Wilken, werd geboren 10 Mei 1813 te 
Aurich (Oost-Friesland) en genoot zijne opleiding 
te Barmen, Nuttermoor en Rotterdam. In 1840 
werd hij door het Xederl. Zendelinggenootschap 
naar Indië gezonden en kwam in Jan. 1842 te 
Mënado; eenige maanden vond hij daar en te 
Tanawarigko werk en vestigde zich vervolgens te 
ïömoTiönT'waar hij, behoudens een kort verblijf 
in Bolaang-Mongondou in 1866, tot zijn dood 
(22 Febr. 1878) met groote toewijding en met toe
nemend resultaat arbeidde en zich o. m. verdien
stelijk maakte voor de door hem gestichte op- 

* leidingschool voor hulpzendelingen (pênoeloengs) 
die, zij het ook in gewijzigden vorm, nog bestaat. 
Zijn groote kennis van taal, land en volk, blijkt 
o.a. uit zijn uitvoerig opstel: Bijdragen tot do 
kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren 
in de Minahasa (3Ieded. Xed. Zendel. gen. dl. 7, 
1863, bl. 117, 189, 371). In gezelschap van den 
zendeling J. A. T. Schwartz ondernam hij een 
reis naar het landschap Bolaang-3Iongondou 
(grenzende aan de 3Iinahasa), met het doel ken
nis te vergaderen omtrent dat rijk, in verband 
met een voorgenomen vestiging van zendelingen 
aldaar. Ook deze reis droeg voor de wetenschap 
goede vruchten; de resultaten werden in de Med. 
Xed. Zend. gen. (dl. XI, 1867, bl. 1, 42, 225; 
XII, 1868, bl. 189) gepubliceerd. Afzonderlijk 
verscheen nog van zijn hand (\utgegeven door 

y G. K. Niemann): Bijdragen tot de kennis der 
- Aïfoersche taal in de Minahasa, Eerste stuk, 

Rotterdam, M. Wijt en Zonen ,1866, 8 .
Necrologie-, zie 3Iaandberigten van het Xed. 

Zendel. gen. voor het jaar 1878, 80e jaarg., bl. 
91 vgg.

WILKENS (JOHANNES ALBERTUS). Ge
boren den 29en Juli 1813 te Gresik, trad in 1833 
in dienst als élève van het Instituut voor de

kening naar Nederland, vergezeld van den Solo- 
schen Javaan Sastra Ta ma, ten einde, in het 
belang der Dclftsche academie en van de Javaan- 
sche taalstudie, samen te werken met Prof. T. 
Roorda;x) in 1851 keerde hij naar Java terug. 
Tot 1859 werkte hij daarna met Winter samen; 
sinds diens.overlijeren werd de arbeid op ’s Lands 
kosten door hem alleen voortgezet en tot. een 
goed einde gebracht. Het resultaat van Winter’s 
en Wilkens’ jarenlang werken aan het groote Ja- 
vaanschc Woordenboek, berust thans in hand
schrift van 26 folio-declcn in de Universiteits
bibliotheek te Leiden (God. 2250), terwijl de 

Tneiïwë~J)ewerking door Wilkens-allccn er in 43 
folio-dln. berust, zijnde een afschrift onder toe
zicht van Dr. Gunning vervaardigd naar het ori
gineel in het Translaat-Bureau te Soerakarta. 
Dit „Woordenboek van den geleerden Wilkens” 
is op ruime wijze grondslag geworden van den in 
1901 verschenen 4en druk van het Javaansch- 
Nedcrlandsch Woordenboek Gericke-Roorda,

-

-
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vermeerderd door Dr. A. C. Vreede en Dr. J. G. . 
H. Gunning; gelijk in de Voorrede van dl. 1 ge
zegd wordt. Des te meer klemt nu echter de 
wensch van Dr. Brandes in Tijdschr. Bat. Gen., 
XXXII, 18S9, bl. 201, en desgelijks van Kiliaan 
irTïnd, Gids, 1902, I, bl. 430: dat het „titelblad 
(van gezegd woordenboek] dan ook mede met 
Wilkens’ welklinkenden naam moge prijken, in 
plaats van met dien van Gericke en Roorda 
alleen.”

Reeds in 1844 verscheen een proeve van be
werking van Wilken’s en Winter’s Woordenboek 
in het Tijdschr. van X.-L'(dl. I, bl. 1); verder 
gaf Wilkens (eveneens met Winter) in het
zelfde tijdschr. (6en jaarg., 1844, dl. III, bl. 1, 
105, 219; IV, bl. 1; 7en jaarg. dl. I, bl. 291: 
8en jaarg. dl. I, bl. 1) een uitvoerige verhande
ling getiteld: „Aanmerkingen op do Jav. spraak
kunst van A. I). Cornets de Groot”; een uitgave 
en vertaling, met inleiding 
van het wajang-verhaal Prëgiwa in 8cn jaarg. 
1846, dl. II, bl. 1 — 98; verder een „Overzigt der 
geschiedenis van Java, grootcndeels uit oorspron
kelijke inlandsche bronnen geput” (jaarg. 1849, 
dl. II, bl. 205); en gaf hij den tekst, met vertaling 
en woordenboek van het Javaansehe gedicht Sé- 
waka (jaarg. 1850, dl. II, bl. 289, 383; 1851, dl. I, 
bl. 464), met in den aanhef belangrijke mededee- 
lingen over Jav. muziek, bl. 390- 396. Ook zij 
genoemd zijn brochure „Het inlandsche kind in 
Oost-Indië en iets over den Javaan” (Amsterdam 
1849), in hoofdzaak een pleidooi tegen de z.i. 
onbillijke achteruitstelling van Indo-Europeanen.

Na zijne pensionneering in 1883 bleef W. te 
Soerakarta wonen en overleed er den J9en De
cember 1888. Hoewel Wilkens onschatbare dien- 

•sten bewezen heeft, zijn leven lang, aan de beoe
fening der Javaansehe taalwetenschap, zijn zijne 
groote verdiensten nimmer in voldoend licht ge
steld. Een necrologie van Wilkens ontbreekt, 
daargelaten het onbeduidende en foutieve stukje 
in Ind. Gids, 1889, I, bl. 442. Zie echter het „in 
Memoriam ”afgedrukt in de te Soerakarta ver-

alle drie anoniem

;' '

Javaansehe taal en opleiding van ambtenaren te 
Soerakarta en klom op tot controleur der 2e klas
se "Bij’de «ultures. In 1835 werd hij tot onderwij
zer aan dat Instituut benoemd, speciaal voor het 
Javaanseh en om C'. F. Winter terzijde te staan, 
die toen reeds een opdracht had tot samenstel
ling van een Jav. woordenboek. Xa de oplmffing 
van genoemd Instituut in 1843 werd Wilkens op 
wachtgeld gesteld, maar spoedig daarna, op 
voorstel van den resident van Soerakarta, onder
steund door het Bat. Gen. van K. enW., bij Gouv. 
besluit van 19 Januari 1844 no. 9, in ac.tieven 
dienst hersteld en te zamen met Winter belast 
met de „zamenstelling van een uitvoerig verkla
rend omschrijvend Javaanseh en Nederduitse!) 
Woordenboek”. In 1848 ging hij voor Gouv. rc-

J ) Zie over dien „niet geheel on beschaafden 
(sic) Javaan, een klerk in dienst van den Rijks
bestierder van Soerakarta”, het Voorberigt in 
Roorda’s Jav. Grammatica, (len druk), Amst. • 
1855, bl. VI. Van hem zijn de 4 Vertellingen, 
van het Javaansehe Leesboek.
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schijnende courant „De Nieuwe Vorstenlanden” 
van 21 December 1888, no. 149.

WILLEMS-ORDE (MILITAIRE). Deze, de 
oudste der bestaande Nederlandsclic Orden, 

rd ingesteld door koning Willem I, bij de wet 
30 April 1815 no. 5 en strekt tot belooning en

standaard met de M. W. O. versierd worden (in' 
Indië het 3e en het 7c bat. Inf.)

De eerste onderscheidingen in de orde wer
den bij het Kon. besluit van 8 Juli P815 no. 15 
verleend, aan hen, die zich bij Quatre Bras en 
Watorloo hadden onderscheiden; onder hen was 
cfë Prins van Oranje (later Willem II), die zoo het 
eerste Grootkruis ontving. In 1816 verwierf de 
marine hare eerste ridderkruisen, toen een 
eskader van 6 oorlogsschepen, onder den vice- 
admiraal Jhr. T. F. van der Capellen, den Bcy 
van Algiers, die de Middellandsche zee door roof
tochten onveilig maakte, door een bombarde- 

* ment van vloot en stad, tot het aannemen onzer 
voorwaarden dwong. De eerste ridders van 
het leger in O.-I. zijn de deelnemers geweest aan 
de expeditie van zee- en landmacht, die in 1817, 
onder den schout-bij-nacht M. Buyskes, een op
stand dempte op Ceram, Saparoea en andere 
eilanden in de Molukkcn.

Meermalen hebben Ook civiele ambtenaren het 
kruis der M. W. O. weten te verwerven, wegens 
moedig en beleidvol .optreden in Indië.

Nauw verbonden aan de M. W. O. zijn twee 
andere militaire onderscheidingen. Was in het 
Reglement van Orde (art. 13) bepaald, dat wie 
bijzondere aandacht trekt door uitmuntend ge
drag te velde, zonder reeds te vallen in de termen 
om tot Ridder benoemd te worden, eervol ver
in e 1 d zal kunnen worden bij afzonderlijke dag
order voor het leger of de vloot, bij Kon. besluit 
van 8 September J877 no. 20 is een onderschei- 
dingsteeken ingesteld vöor de aldus eervol ver
melden. Het bestaat in eene koninklijke kroon 
van verguld metaal, te hechten op het lint van 
het eeretceken voor belangrijke krijgsverrichtin
gen. Wordt dezelfde persoon meer dan eenmaal 
eervol vermeld, dan draagt hij onder die kroon 
een Arabisch cijfer, aangevende het aantal malen, 
dat hem eene eervolle melding te beurt is geval
len.

we
van
tot aankweeking van uitstekende daden 

. moed, beleid en trouw, bedreven in den oorlog 
ter zee of te land. De koning is Grootmeester der 
Orde, die uit vier klassen bestaat: Ridders lc ld.

van

of Grootkruisen, R. 2e kl. of Kommandcurs, 
R. 3e kl. en R. 4e kl.

Het versiersel der orde bestaat voor de R. 
3e kl. uit een wit geëmailleerd kruis, met 8 gou
den geparelde punten. Op de armen van het 
kruis de woorden: Voor Moed, Beleid, Trouw. 
Daarover ligt het Bourgondisch kruis, bestaande 
uit groene laurierstokken, saamverbonden door 
een gouden vuurslag, op de tegenzijde vervangen 
door een blauw geëmailleerd medaillon, waarop 
in een lauwerkrans W, alles gedekt door eene 
gouden koninklijke kroon.

De Grootkruisen dragen een zilveren 
ster, geborduurd op den rok en het juweel van de 
orde aan een breed lint, en écharpe. De K o m- 
mand e u r s hebben het ordeteeken gebor
duurd op den rok en het juweel aan een lint en 
sautoir om den hals. De R. 4e kl. hebben een 
kleiner O.toeken dan de R. 3e kl., met punten, 
vuurslag en kroon in .zilver. Het lint is oranje, 
met 2 smalle, donkerblauwe strepen.

De militairen, die geen officiersrang hebben, 
krijgen als R. 3e en 4e kl. levenslang eene rid- 
dc)1.soldij. Het bedragdaarvan werd gewijzigd bij de 
wel van 31 December 1920 (Stb. No. 941) en wis
selt, al naar gelang van den rang van den gedeco
reerde, af van / 230 tot / 120 voor de R.4c kl. R.3e 
kl. ontvangen het dubbele van het voor R. 4c kl. 
vast gestelde bedrag .In 1906 werd eene commis
sie lot herziening van de bepalingen betreffende 
d<- toekenning van riddersoldij ingesteld, doch 
omtrent de werkzaamheden van die commissie

I
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Ook niet-Europccsche burgers en militairen 

kunnen in de M. W. O. worden opgenomen; voor 
hen werd bovendien bij het Kon. besluit van 1S39 
no. 102 (Ind. Stb. no. 27) ingcsteld de „medaille 
„voor moed en trouw tër belooning van hen, die 
„in N.-l. in Nederlandschen krijgsdienst, uitste- 
„kende daden verrichten en niet behooren tot ee- 
„nig Europeesch korps of van geene Europeescho 
„afkomst zijn.” Oorspronkelijk werd do medaillo 
gedragen aan een blauw lint, maar in 1869 (Kon. 
besl. van 14 November no. 17) werd dit vervan
gen door hetzelfde lint als de M. W. O., terwijl bij 
Kon. besluit van 7 Maart 1898 no. 63 (Ind. Stb. 
no. 167) de medaillo werd vervangen door een 
kruis met 4 armen gespleten tot acht punten, 
in het midden een schild, dat aan do voorzijde 
den Ned. Leeuw vertoont en aan de keerzijde do 
woorden „Koninklijk Huldeblijk” in Javaansch 
of Maleiscli letterschrift; tusschen de armen ver- 
toonen zich twee opwaarts gerichte klewangs, 
met het kruis verbonden door een krans van 
eikenloof en laurierbladen; het kruis, dat 
weerszijden het opschrift draagt: „voor moed en 
trouw”, en wel aan de voorzijde in de Ned. taal, 
aan de keerzijde in Javaansch of Maleisch letter
schrift. is gedekt door eene kon. kroon, die door 
middel van den vuurslag daaraan is verbonden. - 
Het kruis - - vroeger ook de medaille — word ver
leend in zilver of brons; in zilver alleen bij" zeor 
uitstekende at kien aan hem, die reeds met het

is nooit iel s naar buiten gebleken. Ook is blijkens 
medededing van den Minister van Oorlog in de 
Statcn-Oi-ncraal een herziening van de wet en 
van h< :1e: te noemen reglement betreffenden;u
de M. YV. O. in voorbereiding.

Ti r uitvoering van de wet, werd bij Kon. be
sluit van 25 Juni 1815, no. 10, vastgesteld een 
..Reglement vauadmini.strntic.,cn discipline voor 
de M. YV. O.” Volgons dit reglement moet het 
ing<

i
wet uit 7 leden bestaand kapittel 

den koning dienen van advies op alles deze orde 
betreffende, meer bepaaldelijk omtrent de voor
dracht en en aanvragen om in de orde te worden 
aangenomen. Het knuttel heeft echter als zoo
danig nooit bestaan. Wel is bij Kon. besl. van 
23 Mei 1865 no. 52 een kapittel ad hoe benoemd 
geweest voor het 50-jarig feest der orde, maar 
dit heeft de in de wet omschreven taak niet te 
vervullen gehad.

Aan liet reglement ontleenen wij nog eenige bij
zonderheden. Bij het ontvangen der decoratie leg
gen de Ridders een eed af. Een gedecoreerd onder
officier, soldaat of matroos ontvangt van schild
wachten hetzelfde eerbetoon als aan een. officier 
wordt bewezen. Elk jaar zou een feest van de 
Orde gevierd moeten worden, maar het artikel, 
dat deze periodieke feestviering voorschrijft, is 
eene doode letter gebleven. Als een korps in zijn 
geheel heeft uitgemunt, kan het vaandel of de

aan

I
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bronzen kruis begiftigd is. Dragers van het kruis 
voor moed en trouw ontvangen een jaarlijksche 

toelage tot een bedrag van / 95 —/ 30 voor hen, 
die met hefr bronzen — en van / 140-/ 40 voor 
hen, die met het zilveren kruis zijn begiftigd; 
het bedrag is afhankelijk van den rang, waarin 
het eereteeken wordt verworven.

Literatuur: F. de Bas, Het 75-jarig bestaan 
der M. W. O. (Milit. Speet. 1890); A. S. H. 
Booms, Neerlands krijgswezen in Insulinde, 
sedert do instelling van de M. W. O. (2 doelen, 
1902); H. Hardenberg, Het nation. feest te Lei
den,o.a. ter viering van het 50-j.feest der M.W.O. 
(1865); J. W. H. M. Lies, De Kon. Nederl. rid
derorden, enz. (1S8S); G. Nypcls, De wet op de 
M. W. O., Indisch Mil. Tijdschr. 1900, I, bl. 412 
(zie ook 1900, II, bl. 377); J. J. W. E. Verstege, 
Voorheen en thans (bij het 70-j. bestaan der 
M.W.O.) 18S5 (zie ook Ind. Mil. Tijdschr. 1SS5, II, 
bl. 950); Dezelfde, Milit. Histor. terugblik op. 
Waterloo, Oorsprong enz. Van Legioen van Eer, 
Ijzeren Kruis en M. W. O. (1890); De Prins von 
Wied, Feestrede bij het 70-j..bestaan der M.W.O., 
zie Het Algemeen Handelsblad van 3 Mei 1SS5;
L. F. A. Winckel en G. B. Hooyer, De M. W. O., 
1S15 —1890; H. P. Willemstijn, Lezing over de
M. W. O. in de Vereen, ter beoef. v. d. Krijgs
wetenschap in December 1S96; F. H. A. Sabron, 
De Militaire Willems-Orde, Geschiedenis van 
haar ontstaan, met aanteekeningen bij de Wet

. en bet Reglement der Orde. (Uitgave Kon. Mil.
I /• / Academie. 1912).

WILLER (THOMAS JOSEPHUS). Geboren 24 
Juni 180S, kwam in December 1S32 in Indischen 
dienst aIs„Secretaris en fiscaal bij den ommegaan- 
den Regter” te j>oerabaja. In Nov. 1S34 werd 
hem hét radicaal van Indisch ambtenaar toege
kend. Van Maart 1837 tot Maart ’40 met ziekte
verlof in Nederland vertoefd hebbend, werd hij 

■ in Aug. d.a.v. gesteld ter beschikking van den 
Gvts-commissaris ter Westkust yan ^umatra en 
in Nov. van dat jaar aangewezen als „gecommit
teerde voor de landschappen Padang Lawas, 
Tamboesy, Pané en Bila” met standplaats Pór- 
fcibi. Deze benoejning was een gevolg van den 
tijdens en na de Padri-onluston in die streken 
(1830—’38) door verschillende hoofden uitge
sproken w’ensch om onder bescherming en be
stuur van het Gouvernement te worden geplaatst. 
Toen deze onze eerste bezetting van Padang La
was zou worden opgeheven als gevolg van de 
vertoogen van Engeland bij Nederland, werd 
Willer in Juli 1842 tijdelijk en in Nov. 1843 defi
nitief benoemd tot assistent-resident en fd. ven-

dige geographischc, ethnographische, economi
sche en historische studio uit de eerste hand, die 
nog lang tot model en vraagbaak heeft gediend, 
behandelt de Zuidelijke Bataks, oorspronkelijk 
immigranten in Padang Lawas en Mandailing, 
terwijl Junghuhn, die tegelijk met"-Willer als 
„gecommitteerde voor geographischc onderzoe
kingen in do Battalandcn” was aangewezen, do • 
Bataks van het stamland behandelt. Door deze 
studie werd de aandacht der Regecring op Willer 
gevestigd voor eenc belangrijke taak in de Mo- 
lukken. De Min. v. Kol. J. C. Baud en de G.-Gen.
J. J. Rochussen gingen te rade om het specerij
monopolie in de Molukkcn op te heffen zonder de 
planters te schaden; landbouw en handel zouden 
de kwijnende eilanden weer tot bloei moeten 
brengen. Willer werd, na van Aug. 1845 tot 
Febr. ’46 op wachtgeld te hebben gestaan, toe
gevoegd aan den „Kommissaris, Inspecteur voor 
Borneo, Riouw en Lingga, belast met eene zen
ding naar de Moluksche eilanden” A. L. Weddik, 
zijn vroegeren chef, die hem belastte met eene 
commissie voor statistisch en volkenkundig on
derzoek in de Molukken. Hoewel door ziekte be
lemmerd, verschenen toch drie rapporten van 
zijn hand: Beschrijving van Boeroe, d.d. Ambon 
2 April 1S^7; Instellingen der Halfoeren van het 
landschap Waai Rama, regentschap Hatililing, 
afd.‘ Wahaai, eiland Ceram, dd. Wahaai Juli ’47, 
en: De Halfoeren van Noord-Halmaheira d.d. 
Ternate, Oct. 1S47, alle gepubliceerd in het 
Indisch Archief van 1849. •

Na afloop van zijn opdracht in Febr. 1848 
kwam Willer op wachtgeld wegens ziekte en deed 
hij een reis naar China tot herstel zijner gezond
heid. In October van dat jaar werd hij ass.-resi
dent van Modjokërto en in Deo. ’49 van Soera - 
baja (voor de politie). Met het doel de publieke 
opmerkzaamheid nader te vestigen op Boeroe 
voor kolonisatie, ook van Europeanen, schreef hij 
in 1849 nog eene brochure: Exploitatie van Boe 
roe. In April 1850 werd Willer resident van de 
Westerafdeeling van Borneo; in Nov. 1853 van 
Riouw en O. Eene dreigende oogziekte nooj 
hem in Febr. 1855 met verlof naar Holland ie 
gaan, waar hij drie jaar later werd gepension- 
ncerd met toezegging weder voor ’s Lands dienst 
in aanmerking te mogen komen als het gevaar 
voor het verlies van zijn gezichtsvermogen 
mocht wijken. Tot zijn overlijden te ’s-Graven - 
hagc op 14 April 1865 is Willer nog ijverig werk
zaam geweest. Hij werd lid van de Staatscom
missie voor Kolonisatie (zie onder KOLONISA
TIE) van 1857; vertegenwoordiger van liet De
partement van Koloniën in de Rijkseoinmissie 
voor de Statistiek van 185^ bestuurslid van het 
Kon. Instituut v. d. T. L. en V. v. N.-I., terwijl hij 
op uitnoodigjng van den Min. v. Koloiiiën in 
1859 indiende een „Memorie van onderzoek en 
toelichting der Siaksehe aangelegenheden 1854 
1859.”

Het oud-lid van den Raad van Indië .Jhr. J. 1’. 
Cornets de Groot van Kraaijenburg gaf als pro- 
paganduboek voor de opheffing der Alfoersche 
bevolking en mogelijke Europeesche exploitatie 
en kolonisatie van Boeroe in 1858 te Amsterdam 
opnieuw Willer’s studies ter zake uit, vermeer
derd met „Nadere toelichtingen” van dezen en 
met gegevens van Dr. P. Bleeker, zendeling 
Roskott e.a. onder den titel: Het eiland Boeroe, 
zijne exploitatie én Alfoersche instellingen, door
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dumeester in de afd. Mandailing en Angkola met 
standplaats JP£njap.oengan. Willer’s directe chef 
was A. L. Weddik, resident van de van 1837 —’4.2 
bestaan hebbende residentie Ajör Bangis (waar
voor toen de residentie Tapanoeli met gibolga als 
hoofdplaats in de plaats kwam), tevens „hoofd
gecommitteerde voor de Battalandcn”. Weddik 
had aan zijn ondergeschikten bepaalde p 
van onderzoek in de door hen bestuurde streken 
opgegeven. De vruchten van Willer’s onderzoe
kingen en ambtsondervinding zijn neergelegd in 
het artikel „Battahsche wetten en instellingen 

• in Mandhéling en Pertibi” in het Tijdsch 
N.-I., 8e j. II, 1846, in hetzelfde jaar afzonderlijk 
en vermeerderd uitgegeven door het Batav. Ge
nootschap v. K. e. W. als een boekwerk van 280 
bl., gedagteekend Augustus 1845. Deze

!

unten

r. v.

gron-
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T. J. Willer, met bijdragen en toelichtingen in 
verband tot Europceschc kolonisatie in N.-I. 
Met kaart en tabellen.

der dan chef der top. opneming van Tëgal (1865), 
lc teckenaar aan het. Topogr. Bureau (1809), en 
daarna chef van het teekenbureau bij de Statis
tieke opneming van Java (1871), als hoedanig hij 
in Maart 1876 gcpensionneerd werd. Hij stierf te 
Semarang op 22 Mei 1889. Van Dee. 1867 —Nov. 
18G9 was hij tot herstel van gezondheid in Neder
land terug geweest.

Zijn teekenarbeid is volledig tot zijn recht ge
komen door de uitgave der platen bij Leemans’ 
Börö-Boedoer (1873), waajf men in Voorrede, bl. 
xm —xxi kan lezen hoe het leeuwendeel 
dezen arbeid Wilsen’s werk is, en op bl. xlv — 
xlvtii, hoeveel Leemans ook te danken had aan 
Wilsen’s drie beschrijvingen van Boroboedoer, 
wastrvan 2 lijvige hss. Wilsen’s naam wordt dan 
ook bij Leemans op het titelblad tweemaal 
vporop vermeld. Echter valt niet te ontkennen, 
dat er zeer gegronde aanmerkingen zijn ingé
bracht tegen de betrouwbaarheid van het teeken- 
werk; niet alleen heeft Wilsen zijn veel minder 
bekwamen medewerker niet voldoende gecon
troleerd, maar ook in hetgeen hij zelf leverde, 
heeft hij wel eens wat te veel zijn fantasie laten 
werken. Het voornaamste bezwaar is echter, dat 
onder Wilsen’s zoetelijke wijze van tcekenen de 
reliefkunst het meest karakteristieke verloor en 
in bedenkelijke mate verwaterd werd; zoodoende 
zijn deze platen noch betrouwbaar materiaal 
voor wetenschappelijke studie, noch geschikt 
om de kunstwaarde van Boroboedoer te doen 
kennen. Zie dienaangaande de „Archaelogische 
Beschrijving van Barabudur” door Dr. Ivrom 
(1919) p. 30-35 en 708-771.

Voor liet leven van Wilsen zie men „De Loco
motief” van 25 Mei 1S89. Een gedeeltelijke auto- 
biographie gaf hij in zijn „Lain doeloe, lain saka- 
rang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost- 
Indië”, Arast. 1868 — 69, 2 dln. — een vroeger 
vermaard boek —; en over zijn verloftijden Ne
derland: „*Jaar Europa. Tafereelen uit het leven 
van Ned.-Indiscli-gasten buiten Indië”, Leiden 
1871, 2 dln. Van oudheidkundige studiën ver
schenen in druk: „Boro Boedocr” (Tijdschr. Bat. 
Gen., T. 1S53, bl. 235 — 303); „Oudheden in Che-x"s 
ribon” (ibid. IV* 1855, bl. 146 —166, met 6 pla
ten; bl. 487 — 490, mot 1 plaat en VI, 1S.o7, bl. ; 
57 — 68, met 7 platen); „De Boeddhistische Trie- 
moerti op Java, voorgesteld in den tempel te 
Mëndoet” (ibid. XX, 1873, bl. 166-191, met 6 > 
platen). Deels ook oudheidkundig zijn: „Bijge
lovigheden der Soendaneezen” (ibid. IV, bl. 465 
— 486, met 1 plaat; en VI, bl. 75 —96, met 2 pla
ten), en „Fragment uit cenc beschrijving van de 
res. Bagelcn” (ibid. XI, 1862, bl. 443 — 464, meff^ 
3 platen). Wilsen is een der eersten op Java ge
weest, die zijn opstellen tevens illustreerde.

WINDEN. Zie KLIMAAT.
WINDÈSI. Landschap op do Noordkust van 

Nieuw-Guinca, gelegen aan de Westzijde der 
Wandammonbaai (Westkust der Gcelvinkbaai).
In de gelijknamige hoofdplaats zijn zendelingen 
gevestigd der Utrechtsche Zendingsverceniging; 
men kan dan ook in de „Maandberichten” dier 
Vereeniging bijzonderheden omtrent de bevol
king dezer nog weinig bekende landstreken ver
nemen. Zie ook: J.- L. D. van der Roest, Uit het 
leven der bevolking van Windessi, Tijdschr. Bat.£=N 
Gen., Doel 40 (1898), bl. 150 vgg.

WINDOE. Zie TIJDREKENING.
WINGERD. Zie WIJNSTOK.

Aan de Rijkscommissie voor de Statistiek 
werd in Jan. 1861 verzocht haar gevoelen te 
uiten over een plan betreffende periodieke volks
tellingen in Ned.-Indië. Willer’s gevoelen week 
af van dat der meerderheid in de sub-commissie 
ad hoe, in het antwoord uitgedrukt; alleenzijn 
medelid Sloot tot Olthuis stond aan zijn zijde. 
Zijn memorie van bedenkingen is op verlangen 
der commissie uitgegeven als: T. J. Willer, 
Volkstelling in Ned.-Indië, ’s Gravcnkage 1861. 
Met zijn gewone nauwgezetheid geeft hij daarin 
de moeizaam vergaarde bevolkingstabellcn en 
zet hij de bezwaren eener eenigszins betrouwbare 
telling uiteen.

Het in Willer’s tijd zoo actueele vraagstuk der 
slavernij, waarmee hij door zijn werk onder de 
Bataks vooral in aanraking was gekomen, be
hield ook na zijne pensionneering zijn aandacht. 
In verband met het eerste rapport (1855) der 
Staatscommissie van 1853 om maatregelen voor 
te stellen ten opzichte der slavernij in de Ned. 
Koloniën schreef hij: La question de 1’esclavage 
aux Etats-Unis, La Haye 1862, waarvan tege
lijkertijd ook cene oplage verscheen „par un an
cien fonctionnaire des Indes neerlandaises”. 
Daarin wilde hij de in Ned.-Indië opgedane er
varingen dienstbaar‘maken aan de oplossing , 
van het slavenvraagstuk in Amerika. L. ■

WILLIGEN-RIVIER (VAN DER). Een gedeelte 
van den middonloop der Mamberamo (zie al
daar).

WILLUGHBEIA FIRMA Bl. Fam. Apocynaceae 
Akar gerip bësi (mal.), Karet akar gëroetoek 
(suMj W.K.), Karèt boekoe (palemb.), Tahoi 
(lamp.), Tjoengkangkang (sound.). Een zeer 
groote liaan, die over den geheclen archipel ver
breid is en die bekend is om het groote gehalte 
aan melksap, dat gemakkelijk coagulccrt en 
waaruit men rubber bereidt (Zie CAOUTCHOUC).

WILSEN (FRANS CAREL). Geboren te Wee- 
6 April 1813, uit het huwelijk van B. Wilsen

I

van

:
I..: en

;

4

ncn
en J. van der Bank, blijkbaar Nederlanders, al
daar wonende. Trad in Dcc. 18-11 in Nederland in
militairen dienst als volontair, ging in Mei 1842 
als korporaal naar Indië, waar hij bij de Topo- 
graphische opneming van Sumatra’s Westkust 
geplaatst werd. In 1846 kwam hij aan het Topo- 
graphisch Bureau te Batavia, werd in 1847 ver
plant'-! naar Semarang, en toen naar WillcTn I, 
waar hem, in zijn kwaliteit (sinds 1845) van 3e 
teckenaar der genie, bij BcsJ. 31 Maart 1849, no. 
4, te zamen mot den adj.-onderoff. Schönbcrg 
Müller als adjunct,'Qloor G.-G. Rochussen word 
opgedragen de basreliëfs van den Boroboedoer af 
te tcekenen. Vier volle jaren bleef hij daar werk
zaam; een buitengewone bolooning bij Besl. van 
J Mei 1853, no. 11 sloot voor beiden dien arbeid 
af. Van April 1849 —Juli 1853 hebben beiden 988 
basreliëfs op 476 bladen afgetcokond; Wilsen ver
reweg het meest en hot best. In dezen rcusachti- 

tceken-arbeid bestaat het voorname werkgoil
van Wilsen, hoewel hij door zijn oudheidkundige 
beschrijvingen o.a. van den Boroboedoer on Alën- 
doct cpn degelijk opmerker, on door een paar 
van zijn later verschenen romans een vaardig- 
schrijver zich toonde.

Zijn verdere loopbaan bij don topographischen 
dienst mist belang. Hij bracht het ook niet ver-

/V
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Zijn beide zonen F. W. Winter en C. F. Winter Jr. 
zoomede een kleinzoon F. L. Winter traden ii\. 
zekere mate in het voetspoor van hun vader en 
grootvader, zoodat ook dezen er het hunne too 
hebben bijgedragen om den naam Winter voor de 
beoefenaars der Javaansche taal- en letterkunde 
onvergetelijk te maken. Een marmeren gedenk- 
teckcn met borstbeeld door E. Lacomblé werd in 
1867 opgoricht aan de voorzijde van het erf van 
het residentie-huis te Solo; zie de schets in Tijd- 
schr. v. N.-J. 1867, I, tegenover bl. 523. Winter’s 
portret, gelithografeerd naar een teekening door 
zijn vriend en medewerker J. A. Wilkens, be
vindt zich in Tijdschr. v. N.-L, 1852, II, tegen
over bl. 216.

Er volge hier een opgaaf van Winter’s voor
naamste werken, zoo afzonderlijk als in tijd
schriften verschenen, door hem zelf, of door ande
ren tijdens zijn leven of na zijn dood, uitgegeven:

Javaansche instellingen, gewoonten en gebrui
ken te Soerakarta, Tijdschr. van N.-I., 5e jaarg. 
(1843), I, bl. 459, 564, 690; Beschrijving van 
de regtspleging te Soerakarta, ld. 6e jaarg. 
(1844), I, bl. 1, 99, 368, 479, II, bl. 1, 20; Homo, 
Een Javaansch gedicht, naar de bewerking van 
Joso Dhipoero, Verhandel. Bat. Gen., Dl. XXI, 
2e gedeelte (1847); Hanglïng darmo, bevattende 
de regering, enz. .van den vorst Iiangling Darmo. 
Naar een oorspronkelijk Jav. handschrift, in poë- 
zij bewerkt, ibid. Dl. XXV, 9e Stuk (1853); De 
Brat&joeda, de Rama en de Ardjocna-sasra, drie 
Javaansche heldendichten, in Javaansch proza 
verkort, Amsterdam 1845 (Uitgegeven door T. 
Roorda); Het boek Adji-Saka, oude fabelachtigo 
geschiedenis van Java, uit de poëzie in Javaansch 
proza overgebragt, Amsterdam 1857, 2 dln. (Uit
gegeven dpor J. J. B. Gaal en T. Roorda); dan de 
nog altijd' beroemde Javaansche zamenspraken, 
Dl. I, i)c\h 1848; herdruk Amsterdam 1862 (bei
de drukken uitgegeven door T. Roorda); 3e druk 
Amst. 1882, en 4e druk Amst. 1902 (beide druk
ken uitgegeven door A. C. Vreede); Dl. JI, Am
sterdam 1858 (uitgegeven door S. Keyzer); Kawi- 
Javaansch woordenboek, ten behoeve van dege
nen, die Javaansche gedichten wensehen te le
zen, opgesteld, Batavia 1880 (uitgegeven door 
Dr. H. N. van der Tuuk).

Met het oog op de beschikbare ruimte meenen 
wij met deze opsomming te moeten volstaan en 
verwijzen belangstellenden overigens naar be
staande registers op tijdschriften, in welke Winter 
bijcTragen heeft geleverd, (zie daartoe liet art. 
TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN in 
deze Ene., dl. IV, bl.,459 vgg.) en vooral naar den 
catalogus der Koloniale Bibliotheek 
venhage, welke bibliotheelczcer ruim van Win
ter’ s geschriften voorzien is.

Een uitvoerige necrologie bestaat niet 
Winter; Van der Tuuk, die W.’s Kawi-woorden
boek uitgaf, noemt zelfs niet eens zijn naam in 
de vrij uitvoerige voorrede; slechts in het Tijd
schr. v. N.-I. jaarg. 1852, II, ld. 215, en id. 1854, 
1, bl. 151 vindt men levensbijzonderheden [door 
W. R. van Hoövcll], aangevuld door 
artikel | van A. B. Cohen Stuartj in Javasche Cou
rant, 29 Jan. 1859, no. 9, terwijl een uittreksel uit 
beide bijdragen is opgenomen in de Handelingen 

• en Geschriften van het Indisch Genootschap, öo 
jaarg. 1859. bl. 51 vgg.; ecfn belangrijk bijschrift 
bij de reeds vermelde schets van het monument 
voor Winter gaf daarop D Hjartevelt] in Tijd-

WINONG (jav.). Zie TETRAMELES. 
WINTER (CAREL FREDERIK). Geboren 5 

Juli 1799 te Djokjakarta uit het huwelijk 
J. W. Winter en GErT L. Karnat z. In 1S06 ver
trok het gezin naar Soerakarta, in welke plaats 
de vader was aangesteld tot translateur in de 
Javaansclió taal. Reeds spoedig bleek de voor
liefde van den jongen Winter voor de Javaansche 
taal, en na een degelijke opleiding door zijn vader 
werd hij op 15 Febr. 1818 reeds benoemd tot 
adjunct-translateur hl die taal. Nadat zijn vader 
op 23 Jan. 1819 genoodzaakt was Solo te verla
ten, in rechten opgeroepen naar Scmarang, nam 
W. diens werk over en bleek volkomen voor zijn 
moeilijke taak te Soerakarta berekend. Bij Resol. 
van 29 Juli 1825 no. 8 volgde zijne aanstelling tot 
translateur en werd hem tevens de waarneming 
van het notarisambt opgedragen. Toen later ljet 
Instituut voor de Javaansche taal werd opge
richt, een instelling die dienen moest „om jonge
lingen in de gelegenheid te stellen, zoowel tot ver
krijging van grondige kennis in gemelde taal, als 
om met de inlandsche grooten en mindere Java
nen te kunnen omgaan en om hunne denkbeelden 
in die taal te uiten en in schrift stellen” (Ind. Stb. 
1832 no. 26) werd Winter spoedig daarop belast 
met het geven Van onderwijs aan dat instituut en 
bleef hij daaraan verbonden tot de opheffing in 

••• 1843, welke opheffing verband hield met de,op- 
• ' richting der Koninklijke Akademie te DelfUWan 

dit tijdstip af is meer en meer Winter’s groote 
kennis van het Javaansch en van de Javaansche 
instellingen, zeden en gebruiken aan het licht ge
komen. Deels uit eigen beweging, deels op uit- 
noodiging van Prof. Taco Roorda, die aan de 
Delftsche Akademie als hoogleeraar voor het 
Javaansch was benoemd, schreef en vertaalde W. 
verschillende werken in en uit het Javaansch, 
waarvan sommige door Roorda in Nederland 
werden uitgegeven. Moge het waar zijn, dat sedex-t 
de oprichting der Akademie de beoefening der 
zoolang verwaarloosde Javaansche taal in N e- 
derland met reuzenschreden vooruitging, 
niet minder waar is het, dat Winter in Indië 
door zijn werkenden vooral door zijn schier onaf
gebroken briefwisseling met Roorda en andere 
taalbeoefenaars een wezenlijk groot aandeel in 
die vorderingen had; zoodat men hem zou kun
nen noemen „de voedende bron der Kon. Akade
mie voor het Javaansch”. In 1844 werd Winter in 
vereeniging met J. A. Wilkens van gouverne- 
mentswege belast met de samenstelling van een 
zeer uitgebreid etymologisch Javaansch-Neder
landse!] woordenboek, doch door W.’s vele ande
re werkzaamheden als translateur etc. en voor
namelijk door het ernstig en nauwgezet opvatten 
van de hem opgedragen taak, vorderde de arbeid 
zeer weinig, zoodat van dit woordenboek ten 
slotte slechts een betrekkelijk klein gedeelte, „een 
eerste proeve” in het Tijdschr. van N.-I. (6e 
jaarg., 1814, dl. I, bl. 1, 76, 570) i n d ruk is 
verschenen; zie verder onder WILKENS. In 
1846 werd W. ter beschikking gesteld van het lid 
van den Raad van Indië Van Nes, destijds gouv.- 
commissaris voor de Vorstenlanden, om dezen in 
diens zending bij te staan en in het volgend jaar 
werd hem opgedragen een gedeelte der Indische 
wetgeving in het Javaansch te vertalen.

In 1853 was bepaald, dat hij geacht zou worden 
het radicaal te bezitten van ambtenaar 2e klasse. 
Hij overleed te Soerakarta den 14en Januari 1859.
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schr. v. N.-L 1867, I, bl. 523-528, met Biblio
grafie, bl. 529 — 531. Voor de juiste geschiedenis 
van den vader J. W. Winter, en het in diens 
plaats treden sinds 1819 van den zoon, zie 

^Rouffaer in Bijdr. Kon. Inst. 6e Rks., VI, 1899, 
bl. 323-327, aangevuld ibid. X, 1902, bl. 17-20 

^en 171.
WINTERGREEN. Zie GONDOPOERO(I,803).
WIRADÉSA. District met gelijknamige hoofd

plaats van de contröle-afdeeling, het regentschap, 
de afdecling 'én de residentie Pekalongan, met 
eenc oppervlakte van 96 K.MV Het district 
telt 3 onderdistricten met 120 desa’s; eind'1905 
had het eene bevolking van — 78000 zielen, 
waaronder 40 Europeanen en ongeveer 380 
Chineezen. •

WIRIAGER. Rivier in Wcst-Nieuw-Guinea. 
Zij mondt uit op de Noordkust der Maccluergolf, 
ten Oosten van de Kamoendan. De Wiriager 
loopt recht Noord-Züid, terwijl hare bronnen 
zich bevinden in het centrale gebergte van de 
Vogelkop, op den G. Faumai (1500 M.). De boven
loop heet Aimau. De Wiriager is minder belang
rijk dan de Kamoendan (zie aldaar), loopt bijna 
evenwijdig aan deze, is bijna even breed, doch 
minder diep. Slechts in haar benedenloop wordt 
een diepte aangetroffen van 4 tot 5 vadem bij een 
grootste breedte van 75 M. Haar eenige groote 
zijrivier (linker) is de Wanoeni, die water uit het 
Makiri- en het Tanemot-meer afvoert.

incarneert. Deze nederdalingen of incarnaties, 
Awatara’s, zijn, naar de gewone voorstelling, tien 
in getal, nl. 1. als Visch; 2. als Schildpad; 3. als 
Ever; 4. als Man-Leouw; 5. als Dwerg; 6. als 
Para^oe-Rama; 7. als Rfima, de hoofdheld van 
het Ramayapa en overwinnaar van Rawaï^a; 8. 
als Balabhadra, zoon van Wasoedewa; 9. als 
Krsjpa, diens broeder, die als wagenmenner van 
Ardjocna eene belangrijkc'rol speelt in het Maha- 
Bharata; 10. als het witte paard Kalki, als hoe
danig Wisjnoe nog verschijnen moet in de toe
komst om de wereld van onverlaten te bevrijden. 
In eeno meer philosophische opvatting is hij Poe- 
roesjottama, de hoogste geest of persoonlijkheid, 
en als zoodanig treedt hij als Krsjpa op in de 
Bhagawad-Gïta, den Zang des Hoeren. De titel 
van Bhagawan, d.i. Heere, wordt voornamelijk 
op Wisjnoe toegepast, terwijl de titel ÏQwara 
gewoonlijk aan Qiwa wordt toegekend, hoewel 
Ï9wara-Gita ook als synoniem van Bhagawad- 
Gita in gebruik is. Van bhagawan is afgeleid 
de sectenaam Bhagawata, d.i. vereerder van 
Wisjnoe, Wisjnoeiet. Uit het feit dat Wisjnoe de 
bij uitstek werkzame godheid is, die telkens de 
orde in de wereld herstelt, heeft zich de voorstel
ling ontwikkeld, dat hij in de Indische Trimoêrti 
degene is, die de wereld in stand houdt, terwijl 
Brahma de schepper en Qiwa de vernieler is. D"och 
deze voorstelling is van betrekkelijk laten tijd. 
De meest gewone namen of, wil men, bijnamen, 
van W. zijn Hari (o. a. ook Zon beteekenendc), 
Narayana, Ivrsjpa, Triwikrama, Poeroesjottama, 
Madhawa. Zijne gemalin is Laksjmi of Qrl, do 
godin van Schoonheid en Fortuin: zijn rijdier is 
Garoeda, de slangendoodende reuzenvogel. De 
meest gewone voorstelling van Wisjnoe is, dat 
hij afgebeeld wordt als slapende in den oceaan 
en rustende op de gekronkelde wereldslang (pesja, 
terwijl uit zijn navel een lotusstengel ópschiet, 
op welks bloem Brahma gezeten is.

WITRIWAI. Landsehap aan de Noordkust van 
Nieuw-Guinea, ten Oosten van Takar, en zijn 
naam ontleencnde aan de aldaar uitmondende ri
vier, welke zich spoedig verbreedt en een soort 
binnenzee vormt, waarin meerdere kampoengs 
gelegen zijn, bewoond 'door Papoea’s van den 
stam Bonggo.cn zich onledig houdende met de 
vischvangst, de bereiding van sagoe en het aan
leggen van tuiien. Oostelijker vallen nog twee 
rivieren, de Wirwai on Borowai, in zee en ook 
aan deze hebben de Bonggo nederzettingen. 
Aanraking met hunne naburen op den vasten 
wal is er weinig; daarentegen wel met de bewo
ners der nabij liggende eilandjes.

WITTE MIEREN. Zio TERMIETEN.
WLINGI. District van de contröle-afdeeling 

Wlingi, gelegen in het regentschap en de af
decling Blitnr, residentie Ködiri; met eene op
pervlakte van 520 K.M.3 Het district tolt 60 
desa’s en had ulto. 1905 eene bevolking 'van

- 64.000 zielen, waaronder 220 Europeanen en 
350 Chineezen. Do gelijknamige districtshoofd - 
plaats is de standplaats van den controleur. Het 
is een mooi plaatsje, gelegen aan de spoorlijn 
Blitar — Malang. ligt 1000 voet. hoog, heeft een 
heerlijk klimaat en is in opkomst.

WÓEbANI (mal.). Zie QUISQUAL1S IN- 
DICA.

WOEDOELAN (jav.). Zie SCAEVOLA FRU- 
TESCENS.

WOEJANG (mixah. landst.), FOEJA is de

meni

:

I

!
. WIRID. Verbastering van het Arabische woord 

irird. Men verstaat daaronder eene bij de mystie
ke godsdienstoefeningen te rcciteercn litanie, 
eene soort van dikir (zie aldaar). De woorden en 
formulieren der in de mystieke orden door de 
broeders te recitceren tvirid’s zijn veelal van den 
grondlegger der orde zei ven afkomstig.

WIROE (jav., soknd.). Zie L1CUALA.
WIROSARI. Contröle-afdeeling met gelijk- 

namigi- hoofdplaats van de afdecling Grobogan, 
residentie Somarang, bevattende de districten 
Wirosari en Kradènan, met een pppervlakte van 
718 K.M.3. Ingevolge Gouv. Bt. van 14 Septem
ber 1961 No. 13 wordt deze contröle-afdeeling 
lijdelijk bestuurd door den Assistent-Resident 
van Grobogan, ter zijde gestaan door een con-

i

i

/•

i

rolour.
WIROSARI. District van do gelijknamige con- 

tróle-afdeeling, het regentschap en de afdecling 
Grobogan, residentie .Se ma rang met eene opper
vlakte van 388 K.M2. en een bevolking op ultimo 
1905 van 57000 zielen, waarvan een 30 tal Euro
peanen en ongeveer 400 Chineezen. Wirosari is 
de standplaats van den controleur der contröle- 
afdeeling en van <|^-n adjunct-houtvester der 
houtvesterijen Noord-West-Wirosari en Noord- 
Kradènan. Het plaatsje is gelegen aan do 
stoomtramlijn Pocrwodadi-Blora, heefteen groe
ten pasar, waar veel rijst en këdêlö worden 
verhandeld.

WISJNOE. Eene Indische godheid, die in den 
Weda tot do góden van hot hoogste gebied be
hoort on voorgesteld wordt als gezel van Indra in 
den strijd tegen Ahi, de wolkenslang. Zijn voor
naamste daad is de doorschrijding van het lucht
ruim in drie schreden, vanwaar zijn bijnaam Tri
wikrama. In do mythologie van het na-Wedische 
tijdperk treedt hij vooral op als de bij uitne
mendheid krachtige god, die om boosheid en 

gorcchtighoid in do wereld te bestrijden, tel
kens in verschillende gestalten nederdaalt, zich

•i
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op eene plank, dio op schragen staat, om hierop 
geklopt te worden. Men legt vier of meer bast. 
roepen op elkaar en slaat ze dan met een hamer
tje in elkaar, zoodat de lagen bast tot eene soort 
lijmpap worden, waarin geen vezel meer is te 
herkennen. De breedte is dan aanmerkelijk toege- 
■nomen. Is dit alles nu tot een lap geworden, dan 
vouwt men die op in vieren of achten en beklopt 
ze met fijnere hamertjes, maar zorgt tevens de 
lagen telkens van elkaar te trekken, omdat men 
ze niet weer in elkaar wil slaan. Onder het klop
pen moet men de foeja altoos vochtig houden, 
anders splijt ze onder de bewerking. Ten slotte 
vouwt men het stuk uit. Door het kloppen wint 
het niet in lengte; om het langer te maken, legt 
men een ander versch geklopt stuk-zoodanig er 
op, dat de randen elkaar een eindweegs bedek
ken. Deze dubbele laag slaat men dan weder tot 
eene enkele ineen.

Vervolgens wordt de foeja.in den wind ge
droogd en bestreken met plantensap of gedom
peld in een afkooksel van boomschors, dan door 
het slijk gehaald, gekookt en gereinigd. Daarna 
is zij voor het gebruik gereed. Men maakt er 
van: saroengs, baadjes, hoofddoeken, schaam- 
gordels, zakken om sirih-pruimbenoodigdheden 
in te bergen en groote lappen, die tot dekens die
nen. Goed bewerkte foeja kan men wel een half 
jaar dragen; tegen nat worden is zij niet bestand.

De foeja voor dagelijksch gebruik is grof en 
bruin of zwart van kleur; die welke voor feesten 
dient, is wit en dun geklopt. Zij wordt óf uit de 
hand beschilderd, of met verfstof gekookt. De 
hamertjes voor het foeja-kloppen bestaan uit 
een vierkant stuk steen, voorzien van inkervin
gen. In het midden der diktezijden zijn gleuven 
gemaakt, waarin een rotan past, die aan drie 
zijden om den steen is heengebogen, en welks 
uiteinden aan elkaar zijn gebonden, terwijl er 
een stukje hout tusschen is geklemd, dat al' 
handvat dienst doet. De inkervingen zijn ge
maakt, om de f«?eja niet met het volle vlak van 
den steen te Treffen. Naar de inkervingen (van 
weinige groote, tot vele fijne, recht of diagonaal 
loopende) of do figuurtjes in het steenen vlak van 
het hamertje gesneden, onderscheidt men een 
tiental soorten van foeja-klophamers.

Het gebruik van steenen hamers, mot zoovel) 
patronen bewerkt, is zeker wel oen Toradjasche 
uitvinding. 'Bijna overal elders zijn de klophamers 
van hout, al of niet van inkervingen voorzien, 
maar lang niet zoo fijn bewerkt als de Toradja- 
sche hamerstcenen, met hun veerkrachtig rotan
handvat. Alleen de ■metalen klophamers van Ja
va en Madoera komen dy- der Toradja’s zeer 
dicht nabij, maar ze zijn niet zoo veelsoortig 
en hebben ook geen veerkrachtig handvat, maar 
een van hout, dat rechten stijf is. In hare berei
ding .tot schrijfpapier heeft de foeja-industrie op 
Java hare hoogste ontwikkeling bereikt, in de 
fijne foeja die, al of niet beschilderd, de dracht 
was op de feesten der Toradja’s van Midden- 
Celebes, heeft do Toradja’sehe klopkunst nage
noeg even goede voortbrengselen weten te leve
ren.

naam, die aan de totkleedingstof bewerkte boom
bast is gegeven, in den tijd toen zij nog handels
artikel was. Het woord is in het liandels-Ma- 
loiscli overgenomen uit do Minahassische talen, 

het. woejang (vrouwensaroeng) luidt. In de 
Minahasa werd' de geklopte boomschors opge- 
köcïït”3óor de Chineezen, in groote lappen, die 
bestemd waren tot vrouwensaroengs pn daarom 
woejang heetten. Van uit de Minahasa en de To- 
mini-bocht had vroeger een belangrijke uitvoer 
van foeja plaats naar Soerabaja en Singapore, 
waar zij werd gebruikt’tot ondcrlcgsel bij het 
koperen van schepen. Later .is men daarvoor 
vilt gaan bezigen, waardoor de handel in foeja 
geheel ophield.

Geklopte boombast (foeja) is zonder twijfel 
eenmaal de algemeene volksdracht op de Indo
nesische eilanden geweest. Daar waar de huidige 
beschaving der inheemsche bevolking nog een 
ouder tijdperk vertegenwoordigt, is zij het nog. 
Bij godsdienstige feesten en in den rouwtijd is, 
waar het Heidendom nog bloeit, de dracht van 
foeja verplicht, althans aanbevolen, ornaat men 
bij zulke gelegenheden in meer onmiddellijke 
aanraking komt met de gestorven voorouders en 
zich dan kleedt in de stof, die hun tót kleeding 
diende.

Zoowel op de vier groote Soenda-eilanden en 
de nabijgelegene kleinere eilanden als op Jial- 
mahéra, Ceram, Boeroe, Soemba, Timor, Nieuw- 
Guinea en de tusschengelegen eilanden is het 
vroeger bestaan hebbend of thans nog bestaand 
gebruik van foeja geconstateerd. Ook van de 
overige deelen van den Indonesischen Archipel, 
de Filippijnen en Malaka, is het bekend, dat er 
foeja is gedragen en hier en daar nog wordt ge
dragen.

Waar zij reeds ais kleedingstof was verdwe
nen, is de foeja nog in enkele streken in gebruik 
gebleven, de grove soort als pakmiddel, de fijne 
soort als schrijfpapier, voornamelijk op Java, 
Sumatra en Celebes. Maar ook dit gebruik van 
foeja is aan het uitsterven; waar het nog be
staat, is het een verschijnsel van conservatisme.

Gelijk wel van zelf spreekt, wordt in verschil
lende streken de bast van verschillende boom
soorten tot kleedingstof bewerkt, maar over het 
algemeen zijn het boomen van het geslacht der 
Urticaceeën, die daarvoor dienen, in het bizon - 
der de farailiën Artocarpus en Ficus. De namen 
van sommige dier boomen en die van eenige der 
voornaamste klopwerktuigcn zijn over liet ge- 
hcele Austronesisch taalgebied verbreid, waar
uit valt op te maken, dat de volken, die ze be
zitten, de kunst van foeja maken van gemeen
schappelijke voorouders hebben geerfd.

Nergens heeft het kloppen van boombast tot 
kleedingstof zich hooger ontwikkeld dan bij de 
Toradja’s van Midden-Cclebes. De boom, waar
van men den bast wil bewerken, wordt omge
hakt en geschild; de schors wordt van den bui- 
tenbast ontdaan en uitgeloogd in kokend water, 
waarin nog asch is gedaan. In nog vochtigen 
toestand worden de bastreepen daarop met een 
steenen klophamertje bewerkt, om ze murw te 
maken, vervolgens ‘uitgewasschen, opgevou
wen, in bladeren gepakt en te rotten gelegd. Om 
dit gistingsproces niet te storen, zorgt men niet 
tegen de foeja te stooten en ze niet droog te laten 
worden. Hierop worden de bastreepen, die door
gaans niet veel breeder zijn dan een span, gelegd
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Literatuur: N. Adriani en Alb. C. Kruyfc, Ge
klopte boomschors als kleedingstof op Midden- 
Celebes en hare geographischo verspreiding in 
Indonesië, Intern. Areli. f. Ethnogr., Dl. XIV, 
1901; Aanvullingen en verbeteringen daarop 
door Dr. J. D. E. Schmeltz, Dl. XVI, 1903; in één
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deeltje uitgegeven in: Publicaties uit ’s Rijks 
Ethnographisch Museum, Serie II, no. 4, 1905; 

l fbid. De Bare’e-sprckende Toradja’s vanMidden- 
Celebcs, 1912, Dl. II, bl. 313-324.

WOEKER, WOEKERWET. Zie OVEREEN
KOMSTEN, dl. III, bl. 221 en VOLKSCRE- 
DIET WEZEN.

WOEKER DIEREN. Zie PARASIETEN. 
WOEKERPLANTEN. Woekerplanten noemt 

men die planten, die het voedsel, dat zij 
hare ontwikkeling noodig hebben, geheel of ge
deeltelijk onttrekken aan levende organismen. 
Men weet, dat over het algemeen de planten het 
vermogen bezitten om het belangrijkste element, 
waaruit haar lichaam is opgebouwd, uit eéne 
anorganische bron te putten. Zij bezitten nl. de 
eigenschap om onder den invloed van het licht, 
het koolzuur uit de lucht te ontleden, de lcoojstof 
daaruit af te zonderen en hieruit met de bestand- 
deelen van het water een organische stof, een 
koolhydraat, te "bereiden.

Dit koolhydraat dient dan weder als grondstof 
voor de vorming van andere koolwaterstoffen en 
eiwitachtige verbindingen, die samen het voedsel 
uitmaken, dat de plant noodig heeft.

Niet alle plantendeelen echter zijn tot kool- 
zuurontlcding in staat. In werkelijkheid zijn het 
alleen die organen, die groene kleurstof (blad-* 
groen, chlorophyl)bezitten. Deniet-groenedeelen: 
de wortel, de knol, de bol, de stam etc. zijn in 
hunne voeding van de chlorophyl-houdcnde cel
len afhankelijk; het voor hunne ontwikkeling 
noodigc voedsel wordt hun van uit de bladeren 
toegevoerd.

Op dien regel echter, dat de planten liaar eigen 
voedsel maken, zijn menigvuldige uitzonderingen. 
Er zijn planten, die in het geheel geen chlorophyl 
bezitten, die dan ook niet in staat zijn eenige 
voedingsmaterie te maken en daarom eenvoudig 
teren op het organisch voedsel,.dat door andere 
planten is bereid. En naast deze zijn er nog andere 
planten, die wel is waar in het bezit zijn vair 
chlorophyl, doch niet tot nornial# ontwikkeling 
komen, wanneer zij niet een deel van het benoo- 
digde voedsel aan eene andere bron ontnemen.

en zich daarbij tevreden met het 
voedsel, dat haar in afgestorven plantaardige 
en dierlijke organismen wordt aangeboden: sa- 
p r o p li v t en, maar andere nemen daarmee 
gei n genoegen en ont trekken het voedsel aan 
levende organismen en dan vaak ten koste van 
lel h-ven dier planten en dieren, waarop zij zich 
\ e,-1 jgen : dit zijn p a r a s i e t c n of w o e k e r- 
p I a n t e n.

In de eerste plaats denken wij hier aan het 
hoirleger van bacteriën en van schimmels aan 
wier voedingswerkzaamheid en daarmee gepaar
de ontleding der grondstof wij o.a. te danken heb
ben, dat alle gestorven planten en dieren, in 
plaats van zich van janr tot jnar en van eeuw tot 
eeuw optchoopen en de aarde met dikke lagen te 
bedekken, ten slotte geheel aan ons oog worden 
onttrokken, maar die ook, waar zij als parasie
ten optreden en levende wezens aantasten, de 
oorzaak zijn van allerlei ziekten en ten slotte 
vaak ook van den dood dier organismen. Derge
lijke planten, die in haar voeding zoo belangrijk 
van den alge meunen regel afwijken, behoeven 
wij echter niet alleen te zoeken onder de eenvou
dig georganiseerde wezens. Het is volstrekt niet 
zeldzaam onder de plantenfamilics, die door den

bouw harer bloemen, de wijze van hare bevruch
ting en zaadvorming en hare verwantschap met 
andere, gerekend moeten worden te behooren tot 
de hoogstontwikkelde, vormen aantetreffen, die 
tot de saprophytischc of parasietischc leefwijze 
zijn overgegaan. Dat eene dergelijke belangrijke 
wijziging in de voeding gepaard gaat met merk
waardige veranderingen in de gcheele organisatie 
van de plant ligt voor de hand.

Maken zij haar eigen voedsel niet meer, dan 
verdwijnen ook de bijzonder voor de opname van 
het koolzuur ingerichte organen en vinden wij 
dan ook bij die planten vaak in het geheel geen 
bladeren meer of in de plaats daarvan kleine 
schubjes. Het licht speelt bij do voeding dan 
geen rol meer -en ook eene levendige verdamping 
tot ondersteuning der assimilatie en tot opvoering 
der anorganische bestanddeelen uit den bodem 
naar de laboratoria, waar de omzetting der orga
nische grondstoffen in voedings bestanddeelen 
plaats vindt, is niet meer noodig. De vaatbundels 
ter opvoering van het water blijven zwak ontwik
keld en houtvorming komt ter nauwernood meer 
voor.

Natuurlijk staat hier weer tegenover eene ont
wikkeling van gansch nieuwe eigenschappen, 
waardoor de parasiet in staat wordt gesteld in 
het lichaam van het organisme, waarop zij zich 
gevestigd heeft, intedringen en daar plaatsen op- 
tezoeken, waar zij zich het gemakkelijkst van het 
voedsel kan meester- maken.

Saprophyten en parasieten onder de Phanero- 
gamen vindt men over de gansche wereld ver
spreid, in dc Tropen meer dan elders, doch ook 
in andere streken worden zij niet gemist en in 
ons eigen vaderland behooren zij volstrekt niet 
tot de zeldzaamheden.

In onze tropische gewesten komen dc eigenaar
dig gebouwde EalanophoreÜi voor. Verschillende 
soorten, behoorende tot de geslachten Balano- 
phora en Eho.palocnemis worden daarvan in de 
oorspronkelijke wouden in dc hoogere berg
streken veelvuldig aangetroffen. Bij de inland - 
sche bevolking zijn ze wel bekend en worden 
in sommige streken ijverig ingezameld, omdat dc 
knollen dezer Balanophora's veel was bevatten 
en de bevolking zich daaruit een soort van kaars 
weet te maken.

Daartoe worden de knollen fijn gewreven ent 
deze massa op fijne bamboestokjes gebracht en 
aangestoken.

De Balanophora's en Rhopalocncmis zijn wor- 
telparasieten. Met haar heldergele of somtijds 
min of meer roodachtige knollen vindt men zo 
vastgehecht aan de wortels van verschillende 
boomen als Schima Noronhae (Poespa), Vacci- 
nium, Ficus c. a., meestal min of meer ver
scholen onder de half vergane bladmassa, die den 
boschbodem bedekt, zoodat ze gewoonlijk eerst 
in het oog vallen wanneer ze bloeien.

Bladdragcnde stengels of iets wat naar oen 
chlorophylapparaat gelijkt, be.zit.ten zij in het 
geheel niet; de volwassen plant bestaat uit een 
min of meer onregelmatig gevormden knol en don 
daaruit te voorschijn tredenden blocmdragenden 
stengel of do stengels, dje in den regel geel zijn 
gekleurd evenals de knol. Graaft men cent» plant 
uit den grond, dan blijkt op de doorsnee, dat

*) Op West-Java bijv. op den GSdé wor
den zij „proet” geheeten.
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zij bestaat uit een eigenlijken knol, een bloem
stengel en oen zeker aantal geschubde knoppen 

verschillenden leeftijd daaromheen, die later 
op hunne beurt bloemstengels boven den grond 
zullen worden. Deze worden dus binnen in het 
weefsel aangelegd; zijn ze zoo goed als volwas

dan breken ze door de schorslaag van den

van het vlechtwerk aanmerkelijk op en verande
ren zich in min of meer afgeronde ballen van 
parenchym. Uit die parenchym-ballen ontstaan 
dan de bloemen, die den eersten tijd nog geheel 
in do Cisstis blijven opgesloten. Naarmate zc in 
omvang toenemen, oefenen zij een steeds grootc- 
ren druk uit op de daar boven gelegen schorsin
gen, die eindelijk bersten, waardoor de jonge 
bloemknop naar buiten komt. Zoo ziet men dan 
op zulk een Chssws-stcngel, die het Rafllesia- 
mycelium in zijn weefsel draagt, op verschillende 
afstanden verhevenheden ontstaan van kleine 
nauwelijke te onderscheiden opheffingen af, tot 
aan die van de grootte van een hoenderei toe, tot 
eindelijk de bloemknop te voorschijn komt, die 
langzamerhand grooter en grooter wordt en 
eindelijk de afmetingen kan bereiken van een 
reusachtige kool omgeven door een groot aantal. 
schutbladen.

Deze schutbladen wijken ten slotte uit elkan
der, terwijl de bloem zich ontplooit en 5 grootc 
bloemdekbladcn ontvouwt, die in den regel fraai 
gekleurd zijn, terwijl tegelijk in het binnenste ge
deelte van de bloem een zuil zichtbaar wordt, 
gedekt door een dikwijls zeer fraai en met sier
lijke uitsteeksels gewapend schild, welk schild 
onder aan den rand bij de mannelijke bloemen de 

• meeldraden draagt en bij de vrouwelijke de ring
vormig om den rand loopende stempelopper- 
vlakte.

Over de geschiedenis der ontdekking der eerste 
Rafllesia — de Rafllesia Arnoldi — en over andere 
soorten van dit geslacht, zie onder RAFFLESf A.

Eene andere tot dezelfde familie behoorendo 
plant, die in leefwijze met de Rafllesia’s overeen
komt, is Brugman#ia Zippélii, die in de bosschen 
van den Salak in de nabijheid van Buitenzorg 
lang niet zeldzaam is.

In uiterlijk voorkomen zeer afwijkend van deze 
gewassen, doch Qok echte woekerplanten, die bla
deren en bladgroen missen, zijn de Cassytha’ s uit 
de familie der Lauracecën en de Cuscula's 
uit de fainilie^ler Convolvulacceën. De

van

sen,
knol naar buiten, die dan bekervormig het onder
ste gedeelte vaxi den bloemstengel blijft om
sluiten.

De kieming van liet zaad geschiedt als volgt: 
Uit de kleine zaden vormen zich draadvormige 
kiemplantjes, waaraan geen zaadlobben te on
derscheiden zijfi. Het kiemplantje hecht zich 
aan den wortel van de voedsterplaiit en groeit 
uit tot een knolletje, dat met zijn basis een groo
ter of kleiner deel van de oppervlakte van den 
wortel omvat, en van uit de plaats van aanhech
ting naar beide zijden als het ware om den wortel 
heengroeit.

Op de plaats van aanhechting verdwijnt het 
schorswecfscl van den voedingswortel, terwijl uit 
het houtlichaam van den wortel vaatbundelstren-

!
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gen naar binnen in den knol dringen, die op hunne 
beurt vertakkingen uitzenden naar de jonge 
bloemstengels, zoodat een vrij aanzienlijk deel 
van den Balanophora-knol in directe verbinding 
staat met de vaatbundelelementcn van den wor
tel der voedsterplant. Andere Indische woeker
planten, de Rafllesia’s en Brugmansia’ s zijn in 
verband met hare parasitische leefwijze nog 
eenvoudiger, in zoover zij in het geheel geen vrij 
te voorschijn tredend planten-lichaam meer 
vormen.

Wat cene Rafllesia ons vertoont is niet anders 
dan eene enkele reusachtige bloem, die uit den 
stam van de voedsterplant te voorschijn is ge
broken.

Er zijn verscheidene soorten van het Vita- 
ceeën-geslacht Cissus, die in de tropische oerbos- 
schen lianen vormen en wier stengels nu eens 
ronde, dan weer meer bandvormige slingers kun
nen maken van zeer aanzienlijke lengte.

Op zulke vrij dikke Ch'ssw.s-stengels nu woeke
ren de Rafllesia’s. De uiterst kleine zaden van 
deze woekerplant, bestaande uit een zeer weinig 
gedifferentieerd en slechts uit enkele cellen opge
bouwd embryo, omgeven door voedingscellen, 
komen op een of andere wijze op de Cissus 
terecht en gaan daar tot kieming over. De jonge 
kiemplanten dringen reeds spoedig naar binnen 
en vormen in het schors weefsel van de Cissus 
hare tot een zeer eenvoudig thallus gereduceerde 
vegetatieve organen, welk thallus geheel het 
voorkomen en het karakter van een schimmel- 
mycelium kan aannemen. In liet eenvoudigste 
geval bestaat het uit een onregelmatig vlecht
werk van eenvoudige, veelvuldig vertakte dra
den. Bij Rafllesia woekeren die draden in de se
cundaire schors van oudere stammen onbegrensd 
voort en zenden takken uit die loodrecht naar 
beneden groeien tot de grens van het hout. Bij 
verderen diktegroei van dit laatste, worden hare 
uiteinden meer en meer door de houtclementen 
omsloten, doch daar de basis dier loodrechte 
takken het vermogen blijft behouden om te 
groeic.n, blijven zij als het ware meegroeien naar
mate de Cissus in dikte toeneemt.

Wanneer nu eene bloem zal gevormd worden, 
clan zwellen daar ter plaatse enkele thallusdradcn 
uit de loodrecht naar het hout loopende takken-

r. .

eerste behooren uitsluitend in de warmere ge
westen thuis en worden ook op J a v a gevon - 
den; de Cuscula’s daarentegen, waarvan een “»0 
soorten bekend zijn, vindt men over do gansche 
wereld verspreid. Enkele soorten komen ook in 
Nederland.voor en zijn hier bekend onderden 
naam van w a r krui d of d u i velsnaaiga- 
ren. Hoezeer ook de plantenfamilies, waartoo 
deze gewassen behooren, van elkander verschil
len, toch komen zij in haar leefwijze nagenoeg 
geheel met elkander overeen; zij jiebbcn de 
eigenschap zich over andere gewassen hec-n te 
slingeren, daaraan haar voedsel te onttrekken 
en die planten als het ware uiltezuigen en in 
haren normalen groei te belemmeren.

Bij alle hierboven behandelde woekerplanten: 
Balanophora, Rhopalocnemis, Brugmansia, Uaflle- 
sia, Cassytha en Cuscuta openbaart zich de ware 
parasitische aard reeds dadelijk door het-gemis 
aan groene plantcndeelen, maar dit is niet altijd 
het geval.

Viscum album (Maretak, vogellijm, mistletoe) 
is niet minder een woekerplant, al laat zij dit 
door het bezit van goed ontwikkelde en tot krach
tige assimilatie ingerichte groene bladeren niet 
zoo dadelijk blijken. En zoo is het ook met de tro
pische vormen van dit geslacht en van het na
verwante geslacht Loranthus. Verreweg de
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meeste Loranthaceae, waartoe ook Viscum be
hoort, zijn kleinere of grooterc struiken met 
goed ontwikkeld takstelsel en vrij grootc blade
ren, die op de stammen en takken van boomen 
en struiken woekeren. In den regel zijn ze niet 
gebonden aan bepaalde voedsterplanten. Vis
cum album woekert op een groot aantal boomen 
en zoo is het ook met de verschillende soorten 
van Loranthus op Java. Loranthus pentandrus 
bijv. groeit in de omstreken van Buitenzorg op 
boomen behoorendo tot zeer verschillende fami
lies.

hebben over den woesten grond binnen haar be- 
schikkingskring (zie I, bl. 277 en 821; II, bl. 
734), heeft anderzijds het gouvernement den 
woesten grond tot Jandsdomcin verklaard (zie 
I, bl. 629 vg.), hetgeen tot zwarigheden leidt. 
Een andere moeilijkheid ontstaat uit de beslis
sing, of voormalige cultuurgrond weder geheel 
woest geworden („kennelijk verlaten”) is, dan 
of daarop nog individueele réchten voortleven; 
meermalen neemt het gouvernement het eerste, 
de bevolking het tweede aan. Woeste grond 
wordt in cultuur gebracht hetzij door inlanders 
(zie ONTGINNING en ONTGINNINGS HECHT) 
of vreemde oosterlingen, hetzij dóór het Europee- 
sche grootkapitaal op den voet van erfpacht, 
landbouwconcessie enz. (zie I, bl. 18 vg., en II, 
bl. 525 vg.). Voor het regeeringsonderzoek naar 
de rechten op woeste gronden, zie I, bl. 820.

WOEWOER (jav.). Zie BOELOE-AJAM.
WOHAN (jav.). Zie ARECA CATECHU.
WOJLA. Een landschap van de onderafdee- 

ling Meulaböh, afdeeling Westkust van Atjèh, 
met 2103 geregistreerde mannen (Ï915). Het be
staat uit het benedenstroomgebied van de Kroe- 
ëng Wójla, en grenst ten N.W. aan Teunóm, 
onderafdeeling Tjalang, ten Z.O. aan Boebön en 
Moegó, en ten N.O. aan Toengköb en andere 
landschappen der voormalige Kawaj XII. Het 
tot die federatie gerekende Ara is ingevolge Gouv. 
besluit van 6 Juni 1911 verdeeld tusschen Wójla. 
dat het op den linker rivieroever gelegen ge, 
deelte, en Toengköb, dat het stuk op den rechter
oever kreeg. De Kroeëng Wójla is tot op 1 mijl 
van de monding 400 M. en verderop 150 M. 
breed. Hoewel bij hare monding 20 vadem diep, 
is liet in- en uitvaren gevaarlijk wegens de zeer 
hevige branding op een voor die monding ge
legen zandbank. Met de bevaarbaarheid voor 
stoombarkassen zijn in 1903 proeven genomen. 
De branding aan de koeala en boomstammen, 
welke zich hier en daar onder water hadden vast
gezet, leverden eenige bezwaren: overigens bleek 
de rivier tot boven Koeala Bèë zeer wel be
vaarbaar. De Wójla neemt binnen het land
schap van haar naam achtereenvolgens op: 1. de 
Kroeëng Toetoeë, r. de Aloeë Gaseuë en Aloeë 
Teumaröm, 1. de Kroeëng Tangké en Kroeëng 
Bèë, en ten slotte r. de Kroecng Lambalè. De 
bevolking, waarin het oudere Minangkabausche 
element steeds zwakker, en het jongere Atjèli- 
schc geleidelijk sterker wordt, leeft in gampöngs 
of seuneubö^’s, staande onder keutjhi*, panglima 
of peutooa getitelde hoofden. Die dorpen en 
nederzettingen liggen alle langs of in de nabij
heid van hoofdstroom en zijrivieren, zijnde de 
meer landwaarts in gelegen terreinen meestal 
te moerassig voor bewoning. Rijstbouw, pepcr- 
cultuur, veeteelt (karbouwen), en vischvangst 
zijn de gebruikelijke kostwinningen. Vroeger 
werd in do bovenstreken ook goud gowasschen, 
maar een in 1903/4 naar den wijdvormaarden 
Wójla’schon goudrijkdom ingesteld geologisch 
onderzoek leverde* teleurstellende uitkomsten. 
De rivier stroomop gaande, passeeren wij de 
ressorten van: 1. Keudjroeën Tandi. Zijn gobied 
strekt zich uit van zee tot aan do Aloeë Ram- 
böng en Aloeë Peureuman, en omvat langs den 
rechter oever: Peuribö, Iveuëb, Loebö*-, Tjót 
Lagan, en langs den linker: Tjót Rambot, Koeta 
Teungöh, Pasi Sali of Scunali, Tjót Ramböng, 
Maléli en Napa. Ook de uitgestrekte Lam Balè-

een
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Alle Loranthaceae brengen bessen voort, die 
uiterst kleverig zijn en door vogels gaarne wor
den gegeten. De 'zaden komen dan met de uit
werpselen op de takken der boomen terecht.

Het is lang geen zeldzaamheid op een en den- 
zelfden boom, bijv. een gewonen populier, een 
groot aantal van die woekerplanten te vinden en 
zoo is het ook op Java met Loranthus. De ge
wone kapokboom, Eriodendron anfractuosum, is 
blijkbaar cene boomsoort, die zich voor de ont
wikkeling van Loranthus bij uitstek leent. Niet 
zelden komt het voor, dat een kapokboom, wan
neer hij zijn eigen bladeren heeft laten vallen — 
hetgeen een periodiek verschijnsel is — op al 
zijn takken van onderen tot boven bezet is met 
Loranthus-struiken. Hetzelfde ziet men ook vaak 

• op oude dadap- en koffieboomen, waarop bij 
voorkeur Loranthus atropurpureus schijnt te 
woekeren.

Ook de Ficus-soortcn, de verschillende soorten 
van Mangif era. (Mangga) en Citrus (djëroek- 
boomen) dragen veelal Lorattf/ttts-struikjes. Een 
en dezelfde djeroek-boom draagt vaak verschil
lende soorten van Loranthus en van Viscum ( V. 
oriëntale, V. compressum). Alleen Palmen schij
nen van deze woekerplanten verschoond te 
blijven.

WOEKOE. Zie TIJDREKENING.
WOELOE. 74ïq SËMBAHJANG.
WOELOER. Zie DAMAR (Dammer).
WOENGOE (jav.). Zie LAGERSTROEMIA.
WOENI (jav.). Zie ANTJDESMA.
WOERLALI. lief Oostelijke deel van liet klei

ne eiland Daam of Dammer wordt ingenomen 
door ruim 2/;1 van een ringwal met 7,5 KM. diame
ter, waarbinnen zich de eigenlijke vulkaan Wocr- 
lali verheft, met 800 a 830 M. grootste hoogte, en 
twee kraters, welker bodems op 030 en 060 M. 
gelegen zijn. Door de vele solfataren bij deze 
kraters wordt vrij veel zwavel afgezet, die tus
schen 1911 en 1913 door een Fransche maatschap
pij geëxploiteerd werd; de maximum hoeveelheid 
product per maand bedroeg ongeveer 75 ton. 
(Molengraaff in Jaarb. Mijnw. 1916. Vcrh. I).

WOEROE SINTOK (jav.). Zie CINNAMO- 
MUM SINTOK.

WOEROEK (jav.). Zie RHAPIS JAVANICA.
WOESTE GRONDEN. Onder woeste gronden 

worden gewoonlijk verstaan alle gronden, die nog 
nimmer in cultuur zijn gebracht, óf waarop allo 
sporen van cultuur en van individueele rechten 
verdwenen zijn. Zij bestaan meerendeels uit 
boschgronden; voorts uit ulang-alangvclden, 
'moerasgronden enz. Uiteraard worden zij in 
grooter uitgestrektheid aangetroffen in het 
hooggebergte, dan in het gemakkelijker in cul
tuur gebrachte laagland. Terwijl nu in de meeste 
streken van Jndië inlandseho gemeenschappen 
sinds overoude tijden het behsikkingsrechtc
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zen uitgebreid cn werd Do Wolff, hij besluit van 
4 Dec. 1903 benoemd tot tijdelijk hoofdinspec
teur van den Pandhuisdienst en een jaar later 
wegens de vele werkzaamheden aan die functie 
verbonden, ontheven van zijne officieele bemoei
ingen met het landbouwcrodietwczen, waarvoor 
een speciaal ambtenaar werd aangesteld.

De verwezenlijking zijner denkbeelden, alle 
gericht op het stoffelijk cn zcdclijk welzijn van 
den Javaan, heeft De Wolff helaas niet in allo 
opzichten mogen beleven. In de laatste jaren 
meermalen lijdende, zag hij zich eindelijk ge
noodzaakt wegens ziekte binnenlandsch verlof 
te vragen. Den 24en Dec. 1904 overleed hij te 
Weltevreden.
"““Van de Wolff’s belangrijke geschriften worden 
hier genoemd: Ijzeren belastinggaarders (Tnd. 
Gids, 14e jaarg. 1892, II, bl. 1395, 1640); Proeve 
eener regeling van de controle op de heerendien- 
sten (ld. 1893, II, bl. 1121): Aanteekeningen op’ 
Veth’s „Java”, Deel I, II 
Aardr. Gen. 2e S. XI (1894), dl. 2. bl. 911, XIJ, 
dl. 1, bl. 203, 333,, 360); Djeroek-cultuur; en Be
reiding van papier uit den bast van den Dloeang- 
boom (Teysmannia, dl. 9, 1899, bl. 253 en 552); 
Eene credietinstelling voor Inlanders (Tijdschr. 
v. Nijverh. en Landb. in N.-I., dl. 56, 1898, bl. 
35, 68, 188); Rapport omtrent de perdikan- 
dessa’s in de afdeeling Poerwokerto (Tijdschr. 
Binncnl. Best., dl. 21, 1901, bl. 355); De goede 
trouw van Inlandsche geldleeners als waarborg 
van landbouwcrediet (ld. dl. 22, 1902, bl. 280; 
Het nut van „leiding en leering” zonder pressie 
(ld. dl. 25, 1903, bl. 481); Het onderzoek naar 
de werking der pandhuispacht en de proefneming 
met eigen beheer, 2 dln. fol. (zonder plaats van 
uitgave, drukker of uitgever en jaartal, maar is 
van 1902); en ten slotte: Systematisch over
zicht der verrichtingen en bevindingen in zake 
het Landbouwcrediet voor Inlanders ingevolge 
Gouv. Besl. 8 Nov. 1900 no. 2&» loopende tot 
uit. 1903.

streek behoort ertoe. 2. Dato*- Lasön, wiens ge
bied tot Koeala Pasi Bira reikt, en do gampöngs 
Ië Itarn, Geumpang Raja, Koeala Aloeë en Pasi 
Atjèh omvat. 3. Keudjroeën Sampan, wiens res
sort het N.ste deel van het landschap beslaat, om 
vattend Pasi Birah en Djeulataug. Hij inde vroe
ger de „adat kroeëng” (rivierbelasting) van ro
tan, planken, damar en djalö’s. Boven dit drie
manschap staat Teukoe Bén Moehammad Hoe
sin Sjah, oelèëbalang van het gehcclc landschap.
Zijn korte verklaring, laatstelijk van 31 Oet. 1911, 
is goedgekeurd en bekrachtigd bij Gouv.ts be
sluit van 30 Januari 1915. Tc Koeala Bèë aan 
don linker Wöjla-oever ligt sinds 1903 eene .mili
taire bezetting. Een groote eolonneweg gaat 
van hier Z.W. naar Tricng; vervolgens Z.waarts, 
volgende het beloop van Lajoeng- en Boebön- 
rivieren, naar de kust, en deze volgend in Z.W. 
richting naar Meulaböh. Ook gaat er van Koeala 
Bèë een eolonneweg. N.waarts tot Oer o cc* Lhöc'.
Minder groote wegen voeren langs de Wójla- 
oevers' en door de Lambalè-streek.

Zie: Bijdragen t. d. T. L. en Vk. van N.-I.
V Deel 55 (IÖ03), bl. 2Ö9> '—" .............. ......

' WOLFF VAN WESTERRODE (WILLEM 
PILGROM DIRK DE). Geboren 13 Juli 1857 
te Koudum (Friesland), trad na volbrachte stu
diën'op 21-jarigen leeftijd in Irdischén dienst.
Na het doorloopen van een landbouw-cursus te 

. Buitenzorg, werd hij in 1S79 als ambtenaar ter 
beschikking geplaatst in de Preanger om daar 
werkzaam te zijn in het belang der bestrijding 
van de veepest. In hetzelfde jaar werd hij be
vorderd tot asp.-contr., in 1883 tot contr. 2e kl. 
en in 1887 tot secretaris der res. Probolinggo. In 
1S88 verkreeg, hij wegens ziekte eèn langdurig 
verlof naar Europa en werd na zijn terugkeer in 
Mei 1892 aangesteld als secretaris te Pëkalo= 
ngan, doch kon, wederom wegens ziekte, die be
trekking slechts tot Maart 1893 vervullen. Eeni- 
gen tijd later werd hij op de Alg. Secretarie werk
zaam gesteld en in Maart 1S96 benoemd tot ass.- 
res. van 'l?_oerwokërto. Van dien tijd af trad De 
Wolff als ambtenaar meer op den voorgrond, 
waartoe aanleiding gaf de door zijn voorganger, 
den ass.-res. E. Sicburg opgerichte Spaar-, hulp
en landbouwcredietbank te Poerwokerto. In der
gelijke instellingen zag De Wolff het middel 
om den Javaan economisch te verheffen, hem 
uit de handen van woekeraars te houden of te 
verlossen. Weldra begon hij dan ook aan zijn 
denkbeelden uiting te geven in" woord en ge
schrift; ze trokken de algemeene aandacht en 
vonden instemming óók bij den toenmaligen 
Min. van Koloniën Cremer, zoodat hij bij besluit 
van 8 Nov. 1900 werd belast met liet doen van 
onderzoekingen omtrent de mogelijkheid der 
oprichting van landboi\wcredietbanken op en 
buiten Java, met of zonder rcgceringssteun; en 
tevens met het verzamelen: bn gegevens om
trent aan te brengen verbeteringen in het stelsel 
van uitleenen van geldsommen op pand. Door 
bemoeiingen van De Wolff verrezen nu weldra op 
verschillende plaatsen van Java zgn. „Wolff’sche 
banken” (Mr. 0. Th. van Deventer: Overzicht 
van den economischen toestand der inlandsche 
bevolking van Java en Madoera, ’s Gravenhage 
1904. bl. 233), terwijl te Soekaboemi onder zijn 
toezicht een proef \^erd genomen met de oprich
ting van een pandhuis in eigen beheer. Spoedig 
werd liet aantal dezer gouvernementspandhui- • lood en koper mogen er niet in voorkomen. In

iv
-

I,
1 1
UH III (Tijdschr.cn
i]

h;

Zie verder: -C'. J. Hasselinan, In memoriam 
W. P. D. de Wolff van Westerrode (Tijdschr. 
Binn. Best. Dl. 28, 1905, bl. 1); en J. F. Nier- 
móyer, De verdiensten van W. P. D. de Wolff 
van Westerrode voor do kennis van Java (Tijd
schr. Aardr. Gen. 2e S. dl. XXII, 1905, bl. 494).

WOLFRAM. Dit metaal wordt in den laatsten 
tijd veel gevraagd voor verschillende industricelo 
doeleinden, b.v. voor kwaliteitsstaal, draden 
voor electrischc lampen en ovens, ververij enz. 
Het bezit een hoog soortèlijk gewicht van 
16,6—19,3 cn een buitengemeen hoog smeltpunt 
van i 3000° C. In gedegen toestand werd het 
nog niet aangetroffen; het moet dus worden be
reid uit zijn ertsen, die hoofdzakelijk worden ge
vonden bij en met de tinertsen, en dan ook op 
BiHiton en Singkèp (op Banka veel minder) in 
afbouwwaardigc hoeveelheid aanwezig zijn. De 
voornaamste dier ertsen zijn: WoJframiet (ijzer- 
m a ngaan - wolframaat), Htibnerict (rnangaan- 
wolframaaf ), beide met 73 — 78 % trioxyde, en 
Scheeliét (calcium-wolframaat) met 71 — 80% 
trioxyde, waarvan alleen het eerste voor l.ndio 
van belang is. De betaling geschiedt volgens schei
kundige analyse op de basis van een zeker bedrag 
per procent (unit) aan wolframtrioxyde, met 
een minimum van 60 %; alleen zeer zuivere ert
sen zijn verkoopbaar; vooral tin, arseen, zwavel,
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1910 was de prijs ongeveer / 20 per unit, zoodat 
een ton erts van 70 % toen / 1400 kostte. Later, 
voornamelijk in den oorlogstijd, liep de prijs der
mate op, dat wolframiet bijna gelijk waardig was 
met tinerts; daarna trad een scherpe daling in. 
Eenige nadere gegevens zijn verwerkt in het 
artikel TIN.

WOLO BATOE. Kampoengcomplex in do 
onderafd, Endéli op Flores.

WOLO DJITA. Kampoengcomplex aan de Z. 
kust van Flores, onderafd. Endéli.

WONDERBOOM. Zie RICINUS COMMUNIS. 
. WONGSA. (jav.). Zie CANANGIUM.

WONOGIRI. Vroeger eene afdeeling der resi
dentie Soerakarta, thans nog slechts eene. onder
afdeeling onder een controleur van dc afdeeling 
Soerakarta. Zij telt 7 districten waarvan 2, 
ooekoardjo en Tawangsari, samen een onder
regen tschap Soekoardjo van den Socsoehoenan 
vurmen. De 5 andere zijn van Mangkoe Nëgoro 
en heeten Wonogiri, Djatipoero, Djatisrono, 
Batoerëtno en Ngawên; dit laatste ligt geöncla- 
veerd in het regentschap Wotiosari van Djok- 
jakarta. Al deze distri eten hebben gelijknamige 
hoofdplaatsen. Deze onderafdeeling telde eind 
1905: 400.000 inwoners, w. o. 30 Europeanen en 
050 Chineezen. Aan het hoofd der 5 Mangkoe 
Negaranschc districten staat een onder-regent 
met den titel van „wedono-goenoeng” en aan 
het hoofd van de 2 districten van den Soesoe- 
hoenan staat eveneens een onder-regent met 
den titel van „kliwon”.

De hoofdplaats der onderafdeeling,'insgelijks 
Wonogiri geheeten, ligt aan den linkeroever van 
de Bëngawan of Solo-rivier, nog op vulkanischen 
bodem, maar on middellijk ten W. begrensd door 
het breeeieterrein van den ruim 800 M. lioogen 
O. Popoh. Hare grenzen zijn vastgesteld bij 
Jud. Stb. 1887 no. 130. Zij had op het einde van 
1905 eene bevolking van 1813 personen, waar- 
onder slechts Europeanen, verder 1475 Inlan
ders en 334 Chineezen. Door goede wegen is de 
plaats zoowel met de hoofd plaats van het gewest 
als met Madioen en Patjitan verbonden. In het 
gebied der onderafdeeling Noordwaarts van de 
hoofd plaats liggen vele welvarende dorpen, te 
midden van goed bewaterde sawahvelden.

WONOGIRI. District mot gelijknamige hoofd- 
plaats van het tot Mangkoe Nögoro’sch gebied 
beboerende onderregent schap on onderafdee
ling van dien naam, afdeeling en residentie Soe
rakarta. Het district heeft 5 onderdistricten 
met name Wonogiri, Nambangan, Ngadirëdjo, 
Manjaran en Ngoentoronadi en tolde eind 1905:
78.000 inwoners, w. o. 10 Europeanen en 350 
Chineezen.

WONOSARI. District met gelijknamige hoofd
plaats van de contröle-afdceling, hot regentschap 
en de afdeeling Bondowoso, residentie' Bësoeki; 
met bijna 65.000 inwoners, w. o. slechts enkele 
Europeanen en Chineezen (1905). In dit district 
wordmi voornamelijk padi, suikerriet en tabak 
geteeld.

WONOSARI. District van het tot Sultans ge
bied bohoorend regentschap Goenoeng-kidoel, 
residentie Djokjakarta, met gelijknamige hoofd
plaats, t evens hoofd plaats van het regentschap. 
Eind 1905 had het eene bevolking van ruim
75.000 zielen, w. o. 3 Europeanen en 15 Chinee- 
zcn. Het telt vier onderdistricten, t. w. Nglipar, 
Karang Modjo, Moelo en Tepoes.

WONOSOBO. Afdeeling en regentschap (ge- 
lijknaïhlgeTvoofdplaats) van de residentie Këdoe, 
met eene Oppervlakte van 1282,02 K.M2. en 
443 desa’s.

De afdeeling is verdeeld in 2 contröle-afdee- 
lingen, t. w. Wonosobo onder rechtstreeksch 
bestuur van den assistent-resident, bijgestaan 
door een adspirant-controleur en omvattende de 
districten Wonosobo, Garoeng en Lëksono en 
de contröle-afdceling Sapocran (standplaats van 
den controleur) met de districten Sapoeran, 
Broeno en Ngadisono. Op het einde van 1905 
bestond de bevolking uit £ 120 Europeanen, 
ruim 900 Chineezen, een 20 tal Arabieren, enkele 
andere Vreemde Oosterlingen en bijna 300.000 
Inlanders. De afdeeling vormt een hoogland, 
Noordelijk uitloopcndc op den Goenoeng Prahoe 
in een punt, waar de grenzen van de residenties 
Banjocmas, Pëkalongan, Samarang en Këdoe 
sanxenkomen (zie D1ËNG).

Dc begrenzing is als volgt: in het Noorden de 
gewesten Pëkalongan en Semarang, in het Noord
oosten de afdeeling Tëmanggoeng, in het Oosten 
de afdeeling Magëlang, in het Westen de residen
tie Banjocmas (Bandjarnëgara) en in het Zuiden 
de afdeelingen Këboemèn en Poerworëdjo. Aan 
de Oostgrens verheffen zich de vulkanen Sindo- 
ro en Soembing, die het hoogland afscheiden van 
dat van Këdoe.

Op den G. Prahoe ontspruit dc Sërajoe, die 
de afdeeling van N. tot Z. doorsnijdt, om zich 
dan Westelijk af te buigen en haar loop in Ba
njocmas te vervolgen. In deze afdeeling, die rijk 
aan natuurschoon is, ligt de uit 3 afdeelingen 
bestaande thee-onderneming Bagëlèn. Op vrij 
grootc schaal heeft hier reboiseering plaats gehad 
en zijn mede door de zorgen van het boschwezen 
rubberaanplantingen tot stand gebracht. De 
inlandsche tabakscultuur heeft hier een hooge 
vlucht genomen. De afdeeling, vroeger Lëdok 
geheeten, vormde voorheen eene afzonderlijke 
provincie van het oude rijk Mataram, doch werd 
in 1830 eerst bij Këdoe, later bij Bagëlèn ingelijfd.

WONOSOBO. District van de gelijknamige 
contröle-afdceling, het regentschap en de afdee
ling Wonosobo,residentie Këdoe; met eene opper
vlakte van 101,03 K.M.2. Het district telt 115 
desa’s en is verdeeld in 3 onderdistricten. Op het 
einde van 1905 bestond dc bevolking uit ± 80 
Europeanen, ruim 900 Chineezen, een 20 tal Ara
bieren en enkele andere Vreemde Oosterlingen en 
bijna(54.000 Inlanders. In dit district ligt eender 
3 onderdeden, waaruit de theeonderneming Bagë
lèn bestaat.

WONOSOBO. Hoofdplaats van gelijknamige 
afdeeling, regentschap, eontröle-afdecling en 
district. De plaats heeft een heerlijk bergklimaat 
en ligt op 800 M. hoogte. Zij telde in 1905 een 
70 tal Europeanen, ± 840 Chineezen en ongeveer^ 
5500 Inlanders, Ju 1912 verkreeg de Sërajoedal- 
stoomtrammaatschappij concessie voor den aan
leg en de exploitatie van eene verlenging der lijn 
Maos —Bandjarnëgara tot Wonosobo. Het ge
deelte tot Selokrbmo word op 1 Mei 1.916, en het 
laatste gedeelte tot Wonosobo begin Juni 1917 
doorgetrokken.

WOOD-OIL. Engelsche naam voor Diptero- 
carpus-balscm. Zie GURJUN-BALSEM (I, S30).

WOODFORDIA FLORIBUNDA Salisb. Fam. 
Lythruccae, Sidawajah (jav.). Opgerichte heester, 
voorkomende zoowel in dc vlakte als in het
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bérgland, daar vooral op droge plaatsen. De 
vruchtdragende takjes worden gebrand en fijn- 

dan als, middel gebruikt om de

scolex) en leden (proglottiden), die elk meest één 
stel geslachtsorganen bevatten. Reeds in de pro
glottiden ontwikkelen de eieren zich tot beschaal- 
de larven. De rijpe proglottiden, aan het achterste 
uiteinde van het dier gelegen, maken zich vrij 
van liet overige deel van den lintworm en ver
laten met de faeces den darm van den gastheer.
In den darm van een of ander dier (tusschen- 
gasthepr) verlaten de larven hun schaal; zij 
worden door den bloedstroom medegevoerd 
naar eenig orgaan en groeien daar uit tot een 
blaas (de blaasworm), aan wier wand zich de 
scolex of lintwormkop ontwikkelt (zie WOE- 
KERDIEREN). De 4e klasse der Plat wormen’ 
wordt gevormd door de Snoerwormen' (Nemer- 
iini), dikwijls zeer lange en levendig gekleurde 
dieren, die bijna zonder uitzondering in zee leven 

. en in rotsspleten, tusschen wieren of onder stee
nen in het slib worden aangetroffen; zij hebben 
een week, verbazend samentrekbaar lichaam, dat ^ 
bij sommige soorten vijf- a zesmaal langer kan 
worden dan in toestand van samentrekking en 
een lengte van M. kan bereiken. Zij bezitten 
een slurf, die uitgestoken kan worden en als 
wapen dient, waarmee de prooi bemachtigd 
wordt. De Indische Archipel is bijzonder rijk aan 
groote soorten dezer groep.

In tegenstelling met dePlatwormen isdehoofd- 
afdeeling der Nematheminthes (Nematodes, 
Rondwormen) gekenmerkt door het bezit 
van een ongeleed lichaam, dat niet plat is, maar 
rond, sp.oelvormig of draadvormig en dat, in 
plaats va» met trilharen, met dikke cuticula is 
bekleed. De schijnbare lichaamsholte wordt door 
weinige groote cellen ingenomen, die vloeistof- 
houdende holten insluiten. Zij hebben een darm
kanaal, met aarsopening aan het achtereinde; 
zij missen evenwel een bloedvaatstelsel. De meeste 
rondwormen leiden een parasitisch bestaan, maai
er komen ook vrij levende vormen onder voor, 
die in zout of zoet water, of in^jzochtige aarde 
leven; tot dezen behoort o.a. liet welbekende 
Azijnaaltje. Andere brengen een gedeelte 
van hun leven in vrijen toestand, een gedeelte 
binnen een gastheer door,zooals de aaltjes (zie 
WOEKERDIEREN), die plantenziekten ver
oorzaken, in jeugdigen toestand vrij leven, en als 
volwassen vormen verschillende onzer cultuur
planten bewonen. Van de echte parasieten noe
men wij de bij den mensch levende aarsmade, do 
spoelworm, de medinaworm, de trichinen (zie 
INGEWANDSWORMEN) en de mijnworm (zie 
WOEKERDIEREN). Tot de hoofdafdeeling der 
rondwormen rekent men ook de S t e k e 1 s n u i t- 
w o r m e n (Acanlhocephalen), die zonder uit
zondering een parasitisch leven leiden, en zich 
vasthechten met hun uitstulpbaren snuit, die 
met kransen van haken is voorzien.

De hoofdafdeeling der Annelides of R ing- 
w o r m e n (zie aldaar) is gekenmerkt door een 
uitwendig geringd en inwendig gesegmenteerd 
lichaam.

gewreven en 
navelstreng van pasgeboren kinderen spoedig te 
doen opdrogen.

WORMEN (Pennes). Samenvattende naam 
eenige hoofdafdeelingcn van het Dierenrijk,voor

die een groot aantal lagere ■ dieren omvatten, 
welke niet alleen in uitwendig voorkomen, maar 
ook in inwendige bewerktuiging belangrijke ver
schillen veTtoonen. Een kenmerk, dat zij allen 
gemeen hebben, is hun zijdelings-symmetrische 
bouw, waardoor men aan het lichaam steeds een 
voor- en achtereinde, een rug- en buikzijde en een 
rechter- en linkerkant kan onderscheiden. Zij 
bezitten een aan de rugzijde van het voorste deel 
van het lichaam gelegen hersenzenuwknoop; bo
vendien treft men onder de huid meestal eenige 
lagen van in verschillende richting loopende spie
ren (h u i d s p i e r z a k) aan, die voor de bewe
ging van groote beteekenis is. In de eerste plaats 
noemen wij de hoofdafdeeling der Plat wor
men (Plathelminthes), een groep van ten decle 
vrij levende, ten deele parasitische, meest twee
slachtige wormen, die een plat ongeleed lichaam 
van ovale, bladvormige of meer verlengde, band
vormige gedaante bezitten; zij missen eene 
lichaamsholte en meestal een bloedvaatstelsel en 
bezitten een meer of minder vertakt darmkanaal, 
meest zonder aarsopening, of wel het darmkanaal 
ontbreekt geheel, zooals bij de lintwormen. Ken
merkend voor de platwormen is het w a t e r- 
vaatstelscl, bestaande uit tusschen de weef
sels zich vertakkende fijne kanalen, die ten slotte 
samenkomen in eenige grootere stammen, die op 
verschillende wijzen zich naar buiten openen; zij 
vervullen de rol van excretie-organen. De le 
klasse omvat de Tril wor m e n (Turbcttaria), 
die een vrij leven leiden en wier lichaam uitwen
dig met trilharen is bekleed, met behulp waarvan 
zij zich kruipend voortbewegen. In tropische 
streken vindt men een aantal trilwormen, die in 
vochtige aarde leven (Landplanarien). Van de 
2e klasse, de Zuig wormen (Trematodes), 
leiden sommige een uitwendig-, andere een in- 
wendig-parasitisch leven; zij zijn van twee of 
meer zuignappen voorzien, waarmede zij zich 
aan hun gastheer vasthechten. Vooral de endo- 
parasieten hebben dikwijls een zeer samengestel
den, met teeltwisseling gepaard gaanden levens
loop. De Lever bot (Fasciola (Dislonia) hepa- 
tica) b.v. bewoont als volwassen dier de galgan
gen van verschillende zoogdieren, bij voorkeur 
die van het schaap, soms ook van den mensch, en 
plant zich voort langs geslachtelijkeii weg; de 
in het water uit de eieren geboren larven dringen 
in de ademholte van de Kleine Poel slak 
(Limnaea minuta) en geven na herhaalde voort
planting, waarbij zich met eieren vergelijkbare 
cellen zonder bevruchting ontwikkelen, het aan
zijn aan gestaarte larven, die tegen in het water 
staande planten opkruipen, zich daar encysteeren 
en later met deze planten in het darmkanaal der 
schapen geraken. Bij de 3e klasse, de L i n t- 
wormen (Cestodes), blijft het geslachtsappa- 
raat slechts bij uitzondering enkelvoudigezoodat 
één dier één stel mannelijke en één stel vrouwelijke 
organen herbergt. Meestal neemt het aantal dier
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Tot de Wormen rekende men vroeger ook de 
hoofdafdeeling der Tentaculata, waartoe de 
Mosdiertjes (Bryozou) en Armpootigen (Brachio- 
poda) behooren, beide klassen omvatten verschil
lende dieren, met een zijdelings-symmetrisch, 
ongeleed lichaam, dat bij eerstgenoemde aan het 

geslachtsorganen toe, waarbij het platte lichaam kopeinde rondom den mond een met trilharen 
zich zeer sterk in de lengte strekt en zich diffe
rentieert in een heehtorgaan (lintwormkop,

voorziene tentakelkrans draagt, terwijl de tweede 
klasse haar naam ontleent aan een paar spiraal-
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vormig opgerolde armen, die ter zijde van den 
mond staan, cn waarop de tentakels zijn ge
plaatst. De Mosdiertjes zijn meestal vereenigd 
tot koloniën. Ieder individu cener kolonie wordt 
omgeven door een regelmatig gebouwd huisje 
(cel), uit welks opening het voorste lichaamsge- 
declte met de tentakelkrans naar"buiten gestoken 
kan worden.

De huisjes van de tot één kolonie behoorende 
individuen hangen onderling samen. Deze huisjes 
zijn hoornachtig of verkalkt. De koloniën hebben 
den vorm van vertakte polypenstokken of zijn 
bladvormig verbreed, of zij overdekken als korsten 
andere voorwerpen.

Bij de Armpootigen is het lichaam evenals bij 
de Tweekleppige Weekdieren door een tweeklep
pige schaal ingesloten, welker kleppen evenwel 
niet aan de linker- en rechterhelft, maar aan de 
rug- cn buikzijde van het dier beantwoorden. Zij 
zijn niet door een slotband verbonden, maar 
worden door spieren geopend cn gesloten. Het 
dier zit vastgegroeid met de buikklep, of de be
vestiging geschiedt door middel van een steel, die 
aan den schelptop tusschen heide kleppen naar 
buiten treedt of den top van de buikklep door
boort.

WORMKRUID. Drogerij; de santonino-bevat- 
tende bloempjes van Artemisia maritima L. uit 
Turkestan, in de apotheek als „Flores cinae” of 
„Seinen santonici” bekend. Het wormkruid be
hoort tot* de ook door inlanders zéér gezochte 

‘Eöropeesehe geneesmiddelen („Obat tjatjing”), 
in poedervorm of wel als santoninc-koekjes. 
(Verg. 1, 709).

WORTELEN. De penwortel van Daucus Garo- 
t'i. Deze worden op Java zoowel in de beneden- 
als in de bovenlanden aangeplant cn zijn het 
gcheelc jaar op den pasar te koop.

WORTELHOUT (AMBONSCH). Het hout 
van de plantwortels van Pterocarpus indicus.

WOTOE’SCH. Zie MAKASSAARSCH-BOE- 
(JI NEESCHE TALEN.

WOWO (jav.). Zie FLAGELLARIA.
WOWO( WA WA ?)-WIWI of KALONG-WIWI. 

Javaansche namen voor de rosé-uil, Phodilus 
badius. Hij i.s een derde kleiner dan onze gewone 
kerkuil. Behalve aan zijne geringe grootte te ken
nen aan do levendig rosse kleur, terwijl op iedere 
veder een klein kringvormig zwart vlekje te zien 
is. Jlij wordt op Java, Sumatra, Bornco cn Nias 
gevonden, en behoort overal tot de zeldzame soor
ten. Ook bij de* Maleiers heerscht het bijgeloof, 
dat de uil iemands dood aankondigt; hij wordt 
dan ook Gcestenvogel, Boeroeng bantoe, ge
noemd. Zie UIL.

WOWONI. Eiland, gelegen aan de Oostzijde 
van den Zuidoost arm van Celobes.

WOWONI (STRAAT) tusschen het heuvelach
tige eiland Wowoni, dat naar het Zuiden in ter
rassen cn om de N.W. meer geleidelijk afdaalt 
cn do hooge, bergachtige Oostkust van Cclebes 
beN. straat Boeton, is 7 tot S K.M. brood en heeft 
zeer matige diepten. De Cclcbeswal is steil, op 
korten afstand daarvoor, evenwijdig daaraan en 
er van gescheiden door een smal, schoon vaar
water, liggen de lage, begroeide Tjampada- 
eilandon; beN. on beZ. deze vindt men dicht 
bij den wal, enkele losse stcenen. Van den 
Wowoniwal steekt, in het N.lijk gedeelte der 
straat een bank tot halverwege de breedte uit 
cn beZ. deze vindt men in het vaarwater zoo vele

gevaren, dat alleen een smal vaarwater langs de 
Tjampada-eilandcn overblijft. Ook ligt, midden 
in den Noordingang een losse ondiepte. Zie 
Zeemansgids deel V.

WRAHA. (jav.). Zie ZWIJNEN.
WRËSAH (jav.). Zie AMOMUM.
WRIGHTIA JAVANICA DG. Fam. A'pocy. 

naceae. Bentnos, Mëntaos (jAV.),Djalitri (soend.). 
Kromme boom op Java in de lage landen groeiend 
met wit, fijn hout, dat door de inlanders, voor 
snijwerk wordt gebruikt. Wajangpoppen schij
nen van dit hout te worden vervaardigd. Het 
melksap "wordt wel als geneesmiddel gebruikt..

WRIGHTIA PUBESCENS R.Br. Bëntaos(jAV-). 
Lage, kromme boom, veel gelijkend op de voor
gaande. Het hout, wordt evenals dat van de 
voorgaande, voor 
schappen gebruikt.

WIJCK (Jhr. CAREL VAN DER). Geb. den 
lc Febr. 1797 te Zutphen uit het huwelijk van 
Jhr. H. J. van der Wijck, generaal-majoor der 
genie van het Ned'. leger en C.C. van der Muelen. 
Hij werd reeds op 17jarigen leeftijd aangesteld 
tot 2en luitenant-ingenieur; nam, hoewel be
stemd voor den Indischen dienst, in 1815 als ad
judant zijns vaders deel aan de slagen bij Quatre- 
bras en Watcrlop en vertrok in Oct. van dat jaar 
als le luitenant naar Java. In 1817 tot kapitein 
bevorderd, werd hij het volgende jaar benoemd 
tot eerstaanwezend ingenieur van Banka en Pa- 
lembang, in welke functie hij deelnam aan de 
krijgsverrichtingen in beide gewesten tot 1822. 
In 1825 nam hij, als majoor, chef der expedition- 
naire genie, deel aan den krijg in Celebes onder 
generaal Van Geen, maakte daarna eenige krijgs
verrichtingen mede in Borneo, van waar hij in 
Sopt. 1825 naar Java werd opgeroepen wegens 
den aldaar uitgebroken opstand van Dipa Ne
gara. In dien Java-oorlog bewees hij belangrijke 
diensten als genicofficier en als troepenaanvoer
der. Herhaaldelijk belast met het bevel over eene 
mobiele colonne, nam hij tot 1S28 deel aan de be
langrijkste krijgsverrichtingen,in welk jaar ziekte 
hem dwong het oorlogstooneel te verlaten en met 
verlof naar Nederland te vertrekken.

In 1830.op Java teruggekeerd, werd hij op het 
einde van dat jaar benoemd tot chef der genie, 
in welke betrekking hem werd opgedragen, de 
plannen te ontwerpen tot verdediging van Java 
volgens de beginselen, aangegeven door den gou- 
verneur-genoraal Van den Bosch. Toen die plan
nen in 1835 gereed waren werd Van der Wijck — 
in 1834 tot kolonel bevorderd — aangewezen om 
naar Nederland te vertrekken, ten einde ze daar 
bij het opperbestuur persoonlijk toe te lichten. 
Na de vaststelling vertrok hij in 1837 weder naar 
Indië om aldaar to worden belast met de moeilijke 
taak der uitvoering van die omvangrijke plannen, 
welke o.m. omvatten den bouw van eene vesting 
te Ambarawa (vesting Willem I), van perma
nente forten te Batavia (fort Prins Frederik), te 
Semarang (fort Prins van'Oranje), te Soerabaja 
(ïört Prins Hendrik), te Ngawi (fort Generaal Van 
den Bosch) en te Gombong(fort GeneraalCochius).

Voor do wijze waarop die uitvoering werd ge
regeld en geschiedde, werd hij beloond door in 
1841 te worden benoemd tot adjudant des Ko- 
nings i. b. d. en in 1842 te worden bevordord’tot 
generaal-majoor titulair, welke rang hem het vol
gende jaar effectief werd verleend.

Na het vertrek van den generaal Cochius, den

snijwerk ep kleine gereed-^.
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len Januari 1S4S, tijdelijk tot commandant van 
het Indische leger benoemd, werd hij in die hoe
danigheid op zijn verzoek aangewezen tot bevel
hebber van de tweede expeditie naar Bali (Juni 
1S4S), welke expeditie na een vcrgeefsclien aan
bal op het goed versterkte en hardnekkig verde
digde Djagaraga en omdat in verband met den 
toesta’fra’Tn'Eufbpa en in Java de vereisekte ver
sterking aan troepen en transportkoclics niet kon 
woeden gezonden, onverrichter zake moest terug- 
keeren.

Den 2en Januari 1849 op zijn verzoek eervol 
ontslagen, keerde generaal Van der Wijck naar 
Nederland terug, waar hij den 30en Juni 1S52 te 
Arnhem, overleed.
'" WIJCK (Jhr. CAREL HERMAN AART VAN 
DER). Geb. te Amboina den 29en Maart 1840 uit 
het huwelijk van Jhr. Mr. H. C. van der Wijck 
(lid van den Raad van Ned. Indië) met M. S. L. 
de Koek van Leeuwen; ontving zijne opleiding in 
Nederland aan het gymnasium te Zutphon, daar
na aan de toenmalige Koninklijke Academie te*
Delft, waar hij den 27en Juli 1863 werd benoemd 
tot ambtenaar 2e klasse voor den burgerlijken 
dienst in Ned.-Indië.*

In Indië aangekomen, werd hij geplaatst ter 
Algemeene Secretarie, welke hij in het laatst van 
1866 als le commies verliet, om als hoofdcom
mies bij het dep. van Bin. Bestuur te worden te 
werk gesteld. Twee jaar later benoemd tot secre
taris der residentie Batavia, bleef hij ruim 4 jaar 
in die functie tot hij, 27 Januari 1873, werd be
noemd tot assistent-resident van Soerakarta, 
welke betrekking hij 5 Mei 1876 verwisselde met 
die van ass.-resident van Buitenzorg^ Als zooda
nig verkreeg hij eene bizondefë lëvredenhcidsbe- 
tuiging der regeering voor zijn verdienstelijk ge
drag bij de beteugeling van de in Juni 1878 plaats 
gehad hebbende ongeregeldheden op het particu
liere land Tjitrap en bij het onderzoek naar de 
hoofdaanleggers daarvan.

Den 7en Maart 1880 volgde zijne benoeming 
tot resident van Tëgal, waar hij zich onderscheid
de door een eind te maken aan de gedurige twis
ten, zelfs bloedige, tusschen de suikerfabrieken en 
de inlandschc bevolking over den voor beide par
tijen zoo onmisbaren watertoevoer. Den 4en Juni 
1884 werd hem het bestuur over de residentie 
Soerabaja toe vertrouwd.

Grootc zorg besteedde hij aan de voor dit ge
west zoo belangrijke irrigatiewerken. Zijn ver
slag daarover werd afgedrukt in de „Plannen 
tot verbetering van den toestand der Solo-vallei”.
Bijna vier jaren bleef hij in dit bewind, dat hij 
den 7en Mei 1888 nederlegde om zitting te nemen 
in den Raad van Ned.- Indië, van wolk hoog 
college hem, slechts één jaar later, op 8 Mei 1889, 
het vice-presidentschap werd opgedragen. Onge
veer twee jaar later, den 4e April 1891, werd hem 
op zijn verzoek een eervol ontslag uit ’s lands 
dienst verleend na bijna 28 jaren, zonder onder
breking door verlof, in Indischen dienst te heb
ben doorgebracht. In Nederland teruggekeerd 
nam hij de opdracht aan om als commissaris van 
de N.- I. Paketvaart Mij. den nieuwen dienst in 
Indië te regelen, waarbij ook de Buitenbezit
tingen bezocht werden.

Doch zijn Indische loopbaan was nog niet ge
sloten, want bij besluit van 15 Juli 1893 benoem
de de Koningin-Regentes hem tot Gouverneur- 
Generaal van Ned.-Indië, waar hij den 17en hage begr

October d. a. v. de regeering aanvaardde.
Gedurende zijne regeering hebben vele gewich

tige gebeurtenissen plaats gehad, werd menige 
belangrijke maatregel genomen op staatkundig 
en economisch gebied.

In 1S94 werd een einde gemaakt aan het wan
bestuur des vorsten van Lombok en dit eiland 
onder ons rechtstrceksch ‘bestuur gebracht. Na 
den afval van Teukoe Oema (29 Maart 1S96) 
werd in Atjèh agressief opgetreden tot onderwer
ping van Groot-Atjèh en de geconcentreerde stel
ling, aldaar door ons bezet, opgeheven. Daarna 
werd krachtig geageerd in de Pidiëstreek, Pa- 
sangan, ter Oostkust en ter Westkust van Atjèh, 
ten einde ook in de onderhoorigheden rust en 
orde af te dwingen. Tal van wegen werden in het 
onderworpen gebied aangelegd; de stoom-tram- 
weg van Oelèë lheuë naar Lambaroe verlengd tot 
Seulimeum; een tramweg aangelegd van Sigli 
naar en door de VII Moekim Pidië en een aan- 
vang gemaakt met den aanleg van een tramweg 
van Sigli langs do Noordkust door Pidië, Meureu- 
doc
daar naar Idi ter Oostkust. De Sabangbaai op 
Poeloe Wè word voor den algemeencn handel 
opengestcld en Sabang met Oelèë lheuë aange
sloten aan het Indische telegraafnet.

Bataksche landschappen ter Westkust van 
Sumatra, dc landschappen der V Kota in Mid- 
den-Sumatra en de landschappen aan het stroom
gebied van de Boven-Pinoeh ter Westerafdeeling 
van Borneo werden onder rechtstrceksch be
stuur van het gouvernement gebracht; in Ned.- 
Nieuw-Guinea werd dat bestuur georganiseerd.

De spoorwegverbinding tusschenOost-enWem- 
Java werd voltooid, de opium-regie ingevoerd in 
de residentiën Madoera, Pasocroean, Probolinggo 
en Bësoeki en het eiland .Lom bok, een postspaar- 
bankdienst ingesteld (1898), het boschwezen ge
regeld en tal van regelingen gemaakt tot bescher
ming van de economjsche belangen van de in- 
landsche bevolking.

Den 3en October 1899 werd aan Jhr. van der 
Wijck op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 
Gouverneur-Generaal en keerde hij naar Neder
land terug, waar hem een gouden gedenkpen
ning werd aangeboden als huldeblijk van Indië’s 
ingezetenen en waar hij in September 1902 werd 
benoemd tot lid cn voorzitter van den nieuw 
ingestelden Mijnraad cn in Febr. 1901 door de 
Staten van Noord-llolland werd gekozen tot lid 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na de 
ontbinding van deze Kamer, in Juli 1904, stelde 
hij zich niet meer verkiesbaar.

Met ijver nam hij deel aan de openbare zaak, 
aan- tal van instellingen en ondernemingen, 
zoomede aan de voorbereiding der wetenschap
pelijke expedities naar Suriname. Als voorzit
ter van dc Mij. N. A. M. verwelkomde hij bij hun 
terugkeer de Nieuw-Guinoa-reizigers Lorentz en 
v. NouJiuys; hij was voorzitter van de Kon. 
Petrol. Mij. en de Ver. van Jedcn van Ned. ridder
orden, commissaris van suikerfabrieken, lid van 
de Mij. tot nationial onderzoek der Ned. kolo
niën, van de Ver. „Moed, Beleid en Trouw, 
de commissie van toezicht over zonen van inl.

«*

1 Peusangan naar Telok Seumawe en vanen
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hoofden in Nederland, enz.
Aanvankelijk te ’s-Gravenhage gevestigd, ver

legde hij in 1910 zijne woonplaats naar Baarn. 
Hij overleed 8 Juli 1914 en werd te ’s-Graven- 

aven.

L
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WIJCK (Jhr. mr. TITUS ANTHONY JACOB 
VAN ASCH VAN). Geb. te Utrecht 29 Aug. 1849, 
ovcrl. te ’s-Gravenhage 9 "Sept. 1902,

. jhr-

December tot Februari soms dagen achtereen 
stormachtig waaien. Zie Zeemansgids deel III. 

zoon van WIJNMALEN (Dr. THEODOOR CHARLES 
Matthias Margarethis v. Ascli v. LION). Geboren te Malang, den 13e Sept. 1841, 

Wijck. Na zijne promotie te Utrecht in 1875 vertrok op 17jarigen leeftijd naar Nederland en*
werd hij achtereenvolgens secretaris van den studeerde te Utrecht, waar hij den doctorstitel.
Lekdijk Bovendams, in 18S0 adj. commies aan verwierf. Spoedig daarna werd hij benoemd tot 
liet Dep. v. Oorl., in 1881 lid van de Tweede secretaris der Maatschappij van Ned. letterkunde 
Kamer voor Zwolle, in 1883 burgemeester van te Leiden, in 1.869 tot onder-bibliothccaris der 
Amersfoorfc-en lid van de Staten van Utrecht, in j Kon. Bibliotheek te’s-Gravenhage, en in lS90tot 
1889 lid van de Tweede Kamer voor Kampen* | bibliothecaris dier instelling. Van 1872 tot kort 

’.n 1891 gouverneur van Suriname, in 1890 lid voor zijn overlijden was bij secretaris-bibliothe- 
van de Eerste Kamer voor Zeeland en van den caris van liet Kon. Instituut voor de Taal-, Land

en Volkenkunde van N.-I. en bijna even lang 
penningmeester van de zuster-instelling: het In
disch Genootschap. Wijnmalen’s groote verdien
sten, vooral voor Indië, liggen op bibliografisch 
terrein; ook schreef hij enkele wetenschappelijke 
bijdragen en politieke brochures, met betrekking 
tot Indië. O. a. redigeerde hij van 1876—1878 
de „Indische Letterbode” en was van 1879 tot 
1888 mederedacteur van „De Indische Gids” 
voor de rubriek „Koloniale literatuur*’; schreef 
hij in de „Bijdragen, enz.” verschillende „Kolo
niale Bibliographieën” en trad in 1887 als mede
werker op van de te Berlijn verschijnende „Orien- 
talische Bibliograpliie”, enz. W. heeft, in het 
belang der Indische wetenschap, voortdurend 
de wenschelijkheid betoogd van de vereeniging 
der bibliotheken van het Kon. Instituut en het

mr.
=

gemeenteraad van ’s-Gravenhage, in 1900 voor 
de tweede maal burgemeester van Amersfoort, 
on in Aug. 1901 Minister van Koloniën.

Hij gold, behalve als nobele en sympathie'ke 
figuur, als een der krachtigste steunpilaren van 
de anti-revolutionnair'e partij. Reeds door de 
talentvollc wijze, waarop hij zijne eerste In
dische begrooting verdedigde, gaf hij een hoogen 
dunk van zijne bekwaamheid, doch zijn ministe
rie duurde te kort om op groote uitkomsten te 
kunnen wijzen. Zijne voornaamste beteekenis 
als koloniaal staatsman verkreeg hij als gouver
neur van Suriname (1891 — 1896), welks belan
gen hij persoonlijk in Nederland ging bepleiten.
Zijne verrichtingen of voorstellen voor Indië om
vatten o. ra. een ontwerp tot decentralisatie van 
bestuur, subsidies aan christelijke scholen, af
schaffing van eenige hecrendiensten, een ont- | Indisch Genootschap tot één algemeene „Kolo- 
werp voor ambtenaars-opleiding, invoering van 
minister Cremer’s mijnwet.

WIJNKOOPSBAAI, aan de Zuidkust van 
West-Java, is zeer ruim en omgeven door hooge 
bergen, welke tot aan zee zijn begroeid en met 
rotsige hoeken in zee uitsteken. De baai loopt 

om de X.O. 16 K.M. het land in en

niale Bibliotheek”, maar deze wensch is feitelijk 
eerst na zijn dood vervuld. Hij overleed te ’s Gra- 
venhage, den 14en Januari 1895.

Zie zijn necrologie door Jhr. Mr. J. Iv. W. 
Quarks van Ufford in Tijdschr. Aardr. Gen. 2e 
S. dl. XII, 1895 (dl. 1), bl. 145.

WIJNRUIT. Zie RUTA.ongeveer
heefi zeer groote diepten, welke geleidelijk af
in-men naar de Noord- en Oostkusten; in het

WIJNSTOK of Wingerd Boewah anggoer 
(mal.) Deze plant komt hier en daar op Java en 
ook buiten Java gekweekt voor, doch groeit 
alleen goed in streken, die tijdelijk zeer droog zijn, 
dus die een langdurigen en feilen Oostmoesson 
hebben, zooals op Madoera, in Probólinggo, 
in Zuid-Celebes. Men moet de plant kunstmatig 
de rustperiode geven, die zij in het Europ. kli- 

. maat in den winter heeft. Na den bloei zijn de 
vruchten in drie maanden rijp. Zoowel witte 
als blauwe druiven worden geteeld; ze zijn van 
goede kwaliteit.

diepst der baai vóór de kampoeng Palaboeha’n 
R.itoe is h«-t het«teilst. Ter reede van dit plaatsje 
liggen eenige gevaren, welke de felle branding 
breken en NW. daarvan, onder den wal, losse 
rotsen, welke ook aan de meeste rotshoeken 
worden gevonden; op het.midden van de Oost
kust, mondt de niet onbelangrijke, maar door 

Iroogvallenden drempel afgesloten Tji-een
mandiri in zee uit, beN. deze liggen de schepen 
in matige diepten en in de beide moessons het 
best beschut. In den Westmoesson kan liet van

X.
dat ook tegen spruw wordt gebruikt. Het ge
halte van de zaden aan vet is bijna 40%.

XANTHOSOMA V10LACEUM Schott. Fam. 
Aracene. Kinipoel (jav., soend.). Een Arons
kelkachtige plant van Amerika, gelijkende op ’ ' 
Colocasia. De worteluitloopers worden in sajoers 
gebruikt.

XANTHOXYLUM BUDRUNGA Wall. (= Fa- 
f/ara rhetsa lioxb.) Fam. Iiutaceae. Ivitaneuh 
(sof.nd.) .Boom, tot 20 M. hoog, op Java hier en 
daar voorkomend beneden 400 M. boven zee. De 
rechte stam is niet groote, scherpe dorens bezet.
O

XANTHOPYLLUM EXCELSUM . Miq. Fam. 
Polygalaccae. Kajoe tëlor (mal.), Dji^roekan 
(jav.), Ki ëndog (sound.). Een groote fraaie 
boom, op Java tot 1200 M. boven zee verbreid. 
Het hout wordt weinig gobftiikt. Bast en bla
deren worden als inlandsch geneesmiddel ge
bruikt. Ze bevatten een saponine en zijn giftig.

XANTHOPHYLLUM LANCEATUM J. J. Sm. 
Sioer-Sioer (mal.). Een heester in de moerassen 

* van Djambi en Palombang. Het gele hout wordt 
voor scheëdcn en heften van krissen gebruikt. 
Uit de zaden perst men een geelgroen spijsvet,

'm
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Het witte hout, hier en clnar met een zwart ader
tje, heet duurzaam te zijn onder dak en wordt 

huishouw wel gebruikt. In Midden-Java is
van Goa”, zoo schrijft hij in September en No
vember 1545, „ligt Mankassar. Zij die van daar 
terugkeeren verhalen ons, dat de bevolking van dit 
eiland (Mankassar werd als afzonderlijk eiland 
gedacht) „bij uitstek geschikt is voor het Chris
tendom. Zij hebben afgodstempels noch pries
ters, en aanbidden alleen de opgaande zon. Men 
zegt, dat er reeds twee koningen christen zijn 
geworden”. Toch ried hem de gezaghebber van 
Malaka, de reis zoolang uit te stellen totdat 
het schip, waarmee een priester derwaarts ver
trokken was, terug zou zijn. Terwijl echter het 
schip uitbleef, hoorde Xaverius weldra, dat de 
toestand op Mankassar minder gunstig was, 
zoodat hij besloot liever een missiereis naar Am- 
boina te ondernemen.

In een brief van 10 Mei, dateerend van Am- 
boina, beschrijft Xaverius de moeilijkheden der 
lange reis. (Deze en andere brieven in Monumen- 
ta kist. Soc. Jes. — Monumenta Xaveriand, Madrid 
1899 — 1900, Tom. I, p. 401 v_v,). Zeilend langs 
Sumatra’s Oostkusten de eilanden, die tot de lti- 
ouw- en Linggagroepen behooren en door de straat 
Bangka, hadden zij alle moeite om dezeeroovers 
van boord te houden. Na een moeilijke reis schijnt 
de koopvaardijer op de reede van Grissée, in do 
straat Madoera, te zijn geland. Dan voer men 
Bali, Lombok en Soembawa voorbij, de Flores* 
en Soendazecën door, voorbij de hooge eilanden 
Wètar, lloma en Darnmar, en koerste men in de 
richting van Amboina. Pveeds zes weken duurde 
de reis, en de stuurman vreesde, dat hij het eiland 
voorbij gezeild was. Den volgenden dag, 10 Fe
bruari 1546, landde men eindelijk op Amboina. 
Ainbon, de hoofdzetel der Portugeezen, trok 
Xaverius minder aan. Bijna terstond begaf hij 
zich naar de binnenlanden, waar Je inlandsehc 
christenen in zeven kampongs verspreid woon
den. Vrceze voor de Mohammedanen, die 70 jaren 
geleden het eerst Amboina bezochten, had hen de 
bosschen in gejaagd. Hij doorliep die schuilhoe
ken, psalmen en latijnsche kerkhymnen zingend, 
waaraan de vluchtelingen den Katholieken pries
ter herkenden en uit de struiken te voorschijn 
kwamen. Hij doopte er vele kinderen en een 
groot aantal heidenen. Naar Am bon terugge
keerd vond hij er een Spaansche vloot door beri- 
beri aangetast, en verpleegde de zieke soldaten, 
zooals hij zelf schreef (Monum. Xav. l.c. p. 415), 
drie maanden lang. Bij deze gelegenheid won hij 
door zijn stichtend voorbeeld den later zoo be
roemden missionaris Cosmo de Torres voor do 
Sociëteit.

Na eenigen tijd richtte Xaverius het oog op do 
Moro-eilanden, de Noordelijkste Molukkengroep. 
De bewoners stonden als woeste menseheneters 
bekend. Terwijl het vaartuig, dat hem naar Ter
nate zou brengen, werd uitgerust, deed Xaverius 
een tocht van Amboina naar het twee mijlen 
meer Noordelijk gelegen Ceram, waar hij de be
volking gedurende acht dagen onderrichtte.

Op Amboina terug vond Xaverius er twee 
schepen zeilree vopr 'fernale, de voornaamste 
nederzetting der F rtugeezen in de Molukken. 
Terwijl het eene schip verging, kwam hij met 
het ander, na een zeer hachelijken tocht, behouden 
op Ternate aan. Hij richtte hier een christelijke 
gemeente op, welke later tegen alle vervolgingen 
bestand bleek, en vatte het plan op om op Ternate 
een huis der Sociëteit van Jezus te stichten.

Toen de rustelooze missionaris na drie maan-

voor
het in gebruik voor krisscheeden, meubelen en 

De jonge vruchten worden awapenge vesten.
door de inlanders als specerij gebruikt.

XAVERIUS (DE H. FRANCISCUS), een der 
machtigste missionarissen . aller tijden, geboren 
7 April 1506 op het slot Xavier in NaVarrc en 
overleden 2 December 1552 op het eiland San- 
cian in het gezicht van China. In 1525 vertrok 
hij naar de hoogeschool van Parijs. Reeds den 
15 Maart 1530 had hij den graad van meester 
in de schoone Kunsten verworven en verklaarde
Aristoteles op het college van Bcauvais, waar hij 
allengs bekend werd als scherpzinnig wijsgeer en 
schitterend professor.

Spoedig had Ignatius van Loyola, de stichter 
der Sociëteit van Jezus, zijn geoefend oog op dien 
man gevestigd en trachtte hem voor zijn toe
komstige orde te winnen. Ofschoon de later zoo 
beroemde Loyola, in zijn armelijke klecding, zijn 
toen nog geringe kennis en zijn hoogen asceti- 
schen ernst, eenigszins bespot telijk leek in het 
oog van den eerzuchtigen hoogleeraar, toch ge
raakte hij allengs onder zijn invloed en sloot zich 
bij hem aan. Volle vijf jaren had Ignatius be
steed aan de verovering van zulk een leerling, die 
echter, eenmaal, aan zijn meester verbonden, met 
hart en ziel opging in de jeugdige Sociëteit van 
Jezus en haar doel met den heldhaftigen ijver 
van een heilige najoeg.

In 1540 door Ignatius voor de missie van In- 
dië bestemd, vond hij te Lissabon vier aan hem 
geadresseerde pauselijke Brieven. Door de twee 
eerste werd hij tot Pauselijk nuntius voor Por- 
tugeesch-Indië aan deze en gene zijde van den 
Ganges en de Kaap de Goede Hoop benoemd; 
een derde beval her? aan bij koning David van 
Abessinië; een vierde bij alle Heeren en Vorsten, 
die hij op zijn tochten zou ontmoeten. Dertien 
maanden duurde de overtocht, zoodat hij eerst 
6 Mei 1542 te Goa aankwam.

Xaverius nam er zijn intrek in het hospitaal en 
werkte de eerste vijf maanden onder de Portugee
zen, waarna hij naar de heidenen der Visschers- 
kust vertrok. Zijne heiligheid en zijn onvermoeide 
prediking maakten diepen indruk en bewerkte 
ontelbare bekeeringen. Heele scharen, van 2000 
tot 6000 menschen, voerde hij, volgens een oog
getuige, in het vrije veld, beklom dan een boom 
en verkondigde hun de blijde boodschap. Zelf 
schrijft hij, dat hij van het aanhoudende doopen 
zijn arm niet meer kon opheffen en zijn stem 
haar dienst weigerde. Ruim 40 kerkjes bouwde 
hij langs de kust. Na zes maanden gepredikt te 
hebben in Travancor, van Mei tot December 
1544, dan in Negapatam, te Meliapoer, ging hij 
scheep naar Malaka. Men wil, dat Xaverius bij 
deze gelegenheid ALjèh heeft aangedaan. Immers 
de Bul dér Heiligverklaring zegt, dat Franc. 
Xaverius de eerste geloofsverkondiger op Atjèh 
geweest is: „Ipse primus 
gelium Christi annuntiaverat” (Instilulum Soc. 
Jes., Florenliae 1892, 1, p. 159). Werkelijk hceten

# bewoners van ons Atjèh bij de Latijnsche
# schrijvers dier dagen Aceni (Maffeus, Eist. Ind. 

fol. 80 et passim).
Te Malaka aangekomen vatte Xaverius het 

plan op naar Makassar door te reizen en er het 
Evangelie te verkondigen. „Meer dan 1000 mijl<^
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den zich gereed maakte om naar Morotai ■ 
te steken, verbood de gouverneur de Froytas 
een ieder, den Heilige over te brengen, omdat 
men meende, dat hij een wissen dood tegemoet 
ging. Voor gevaren deinsde echter een man als 
Xaverius niet terug en hij verklaarde publiek in 
eenZondagspreek: „Indien het eiland goudmij 
rijk was, zouden de Portugeezen moeite noch 
gevaar ontzien. Maar ik verklaar hier op mijn 
beurt, dat ik alle lijden en doodsgevaar wil trot- 
seeren voor het heil van ééne ziel. God roept mij, 
en geen menschen zullen mij weerhouden!” De 
gouverneur hief het verbod op en Xaverius ging 
met eenige getrouwen op reis. De weg leidde tot 
Tidore langs de Minahasa en Toebaroe, de straat 
van Morotai in. Toen hij daar voet aan wal zette, 
vluchtten de inwoners; hij echter zette hen na. 
Hij vond ze minder donker dan de Maleiers en 
meer op de Alfocren van Ceram gelijkend. Er 
lagen over deze eilandengroep een aantal chris- 
tendorpen verspreid, die in langen tijd geen mis
sionaris meer hadden gezien. Als een bode uit 
hooger gewesten, met woorden van liefde en 
vrede trok hij de bewoners, die hem hun kinderen 
ten doop brachten, tot zich. Van hieruit bezocht 
hij de Halmahcrugroep, waar hij minder goed 
ontvangen werd. Voortdurend spreken zijn brie
ven uit dezen tijd over vulkanische uitbarstin
gen, over ontzettende aard- en zeebevingen 
(Monum. Xav. l.c.). Bij Valentijn lezen we (I, fol. 
382), dat hij ook de inwoners van Tolo, een voor
name plaats op de kust van Moro, bekeerde. De 
Canonisatiebul verhaalt, dat hij er aan 25 000 
bewoners liet doopsel toediende.

Drie maanden heeft Xaverius op de zoo slecht 
befaamde Moroeilanden onder gevaarlijke om
standigheden doorgebracht en geen enkel dorp 
der Halmah'éragroep onbezocht gelaten. Het 
klinkt ongeloofelijk, dat hij in dien tijd, volgens 
de Canonisatiebul, ook Mindanao, het groote 
eiland der Philippijnen heeft aangedaan.

Wederom deed hij op zijn terugreis Ternate 
aan en bleef er drie maanden. De twintig dagen, 
die hij daarna nog op Amboina doorbracht, be
steedde hij aan het bezoek der reeds genoemde 
zeven christengemeenten.

Xaverius vertrok naar Ternate in de eerste 
helft van Mei 1547. Wijl hij echter eerst twee 
maanden daarna te Malaka aankwam, meent 
men, dat hij ook de Minahasa, met name Mo
nade, bezocht heeft. Volgens de processen der 
Heiligverklaring heeft Lenora, dochter eens 
Vorsten van Mankassar, meermalen verklaard, 
dajt haar vader en haar broeder met een groot aan- 
tal onderdanen door Xaverius tot het geloof ge
bracht zijn. Ook op Flores zou hij, tijdens de 
terugreis naar Malaka, geland zijn {Knik. Mis
siën, I 894 1895, hl. 181).

Men kan vragen, waarom Xaverius het zoo 
ver ging zoeken, en van Malaka uit alle nabij ge
legen eilanden voorbij zeilde, en in het verre Oos
ten drie of vier kleine eilanden zocht. Als ant
woord kan dienen dat Amboina, Ternate, Banda, 
Tidore enz., do bekende specerij-eilanden, sedert 
lang een zeer begeerlijk doelwit aller handeldrij
vende volken der wereld waren. De Portugeezen 
trachtten de Arabieren, die gemakkelijk spel had

den met het fetichismc en animisme der inboor
lingen, te overvleugelen, hetgeen hun ook ge
durende een eeuw gelukte. De Islam werd nu 
door het Evangelie gestuit. En het waren juist 
de christenen, sinds cenigen tijd gedoopt en thans 
zonder herder, welke Xaverius in de Molukken 
zocht.

Een andere vraag is, waarom Xaverius altijd 
zoo spoedig van de eene plaats naar de andere 
voortijlde. Dit hing samen met zijn hoedanig
heid van overste, baanbreker en wegbereider 
voor anderen. Hij zocht gunstige en vruchtbare 
akkers, om er zijn arbeiders heen te zenden. 
Dat dit later voor de Molukken niet volkomen 
bewaarheid werd, ligt deels aan de schaarschto 
der werklieden, deels aan de Hollanders, die niet "^) 
den Katholieken missionaris, maar wel den Mo- 
hammedaan vrij spel lieten.

In Juli 1547 was Xaverius te Malaka terug, 
'waar hij zes maanden, en volgens Valentijn met 
veel vrucht, werkte. Dan bezocht hij Ivosijn, 
Komorijn, Ceylon en Bassein. In den-zomer van 
1548 vertoefde hij te Goa. Na nog eens Kosijn 
te hebben aangedaan, vertrekt hij in den zomer 
van het jaar 1549 naar het land der opgaande 
zon. Zijn zielenijver drijft hem voort, om ook 
Japan voor Christus te winnen. Hij predikt er te 
Kagosima, Satsoeina,- Firando, Amanguchi en in 
het rijk van Boengo. Hij sticht de Japansche 
Christenheid, stelt er missionarissen aan en keert 
zelf naar Indië terug, om in April 1552 naar China 
te vertrekken en in het hemelsche rijk dezelfde 
werkzaamheid te beginnen. Hij overleed echter 
in het gezicht van het land zijner begeerte, op het 
eiland Sancian, 2 December 1552.

Literatuur: Monumenta Historiae Societatis 
Jcsu, heel speciaal Monumenta Xaveriana. Ma
drid 1899; Astrain, Hist. de la Compagnia do 
Jésus. Madrid 1912; Cros, Samt Framjois Xavier. 
TouLouse 1900; Bellcssort, L’Apötre des Indes et 
du Japon. Paris 1917; van Nieuwenhoff, Leven 
en brieven van den H. Franciseus Xaverius. Am
sterdam 1895; Brou, Saint Frantjois Xavier. Pa
ris 1912. Wat den arbeid van Xaverius in Japan 
betreft zijn vooral interessant Haas: Geschichto 
des Christentums in Japan, Tokio 1902 — 1904; 
benevens de voornoemde werken van Bellcssort 
en Brou. Vergelijk ook Valentijn: Oud en Nieuw 
Oost-Indië, Deel I: Beschrijving der Moluccos, 
Dordrecht en Amsterdam 1724; Deel III: gods
dienst bl. 3 — 152, Dordrecht en Amsterdam 1720.

P. A.
XIMENIA AMERICANA Linn. Fam. Olacaceae. 

Bidara laoet (mal.). Een tot 4 M. hooge heester 
uit de Nieuwe en de Oude Wereld, in de laatste 
uitsluitend op zandige stranden. Wortels en 
zaden zijn een inlandsch geneesmiddel. Het zeer 
harde hout gebruikt men^ils nagels, de vruchten 
zijn eetbaar. De zaden bevatten 5 a 6 % olie, dio 
niet wordt gebruikt.

XYRIS INDICA L.Fain. Xyridacecte. Bigaoe 
(minangk. mal.). Een zeer verbreid kruid met 
smalle bladeren en zeer kleine bloemen in witte 
hoofdjes. De stengels zoowel van deze als van 
verwante soorten worden als vlecht materiaal 
gebruikt.
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stuit van dc groote Soenda-eilanden. Uitsluitend 
op Java komt voor II. cyaniventris, grootondeels 
blauw met zwarten kop en roodbruine keol en 
een witte vlek in de vleugels; pooten en snavel 
rood. II. diops van Halmahéra, Batjan, Terhatc 
en Obi is blauw met zwarten rug, witte onder
zijde met een blauwen band over de borst. II. 
lazuli van Ceram en Ambon onderscheidt zich 
v.an diops door een witte keel en borst 
blauwen buik. II. pileatus, van Sumatra en 
Borneo, is van boven blauw met zwarten kop 
en een zwarte vlek op de vleugels, keel en hals- 
vlek wit, onderzijde roestkleurig. In de Molukken 
en op Nieuw-Guinea wordt een soort gevonden 
met witten kop, witte onderdeden en blauwe 
bovendeden, II. saurophagus. Door een aan de 
basis broederen snavel, die aan de punt iets 
haakvormig naar beneden gebogen is, onder
scheidt zich het geslacht Sauromarptis. Op 
Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden komt S. 
gaudichaudi voor; deze is van onderen bruin, 
keel wit, kop en rug zwart, met blauwen vlek 
op de vleugls en boven den staart; dc staart is 
bij het mannetje blauw, bij het wijfje bruin. 
Een sterk haakvormige punt aan den boven
snavel bezit Melidora macrorhina van Nieuw- 
Guinea; deze is op den rug zwart met ged
achtige vlekken, van onderen wit, kop zwart, 
blauw omzoomd. Op Nieuw-Guinea komt even
eens het geslacht Clyloceyx voor, met zeer broe
den, korten snavel; twee vormen zijn bekend, 
C. rex van de Noordkust en O. imperator van dc 
Zuidkust, beide over het geheel bruine vogels, 
donkerder op den rug, met liehtblauwen stuit 
en witachtige keel. De grootste ijsvogel uit ons. 
gebied is Dacelo intermedia van Zuid-Nieuv 
Guinea, van duifgrootte, grijsachtig en zwart
bruin gevlekt en gegolfd; slagpennen, vlekken 
op de vleugels en stuit blauw, de staart bij het 
mannetje eveneens blauw met witten zoom, 
bij het wijfje bruin met blauwe dwars banden. 
Het genus Geyx bezit slecht 3 teenen; er be
lmoren- kleine vormen toe, waarvan hier alleen 
genoemd worden Ceyx innominata, van Java tof 
Flores verspreid, van boven roestbruin met lila 
tint, vaii onderen oranjegeel, en C. lepida van 
de Molukken, die van onderen oranje en van 
boven zwart en blauw gevlekt is. Het geslacht 
Tanysiptera,. de raketstaart-ijsvogels, is geken
merkt door de beide middelste staartvederen, 
die sterk verlengd zijn, in het midden een bijna 
naakte schacht bezitten en aan het einde spatel
vormig verbreed zijn. T. dea is van boven blauw
zwart met helderblauwe bovenkop, vleugeldek- 
vederen en middelste staartpennen, onderdeden, 
stuit, 'staart en spatels wit; snavel rood. Deze 
soort is van Ceram en Ambon bekend. Eonigo 
nauwverwante soorten, met ongeveer gelijke 
JïleurVerdeeling. Een zeer fraaie soort van hef 
Noordwestelijk deel van Nieuw-Guinea is 'J'. 
nympha; bij deze. zijn de onderzijde en de stuit 
rood, de bovenzijde zwart met een blauwe vlek 
op den achterkop en op de vleugels, de middelste 
staartvederen blauw met witte spatels. Van de 
Alcedinidae noemen wij Alcedo bengalensis, een 
vorm, die zeer veel op onzen gewonen ijsvogel, 
A. ispida, gelijkt, doch steeds iets kleiner is, en 
A. ispidoides, die bovendien het blauw der boven-

YAM (YAMSWORTEL). Zie DIOSCOREA.
IJKWEZEN. Zie MATEN EN GEWICHTEN.
YLANG-YLANG. Parfum, als hoofdbestanddeel 

hebbend Philippijnsche kanauga-olie (zie I, 435, 
II, 264 en III, 84).

IJSVOGEL, Do Ijsvogels (Alcedinidae) zijn 
jn het algemeen bewoners van warme of gema
tigde landen en worden niet gevonden in het 
kooge Noorden, waar ijs en sneeuw den scepter 
voeren. Een vreemde naam derhalve, vooral voor 
vogels, die sommige eilanden van den Oost- 
Indischen archipel door hunne fraaie kleuren en 
eigenaardigen vorm sieren. De naam „Ijsvogel” 
laat zich gevoegelijk als volgt verklaren: in 
Nederland komt een vertegenwoordiger van deze 
vogelgroep voor, die zich als alle soorten van 
Alcedinidae met visch voedt; in het algemeen 
bemerkt men van dezen vogel niet veel in het 
grootste gedeelte van het jaar, totdat hij in den 
winter plotseling gezien wordt bij wakken of 
openingen in het ijs, waar hij door den nood 
gedrongen visch komt vangen; voor het groote 
publiek behoort deze vogel dus bij het ijs^ 
vandaar de naam. De familie der Alcedinidae 
wordt verdeeld in twee onderfamiliën, n.1. 
Alcedininae met een zijdelings saamgedrukten 
suavel, die bovenop duidelijk gekield is; de 
vogels, tot deze onderfamilie bekoorende, hebben 
een bijna uitsluitend vischdieet, en Daceloninae 
met een meer platten snavel, die bovenop af
gerond of vlak is, soms zelfs gegroefd; hun dieet 
is bijna uitsluitend insecten of reptielen. De 
Alcedinidae hebben een in verhouding tot het 

. lichaam langen, sterk ontwikkelden, stevigen 
snavel en korte pooten; de vierde teen is ver
groeid met den detden voor meer dan de halve 
lengte, terwijl de tweede teen met den derden 
vereenigd is voor een derde van zijne lengte. Be
halve door den in verhouding tot het lichaam 
opvallend langen, zwaren snavel en . het laag- 
zitten van den vogel door de buitengewoon korte 
pooten, treffen de Ijsvogels den natuurvriend 
door de bonte, fraaie kleuren, waarmede zij 
versierd zijn; vele zijn blauw, zwart en wit, 
andere rood, geel of bruin in helderder of don
kerder tinten. De grootte der J Jsvogel-soorten 
wisselt tusseken die van een sijsje en van een 
duif. De staart is meestal vrij kort en afgerond, 
soms echter zijn, zooals bij Tanysiptera, dc beide 
middelste staartpennen buitengewoon verlengd, 
zoodat ze soms de dubbele lengte van den staart 
bereiken, waarbij dan in den regel de meer of 
minder kale schacht van die verlengde vederen 
eindigt in een palet. De Ijsvogels leggen witte 
eieren en nestelen in rfiardholen, die zij meestal 
zelf graven. Van de Daceloninae noemen wij in 
de eerste plaats het geslacht Ilalcyon. Een der 
kleinere soorten, II. sanctus, is over den geheelen 
archipel verspreid; zij is van boven groen en 
van onderen geelachtig wit, met blauwen boven
kop, vleugels en staart en zwart aan de kop- 
zijden en den achterkop. II. chloris is een weinig 
grooter, van boven blauw, op den kop meer groen - 
blauw, een band om den kop zwart, van onderen 
wit. Deze komt voor-op ongeveer dezelfde plaat
sen als de vorige soort en wordt op Java, evenhls 
deze, tèngkèk (jav.) of kakkè (‘t) genoemd. II. 
toromandus is een fraaie bruine soort met witte
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!
zijde iets donkerder heeft. Eerstgenoemde is van 
Sumatra bekend, laatstgenoemde van Celebes, de 
Molukken en Nieuw-Guinea. A. meninting van do 
groote Soendaeilanden is van boven donkerblauw 
en van onderen donker roestbruin. Een kleine, 
van onderen witte, op do bovenzijde en op de 
borst helder groen-blauwe soort, van Java tot 
Lombok voorkomende, is A. beryllina. Slechts 
3 teenen bezit de kleino Alcyone pusilla, die 
boven blauw, van onderen wit is, en in de Mo
lukken en op Nieuw-Guinea is waargenomen. 
Groote vormen met krachtigen snavel zijn de 
soorten van het geslacht Ramplialcyon; R. 
capensis van Java heeft den bovenkop asch- 
kleurig grauw, onderzijde bleek okerkleurig, 
bovenzijde dof groen met zwakke blauwe tint; 
snavel en pooten rood. Op Celebes komt R. 
melanorhyncha voor; deze heeft een zwarten 
snavel, en is geelachtig wit met groenachtig 
grauwe vleugels en staart.

IJZER; IJZERERTS. Onder de metaalhou
dende ertsen moeten, wat hoeveelheid betreft, 
de ijzerertsen zeker in de eerste plaats Avorden 
genoemd; de waarde er van is echter gering, 
zoodat zoowel kwantiteit als kwaliteit en ligging 
aan hooge eischen moeten voldoen om exploitatie 
mogebjk te maken. Voor de ijzerwinning komen 
de zeer veelvuldig optredende zwavelhoudende 
ertsen (Pyriet, Markasiet) nauwelijks, de ltiezel- 
houdende (Cbamosiet, Thuringiet) door hun laag 
metaalgchalte zelden in aanmerking. Het meeste 
ijzer wordt gewonnen uit de oxydische ertsen 
(Magneotijzererts, Roodijzererts) en uit het kool- 
zuur-ijzer (Spaatijzererts). Naar de geologische 
positie onderscheidt men: 1. magmatische ertsen, 
die zich als onregelmatig begrensde massa’s, 
bijna altijd met een zeker titnangehalte, uit het 
vloeibare basische magma hebben afgescheiden, 
b.v. de magneetijzerertsen van Lapland; 2. 
contact-ertsen, die aan-, of dichtbij de omgrenzing 
van (meest zure) eruptiefgesteenten gevonden 
worden; niet zeldzaam is een gehalte aan pyriet; 
voorbeeld: El ba, met rood-, bruin- en magneet- 
ijzer; 3. ertsaders, die wel zeer algemeen voor
komen, doch waarin de ertshoeveelheid zelden 
groot is; voorbeeld: de spaatijzerertsaders van 
iSiegon in Westfalen; 4. metasomatische ertsen, die 
gewoonlijk ontstonden doordat koolzure kalk 
opgelost, en vervangen word door kool.zuur ijzer; 
dit laatste kan dan later geheel of ten deele in 
rood
beelden: Jlilbao in Spanje, Noord Afrika; 5. 
ertsbedden, die regelmatig tusschen gewone sedi
menten liggen; zij bestaan uit magneet- en rood- 
ijzererts, b.v. aan het Lake Superior, of uit ijzer- 
spaat b.v. tusschen de lcoollagen in Engeland en 
X.-Amerika, ook wel uit een eigenaardig mengsel 
van oxydische- en kiezelhoudendc ertsen b.v. 
de z.g. Minette van Lotharingen en N.-Frankrijk; 
6. laterielische ertsen, ontstaan uit meest basische 
gesteenten (diabazen, gabbro’s, peridotieten) 
door een eigenaardige verandering (verweoring), 
waarbij alkaliën, kalk, magnesia en kiczelzuur in 
oplosbaren toestand overgingen en werden weg
gevoerd, terwijl een vast mengsel van de hydraten 
van ijzer en aluminium als lateriet achterbleef, 
dat onder gunstige omstandigheden een waarde- 
vol ijzererts kan zijn, b.v. op Cuba. Op eenigszins 
overeenkomstige wijze gevormd zijn ook do 
hagel- en boonertsen (zie o.a. E. C. J. Mohr: 
„Over ijzerconcreties en lateriet in Ned.-Indië”

in Vcrli. Gooi. Mijnbk. Gen. Geologische serie 
III, 133) en het oerijzererts; 7. los zanderts, meest 
van magneetijzer, met een zeker gehalte aan 
titaanijzer; deze zanden komen voor aan som
mige kusten als ophooping der zwaarste deeltjes 
cener mechanische sorteering door de branding 
van do ei’osie- en afslagproducten van basische 
eruptiefgesteenten.

Wat het gehalte aan ijzcrmetaal aangaat, staat 
magneetijzererts met 72 % bovenaan; daarop 
volgt roodijzererts (ijzerglans, hematiet) met 
70 % en bruinijzererts met een maximum van 
60 %. Het ijzerspaat bevat 48 %, de silicaten 
houden slechts 12 — 36 % ijzer. De lateriet moet, 
om exploitabel te zijn, ongeveer 50 % metaal 
opleveren.

Het beste overzicht van alle ijzerertsvoor
komens in Indië vindt men in no. 7 van de 
„Verslagen en mededcelingen betreffende Indi
sche delfstoffen”, waarin ook een volledige lite
ratuurlijst voorkomt.

In Ned.-Indië zijn ijzererts&eddteti onbekend 
en, daar magmatische- zoowel als aderertsen 
slechts op kleine schaal werden aangetroffen, 
blijven als van praktisch belang alleen over de 
metasomatische en de contactertsen alsmede de 

.ijzerlaterieten en -zanden. Met zekerheid is 
slechts één afzetting van echt magmatischen oor
sprong bekend geworden, n.1. die van Soengei 
Lasi, niet ver van Sawah Loentö, waar ertsen 
van 30 — 70 % ijzer werden gevonden als 
onderdeden van een 440 M. dikken gabbrogang; 
de totale hoeveelheid bedraagt echter slechts 
enkele honderden tonnen.

Echte ijzererts<7aw<7e«. werden gevonden bij 
Padjiloe (bij Montrado) tor Westerafdeeling van 
Borneo en bij Badal en Bt. Sëkoelat in Kota 
Waringin (Z. O. Borneo). In het Oostelijke- (voor
al Z.O.) gedeelte van Billiton komen de zoomen 
van een aantal aders aan den dag, die daar in 
hoofdzaak bestaan uit oxydische ijzerertsen; 
zeer bekend is daarvan de magneetijzerertsader 
van Sëloemar. Met voldoende zekerheid kan 
worden aangenomen, dat die ertsen niet primair 
zijn, doch ontstaan uit ijzerpyrieten, die er thans 
nog op grootere diepte voorkomen. Gedetail
leerd onderzocht zijn ze nog weinig; vermoedelijk 
zijn ze op gelijksoortige wijze (pneumatolytisch) 
ontstaan als de breedere tinaders van genoemd 
eiland, daar ze eveneens t-inerts bevatten. Uit 
het oogpunt der practijk beschouwd zullen ze 
daarom niet tot de ijzer-, doch tot de tinaders 
moeten worden gerekend. Ook op Banka schijnen 
dergolijkc gangen voor te komen (b.v. heuvel 
Plawan in Koba), terwijl ze tevens in den Riouw- 
archipel zijn gevonden (op de eilanden Bintang, 
Karas, Siantan).

In doel LXXVTI, 1917, van het Natuurk. 
Tijdschr. v. Ned. Indië bl. 71 o.v. gaf P. Hövig 
een beschrijving van do voornaamste door hem 
als contfacfmetamorf aangcraorkte ijzerertsaf
zettingen, on hij komt daarbij (bl. 102) tot de 
conclusie, dat ze voorloopig niet kunnen dienen 
als grondslag voor een eventueele ijzerindustrie 
in de koloniën. Ook in „De ertsafzettingen van 
Ned.-Indië”, Mededeeling a.h. Alg. Ingenieurs- 
congres 8 — 15 Mei 1920, door denzelfden schrij
ver, wordt op blz. 6 e.v. deze soort ijzererts
vormingen vrij uitvoerig besproken. De eenige 
afzetting welke, indien de plannen doorgaan, 
ontgonnen zal worden, is die van de Ranggal-

van

bruinijzorerts zijn veranderd; voor-cn
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waar 2 a 4 mill. ton erts geveer 66 mill. ton. Op het Soengei-Doewa crts- 
veld worclt de ertshoeveelheid geschat op 100 tl 
120 mill. ton, waarvan het 2/3 gedeelte een ijzer- 
gehalto van 441/a % bezit (gemiddelde van 73 
analyses); het veld ligt zeer gunstig zoowel voor 
exploitatie (±5M. dik, terwijl het erts „voor het 
opscheppen” is) als voor afvoer (10 a 15 K.M. 
gemakkelijke weg tot aan de goed toegankelijke 
kust) en voor nabijheid van goede steenkolen 
(Poeloc Laut). Het onderzochte gedeelte van het 
Larona veld (Dieckmann: Nikkelhoudonde late- 
rietische ijzerertsen op Celebes; de Ingenieur 
1919, 7S2) bezit een vrij zuiver te ramen hoeveel
heid van 370 mill. ton erts (overeenkomende met 
137 mill. ton ijzermelaal), die eveneens vlak aan 
de oppervlakte ligt, met 45—50 % ijzergehalte 
in het bij 100° C. gedroogde erts (ruim 1600 
analysen) en voldoende en goedkoope water
kracht voor het toepassen eener electro-metallur
gische behandeling. Behalve bij Larona zijn nog 
op vele andere plaatsen in het Merengebied van 
Midden Celebes overeenkomstige laterictvelden 
aangetroffen, die echter nog niet in bijzonder
heden bekend geworden zijn, doch waarvan reeds 
thans kan worden gezegd, dat zij mèt Larona 
voor het minst een milliard ton erts zullen op
leveren (Verslag No. 8, bl. 98).

Ook op verschillende Molukken eilanden komt 
ijzererts voor van laterietische geaardheid, en 
daar peridotieten in het Oostelijke gedeelte van 
den Archipel een belangrijke rol spelen, is de 
kans niet gering, dat ook hier bij nader onderzoek 
nog groote kwantiteiten goed ijzererts zullen 
worden gevonden (A. C. de Jongh: Ijzererts in 
de Molukken- Tijdschr. v. Nijv. en Landb. 
1913, 35). Ctycf'rt* N.W.E.

IJZERHOUTEN. Zie II, 108-109.

zone in de Lampongs
gemiddeld 65 % in gunstige ligging moet 

n, n.1. 71/., K.M. van Tëlok Bëtong 
(zie ook H. Pkihppi. Het hoogoven bed rijf in 
Ned.-IndiëT — lnd. Mcrcuur 1919, 7S2).

... Voor de ontginning van magnectijzerzandin de 
kuststreek der residentiën Banjoemas en Këdoe 
werd een 10-tal mijnconcessies, met 3768 H.A. 
oppervlak, verleend tusschen de jaren 1904 en 
1909, welke werden overgedragen op de Mij. tot 
Exploitatie van Ijzerertsterreinen in Ned.-Indië 
te ’s-Gravenhage, die evenwel nog niet tot ont- 
ginningswerkzaamheden overging. Bij een ver
onderstelde dikte der afzettingen van gom. 1/„ M. 
en een magneetijzer-concentratie van 40 %, zal 
men de hoeveelheid erts mogen schatten op 35 
mill. ton, met 57 % ijzer, terwijl bij proeven 
met electromagnetischc scheiding de aanwezig
heid van 9 — 14 % titaan bleek (Hövig, Mededee- 
ling, bl. 17; A. C. de Jongh in Tijdschr. v. Nijv. 
en Landb. 1912. 163-177).

Eerst in den laatsten tijd werden van Gouver- 
nementswege uitvoerige detailonderzoekingen in
gesteld op eenige terreinen met laterietische ert
sen, en wel: op het eiland Soewangi in Straat 
Laut (20 mill. ton), op het eiland Sëboekoe ten 
O. van Poeloe Laut, op het Soengei-Doewa erts- 
veld op den vasten wal van Borneo ten W. van 
genoemde Straat en op het Larona ertsveld in 
Centraal Celebes. De belangrijkste resultaten zijn 
neergelegd in de nummers 7 (reeds genoe.md), 8 
en 9 van de „Verslagen en mededeelingen betref
fende Indische Delfstoffen en hare toepassingen” 
(Batavia, Kolff & Co.), het tweede onder den 
titel: „Beschouwingen over de stichting van een 
staalindustrie op Midden Celebes”, het laatste 
getiteld: „IJzerafzettingen in Borneo”.

Voor Sëboekoe wordt (Verslag No. 7, bl. 50) 
de totale hoeveelheid geraamd op 300 mill. ton 
met, na calcineering, gemiddeld 53 % ijzer; de 
hoeveelheid stukerts met méér dan 60 % ijzer 
bedraagt circa 18, die met 56 — 60 % ijzer on-

van 
voorkomen

I

“

Lil. G. A. Blits, De anatomische bouw der O.-I. 
IJzerhoutsoorten en van het Djatihout, benevens 
een overzicht van alle thans bekende ijzerhout- 
planten. Met 25 lichtdrukken. (Buil. Kol. Museum 
no. 19 — Juli 1898).

L)-

I z.
I ZAAGVISSCHEN. Zie ROG. palingen van 1818 (Publicatie van 3 Maart, lnd.

ZAAG WESPEN OF BLAD WESPEN. Zie Stb. no. 10) ook thans nog van kracht. 
WESPEN. In Indië bestaan geen afzonderlijke hypotheek-

ZAKAT. Zie DJAKAT. kantoren, evenmin eigendomsregisters, maar
ZAKELIJKE RECHTEN (IN EN OVER- wordt de overgang van den eigendom van on-

SCHRIJVING VAN). Om onzekerheid en ver- roerend goed en daarop gevestigde in liet B. \V.
warring ten aanzien van de rechten op onroerende genoemde zakelijke rechten, van den eigendom 
goederen en den eigendom van zeeschepen te van schepen van vier lasten of koyangs en daar- 
voorkomen, worden in Nederland alle titels van boven, alsmede van liet recht tot mijnontginning
aankomst dier rechten in openbare registers ten (artikel 18 der mijnwet in lnd. Stb. 1899 no. 214
kantore van afzonderlijke ambtenaren, de hypo- jo. artt. 211—217 der mijnordonnantie in lnd. 
theekbewaarders, ingeschreven. Een soortgelijk Stb. 1906 no. 434) verkregen of (ingeval van over- 
stelsel werd in 1848 ook voor Indië aangenomen gang bij erfenis of legaat) geconstateerd door het
(artt. 616 — 620 B. W.), maar niet ingevoerd, opmaken eener gerechtelijke akte, in de gewesten
omdat men ter vereenvoudiging en besparing waar een Raad van Justitie is gevestigd, door 
van kosten de voorkeur gaf aan voorloopige in- een of twee commissarissen uit dien Raad, bij - 
standhouding der bestaande voorschriften. Deze gestaan door den griffier, in andere gewesten door 
voorschriften zijn vervat in de zoogenaamde 
Overschrijvingsordonnantie (Jnd. Stb. 1834 no. i 
27, laatstelijk gewijzigd bij lnd. Stb. 1919 no. j 
598) en in verband met art. 24 der Overgangsbe- ! art. 7. Het wordt verleend bij eene akte, verleden

;
;

i

’

het hoofd van gewestelijk bestuur, bijgestaan 
i door den gewestelijken secretaris of een commies. 

Voor oorjstverband zie lnd. Stb. 1880 no. 57
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tun overstaan van een of twee commissarissen 
uit den Raad van Justitie, binnen wiens rechts
gebied het verbondene ligt bijgestaan door den 
griffier. Voor credietverband, zie Ind. Stb. 1908 no. 
542, art. 15. Het wordt gevestigd bij eene authen
tieke akte, verleden ten overstaan van een door 
het hoofd van het gewestelijk bestuur voor een 
bepaalden kring aan te wijzen inlandschon be
stuursambtenaar.

De overschrijving van den eigendom of het 
recht van opstal (zie hieromtrent Ind. Stb. 1885 
no. 103 Eerstelijk) moet plaatshebben binnen zes 
maanden te rekenen: voor de goederen, in het 
openbaar gekocht, van den dag der verkooping; 
voor die, onder de hand gekocht of op andere 
wijze dan door erfenis of legaat verkregen, van 
de dagteekening der akte of, is dat niet mogelijk; 
van den dag der aangifte bij den landmeter of 
bij gebreke ook van zoodanige aangifte, van den 
dag der in bezitneming; en voor de goederen en 
schepen, door erfenis of legaat verkregen, van 
het overlijden des laatsten eigenaars. Niet-inacht- 
neming van dien termijn wordt gestraft met een 
verhooging van het recht van overschrijving en 
eene boete of, is geen recht verschuldigd, boete 
zonder meer. Dit geldt niet voor andere zakelijko 
rechten dan eigendom en opstal, welke aan geen 
overschrijvingstermijn gebonden zijn, Bijblad 
3251 en 32(50.

Zooals bekend wordt in Indië recht van over
schrijving geheven. Die belasting is niet ver
schuldigd ter zake van de overschrijving, doch 
ter zake van zekere overeenkomsten, akten en 
övergangen (zie onder BELASTINGEN), waar mee 
de overschrijving gepaard gaat. Doch moet in de 
gevallen, waarin die belasting verschuldigd is, 
hare voldoening voorafgaan aan de overschrij
ving. Daartoe wordt door den griffier van den 
Raad van Justitie en in de gewesten, waar geen 
Raad is gevestigd, door het hoofd van gewestelijk 
bestuur eene ordonnantie van storting verleend, 
wanneer de overigens voor de overschrijving 
benoodigde. stukken door hem in orde zijn be
vonden. Na voldoening van het recht wordt die 
ordonnantie door den met de inning van het 
recht belasten ambtenaar voor voldaan getee- 
kend, waarna zij door belanghebbende moet 
worden overgelegd, wanneer hij tot de over
schrijving wenscht te worden toegelaten.

Ten einde voorts de heffing van het recht te 
verzekeren en ook om er op toe te zien, dat de 
overschrijving inderdaad en c. q. binnen don 
bepaalden tijd van zes maanden plaats vindt, 
is aan notarissen, vendumeesters en landmeters 
de verplichting opgelegd om verschillende op
gaven aan de ambtenaren van de overschrijving 
in te dienen.

Die ambtenaren moeten zich, alvorens tot de 
overschrijving over te gaan, ervan vergewissen, 
door het doen overleggen der quitantic, dat de 
verponding behoorlijk is aangezuiverd: bij in- en 
overschrijving ten name van de Regeering kan 
van dit voorschrift worden afgeweken (zie nader 
Ind. Stb. 1904 no. 455).

Overschrijving heeft verder niet plaats voor
dat uit eene door belanghebbende over te leggen 
landmetorskennis blijkt dat aan den gouverne- 
ments landmeter kennis is gegeven van do over
schrijving, welke wordt verlangd. In het geval 
het over te schrijven goed, in zijn geheel, in het 
openbaar is verkocht, wordt geen aangifte bij

den landmeter vcrcischt, maar zal het genoeg
zaam zijn dat een authentiek extract uit do ven- 
durol bij de overschrijvingsstukken worde ge
voegd (Ind. Stb. 1903 no. 224). Ook voor de over
schrijving van een recht tot mijnontginning is 
geeno overlegging van een landmetorskennis ver- 
cischt, evenmin als overlegging van quitantiën 
van betaald recht van overschrijving of betaalde 
verponding.

De minuten der akten van overschrijving — 
welke aan een evenredig zegelrecht onderworpen 
zijn — worden bewaard door den griffier, den 
secretaris enz., die bij de opmaking assisteerde 
en voor de bewaring persoonlijk aansprakelijk 
blijft. De bewaarders moeten nauwkeurige regis
ters aanhouden, veranderingen aanteckenen, af
schriften uitreiken, alle gevraagde inlichtingen 
verschaffen en schriftelijk verklaringen afleggen 
van het al of niet bestaan van hypotheken.

Voor de overschrijving van den a g r ari
sch e n eigendom gelden bijzondere regels (Ind. 
Stb. 1873 no. 38 en wijzigingen — zie onder 
BELASTINGEN bl. 261) in hoofdzaak overeen
komende met die van de overschrijvings-ordon- 
nantie.

ZALACCA EDULIS Bl. Fam. Palmen. Salak 
(mal., jav., soend.). Een palm van Oost-Java 
en Bali, op vochtige plaatsen in den Archipel 
veel gekweekt om de vruchten, waarvan het deel 
rondom de zaden eetbaar is. Sommige soorten 
zijn wrang, enkele echter zeer smakelijk.

ZAMELRECHT. Naar inheemsche begrippen 
in geheel Indonesië, die tot heden voortbestaan, 
is het recht om boschproducten en andere 
in het wild groeiende voortbrengselen van grond 
en water te zamelen afhankelijk van het beschik
kingsrecht over grond en water (zie deel I, bl. 
S21); vandaar dat de eigen leden van den 
beschikkingsgerechtigden stam of dorpskring 
vrijelijk mogen zamelen binnen het beschikkings- 
gebied en er zich op zijn hoogst bepalen tot een 
huldegift aan het hoofd, terwijl lieden van elders 
vergunning behoeven om er te zamelen en ver
plicht zijn een deel van het gezamelde — dikwijls 
een tiende (sapoeloeh ambil satoe) — af te staan 
als recognitie. In Siak, in de Maïeischo kustrijkjes 
van Borneo en elders is uit deze recognitie dik
wijls een sultansbelasting gegroeid, die evengoed 
van inheemsche inlanders der streek als van 
vreemden wordt geheven. Een sprekend voor
beeld van dit zamclrccht leverde de omstreeks 
1912 veelbesproken djeloctoeng-kwestie (vgl. 
I, bl. 018). In sommige streken zijn bepaalde 
gronden, als zamelgronden, voor het zamelen 
door do bevolking vanouds gereserveerd. De 
regeling van het bosehwezen van regeeringswege, 
hoe heilzaam ook, heeft met dit zamclrccht der 
bevolking niet altijd voldoendo rekening gehou
den. Zie over zamelgronden en zamclrccht Pan
decten van het adatrecht IV’ A. en IV B., 
en onder GROND (RECHTEN OP DEN), I, 
bl. 821.

ZANDKOKERBOOM. Zie HURA.
ZANDWORMEN. (Gephyrea). Zie RING

WORMEN.
ZANDZEE. In Indië algemeen gebezigde naam 

voor don indrukwekkenden kraterbodem van 
den ouden Tönggör-vulkaan (zie aldaar). Er zijn 
evenwel ook verscheidene andere vulkanen, b.v. 
Slamat, Tolo, Batoer, welker krater- (of licvor 
caldeira-)bodems, hoewel niet zoo uitgestrokt als

I
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de eerste, eveneens vlak, en met een dikke laag 
vulkanisch zand en ascli bedekt zijn, en waar- 

dus de naani zandzee, evengoed zou kun- 
worden gegeven (zie ook bij bet artikel

scke voortzettingen van het. vast eland tot de iso- 
bathe van 200 M.

Het goheele complex van zeeën, waardoor do 
verschillende eilanden van den Indischen Archipel 
omgeven worden, heeft volgens de nieuwste be
rekening (die van Krümmel in 1907) een opper
vlakte van 8.125.000 K.M.2 en een gemiddelde 
diepte van 1089 M. Krümmel ‘) heeft het in 1879 
aangeduid met den naarn: Austraal-Aziatische 
Middelzee, een benaming, welke liet eerst aan
genomen werd door R. Schuiling 5), om later met 
goed gevolg in verschillende leerboeken over te 
gaan.

Voor zoover ons de vertikale gesteldheid van 
den bodem der Austraal-Aziatische Middelzee 
bekend is, onderscheiden wij:

1. Vastelandsplatten.
Het Aziatisch vastelandsplat reikt tot een 

diepte van 200 M. en omvat de Java-zee en de 
zeeën tusschcn Sumatra, Borneo en Achter-Indië. 
Het deel, begrensd door de dieptelijn van 70 M., 
en omvattend de Java-zee en de zeeën tusschen 
Sumatra en Borneo tot ~ 4° N.B. gaf Molen 
graafï (1920) den naam van Soenda-plat in 
tegenstelling met het vastelandsplat, dat den 
bodem der Harafoera-zee uitmaakt en door hem 
Sahoelplat is gedoemd. Tusschen beide platten 
ligt het onrustige bodemreliëf der zeeën van hel 
Oostelijk deel van den Indischen Archipel, waar wij 
de grootste verscheidenheid van vormen aantref
fen. De bodem der beide platten °) is, voorzoover 
onze kennis reikt, vrijwel gelijkblijvend van diep
te; zij bedraagt voor het Soenda-plat gemiddeld 
40 — 45 M. Behalve in enkele geulen worden diep
ten, grooterdan 50 M., alleen gevonden in het Oos
telijk deel, waar op de Borneo-bank de diepte 
toeneemt naar de Straat van Makassar, voorts 
in den overgang naar het Ckineesche bekken en 
nabij Straat Soenda, die zich als een ondiepe 
geul nog een eind weegs voortzet in de Java- 
zee.

aan
nen ,
VULKANEN).
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ZEA MAÏS. Zie DJAGOENG.
ZEE (Natuurkundig). — Indeeling:
I. DE MORPHOLOGISCHE GESTELD

HEID VAN DEN ZEEBODEM.
II. DE VERDEEL1NG VAN DE TEMPERA-
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TUUR.
A. DE TEMPERATUUR AAN HET ZEEOPPER

VLAK.
B. DE AFNEMING DER TEMPERATUUR BIJ 

TOENEMENDE DIEPTE
III DE PHYSISCHE GESTELDHEID VAN

HET ZEEWATER.
A. HET ZOUTGEHALTE AAN HET ZEEOPPER

VLAK.
B. HET ZOUTGEHALTE AAN DEN BODEM DER 

ZEE.
C. DE DICHTHEID VAN HET ZEEWATER.
D. DE KLEUR VAN HET ZEEWATER

IV. DE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN 
DER ZEE.
A. HORIZONTALE BEWEGINGSVERSCHIJNSE

LEN.
a. De str o o mi ng en in onze n 

w i nt er.
b. De str o o mi ng en in onzen 

z o m e r.
B. VERTIKALE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN.

V. MARINE SEDIMENTEN.
I. DE MORPHOLOGISCHE GESTELD

HEID VAN DEN ZEEBODEM.») Kan men met 
de vormen van het vasteland reeds door on mid
dellijke waarneming bekend worden, den aard 
der vormen, die op den zeebodem voorkomen, 
kan men slechts opmaken uit de loodingen, welke 
in de ondiepere gedeelten vaak te veel, in de 
diepere te weinig verricht zijn. Hoewel een kaart 
met lijnen van gelijke diepte (isobathen) vroeger 
verschenen 2) is dan een kaart van isohypsen 
voorzien, heerschte tot nog voor korten tijd 
grootere verwarring in de morphologische nomen
clatuur der vormen van den zeebodem, dan in 
die der vormen van het land. In deze verhande
ling zullen wij ons, wat de te gebruiken termen 
aangaat, houden aan de besluiten van de „Inter
nationale Commissie voor onderzeosche Nomen
clatuur” 3) en dus spreken van:

a. Bekkens (D. Becken, F. bassin, E. basin), 
alzijdige inzinkingen, waarbij de beide afmetin
gen nagenoeg even groot zijn;

b. Kommen (D. Mulde, F. vallée, E. trougli), 
langgestrekte, breede inzinkingen met zacht op- 
Ioopende randen;

c. Slenken (D. Graben, F. ra vin, E. trench), 
langgestrekte, smalle inzinkingen met asymone- 
trische randen;

d. Ruggen (D. Rücke, F. crête, E. ridge), 
langgestrekte, smalle verheffingen met steile 
hellingen ;

e. Vastelandsplatten (D. Schelf, F. plateau 
Continental, E. Continental shelf), de onderzee-

■

-

Vergelijkt men het beeld, dat de kustvlakten 
van Borneo en Sumatra bieden met dat van hel 
Soenda-plat, dan vertoonen zij zooveel overeen
komst, dat men het gehecle Soenda-plat kan 
opvatten als een door de zee overstroomde vlakte, 
waaruit de tegenwoordige eilanden z. a. Ban ka 
en Billiton als hoogere rotsmassieven oprezen 
toen, volgens de opvatting van Molengraaf!, «Ie 
zeespiegel in den aanvang van het Kwartair 
hier ±, 70 M. lager lag.

2. Bekkens.
Ten Noorden en Oosten van liet Aziatisch 

Vastelandsplat komt een rij bekkens voor, welke 
wij, van Noord naar Zuid gaande, achtereen
volgens den naam geven van:

1. Het Chineeschc bekken. Dit wordt in het 
Westen begrensd door den meridiaan van 110’ 
O.L. en Oostelijk door de lijn Palawan-Formosa. 
Het bekken heeft een zeer onregelmatigen vorm 
en het is niet onwaarschijnlijk, dat het door do 
Macclesfield- Truro- en Scarborough-bank in 
twee gedeelten gesplitst wordt. Terwijl de groot
ste diepte, volgens een looding der „Egeria” 
in December 1890 op 13° 31/ N.B. en 119° 34 
O.L. 49G5 M. bedraagt, is de gemiddelde diepte 
ongeveer 1000 M. De communicatie met den 
Grooten Oceaan is beneden3000M. buitengesloten, 
aangezien de temperatuur van liet zeewater be
neden deze diepte constant 2,5° blijft, hetgeen 
er op wijst, dat het koudere bodemwater van den

;

I
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Grooten Oceaan belet wordt binnen te drin
gen.

TABEL I. Helling.shocken der Lu- 
c i p a r a-e ilanden in dc Band a-z e e.
Afstand van den Diepte Hellingshoek
buitensten rifkant 

2000 M.
1600 „
1150 „
700 „
150 „
90 „

eenige „
0 — 2000 „ gcmidd.424 „ gemidd. 34.7V

Deze cijfers zijn daarom merkwaardig, om-..: 
dat zij steun geven aan een reeds vroeger geuit 
vermoeden, dat de Lucipara-eilanden geen op
geheven koraalriffen zijn, doch opgebouwd op 
den top van een submarinen vulkaan. Deze 
buitengewoon steile hellingen moeten, blijkens 
de geologische onderzoekingen van Verbeek 
(1908), verklaard worden door aan te nemen dat 
het terrein rondom de Lucipara-eilanden naar 
de diepte is weggezonken.

In het Westen staat het Banda-bekken in 
communicatie met het Flores-bekken, in het 
Zuidwesten door de ruim 3000 M. diepe straat 
Ombaai (grootste diepte 3258 M.) met het Savoe- 
bekken, dat evenals het Elores-bekken van den 
Indischen Oceaan is afgescheiden. De Siboga- 
espeditie komt de eer toe deze afscheiding ont
dekt te hebbon.

Een communicatie van het Banda-bekken met 
den Grooten Oceaan is, beneden 1600 3VL, buiten
gesloten, evenzoo met den Indischen Oceaan, hoe
wel vroeger vermoed werd dat deze wel bestond.

5. Plet Savoe-bckkon, dat eenerzijds be
grensd wordt door de eilandenrij Flores-Wètar, 
anderzijds door de rij Soemba-Savoe-Roti- 
Timor. Zijn grootste diepte bedraagt 3758 M.; 
zijn gemiddelde diepte 1570 M. Een communi
catie met den Indischen Oceaan is tusschen de 
eilanden Soemba en Savoe (grootste diepte 
1480 M.) evenals tusschen Savoe en Roti (grootste 
diepte 1103 M.) buitengesloten. Hierop wijst 
trouwens ook de constante temperatuur, die 
beneden 1600 SI. heerscht, nl. 3.3°.

6. Het Andamanscho bekken. Dit zullen wij 
eveneens behandelen, omdat het, schoon het 
een randzec van den Indischen Oceaan is, in 
zijn bodemreliëf sterk herinnert aan de hier
boven besproken bekkens. In het Oosten wordt 
het begrensd door liet schiereiland Malaka, in het 
Westen door een drempel, die van Sumatra over 
Poeloc-Bras, do Nicobarcn en Andamanen tot 
Kaap Negrais loopt. Do grootste diepte van dezen 
drempel tusschen Poeloc Bras en do Nicobaren be
draagt 1200 M., tusschen deze on de Andamanen 
900 M. en tusschen deze on Kaap Negrais 270 M.

De grootste diepte van het bekken is 3100 M.; 
de gemiddelde diepte 779 M.

Beneden 1450 M. bestaat geen communicatie 
met den Indischen Oceaan; do temperatuur blijft 
van daar tot aan den bodem 4.8°.

Behalve dc hiorboven besproken bekkens zijn 
er nog een tweetal kleinere, nl. het Flores- en het 
Moluksche bekken, respectievelijk met een maxi
male diepte van 5184 on 4698 M.

Geen dezer bekkens is voldoende onderzocht 
om een juist inzicht in hun morphologische ge
steldheid te verkrijgen en niet onmogelijk is, dat 
het laatste bekken eigenlijk een slonk is, gezien 
het in 1907 bekend geworden feit, dat ten O. der

2. Het Soeloc-beltkon. Dit is aan vier zijden 
begrensd door eilanden, nl. door Bornco, Pala- 
wan, de Soeloe-eilanden en de Philippijnen. Zijn 
grootste diepte bedraagt, volgens een looding 
van de „Cliallenger”, op S° 32' N.B. en 121° 55' 
O.L., 4663 M.; zijn gemiddelde diepte 900 M. 
In oceanographisch opzicht is dit bekken het 
minst bekend van alle. Door de 221 M. diepe 
Siboetoe-passage staat dit bekken in verband 
met het volgende.

3. Het Celebes-bekken, dat in het Westen door 
Borneo, in het Noorden door de Soeloe-eilanden 
en Mindanao, in het Oosten door de Sangir-ei- 
landcn, in het Zuiden door Celebes begrensd 
wordt. Terwijl zijn grootste diepte op 4° 12' 
N.B. en 124° 21' O.L. 5111 M. bedraagt, is de 
gemiddelde diepte 2600 M. De hydrographische 
onderzoekingen van de Siboga-expeditie en de 
loodingen der opnemings-vaartuigen der Nod.- 
Ind. Marine hebben aangetoond, dat de Straat 
van Makassar tot 5° Z.B. raorphologisch als uit- 
looper van het Celcbcs-bekken moet beschouwd 
worden. De grootste diepte van de Straat van 
Makassar, door dc Siboga-expeditie gevonden, 
bedraagt 3215 M. en ligt ten Noorden van den 
evenaar dicht bij de kust van Celebes. Ten Zuiden 
van 5° Z.B. rijst de bodem snel en waar hij eerst 
nog diepten vertoont van ruim 2000 M., vinden wij 
tusschen 5° en 6° Z.B. dieptccijfers, die tusschen 
600 en 900 M. schommelen. Een communicatie

19°894 M. 
646 „ 
510 „ 
421 „ 
254 „ 
173 „ 
72 „

15°
14.3°
16.9°
48°
50°
90°

der Celebes-zee met den Grooten Oceaan is be
neden 1300 M. geheel buitengesloten, wat be
wezen wordt door de constante temperatuur van 
3,7° beneden die diepte.

4. Het Banda-beklccn, dat in het Noorden 
reikt tot 2° Z.B., waar een drempel tusschen de 
Soela-eilanden en Obi major, met een minimale 
diepte van 1476 M., de communicatie met de 
wateren ten Westen van Halmahéra verhindert. 
In het Oosten wordt de grens gevormd door de 
eilandenrij Ceram — Kci-cilandcn —Tanimbar-ei- 
)ancien en in het Zuiden door die van de Babar- 
eilanden—Alor-eilandcn. Voor de Westelijke grens 
nemen wij hier den meridiaan van 123° O.L. aan, 
ofschoon deze geen morphologische grens is. 
Voor zoover bekend is, schijnt het Bancla-bekken 
geleidelijk in het ten Westen daarvan gelegen 
Flores-bekken over te gaan.

Door den Sibogarug (minimale diepte 1595 M.) 
en den minder geprononceorden Bandarug (wel
ken naam wij hier voorslaan voor dc uit drie ge
deelten bestaande verheffing, waarop do Banda- 
eilanden, Scroea en do rij Nila-Dammar ligt) 
wordt het Banda-beklccn, dat een gomiddcldc 
diepte van 260Ö M. heeft, in drieën gedeeld. In 
het Oostelijk deel, inorphologisch een slonk, komt 
de maximale diepte van het gchecle Banda- 
bekken voor, nl. 6505 M., de grootste diepte der 
gehcele Austraal-Aziatische Middelzee. Het mid
delste gedeelte is zeer waarschijnlijk ook een 
slenk met een maximale diepte van 5267 M., 
terwijl het nog weinig bekende Westelijke ge
deelte, Zuidelijk der Soela-eilanden, het Boeton- 
bekken geheoten, een maximale diepte vertoont 
van 5098 M. Over de hellingen der Lucipara- 
eilanden, die op den Sibogarug liggen, heeft 
Tydcman
door mij de onderstaande waarden berekend 
zijn.

!

waaruitmedegedeeld,gegevens

.

J
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Philippijnen zicli een slenk uitstrekt met diepten.
dan 8000 M. en reikende van 13° N.B.

plitudo bedraagt in do tropen, volgens Scliott 
(1893), bij windstilte en helderen hemel gemid
deld 1.6°, bij matigen wind en bewolkten hemel 
gemiddeld 0.4°. Deze cijfers behoeven echter 
nadere bevestiging, wijl zij niet op een voldoend 
aantal waarnemingen berusten.

Ten einde een inzicht te krijgen in de jaar- 
lijksche verdeeling der temperatuur, kiezen wij 
de maanden Februari en Augustus.

In Februari is de temperatuur der Chineesche 
Zee 25°, die ten Westen van Borneo 27°, die in 
het Zuidoostclijk gedeelte van onzen Indischen 
Archipel 28°.

In Augustus neemt de temperatuur van het 
Zuid-Oostcn naar het Noorden en Noord-Westen 
toe: de Banda- en Javazco hebben een tempe
ratuur van 29°, de Celebes- en Soeloezcc 29°, 
de zee aan de Westkust van Borneo 28°; deze 
stijgt naar de golf van Siam en het Chineesche 
bekken tot 30°.

Deze temperatuurs verdeeling wordt in de eerst e 
plaats veroorzaakt door de opper vlaktestroo- 
mingen, die onder den invloed van de heerschen- 
de windrichting optreden. Later komen wij hierop 
terug.

Vergelijkt men een kaart der luchtisothermen 
boven het zeeoppervlak met een der waterisother
men, beide van de maanden Januari en Juli 
(zie de kaarten in de onder aant. 7 genoemde ver
handeling van P. II. Gallé), dan blijkt, dat in 
Januari de Chineesche zee 0.1— 0.2° C. kouder 
is dan de lucht er boven, de Socloe-zee 0.2, de 
Celebes-zee 0.3°. Daarentegen is dc Straat van 
Malaka 0.3° warmer en de Java-zee eveneens 
0.3° tot 0.5°. Terwijl de zee aan de Westkust van 
Sumatra 0.4° warmer is, is die aan de Zuidkust 
van Java wederom 0.3° kouder dan de lucht er 
boven. In Juli daarentegen is het zeewater overal 
warmer dan de lucht cr boven en wel in de Straat 
van Malaka 0.4°, in de Chineesche zee ook 0.4°, 
in de Java-zee 0.3 —0.6, in de Banda-zce 0.3' 
en in dc Celebes-zce 0.2°. Zuidelijk van Java 
blijft de zee kouder dan de lucht en wel bedraagt 
dit verschil 0.6°. Uit een theoretisch oogpunt 
mag men verwachten, dat in het algemeen de lucht
temperatuur lager is dan die van het water er onder 
en voorts dat dit verschil in een tropisch klimaat 
natuurlijk het kleinst zal wezen. Waar nu af
wijkingen voorkomen, zal dit óf het gevolg zijn 
van vertikale waterbewegingen, die kouder water 
uit de diepere gedeelten van den Oceaan mee
brengen (Zuidkust van Java) óf van het zwak
ker worden van warme of het sterker worden 
van koude oppervlakte-stroomingon, die bij dc 
geografische verdeeling van de temperatuur aan 
de oppervlakte der zeeën een groote rol spelen. 
Ten slotte zien wij uit de hier boven medege
deelde gegevens ook nog, dat dc mededeelingon 
van Koppen, in het onder Aant. 7 genoemde 
artikel, weinig waarde bezitten (hij spreekt van 
verschillen van 2° en meer), wijl er te weinig 
waarnemingen aan zijn conclusies ten grondslag 
liggen.

De verdeeling van de temperatuur over het 
gehecle jaar is vrij regelmatig; onze zeeën van 
Australië tot ten Noorden van Borneo hebben 
een temperatuur van racer dan 28°, terwijl nog 
Noordelijker, ten Westen van Formosa, dc tem
peratuur langzaam afneemt tot 25°.

De jaarlijkschc temperatuurschommeling is 
eveneens gering en bedraagt ten Zuiden van den

van meer 
tot 4° N.B.*

3. Kommen.
Tot de groep der kommen behoort waarschijn- . 

lijk do breede inzinking met langzaam oploopende 
randen, die als Halmakéra-zec bekend staat en 

maximale diepte van2039M. heeft; wij zullen
- :

een
haar den naam geven van Halmahéra-kom. 
Ook kunnen wij er toe brengen de Mentawei-kom, 
gelegen tussclien de eilanden Sibëroet — Pagai en 
het vastland van Sumatra, met e?n maximale 
diepte van 1671 M.

4. Slenken.

.

!

Geen vorm treffen wij op den bodem der 
Austraal-Aziatische Middelzee en hare onmid
dellijke omgeving meer aan, dan dc slenk. Ken
nen wij er naar alle waarschijnlijkheid in het 
Banda-bekken reeds drie, niet onwaarschijnlijk 
is het ook, dat wij er O. van Saleier en W. van 
Batjan zullen vinden. Aan de Zuidkust van Java 
en~BajX-kcnncn wij, sinds 1907, zelfs een dubbele 
slenk, aanvankelijk een diepte vertoonend van 
ruim 3400 M., in een richting Zuidelijk van Ban- . 
docng.„cn een diepte van ruim 4600 M., Z.O. 
van Bali, om, na een rijzing tot een diepte van 
2000 M., daarna weer snel te dalen tot diepten 
van 7000 M. en meer, N.O. van het Kerstmis
eiland. Aan den buitenrand der voor Sumatra 
gelegen eilanden vinden wij de Mentawei-slenk 
(grootste diepte 5663 M.) en niet onwaarschijn
lijk is de bodem der Timorzec (grootste diepte 
3109 M.) en die tussclien de Kei-eilanden en 
Nieuw-Guinea, alsmede die tusschcn de eerste 
eilandengroep en de Aroe-eilanden eveneens een 
slenk. Van belang is het nog op te merken, 
dat wij slenken vooral daar aantreffen, waar zich 
de meest instabiele deelen der aardkorst bevin
den, gekenmerkt door het optreden van vul
kanische verschijnselen en aardbevingen. De 
ligging der slenken is dan ook niet een toevallige, 
maar staat in nauwen samenhang met de geolo
gische geschiedenis van het nabijliggende vaste
land.

.

j

5. Wat de ons tot nu toe bekende ruggen be
treft, verwijzen wij naar den hierboven genoem
den Siboga-rug en den Banda-rug.

II. DE VERDEELING VAN DE TEMPERA
TUUR. Overgaande tot de bespreking der tera- 
peratuursverdeeling, beginnen wij met te ver
wijzen naar Tabel II, waarin de ons bekende ge
gevens samengevat zijn 7).

A. DE TEMPERATUUR AAN HET ZEEOPPERVLAK. 
Doordien het zeewater een groote warmtecapa- 
«iteit (= soortelijke warmte) bezit (bij een zout
gehalte van 2,6 % bedraagt ze 0,94, en bij een 
van 3,9 % 0,93, hetgeen zeggen wil, dat om de 
temperatuur van I gram zeewater met een zoutge
halte van 2,6 % van 14Vj° op 15V20 te brengen men 
0,94 gramcaiorie noodig heeft enz.),heeft het 
groote hoeveelheden warmte noodig om één 
graad in temperatuur te stijgen, waartegenover 
staat, dat het de warmte ook zeer langzaam af
staat.

Tot welke diepte de zon de wateringen ver
warmt, weten wij niet; er bestaan echter goede 
gronden voor de onderstelling, dat in dc tropi
sche zeeën deze verwarming tot 100 M. diepte 
reikt. Al deze omstandigheden zijn oorzaak, dat 
de dageJjjkschc temperatuurschommeling van 
het zeewater zeer gering is; de dagelijksehe am-

1

;
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i geringe toegangsdiepte vertoont op 50 M. een 
merkwaardige temperatuursafneming, die nog 
niet nader onderzocht is.

6. de horizontale waterverplaatsingen, gelijk 
boven reeds medegedeeld is, op grootere diepte 
worden afgewisscld door opwaartsche vertikalo 
stroomingen, die het verstoorde evenwicht weder 
moeten herstellen. Op welke diepte dit in de 
verschillende bekkens het geval is, is niet be
kend.

c. als derde laag in de thermische gesteldheid 
die met een constante temperatuur optreedt. 
Deze waterlaag noemt men de homothermc laag. 
Zij begint, volgens Krümmel (Handbuch der 
Ozeanographie, I, tweede druk 1907), wiens op
gaven met die neergelegd in Tabel II wel 
eenigszins verschillen, bij het 
Chineesche bekken op 1600 M.

„ 730 „
„ 1500 „
„ 1650 „
„ 1650 „
„ 1370 „

Andamansche „ „ 1450 „
Naast deze algemeene karaktertrekken komen 

ook nog kleinere voor, welke door locale oorza
ken bepaald worden. In de eerste plaats behoort 
hiertoe het verschijnsel van den z.g. temperatuur- 
val (D. Sprungschicht). In het algemeen neemt 
de temperatuur bij iedere 25 M. hoogstens 2° af, 
bij een temperatuurval evenwel is de gradiënt 
grooter dan 2°. Do gemiddelde diepte, op welke 
de waterlaag zich bevindt, in welke de tempera
tuurval wordt waargenomen, bedraagt voor: 

den Indischen Oceaan 90 — 140 M., 
den Grooten Oceaan 110—180 „

Voor de Austraal-Aziatische Middelzee zie men 
tabel III, waarin men de ligging dier laag kan 
nagaan, alsmede de intensiteit van den tempera
tuurval.

De oorzaak van dezen temperatuurval moet ge
zocht worden in de aanwezigheid van convectievc 
stroomingen, die de temperatuur der bovenste 
waterlagen aan die der daaronder liggende mede- 
deelen. Deze verkrijgen zoodoende een hoogcre 
temperatuur dan haar toekomt, en de amplitude 
tusschen die onderste waterlagen en die, welke 
buiten het bereik der hier bedoelde convectievc 
stroomingen liggen, wordt daardoor zeer ver
groot.

Deze convectievc stroomingen ontstaan onder 
invloed der verdamping, welke de bovenste wa
terlagen zwaarder maakt door de concentratie 
van het zoutgehalte en zo doet zinken.

Uit de tabel blijkt eveneens, dat de tempera
tuurval aan deWestkust van Sumatra intensiever 
is dan in de Oostelijke bekkens, een gevolg van 
de opstuwing van warm water door den Indi
schen aequatorialcn tegenstroom in den Noorde
lijken winter en door den Zuid-westmoessondrift 
in den Noordelijken zomer.Gedurende het geheele 
jaar is de Westkust van Sumatra de loefkust ten 
opzichte van de heerschende windrichting; van
daar dat hier voortdurend een opstuwing van 
warm water plaats vindt.

aequator 1 tot 2°, Noordelijk er van neemt zij toe, 
tot zij onder den keerkring in de Straat van For- 

zelfs 10 tot 15° bedraagt. Deze abnormale 
temperatuurschommeling wordt veroorzaakt dooi
de halfjaarlijksche stroomwisseling. Door de 
Straat van Formosa gaat in onzen ivinter een 
koude strooming langs de kust van China naar 
het Z.W. met een temperatuur van 13° en een 
warme langs die van Formosa naar het N.O. 
met een temperatuur van 23°; in onzen zomer 
bestaat alleen de warme N.O. strooming.

Tot op welke diepte de jaarlijksche schomme
ling zich doet gevoelen, is ons onbekend; ver- 
moedelijk reikt zij niet dieper dan 100 M.

Vergelijken wij de werkelijke temperatuur met 
de door Koppen berekende normaal-tempera- 
tuur, dan bezitten de zeeën van den Indischen 
archipel een positieve anomalie. Deze bedraagt 
voor de Javazee, de zee ten Westen van Borneo, 
de golf van Siam, het Celebes- en Soeloe-bekken, 
benevens het Oostelijk gedeelte van het Chinee
sche bekken 2 — 4°, voor de overige zeeën minder 
dan 2°.

B. DE AFNEMING DER TEMPERATUUR BIJ TOE
NEMENDE diepte. Een diepgaande bespreking 
van dit vraagstuk, dat voor de oceanographie 
van evenveel gewicht is als voor de biologie, kan 
hier niet gegeven worden, omdat ons daarvoor 
de gegevens ontbreken. Die voor de temperatuur, 
het zoutgehalte etc. zijn in hoofdzaak van de 
Challenger en de Gazelle afkomstig; die van de 
Siboga-expcditie schijnen nog in bewerking.

In het algemeen wordt de temperatuursverdee- 
ling in de bovenste lagen van den Oceaan be
paald door de oppervlaktestroomen. Waar deze 
hun invloed niet lager doen gelden, d. i. in het 
algemeen op een diepte beneden 100 M., spelen 
verticale waterverplaatsingen een rol, terwijl ten 
slotte op den bodem der Oceanen nog zeer 
langzame horizontale waterverplaatsingen dit 
doen.

Dit algemeene beeld geldt grootendeels ook 
voor de temperatuursverdeeling in de bekkens der 
Austraal-Aziatische Middelzee; slechts in zoo
verre vertoonen deze een afwijking, naardien 
op grootere diepte de aanwezigheid van rots
drempels een circulatie van het koude oceanische 
bodemwater verhindert.

Uit de op bladz. 807 gegeven tabel omtrent de 
afneming der temperatuur bij toenemende diepte 
blijkt, dat:

a. de afneming der temperatuur tot 100 M. 
een regelmatige is. Hier wordt de temperatuurs
verdeeling bepaald door horizontale waterver
plaatsingen. Voor het Chineesche bekken is het 
de Chineesche strooming, die in onzen zomer van 
aequatoriale breedten, in den winter daarentegen 
van Noordelijke breedten komt en wier invloed 
slechts tot 50 M. diepte reikt.

De Soeloe-, Celebes-, Banda- en Savoe-bekkens 
ontvangen water van den warmen aequatoriaal- 
stroom van den Grooten Oceaan, doch de invloed 
dezer spijziging doet zich alleen bij het Banda- 
bekken tot 100 M. diepte gevoelen. Dit is een 
gevolg van het feit, dat de toegang tot het laatste 
bekken zeer diep en de insulariteit (d.i. het per- 
eentisch aandeel van het oppervlak aan eilanden 
in verhouding tot het totale zeeoppervlak) zeer 
groot is. Het Savoe-bekken is in zijn tempera
tuursverdeeling van het Banda-bekken afhanke
lijk. Het Andamansohe bekken met zijn zeer

mosa

2.5° C.o
C-i G

2 > O ^ 
t-c

g 2
II

10.3°Soeloe
3.7°
3.3°
3.3°

Celebes
Banda
Savoe
Flores 3.7°

4.8°

I

!
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III. DE PHYSISCHE GESTELDHEID VAN 
HET ZEEWATER. Het zoutgehalte aan het op
pervlak van het zeewater en zijn schommelingen 
zoowel in den loop van het jaar als met toene
mende diepte, is een der voornaamste problemen
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TABEL III. Tomperatuurval in do Austraal-Aziatisehc Middelzee.
I

TEMPERATUURGRADIËNT VOOR 
DIEPTEVERSCHIL VAN2 ö

IIë l 
o ©

© I lO o U5 o j O o O
1_,L'-h-h<T‘IC«5'* lij

d
§ oNAAM <NLengte. Breedte. ë a-g -O -^>o o o o o

+2 +Z +*

O iO o o or*- o o o
r-H <M CO

-g -g-g g
-f^> § 2g

lO
<M§ {2 §o IO

<N §)

3° 41' j101° 21. I. 
1899.* 
30. I. 
1899* 
22. X. 
1874** 
16. I. 

1875** 
13. XI. 
1874**

Mentawei-bekken 0,2 0,227,8 0,5! 0,5 0,1 
0,6.'0,2 0,1 

0,4l0,6'0,9

0,8 7,2 4,1 2,5j0,9 
7,7 3,5 3,2j0,4

0,2O.L. Z.B.
99° 43' 0° 58' 

Z.B. 
5° 44' 
N.B. 

12° 21' 
N.B. 

16° 42' 
N.B.

Mentawei-bekken 29,4 1,1 0,4 0,4 0,2O.L. i123° 34' 
O.L. 

122° 15'
Gele beszee 28,3 2,00,5 2,6 2,9 2,2 1,1 0,7:0,4 i:. !Zee om de Philippijnen 1,5)1,4 1,8 3,3 

1,9|2,6 2,5 2,3

26,7 0,4 2,2 1,1 0,9 
1,4|0,6

0,5 0,3;0,1

0,s|o,4
O.L. !:119° 22' 

i O.L.Chineesche zee 27,8 0,6 0,61,5
■ 1

* Deze waarnemingen zijn van de Valdivia-expeditic.
** Deze waarnemingen zijn van de Challenger-expeditie.

Alle waarnemingen zijn door Schott berekend en medegedeeld in zijn „Oceanographie und 
maritime Meteorologie”.

der oceanographie en van hooge beteekenis voor 
de biologie der marine fauna. Van onzen Archipel 
bezitten wij echter daaromtrent te weinig gege
vens voor een meer dan vluchtige beschrijving.

alen stroom van den Grooten Oceaan (zoutge
halte grooter dan 35°/00), welke eveneens de 
Celebes- en Banda-bekkens binnendringt. Voor 
het laatstgenoemde bekken geldt nog de om
standigheid, dat de droge en krachtige Zuidoost- 
passaat, die hier gedurende 8 maanden van het 
jaar over het water strijkt, eene sterke verdam
ping teweegbrengt.^.

A. IIET ZOUTGEHALTE AAN HET OPPERVLAK Van 
het zeewater bedraagt, volgens Schott 8) voor de 
Javazec en de Zuid-Chineesche Zee minder dan 
33°/00. Naar het Noorden neemt het toe tot 
35%o op 20° N.B.; de Soeloe-, Celebes- en Banda- 
bekkens hebben elk een zoutgehalte van meer 
dan 34°/00. De oorzaken van deze geografische 
verdeeling van het zoutgehalte na te gaan is 
wegens het geringe aantal gegevens niet gemak
kelijk.

Wij weten, dat het zoutgehalte der tropischo 
zeeën in het algemeen door de verdamping wordt 
verhoogd. Deze is op haar beurt een functie van 
de temperatuur, de snelheid van den wind en 
de relatieve vochtigheid. Het zoutgehalte wordt 
verlaagd, doordat krachtige rivieren haar water 
vermengen met dat der zee; ook heftige regens 
kunnen tijdelijk het zoutgehalte verlagen; vol
gens Sohott’s waarnemingen bedraagt bij een 
kalme zee en dan nog slechts voor korten tijd 
deze verlaging van het zoutgehalte 0,l°/00 voor 
elke 10 m.M. regen en is derhalve van niet zulk 
eene groote beteekenis, als sommigen ons zouden 
willen doen gelooven.

Vergelijken wij dit algemeene beeld met het 
bijzondere, dat do Austraal-Aziatische Middelzee 
ons biedt, dan komen wij tot deze gevolgtrek
kingen :

Het lage zoutgehalte in do Java- en Zuid-Chi
neesche Zee wordt eendeels bepaald door de 
heftige regenbuien, gepaard met windstilten, 
welke voornamelijk in den West-moesson optre
den, anderdeels door do hoeveelheid zoetwater, 
die de rivieren van Borneo, Java en Sumatra 
toevoeren. Het zoutgehalte van het Soeloe-, 
Celebes- en Banda-bekken is verklaarbaar, in
dien men denkt aan de afgeslotenheid van liet 
eerste en aan den tak van den warmen aequatori-

B. HET ZOUTGEHALTE AAN DEN BODEM DER ZEE. 
Hieromtrent is het aantal gegevens,dat wij bezit
ten, nog geringer. Het schommelt tusschen 
34,3°/(j0, ten Zuiden van Mindanao,cn 35,5°/00, ten 
Noorden van Ceram. Ten Westen van Padang be
draagt het 35,4°/00.

C. de dichtheid vah het zeewater. Hier
omtrent zijn geen betrouwbare gegevens bekend.

D. de kleur van het zeewater. De onder
zoekingen van Spring hebben de onderstelling 
bevestigd, dat de kleur van het heldere, goed 
doorschijnende zeewater blauw is. Trapsgewijze 
verandert zij in groen, naarmate zich zwevende 
deeltjes in het water bevinden; deze zijn óf 
slibdceltjos, óf micro-plankton. Daar de zeeën 
van don Indischen Archipel rijk zijn aan beide, 
is het water overal groen van kleur, uitgezonderd 
daar, waar looalc afwijkingen voorkomen. Zoo 
weten wij uit de onderzoekingen der Siboga- 
expeditie, dat het veelvuldig optreden van Tri- 
chodesmium (een wiersoort) de Javazce, ten 
Oosten van Madocra, bruin kleurt, zoo ook het 
Zuidelijk gedeelte van do straat van Makassar9).

IV. DE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN 
DER ZEE10).

A. Horizontale bewegingsverschijnselen. 
Bij deze onderscheiden wjj do moesson- en dozee- 
stroomen. De eersto ontstaan onder invloed van 
de halfjaarlijkscho winden en wisselen met de 
richting van deze; de laatste zijn takken van de 
grooto oceanische circulatie, die, zooals in het

I

!

i

!

:

J
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cn de Gaspar-Straten en een snelheid van 24 K.M. 
per etmaal.

In de Oostelijke zeeën lieerscht in liet alge
meen een Westelijke strooming, veroorzaakt dooi
den Zuidoostpassaat, die ten Zuiden van de 
Straat van Makassar een afwijking naar liet 
W.Z.W. ondergaat.

In hot W. der Javazee drijft de wind het 
water gedeeltelijk naar Banka, alwaar het om
buigt tot een Z.W. stroom, welke door Straat 
goenda-naar den Indisclien Oceaan gaat **).

Eigenaardig is hier do Ban da zee, die naast 
een W.Z.W. strooming in het Noordelijk deel, 
een Noordwestelijke in het Zuidelijk deel bezit. 
De vraag is hier gerechtigd, in hoeverre deze 
afwijking een gevolg is van de interferentie van 
meerdere stroomen van verschillenden aard. 
Hierdoor ontstaan resulteerende bewegingen, 
welke van de oorspronkelijke beweging vaak be
langrijk kunnen afwijken.

Behalve met moessonstx-oomen en stroomen, 
die ontstaan ten gevolge van het verschil in 
zoutgehalte, heeft men in den Indisclien Archipel 
ook nog met passaatstroomen te maken, die, 
afgezien van locale omstandigheden, het geheele 
jaar door dezelfde richting behouden. Hiertoe 
behooren:

1. De tak van den Zuidelijken aequatoriaal- 
stroom van den Grooten Oceaan, die door de 
Torres-straat stroomt en zoo de Harafoera- en 
Timorzee spijzigt. Ten Z. der kleine Soenda- 
eilanden stoot hij op den Z.O. stroom van den 
Indisclien Oceaan, waardoor als resultante (in 
onzen zomer) een Z.W. stroom ontstaat, ongeveer 
op dc hoogte van Straat Bali,

2. De tak van den Noordelijken aequatoriaal- 
stroom van den Grooten Oceaan, die door de 
Celebeszee langs de Oostkust van Borneo stroomt. 
In onzen zomer komt deze stroom in contact met 
den door den Zuid moesson veroorzaakten Noord- 
stroom. Daardoor wordt een wervelbeweging ver
oorzaakt, die ten gevolge heeft, dat aan de Oost
kust van Borneo Zuidelijke, aan de kust van 
Celebcs Oostelijke en in het Noordelijk deel dor 
Celebeszee Westelijke stroomen ontstaan, in het 
midden der Celebeszee zijn dan óf variabele stroo
men óf stroomstilten.

Ook door de Ceram- en Bandazee gaan pas
saatstroomen, wier beeld echter verduisterd is 
door de moessonstroomen.

In liet Zuidelijk deel der straat van Makassar 
wordt de passuatstroom gedwongen af te wijken, 
respectievelijk naar het Z.W. of Z.O. tengevolge 
der telkens heersehende windrichting.

3. De acquatoriale tegenstroom van den Indi- 
schen Oceaan stoot, volgens de stroomkaarten 
uitgegeven door het Meteorologisch Instituut in 
de Bilt, in den Noordelijken winter tegen de voor 
Sumatra liggende eilanden, splitst zich daar en 
zendt langs do kust van Sumatra en de Zuidkust

Oosten, do zeeën van den Indisclien Archipel 
binnendringen.

a. De stro o m i n gen in onzen w i li
ter. In onzen Noordelijken winter stuwt de ae- 
quatoriaalstroom van den Grooten Oceaan zijn 
water tegen do Oostzijde der Philippijnen en 
splitst zich daardoor in twee takken. De eeno tak 
gaat naar het Noorden langs de Oostkust van 
Formosa (een kleiner gedeelte langs de Westkust) 
en geeft het aanzijn aan de Koero-Shiwo, de 
andere dringt tusschen Formosa en Luzon de 
Chineescho zee binnen en gaat, daartoe gedwon
gen door den daar lieerschenden N.O. moesson in 
een Z.W. stroom over. Eveneens gaat. er een 
stroom, in tegenstelling met den vorigen relatief 
koud, uit de golf van Pctsjili, langs de kust van 
China tot Hongkong. Het is deze koude stroom, 
door Schott de Koude Chineesche Kuststroo- 
ming geheeten, die klimatologisch voor China 
van veel beteekenis is en het naar het Zuiden liet 
convex gebogen verloop der waterisothermen en 
isohalineii der Chineesche Zee veroorzaakt. Zij 
versmelt op 20° N.B. met den Z.W. moesson - 
stroom, en de hieruit ontstane stroom (die aan de 
W.zijde nog altijd 2 — 3° koeler is dan aan de 0.- 
zijde) verandert vervolgens Z. van kaap Padaran 
op 10° N.B. van richting. Deze was oorspronke
lijk Z.W. en Z. en wordt hier Z.O., O. cn eindelijk 
O.N.O. Deze kringloop, die met een middellijn 
van 320 K.M. tegen de richting der uurwijzers 
geschiedt, vindt voor het grootste gedeelte op 
9° N.B. plaats. Aan de Noordwestkust van Bor
neo en de Westkust van Palawan en de Philip
pijnen gaat de stroom tegen de richting van den 
moesson in naar het Noorden, terwijl hij tusschen 
kaap Bojador cn de Pratasriffen weder N. W. en 
W. wordt en zoo in den hoofdstroom terugbuigt.

In het Zuidelijk gedeelte (zie voor de nu vol
gende beschouwingen tabel IV) der Chineesche 
Zee gaat de moessonstroom naar het Zuiden ver
der ten gevolge der heersehende windrichting en 
wordt hij in zijn richting afgeleid door den kust
vorm van Borneo. Ten slotte buigt hij om naar 
het 0., welke richting hij tot het einde met min 
of meer groote standvastigheid behoudt. Alleen 
ten Z. van Celebes wordt hij 40 graden uit zijn 
richting afgeleid door den sterkeren stroom, die 
uit de Straat van Makassar komt.

*:

|

;

;

i b. De stroomingen in onzen z o- 
m e r. In onzen zomer strijkt over dc Chineesche 
Zee de Zuidwest-moesson; doordat deze zwakker 
is en minder vaak waait dan de Noordoost-moes
son, zijn de stroomingen daar in den zomer ook 
minder geprononceerd dan in onzen winter. 
Reeds in 3Iei neemt men bij Singapore eene 
Noordoostelijke strooming waar*); voor den 
mond der Saigon rivier wordt deze Oost-Noord oost 
om zich bij Kaap Padaran te splitsen. De hoofd
tak zet zijn weg in Oostelijke richting voort tot in 
open zee, waar hij Noordoostelijk wordt; het 
Noordelijk gedeelte gaat verder naar hetNoorden, 
terwijl een zeer zwakke, Zuidelijke arm naar liet 
Oost-Zuidoosten stroomt en ten slotte verloopt.

Door de inwerking van den Zuidwestmoeson 
op de Chineesche zee ontstaat een strooming 
van de Java-zee naar de eerste met een Noord
westelijke richting in de Straat van Karimata

I

**) Er gaat relatief meer water van de Java
zee naar den Indisclien Oceaan dan omge
keerd, vandaar het lage zoutgehalte van Straat 
Soenda (<\32°/00). Hetzelfde is ook het geval 
in de straat van MalaJca; bij beide schijnt, 
volgens de onderzoekingen van Makaroff, water 
met een hoog zoutgehalte op een bepaalde 
diepte van den Indisclien Oceaan naar de Java- 
en Chineesche zee te gaan.

s

*) De Koude Chineesche Kuststroomjng 
heeft nu opgehouden te bestaan.
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TABEL IV. Richting, sterkte veelvuldigheid der moesson- enc n
passaatstroomen.

;April tot September. October tot Maart. !
ih Gem. | 

snelheid 
in K.M.

Gem. 
snelheid 
in K.M. 

per
etmaal.

N A A M. Percen- j Rich- 
tage van j 
veelvul- i ting. 
digheid.j|

Percen
tage van 
veelvul
digheid.

Rich

ting. per
etmaal. !•

Chineesche Zee (Noordelijk deel) . . . j 
Chineeseho Zee (Zuidelijk deel) . . . . | 
Straat van Karimata en Gaspar 
Java Zee (Westelijk deel) . . .
Java Zee (middendeel) ....
Java Zee (Oostelijk deel) . . .
Banda Zee (Westelijk deel) . .
Banda Zee (Zuidelijk deel) . .
Banda Zee (Noordelijk deel) . .
Ceram Zee ...............................

N. Z.W.28 4254 24
Z.N. 20 63 28 76

. . ! N.W. 

. . ! N.W.
z.o.24 55 32 67

O.21 44 21 33
O.W. 21 49 26 44 :1 Z.O.! W.Z.W.

w.z.w.
: N.W. 
W.Z.W. 

N.W.

23 254S 25
O.N.O.23 24 24 20; o.30 41 31 53
O.N.O.
o.z.o.

23 47 21 26
3323 29 57

Straat van Makasser (Noordelijk deel). 
Straat van Makasser (Zuidelijk deel) .
Ti mor Zee ...............................................
Harafoera Zee..........................................
Sumatra’s Westkust (Ajërbangis tot

Straat Soenda)........................................
Indische Oceaan (ten Zuiden van Java)

Z.Z.O. 28 13 i 3637
Z.O.Z.Z.W.

W.Z.W.
W.N.W.

32 59 31 34.62 ; Z.W. 
Z.W.

31 19 77
4924 16 33

Z.O.'! z.o.Z.Z.0 25 41 29 20
Z.O. 42 46 2337 i

zijn, indien men de vloedhoogte en het haven
getal kent, do twee zg. vloedconstanten. Ieder 
dier afzonderlijke vloedgolven (voor den Indi- 
schen Archipel neemt Van der Stok er 7 aan) 
kan men zich ontstaan denken door een hemel
lichaam, dat óf stilstaat, óf zich in banen be
weegt, die evenwijdig aan den aequator loopen 
en die men zoodanig in de ruimte verdeelt, 
dat de som van de uitwerkingen aller onder
stelde hemellichamen gelijk is aan de som der 
door zon en maan veroorzaakte werkelijk waar
genomen vloedgolf. Deze laatste wordt opge- 
teekend door de zelfregistreerende peilschaal en 
vervolgens nader onderzocht **).

In Tabel V, welke ontleend is aan het werk 
van Dr. J. P. v. d. Stok „Wind and Weather”, 
zijn eenige karakteristieke gegevens medegedeeld, 
waardoor het mogelijk wordt een globaal over
zicht te verkrijgen van de getijbeweging.

In do vierde kolom ziet men, welke schomme
ling do waterstand ondergaat onder den geza- 
mcnlijken invloed van het dubbel maansgetij 
(Mo) cn het dubbel zonsgetij (S2). Byj het dubbel 
maansgetij heeft men tweemaal hoogwater 
binnen 24 uur en 50 minuten, terwijl bij het 
dubbel zonsgetij tweemaal hoogwater 
voorkomt binnen 24 uur.

In de vijfde kolom ziet men, hoeveel de water
stand schommelt door den gezamenlijken invloed

van Java een tak in Z.O. richting. Deze heeft in 
November een snelheid van 93 IC.M. per etmaal 
met een frequentie van 20% en in December 
en Januari een snelheid van 74 K.M. met een 
frequentie resp. van 22% cn 18%. *) In den 
Noordelijken zomer blijft deze strooming Z.O. 
ondanks den heerschenden N.W. wind. Haar 
sterkte daalt tot 30 & 36 K.M. per etmaal met 
een frequentie van 10 — 18%.

•:

i

B. VERTIKALE BEWEGINGSVERSCHIJNSELEN. 
Hieronder verstaan wij de getijden, die ontstaan 
onder invloed van zon en maan, waarbij als 
. icimdaire factoren de luchtdruk en tic wind
richting komen.

Eerst door de exacte onderzoekingen van J. P. 
v. d. Stok zijn wij nauwkeuriger bekend gewor
den met de ge tij verschijnselen van den Indisehcn 
archipel. Hij werkte daarvoor een methode 
uit, die in 1868 het allereerst door Lord Kclvin 
voor zelf-registrecrende peilschalen was be
dacht, doch die nu geschikt moest gemaakt 
worden voor gewone peilschalen, met waarne
mingen, die slechts enkele uren per dag verricht 
werden. Het beginsel dezer methode is zeer een
voudig: De werkelijk waargenomen vloedgolf 
is nl. do som van een aantal particelo perio
dieke vloedgolven, die ieder voor zich bepaald

*) De gemiddelde snelheid (in K.M. per 
etmaal) bedraagt voor den Noordelijken 
aequatorialon stroom van den Atlantisohen
Oceaan ...........................................................

Zuidelijken aequatorialon stroom van
den Atlantisohen Oceaan.....................

Guineastroom ..........................................
Golfstroom......................... ....

!
!

i
‘

: **) Voor wie nader met do harmonische ana
lyse bekend wil worden, zij verwezen naar: 
J. P. van dor Stok, Elementaire theorie der 
getijden. Getij-constanten in den Indischen 
Archipel (Mededoelingen on Verhandelingen 
van het Kon. Ncd. Inst. no. 8, Utrecht 1910).

24

30
28

134
;

:
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TABEL V. Karakteristieke gegevens van de gstjboveging-op enkele 
plaatsen in don Indisch on Archipel.

Kx -f O 
Mo + S2

Mo + S2 Kx + 0| Lengte 
i Oost. Breedte.NAAM. cM. cM.
i

119° 24' | 5°6'Z.
112° 42' i 5° 54' Z. I 
109° IS' i 0°
”9S°42' 3° 4S' N.

99° 30' 3° IS' N.
127° 48' 1° 4S' N.

19,7 44,5
67,8
59,7

2,26Makasser . 
Bawean . . 
Pontianak .

8,4 8,07
17,5 3,41

14,075,0 0,19Bëlawan Deli .
Tandjdëhg~Tifa in 
fialéla----- . .

11,5 0,11105,4
0,2314,763,0
0,269,737,95° 48' N. 

0° 48' N. 
7° 24' Z.
7° 6' Z.
0° 12' N. j 
1° 24' Z. I 
6° 6' Z. I

95° 18'
99° 6'

Oelèë Lheuë 
Natal . . 
Tjilatjap , . 
Damar . . 
Gamsoengi. 
Poso . . . 
Saleier . .

0,4218,042,9|
0,4130,674,5

68,8
109°

0,6544,912S° 42' 
12S° 48' 
120° 54' 
120° 30'

0,7823,830,4
0,6945,1 31,0
1,2050,3 60,5

W. voortplantingsrichting bezit *).
De K1 golf van den Indischen Oceaan komt 

uit het Z.W., Z. en Z.O. naar den Indischen 
archipel door de straten, die de verschillende 
Groote en Kleine Soenda-eilanden scheiden; van 

’ den Grooten Oceaan uit gaan golven langs de 
kust van Borneo, Straat van Makasser, Ccram- 
en Bandazee en wel respectievelijk in Z.W. en 
Z. richting.

Hoe kunnen wij nu uit dien loop het feit ver
klaren, dat in de Javazee alleen enkcldaagsehe 
getijden heerschen? Hoogstwaarschijnlijk hebben 
wij hier met een zg. interferentie-verschijnsel te 
doen. Wanneer een M2 golf een gelijksoortige 
golf, evenwel met tegengestelde phaso, ontmoet, 
dan vindt er vernietiging plaats, terwijl eene ont- 

dingsgetal grooter is dan 1.50 en het Kj en O i 3ïl0eting van twee Kj golven met eenzelfde phase 
getij overweegt; versterking ten gevolge heeft. Het enkeldaagsch

gemengde getijden, waarbij het verhoudings- getijstelsel dër Javazee zou dus ontstaan door 
getal 0.25 — 1.50 bedraagt. Als men hierbij be- vernietiging der dubbcldaagschc getijgolven,
denkt, dat dit getal voor den open oceaan 0.4 welke uit de Straat van Makasser en de Bandazee
is, kan men nagaan, in hoeverre de getijbeweging elkaar te gemoet gaan.
op de verschillende plaatsen van den Indischen 0ok 0p de horizontale getij bewegingen heeft 
Archipel hiervan afwijkt, terwijl uit de 4e en yan der Stok do analytische methode toegepast
5e kolom is af te leiden, welke rol daarbij elk en het bleek, dat dit mogelijk was, mits de
getij op zich zelf speelt. waarnemingen volkomen betrouwbaar waren.

Teekent men op een kaart de verschillende Zoo vond men in Straat Soenda bij een dubbel-
soorten van getijden aan, dan blijkt, dat de dub- daagsch getij een cnkeldaagschen stroom, in het
beldaagsche uiterst weinig, de gemengde aan de Westgat van Soerabaja bij een enkeldaagsch getij
Westkust van Suraatra, de Zuidkust van Java en een dübbeldaagsohen stroom, terwijl in Straat
de Kleine-Soenda-eilanden, benevens in de ge- Banka en het Oostgat van Soerabaja versohijn-
heele Oostelijke helft van den archipel voorkomen selcn optreden, die er op wijzen, dat wij hier met
en het enkeldaagsch getij alleen in de Javazee en een combinatie van enkel- en dubbcldaagschc
het Zuidelijk gedeelte der Chineesche zee optreedt. stroomen te doen hebben.
De waarschijnlijke oorzaak van dit laatste ver
schijnsel kunnen wij opsporen, indien wij den 
loop der getijgolven nagaan en daarvoor de M2 
en Kj golf kiezen, omdat wij alleen van deze 
een kartographische voorstelling in het werk:
„Wind and Weathcr” bezitten.

De M2 golf beweegt zich door den Indischen 
Oceaan langs de kusten der Groote en Kleine 
Soenda-eilanden en door de Straat van Malaka 
met een Z.O. en O. richting; ook van den Groo
ten Oceaan beweegt zich een M2 golf langs de 
kust van Borneo en door de Straat van Makasser, 
beide uit het N.O., terwijl die der Javazee een

van het enkel zons- en maansdeclinatiegetij (K2) 
en het enkel maansgetij (O).

Bij het enkel zons- en maansdeclinatiegetij 
heeft men éénmaal hoogwater binnen 23 u. 
56 minuten, bij het enkel maansdeclinatiegetij 
éénmaal binnen 25 u. en 49 minuten.

Meer nog dan de absolute getijhoogten der 
4e en 5e kolom, kan men de verhoudingsgetallen 
der 6e kolom als een maatstaf beschouwen voor 
het karakter der getijden. Naar de grootte van 
dit getal onderscheidt Van der Stok:

dubbeldaagsche getijden, waarbij het verhou
dingsgetal kleiner is dan 0.25 en het M2 en S2 
getij praedomineert;

enkeldaagsche getijden, waarbij het verhou-

H

|

V. MARINE SEDIMENTEN"). Wat ten 
slotte de samenstelling betreft der sedimenten, 
die den zeebodem bedekken, danken wij de eenige 
ons ter beschikking staande gegevens aan O. 
Böggild, die het materiaal der Siboga-expeditie 
onderzocht (1917); ten aanzien van de wateren 
om de Austraal-Aziatischo Middelzee gelegen,

i

*) Uit de onderzoekingen van Van der Stok 
is voorts gebleken, dat de getijgolven der Java
zee niet een eenvoudig gevolg zijn van die der 
Chineesche Zee.
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verstrekte verder J. Murray ons nog enkele 
mededeelingen (1910). Uit hot door de Siboga- 
expeditie medegebrachte materiaal blijkt, dat 
zij do volgende bodemsedimenten lieoft aange
troffen :

a. Zand en klei, van het land afkomstig 
door stroomend water naar zee gevoerd, vinden 
wij als een smalle strook de kusten der eilanden 
omzoomend. Enkele malen vindt men er over
blijfselen van schelpen en koraalfragmenten in. 
Dat in de Java- en Zuid-Chineesche zee schelpen 
etc. op een afstand van 60 K.M. uit de wal der 
groote eilanden niet voorkomen, wordt toege
schreven aan de omstandigheid dat de zee bij 
haar ontstaan den bodem reeds met klei bedekt 
vond.

b. Door zwavelijzer blauwgekleurdo klei vin
den wij in de wateren rond Celebes, de Soeloe- 
cilanden, Bperoe, Ceram, de Kei-eilanden, de 
Tènimbar-eilanden, Timor en Soemba.

c. Klei, rijk aan fijnere fragmenten van vul
kanische gesteenten, vinden wij in een breede 
strook van Bali over Flores, de ZuidAvester- en 
Zuidooster-eilanden tot de Kei-eilanden.

d. Koraalzand en koraalslib vinden Avij in een 
kleine strook N.W. van de Soeloe-eilanden.

e. Globigerinenslib, een kalkrijk slib hoofd
zakelijk bestaande uit de overblijfselen \*an 
globigerinen, vinden wij op het N.O. deel van 
den z.g. Sibogarug, Aroorts Zuidelijk van de Zuide
lijke armen van Celebes, N.O. van Ceram laoct, 
N. en O. van de Kei-eilanden en Z.W. van 
Flores.

/. Rood leem, rood gekleurd door ijzer-oxyd, 
vinden wij in de Celebcs-zee en de Banda-zee 
(O. en W. van den Bandarug en W. van den Sibo
garug).

Het behoeft geen betoog, dat deze mededee- 
lingon 0Arer de geografische verspreiding der 
terrigenc (a, 1), e, d) en pelagische sedimenten 
(e, f) nog zeer Arecl behoefte hebben aan aanvul- 
ling op grond van nader onderzoek, zoo zij 
althans niet blijvend aanspraak zullen maken 
op den naam: Aroorloopig.

De eerste opvallende eigenschap der onder
zochte monsters was natuurlijk de kleur en ten 
aanzien van deze bleek, dat zij op diepten van 
minder dan 3000 M. grijs Avas, terwijl de monsters 
kalkhoudend waren. Op diepten van 3000 tot 
•1000 .M. was de kleur rood en waren do monsters 
kalkarm; op nog grootcr diepten bleven de 
monsters kalkarm, doch Avcrd de kleur Avcer 
grijs. Een inzicht in deze Arerhoudingen geeft 
het volgende staatje, uit Böggild’s mededee- 
lingcn samengesteld.

Bij verschillende monsters bleek, dat zyjuit 
twee dunne lagen bestonden: een bovenste, die 
rood en Avcek, en een onderste, die grijs en hard 
A\ras. Deze, eveneens belangAvekkende vondst 
vermeerdert onze kennis van de gelaagdheid 
der marine bodemsoorten avcI, doch brengt 
onze kennis naar de oorzaak ervan geen stap 
verder. Dateert de onderste, grijs gekleurde laag 
uit een tijd, toen de zeebodem hooger lag en is 
deze dus sedert gedaald en daarna door do bo- 
Arenste roodgekleurde laag o\*crdekt, óf hebben 
Avij hier te doen met chemische verschijnselen, 
Avaardoor de roode kleur gedeeltelijk grijs AA'erd 
(reductie-verschijnsel) of de grijze rood (oxydatie- 
verschijnsel), óf uitgaande van het feit, dat de 
kleur der recente bodemmonsters in hoofdzaak 
grijs is, dateert dan de roode klei Avcllicht uit 
een tijd, toen het klimaat daar regenrijkcr Avas 
en is deze roode klei door bodemdaling op groo- 
tere diepten gekomen? Te oordeelen naar Avat 
Avij thans nog op Java en Sumatra kunnen 
AAraarncmen, is deze laatste hypothese Avellieht 
de meest Avaarschijnlijke. De toekomst dient 
echter ook hieiwoor afgeAvacht; Avellieht brengt 
die Amrheldering en vermeerdering van ons Aveten.

Wat de samenstelling dezer sedimenten be
treft, deelt Böggild ons het volgende mede.

Naast lagere organismen en karakteristieke 
minerale deeltjes z. a. stukjes puimsteen en 
Arulkaniscli glas, afkomstig van die eilanden, 
Avaarop zich Arulkanen bevinden, komen in de 
bodemmonsters ook verhardingen en concreties 
Aroor. De eerste ontstaan doordat het zandige of 
kleiige materiaal door kalk of kiezelzuur aan- 
eengekit geAVorden is; de tA\rcede, doordat colloï- 
dale oplossingen de zand- of klei massa door
dringen, neerslaan en in A'asten toestand over
gaan, somAvijlen zelfs kristalliseeren. Van de 
concreties verdienen vermelding:

a. Concreties van koolzure kalk. Belangwek- 
kond is, dat Oostelijk van het eiland Roti op een 
diepte van 500 M. een stof Averd opgehaald, die 
uiterlijk Arolkomen gelijkt op Avat Avij zouden 
kunnen noemen een Amriëteit van het Deensche 
schrijfkrijt en evenals daar skeletten van fora- 
minifeeren en flagellaten (zg. coccolieten) beA’at.

b. Concreties van koolzure kalk, samen met 
magnesiazure kalk, koolzuur ijzer en ijzer- 
hydroxyd.

c. Concreties A'an ijzer-mangaanoxyd, die óf 
op gesteenten aangehecht waren, óf ontstaan 
waren op een nog onbekende Avijzc uit lagere 
organismen van dierlijken oorsprong.

d. Concreties van zAvaA*elijzer. Deze behooren 
tot de meest voorkomende, echter zelden in 
groote hoeveelheid.

e. Glaukoniet, een blauAA'groene substantie, 
hoofdzakclijk opgebouAvd uit ijzer, kalium en 
en kiezelzuur. Het komt ook veelvuldig A-oor en 
avcI in de monsters, die uit een diepte, kleiner 
dan 1000 M. opgehaald Averden, kalkhoudend 
waren en niet uit A’erweordo A'ulkanische bestand- 
declen bestonden. Hoofdzakelijk vindt men dit mi
neraal als opvulling van foraminifceren-skelotten.

/. Ten slotte vermoldt Böggild nog de aan- 
Avezigheid Aran kristallen van het mineraal 
bariet. Dit Aroor het OArerige zeldzamo minoraal 
werd opgehaald uit een diepto van 300 M. nabij 
de Kei-eilanden.

Nadere verklaringen omtrent de Avyze van ont
staan dezer concreties kon Böggild niet goven.

;

en

I Gemiddeld! 
ikulkgchaltej

in %

Kleur.Diepte
, Grijs, j Rood. 
I in % ! in %

131000 M. 
1000-2000 M. 
2000-3000 M. 
3000-4000 M. 
4000M.

0 41 50
1732 72

02 3325
571410
99822

Deze verhouding tusschen diepto en kleur 
Avijkt af van Avat ons tot dusver daarvan bekend 
was uit de andere doelen dor Averoldzoe; een 
verklaring daarvan is tot nu toe nog niet te geA^en.

1
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Ten slotte wensclien wij hier de aandacht te 
vestigen op een conclusie van algemeenen aard, 
die uit de bovenstaande beschrijving af te leiden 
valt. Het blijkt namelijk, bij nauwkeurig toezien, 
dat de zeeën van den Indischen Archipel hare
eigenschappen 
Groot en-, ten deele aan den Indischen Oceaan. 
Is dit juist, dan moet er ook een zone aan te 
wijzen zijn, die in oceanografisch opzicht de in
vloedssfeer van den Indischen Oceaan scheidt 
van die van den Grooten Oceaan. Op het bestaan 
dier scheiding heeft het eerst G. Schott gewezen 
(1893) en deze heeft ook in verschillende pu
blicaties getracht die scheiding in kaart te bren
gen l2). Het spreekt vanzelf, dat naarmate onze 
kennis uitgebreid wordt, die scheiding gewijzigd 
zal worden. Gebruik makend van de resultaten 
der Siboga-expeditie, kunnen wij thans het ver
loop der scheiding aldus aangeven: Van Malaka 
op ± 5° N.B. over de Natoena-eilanden naar de 
Broenei-baai op Borneo, van de Koetei-rivier 
naar Makasser, van daar over do Postillon 
Paternoster- en Kangean-cilanden naar Java’s 
Oostkust en van hier over Bah, Lombok, Soem- 
bawa, Soemba en Savoc naar Roti. Het gedeelte 
t.en W. dezer zone is de invloedssfeer van den 
Indischen, dat ten O. dezer lijn die van den 
Grooten Oceaan.

November 1920.

5) R. Schuiling, De grenslijn van Wallacc 
continentale grens (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. 
Gen. Afd. Meer Uitgebreide Artikelen, 1888, 
bl. 542).

0) G. Molcngraaff en M. Weber, Het verband 
tusscheri den Ijstijd en het ontstaan der Soenda- 
'zêcf (Kon. Akad. v. Wotenscli. Amsterdam, 
Versl. d. Afd. Wis- en Natuurk. XXVIII, 1920, 
bl, 497).

7) Onze beschouwingen omtrent de tempera- 
tuursverdecling zijn gebaseerd op de volgende 
kaartwerken:

Oceanographischc en meteorologische waar
nemingen in den Indischen Oceaan, uitgegeven 
door het Kon. Ned. Met. Instituut Utrecht 1910 
— 1916, tabellen en kaarten 4 dln, een werk dat 
onder dezen bescheiden titel een schat van ge
gevens bevat, en ook wat de uitvoering betreft, 
een publicatie van den eersten rang is.

G. Schott, Wissensch. Ergebnisse der deutsehen 
Tiefsee-Expcdition, Band I, Oceanographie und 
maritime Meteorologie, Jena 1902.

Tafel 19 uit Petcrmanns Mitteilungen, 1898, 
behoorende bij het artikel van W. Koppen, Tem- 
peratur-Anomalie der Meeresoberflache.

Tafel 10 uit Petermanns Mitteilungen, 1895, 
behoorende bij het artikel van G. Schott, Die 
jahrliche Temperaturschwankung des Ozean- 
wassers en P. H. Gallé, Luft-und Wasserteinpera- 
tur im Indischen Ozean (Mcded. en Verh. v.h. 
Kon. Xed. Met. Inst. No. 18, Utrecht 1914).

8) G. Schott, Die Verteilung des Salzgehalts 
im Oberflachcnwasser der Ozeane. Mit Karte. 
Petermanns Mitteilungen 1902, bl. 217.

Meerdere gegevens werden geput uit G. Schott, 
Wissenschaftliche Ergebnisse einer Forschungs- 
reise zur See. Erganzungsheft 109 zu Petermanns 
Mitteilungen. Gotha 1893.

9) M. Weber Introduction et description de 
1’expédition du Siboga. Leiden 1902 bl. 24 en

een

I
;

ten deele ontleenen aan den

I

I
t :

J. v. B.
I

Aanteekeningen.
1) Bronnen voor de morphologische beschrij

ving zijn geweest:
G. F. Tydeman, Hydrographic results of the 

Siboga-expedition (Monographie III v/d. „Uit
komsten op zoölogisch, botanisch, oceanogra- 
phisch en geologisch gebied verzameld in N.O.- 
Indië 1899 — 1900, uitgegeven door M. Weber, 
Leiden 1903); A. Supan, Die Sundagraben (Peter
manns Mitteilungen 1907, bl. 70); J. F. Nier- 
meyer, Diepzeeloodingen in en nabij den Oost- 
Indischen Archipel (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. 
Gen. 1907, bl. 872); O. Krüramel, Handbuch 
der Ozeanographie, 1, 2e druk, 1907; P. Perle- 
witz, Die Graben im Stillen Ozean (Geographisehe 
Zeitschrift, 1908, bl. 241); R. D. M. Verbeek, 
Geologische Verkenningstochten in het oostelijk 
gedeelte van den Ned. O.-I. Archipel (Jaarboek 
van het Mijnwezen, 1908 bl. 568); J. F. Nier- 
meyer, De onderzeesche vorm van Celebes 
(Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 1909, bl. 612.); 
Schetskaart van de zeediepten in het O. gedeelte 
van den Ind. Archipel, samengesteld in 1918 door 
het Eneyclopaedisch Bureau (verschenen in 
1920).

2) Gehjk de Nederlanders in de 16e en 17e 
eeuw zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt 
hebben voor de oceanografie, zoo verscheen in 
1729 in Nederland ook de eerste kaart met 
isobathen van de hand van N. Cruquius. Hij gaf 
hierbij de diepten der Merwede van Woudrichem 
tot Dordrecht weer. Onafhankelijk van dezen, 
gebruikte de Franschman Buache ze voor de 
terreinsvoorstelling van den bodem van liet 
Kanaal in 1737.

3) A. Supan, Terminologie der wicht igsten 
unterseeischen Bodenformen. (Petermanns Mit
teilungen, 1903, bl. 151).

4) O. Krümmel, Versuch einer vergleichenden 
Morphologie der Meeresraume, Leipzig 1879, 
bl. 28.

' 4
J .

42.
10) Voor dit gedeelte is gebruik gemaakt be

halve van de bovengenoemde atlassen van het 
Kor. N^d. Met. Instituut \an: J. van der Stok, 
Wind and Weather, Currents, Tidcs and Ti dal 
Streams in the Malayan Archipelago, Batavia 
1897.

O. Krümmel, Handbuch der Ozeanographie, 
dl. II, 2e druk, bl. 384—394 en bl. 665 en v.v.

G. Schott, Die Meeresströmungen und Tem- 
peraturverhaltnis.se in den Ostasiatischen Ge- 
wassem. Mit Karte. Petermanns Mitteilungen 
1891, bl. 209.

G. Schott, Die Strömungen zwischen Singapore 
und Taku (Annalen dor Hydrographic u. marit. 
Meteorologie, 1900, bl. 428). Atlas der Meeres
strömungen in dom Indischen Ozean, Hamburg 
1913.

11) Men vgl. J. Murray, On the depth and 
marine deposits of the Indian Ocean (Trans- 
actions of the Linaoan Society of London, 2e 
Serie, Vol. XIII, Zoology, London 1910, bl. 
355. Met 3 kaarten) en O. Böggild, Meeres- 
grundproben der Siboga-Expedition (Mono
graphie LXV der Siboga-Expedition, Leiden 
1917).

12) Het laatst geschiedde dit in 1904, Annalen 
der Hydrographic und marit. Meteorologie, bl.
97.

ZEEANEMONEN. Zie NETELDIEREN. 
ZEEAREND. Zie ROOFVOGELS. (Ilaliaètus).
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ZEEBAARS. De zeebaarsen of Serranidae 
vormen een zeer uitgebroide familie der Acan- 
thopterygü (zie VISSCHEN). Vele soorten zijn 
algemeen en gewone marktvisschen. Paracan- 
thistius maculatus (BI.), maleiseb Laocdi en Ka- 
kap mérah, jav.: Kakap bèbèk, is rood gekleurd, 
en bezaaid met kleine blauwe vlekjes; zijn vleesch 
is gezocht. De vele, dikwijls fraai met strepen 
en stippen gekleurde soorten van het geslacht 
Epinephelus, maleisch Kërapoo, zijn voor een groot 
deel gewone marktvisschen. De soorten van het 
geslacht Apogon, maleisch Glaga(?), blijven klein 
en bewonen gedeeltelijk ook zoet- en brakwater. 
Bij enkele soorten is waargenomen, dat de dieren 
hunne eieren in den mond houden en hier tot 
ontwikkeling laten komen. Cheilodipterus, ma
leisch Glaga gigi, verschilt van Apogon door het 
bezit van hondstanden. Ambassis, maleiseb 
Sériding, verschilt o.a. van Apogon door het bezit 
van 3 stekels in de aarsvin; middelmatig groot, 
meest doorschijnende visschen. Ook de Kakap 
of Kaalkop (zie aldaar) behoort tot de Serranidae. 
De verschillende soorten Therapon, maleisch Kë- 
roct-Këroet( ?) en Kéroeng Kéroeng, javaansch 
Errong- Errong( ?), zijn zeer algemeen, maar weinig 
gezocht als voedsel. Scolopsis en Pentapus soorten, 
maleisch Pasir-Pasir, zijn algemeen. De soorten 
van Plectorhynclius of Diagramma worden vrij 
groot, maleisch Gadji, in de Molukken: Radja- 
Baoe; de meeste zijn gestreept. Van de Caesio 
soorten, maleisch Pisang-Pisang, is de bekend
ste Caesio erythrogasler C. V., maleisch Ekoer- 
koening, waarvan de kop en het voorste deel van 
den rug blauw, de rest geel gekleurd is; een ge
wone marktvisch te Batavia, die ook wel op de 
tafel der Europeanen verschijnt.Het groote ge
slacht Lutjcvnus omvat vele algemeene soorten, 
die echter weinig gezocht zijn. In het geslacht 
Lelhrinus, maleisch Mata-Hari en door de Chi- 
neezen te Batavia Lingtjam genoemd, zijn de 
wangen onbeschubd.

ZEEBLOEMSTRAAT. op de Westkust van 
Sumatra, tusschen de Z.O. kust van Sibëroet met 
voorliggende eilanden en de N.W.kust van Si- 
poera met de daar beN. gelegen eilanden, is 
ongeveer 25 K.AI. breed, diep en volkomen 
schoon. De Zuidkust van Sibëroet bestaat uit 
heuvelland, dat afloopt naar een zandstrand, 
waarvan enkele hoeken met tjëmaraboomen zijn 
begroeid; naar den Z.O. hoek van het eiland 
worden de heuvels lager en het strand met rhizo- 
phoren begroeid. Tot op 17 K.M. uit den wal en 
nabij de lijn van 180 M. diepte liggen begroeide 
eilanden met laag heuvelland, van welke Iva- 
romandjit het Z.-lijkste is; Tusschen deze ei
landjes vindt men tot den wal toe vele gevaren. 
De N.W. hoek van Sipoera heeft een laag strand, 
waarop een dam van opgespoeldo koraal ligt, 
daarachter volgt een moerasgig gedeelte (rawang) 
en vervolgens zwaar begroeid, laag oploopend 
heuvelland, dat alleen op het midden van de 
Noordkust deze meer nadert. Daar beN. liggen 
eilandjes met enkele lage, begroeide heuvels en 
eenige ondiepten aan den buitenkant. Tegen de 
Westkusten der straat staat een zware branding, 
ten gevolge waarvan de kust des ochtends in 
nevel is gehuld.

Tijdens de kentering in November en begin 
December wordt in do straat veelal ruw weder 
ondervonden met snel opkomende, felle regen
buien en veel wind, lastige, aanschietcndc zee

en veel deining, van Januari tot Augustus is het 
doorgaans mooi, helder, stil weer met weinig 
regenbuien en matige deining. In Augustus ver
andert het weer, het wordt heiig, vele lósse 
regenbuien zoowel uit het Z.O. als uit het N.W. 
komen opzetten, een enkele maal met aanwakke- 
rendc wind en zulks duurt in September en Octo- 
ber voort. Zie Zeemansgids deel I.

ZEEBRIEVEN EN JAARPASSEN. Elk in 
Ncdcrlandsch-Indië te huis behoorend zeeschip, 
dat de Nederlandschc vlag voert, moet voorzien 
zijn van een zeebrief of een jaarpas, afgegeven 
overeenkomstig de voorschriften, vervat in de 
Verordening op de Zeebrieven en Jaarpassen, zie 
Ind. Stb. 1905 no. 316, 1908 no. 424, 1910 no. 
425, 1913 no. 439, 1915 nos 299 (art. 8) en 368, 
1917 no. 497 (art. 6 no. 40) en 1918 no. 765 (art.

Onder zeeschepen worden verstaan alle sche
pen en vaartuigen varende buiten de tonnen in 
zee, met uitzondering van:

a. vaartuigen in dienst bij het loodswezen, de 
betonning en de bobakening van N.-I. en in het 
algemeen alle vaartuigen in dienst van den 
lande;

b. vaartuigen van zeilvereenigingen of jacht
clubs, als zoodanig wettig erkend;

c. reddingsvaartuigen;
d. visschersvaartuigen, uitsluitend tot het 

vangen van visch, tripang en schelpdieren, of 
tot het vervoeren van deze en andere zeeproduc- 
ten gebezigd wordende;

e. binnenschepen, die bij uitzondering buiten 
de tonnen varen;

/. vaartuigen, ton hoogste zeven en een halven 
AI3, metende.

Aan schepen en vaartuigen, op de Euro- 
peesche wijze getuigd, worden zeebrieven — aan 
vaartuigen, op de Inlandsche wijze getuigd, 
worden jaarpassen verleend. De zeebrief en 
jaarpas vermelden den naam van schip of vaar
tuig, den inhoud, waarop het volgens de bestaan
de bepalingen is gemeten, de soort en andere 
voornaamste kenmerken van het schip of vaar
tuig en den naam van den schipper. Zeobrieven 
worden in naam der Koningin uitgereikt door 
den Gouverneur-Generaal, jaarpassen worden 
verleend van wege den Gouverneur-Generaal 
door de hoofden van gewestelijk of van plaatse
lijk bestuur en andere daartoe door den Gouver
neur-Generaal aan te wijzen ambtenaren van het 
binnenlandsch bestuur. Het zegelrecht van zee
brieven en jaarpassen bedraagt twintig cents per 
kubieken meter inhoud van het vaartuig volgens 
den meetbrief.

Do zoogenaamde Politiepassen worden afge
geven aan do vaartuigen behoorende tot de 
hierboven onder b. t/m /. genoemde categorieën. 
De regeling omtrent het toezicht op do scheep
vaart met die vaartuigen is te vinden in Ind. 
Stb. 1915 no. 342, 1916 no. 175 en 1917 no. 497 
(art. 6 no. 249).

ZEEDRUIVEN. Zie INKTVISSCHEN.
ZEEDUIVEL. Zie ROG.
ZEEËGELS. Zie STEKELIIUIDIGEN.
ZEEHAZEN (Aplysia). Zie GASTROPODEN.
ZEEKAARTEN. Zie HYDROGRAPHIE en 

KAARTBESCH RIJ VING.
ZEEKLAPPER. Zie LODOICEA SECHEL- 

LARUM.
ZEE KOE, ZEE-OS. Zio KLIPVISSCHEN.
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Indische regeering vertrouwde, dat de vereeni- 
ging van beide deelen der militaire marine in 
ééne hand gunstige resultaten zou geven, en 
hierdoor ook betere samenwerking zou worden 
verkregen.

Na langdurige overweging werd in 1832 bij 
K. B. de sterkte van het Nederlandsch eskader 
bestendigd op zes schepen: 2 fregatten en 4 kor
vetten. Uitdrukkelijk werd hierbij bepaald, dat 
dit smaldeel beschouwd moest blijven als auxi- 
liair en den Gouverneur-Generaal opgedragen 
eone reorganisatie der Koloniale Marine, waarbij 
met eenige aangegeven punten rekening be
hoorde te worden gehouden.

De G.-G. Van den Bosch was van meening, 
dat het auxiliair eskader voldoende geacht kon 
worden voor alle zuiver militaire diensten in 
O.-I. Verder zou volstaan kunnen worden met 
eene civiele marine voor het overbrengen van 
troepen en benoodigdheden, ambtenaren en brie
ven; voor de bewaking der kusten tegen zeeroo- 
verijen en voor het houden van politie op de 
reeden. De vaartuigen der civiele marine zouden 
met geschut bewapend moeten zijn en geschikt 
om in buitengewone omstandigheden tijdelijk als 
oorlogsschepen dienst te doen. In zulke gevallen 
zou de bemanning met marinematrozen aange
vuld en aan een zeeofficier het bevel opgedragen 
behooren te worden. Later vereenigde zich de 
G.-G. Baud met deze opvatting van zijn ambts
voorganger, nadat hij aanvankelijk hiertegen 
vele bezwaren had ingébracht.

Bij Iv. B. van 13 Maart 1838 werd op voor
stel van den M. v. K. Van den Bosch de bestaande 
Koloniale Marine opgeheven. Dit besluit be
paalde dat de zeemacht in de O. I. bezittingen 
zou bestaan uit: een Nederlandsch Eskader, 
eene Koloniale en eene Civiele Marine. Of
schoon de naarn Koloniale Marine behouden bleef, 
was de zaak geheel van aard veranderd. De sche
pen der Koloniale Marine toch zouden wel be
stemd zijn om in O.-I. te blijven, maar de be
manning'zou bestaan uit personeel van de Neder- 
landsche Marine, aangevuld met inlandsche 
matrozen. Aan den Commandant der zeemacht 
werd het toezicht opgedragen over al hetgeen 
in O.-I. tot de Marine zou behooren. Dit toezicht, 
sloot niet uit, dat de Civiele Marine een eigen 
chef kreeg en dat de hoofd administrateur van de 
Marine nog gehandhaafd bleef.

Was voorheen veel geklaagd over de Koloniale 
Marine, voortaan zouden de klachten van land
en vlootvoogden de onvoldoendheid van do ge- 
heele militaire zeemacht gelden. Behoudens eene 
niet nauwkeurig geregelde bijdrage uit de Indi
sche geldmiddelen, kwamen de kosten der zee
macht nu geheel voor rekening van het Departe
ment van Marine. Geldgebrek was oorzaak, dat 
het aantal schepen werd verminderd, dat do 
sterkte van het personeel daalde tot di 1800 
Europeanen en ± 400 inlanders. Bovendien liet 
de toestand der schepen veel te wenschen; vele 
konden nauwelijks bruikbaar genoemd worden.

Na 1835 onderging de zeemacht in O.-I. eene 
belangrijke wijziging door toevoeging van stoom
schepen aan het eskader. Weldra kreeg nu ook 
de Civiele Marine — in 1842 Gouvernoments- 
Marine gedoopt — stoomschepen. Naarmate het 
aantal stoomschepen toenam, verminderde dat 
der zeilvaartuigen; ten slotte verdwenen deze 
geheel. Door de stoomschepen werd ontegen-

ZEEKOEIEN (Siretiia), een orde der Zoog
dieren (zie aldaar), in den Indischen Archipel door 
den Doejoeng vertegenwoordigd (zie DOE- 
JOENG).

ZEEKOMKOMMERS. Zie STEKELHUIDI- 
GEN.

ZEELELIËN. Zie HAARSTERREN en STE- 
KELHUID1GEN.

ZEELIAAN. Zie ZEEWORTEL.
ZEEMACHT. Bij het uitbreken van den oor

log tusschen Engeland en Frankrijk in 1S03, 
waarin ook de Bataafsche republiek betrokken 
werd, was de scheepsmacht op de kusten van 
Java niet onaanzienlijk. Zij telde 4 linieschepen, 
3 fregatten, 2 korvetten, 3 brikken en eenige 
kleinere vaartuigen, onder bevel van den vice- 
admiraal Hartsinclc. In Nov. 1S06 verscheen do 
Britsche admiraal Edward Pellew (later lord 
Exmouth) met 7 schepen ter reede van Batavia. 
Hij vermeesterde enkele schepen en vernielde 
de overige vaartuigen, evenals de magazijnen 
op Onrust. Een jaar later, nam hij ook de nog 
overige schepen bij Socrabaja. Toen de schout 
bijnacht A. A. Buijskes~ïn' 1808 in Indië kwam, 
vond hij aldaar dan ook in het geheel geen 
scheepsmacht en bij zijn vertrek anderhalf jaar 
later was de toestand niet veel minder ongunstig, 
ondanks zijne ijverige pogingen in Indië zelf 
een scheepsmacht te scheppen. De Engelschen, 
die in 1811 Java veroverden, konden dan ook 
te Batavia en te Semarang ongehinderd landen. 
Ook in 1816 was er feitelijk geen Nederlandsche 
scheepsmacht van eenige beteekenis, toen in den 
loop van dat jaar een aantal oorlogsschepen, 
waaronder 6 linieschepen, uit Nederland kwamen.

Bij de formatie van de zeemacht in O.-I., 
vastgesteld bij K. B. van 25 Maart 1818, wordt 
reeds geen melding meer gemaakt van dit type.

In 1816 werd de Koloniale Marine in het leven 
geroepen, welke geheel los zou wezen van de 
Nederlandsche zeemacht. De bemanning zou 
voor het meerendeel uit inlanders bestaan, hare 
taak voornamelijk het tegengaan van den zee
roof zijn. Spoedig bleek dat de Koloniale Marine 
juist voor dit deel van hare taak niet berekend 
was, zoodat reeds in 1821 werd besloten om 
snelzeilende gewapende inlandsche vaartuigen 
(kruisprauwen) te bouw'en, welke de zecroovers 
overal zouden kunnen opzoeken en achtervolgen. 
Aangezien deze vaartuigen geheel ongeschikt 
waren om op den duur door Europeanen te wor
den bewoond, bestond van den aanvang af de 
bemanning uitsluitend uit inlanders. Doelmatig 
werd het tevens geoordeeld de kruisprauwen te 
stellen onder het onmiddellijk gezag der residen
ten. Hiermede was de grondslag gelegd van de 
latere Civiele Marine. Toen de kruisprauwen een 
deel van de taak der Koloniale Marine overna
men, kon deze gewijzigd en ingekrompen worden. 
Vooral de kleine vaartuigen werden overbodig 
geoordeeld en de verhouding der bemanning werd 
nu zoodanig geregeld, dat voortaan de Europea
nen in aantal de meerderheid hadden. Het over
lijden van den commandant en directeur gaf 
verder der Indische regeering, die over het al
gemeen over de Koloniale Marine zeer weinig 
tevreden was, aanleiding het bevel op te dragen 
aan den schout-bij-nacht baron Melvill van 
Carnbée, commandant van het Nederlandsch 
eskader. Hij kreeg den titel van commandant 
en directeur van Zr. Ms. Zeemacht in O.-I. De
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zeggelijk de kracht der zeemacht belangrijk 
hoogd, maar ook de kosten namen aanzienlijk tóe. 
Niet slechts de hoogere kosten van aanschaffing, 
onderhoud on exploitatie van het stoomschip 
waren hiervan oorzaak. N/et weinig bracht hier
toe bij het nieuw gevorderde personeel voor de 
machinekamer. Steeds hoogere eischcn van be
kwaamheid moesten hieraan toch worden 
steld, terwijl de sterkte van 
procentsgewijs berekend over de gehecle be
manning

Met de stoomschepen ontstond het vraagstuk 
der brandstof voorziening. De G.-G. Rochussen 
achtte het eene zaak van het hoogste belang, dat 
de zeemacht onafhankelijk zou' wezen van het 
buitenland en hij ging dan ook persoonlijk naar 
Borneo om aldaar de eerste kolenmijn te openen. 
Ook de exploitatie van de reusachtige Oinbilin- 
velden op Sumatra werd door de regeering aan
bevolen en zelf ter hand genomen, onder meer 
juist om de zeemacht niet afhankelijk te doen 

den aanvoer van brandstof uit den

dat de Koloniale Marine niet hersteld mocht 
worden.

Ofschoon verschil van mcening bleef bestaan 
omtrent de wijze waarop de zeemacht in O.-I. 
behoorde te zijn samengesteld, waarbij overwe
gingen van financieelen aard veelal meer gewicht 
in de schaal hebben gelegd dan voor de zaak 
zelf wenschclijk was, werd toch in 1859 door 
de betrokken ministers in onderling overleg vast- 
gcsteld, dat die zeemacht zou bestaan uit 30 sche
pen, bemand met + 2500 Europeanen benevens 
inlandsche schepelingen.

In 1864 werden bij K. B. de burcaux van den 
commandant der Zeemacht, van den hoofdadmi
nistrateur van de Marine en van den chef der 
Gouvernements-Marine vereenigd tot een Depar
tement van Marine in Ncderlandsch-Indië. De 
commandant der Zeemacht werd chef van dit

ver-

ge-
dit personeel —

voortdurend toenam.

departement. Eenheid van beheer en bestuur der 
marinezaken was nu wel verkregen, maar door 
de benoeming van den commandant der Zee
macht tot chef van dit nieuwe departement werd 
de vlootvoogd, veel meer dan gewenscht was en 
nog meer dan voorheen, losgemaakt van de vloot. 
Het voeren van het bevel van uit het Departe
ment van Marine moest noodzakelijk van zeer 
ongunstigen invloed wezen en sedert jaren wordt 
dan ook gewezen, op de noodzakelijkheid beide 
betrekkingen te scheiden; liefst door den vloot
voogd aan boord te brengen en rechtstreeks te 
stellen onder de bevelen van de Nederl. regee
ring.

zijn van
vreemde. Op verschillende eilanden van den 
archipel werden later steenkolen gevonden in 
exploitabele hoeveelheid. Toch is de zeemacht 
thans nog niet onafhankelijk van den aan voer 
van steenkolen uit het buitenland. Ofschoon in
O.-I. kolen van zeer goede kwaliteit worden ge
dolven, is de samenstelling der Indische kolen 
niet gelijk aan die van de Engelsche, welke alleen 
geschikt geoordeeld worden voor gebruik in 
waterpijpketels. De brandstofvoorziening is nog 
steeds een belangrijk vraagstuk, omdat de oor- 
logswaarde der schepen in hooge mate hiervan 
afhankelijk is. De oplossing zal wellicht éénmaal 
worden gevonden in het gebruik van vloeibare 
brandstof, in welke richting reeds niet onbelang
rijke stappen zijn gedaan.

In de eerste helft der negentiende eeuw had 
steeds op den voorgrond gestaan, dat de zeemacht 
in O.-I. bestemd was om het gezag tegenover 
inlandsche vorsten en volken te handhaven, zee
roof en slavenhandel tegen te gaan en in het 
algemeen rust en veiligheid in den archipel te 
waarborgen. De omstandigheden gaven hiertoe 
aanleiding en de vloot was dan ook dienovereen
komstig ingorichl.

Na 1850 kwam de eigenlijke verdediging der 
bezittingen meer ter sprake en zulks gaf den 
commandant dor Zeemacht aanleiding den G.-G. 
een rapport aan le bieden, waarin de rol werd 
besproken, welke de zeemacht geroepen zou we
zen te vervullen bij eene verdediging van de be
zittingen tegen een buitenlandschon vijand. Deze 
vlootvoogd 
Plaat
geval do hoofdrol behoorde te hebben, omdat 
het niet meer dan natuurlijk was, dat de verde
diging van een uitgestrekt eilandenrijk te water 
geschiedde niet alleen, maar ook omdat slechts 
op die wijze de verdediging afdoendo kon wezen. 
Hij meende dat, om tot eene duurzame en goede 
regeling der marine-aangelegen heden te komen, 
wederoprichting der Koloniale Marine gewenscht 
was. Met deze conclusie kon do M. v. M. zich 
echter niet vereenigen, uit vrees dat de vroegere 
moeilijkheden mot het personeel zich zouden 
herhalen. Eenige jaren later kwam eene commis
sie van enquête uit de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal, na verscheidene deskundigen gehoord 
te hebben, onder meer eveneens tot het besluit

Bij voortduring leed de zeemacht in O.-I. 
onder het gemis van eene behoorlijke regeling 
der financeele lasten tusschen de Departementen 
van Marine en van Koloniën. Het D. v. M. be
weerde, dat de gelden op de begrooting beschik
baar gesteld voor de zeemacht, voor een te groot 
deel reeds besteed werden om te voorzien in de 
behoeften van den dienst in O.-I. en dat zulks 
allornadeeligste gevolgen had voor de Neder- 
landsche Zeemacht in haar geheel. Daarentegen 
was het D. v. K. van meening, dat het Rijk 
uitsluitend de kosten behoorde te betalen van 
de grootere oorlogsschepen, omdat deze uit
sluitend ten doel hadden de bevestiging en hand
having van de Nederlandsche Souvereiniteit in 
In die.

Ten slotte kwam bij K. B. van 16 November 
1866 eene regeling tot stand, welke aan alle 
moeilijkheden een einde moest maken, maar die 
spoedig niemand bevredigde en eene onuitputte
lijke bron is geworden voor twistgeschrijf en 
geknoei, door de wijze waarop de zaak geregeld 
was.de schout-bij-nacht E. G. van der 

betoogde dat do zeemacht in zulk een Het besluit bepaalde, dat in O.-I. zou wezen 
eene zeemacht bestaande uit vaartuigen, behoo- 
rende aan liet Indische gouvernement en be
mand met personeel van de Nederlandsche Ma
rine, en uit een deel der Nederlandsche Marino om 
„tijdelijk te worden gebezigd tot handhaving van 
het Nederlandsch gezag en tot bevordering van 
de algemeene belangen van Nederland in de 
Indische wateren”. De bestemming van dezo 
schepen drukte do regeering zeer duidelijk uit 
door dit deel van de zeemacht in O.-I. te noemen: 
Auxiliair Eskader. Ondorsteld werd, dat in 
buitengewone omstandigheden dit eskader ver
sterking zou ontvangen uit Nederland.

Het andere deel werd spoedig gonoemd: Indi
sche Militaire Marino — in tegenstelling met de
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civiele Gouvernements-Marine ? — en zulks deed . dragen de grooter plaatselijke bekendheid, als 
de ineening ontstaan, dat er toch weêr eene Kolo- gevolg van de vele onderzoekingen en de hydro- 
niale Marine was. Ten onrechte. Uitdrukkelijk | grafische opnemingen door de oorlogsschepen 
toch vermeldde het Iv. B., dat de schepen ge
bouwd ten laste der Indische geldmiddelen en 
bestemd om in O.-I. te blijven, dienst zouden 
doen op gelijken voet als die der Koninklijke 
Marine.

Het besluit bedoelde uitsluitend een finan- 
cieele regeling. Deze kwam hierop neer. dat het 
Rijk de kosten zou betalen van het auxiliair 
eskader — behalve steenkolen en machinekamer- 
behoeften — en dat uit de Indische geldmidde
len alles zou worden betaald, wat niet voor reke
ning van het Rijk kwam. Omtrent soort en aantal 
van schepen bepaalde het besluit niets; de rege
ling hiervan werd overgelaten aan het gemeen
schappelijk overleg der betrokken ministers. Na 
eenige schommelingen werd ten slotte die sterkte 
gesteld op 29 schepen, bemand met 4: 3000 
Europeanen (en nog de inl. schepelingen). Van 
deze schepen zouden er 4 behooren tot het auxi- 
liair eskader. Geruimen tijd bleef deze regeling 
gehandhaafd.

Vooral na 1870 begon zich steeds krachtiger 
de moeilijkheid te doen gevoelen het noodige 
personeel voor de zeemacht te krijgen. Zulks 
gaf aanleiding tot uitbreiding van de inlandsche 
bemanning der schepen in O.-I. en het in dienst 
nemen van vreemdelingen, terwijl in 1876 be
gonnen werd negers en kleurlingen in West-Indië 
aan te nemen voor den dienst in O.I. Deze proef 
voldeed niet aan de verwachting en werd na 
eenige jaren gestaakt; zoo ook het in dienst 
nemen van schepelingen van vreemde nationali
teit. Om blijvend in de behoefte aan aanvulling 
te kunnen voorzien, werd in 1876 in Nederland 
een aanvang gemaakt met het stelselmatig op- 
leiden van jongens tot matroos. Ofschoon dit 
werven van kinderen van gemiddeld vrertien- 
jarigen leeftijd — vooral in later jaren en niet 
zonder reden — ongunstig is beoordeeld, heeft 
deze maatregel toch niet alleen geruimen tijd in 
de behoefte aan personeel voorzien, maar tevens 
zeer veel er toe bijgedragen om bet gehalte te 
verbeteren. De afschaffing van de lijfstraffen in 
1879 hield nauw verband met die werving en was 
van grooten invloed op de verkregen resultaten.

In 1876 kwam het eerste gepantserde schip —
„Prins Hendrik der Nederlanden” — in O.-I., 
enkele jaren later gevolgd door een tweede —
„Koning der Nederlanden” —; ofschoon beide 
deel uitmaakten van het auxiliair eskader, bleven 
zij in O.-I. In 1888 vertrok de eerste torpedo- 
boot — „Cerberus” — naar O.-I.; meer dan 10 
jaar bleef zij aldaar de eenige.

In een tijdperk van 80 jaar (1816 — 1896) had 
de zeemacht groote veranderingen ondergaan, 
maar ook de toestanden in en buiten den archipel 
waren in dit tijdsverloop zeer belangrijk gewij
zigd en hiermede de taak van de zeemacht in 
O.-I. De stoomschepen hadden na jarenlange 
rustelooze vervolging en menig gevecht ten slotte 
nagenoeg een einde gemaakt aan den in den aan
vang schier overal voorkomenden zeeroof en den 
hiermede veelal samenhangenden slavenhandel.
Verdwenen waren de zeeroovers, van wie de 
G.-G. Daendels schreef, dat aan hun goedvinden 
de geheele navigatie en de kusten waren over
gelaten (Staat der Nederlandsehe Oost-Indische 
bezittingen). Veel had tot dit resultaat bijge-

gedaan. Ook de uitbreiding van de Gouverne
ments-Marine en van de particuliere stoomvaart, 
de telegraaf en in het algemeen de verbetering 
en vermeerdering der middelen van gemeenschap 
en verkeer, hadden er toe bijgedragen om aan 
dit kwaad een einde te maken. Van grooten 
invloed in dit opzicht was ook zeker de uit
breiding van het directe bestuur op de bezittingen 
buiten Java en de grooter invloed in de zelf- 
besturende rijken verkregen.

Ook hierbij had de zeemacht belangrijke dien
sten bewezen. In het bijzonder was dit het geval 
bij de expeditiën naar Palembang (1819 — 1821), 
naar Boni (1825 en 1859), naar Bali (1846 — 
1S49), naar de Westkust van Borneo (1850 — 
1854), naar Djambi (1858). naar Rëtéh (1858), 
naar de Zuid-Oostkust van Borneo (1859 — 1863), 
naar Deli (1872), naar Lombok (1894), en tijdens 
den oorlog met Atjèh (1873 — 1874) en de hierop 
gevolgde pacificatie, toen — na den dood van 
den sultan en bij gemis van een hoofd van het 
rijk — nagenoeg alle hoofden en vertegenwoordi
gers van de onderdeden van het voormalige rijk 
van Atjèh de souvereiniteit van den Staat der 
Nederlanden hadden erkend.

\

;

;
'

i. Sedert 1860 waren doorloopend 1, 2 of 3 vaar
tuigen uitsluitend belast met het doen van hydro
grafische opnemingen, terwijl buitendien nog tal 
van opnemingen plaats hadden ter vermeerde
ring van,de kennis der hydrografie van den ar
chipel.

Waren ten gevolge van al het bovenstaande de 
toestanden in den archipel aan het einde van 
het tachtigjarig tijdperk geheel verschillend van 
die bij den aanvang daarvan, ook buiten onze 
bezittingen hadden groote veranderingen plaats 
gehad. Krachtige vreemde eskaders vertoonden 
zich thans in Azië, in strijd met alle vroegere 
officieele voorspellingen hieromtrent en vele 
Europeesche mogendheden hadden daar nu 
groote belangen of wenschten die te verkrijgen. 
Dit maakte het ten slotte noodzakelijk meer het 
oog te richten op de verdediging van de bezit
tingen tegen een buitenlandschen vijand; want 
hoe men zich die verdediging ook denkt en hoe 
uiteenloopend de raeeningen hieromtrent ook 
wezen mogen, dat de zeemacht daarbij een ge
wichtige rol zal hebben te vervullen wordt niet 
betwijfeld.

Nu veiligheid en rust in den archipel als vol
doende verzekerd konden worden beschouwd, de 
zorg hiervoor in hoofdzaak mocht worden over- 
gelatcn aan de Gouvernements-Marine, welke 
thans zeer voldoende was om te voorzien in alle 
civiele diensten — de politie hieronder begrepen 
— was er ook meer gelegenheid de militaire zee
macht naar de behoefte van het oogenblik in te 
richten.

Aan de gewijzigde omstandigheden heeft het 
K.B. van 27 Juli 1896 het ontstaan te danken. 
Ofschoon — evenals het vroegere van 1866 — 
slechts eene financiëele regeling bedoelende, be
paalde het dat de scheepsmacht in O.-T. zou be
staan uit:

a. oorlogsbodems geschikt om met klem Neder
lands rechten en belangen te beschermen en het 
souverein gezag in den archipel te handhaven, 
ook tegenover inlandsche volkeren;
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b. oorlogsbodems geschikt om het gezag in den 
archipel door inlandsche volken te doen 
biedigen;

c. oorlogsbodems bestemd tot verdediging van 
havens of van toegangen naar havens of reeden;

d. wachtschepen en opnemingsvaartnigen.
Een later K. B. bepaalde, dat voor het doel

sub a in O.-I. zouden-zijn 6 krachtige oorlogs
schepen en voor dat sub b 15 kleine oorlogs
vaartuigen van niet meer dan 850 ton wator- 
verplaatsing — waarvan 10 in dienst —, dat 
torpedobooten zouden worden aangewezen voor 
de taak sub c en dat in O.-I. zouden wezen 1 
wachtschip en 2 opnciningsvaartuigen. De be
manning werd vastgesteld op i 2700 Europea
nen en ~ 1000 inlanders.

In 1909 is nader bepaald de totale water- 
verplaatsing der krachtige schepen met weglating 
van hun aantal. Bovendien zouden aan die 
scheepsmacht — thans weêr genoemd Nederl. 
eskader in O.-I. — torpedobootjagers worden 
toegevoegd. Het aantal in dienst zijnde flottielje- 
vaartuigen werd tot 4 verminderd, het aantal 
opnemingsvaartnigen tot 4 uitgebreid. Het deel 
der scheepsmacht sub c zou voortaan bestaan 
uit 8 torpedobooten, onderzeebooten en mijnen
leggers.

Met wijziging van de in 1866 aangenomen be
ginselen, komen de directe kosten van de zee
macht thans nagenoeg geheel voor rekening van 
Indië; ook de bedrijfskosten van schepen en 
vaartuigen der Nederl. zeemacht, gedurende hun 
verblijf in O.I. De uitgaven voor de militaire 
marine, welke in 1838 geacht werden ± ƒ1.800000 
te bedragen, worden nu weldra geraamd op 
~ f 8 millioen. Ook door de zooveel krachtiger 
on kostbaarder schepen werd steun verleend aan 
liet civiel gezag door vlag- en machtsvertoon; 
waar noodig door daadwerkelijk optreden. Meer
malen werd deelgenomen aan militaire expedities 
of aan tuchtiging van in verzet gekomen kam
poen gs. Duidelijk is het echter, dat veelal de 
gebruikte middelen nu in geen juiste verhouding 
stonden tot het te bereiken doel. De zeemacht — 
het Nederl. eskader in het bijzonder — was 
thans bestemd voor een veel zwaarder taak en 
de hierboven vermelde verrichtingen kunnen 
alzoo geen maatstaf wezen ter beoordeeling van 
de doelmatigheid van het materieel, al mogen do 
ver-dragende kanonnen van groot nut geweest 
zijn bij do expedities naar Zuid Celebcs (1905) 
en naar Bali (1906).

De Russisch-Japansche oorlog en in het bij
zonder de tocht van de Oostzeevloot naar do

rijker worden moest? Ook stelden de moderne 
schepen andere en veelal hooger eischen aan 
werven en arsenalen en aan de toegangen tot 
deze inrichtingen dan voorheen, terwijl ten slotte 
de verdediging van deze inrichtingen zelf en 
van do hier eventueel aanwezige oorlogsschepen 
behoorlijk verzekerd moest wezen.

De wijzigingen van het K. B. van 16 Nov. 
1866 hadden fcitelijk alle ten doel gehad de 
financiëcle lasten, verbonden aan verhooging van 
de weerkracht der zeemacht in O.-I., grootendeels- 
te doen dragen door de kolonie zelf. En zoo was- 
ook weêr herziening van het K. B. van 27 Juli 
1896 de opdracht, gegeven aan de Staatscom
missie, benoemd om een doelmatige samenstel
ling en indeeling der zeemacht in N.-I. te ont
werpen, waarbij de uitgaven naar billijkheid 
tussclien de staatsbegrooting en de begrooting 
van N.-I. werden verdeeld. (K. B. van 3 Aug. 
1906). Hoogstwaarschijnlijk was de niet gelukkige 
vorm, waardoor het zwaartepunt werd gelegd 
in de wijze waarop de betaling moest geschieden, 
grootendeels oorzaak dat deze Staatscommissie 
als hare meening uitsprak, dat voor O.-I. het 
meest gewensclit was een vloot bestaande uit
sluitend uit torpedo vaartuigen en bemand met 
personeel in Indischen dienst. Dit voorstel, 
feitelijk beoogendc de schepping van een kolo
niale marine, werd weinig gunstig beoordeeld en 
het rapport door de Regeering zelfs geheel ter 
zijde gelegd. Intusschen de noodzakelijkheid van 
versterking der vloot erkennende, deed de M. v.
M. een voorstel tot aanbouw van een pantser- 
scliip van ~ 7600 ton. Tegen dit voorstel ver
hieven zich zooveel stemmen — ook uit het korps 
zeeofficieren — dat de Tweede Kamer in 1912 
daaraan hare goedkeuring onthield, nadat de 
Regeering nog haar voornemen had te kennen 
gegeven om een Staatscommissie te benoemen 
met ruimer opdracht dan die van 1906 had gehad.

Deze Staatscommissie werd nog in het zelfde 
jaar benoemd. Hare opdracht was de inrichting 
van de verdediging van N.-I., zoo te land als 
ter zee, van een staatkundig, technisch en finan
cieel standpunt in beschouwing te nemen, voor
stellen te doen om die inrichting voor zoover 
noodig te herzien en in verband met de finan- 
eiöele draagkracht van Nederland en van N.-I. 
een billijke verdeeling voor te dragen van de 
kosten der vloot tusschen de staatsbegrooting 
en de begrooting der koloniën. Ook nu alzoo niet 
erkenning van het vroeger toch gehuldigde be
ginsel, dat do kosten der verdediging van N.-I. 
tegen buitenlandsch geweld behooren te komen 
ten laste van het Rijk; waarmede gepaard kan 
gaan een bijdrage van de kolonie als medebe
langhebbende, met inachtneming van hare draag
kracht. Alleen een dergelijke regeling zal voor
komen, dat tegengestelde belangen langer werk
zaam zijn en een deugdelijke verdediging van
N. -I. onmogelijk maken.

Den 21 Mei 1913 bood deze Staatscommissie 
haar rapport aan. Onder meer stelde zij voor den 
bouw van een vloot van krachtige slagschepen 
met bijbehoorend torpedo-materieel en van een 
goed verdedigde vloot basis bij Batavia. Do be
manning zou voor een aanzienlijk dëcOjestaan 
uit zeemiliciens. Do verhooging van uitgaven 
voor de zeemacht in haar geheel werd gesteld op 
± f 20 millioen ’sjaars; dekosten zouden dus stij
gen tot 4; ƒ 46 millioen. Voorgesteld werd, dat

eer-
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Japanscho wateren toonden welke mocielijk- 
heden zich konden voordoen bij handhaving der 
onzijdigheid in den archipel en hoe onvoldoende 
de middelen waren, waarover beschikt kon 
worden, in ruimen kring werd hot inzicht ge
vestigd, dat de zeemacht belangrijk versterkt 
moest worden om een deugdelijke waarborg te 
zijn voor het behoud der kolonie. Terwijl de 
opvatting, dat volstaan kon worden met maat
regelen ter verdediging van Java en hiermede 
van den zetel der Regeering, niet langer houd
baar was. De uitgestrektheid van den archipel 
verzwaarde de taak der zeemacht niet weinig, 

van do vloot medebracht deterwijl uitbreiding 
noodzakelijkheid deze te bemannen. Dit laatste

en hoe zou hetaltijd bezwaarlijk geweest 
dus gaan, wanneer die bemanning zooveel tal-
was

i
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zoolang liet schoolonderwijs niet meer algemeen 
is. Van analphabcten — dit leerde het verleden 
reeds — valt niets te verwachten en kennis van 
de Nederl. taal zal noodzalcelijlc wezen.

Eerst over eenigen tijd zal blijken of de een
maal voor de kweekschool aangenomen schepe
lingen hunne dienstverbintenis verlengen. Ge
schiedt zulks niet, dan zouden de resultaten der 
school ten slotte niet in redelijke verhouding 
staan tot de gemaakte kosten en het beoogde doel 
ook niet worden bereikt. Immers het aantal zou 
onvoldoende blijven, want niet honderden maar 
duizenden moeten een plaats op de vloot inne
men. Zonder Javanen (Malciers) zal het be- 
noodigdc aantal niet te verkrijgen zijn. Waar
schijnlijk zullen de dienstvoorwaarden belangrijk 
verbeterd moeten worden om de leerlingen van 
de kweekschool voor de marine te behouden; 
gelijkstelling met de Europeesche bemanning 
zal niet uit kunnen blijven. Want werving in 
Indië is onmisbare voorwaarde voor de toekomst, 
daar voldoend talrijk vrijwilligerspersoneel op 
den duur niet tc krijgen zal zijn in Nederland 
en de bemanning met zeemiliciens op practische 
bezwaren zal stuiten. De oprichting der kweek
school te Makasser zal onvermijdelijk gevolgd 
moeten worden door andere voor voortgezette 
opleiding en voor oefening op verschillend ge
bied.

Indië hiervan de helft zou betalen. Haar aandeel 
zou dus van ± / 8 millioen klimmen tot ± ƒ 23 
millioen, waarmede de vermeerdering andermaal 
in hoofdzaak ten laste van de kolonie zou komen. 
Reeds was gebleken, dat de Regeering zich de 

van de weerkracht der zeemachtverhooging
voorstelde in de richting aangegeven door de 
Staatscommissie van 1912, maar voorstellen 
waren nog niet gedaan noch belangrijke maat
regelen genomen, toen de oorlog uitbrak, waarin 
de geheele wereld direct of indirect betrokken 
zou worden. Ofschoon de Regeering bleef ge
tuigen van de noodzakelijkheid Nederlandsch- 
Indië weerbaar te maken, te land en ter zee, ver
oorloofden de tijdsomstandigheden niet deze 
woorden in daden om te zetten. Uitvoering van 
ieder plan moest eindelooze vertraging onder
vinden door de moeielijkheid — veelal onmoge
lijkheid — van verkrijging van allerlei onmisbare 
grondstoffen voor aanbouw binnenslands, terwijl 
levering van schepen door het buitenland geheel 
was uitgesloten. Met buitengewone maatregelen 
en enorme kosten werd de bouw aangevangen 
van enkele groote schepen (kruisers) nevens 
die van onderzeebooten en andere torpedo- 
vaartuigen, zonder dat van stelselmatige uit
voering van een volledig en deugdelijk systeem 
van maritieme verdediging van N.-I. sprake 
was. Dit laatste was reeds uitgesloten, omdat 
rekening moest worden gehouden met de ervaring 
in den oorlog opgedaan en met de eischen daar
na te stellen. En vooralsnog was het niet moge
lijk gevolgtrekkingen te maken, welke onweer
legbaar de behoeften in de toekomst vaststelden. 
De Regeering was dus wel genoodzaakt tot het 
leveren van stukwerk, wilde zij de zeemacht niet 
geheel machteloos laten worden. Wat het mate
rieel betreft, bepaalde de Regeering zich tot aan- 
bouw’ van schepen en vaartuigen, welke onder
steld werden in ieder systeem van verdediging 
te zullen passen, en tot allerlei regelingen en in
richtingen, welke hiermede onmiddellijk verband 
hielden. Een buitengewoon kostbare wijze van 
werken, terwijl het allerminst vaststaat, dat de 
gedane uitgaven éénmaal zullen blijken nuttig 
besteed te zijn geweest.

Ofschoon steeds een belangrijk deel der be
manning bestond uit inlanders, werd voor hunne 
stelselmatige opleiding weinig of niets gedaan. 
Proeven, op zeer bescheiden schaal met een voor
opleiding genomen, hadden nimmer succes. De 
practijk aanboord bleef vrijwel de eenige leer
school. Eerst onlangs werd een ernstige poging 
gedaan om door stelselmatige vooropleiding 
inlanders geschikt te maken een plaats van meer 
beteekenis aan boord der oorlogschepen in te 
nemen. In 1916 werd namelijk de kweekschool 
voor inlandsche schepelingen te .Makasser ge
opend. Op kostbare wijze opgezet, hoopt men hier 
door het aanneraen van jongelieden van 16 — 21 
jaar, die lezen en schrijven kunnen en verder 
lager onderwijs genoten, bruikbare matrozen, 
ambachtslieden en onderofficieren voor de vloot

j

:

!

!

Intusschen hebben het groote verloop bij het 
personeel der zeemacht na den wereldoorlog en 
de over het algemeen ongunstige toestand van 
het nog beschikbare materieel verplicht de zee
macht in N.-I. steeds meer in te krimpen. In 
den loop van 1921 zullen vermoedelijk in Indië 
aanwezig zijn 2 pantserschepen, 8 jagers, 8 
torpedobooten, 7 onderzeeërs en 4 flottielje- 
vaartuigen, waarvan 2 ingericht voor het leggen 
van mijnen. Wegens te kort aan personeel ge
deeltelijk buitendienst. Alles tc zamen genomen 
een macht van weinig beteekenis voor de ver
dediging van Nederl.-Indië. (yl

ZEENAALDEN (Syngnathidae), maleisch Ikan 
boeaja. Slanke gepantserde visschen met min of 
meer verlengden snuit behoorende tot de Gatos- 
teomi (zie VISSCHEN). De mannetjes dragen de 
eieren in een huidplooi; soms aan de buik, {Dory- 
iclitliys, Coclonolus e.a.), soms onder den staart 
(Siphonostoma, Syngnalhus e.a.). Eenige soorten 
van Syngnalhus, Doryichthys en Coelonotus leven 
in zoetwater.

ZEENAVELS. Zie NAVELS.
ZEEP. De als waschmiddel dienendezeepen zijn 

verbindingen van vetzuren met alkaliën; de zeep
industrie hangt dus nauw samen met die der oliën 
en vetten (Dl. III 74; ook bij MINJAK, Dl. 11754). 
De reinigende werking van zeepen op dc huid, 
resp. op weefsels enz., berust deels op verzeeping 
en oplossing van het vettig vuil, doch meer nog 
op de door wrijving ondersteunde emulgeerende 
werking van zeepsop, en de verhoogde zg. Brown- 
iaansche beweging, die aldus aan de vaste vuil- 
deeltjes wordt medegedeeld, terwijl tevens de 
huid gladder wordt. Een en ander laat zich 
ook op andere wijze bereiken, en zoo zien wij 
dat als reinigingsmiddel bij vele volken vanouds 
in gebruik zijn asch van hout, ook bijv. van rijst- 
stroo („ajër merang”) enz., welke alkalicarbonaat 
als verzeepend bestanddeel hebben. Indische 
dames plegen voor het haar ook eiwit te ge
bruiken. Voorts zijn als „zeep” in gebruik vele

I!
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te kweeken. De resultaten worden aanvankelijk 
bevredigend geacht, maar de leerlingen waren 
voornamelijk Menadoneezen en Amboneezen; 
veelal Christenen, die de Nederlandsche taal 
machtig waren. Het zal dan ook nog moeten 
blijken of een voldoend aantal jongelieden aan
genomen zal kunnen worden, aangezien op Java 
niet velen voor deze opleiding geschikt zijn,

!
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plantcndeelcn, welke de sterk emulgccrcndo stof 
saponine (III, 692) bevatten; van dezogroep noe
men wij do verschillende zeepbasten (bijv. van 
Albizzia), alsmede de zeepvruchtjes of lörak (II 
570, III602).Het gebruik van dergelijke saponine- 
houdende grondstoffen is bij alle natuurvolken 
bekend, en is nu ook in de Europeescho indus
trie (wasscherijen) zeer algemeen, meest trouwens 
in den vorm van den uit Zuid-Amerika aange- 
voerden quillaja-bast of houtzeep.

Men verkrijgt de gewone zeepen door dierlijke 
of plantaardige vette oliën te behandelen met 
loogen, hetzij natronloog (voor harde zeepen) of 
kaliloog (zachte zeepen). Gewoonlijk geschiedt 
deze verzeeping door koken, alleen cocosolie (zie 
II 255, III 78) en andere palmoliën laten zich 
reeds in de koude verzeepen. Bij vetverzeeping 
wordt de glycerine (oliezoet) van het vetzuur ge
scheiden en kan als nevenproduct gewonnen 
worden, hetzij ruw als geelgekleurde vloeistof 
(s. g. 1,25) voor allerlei technisch gebruik, hetzij 
als de door herhaalde distillatie kleurloos 
gemaakte zuivere glycerine uit den groot
handel (s.g. 1,30) en de zeer zuivere en water- 
vrije glycerine voor de bereiding van nitrogly
cerine en dynamiet. Hoofdzaak voor de zeep
fabrieken is natuurlijk niet dit gedeelte van het 
„vet”, maar het vetzuur, dat aan alkali ge
bonden de genoemde zeepsoorten geeft. In 
plaats van deze met loog te bereiden, kan men 
ook eerst uit de vetten de vetzuren fabricceren 
langs anderen weg, als bijv. het onder druk (in 
autoclaven) verhitten met stoom en zwavelzuur, 
of met stoom en kalk, of wel door het koud be
handelen met rieinus-perskoek, die een vetsplit- 
send enzymc bevat. Jle eigenlijke zeepbereiding 
komt dan slechts hierop neer, dat men de op 
dergelijke wijze verkregen vetzuren met kool
zure soda neutraliseert of koud met loog aanroert 
(„olie- en loog-zeep”). Gelijk hier voren (III 74) 
is uiteengezet, scheidt men het door vetverzee
ping verkiegcn mengsel der vetzuren wel in 
„oleïne”, en „stearine” en dient dan alleen do 
eerste voor zeep, de laatste voor kaarsen.

Van de zachte of kalizeepen is de gewone vorm 
do zg. groene zeep of smeerzeep, van nature 
groen, indien zij uit bladgroen houdende hennep- 
olie gekookt is, doch gewoonlijk eerst later zoo 
gekleurd door bijvoeging van indigo (lil 136) 
bij de bruine zeep. Dit artikel wordt somtijds 
vermengd met stijfsel, lijm, stroop, waterglas, 
hars, meel, enz.

De harde of nalron-zecpen worden „kernzee- 
pen” genoemd als zij goed uitgezouten en droog 
zijn, d.i. slechts 20% water bevatten naast 60% 
vetzuur; gevulde zeepen, ook lijmzeep, noemt 
men die, welke nog een goed deel der neven pro- 
dneten van de verzeeping (glycerine en zouten) 
bevatten, alsmede veel water (tot 70%), en dus 
weinig vetzuur (20% en meer). Uit de harde zee
pen maakt men toiletzeep, door ze eerst fijngc- 
schaafd, en met riekstof en kleurstof, soms ook 
met glycerine bedeeld, gelijkmatig te walsen en 
in vormen te persen. Zeeppoeder („dry soap”) be
staat uit een gestampt mengsel van kernzeop met 
natriu mcarbonaat.

Do zeepbereiding wordt hoe langer hoe meer 
alleen zaak der groote industrie; voor kleine zeep- 
ziederijen, niet beschikkend over de machines, 
die goedkoope verwerking en volledige benutting 
der nevenproducten toelaten, wordt de concur

rentie steeds moeilijkcr. Volgens het verslag 
omtront Handel, Nijverheid en Landbouw in 
Ned.-Indic waren er in 1914 op Java 40 en in 
de Buitenbezittingen 1 zeepziederij. Vier daar
van stonden onder Europeesche leiding.

Als grondstof verwerkt men er voornamelijk 
klapperolie, maar soms ook kapokolie, arachis-en 
ricinusolic.

Volgens de Statistieken van den Handel, de 
In- en Uitvoerrechten werd in 1919 op Java 
ingevoerd voor een waarde van / 984.942 aan 
toiletzeep en voor / 1.000.932 aan ruwe waseh- 
zeep en in de Buitenbezittingen voor/306.707 
aan toiletzeep en voor ƒ 2.073.983 aan ruwe 
wasehzeep. De invoer geschiedde voornamelijk 
uit Nederland en Groot Brittannië.

ZEEPAARDJES (Hippocampus), maleisch 
Oendoek-oendoek en Ikan koeda. Deze visschen 
zijn verwant aan de „Zeenaaiden”, (zie VIS
SCHEN), waarvan zij zich onderscheiden door 
een rechthoekig van den romp gebogen kop, 
terwijl de min of meer verlengde staart als grijp- 
orgaan dienst doet. Het mannetje draagt de 
eieren in een gesloten broedzak aan de voorzijde 
van den staart.

ZEEPALING. Zie AAL.
ZEEPISSEBEDDEN. Zie KEVERSLAKIvEN.
ZEEPNOTEN. Zie SAPINDUS RARAK.
ZEEROOF\_.In en nabij den Oost-Indischen 

archipel heeft van ouds zeeroof bestaan; zoo al 
niet overal dan toch in verschillende deelen van 
het eilandenrijk. Sedert de komst der Europeanen 
is de zeeroof — en de hiermede verband houdende 
slavenhandel 
heeft zich overal verbreid en veelal groote afme
tingen aangenomen. De gcwcldonarijen en afper
singen der Portugeezen en Spanjaarden en niet het 
minst de willekeurige handclscontracten, door de 
Nederlandschc Oost-Indische Compagnie geslo
ten met inlandsche vorsten en volken, hebben 
hiertoe bijgedragen. Vrijwillig werden die con
tracten eigenlijk nooit gesloten; in den regel wer
den zij afgedwongen en bovendien gaven de vor
sten en hoofden zich veelal niet voldoende reke
ning van de gevolgen der overeenkomsten. 
Trouwens dit deden ook de vertegenwoordigers 
der Compagnie niet, of ten minste niet in voldoen
de mate. Ofschoon meermalen gewezen werd op 
de nadcelige gevolgen in cene meer verwijderde 
toekomst, is bij het sluiten der overeenkomsten 
nagenoeg uitsluitend rekening gehouden met de 
dadelijk voor de Compagnie en hare dienaren te 
verkrijgen voordeclen.

De handolsmonopoliën der Compagnie en de in 
verband hiermede genomen maatregelen — b.v. 
de herhaalde, maar toch stclsellooze uitroeiing 
van verschillende voortbrengselen van den bo
dem en de beperking der tinproductie — maakten 
het bestaan voor den gewonen inlander zeer moei
lijk, terwijl ook vorsten en hoofden hunne inkom
sten zagen verminderen. Waar verscheidene na
tuurlijke bronnen van bestaan aan do bevolking 
werden ontnomen en hierdoor do soms groote 
welvaart snel verminderde, lag het voor de hand, 
dat tot roof de toevlucht werd genomen om in do 
behoeften te voorzien of zich schadeloos te stel
len voor geleden verlies. Do zeeroof breidde zich 
dan ook belangrijk uit en do slavenhandel werd 
algemeener, naarmato de behoefte aan werk
krachten — voor den landbouwer in het bijzon
der — toenam en slaven meor en meer ook eon

Ct i

b

zeker belangrijk toegenomen,
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soorten van roofprauwen waren: le lanongs 
groote diepgaande vaartuigen met twee masten, 
soms met drie rijen riemen boven elkaar, bewa
pend met ccnige kanonnen en verscheidene lilla’s, 
de altijd talrijke bemanning bestond soms uit 
150 koppen; snel konden deze vaartuigen zich 
niet bewegen; 2e pënjajaps, lichtgebouwde vaar
tuigen met twee masten, bewapend met 2 kanon
nen en enkele lilla’s; door 20 a 30 roeiers konden 
deze prauwen met groote snelheid voortbewogen 
worden; 3o kakaps, lichtgebouwde vaartuigen 
jnet één mast en met 8 a 10 man. Door riemen 
konden zij met groote snelheid worden voortbe
wogen, maar zij waren weinig zee waardig; 4e bal- 
loors, kleine vaartuigen.

Van uit de (vroegere) Spaansche bezittingen 
komende, voeren deze roofvloten veelal ten Oos
ten of ten Westen van Celebes langs, vervolgens 
door de Javazee en terug naar hunne woonplaat
sen langs de Westkust van Borneo. Vooral in de 
lSe en in de eerste helft van de 19e eeuw wer
den ondanks de grootere gevaren door de Illano’s, 
zooals de roovers der Philippijnen genoemd wer
den, de Javazee en Java — ja zelfs de Zuidwest
kust van dit eiland — bezocht, omdat de kans 
op buit hier beter en de Javaansche landbouwer 
als slaaf zeer gewild was. Gedurende hunne 
tochten, waarbij rekening met wind en stroom 
(moessons) werd gehouden, roofden zij niet alleen 
ter zee, maar meermalen deden de roovers stroop
tochten te land, waartoe de rivieren soms een 
aanzienlijk eind werden opgevaren en dan alles 
werd medegenomen wat hiervoor vatbaar was. 
De geroofde menseben werden verkocht of als 
slaven gebruikt; de mannen ook als roeier op de 
roofprauwen. Bij die rooftochten aan den wal 
werd op groote schaal gemoord, terwijl tenge
volge van de ellendige behandeling gedurende 
den overtocht vele der als slaaf weggevoerde 
mannen, vrouwen en kinderen bezweken. Trou
wens bij hunne aanvallen, zoowel te land als ter 
zee, leden de roovers zelf ook meermalen ern
stige verliezen.

De Westkust van Sumatra en de hiertoe bo- 
hoorendc eilanden hadden veel te lijden van do 
Atjèhsche zeeschuimers, die ook Straat Malaka 
met aangrenzende kusten en nabijgelegen eilan
den onveilig maakten, evenals de roovers van 
Siak, Djambi en Indragiri zulks deden.

Een zeer uitgebreide slavenhandel werd in het 
bijzonder door de Tidoengers — voorheen een 
vazalstaat van den sultan van Soeloe op do 
Noordoostkust van Borneo — gedreven met Boo- 
loengan, Goenoeng Tabocr en Sambalioeng, 
welke handel uiteraard met roof gepaard ging.

En al deze zeeroovers ondervonden niet alleen 
geen bestrijding van de inlandsche vorsten en 
hoofden, die het roovers bed rijf toelieten, omdat 
zij hieruit belangrijke voordoden trokken, maar 
dikwijls werden zij openlijk door hen gesteund. 
Ja, sommige vorsten waren zelfs rechtstreeks be
trokken bij de uitrusting der roofvloten en deze 
werden meermalen door vorstenzonen aange
voerd, terwijl de inlandsche adel er steeds ruim op 
vertegenwoordigd was.

De zeeroof werd feitelijk ook krachtig bevor
derd door Pcnang en Singapore. Handelaars op 
deze plaatsen leverden "wapens en andere benoo- 
digdheden voor de uitrusting der vaartuigen, ter
wijl zij tevens opkoopers waren van de geroofde 
goederen. Nog omstreeks 1830 werd Singapore

artikel van weelde werden. De Compagnie trad 
zelfs als koopcr van, ja in het Oosten van den ar
chipel als handelaar in slaven op.

Was gemis aan welvaart oorzaak geweest van 
het toenemen van den zeeroof, op hare beurt 

deze ramp een bezwaar voor het ontstaan 
welvaart onder de inlandsche bevolking door

i.
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scheepvaart, nijverheid en handel. Een en ander 
verklaart het feit, dat niets zóó bloeide als de 

en menschenroof, dat hot beroep van zee-
:
1 zee-

roover in aanzien kwam, dat bovenal Mindanao 
en Soeloe zich ontwikkelden tot georganiseerde 
roofstaten — de hoofdplaats der Soeloe-cilanden 
werd bovendien eenc zeer belangrijke slaven
markt — en dat ten slotte de zeeroof zoo inge
drongen was in de zeden en gewoonten der be
volking, zoo saamgeweven met hare levenswijs, 
dat hij als een eerlijk beroep werd beschouwd, 
ja dat de roovers in behaald succes een zegen 
zagen door de Godheid geschonken.

Eeuwen lang heeft de zeeroof dan ook als een 
vloek gerust op de bevolking van den archipel. 
Bij voortduring belemmerde hij het verkeer, 
maakte de ontwikkeling van handel en nijver
heid, ja op vele plaatsen zelfs den landbouw na
genoeg onmogelijk. Bloeiende dorpen verdwenen 
als gevolg van de plunderingen en den menschen
roof der zeeschuimers, terwijl elders inlandsche 
vorsten elkander beoorloogden om hunne gevan
genen als slaven te kunnen verkoopen.

Onmiddellijk na het Engelscbe tusschenbe
stuur was de onveiligheid ter zee, op kusten en 
rivieren dan ook zeer groot. De Westkust van 
Borneo vormde met de Noordkust en een groot 
deel van de Oostkust één groot roofnest, ondanks 
de gevoelige slagen voorheen nu en dan aan de 
zeeroovers toegebracht. De Tobéloreezen waren 
de schrik van de Molukken, de Linggaroovers van 
het Westelijk deel van den archipel. Tontoli op de 
Noordwestkust van Celebes stond
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evenals
Mandar — bekend als een roofnest, van waaruit 
Straat Makassar onveilig werd gemaakt. Op Ti- 
mor en de nabijgelegen eilanden bloeide de sla
venhandel, al bepaalde de zeeroof der bewoners 
zich voornamelijk tot strandroof. Te Manggarai 
op Flores was later echter eene hoofdvestiging 
der Tobéloreezen. Vanhieruit traden deze meer
malen in vereeniging met de Illano’s op.

De Papoeasehe zeeroovers bleven in den regel 
in de nabijheid van Nieuw Guinea, ofschoon zij 
hunne tochten tot bij de Aroe-eilanden uitstrek
ten, zich een enkele maal vertoonden in de nabij
heid van Java en meermalen zich aansloten bij 
de Tobéloreezen. Ten slotte kwam zee- en strand- 

. roof op kleine schaal overal voor.
Niet het minst werd de zee onveilig gemaakt 

door elders thuisbehoorende zeeroovers; zooals 
die van de Philippijnen; bovenal van Mindanao 
en van de Soeloe-eilanden. Met talrijke vloten 
kwamen zij in den archipel, waar zij min of 
meer tijdelijke nederzettingen en schuilplaatsen 
hadden. Van betcekcnis waren als zoodanig voor
al Poeloe Laoet (Zuidoostkust Borneo); Djam- 
pea, Bonerato en Kalatoca (eilanden ten Zuiden 
van Celebes); Rioeng en Larantoeka op Flores; 
Rëtéh op Sumatra en Tontoli' (Noordwestkust 
Celebes). Geruimen tijd achtereen hielden zulke 
roofvloten zich in den archipel op; soms wel vijf 
jaar. Die vloten waren zeer verschillend van sa
menstelling; somtijds honderd en meer vaartui
gen sterk en zwaar bemand. De voornaamste
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door Engelschen genoemd een plaats van roof 
en moord.

Door de roovers werden niet alleen Inlandsche 
vaartuigen op zee aangevallen, maar meermalen 
gevoelden zij zich sterk genoeg om Europeesch 
getuigde handelsschepen en Amerikaansche wal- 
vischvaarders, ja Gouvernementsvaartuigen aan 
te tasten en te veroveren. Herhaaldolijk onder
gingen de kruisprauwen en de prauwen-majang, 
speciaal uitgerust tot fnuiking van den zeeroof, 
dit lot.

Eerst in de tweede helft der 18e eeuw werd 
eenigszins stelselmatig tegen de zeeroovers opge
treden, doch dit geschiedde op zoo onvoldoende 
wijze en hierdoor met zoo weinig gunstigen uit
slag, dat tegen het einde der eeuw do onveilig
heid ter zee tot zulk eene hoogte was geklommen, 
dat menig koopman en reeder meende do risico, 
dientengevolge aan de uitoefening van zijn be
drijf verbonden, niet langer te kunnen dragen.

Toen werd door de Compagnie besloten, om 
ten minste op de Noordkust van Java de onmis
bare veiligheid te verzekeren aan hare kantoren 
en aan den handel, tot eene stelselmatige bekrui- 
sing met vaartuigen, welke voor dit doel speciaal 
ontworpen waren en nevens de Inlandsche be
manning ook nog een aantal Europeanen aan 
boord zouden hebben. Door de staatkundige ver
wikkelingen in Europa en den zeer slechten 
financieelcn toestand der Compagnie, welke in 
1796 haar bestuur zag vervangen door dat van 
den Staat, kwam van de uitvoering dier plannen 
nagenoeg niets terecht. Tot in 1816 werd weinig 
gedaan ter beteugeling van den zeeroof, al kruis
ten er onder het bestuur van den gouverneur- 
generaal Daendels nog een 40tal gewapende prau
wen op Java’s Noordkust.

Toen, na het Engclsehe tusschenbestuur, in 
1816 en eerstvolgende jaren het Nederlandsch 
gezag in den archipel was hersteld, werd het al 
dadelijk als een der gewichtigste vraagstukken 
beschouwd, hoe afdoend tegen den zeeroof moest 
worden opgctredon. Men zag toch terecht in, dat 
de veiligheid van personen en goederen verzekerd 
zou moeten wezen, alvorens het mogelijk zou zijn 
de bezittingen tot welvaart en ontwikkeling te 
brengen. Als hoofdtaak voor de in 1816 opge- 
richto koloniale marine werd dan ook dadelijk 
aangewezen het beteugelen van den zeeroof over
al in den archipel. (Zie ZEEMACHT).

Maar tevens zag men in, dat het kwaad zoo 
diep geworteld was, dat het met geweld alleen 
niet afdoende zou zijn te bestrijden. Hiernevens 
was het noodig bronnen van welvaart te openen, 
zoowel voor do inlandsche bevolking — in het 
bijzonder dat deel, hetwelk geheel of gedeeltelijk 
van zeeroof leefde 
hoofden. De oplossing van hot vraagstuk was 
ook hierom moeilijk, omdat de vorsten en hoof
den —- om van de eigenlijke bevolking nog te 
zwijgen — te weinig ontwikkeld waren om te 
kunnen begrijpen, dat handel en verkeer voor 
de bevolking en voor hen zelf op den duur meer 
voordeel zouden oplovoren dan roof.

Onder do middelen, welke heilzaam op fnuiking 
van den zeeroof gewerkt hebben, moet in het bij
zonder de aandacht gevestigd worden op de af
schaffing van het monopoliestelsel in de Moluk- 
ken en van de hongitochten (1824), op liet verbod 

slavenhandel, in afwachting van de later ge
volgde afschaffing der slavernij: op de uitbrei

ding van den mijnbouw, waardoor een verruimd 
arbeidsveld gevonden word voor velen; op de 
nederzetting in de Kendaribaai, waar — zij het 
ook met matig succes — beproefd werd om hon
derden Tobóloreezen van zeeschuimers te ver
vormen tot landbouwers of visschers. Toen onge
veer een halve eeuw later deze proef te Tobólo 
werd herhaald, was het succes volkomen. Van 
zeer gunstigen invloed was de uitbreiding van 
het rechtstreeksch bestuur, waartoe de zeeroof 
zelf meermalen aanleiding gaf. Zoowel de mid
delen, welke hiertoe werden aangewend, als het
geen daarmede samenhing (betere middelen van 
gemeenschap, uitgebreider politietoezicht, meer 
controle op de bevolking en op de prauwvaart, 
grooter zorg voor de algemeeno veiligheid, meer 
rechtszekerheid) konden niet nalaten verbetering 
te brengen. Ook de grootere invloed in de overige 
streken op vorsten en hoofden, het toenemend 
vertrouwen van de bevolking in de ambtenaren 
van de regeering, de toeneming van het verkeer 
te water, dit alles was geschikt om den zeeroof te 
beperken en werkte voornamelijk preventief.

De geregelde stoomvaartdienst (sedert 1850), 
welke noodzaakte tot uitbreiding van bestuurs- 
bemoeiingen en die de oorlogsschepen onthief 
van post- en passagiersvervoer; de kustverlich- 
ting en de betere zeekaarten, als gevolg van de 
geregelde opneming (sedert 1S60), waardoor min
der scheepvaartram,pen voorkwamen en dienten
gevolge minder aanleiding tot roof was; de tele
graaf, waardoor de roovers spoediger werden 
gesignaleerd, hebben zeker ook in steeds toene
mende mate aandeel gehad in het afnemen van 
den zeeroof.

Van invloed in dezen zin zijn ook geweest de 
administratieve maatregelen genomen tot be
teugeling van het kwaad, zooals passen en andere 
controlemiddelen, de uitdrukkelijk bedongen me
dewerking en hulp bij het sluiten of vernieuwen 
van verdragen met inlandsche vorsten, de bespre
kingen tot gemeenschappelijk optreden met de 
Engelsche en Spaansche autoriteiten.

Gevoelige slagen werden onder andere aan den 
zeeroof toegebracht: in 1823 door eene expeditie 
naar Ceram; in 1828 door eene expeditie naar 
Matan en Simpang (Westkust Borneo); in 1834 
door expedities naar de Lampongs, waar de Ling- 
garoovers eene vaste verblijfplaats hadden en 
naar Indragiri, naar Beraoe en Batoe-Poetih; in 
1835 door eene expeditie naar Poeloe Laoet en 
Batoo-Litjén, waar de hoofden voortaan minder 
steun en bescherming durfden verleenen aan de 
zeeroovers, die hier min of meer vaste verblijf
plaatsen hadden; in 1858 door de expedities naar 
Djambi en Retéh; in 1S67 door die naar Mandar. 
Ook de expedities naar Bali (1S46 —1849) waren 
van gunstigen invloed op don zeeroof in die 
streken.

Had liet tractaat van 17 Maart 1-824, gesloten 
tusschen Nederland en Engeland, ten doel de 
bevoegdheden en verplichtingen van beide lan- 
don vast to stellen, in dien zin dat Nederland 
zich zou bepalen tot do eilanden en Engeland 
tot don vasten wal (met Singapore), de in het 
tractaat opgenomen voorwaarde dat de onafhan
kelijkheid van Atjèh gehandhaafd moest blijven, 
maakte het ónmogelijk hier verbotering to bren
gen in zake zeeroof. De ondervinding, gedurende 
een tijdsverloop van veertig jaar opgedaan, had 
zulks reeds afdoende aangetoond toen, door het
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< al verklaarde de Nederlandsoho regeering reeds 
in 1S4C geen bezwaar tegen deze bezetting te 
hebben. Deze vestingen werden de onmiddcl- 
lijke aanleiding tot Engelsche expedities tegen de 
zeeroovers ter Noord- en Noordwestkust van Bor- 
nco, speciaal in de jaren 1843 — 1849. De hierbij 
geleverde gevechten waren veelal zeer bloedig en 
honderden roovers verloren bij zulk eene ont
moeting het leven. De ontwikkeling van Sërawak 
en de toenemende welvaart aldaar, juist nabij dit 
oude brandpunt van den zeeroof, waar het 
schuim der Maleische en Dajaksche bevolking 
was vereenigd, waren oorzaak, dat deze expedi
ties blijvend resultaat opleverden, al was de zee
roof ook daar niet dadelijk geheel verdwenen.

Meermalen werd door inlandsche hoofden en de 
bevolking, al dan niet op aandrang en onder lei
ding van bestuursambtenaren, handelend opge
treden tegen min of meer tijdelijke nederzettin
gen van zeeroovers of slavenhandelaars. Met eene 
talrijke macht werden die nederzettingen dan 
aangevallen en alles vermoord, verbrand of ver
nield. Vooral wanneer de inlandsche hoofden 
zelfstandig optraden, werd veelal met groote 
wreedheid te werk gegaan en hadden moordpar
tijen op groote schaal plaats.

Het stelselmatig fnuiken en vernietigen van 
den zeeroof bleef echter de taak voor de zee
macht en moest met groote omzichtigheid worden 
vervuld. Noodig toch was het, dat de oorlogs
schepen het vertrouwen verkregen der welgezin
de bevolking. Voorkomen moest worden, dat 
door overgrooten ijver of vergissingen de verte
genwoordigers van het wettig gezag evenzeer ge
vreesd en gewantrouwd werden als de zeeroovers 
zelven. Enin de gegeven omstandigheden was voor 
mistasten wel aanleiding. De handelsvaartuigen 
waren toch verplicht zich tot zelfbehoud behoor
lijk te wapenen en hierdoor meermalen reeds 
moeilijk van roofprauwen te onderscheiden. .Ju, 
niet onwaarschijnlijk moest het zelfs geacht 
worden, dat ook zulke vaartuigen zich wel 
aan roof schuldig maakten, zij het dan ook op 
kleine schaal. Vooral voor de Rajats of Orang- 
laoct (Riouw en Lingga-archipcl) en de Orang- 
sekah (Billiton), zeeschuimers door geboorte, 
moest de verzoeking steeds groot wezen, zoodra 
de gelegenheid zich voordeed, om zonder vrees 
voor ontdekking zeeroof te plegen.

Door de weinige communicatiemiddelen was 
het moeilijk tijdig op de hoogte te zijn van de 
komst of van de aanwezigheid van rooversvaar- 
tuigen, terwijl de schrik voor de zeeroovers (van 
beroep) over het algemeen bij de bevolking 
groot was, dat de berichten omtrent zeeroof 
zeeroovers dikwijls overdreven, ja geheel 
grond en in elk geval slechts matig betrouw
baar waren.

Het aanvankelijk zeer 
sche bestuur en hot geringe politietoezicht 
oorzaak, dat van vele rooverijen nooit iets werd 
vernomen en dat de passen der vaartuigen dik
wijls ook al weinig betrouwbaar waren. Somtijds 
waren deze bewijsstukken geroofd of door mede
plichtigen aan tot zeeroof uitgeruste vaartuigen 
verstrekt. Hiertegenover stond, dat geheel te 
goeder trouw zijnde visschers- en handelsvaar
tuigen niet van de vereischte papieren waren 
voorzien of dat deze onvolledig, ja onjuist waren 
ingevuld. Dit kon dan wezen een gevolg van 
onkunde of zorgeloosheid der opvarenden, maar

tractaat. van 2 Nov. 1871, aan Nederland ook op 
Noord-Sumatra de vrije hand werd gelaten en 
alzoo aan Nederland de plicht werd opgelegd 
hier den zeeroof te beteugelen. Een oorlog met 
het Atjèh’sche rijk — feitelijk niet anders dan de 
nominale eenheid van verscheidene roofstaatjes, 
—kon op den duur toen niet uitblijven. Die oor
log (1873 — 1874) en de latere langdurige paci
ficatie van Atjèli hebben den zeeroof, welke van 
hier uitging, ten slotte nagenoeg geheel doen ver
dwijnen. Niet echter zonder dat zich geruimen 
tijd ook nog ernstige gevallen van zee- en strand- 
roof voordeden (Nisero 1883, Hok Canton 1886, 
Raja Kongsi Atjèh 1S93) en verwikkelingen ont
stonden met vreemde mogendheden./

Eerst tegen het midden der negentiende eeuw 
begonnen de Spanjaarden opnieuw met kracht 
optetreden tegen den zeeroof, ofschoon ook de 
bewoners der Philippijncn sedert eeuwen veel van 
de zeeroovers hadden te lijden en hierom in de 
achttiende eeuw daartegen soms met kracht was 
opgetreden. Aanleiding tot bedoeld optreden was 
voorzeker ook gelegen in het feit, dat in 1845 
Fransche oorlogsschepen een der Soeloe-eilanden 
(Basilan) hadden getuchtigd.

In 1848 werd door eene Spaansche krijgs
macht aan den Sultan van Soeloe eene gevoelige 
waarschuwing gegeven den zeeroof niet langer te 
gedoogen. Bij deze gelegenheid werden door de 
Spanjaarden met zeer aanzienlijk verlies 4 ver
sterkingen en 7 dorpen verwoest, 150 prauwen 
en 124 kanonnen veroverd; 450 roovers sneuvel
den en vele gevangenen werden bevrijd. In het
zelfde jaar traden twee Nederlandsche oorlogs
schepen handelend op in den Soeloe-archipel en 
negen jaar later vernielde een Nederlandsch oor
logsschip aldaar 7 roofprauwen.

Eene herhaling van de waarschuwing moest reeds 
worden gegeven in 1849, daarna in 1850 en 1851 en 
andermaal in 1858 en 1862: bij deze laatste ge
legenheid had eene vreeselijke menschenslach- 
ting plaats. Dat de zeeroof hier telkens weer den 
kop opstak bewijst duidelijk, dat alleen door ge
weld een kwaad niet te keeren was, dat in den 
loop der eeuwen zulke groote afmetingen had aan
genomen en geheel saamgeweven was met het 
volksleven.

Eerst in 1876 gelukte het na langen strijd aan 
de Spanjaarden blijvend succes te behalen in den 
Soeloe-archipel. Op de puinhoopen van des sul
tans hoofdstad werd toen eene Europeesche ves- 
stiging gesticht en een nieuwe orde van zaken 
hiermede ingewijd. Geenszins wil dit echter zeg
gen, dat hiermede de zeeroof en nog veel minder 
dat de slavenhandel — welke van de Spaansche 
bezittingen uitging — dadelijk geheel was ver
dwenen. Slechts gaandeweg zou dit resultaat 
worden verkregen, nadat ook van uit het Neder
landsch gebied krachtiger tegen den slavenhandel, 
speciaal op de Noordoostkust van Borneo, opge
treden was. Reeds in 1879 tuchtigden Engelsche 
oorlogsschepen weer een kampoeng op de Noord
kust van Borneo, gelijk zij in 1872 ook bestraf
fend waren opgetreden in den Soeloe-archipel 
zelf.
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Veel heeft ter vermindering van den georga- 
niseerden zeeroof in de Chincesche zee met aan
grenzende vaarwaters bijgedragen de vestiging 
van James Brooke te Serawak (1842) en die der 
Engelschen op het nabij gelegen eiland Laboean 
(1846), zeker in strijd met het tractaat van 1824,i
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ook van n alatigkeid van de Inlandscho autoriteiten. 
Ook de betaling, welke de hoofden veelal voor 
het af ge ven van een pas eischten, kon oorzaak 
wezen, dat prauwen de voorkeur er aan gaven 
deze bewijsstukken niet tc nemen. Onder zulke 
omstandigheden kan het niet verwonderen, dat 
onsclvuldigen wel eens voor roovers aangezien en 
als zoodanig behandeld werden, terwijl het zeker 
meermalen is voorgekomen, dat zeeroovers en 
slavenhandelaars van beroep ongemoeid werden 
gelaten,uitsluitend omdat de bewijzen van hunne 
schuld niet overtuigend werden geacht en onge
acht het weinige dat zij voor hunne goede trouw 
konden bij brengen.

Met hoeveel bezwaren de rechtstreekschc be
teugeling van den zeeroof ook gepaard ging, 
ondanks alle bovengenoemde middelen, bleef zij 
noodzakelijk. In het bijzonder tegenover de van 
elders komende roof vloten, welke de Nederland- 
sche bezittingen als een geschikt terrein voor 
hunne strooptochten bleven beschouwen, on
danks de tuchtigingen hun in eigen woonplaats 
loegediend. Meer dan andere waren de in de 
Spaansche bezittingen thuis behoorende roovers 
— en de Tobéloreezen — dan ook zeeroovers van 
beroep en de commandant der zeemacht had in 
het bijzonder op hen het oog, toen hij nog in 1826 
rapporteerde: de zeeroovers nemen toe in getal, 
in bewapening en in vermetelheid.

Bijna de geheele negentiende eeuw is het 
houdend en stelselmatig bestrijden van den zee
roof
slavenhandel 
van de taak der zeemacht geweest. Met geduld 
en volharding heeft zij hiertoe jarenlang gekruist 
in alle deelen van den archipel.

Moeilijk was ook die taak, omdat aanvankelijk 
de plaatselijke bekendheid in den archipel gering 
was, vele eilanden dicht begroeid waren en prach- 
tige schuilplaatsen aanboden voor de zeeroovers. 
De baaien en kreken waren op cenigen afstand 
moeilijk of niet te ontdekken en zeer dikwijls 
kwam liet dan ook voor, dat niets van de roovers 
werd bespeurd, ofschoon het bekend was dat zij 
nog onlangs zich op eenig punt hadden opge
houden en zich feitelijk daar nog bevonden. Een
maal ontdekt, wisten de roovers zich menigmaal 
aan vervolging te onttrekken door de snelheid 
hunner vaartuigen; vooral wanneer ongunstige 
wind of windstilte het naderen van het oorlogs
schip lastig maakte, kon zulks met succes ge
schieden. Desnoods onttrokken de roovers zich, 
met achterlating van hunne vaartuigen, aan ver
dere vervolging door zich terug te trekken in 
dichte wouden of in de bergen. Vooraf werden 
slaven en geroofde menschen dan veelal door hen 
vermoord of ernstig verminkt. Ook wanneer hot 
bleek dat zij den aangevangen strijd moesten 
opgeven, handelden zij aldus en gingen dan 
in het zicht van hunne vervolgers soms met 
groote wreedheid tegenover die ongelukkigen te 
werk.

Reeds zeer spoedig waren de vaartuigen der 
koloniale marine weinig geschikt gebleken om 
den zeeroof te beteugelen en in 1821 werd dan 
ook besloten tot den aan bouw van gewapende 
snelzeilende inlandscho vaartuigen (kruisprau
wen) en toen ook deze niet aan het doel beant
woordden, tot aanbouw van de prauwen-majnng 
(zie ZEEMACHT), welke geen beter resultaat 
opleverden.

Do aanhoudende bekruising van den archipel 
ter beteugeling van den zeeroof kon eerst op 
blijvend succes wijzen, nadat de stoomschepen 
gelegenheid gaven de roovers te vervolgen, on
afhankelijk van den wind en dit met meer snel
heid deden dan de roovers door riemen aan hunne 
vaartuigen konden geven, terwijl dc stoomers in 
ieder geval den wedstrijd langer konden vol
houden dan de rooiers op de roofprauwen. Daar 
tevons ook meer plaatsclijke bekendheid was ver
kregen, ging nu het opsporen, achtervolgen en 
aanhouden der roofprauwen beter dan voorheen, 
ofschoon de stoomers zelf weer hunne eigenaar
dige bezwaren medebrachten.

Het stoomschip toch werd reeds op grooten 
afstand door de zeeroovers ontdekt en bij eene 
eventuccle vervolging wees de rook nauwkeurig 
de plaats aan, waar het schip zich op een gegeven 
oogenblik bevond. Hierdoor konden de roovers 
zich beter tegen ontdekking vrijwaren. Een ander 
bezwaar was, dat het stoomschip wel eens ver
plicht was dc vervolging te staken wegens gemis 
aan voldoenden voorraad brandstof.

Ondanks alle moeilijkheden en bezwaren had
den toch vele ontmoetingen plaats van zeeroovers 
en slavenhandelaars met de oorlogsschepen, die 
menigmaal werden gesteund door kruisprauwen, 
detachementen infanterie of bevolkingspatrouil- 
lcs, soms door deze alle tegelijk. Zulke ont
moetingen werden dikwijls gevolgd door min of 
meer bloedige gevechten, waarbij ook door de 
zeemacht — en hare helpers — belangrijke ver
liezen werden geleden. Meermalen moest voor de 
roovers de wijk worden genomen of de vervol
ging gestaakt, wegens de ovcrmacht’der roovers. 
Uiteraard kostten die gevechten dikwijls ook 
aan vele slaven en geroofde menschen (mannen, 
vrouwen en kinderen) het leven.

Ondoenlijk is het hier al de ontmoetingen te 
vermelden, welke gedurende eene lange reeks van 
jaren plaats hadden. Het afnemen van deze 
plaag blijkt niet alleen door het minder veel
vuldig ontmoeten van i’oofprauwen, maar nog 
meer door de steeds bescheidener schaal, waarop 
het bedrijf werd uitgeoefend.

Van dc groote roofvloten van voorheen is 
sedert vele jaren geen sprake moer; sedert 1S70 
vertoonen de Illano’s zich nog uitsluitend op 
en nabij de Oostkust van Borneo, de Tobélo
reezen zijn sedert geruimen tijd geheel ver
dwenen. Toch liet de veiligheid ter zee en op 
dc kusten aanvankelijk nog tc wenschen en zelfs 
de Koloniale Verslagen van dc laatste jaren der 
negentiende eeuw getuigen hiervan. Al worden 
slechts bij uitzondering feiten van eenige betce- 
kenis vermeld, zoo leest men daar toch nog van 
zeeroof op Atjèh en dc eilanden bewesten Su- 
matra, en wordt horliaaldelijk vermeld dat do 
veiligheid op en nabij de eilanden van den 
Riouw- en Lingga-archipel te wenschen laat. Het
zelfde wordt gemeld met betrekking tot de ei
landen der residentie Amboina (buiten do eigen- 
lijko Ambonsche- en Bamia-eilanden), waar de 
toestanden veelal nog ongeregeld waren, terwijl 
eveneens dc veiligheid zeer veel te wenschen liet 
op Nieuw Guinea en de nabij gelegen eilanden, 
waar onze rechtstreekschc invloed nog luttel was. 
Vcrmold werd dat op velo eilanden der residentie 
Tirnor moorden en diefstallen aan do orde van 
den dag waren, terwijl er om de nietigste oorzaken 
oorlogen uitbraken, en dat nog steeds slaven -

aan-

en van den hiermede nauw verbonden
dan ook een zeer gewichtig deel
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antipathes, ook als Acabaria amboinensis be
schreven.

ZEEZWALUW. De zeezwaluwen zijn de eenigc 
vertegenwoordigers der meeuwvogels (Laridae) 
in den archipel; eigenlijke meeuwen komen niet 
voor, evenmin de zoog. schaarbekken. Zij zijn 
vertegenwoordigd door de genera Hydrochclidon, 
Hydroprogne, Sternci, Anous en Gygis. Zie 
TOJANG en DARA LAOET.

ZEGELRECHT. Zie BELASTINGEN.
ZELFBESTUREN (INLANDSCHE). Zoowel bij 

de beschrijving van het bestuur over Indië (I, 
bl. 281, 283) als bij die van het grondgebied 
van Indië (I, bl. 825, 828) en bij andere onder
werpen (I, bl. 525, II, bl. 153) kwam ter sprake, 
dat het gebied van Ned.-Indië is te onderschei
den in rechtstreeksch gebied (ook rechtstreeks 
bestuurd gebied, gouverneracntsgebied, som
tijds gouvernementsland genoemd) en gebied 
onder inlandsch zelfbestuur of indirect gebied. 
In het eerste worden de overheidsfuncties uit
sluitend geoefend door of namens het gou
vernement; zelfs waar ondergeschikte rechtsge
meenschappen een zekere mate van regeergezag 
oefenen (inlandsche gemeenten en andere 
Indonesische rechtsgemeenschappen, locale res
sorten, waterschappen), is dit gezag, hetzij in 
dat van het gouvernement ingelascht, hetzij uit 
het gouvernementsgezag afgeleid, en berust de 
plicht tot gehoorzaamheid aan dat lager gezag 
op den plicht tot gehoorzaamheid aan het gou
vernement; het is het gouvernement, dat den 
kring van bevoegdheden dezer lagere publiek
rechtelijke lichamen afpaalt. In het zelfbcstuurs- 
gebied daarentegen worden de overheidsfuncties 
slechts gedeeltelijk door het gouvernement ge
oefend, hoofdzakelijk echter door rechtsgemeen
schappen, die het karakter van staten met eigen 
oorspronkelijk gezag dragen: de inlandsche zclf- 
besturende rijken van meestal monarchale of 
oligarchische, soms republikeinsche gedaante 
(vandaar, dat het Rcg. regl. van zelfbestuur 
door inlandsche „vorsten en volken” spreekt). 
De in zulk een rijk inheemsche personen zijn 
tot gehoorzaamheid verplicht krachtens hun 
hoedanigheid van onderhoorige, niet krachten 
den wil van het gouvernement. De hier ge
maakte onderscheiding sluit niet uit, dat een 
zelfbestuur door den wil, of liever met de mede
werking, van het gouvernement in het. leven 
geroepen wordt, zooals b.v. met de Pakoeala- 
man is geschied (II, bl. 207). Elders, waar 
zich nog geen staatsgezag heeft gevormd, doch 
alleen familie- of stamhoofden of hoofden van 
inlandsche gemeenten zijn, bevordert de in
vloed van het gouvernement de vorming van 
een breeder gezag op territorialen grondslag, dat 
dan in de positie van zelfbestuur gebracht kan 
worden en decentraliseercnd werkt (Gajoland, 
Karoland, Kwanten, Middel-Celebes, en elders; 
ir~bL 576).

Ofschoon, vooral in de oudere politieke con
tracten, veel vormen voorkomen, die aan zuiver 
persoonlijke of op zijn hoogst dynastieke over
eenkomsten met de vorsten zouden doen denken, 
schijnt toch buiten twijfel te staan, dat de 
regeeringspractijk sinds lang uitgaat van de 
opvatting, dat het gouvernement in werkelijk
heid rechtsgemeenschappen met eigen, van die 
des hcerschers afgescheiden, persoonlijkheid 
tegenover zich heeft. De dood van den vorst

handel werd gedreven op de Noordoostkust van 
Bomeo.

Intusschen hield de verbetering van den toe
stand aan in de twintigste eeuw. De gevallen van 
zeeroof en slavenhandel, in de koloniale ver
slagen vermeld, werden steeds minder in aantal 
en beteekenis. In 1920 verschenen echter weêr 
verscheidene roo vers vaartuigen van Mindanao 
bij de Sangir- en Talaud-Eilanden en in het zelfde 
jaar kwamen klachten bij het bestuur over op
treden van zeeroovers op de eilanden bewesten 
Sumatra. Geheel verdreven is het kwaad dus nog 
niet. Ook op zich zelf staande gevallen van 
strandroof doen zich nu en dan nog voor; ge
woonlijk in het Oosten van den Archipel, waar 
de heidensche bevolking nog op een zeer lage 
trap van ontwikkeling en beschaving staat.

Een gezag, hetwelk zich kan doen gelden en 
hierdoor meer geregelde toestanden in het leven 
roept, zal geleidelijk en blijvend verbetering 
kunnen brengen. Dit is gebleken overal waar 
rechtstreeksch bestuur het zelfbestuur der in
landsche vorsten en hoofden verving of waar dit 
krachtig werd gesteund door de Indische regee- 
ring. Waar en zoolang zulks niet geschiedt, zal 
de veiligheid steeds te wenschen laten, slavernij 
en pandelingschap zullen blijven bestaan en ook 
op zee de weerslag daarvan worden ondervonden, 
al zal de zeeroof meest voorkomen in den vorm 
van strandroof. Juist deze beperking van den 
zeeroof maakt het fnuiken daarvan onder de ge
geven omstandigheden vrijwel on mogelijk. Dit 
is ook niet meer de taak van de militaire macht, 
maar van de politie.... en deze ontbreekt, kan 
in ieder geval eerst beteekenis krijgen in eene 
eenigszins geordende samenleving.

Voor meer bijzonderheden omtrent den zee
roof, welke eenmaal als een vreeselijke plaag 
schier overal in den archipel woedde, raadplege 
men de Koloniale Verslagen, de Historische 
Schets van den zeeroof in den Oost-Indischen 
Archipel door J. H. P. E. Kniphorst en de voor 
deze studie gebruikte werken en Onze Indische 
Financiën door E. De Waal en de daar vermelde 
bronnen.

ZEESCHILDPADDEN. Zie onder SCHILD
PADDEN, fam. Dermochelyidae s. Sphargidae 
(I. 1.) en fam. Chelonidae (II. B. 3.). 

ZEESCHUIM. Zie INKTVISSCHEN.
ZEESLANGEN. Zie SLANGEN.
ZEESNOEKEN, ook bekend onder den naain 

Barracuda, behooren tot het geslacht Sphyraena 
der Percesoces (zie VISSCHEN). Maleische naara 
Ikan aloe-aloe en langsar. Zij hebben het uiterlijk 
van een snoek en een sterk gebit. Zij leven in 
zee en zijn zeer vraatzuchtig. Groote exemplaren 
schijnen voor badende personen gevaarlijk te 
kunnen worden.

ZEESTERREN. Zie STEKELHUIDIGEN. 
ZEETON. Zie GASTROPODEN.
ZEETUINEN. Naam voor de koraalvelden in 

de baai van Ambon. (Zie KORAALRIFFEN). 
ZEEVËDERS. Zie NETELDIEREN.
ZEE WORTEL. Indische koraalstokken, meer 

bekend onder den naam van „Akar bahar” 
(zie aldaar). Een aantal soorten zijn reeds be
schreven in Rumphius’ Amboinsch Kruidboek 
(Dl. VI, bl. 193); hare determinatie (door prof. 
E. v. Hartens) vindt men in het Rumphius - 
Gedenkboek (bl. 133). De meest gezochte zwarte 
soort, Akar bahar Jiitam, is Gorgonia (Plexaura)
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brengt op zichzelf geen verandering in de ver
houding, al neemt men nog steeds aan, dat 
vernieuwing van het politiek contract daardoor 
noodzakelijk wordt (I, bl. 528); vaak wordt 
een staatje jarenlang geregeerd door een 
tusschenbestuur, b.v. uit ccnige landsgrooten 
onder voorzitterschap van een gouv. ambte
naar bestaande (Boelèlèng en Djëmbrana, 
1855-1882, Ag.ahan.18G8 — 1886,_BatjajLl889 - 
1899), en zelfs uitoefening van het goheele 
zelfbestuur door een gouv. ambtenaar komt 
voor, zonderdat de rechtstoestand van het 
gebied verandert (zoo Djambi van 1900 tot 
1903).

Een complicatie vond men weleer in de hier 
en daar voorkomende afhankelijkheidsverhou
dingen tusschen inlandsche staten onderling; 
zoo vormde Tomboekoe een zelfstandig staatje, 
dat echter ondergeschikt was aan het sultanaat 
Tcrnate, hetwelk op zijn beurt onder Neder
lands oppergezag stond. Bij vermeerdering der 
aanrakingen met ons bestuur zijn zulke afhan
kelijkheidsverhoudingen echter verdwenen, het
zij door assimilatie, hetzij door losmaking, 
beide voerende tot een toestand, waarbij onder 
het Ncderlandsch gezag slechts één staatsgezag : 
staat: zoó staan de vroegere Siaksche onder- I 
hoorigheden (Asahan, Sërdang, Deli enz.) sinds 
1884 on middellijk onder het gouvernement.

„Landschap” is in de practijk van het In
disch staatsrecht de gewone benaming voor 
„zclfbesturend landschap”, al komen op dien 
regel ook uitzonderingen voor en al pleegt 
men do vier vorstenrijken van Java nimmer 
aldus te noemen.

De verhouding tusschen Nederland en de 
zelfbesturende rijken heeft in een lange histo
rische ontwikkeling allerlei vormen aangenomen. 
In den aanvang stonden zij tegenover elkaar 
als gelijkgerechtigde internationale machten, en 
zelfs kende de Compagniestijd menigmaal be
trekkingen, waarbij, althans naar het uiterlijk 
en zeker in de oogen der inlandsche partij, de 
Compagnie de rol van mindere vervulde (de 
tijd der verplichte „hofreizen”). Daarop zijn 
verhoudingen gevolgd van engere verbonden
heid („bondgenootschappelijke rijken”) en van 
zekere ondergeschiktheid („leenroerige rijken”) 
jegens Compagnie en gouvernement (I, bl. 52G); 
hot laatste voorbeeld van een internationalen 
staat binnen onzen Indischcn archipel was 
Atjèh vóór den Atjèli-oorlog (I, bl. 7S, 526). 
Sinds het begin der twintigste eeuw, in verband 
met de expansiepolitiek dier jaren (I, bl. 280), 
hebben ook de laatste inlandsche rijken zoo 
feitelijk als vormelijk hun internationaal be
slaan verloren, zoodat zij thans alle .. ten
getale van omstreeks 380, waarvan 4 op Java — 
van het Koninkrijk der Nederlanden het opper
gezag (de opperheerschappij, de suzereiniteit) 
erkennen boven hun eigen gezag (heerschappij, 
souvoreinitoit). Hun gebied werd daardoor in
direct ons gebied, hun „onderdanen” werden 
indirect onze „onderdanen” — een sinds dien 
vereenvoudigde verhouding, zie III, bl. 88, 89 

- en met andere mogendheden dan Nederland 
mogen zij niet meer in relatie treden. Zoowel 
in de schaarsche lange politieke contracten als in 
de talrijke korte verklaringen staat een en ander 
uitgedrukt; de langere contracten weerden 
slechts zelden een rcchtslrceksch staatkundig

verkeer tusschen zelfbesturende landschappen 
onderling (I, bl. 529). De eenzijdige onttrokking 
van alle zeegebied aan de zelfbesturende land
schappen met korte verklaring in de buiten
gewesten (zclfbestuursregclcn 1919, art. I; boven, 
deel I, bl. 527, 828) schijnt met het recht der 
zelfbesturen niet vercenigbaar, ook al ontzagen 
wij inlandsche „belangen”.

Heeft met de hier aangegeven ontwikkeling 
der rechtsverhouding do ontplooiing der feite
lijke verhouding gelijken tred gehouden? Vóór 
de jaren der expansiepolitiek stellig niet. Er 
waren toenmaals tal van zelfbesturen, waar 
wij niets of weinig te vertellen hadden, en waar 
nochtans het politiek contract ons ver-gaande 
bevoegdheden gaf; er waren andere rijkjes, die 
formeel door geen enkelen band aan ons gezag 
gebonden waren, en die desniettemin feitelijk 
geheel binnen onze sfeer van invloed of actie 
lagen en aan een internationaal bestaan niet 
konden denken. Sinds den aanvang dezer eeuw 
evenwel zijn de juridische en de feitelijke ver
houding alom met elkaar in overeenstemming 
gebracht. Alleen heeft zich het gebruik gehand
haafd om in verdragen met inlandsche vorsten 
onjuiste termen te ontleenen aan min of meer 
analoge toestanden elders (vazal- of leenlanden, 
suzereiniteit, protectoraat, enz.) of om Neder
land niet als suzerein, maar als souverein der 
landschappen te beschrijven. Men behoort 
natuurlijk zulke verdragen niet uit de door 
ons gekozen en geredigeerde termen (I, bl. 527), 
maar uit de Indische geschiedenis zelf te inter- 
preteeren, en nimmer te vergeten, dat men 
hier te doen heeft met een verhouding van 
eigen karakter.

Hot bestaan dezer bijzondere verhouding 
vindt zijn weerslag ook in het Reg. regl.. Hij 
is er te vinden in art. 27, lid 2, art. 28 en art. 
44. Het laatste geeft den Gouverneur-Generaal 
de bevoegdheid verdragen met „Indische vorsten 
en volken” te sluiten, d. w. z. Nederlandsch- 
Indië (en middellijk den Staat) jegens de zelf
besturen te verbinden. Krachtens het tweede 
lid van art. 27 zijn „de algemeene verordenin
gen” — dus ook het Reg. regl. zelf — „op die 
gedeelten van Nederlandsch-Indië, alwaar het 
recht van zelfbestuur aan de inlandsche vorsten 
en volken is gelaten, slechts in zoover toepasse
lijk als met dat recht bestaanbaar is”. Dien
tengevolge is een alg. verordening, ook al is 
ze in geheel algemeene termen gesteld of al 
vermeldt ze uitdrukkelijk dat zij voor ge
heel Nederlandsch-Indië geldt (zie b.v. art. 
115 Reg. regl.), nimmer voor de zelfbesturende 
landschappen van kracht, tenzij zulks nog 
weer nadrukkelijk en in overeenstemming met 
de politieke verdragen is bepaald goworden. 
Daar art. 27, lid 2, Reg. regl. dit effect 
niet schept, doch het slechts ten ovorvjoede 
erkent en herinnert (ter wille van art. 27, lid 
1), geldt geheel hctzelfdo beginsel voor lagere 
verordeningen van ons gezag: keuren, locale 
verordeningen, watcrschapsvcrordeningen. Het 
voorbehoud is dus onder meer van toepassing 
op onze belastingen, onze regelingen van het 
rechtswezen, enz., die, zóó als ze daar liggen, 
alleen voor landsonderhoorigen, niet voor 
zelfbestuursonderhoorigen gelden, en bestrijkt 
ook een groot aantal artikelen van het Reg. 
regl. zelf, zooals die over de inl. gemeenten,
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: Wanneer Nederland voor het internationale 
leven der volken een beslissing van rechts
geschillen tusschen staten door justitie in plaats 
van door geweld bepleit, zou het in Indië voor 
rechtsgeschillen tusschen zelf besturende rijken 
en oppergezag een onpartijdige rechtspraak 
moeten in het leven roepen, gelijk reeds nu 
en dan in de literatuur is voorgestaan.

De vraag, of een of andere inlandsche rechts
gemeenschap als zelfbcsturend rijkje moet of 
kan worden beschouwd — binnen het gewest 
Timor b.v. zijn wij daar vreemd mee omge
sprongen —, en de vraag, hoe een gegeven 
rijkje is georganiseerd, kan alleen beantwoord 
worden door onderzoek van adatrcchtelijke 
toestanden. De Malcische figuur van het vorsten
gezag kent een vorst, die handelt met het 
advies van provinciehoofden, die, als vorste
lijke adviseurs, rijksgrooten zijn; de Malcas- 
saarsch-Boegineesche figuur is die van een 
collegialcn rijksraad of hadat, waarin de vorst 
slechts een eerste onder gelijken is; de Hindoe- 
Balische en Hindoe-Javaansche figuur is die 
van een echten monarch, die voor zeer enkele 
zaken zijn Hindoepriesters of Mohammedaan- 
sche godsdienstambtenaren te hulp roept; de 
republikeinsche figuur is met name op Sumatra 

. te zoeken. Bijbl. 6917 en 8091 verlangen ge
gevens over zulke inlandsche organisaties: her
haaldelijk echter is in later tijd in de buitengewes
ten met ruwe hand in de inheemschc zelfbe- 
stuursorganisatic ingegrepen, om een inrichting te 
verkrijgen, die bij onze opvattingen past. Van 
zelf bes t u u rslegert j es (zie VORSTENLANDEN) 
schijnt in de buitengewesten niets overig. Het 
optreden van een nieuw zclfbcstuurder werd 
voorheen altijd begeleid door een akte van 
verband, waarin hij gehoorzaamheid aan zijn 
verplichtingen beloofde, en een akte van be
vestiging, waarin het gouvernement hem als 
opvolger aannam (zie J, bl. 526, 528, en vgl. 
J, bl. 284); thans schijnt zulks tot de belang
rijkste vorsten beperkt te worden.

De zelf besturende landschappen zijn niet 
alleen — anders dan in Engelsch-Indië, (I. hl. 
829) — ingedeeld bij onze gewesten (bij 18 
van de 37 van thans, Juni 1921), maar boven
dien zijn binnen hun grenzen gouvernements
ambtenaren van het binnenlandseh bestuur, 
soms ook gouvernementsambtenaren van in- 
landsch bestuur geplaatst, om zich in te laten 
met de landsonderhoorigen en met die toe
standen van zelfbestuursonderhoorigon, waar
mee ons gezag zich mag of moet bemoeien. 
Zulke gouvcrnementsdistrictshoofden, en vooral 
de bestuursassistenten van het gouvernement 
(J, bl. 283, 286), krijgen echter allicht in het 
zelfbesturcnd landschap een scheevc positie, 
die met de theorie van het indirecte bestuur 
in conflict kan geraken; in de Vorstenlanden 
op Java ontbreekt een inlandsch gouverne- 
mentsbestuur (I, bl. 285). Do bemoeienis onzer 
ambtenaren met zuivere zelfbestuursaange- 
Jegenheden, nog al te vaak een verhouding van 
zachten dwang, pleegt euphcmistisch omschre
ven te worden met den ouden term „leiding” 
(J, bl. 281).

Voor den wetgever van 1854, die het Reg. 
regl. vaststelde, schijnen de zelfbesturende 
landschappen niets anders te zijn geweest dan 
een staatsrechtelijke complicatie, die men nu

de belastingen, enz.. Ook de gouvernements- 
reohter heeft uiteraard met deze beperking 

den omvang der rechtspraak (in de rcclits- 
reglementen der buitengewesten herinnerd) reke
ning te houden; en alweder geldt voor het 
administratief gezag hetzelfde, ofschoon de 
wetgever een uitdrukkelijk voorschrift dienaan
gaande blijkbaar overbodig heeft geacht. Zie 
deel I, bl. 525.

Onder de kenbronnen der verhoudingen 
vallen in de eerste plaats te noemen de in 
art. 44 Reg. regl. bedoelde verdragen. Zie daar
voor op CONTRACTEN. Zijn enkele dier ver
dragen voorheen gesloten met hoofden, die ten 
onrechte als dragers van staatsmacht zijn be
schouwd (b.v. de contracten met Posso1), die 
documenten hebben alsdan toch zekere waarde 
als bewijzen voor de occupatie van het land 
door Nederland (I, bl. 828). Krachtens zulke 
verdragen worden nu en dan eenzijdige wijzi
gingen in de rechtsverhouding aangebracht, 
zie b.v. Ind. Stb. 1902 n°. 63, waarbij 
Zuid-Nieuw-Guinea van het sultanaat Tidore 
afgescheiden en onder rechtstreeksch bestuur 
gebracht werd; of proclamaties waarbij aan 
liet bestaan van zeker zelfbestuur een einde 
wordt gemaakt krachtens een uitdrukkelijk 
bedongen bevoegdheid, al worden deze somtijds 

/yÉ^tveer gegoten in tweezijdigen vorm (I, bl. 526^/.. 
'*>' In de tweede plaats echter kan de weder- 

zijdsche verhouding bepaald worden door een 
wilsovereenstemming, die slechts steunt hetzij 
op een mondelinge afspraak (als voor de in
voering van landschapskassen), hetzij op een 
stilzwijgende instemming; zoo schijnt b.v. in 
sommige Timorsche rijkjes zelfs de onttrekking 
van Europeanen aan de inheemsche recht
spraak en de uitlevering beheerscht te worden 
door stilzwijgende instemming. Zie ook I, bl. 
526.

!
van

!

!;

Ontoelaatbaar daarentegen schijnt het om 
nieuwe bevoegdheden voor het Nederlandsche 
oppergezag te distillecren uit het „begrip” 
suzereiniteit. Het Engelsch-Indische voorbeeld 
heeft hier blijkbaar verleidelijk gewerkt, en 
de regeering is meermalen voor die verleiding 
bezweken; doch als wij ter zake van deze 
inlandsche landschappen geen rechten bezitten 
dan die, welke zij ons in speciale of algcmcene 
bewoordingen hebben afgestaan, mag het Ne
derlandsche oppergezag zijn bevoegdheden niet 
eigenmachtig vergrooten, hetzij door redenee- 
ring uit den „aard der zaak”, hetzij door af
leiding uit het „begrip” oppergezag of uit onze 
internationale verantwoordelijkheid, hetzij op 
welke andere wijze dan ook. Voor het tegen
woordige is het twistpunt niet brandend meer, 
daar bijna alle rijkjes de korte verklaring hebben 
geteekend en ons daarmede de bevoegdheid heb
ben toegekend om alles over hen te deereteeren 
(zie WETGEVING), mits wij eenerzijds hun 
bestaan als zelfbcsturend landschap en ander
zijds den omvang van hun grondgebied eerbie
digen. Toch zijn nog uit het eind der vorige 
en het begin dezer eeuw tal van gevallen be
kend (bijeengebracht in het na te noemen werk 
van Spit), waarin Indische regeering of
opperbestuur' zich zelf aldus onrechtmatiglijk 
nieuwe bevoegdheden toekenden (I, bl. 528); 
ook gaat de aanhef van art. 15 der zelfbe- 
stuursregelen 1919 uit van deze gedachte.
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eenmaal had tc aanvaarden. Tot ongeveer 1900 
kenmerkte zich onze zelfbcstuurspolitiek door 
een tweeslachtig streven (I, bl. 527): voor Java 
en Madoera was het doel, de zelfbesturen terug 
te dringen en ze, zoo mogelijk met hun inheem- 
sche rechtspraak, te doen verdwijnen — de 
drie Madoera-rijkjes werden dan ook ingelijfd 
in 185S, 1883 en 1885 — , voor de buitengewesten 
daarentegen beoogde men ze aan hun lot over 
tc laten, er geen last van te hebben, doch, 
indien bemoeiing (b.v. uit vrees voor Enge
land) noodig bleek, ook hier ze zoodra mogclijk 
op te slokken. Een argeloos bewijs der ouder- 
wetsche opvatting geven de woorden van het 
opperbestuur in Ind. Stb. 1898 n°. 158 art. 10, 
luidende: „waar het inlandsch zelfbestuur nog 
bestaat.”

Het heet gewoonlijk, dat de twintigste eeuw 
(met de gebeurtenissen op Lombok, na 1894, 
en in Atjèh, na 1896, als aanloop) hierin twee 
groote veranderingen heeft gebracht: vooreerst 
deze, dat de onthoudingspolitiek is opgegeven, 
en wantoestanden in zelf bestuursgebied voortaan 
even weinig gedoogd worden als die in rccht- 
streeksch gebied (vandaar landschapskasscn, 
landschapsbegrootingen, en hervormingen over 
de geheele lijn), en voorts deze andere, dat wij 
de zelfbesturen zijn gaan waardeeren als kost
bare historische hulpmiddelen voor een gezonde 
decentralisatie op Indoncsischen grondslag, die 
alleen maar onze aanblazing en onze opgang- 
brenging behoeft om bevredigend te gaan 
werken. Reeds in het regeerprogramma van 
Gouv.-Gen. Van Hcutsz was dit gelukkig gefor
muleerd. Hoe welsprekend echter in Bijbl. 
8122 en 9385 deze nieuwe staatkunde is be-

Hot is om, binnen de grenzen van ons recht, 
tevens een goed beleid in de zelfbesturen en 
aan de zclfbcstuurdcrs een behoorlijke zelf
standigheid te waarborgen, dat eerst bij Ind. 
(Stbl. 1914 n°. 24 (de nooit in werking getreden 
„zelfbestuursordonnantie”, toegelicht in Bijbl. 
8122), thans bij Ind. Stb. 1919 n°. 822 (de op 
1 April 1920 in werking getreden „zelfbestuurs- 
regelcn”, toegelicht in Bijbl. 9385), bepalingen 
zijn opgcsteld, die voor zelfbesturen met korte 
verklaring in de buitengewesten aan onze be
stuursambtenaren een breidel aanloggen (I, bl. 
528). De zelfbcstuursrcgelen 1919 nl. sommen 
op, wat de zelfbesturen niet of niet zelfstandig 
mogen doen inzake bestuur on politie, recht
spraak, regeling; en al het niet opgenoemde 
verblijft aan hun autonomie, waarmee de be
sturende ambtenaar zich niet mag bemoeien 
dan in den vorm van „leiding”. Natuurlijk 
kan een ordonnantie aan deze bij ordonnantie 
vastgcstelde zelfbestuursregelen 1919 derogee- 
ren en verder gaan óf uniforme regels voor ai 
zulke landschappen uitvaardigen; voorbeelden 
daarvan geeft Ind. Stbl. 1919 n°. 61, hetwelk 
de landbouwconcessie door uitgifte in erfpacht 
vervangt (doch verzuimt te zeggen, dat zijn 
inhoud niet zonder meer voor rijken met lang 
contract geldt), of 1919 n°. 482, nopens
passen.

Het spreekt vanzelf, dat de scheiding, binnen 
één zelfde rijk, van zclfbcstuursonderhoorigen 
en landsonderhoorigen, elk met hun eigen 
organisatie en eigen voorschriften, leiden moet 
tot veel gekunstelds; somtijds worden zoowel 
zelfbestuurs- als landsbelastingen door gouverne- 
mcntscollecteurs geïnd; onder WETGEVING 
kan men zien, hoe een regeling voor éón van 
beide groepen veelal op den voet wordt gevolgd 
door een parallelle regeling voor de andere. 
De moeilijkheid klimt, zoodra binnen het vor
stenrijk behoefte wordt gevoeld aan locale 
ressorten (zooals er reeds vele zijn gecreëerd 
in de landschappen van Sumatra’s Oostkust) 
of aan waterschappen (zie op dat woord); 
alleen het gouvernement kan, met instemming 
van het landsehap, zulk een lichaam voor zelf
bestuurs- en landsonderhoorigen samen in het 
leven roepen, maar ontneemt daardoor dan 
meteen weer een gewichtig stuk regeermacht 
aan het vorstenrijk (zie VORSTENLANDEN). 
Zoo kan ook de aan de agrarische moeilijkheden 
voor Médan gegeven oplossing, volgens welke 
men HTe Hoofd plaats eenvoudig met instem
ming van den vorst van Deli inlijfde (Ind. Stb. 
1917 n°. 1SS, 101S n°. 749), geen gezonde op
lossing* heoten.

Een nieuwigheid, die wellicht dc oplossing 
brengen kan, dooh thans nog pas in haar eerste 
begin verkeert, is de invoering van advisecrendo 
zelfbostuursraden, die geloidelijk een zelfde 
betcekonis zouden kunnen krijgen als de regent- 
schapsradon der ontworpen autonome regent
schappen (I, bl. 2S7): vooreerst in de twee 
groote Vorstenlandschc rijken (zie VORSTEN
LANDEN), en voorts, sinds 1920, in Siak. 
Of dit geschied is op initiatief of met werke
lijke instemming van den vorst, en of het 
denkbeeld van een gomengden landschapsraad 
voor Siak is overwogen 
splitsing in zelfbestuurs- on landsonderhoorigen 
geleidelijk zou kunnen verdwijnen, on waardoor

•:

pleit, tic uitspraak, dat dc nieuwe politiek 
waarheid in plaats van schijn zoekt (T,bl. 527), 
wordt helaas gedurig gelogenstraft, en juist in 
later jaren is (wellicht op aanstichting van het 
kantoor voor dc bestuurszaken der buitenge
westen) telkenmale ruw ingegrepen in het 
inliccmsche landschapsbestuur; alsof men zelf
standig en degelijk werk zou kunnen verwach
ten van een toestel, dien men begint met te ont
wrichten. Het hedcndaagschc dilemma onzer 
zel||)estuurspoiitiek is dan ook niet dit 
voor Java, noch voor dc eilanden daarbuiten —, 
of wij al dan niet de zelfbesturen zullen hand
haven en er dc toestanden zullen pogen te 
verbeteren, maar wel, of wij dat zullen doen van 
bovenaf, met de zelf bestuurders als lcdepoppen 
(alsof de zelf besturende rijkjes rechtstreeksch 
g'-bied van aparte formatie waren), dan of wij 
hot zullen laten doen door hen zelf, met hun 
eigen menschen, in hun eigen tempo en op hun 
eigen wijze, gelijk, van Bijbl. 7960 (uit 1914) af, 
reeds meermalen door de Indische regecringistoe- 
gezegd geworden. De praetijk schijnt geneigd 
het eerste antwoord te geven; het kan dan 
ook moeilijk verbazen, te vernemen, dat her
haaldelijk aanstaande zelf bestuurders zich pogen 
te onttrekken aan het gevreesde lot van, onder 
den imam van

noch

zolfbesturond vorst, marionet 
van een reeks aldoor wisselende bestuursambte
naren met aldoor wisselende inzichten te moeten 
worden. Opleiding van a.s. zelf bestuurders en 

zelf bestuursambtenaren schijnt buiten 
(Suin. Oostkust nergens stelselmatig ter hand geno
men, al wordt het volgen van lager en verder on
derwijs door dezulken onzerzijds aangemoedigd.

van a.s.
waardoor de
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het instellen van locale ressorten of van water
schappen zou kunnen overgaan op het zclf- 
besturend rijk is niet gebleken. Het
rapport 1920 der Herzieningscommissie spreekt 
zich ten gunste van gemengde landschaps- 
raden uit. De vrees schijnt niet denkbeeldig, 
dat men ook bij deze nieuwe hervorming het 
inlandsche zal voorbijzien, en dus b.v het 
boven aangestipte verschil tusschcn de Ma- 
leische, de Makassaarsch-Bocgineesche, de Bali- 
neesch-Javaanscke en de Sumatraansche land- 
schapsorganisatie zal opofferen aan zucht naar 
uniformiteit.

De gewichtige hervorming van de land- 
schapsfinanciën, thans, naar het schijnt, in 
alle zelf besturende landschappen voltrokken, 
heeft twee gewichtige tempo’s gekend, die 
echter meermalen samenvielen. Vanouds be
stonden nagenoeg overal opbrengsten in geld, 
product, goederen of arbeid ten bate van de 
zelf bestuurders; deze baten kwamen echter aan 
den persoon der zelfbestuurders ten goede, hoe 
hoog zij somtijds ook mochten oploopen. Onze 
eerste wijziging was, een scheiding te maken 
tusschen de geldmiddelen van het landschap 
en die van den vorst als privaat persoon (zie 
o.a. Bijbl. 5808); deze landschapskassen (II, 
bl. 528), aan welke slechts enkele bepaalde 
middelen waren toegewezen, zijn het eerst in
gevoerd in het gewest Mënado en op Sambas 
(omstreeks 1900). De tweede wijziging bracht 
alle opbrengsten en uitgaven ten bate van de 
landschapskas, zoodat zelfs de civiele lijst van 
den zelfbesturenden vorst deel uitmaakte van 
de landschapsbegrooting. Een belangrijk ele
ment dezer hervorming is de op de meeste land- 
schapsbegrootingen voorkomende „restitutie- 
post”, vermeldende de sommen, die liet land
schap aan het gouvernement moet terugbetalen 
wegens ten bate van het zelfbestuur gedane 
landsuitgaven; een in beginsel juiste, in de 
practijk hard aangeschroefde, opbrengst, die o.a. 
op 21 Sept. 1916 aanleiding gaf tot een discussie 
in de Eerste Kamer. De (in omgekeerde richting) 
op de Indische begrooting voorkomende som
men ter uitkeering aan zelfbesturende land
schappen hangen grootendeels samen met een 
vroegere overneming van invoerrechten en 
andere zelfsbestuursinkomstcn door den lande, 
waartegenover de Ind. schatkist een jaarl. 
uitkeering op zich heeft genomen van een 
vaste som. Voor de financiën der zelfbesturen 
op Java, zie VORSTENLANDEN. De controle 
over zelfbestuursfinanciën is, voor zoover het 
rijk zelf geen voorziening heeft getroffen (zoo- 
als het sultanaat Jogjakarta deed), o’verge- 
laten aan onze bestuursambtenaren, onder toe
zicht (voor de buitengewesten) niet van de 
rekenkamer, maar van het kantoor voor de 
bestuurszaken der buitengewesten.

Inlijving van zelfbesturende landschappen 
wordt, te recht of ten onrechte, door de practijk 
als een toepassing beschouwd van art. 03 Reg. 
regl. Een paar politieke contracten (die met 
Ternate, Tidore, Batjan; thans korte verkla
ring in vier artikelen) staan haar uitdrukkelijk 
toe. Dat zij niet geschieden mag door eenzijdige 
verdragsverbreking onzerzijds, schijnt moeilijk 
betwistbaar (I, bl. 526), tenzij men ook dit uit 
het „begrip” suzereiniteit hale. Inlijving na 
oorlog zal men als wettig moeten erkennen,

zoolang art. 44 Reg. regl. den oorlog zelf 
tegen zelfbestuurders toestaat. Recente inlijvin
gen zijn Lombok 1S95, Djambi 1903, Bali- 
rijkjes na 1908, Gowa 1911, Riouw 1913. 
Een geheel bijzondere vorm is die van het 
gouvernementslandschap op Bali (I, bl. 111, II, 
bl. 528), een met instemming van het zelfbestuur 
geschapen tusschen vorm tusschen rechtstrecksch 
en indirect gebied; van de drie gouvernements- 
landschappen Karangasëm, Gianjar en Bangli 
zijn de beide laatste ingeiijfd géworden.

Behalve uit een natuurlijke geringschatting 
van bestuursambtenaren, die op „efficiency” 
uit zijn, jegens traagwerkende inlandsche orga
nismen, komt de niet te loochenen, gestadige 
miskenning van de zelfstandigheid der zelf
besturen voor een deel zeker ook hieruit voort, 
dat zoovele der tegenwoordige zelfbesturende 
landschappen geen oudinhcemsche formaties 
zijn, maar Nederlandsche creaties der aller
laatste jaren, die wij, na ze ter wille van een 
nuttige decentralisatie (I, bl. 576) geschapen 
te hebben, nog van een eigen hoofd, eigen gren
zen, eigen ambtenaren (I, bl. 286) moesten voor
zien. Dat men voor zulke onechte zelfbesturen 
geen eerbied koestert, spreekt vanzelf; de zucht 
nu, om alle landschappen zooveel doenlijk aan 
één sj^stcem te onderwerpen, heeft het overige 
gedaan, en de echte zelfbesturen vaak doen 
behandelen, zooals jegens de onechte begrijpelijk, 
doch jegens de echte onverdedigbaar was. In 
een en ander, 'gelijk ook in het opdrijven van 
den restitutiepost, is de harde uniformiseerend^ 
hand van het kantoor voor de bestuurszaken 
der buitengewesten wellicht te herkennen. Op
vallende strijd met de in het Bijbl. beleden 
zelfbestuurspolitiek spreekt vooreerst uit de 
veelbesproken bejegeningen van de sultans van 
Slak (1905), Asahan (1907; zie I, bl. 528, 60) en 
Boeloengan (1916). Voorts uit het plan om 
het gouvernementslandschap Karangasëm op 
Bali in te lijven, een plan, dat zoowel in don 
Volksraad (Juni 1919) als in de Staten-Generaal 
en daarbuiten ernstig verzet heeft ontmoet. 
Niet minder treft het telkens voorkomen van 
samenvoegingen van zelf best. landschappen, 
terwijl toch art. 3 der korte verklaring tot samen
voeging of splitsing niet het recht geeft. Hot, 
gevaarlijkst van alle is misschien — en daar
over schijnt de grief van Boeloengan te hebben 
geloopen — het scheppen van gemeenschappe
lijke of gesplitste zelfbestuurskassen (art. 22 
der zelfbestuursregelen 1919), waardoor de zelf- 
bestuurseerbiediging een phrase wordt en de 
zelf bestuursautonomie neerkomt op het schep
pen van onderafdcelings- en afdeelingskassen 
onder het absolute gezag van een Europeesch 
bestuursambtenaar (II, bl. 528). Recente uitla
tingen over zelfbestuurspolitiek van regeerings- 
gemachtigden in den Volksraad hebben almede 
een opvallend contrast vertoond met wat 
de regeering in hot Bijblad zegt voor te staan. 
De investjtuurtheorie van Colijn (I, bl. 528), 
welke leer met de historie op gespannen voet 
staat en aan de zelfbesturen alle „recht” tegen
over ons ontneemt, is in nieuwe bewoording 
overgegaan in het rapport 1920 der Herzienings
commissie. Het vertrouwen der zelfbestuurders 
— van wie enkele in den Volksraad zaten en 
zitten — zal wel alleen kunnen worden hersteld 
door het aanvaarden van een onpartijdigen
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rechter voor geschillen tusschen hen en ons (zie 
boven), en door een pertinente proclamatio 
als die van Lord Canning uit 1858 (I, bl. 527).

Dat men voor de kennis van onze zelfbestu- 
rcnde landschappen ■ 
nomisch en historisch
aan deze algcmeene trekken, doch juist gegevens 
behoeft voor elk landschap in het bijzonder, 
die dan tot één tafereel konden worden ver
werkt, werd reeds opgemerkt in deel I, bl. 529. 
De publiciteit ten aanzien van zclfbestuurs- 
verordeningen (zie WETGEVING) en van andere 
gebeurtenissen in zelf besturende rijken laat nog 
nagenoeg alles te wenschen.

Literatuur : Naast de sinds 1913 jaarlijks in 
beide doelen van den rcgeeringsalmanak op
genomen gegevens en naast de dienstnota over 
de zelfbesturen (boven, deel I, bl. 529) en de 
staatsrechtelijke werken van Kleintjes, De, Lou-_ 
ter jan Margadant, en voorts nevens/E. B._ 
Kielstra, Indisch Nederland (1910)/ Dó Inch 

^archipel (1917) en1 vestiging v, h. Ncd'crl. ge- 
, zag (1920), vallen te noemen: Doeff in Ind.

/ Genootsch. 1907: Leidraad Van Heutsz, 1907 
(Kol. Tijdschr. 1913) artt. 23—29; Moresco, 
Onze politiek t.o. van de Inl. zelfbest., Ind. Ge
nootsch. 1908, (Lulofs,) onze politiek tegenover 
de Buitenboz., uit Java-Bode Juni 1908; Mi- 
chieLsen, Pol. contr. ter Oostk. v. Sumatra, 
1910; Ballot, De nieuwe politiek t.o. der zelf- 
best., 1911; Jongenee), De oude en de nieuwe 
koers in onze Kol. politiek, 1911; J. C. Kiel
stra, Wijziging in de pol. contr. ter Oostk. v. 
Sum., in Tijdschr. Binn. Best., 1911; Spit, De 
Inl. zelfb. landschappen, hun mate van zelf
standigheid, diss., 1911; Meijer, De zelfbest. 
landschappen, in Kol. Tijdschr. 1914; v. 
Vuuren in Tijdschr. Binn. J3est. 1914; Doeff, 
Bima, in Kol. Tijdschr. 1915; v. Deventer, Leven 
iiïi Arbeid II, bl. 434 —435 (uit 1915) en elders; 
Lulofs, o.a. over volksonderwijs in zelf
best. in Tijdschr. Binn. Best. 50, 1916; Korn 
in Kol. Tijdschr. 1916; Van Asbeck, Onder
zoek naar den juridischcn wereld bouw, diss., 
1916; Gobée, Onze politiek t.o.v. de Buitenbez., 
Kol.Tijdschr. 1917; Roest, De ontwikkeling 
van het finantiewezon der zelfb. landsch. i.d. 
bgew. in Tijdschr. Binn. Best. 54, 1917; J. C. 
Kielstra, in Onze Eeuw, 1919; .Slingenberg, 
Inl. tot do staatsinst. 1919, bl. 146; Verbeek, 
De zelfbest. landsch. buiten Java, in Kol. 
Studiën 1919; Van Vollenhoven, Ontvoogding, 
Ind. Genootsch. 1919; Rapport der Herzienings- 
comrnissic, 1920, op tal van plaatsen; Begroo- 
tingen van zelfbest. landsch. i.d. buitengew. over 
J9J8en over 1919 (uitgave Encycl. Bureau).

ZELFMOORD onder Inlanders. 1. Zie het 
artikel in het Tijdschrift voor het Binncnlandsoh 
Bestuur deel XXIV (1903): „Iets over den zelf
moord bij den Javaan” door F. K. Ovcrduyn. — 
2. id, het artikel van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan 
in de October aflevering 1915 van de Indische 
Gids.

ZEMZEM. De Zemzem-bron bevindt zich 
te Mekka op het plein der grootc moskee in een 
gebouw in de onmiddellijke nabijheid van do 
Ka’bah. Zij gold reeds bij de oude Arabieren 
sedert onheugelijke tijden als heilig en behield 
haar karakter van heiligheid ook in den Islam. 
De Mohammedaanscho overlevering bracht do 
legende van Hagar en Ismaël met de Mekkaan-

sche bron in verband. Aan het Zemzom-water 
wordt wonderkracht toegeschreven. De hadji's 
drinken het gedurende hun verblijf te Mekka 
dagelijks en velen hunner nemen bij het aan
vaarden der terugreis een fleschje of blikje van 
dit water mede met de bedoeling om zichzelf en 
de hunnen in geval van zware ziekte en vooral 
op het sterfbed door besprenkeling of door be- 
bevochtiging van de tong met een paar druppels 
van het gewijde vocht te sterken. De gevaren, 
welke men wel ccns verbonden geacht heeft aan 
het medebrengen van Zemzem-water, met het 
oog op de wellicht daarin voorkomende ziekte
kiemen, zijn niet van dien aard, dat zij een ver
bod van invoer van Zemzem-water in Ned.-Indië 
kunnen wettigen. Zulk een verbod zou daaren
boven ongetwijfeld aanstoot bij de geloovigen 
verwekken en nieuw voedsel geven aan de vele 
klachten in de panislamitische pers, welke de 

, Ned.-Indische Regeering toch reeds als hoogst 
vijandig aan den Islam pleegt voor te stellen 

"(vgl. PANISLAMISME, d). Zie verder# C. 
finouck Hurgronjc, Mekka I, p. 5 w„ if, p. 
25 — 27, 319; De hadji-politiek der Ind.’règééring,'~ 
p. 21 v. (Onze Eeuw 1909, IX, p. 351 v.); P. 
Römbiirgh, Bijdrage tot de kennis van het water 
uit de put Zemzem te Mekka (Tijdschr. v. h. 
Ned. Aardr. Genootsch. 2e Ser., Ille Afd., Versl. 
en Aardr. Meded. p. 723 — 729); L’eau du puits 
Zemzem a la Mecque (Recueil des travaux 
chimiques des Pays-Bas V, p. 265 — 273; M. Gres- 
hoff, Nouvelle analyse de 1’eau du puits saint 
a la Mecque (t. a. p., XVI, p. 354 v.).

ZENDING (PROTESTANTSCHE). Het oordeel, 
dat zoowel door vreemdelingen als door land- 
genooten wordt geveld over den Zendingsarbeid 
onzer voorvaderen, is bijna doorgaans ongunstig. 
Daarvoor is inderdaad reden, zooals uit het ver
volg voldoende zal blijken. Maar wat in den 
laatsten tijd over het onderwerp gepubliceerd is, 
zoowel omtrent de leiding van het werk in het 
vaderland als over do toestanden in Indië, geeft 
ons toch wel reden het beeld niet al te donker 
te teeltenen. In andere Protestantsche landen 
opponeerden de hoogkerkelijke Heeren en de 
theologen: het zendingsbevel gold alleen de 
Apostelen, en deze hadden (althans volgens de 
overlevering) de geheele toen bekende wereld 
bereisd; de nu nog niet Christelijke volken be- 
hooren tot „de vervloekte nakomelingen van 
Chain” (Gen. 9 : 25 — 27). Van deze en dergelijke 
argumenten hoort men hier niet; veeleer stellen 
theologen van grooten naam (b.v. V o e t i u s 
f 1676) omtrent hot Zendingswerk beginselen op,, 
die ook in den tegenwoordigen tijd nog golden, 
en soms eerst door de ervaring van de laatste 
tientallen van jaren in hun waarde zijn verstaan. 
Wanneer men voorts do houding tegenover de 
Zending van de Directeuren der Engolsche 
O. I. C. vergelijkt bij die der Heeren XVII,. 
dan gevoelt men zich, ondanks het vele dat den 
laatstgenoemden ten laste kan worden gelegd,, 
als in een andere wereld verplaatst./Het werk 
in Indië hield, ondanks zijn vele gobreken, stand 
en onder de 660.000 Prot. Inl. Christenen in 
Ned. Ind. behooren 120.000 tot de in de dagen 
der Compagnie gestichte gemeenten. Bloeiende 
Zendingsgemeenten van zoo ouden datum zijn 
op de arbeidsvelden van andero naties schier niet 
te vinden.

Sedert het begin der nieuwere Zending voor

staatsrechtelijk, eco- 
maar weinig heeft
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treilt alles wat de inlanders aangaat wel te 
informeeren „ten einde Gij uit al hetzelve moogt 
weten wat noodig dient gedaan, om den Oost- 
Indisclien Handel tot verbreiding van den Naam 
van Christus, zaligheid der onchristencn, eere 
en reputatie van onze natie, en profijt van do 
Comp. niet alleen te continueeren, maar bij 
alle mogelijke middelen en wegen te vergrooten”. 
En in de dagen toen over het 12-jarig Bestand 
onderhandeld werd, diende de 0. I. C. o.a. een 
memorie in bij de Staten-Gen., waarin zij ook 
voor zich opeischt de taak om „onder de heyde- 
nen en ongelovigen te verbrcyden de gloricuse 
kennisse van salicheit”. Onder de Bewindhebbers 
en ambtenaren der Comp. waren meermalen 
personen, die kennelijk hun christenplicht tegen
over de niet-christelijke volken wilden vol
brengen, of althans anderen daartoe in staat 
stellen. En wat de Comp. om welke redenen dan 
ook, voor de kerstening van Indië deed, was 
niet weinig. Het initiatief ging van haar uit. 
Zij vroeg de Kerk om de mannen voor dit werk 
en toen die niet in voldoende mate beschikbaar 
bleken, keurde zij de oprichting van een speciaal 
college (het Collegium Indieum van Walaeus) 
goed, en betaalde de kosten. Op Ceylon stichtte 
zij een opleidingsschool voor inlandsche hulp- 
zendelingen, en zij zou vermoedelijk voor Oost - 
Indië hetzelfde gedaan hebben, ware het niet 
dat de vaderlandsche Kerk zich daartegen had 
verzet. De Comp. bezorgde een vertaling van 
den Bijbel in het Maleisch, en van een aantal 
andere geschriften ten behoeve van het gods
dienstonderwijs. Het was ongetwijfeld een van 
haar fouten, dat zij de correspondentie over 
godsdienstige aangelegenheden niet vrij liet; 
maar de „Generale Missives”, die jaarlijks dooi
den G. G. aan Bewindhebbers werden gezonden, 
gaven ook geregeld verslag over „den staat en 
de apparentic van het Christendom”. De Zending 
wordt in deze stukken geheel behandeld als een 
tak van dienst van de Comp. Het werk der predi
kanten wordt beoordeeld; er zijn veel klachten 
over hun gedrag, ook over gebrek aan ijver om 
de landstaal te leeren en zich met de Zending 
te bemoeien. „De voortplanting van liet Christen
dom op Tagulanda en andere eilanden is ter 
hand genomen” (30 Jan. 1665). In 1668 komen 
berichten voor van liet Christendom te Mënado. 
In 1674 „geeft hot Christendom op Noord-Celcbes 
goede apparentic”. Dan weer heeft de G.-G. 
kinderen uit Arabon ter opvoeding naar Neder
land gezonden, of wil hij op Ambon en Banda 
in Kerk en school het Hollandse!) invoeren. Niet 
anders is het met de correspondentie der G.-G.’s 
met de Gouverneurs van Ambon en Banda of 
met andere ambtenaren. Ook hierin komen voort
durend zendingszaken voor. 7 Sept. 1644 b.v. 
schrijft de Gouv. van Banda aan den G.-G., 
dat het kerkgaan door boete wordt bevorderd 
en vraagt hij om een „middelbare” klok voor de 
niet voltooide kerk op Neira. 25 April 1644 
schrijft de Gouv. van Ambon, dat hij den bouw 
van een moskee tegengaat, de omgeving 
het fort van Mohammedanen heeft gezuiverd 
en hun een plaats aan de overzijde van de baai 
heeft toegewezen. 25 Aug. 1648 schrijft dezelfde 

strenge strafoefening tegen Christenen 
op Ceram, die tot den Islam wilden overgaan. De 
Zending op Key en Aroe werd door den Gouv. 
van Banda in overleg met den G.-G. ter hand

— land in het eind der 18e eeuw, is men er aan 
gewend geraakt niet alleen principieel maar ook 
practisch van elkander te scheiden den arbeid 
onder gedoopten en dien onder niet-gedoopten, 
dus het werk der Kerk en dat der Zending. In 
de dagen der Comp. kende men dit onderscheid 
niet. De mannen, die uitgingen ter wille van de 
geestelijke belangen der schepelingen op de 
vloten of der Europeanen in Indië, waren dezelfde 
die aldaar moesten arbeiden aan de bekcering 
der „onchristenen”. Vandaar dat veel van wat 
in het artikel EEREDIENST (Deel I, pag. 656 
t/m 662) over de Kerk in Indië gezegd is, ook 
van den Zendingsarbeid geldt.

Blijkbaar beschouwde men het als een vanzelf 
sprekende zaak dat zij, die in Indië fcitelijk (en 
na de oprichting der Comp. met goed recht) 
als Overheid optraden, niet alleen zorgden voor 
het „conserveeren van het publiek geloof”, 
maar ook voor de verdere uitbreiding daarvan. 
De Zending was dus de zaak der Overheid, in 
casu der Comp., en de Bewindhebbers betrokken 
daarin de vaderlandsche Kerk voor zoover hun 
dit goeddacht.

Gevolg van dezen bedenkelijken toestand was, 
dat waar de kerstening in strijd scheen met de 
handelsbelangen, deze de voorkeur genoten, ter
wijl elders, waar ze bevorderlijk was voor de 
zaken der Comp., de belangstelling niet uit zui
vere motieven voortkwam. Zoo heeft men zelden 
onder Chineezen en nog minder onder Moham
medanen Zendingswerk gedaan; zelfs is eens 
met den Sultan van Tcrnate een contract ge
sloten, dat bepaalde dat de Ternatanen, die 
Christen wilden worden, zouden worden over
geleverd aan de Justitie van den Sultan, ten ge
volge waarvan de zelfs door de Castilianen vele 
jaren geleden gedoopten dit lot zouden onder
gaan; deze overeenkomst wekte in het vaderland 
verklaarbare oppositie, die de Bewindhebbers 
noopte haar „onchristelyck en onbehoorlyck” 
te noemen, zonder dat zij haar evenwel (dit toch 
streed te zeer met hun handelsbelangen) flinkweg 
opzegden. Men trof in Indië een groot aantal 
Christelijke gemeenten aan, door de Spanjaarden 
en Portugeezen gesticht. De R. C. priesters duld
de men niet, en zoo zag men zich genoopt voor 
de verzorging dier gemeenten de noodige maat
regelen te nemen, waardoor men als vanzelf er 
toe kwam om, weder naar het voorbeeld der 
Castilianen, ook eigenlijk Zendingswerk te be
ginnen. Bovendien, waar de bevolking het 
Christendom aannam, had de Comp. met de 
minste moeite het meeste voordeel.

Zoozeer waren Bewindhebbers overtuigd van 
het uitsluitend recht der Overheid in deze aan
gelegenheid, dat zij elk initiatief van de zijde der 
Kerk verhinderden; deze mocht hulp bieden 
wanneer zulks den Hecren XVII goeddocht; 
herhaaldelijk echter handelden dezen buiten 
de kerkelijke adviseurs om of tegen hun advies. 
Gevolg daarvan was, dat de belangstelling voor 
het Zendingswerk al heel spoedig verflauwde 
toen de financieele toestand der Comp. minder 
gunstig werd, om eindelijk geheel weg te sterven.

Het ware echter zeer onbillijk op grond daar
van alles wat de Comp. deed aan winstbejag toe 
te schrijven, of de beteekenis, die haar zendings
werk op zichzelf heeft, te verkleinen. In de 
Instructie van den eersten G. G., Pieter Both, 
(14 Nov, 1606) wordt hem opgedragen zich om-
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te maken van de haar geboden gelegenheid. Met 
veel zorg stelt zij een antwoord op, waarin zij 
betoogt, dat Indië nooit voldoende geholpen zal 
worden als enkele classes hier te lande zoo nu 
en dan een predikant afstaan, maar dat door 
samenwerking met andere classes, beter nog van 
al do Kerken hier te lande een „collegium” moet 
worden opgericht, waar professoren de talen, die 
men in Indië noodig had, en de kennis der daar 
beleden godsdiensten doceeren; waar men dus 
speciaal voor Indië wordt opgeleid. De Kamer 
van Delft nam dit antwoord zeer ter harte, liet 
er afschriften van maken, die aan de andere 
Kamers werden toegezonden, opdat die daarover 
met hare classes overleg zouden plegen. Algemeen 
werd instemming betuigd; vooral de classis 
Walcheren bood krachtigen steun, evenals de 
theologische faculteit te Leiden._ en zoo kwam 
in 1623 het Seminarie van Walaeus tot stand, 
ongetwijfeld het beste wat de Comp. voor Indië 
heeft gedaan, en dat een twaalftal alleszins 
voortreffelijke mannen heeft af geleverd.

De correspondentie in de eerste tientallen 
jaren der 17de eeuw gevoerd door of namens 
kerkelijke colleges hier te lande is vol van be
wijzen van hartelijke belangstelling in den Zen- 
dingsarbeid, en getuigt van een klaar inzicht in ’ 
hetgeen daarvoor noodig is. Voornamelijk twee 
geschriften komen in aanmerking: „De legatione 
evangelica ad Indos capessenda admonitio” van 
Heurnius, een werk dat door Voetius warm is aan
bevolen, en met een opdracht aan Bewindhebbers 
in 1618 bij Elzevier te Leiden verscheen; drie ja
ren later kwam in Den Haag van de pers het „Histo
risch ende GrondicIPverhael van den Standt des 
Christendoms int Quartier van Amboina, mits
gaders van de hoope en de apparentie eenigher 
reformatie ende beternisse van dien.” De schrij
ver is Sebastiaen Danckaerts, in 1616 door de 
classis Enkhuizen naar Indië afgevaardigd, 
die zijn handschrift naar Holland zond, waar 
het ingevolge gunstig advies van de theol. facul
teit te Leiden met een opdracht aan de Staten- 
Gen. verscheen. Een jaar later was Danckaerts 
zelf in Holland, en de door hem verstrekte in
lichtingen hebben stellig niet weinig bijgedragen 
tot vermeerdering der belangstelling. In dit 
verband mag ook vermeld worden, dat men uit 
de geschriften van Gijsbertus Voetius, die van 
1634 — 76 hoogleeraar in de godgeleerdheid te 
Utrecht was, met succes een zendingsleer heeft 
kunnen opstellen, die ook thans nog de aandacht 
verdient. Deze geschriften bewijzen, dat op
rechte vroomheid de schrijvers bewoog, die tot 
daden dreef, welke sympathie wekken, vooral 
wanneer men zich de theologische twisten dier 
dagen herinnert.

Dit alles beloofde veel goeds voor de kerstening 
van Indië. En dat te meer, omdat men weliswaar 
ook in kerkelijke kringen van oordeel was, dat 
de Overheid dit werk moest bekostigen en be- 
vorderen, maar zoo nu en dan toch ook de 
gedachte opkwam, dat de Kerkon zelf zich 
daarvoor offers moesten getroosten. In 1621 
dringt de synodo van Zuid-Holland, die te 
Rotterdam vergadert, aan op de stichting van 
een seminarie in Indië ter opleiding van inlan
ders tot predikant. Zij noemt dit een „stichtc- 
lyck en christelyck werk”, en besluit „dat men 
’t selve opt allerhoockste soude recomman- 
deeren” bij Bewindhebbors, Staten-Generaal en

genomen. De bloeitijd der Zending valt vooral 
in de jaren 1620 tot 1640. Toen de Comp. in 
1795 werd opgeheven was de ijver voor de kerste
ning reeds long verdwenen, en waren de inl. 
Christengemeenten aan verwaarloozing prijsge
geven.

De wijze, waarop Bewindhebbers de zendings
zaken behartigden, oefende natuurlijk op de 
houding der Kerk daartegenover geen gunstigen 
invloed. Toch vond men ook bij haar althans 
aanvankelijk levendige belangstelling, en vooral 
menigmaal een helder inzicht in de behoeften 
van het werk. De kerkelijke personen en colleges, 
die zich daarvoor verdienstelijk hebben gemaakt, 
zijn dezelfde, die ook de kerkelijke belangen van 
Indië behartigden, en in het artikel EERE- 
DIENST zijn genoemd. Bij de keuze der uit 
te zenden personen had men steeds mede op de 
„bekeering der onchristenen” het oog. Vooral 
daarom besloot men spoedig z.g. „vermaanders”, 
die later (ook al hadden ze geen academische 
opleiding genoten) proponenten werden ge
noemd, te autoriseeren tot het bedienen van den 
Doop, een maatregel, die zeker uit een kerk
rechtelijk oogpunt niet in orde was, maar die 
bewijst, dat men reeds in die dagen de eischen 
van het oogenblik zwaarder liet wegen dan 
theoretische bezwaren. Intusschen gevoelde men 
levendig, dat goede voorbereiding voor het gees
telijk ambt in Indië bepaaldelijk met het oog 
op den arbeid onder heidenen en Mohammedanen 
een dringende behoefte was. *) Het denkbeeld is 
het eerst uitgesproken door de classis Delft, het
geen des te merkwaardiger is, omdat deze slechts 
weinig in de gelegenheid was zich met Indische 
zaken te bemoeien. In 1614 bereikte haar het 
verzoek van de Kamer van Delft der O. I.C. om 
baar te voorzien van eenige goede predikanten, 
waarbij uitdrukkelijk werd verklaard, dat het 
vooral te doen was om mannen, die geschikt 
waren om het Evangelie aan de heidenen te 
brengen. In het hierover uitgebrachte rapport 
wordt rondweg uitgesproken, dat het de Comp. 
om rijkdommen en niet om de zaligheid der zielen 
te doen was, en dat zij de religie alleen bevorderde 
om daardoor de Inlanders aan ons volk te binden, 
en zoodoende den koophandel te bevestigen. De 
classis begreep echter, dat het niet noodig was 
door het uitspreken van dit haar gevoelen de 
machtige Bewindhebbers te ontstemmen; zij ziet 
daarin ook geenszins een reden om geen gebruik

*) Dit is des te merkwaardiger als men be
denkt, dat het besef daarvan in Engeland en 
Amerika ook nu nog verre van algemeen is. 
Wel is waar zijn daar de meeste zendelingen 
academisch opgeleide mannen, maar naar 
dezulken zochten ook onze voorvaderen in 
den aan vang der 17e eouw. Zij begrepen echter, 
dat de gewone opleiding voor predikanten voor 
het zendingswerk in Indië niet voldoende was. 
In Duitschland worden de zendelingen semi- 
naristisch opgeleid, maar ook daar worden 
juist die vakken verwaarloosd, die men reeds 
300 jaren geleden hier te lande van de meeste 
beteekenis achtte. Het ontbreken van wat vroe
ger en nu in de opleiding der Ned. zendelingen 
op den voorgrond staat (taalkennis, ethnologie 
in den ruimsten zin des woords, enz.) wordt 
in het buitenland thans hoe langer zoo meer 
als een gebrek erkend.
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daardoor hot gevaar, dat men een oppervlakkig 
Christendom in de hand werkt; een volwassene 
behoort niet gedoopt te worden, tenzij hij zich 
geheel bewust is van de beteekenis der plechtig
heid en dan is er geen enkele reden hem niet tot 
het Avondmaal toe te laten. Maar men dient 
rekening te houden met de opvattingen der 
doopcandidaten, met het gevaar, dat van de 
zijde van den Islam dreigt en vooral met het 
helaas steeds veel te gering getal zendingsarbei- 
ders, waardoor grondig onderwijs van een eenigs- 
zins aanzienlijk aantal doopcandidaten eenvoudig 
onmogelijk wordt. De practijk op het zendings- 
veld dwong dus tot een handelwijze, die uit 
dogmatisch oogpunt niet te verdedigen is.

Daarvan werd echter misbruik gemaakt. De 
in Indië vertoevende Nederlanders wcnschten 
hun bij concubines verwekte kinderen gedoopt 
te zien. De vraag of dit kon geschieden wanneer 
een Europeesch Christen als getuige optrad en 
zich verantwoordelijk stelde voor de christelijke 
opvoeding van het kind, werd door de Kerk hier 
te lande ontkennend beantwoord. De moeders 
moesten dus gedoopt zijn. Werden zij echter 
tegelijkertijd tot het Avondmaal toegelaten, 
en dus als volle lidmaten erkend, dan trof de 
kerkelijke tucht haar, tenzij aan de onwettige 
verhouding een eind werd gemaakt, iets waartoe 
de vaders harer kinderen niet geneigd waren. 
Tot eer van den kerkeraad te Batavia, die in 
de dagen der Comp. als hoogste'kérkdijk college 
in Indië werd beschouwd, moet gezegd worden, 
dat hij van geen toegeven wilde weten. Maar een 
zijner leden de predikant De Boucq, nam een 
dubbelzinnige houding aan, en vooral door zijn 
toedoen werd het punt in geschil aan de vader- 
landsche Kerk voorgelegd.

Ook daar vond hij echter ten slotte geen steun 
De theologische faculteit te Leiden adviseerde 
tegen de scheiding der sacramenten, en de ver
schillende synoden, die er over gehoord zijn, 
vereenigden zich met dit gevoelen. /

Natuurlijk kwam de zaak ten slotte voor de 
Heeren XVII. Hun houding is merkwaardig. 
Den 26stcn Maart 1730 namen zij een resolutie, 
die geheel in overeenstemming was met de kerk< - 
lijke besluiten, alleen met deze belangrijke uit
zondering, dat ze zou gelden voor do Kerk te 
Batavia. Voor de z.g. „buiton-Kerken” d.w.z. 
voor dezulke, waar zendingswerk werd verricht 
en dikwerf talrijke inlandschc christengemeenten 
werden gevonden, werd bepaald, dat aldaar 
naar samenvoeging der sacromontcn zou worden 
gestreefd, maar dat deze slechts in zoover 
mogen worden toegepast, als do gesteldheid der 
kerken het toeliet.

Deze resolutie geeft eenige aanleiding te zeg
gen, dat de heerschappij der Overheid over do 
Kerk toch niet altijd bedenkelijke gevolgen heeft. 
Batavia toch was de plaats, waar het meeste 
gevaar bestond voor misbruik der sacraments- 
schciding; in de zendingsgemeenten daarentegen 
dwong vaak de practijk tot het voorloopig 
vaarden daarvan. Beter dan de kerkelijke Heeren 
begrepen Bewindhebbers, dat met den feitelijken 
toestand rekening moest worden gehouden. Of 

dit ten slotte ook in kerkelijke kringen heeft 
begrepen? Men heeft zich althans zonder tegen
spraak bij do resolutie neergelegd.

Met de Bijbelvertaling hebben de vader - 
landsclie kerken niet veel bemoeienis gehad,

by den Prins „opdat alsoo by deselve mochten 
eenige boquame middelen gevonden ende mildc- 
lyck tocgcleyt worden. Oft oock, des noot synde, 

collecte gedaen by particuliere liefhebbers, tot 
bevorderinge enz.”.

Evenwel, de Heeren XVII waren van deze 
particuliere inmenging allerminst gediend. In 
Walaeus had men een voortreffelijk leider van 
het seminarie gevonden; in het advies van de 
theologische faculteit te Leiden, waar hij toen 
reeds hoogleeraar was (welk advies zeker onder 
zijn invloed is opgesteld, terwijl de leef- en 
huisregel voor de studenten in elk geval van 
zijn hand is) worden beginselen uitgesproken, 
die door de ervaring van welhaast 300 jaren ten 
volle zijn bevestigd. De studenten, nooit meer 
dan 6 in getal, waren huisgenooten van Walaeus, 
en stonden dus onder zijn directe leiding. Toch 
moest deze voortreffelijke inrichting, na een 
vruchtbaar bestaan van helaas slechts 10 jaren, 
in 1633 worden opgeheven. De herhaalde po
gingen van de zijde der Kerk om Bewindhebbers 
tot andere gedachten te brengen mochten niet 
baten.

Deze houding der Comp. (zie ook onder 
EEREDIENST) was fnuikend voor de belang
stelling der Kerk. Omstreeks het midden der 
eeuw is men zoover afgedaald, dat de corres
pondentie bijna uitsluitend loopt over admini
stratieve aangelegenheden, en men kan niet 
anders dan met waardeering spreken van de 
trouw, waarmede men deze eentonige brief
wisseling voerde.

Toch wordt deze eentonigheid nog eenige 
malen verbroken. Vooreerst in 1687 en volgende 
jaren, toen de oprichting van een seminarie voor 
Inlandschc predikers in Indië zelf aan de orde 
was. De houding door de Kerk in deze aange
legenheid aangenomen, is verre van prijzens
waardig. Men wilde een seminarie hier te lande 
onder toezicht der vadcrlandschc Kerk, geens
zins een in Indië. De Heeren XVII gingen echter 
toch hun gang, en de inrichting op Ccylon kwam 
tot stand. Het voornemen bestond voor den 
Maleisclien archipel hetzelfde te doen en niet 
onwaarschijnlijk is, dat de tegenstand der Kerken 
Bewindhebbers van dit plan deed afzien. In- 
tusseben ging het seminarie op Ceylon, dat on
doelmatig was ingericht, weldra te gronde.

Omstreeks 1724 kwam de kwestie der sacra- 
mentsschciding aan do orde. Het ging er om 
of men een volwassene, die tot het Christendom 
wilde overgaan, zou doopen, ook al was hij naar 
zijn eigen oordeel of dat van zijn leermeester 
nog niet geschikt om tot het Avondmaal toe
gelaten te worden. Deze vraag is ook thans nog 
van actueel belang, in onze dagen zelfs weer in 
zeer bijzondere mate. Op zendingsvelden, waar 
massale overgangen plaats grijpen (en dit was 
weldra in Indië het geval) heeft men de nood
zakelijkheid gevoeld om binnen niet te langen 
tijd door middel van den Doop beslag te leggen 
op degenen, die zich voor het Christendom ont
vankelijk toonen, en dus het voorbereidend 
onderwijs niet langer te laten duren dan strikt 
noodzakelijk is; maar ook om dit onderwijs nog 
na het toedienen van den Doop voort te zetten, 
en in verband daarmede de nieujvgedoopten 
eerst nadat dit voortgezet onderwijs met vrucht 
is gevolgd, tot lidmaten aan te nemen en tot het 
Avondmaal toe te laten. Wel is waar ontstaat I
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maar ccnige eigenaardige feiten verdienen ver
melding. Zekere Joan Ferreira, vroeger R.K. 
priester, later als predikant geëxamineerd en 
bevestigd, vervaardigde een vertaling van het 
N. T. in het Portugeesch ten behoeve van de 
destijds nog talrijke Portugeesch sprekende Chris
tenen. In 1070 was hij daarmede gereed, en het 
handschrift werd naar Holland gezonden. Daar 
liet men het door twee predikanten, die men 
daartoe bevoegd achtte, herzien en in overeen
stemming brengen met de Statenvertaling, die 
Ferreira, omdat hij niet voldoende Hollandsch 
kende, niet had kunnen gebruiken. Toen de 
aldus gecorrigeerde (?) vertaling in Indië aan
kwam, bleek ze totaal onbruikbaar en werd de 
oplage op last der Reg. grootendeels vernietigd. 
Zonder medewerking der vaderlandsche Kerken 
kwam eindelijk het Portugeesche N. T. te Batavia 
in 1G93 gereed.

Deze gang van zaken oefende een nadeeligen 
invloed op het tot stand komen van een ver
taling van het O. T.; toen het handschrift 
in 1094 gereed was, toonden Bewindhebbers 
slechts weinig geneigdheid het te laten drukken. 
Eindelijk besloot de Synode van Zuid-Holland 
in 1725 de uitgave voor haar rekening te nemen. 
Opnieuw bleek dat Bewindhebbers van dergelijk 
initiatief der Kerk niet wilden weten; zij ver
boden beslist, dat men het handschrift naar 
Nederland zou zenden, maar wachtten inmiddels 
tot 1745 alvorens zij het voor hun rekening lieten 
drukken.

Over de Maleische vertaling van Leydekker 
zie men onder BIJBELVERTALING. Hier ver
dient aangetcekend te worden, dat de bekende 
predikant Valentijn eveneens den gehcelen Bijbel 
in hetMaleisch heeft overgezet, en het handschrift 
in 1700 den Kcrkeraad te Batavia aanbood.

handeling verrichtte. De opgelegde straffen 
waren vaak zeer zonderling: zoo liet men eens 
de schuldigen rondloopen mot een bord, waarop 
geschreven stond: „Dit zijn afgodendienaars.”

Dat men op dezelfde wijze optrad tegenover 
heidenen blijkt niet. Wel werden aan bekeerlin
gen voordooien toegekend. Wij vinden dan ook 
telkens vermeld, dat geheele dorpen zich bereid 
verklaarden Christen te worden en om een onder
wijzer vroegen. Onze vaderen gevoelden blijk
baar geen behoefte zich rekenschap te geven van 
het psychologisch proces, dat een inlander door
maakt, die van het Heidendom tot het Christen
dom overgaat. Men bekeert zich van de „Duive- 
larijc” tot de „ware Gereformeerde religie” en 
naar het schijnt verbaasde niemand zich daar
over. Wij weten dus niet of bij de overgangen, 
die in de eerste helft der 17de eeuw vrij talrijk 
waren, diepere motieven in het spel waren. Wel 
weten wij, dat de klachten over het gehalte der 
Christenen algemeen zijn. De meeste predikan
ten, ook zij die overigens een juiste opvatting 
hadden van hun taak en vol ijver zich daaraan 
wijdden, zijn nochtans van oordeel, dat de sterke 
arm der Overheid te hulp moet worden geroepen 
om een eind te maken aan heidensche praktijken; 
men stelt die op een lijn met andere misdrijven. 
Maar met een negatief resultaat stelt men zich 
toch allerminst tevreden. Integendeel, de predi
kanten beschouwen het als hun speciale roeping 
om, wanneer door de Overheid het onkruid uit 
den akker is verwijderd, daarin het goede zaad 
te zaaien.1)

l) Vergelijk het hierboven genoemde werk 
van Danckaerts, uitgegevenjin de Bijdragen van 
het Kon. Instituut voor Taal- Land- en Vol
kenkunde, nieuwe reeks 2e deel 1S59 pag. 127: 
„Immers wil wel dat seggen, dat naer alle ap- 
partentic, die tot noch toe gheweest is, vol- 
komentlyck is gheblcecken, dat meest alles 
wat oyt op Amboina int stuck der Godsdienste, 
ende d’acnwas van dien is verrichtet, prin- 
cipalyck door middel ende hanthavinghe 
van ontsach gheschiedt is, ende voortaen 
sal moeten gheschicden tot dat sy sullen 
ghebracht zyn, tot de ware ende gróndighe 
kennissc ende den rechten smaeck van de 
Christclycke Religie, want soo langhe sy die 
ontberen, al waort oock al schoon saeckc, dat 
sy tot ’t voorn, soo verre door authoriteyt 
ghebracht wierden, om te doen ’t ghene sy 
konnen: Soo soude evenwel het principaelste 
daer noch niet zyn, te weten, een Christen hert 
ende ghemoet, dat sy swaerlyck van den 
Duyvel konnen aftrecken. lek wil seggen, dat 
het dan noch al niet meer soude zyn, als datso 
weten souden watmen doen moet, maer dat 
sy ’t niet souden doen alst behoorden; herte- 
lyck berouw ende leetwezon te hebben van 
souden; sich te verdemoedighen voor Gott 
Almachtich; een vernedert ghemoet; een ver- 
slaghen en ghebroocken herte, cenen ver- 
saechden ghoest, ghetemde lusten, affecten 
ende gheneghenhcyt te betrachten, vast gho- 
loove, hoopc, liefde, goedortierentheyt, danek- 
baerhoyt, oprechtheyt, vroomicheyt, Godsa- 
lichoyt, ghedoochsaemhoyt, lanckmoodichoyt, 
verghevingho van misdaden, ende wat sulx 
meer is van Christcdeuchdcn ende plichten.”

Tusschen de beide vertalingen bestond groot 
verschil. Leydekker had zich zooveel mogelijk 
beijverd grammaticaal zuiver Maleisch te schrij
ven, en tegelijkertijd, wanneer de woordenschat 
dier taal hem naar zijn ineening in den steek liet, 
eenvoudig aan vreemde talen, veelal aan het 
Arabisch, zijn woorden ontleend. V alentijn echter, 
die bot grootste deel van zijn 10 Indische dienst
jaren op Am bon doorbracht, bezigde de taal, 
die aldaar bij de Evangelieprediking werd ge
bruikt. Tijdens zijn verblijf in het vaderland 
van 1095 tot 1705 verdedigde hij zijn bandol- 
wijze in menige kerkelijke vergadering en mocht 
de voldoening smaken, dat zijn opvatting in
stemming vond; men drong dan ook bij Bewind
hebbers of» het drukken aan. Dezen volgden 
echter het uit Batavia gegeven advies, dat voor 
de vertaling van Leydekker pleitte.

De Corap. vond bij haar optreden op verschil
lend»,* eilanden Christelijke gemeenten, door de 
I'ortugcezen gesticht. Haar priesters werden als 
staatsgevaarlijk verdreven, alles wat aan liet 
Katholicisme deed denken werd verwijderd en 
langzamerhand begon de Comp. zich het lot dezer 
Christenen aan te trekken. In hetgeen omtrent 
de wijze van optreden wordt medegedeeld, trekt 
zeer sterk de aandacht de dwang, die in zake 
do religie werd uitgeoefend. Do Portugeezon 
waren daarin voorgegaan. Onder degenen, die 
onder hun jurisdictie stonden, verboden zij de 
heidensche praktijken. Dit voorbeeld werd door 
onze vaderen gevolgd. Een gedoopte was straf
baar. wanneer hij eenige hcidcnsch-godsdicnstige '
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i de school. Daarna wordt een onderzoek ingesteld 
naar de vruchten van het godsdienstonderwijs; 
er worden lidmaten aangenomen; na een predi
katie worden Doop en Avondmaal bediend. 
Predikanten, die voor hun prediking van ge
schreven stukken afhankelijk zijn, behandelen 
meestal voortdurend dezelfde stof; V a 1 e n t ij n 
beroemt er zich op, dat hij voor de vuist spreken
de telkens een ander onderwerp behandelde, 
aangezien dit aangenaam bleek te zijn voor de
genen, die hem vergezelden. De vraag schijnt 
gewettigd, of liet voordeel van deze improvisaties 
niet door andere nadeelen werd opgeheven. De 
behandeling van zieken, die thans in het zendings
werk een zoo groote plaats inneemt, ontbreekt 
hier geheel.

Trouwens, wanneer wij ons een beeld trachten 
te vormen van het meer innerlijk deel van den 
arbeid, ontdekken wij vele verschilpunten tus- 
schen verleden en heden. Danckaerts schrijft 
(vermoedelijk in 1619) over de laatstgenoemde 
in 161S weder geopende school, dat eenige leer
lingen „nu al fyntghens konnen lesen, eenighc 
oock wat schryven, doch meest alle te samen 
konnen zij in het Duytsch haer Vader onse, 
Gheloove endc Thien gheboden redelyk wel van 
buyten opseggen”. Blijkbaar overheerscht dus 
op school het godsdienstonderwijs; lezen en 
schrijven komen in de tweede plaats, en van 
rekenen wordt in ’t geheel niet gesproken. Thans 
is de verhouding geheel omgekeerd, en wordt 
het wel eens moeilijk op Zendingsscholen tijd te 
vinden voor het godsdienstonderwijs.

Maar eigenaardig is dat van buiten loeren van 
het Onze Vadei’, de Geloofsartikelen en de Tien 
Geboden, en dan nog wel in liet Hollandsch. 
Weldra werd het z.g. Kort Begrip van Marnix 
van St. Aldegondc in het Maleisch vertaald en 
op de scholen gebruikt. Deze en soortgelijke be
richten wekken den indruk, dat in den zendings- 
arbeid van onze vaderen het aan brengen van 
Christelijke kennis op den voorgrond stond. Zeker 
waren er onder de zendingsarbeiders velen, die 
het woord van Paulus (1 Cor. 8: I) omtrent de 
kennis, die opgeblazen maakt en de liefde, die 
sticht, hadden verstaan. Onder hen mag vooral 
Justus Heurnicus genoemd worden. Zijn hier
boven genoemd geschrift moge wat langdradig 
zijn, het doet weldadig aan door den echt Christe- 
lijken geest, die daaruit spreekt. Toen hij van 1033 
tot 1638 op het eigenlijke zendingsveld vertoefde, 
is hij aan de door hem uitgesproken beginselen 
niet ontrouw geworden. Hij heeft sympathie 
gewekt, ook tegenstand ondervonden, zooals 
getrouw Evangeliedienaar verwachten moet. 
Anderen werkten in denzelfden geest. Maar 
onze voorvaderen gevoelden nog niet de nood
zakelijkheid om zich in te leven in de voor- 
stellings- en gedachtenwereld hunner 
tische hoorders. Zij noemen het animisme dui
velsdienst en den Islam een „contagieuse secte”. 
Deze opvatting behoeft niet te verhinderen 
ernstige poging om zich den gemoedstoestand 
in te denken dergenen, voor wie deze godsdien
sten zijn de inhoud van hun geestelijk bezit. 
Evenwel, zoover brachten onze vaderen het niet. 
Geheel hun oordeel over Ind. 
standen toont, dat zij zich niet konden losmaken 
van den uit het vaderland medegebrachten 
maatstaf. Dientengevolge werd hun oordeel 
onbillijk en oppervlakkig. Vooral aan hun zen-

Een voornaam middel daartoe is de school. 
Danckaerts vermeldt, dat de Portugeczen

^ er reeds een stichtten in het kasteel£>p Amboina.
? In 16Ö8 vond hij ze echter in zeer verwaarloos

den toestand, maar met toestemming der Over
heid opende hij ze weder. Zijn voorganger Ds. 
W i 11 e n s had zich over de resultaten zeer 
ongunstig uitgelaten; D. is van een ander gevoe
len en vermeldt, dat hij weliswaar bevond, dat 
de leerlingen het meeste van hetgeen zij geleerd 
hadden weder kwijt waren, maar dat hij in 3 
maanden tijds zoo belangrijke vorderingen kon 
constatceren, dat hij goede verwachtingen heeft 
voor de toekomst. Hij hoopt deze leerlingen te 
plaatsen in de omliggende dorpen als school
meesters en godsdienstleeraars, aangezien het 
onmogelijk zal zijn die alle met predikanten te 
bezetten. Zij zullen aan hun landgenooten het 
Evangelie kunnen prediken in hun eigen taal 
(hij zelf onderwees hen in het Hollandsch) en zij 
zullen ook de kennis van het Maleisch verbrei
den, waarvan de Hollanders zich, wegens de 
zeer groote verscheidenheid der Inl. talen, bij de 
prediking van het Evangelie zullen moeten be
dienen. Zij zullen ook „den dienst des duivels” 
kunnen beletten en den invloed der Mohamme
danen, „die noyt en rusten in dese quartieren om 
hare contagieuse secte te verbreyden”, kunnen 
tegengaan. Eenige der bekwaamsten van deze 
inlanders wil hij naar Holland zenden om daar 
theologie te studeeren.

Bovendien opent D. 18 Mrt. 161S wederom 
een gewone school, eerst met niet meer dan 10 
kinderen, welk getal weldra tot 30 a 40 aangroeit, 
„maar is meest door vreese ende ontsach ghe- 
sekiet”. Weldra beklagen zich de ouders, dat zij 
niet in staat zijn hun kinderen ter school te 
zenden, omdat zij daardoor de inkomsten missen, 
die deze hun verschaffen. D. bevindt deze klacht 
bij onderzoek gegrond, en in Febr. 1619 verkrijgt 
hij van den G.G. C o e n, als deze Arabon be
zoekt, dat aan ieder kind per dag een pond rijst 
zal worden uitgekeerd, wanneer het werkelijk de 
school bezoekt. Het getal leerlingen stijgt nu tot 
60 a 70. Weinig zal D. hebben vermoed, dat hij 
door dezen vrij onschuldigen maatregel den 
naam „rijstchristenen” in de wereld bracht, die 
nu nog niet alleen in Nederland maar ook in 
Duitschland gebruikt wordt voor bekeerlingen 
der Zending, van wie beweerd of vermoed wordt, 
dat het hun bij hun overgang om stoffelijk voor
deel te doen was.

Het Zendingswerk krijgt dan, althans wat het 
uiterlijke aangaat, reeds dadelijk het voorkomen, 
dat het nog heeft. De Europeesche zendeling 
heeft onder zijn leiding een grootcr of kleiner 
aantal filialen, waar Inlanders tegelijkertijd als 
godsdienstleeraars en als schoolmeesters optre
den, die hij geregeld bezoekt en door middel 
waarvan hij op de groote menigte invloed oefent. 
Van deze bezoekreizen zijn verschillende rappor
ten in de archieven bewaard en ettelijke daarvan 
zijn in druk verschenen. Het lezen daarvan moet 
wel den zendingsarbeider van den tegenwoordi- 
gen tijd in menig opzicht aan eigen werk doen 
denken. Wij zien den predikant van de eene 
gemeente naar de andere reizen, ’s Morgens aan
komende, geldt zijn eerste bezoek meestal de 
school. Daar wordt onderzoek gedaan naar de 
opkomst der leerlingen, hun vorderingen, het 
gedrag van den onderwijzer en zijn houding in
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dingswcrk deed dit groote schade. Dat do resul
taten daarvan nog veel te wenschcn overlieten, 
ontging trouwens niet aan hun aandacht. En zij 
lieten het niet ontbreken aan pogingen om daarin 
verbetering te brengen. De door de leiders in het 
vaderland uitgesproken beginselen (men denke 
vooral aan het bestudeeren van inl. talen en 
godsdiensten in het seminarie van Walaeus) 
geven aanleiding tot de onderstelling, dat men 
op den duur wel tot betere inzichten zou zijn ge
komen. Maar het seminarie werd weldra geslo
ten; het bleek ontzaglijk moeilijk in Nederland 
de geschikte mannen voor het werk te vinden; 
en de ijver der Bewindhebbers verflauwde merk
baar.

Het tijdperk van bloei der Oud-Nederl. Zen
ding is dan ook reeds omtrent de helft der 17de 
eeuw vrijwel gesloten. De daarop volgende ander
halve eeuw getuigen eerst van afnemende be
langstelling, daarna van hand over hand toe
nemende verwaarloozing. Reeds Danckaerts had 
er op gewezen, dat de inl. helpers geregeld moes
ten worden gecontroleerd. Toen het peil der 
predikanten daalde, of hun aantal ten eenenmale 
onvoldoende was, werden de bezoekreizen van 
minder beteekenis en bleven de gemeenten soms 
jarenlang daarvan verstoken. De toestand werd 
eindelijk zoodanig, dat men zich er over verbazen 
moet, dat ook niet in ons tegenwoordig Ned.- 
Indië, evenals op Formosa en Ceylon, het Chris
tendom geheel verdwenen is.

Reeds voor de Comp. te gronde ging was in het 
vaderland voor de Zending een nieuwe periode 
aangebroken. In Duitschland hadden de Herrn- 
hutters, in Engeland de Baptisten het voorbeeld 
gegeven. Hun denkbeelden vonden in ons vader
land een welbereid en bodem, en onder den in
vloed van den vurigen Dr. Van der Kemp (later 
zendeling in dienst der London Missionary So
ciety in Zuid-Afrika), werd den 17dcn Dcc. 1797 
te Rotterdam het „Ned. Zendelinggenootschap, ter 
voortplanting en bevordering van het Christendom, 
bijzonder onder de Heidenen” gesticht. In art. 2 
van zijn Algem. Bepalingen verklaart het te 
willen „gehouden worden voor een algemeen 
Christelijk Genootschap, dat alleen ten doel heeft 
om het ware en werkdadige Christendom, zooals 
het in de hoeken des O. en N. T.’s is vervat en in 
de artikelen der Algem. Christ. Geloofsbelijde
nis is ui! gedrukt, zonder bijvoeging van menschc- 
Ijjke leerbegrippen, eenvoudig en oprecht in de 
harten der menschen in te planten”. Het ver
wacht als zijn medearbeiders te zien toetreden 
dezulken „die gedrongen worden en onderling 
verbonden zijn door het geloof des harten in don 
Heer Jezus Christus, als den Goddolijken Ver
losser, die voor de zonde heeft geleden, Hij recht
vaardig voor de onrochtvaardigcn, opdat Hij ons 
tot God zoude brengen, en door de daaruit voort
vloeiende liefde jegens God on elkander, naar den 
inhoud van het Evangelie” (art. G). Men bekom
merde zich dus niet om kerkolijko scheidsmuren; 
integendeel, de stichters des Gen. waren mannen, 
die het bestaan daarvan betreurden, en die in elk 
geval begrepen, dat in Nederland historisch ge
worden toestanden niet naar het zendingsveld 
moesten worden overgebracht. Natuurlijk wekte 
dit tegenstand in streng kerkelijke kringen; maar 
deze woog niet op tegen do geboden sympathie.

De tijdsomstandigheden waren voor het on

dernemen van eigenlijk zendingswerk niet gun
stig. Daarom hield men zich aanvankelijk on
ledig met Evangeliesatiearbeid in Europa. Maar 
zoodra mogclijk wendde men zich tot de Heide
nen.

Gcruimcn tijd was het Gen. de eenige zendings- 
organisatie in ons vaderland. 1). Omstreeks het 
midden der vorige eeuw echter kwam daarin 
verandering. Niet omdat men bezwaar had tegen 
het onkerkelijke standpunt van het Gen., maar 
wel omdat onder Bestuurders en leden de z.g. 
Evangelische (Groninger) richting en later ook 
het Modernisme veld wonnen. De inmiddels ook 
onder den invloed van het Reveil sterk toegeno
men belangstelling voor den Zcndingsarbeid, 
kwam dientengevolge niet alleen aan het Gen. 
ten goede, maar gaf aanleiding tot het stichten 
van verschillende nieuwe corporaties. Zoo kwam 
in 1847 de „Doopsgezinde Vereeniging ter bevor
dering der Evangelieverbreiding in de Ned. Over- 
zeesche Bezittingen” tot stand. In hetzelfde jaar 
werd de vereeniging „de Christen werkman” ge
sticht. Zij was vooral het werk van den bekenden 
filantroop O. G. Heldring, die van het denk
beeld uitging, dat de Evangelieprediking niet 
alleen geschieden moest door in het bijzonder 
daarvoor opgeleide en uitsluitend daartoe be
stemde personen, maar eveneens door een groote 
schare Christenen, die zich onder de. Heidenen 
zouden vestigen (kolonisatie) als ambachtslieden 
of ambtenaren, maar ook als colporteurs, evange
listen of catechiseermeesters, en door handel en 
wandel het Christelijk leven zouden prediken. 
Van eigenlijke kolonisatie is nooit iets terecht 
gekomen. Maar geholpen door den gelijkgezinden 
Berlijnschcn predikant J. Goszner heeft de Ver- 
ceniging tusschen 1849 en ’58 52 personen uit
gezonden, waarvan velen, mannen van geringe 
ontwikkeling, die zonder eenige voorbereiding 
van beteekenis plotseling uit Europa naar Indië 
werden overgeplaatst, jammerlijk mislukten; 
maar onder wie toch ook personen zijn geweest 
van „singuliere gaven”, die met eere mogen 
worden genoemd en met zegen hebben gearbeid.

In 1851 volgde toen het „Oen. voor in- en uit
wendige Zending te Batavia”. Het heeft geruimen 
tijd aan de Zending belangrijke diensten bewe
zen, 2) o.a. door mede te werken aan het tot 
stand komen van het seminarie te Depok, van de 
zendingsconferentics op Java, en door samen te 
werken ïuct de vereeniging „de Christen werk
man”, de Ermeloosche Zending sgemeente (zie 
beneden) en het Java-Comité (idem).

Deze Ermeloosche Zending sgemeente werd in 
1850 gesticht door Ds. Witteveon. Hij verzuimde 
echter te zorgen voor een goede organisatie en do 
weinige mannen, die van haar zijn uitgegaan, 
gingen meestal in dienst van andere corporaties 
over.

In 1855 werd het Java-Comité te Amsterdam 
gesticht. Aanvankelijk wilde hot niet'anders zijn

:

x) Do in 1793 hier te lando opgerichte 
„Broedcrsocieteit tot uitbreiding van het 
Evangelie onder de Heidenen” thans bekend 
onder den naam van „Zendingsgenootschap 
der Evangelische Broedergemeente” te Zeist, 
kan hier onbesproken blijven, omdat deze 
corporatie uitsluitend in Surinamo arbeidt.

2) Thans verricht het belangrijk werk op 
het gebied der inw. zending te Batavia.
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!; van het bovengenoemde lande bezwaar maakte tegen vermeerdering van 
het aantal Hulppredikers en opname der ge
meenten op dit arbeidsveld in het verband der 
Prot. Kerk, werd het Comité gereorganiseerd 
en nam het den naam aan van Comité, ter voor
ziening in de geestelijke behoeften der gevestigde 
Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op 
de Sangi- en Talauereilanden. Het coöpteert 
zichzelf, maar kiest zijn leden zooveel mogelijk 
uit de leden der Hoofdbesturen van liet Java 
Comité, de Ncd. Zend. Ver., de Utr. Zend. Ver. 
en het Ned. Zend. Gen. Met dit Comité sloot de 
Regeering een overeenkomst, volgens welke zij 
voor iederen werkelijk aanwezigen zendeling (hier 
officieel Dienaar des Woords genoemd) een sub
sidie uitkeert van / 3500. — ’s jaars, waartegen
over liet Comité de leiding van het werk op zich 
neemt en de verder voor het werk noodige gelden 
tracht bijeen te brengen. Aangezien voor de op
leiding, uitrusting en passage, salarissen en pen
sioenen der Hulppredikers alleen (ongerekend 
wat voor hun inl. hulppersoneel noodig zou zijn) 
een som van / 67.000.— ’s jaars zou moeten 
worden uitgetrokken, bespaarde de Reg. door 
dezen maatregel (er wordt slechts voor hoogstens 
9 Dienaren des Woords subsidie uitgekeerd) 
een zeer belangrijk bedrag, en werd het particu
lier initiatief zoowel hier te lande als in Indië ge
prikkeld: het S.- en T.- C.moet jaarlijks zorgen 
voor een som variëerende van 50 tot 100% van 
het Regeeringssubsidie, terwijl de inl. Christen
gemeenten, die toch reeds meer dan elders in 
eigen behoeften voorzagen, aangespoord worden 
in deze richting verder te gaan. Deze regeling 
kwam in 1904 tot stand. In verband met de 
verhooging van de salarissen der Hulppredikers 
in 1917 werd het subsidie voor eiken Dienaar des 
Woords op ƒ 5250 gebracht.

In 1889 werd opgericht de „ Vereeniging lot 
ondersteuning van zendelingen der Salatiga- 
Zending op Java” gevestigd te Utrecht. Mevr. 
Ie Jolle, later (door tweede huwelijk)"Mevr. van 
Vollenhoven (zie beneden), bleef zich, nadat 
zij in 1857 voor goed naar Nederland was terug
gekeerd, dé belangen aantrekken van den kring 
van Christenen, die door haar Evangelisatiear- 
beid was ontstaan. Eerst werd samenwerking 
verkregen met de Ermeloosche Zendingsgo- 
meente, maar later sloot men zich in gemeen
schappelijk overleg aan bij de „Ncukirohener 
Mission”, gevestigd in het plaatsje Ncukirchen 
bij Duisburg in de Rijnprovincie. In haar „An- 
stalï1’ worden Evangeliebeden opgeleid voor de 
In- en Uitwendige Zending. Js hun opleiding 
voltooid, dan wijdt een ieder zich aan het werk, 
waartoe hij zich hot meest geroepen voelt. Hij 
blijft dan wel in verband met de Anstalt, maar 
staat niet onder haar directie en leeft evenzeer 
als deze van ingekomen giften, zonder ooit 
daarom te vragen en zonder aanspraak te maken 
op een vast salaris. Ettelijke van de hier opge
leide mannen stelden zich voor den arbeid op 
Java beschikbaar en zoowel de Anstalt in Neu- 
kirchen als het te Utrecht gevestigde Comité 
maken hun de giften over, die zij voor dit werk 
ontvangen, fn Juni 1888 vereenigden zich de 
zendelingen tot een Bond, die in 1912 rechtsper
soonlijkheid verkreeg en cenige organisatie in 
den arbeid bracht.

Eindelijk werd in Febr. 1901 te Utrecht de 
Geref. Zendingsbond opgericht. Zijn bestuurders

dan een hulpverceniging 
Bataviascke Genootschap, waarvoor men gelden 

inzamelen. Door den loop der gebeurtenissenzou ___
kwam men er toe cenige door de Ermeloosche 
Zendingsgemeente uitgezonden mannen in zijn 
dienst te nemen, ten gevolge waarvan het Comité 
als zelfstandige zendingscorporatie optrad.

Tot nu toe had men vermeden rechtstreeks 
tegenover het Ned. Zend. Gen. op te treden, ook 
al koesterde men daartegen bezwaren. Dit werd 
anders, toen in 1858 de Nederlandsche Zendings- 
vexeeniging werd gesticht te Rotterdam, die in art. 
2 van haar statuten verklaarde, dat zij „bestaat 
uit leden, die erkennen, dat. de Heere Jezus Chris
tus een volkomen Zaligmaker is; die dit in hun 
wandel betoonen, en verklaren niet te mogen sa
menwerken met degenen, die zijn waarachtige en 
eeuwige Godheid loochenen” x). Anderen gevoel
den geen sympathie voor dit standpunt (O. G. 
Heldring en N. Beets behoorden tot hen) en sticht
ten in 1859 de Ulrechtsche Zendingsvcreeniging, die 
als haar grondslag uitspreekt haar geloof „in de 
groote waarheden, door alle eeuwen in de Christe
lijke Kerk, en bepaaldelijk door de Kerken der 
Hervorming beleden”. Weer anderen, onder wie 
vooral C. Schwartz en de oud Resident I. Esser

'
:

§ ;

moeten worden genoemd, stichtten te Amster- 
dam in 1S61 de Gereformeerde Zending svereeni- 
'ging. Voorloopig bleven nog vele „orthodoxen” 
aan het Gen. getrouw. Ettelijken hunner deden 
echter in 1864 een poging om den grondslag des 
Gen. in zoodanigen zin verder uit te werken, dat 
daardoor Evangelischen en Modernen genood
zaakt zouden worden uit te treden. Zij slaagden 
niet en zoo bleef hun niets anders over dan zelf 
heen te gaan. Een poging, die in 1865 van mo
derne zijde werd ondernomen om den grondslag 
des Gen. geheel te laten vervallen, mislukte 
eveneens.

Buiten verband met den strijd in en om het 
Gen. staat de oprichting van nog ettelijke andere 
corporaties.

De wensch om in de Lutherscke kringen in 
Nederland meer belangstelling te wekken voor de 
Zending gaf aanleiding tot het stichten in 1872 
van het Nederlandsch Luthersch Genootschap 
voor In- en Uitwendige Zending te Amsterdam.

In 1885 werd het Sangi- en Talaud-Comitè 
opgericht. De naar deze eilanden gezonden zen- 
deling-werklieden stonden althans in naam onder 
het Bestuur van het Gen. voor In- en Uitw. Zen
ding te Batavia. Toen de uitzending van nieuwe 
arbeiders noodig bleek en het Comité voor den 
Christen werkman was opgeheven, wendde ge
noemd Gen. zich tot het Java-Comité, en dit 
riep de hulp in van de Ned. en Utr. Zend. Ver., 
en gezamenlijk richtte men het Sangi- en Talaud- 
Comité op, dat zich belastte met de opleiding 
benevens de zorg voor de kosten voor uitrus
ting en passage tot Batavia van nieuwe zen
delingen. Hoewel het Comité meer deed dan 
het had beloofd, bleek toch deze organisatie 
voor den goeden gang van het werk op den duur 
onvoldoende. En aangezien de Regeering hier te

■

J) In 1916 werd dit artikel gewijzigd; het 
luidt nu: Leden kunnen slechts zij zijn, die de 
waarachtige en eeuwige Godheid van Christus 
erkennen, Hem als volkomen Zaligmaker be
lijden en daaraan willen medewerken tot het 
in art. 1 genoemde doel.
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zijn mannen, die tot de z.g. „Gcroformeerde rich
ting” in de Ncd. Herv. Kerk behooren. In do 
gemeenten, waar hun prediking gewenscht wordt, 
werd weinig voor de Zending gedaan. De Bond 
trachtte daarin verandering te brengen en slaagt 
daarin op bevredigende wijze. In 1913 werd 
de eerste zendeling uitgezonden.

Geen der tot nu toe genoemde vereoniging 
zelfs niet de Doopsgezinde of Luthcrscke, staat 
op zuiver kerkelijk standpunt. Immers het feit, 
dat een vereoniging uit leden bestaat, die allen 
tot een en hetzelfde Kerkgenootschap behooren, 
stempelt haar werk nog niet tot kerkelijke Zen
ding. Dit is alleen daar het geval, waar men van 
oordeel is, dat alleen de Kerk tot het verrichten 
van zendingsarbeid bevoegd is. Deze meening was 
men toegedaan in den kring der bovengenoemde 
Geref. Zend. Ver., en deze heeft dan ook, toen 
in 1892 de vereoniging van de Christ. Geref. Kerk 
(Afgescheidenen) met de Ned. Duitsch Gerefor
meerde Kerken (Dolecrenden) in de „Gerefor
meerde Kerken” tot stand kwam, haar werk aan 
deze laatste overgedragen. Op de Generale 
Synode, te Middelburg in 1896 gehouden, kwam 
nu een uitvoerig rapport over de Zending ter 
tafel en werden de beginselen vastgesteld, waar
door op Geref. standpunt de arbeid moet worden 
beheerseht. Op grond daarvan nam de Synode te 
Arnhem in 1902 een zendingsorde aan. Deze 
gaat, evenals de algemeene Kerkenorde, uit van 
de autonomie der plaatselijke Kerk. Zij alleen 
heeft het recht iemand in een geestelijk ambt te 
stellen. Alleen aan de roeping eener plaatselijke 
kerk kan dus iemand het recht ontleenen als 
Bedienaar des Goddelijken Woords en der Sacra
menten op te treden, en hij blijft in zijn werk ge
bonden aan do besluiten van den raad der Kerk, 
die hem in het ambt instelde. Zendelingen dra
gen dus hier den titel van Missionaire Predikan
ten. Zij hebben geheel dezelfde opleiding ge
noten als hun collega’s in het vaderland; alleen 
moeten zij, wanneer zij een beroep tot den zen
dingsarbeid aannomen, een examen afleggen in 
de missionaire vakken. De Zending gaat dus uit 
en staat onder het bestuur van de plaatselijke 
Kerk en haar kerkeraad; is zij te klein om alleen 
de lasten aan zulk een werk verbonden te dragen, 
dan vereenigt zij zich met andere Kerken, die 
dan aan een bepaalde plaatselijke Kerk het be- 
roepingswerk opdragen. Een centrale organisatie 
voor dit werk bestaat alleen in zoover, dat de 
Generale Synode 12 Deputaten tot Zending onder 
heidenen en Mohammedanen benoemt, die zaken 
van algemeen belang behartigen, b.v. die der 
School tot opleiding van inl. helpers. Zij hebben 
in sommige spoodeischendc gevallen en in ge
schillen, die lusschen de zendende kerken rijzen, 
de beslissing in handen; verder over het arbeids
veld, dat een Kerk zou willen kiezen, terwijl 
zij door de zendende Kerken in gevallen, in de 
Zendingsorde genoemd, moeten geraadpleegd 
worden. Tevens bezorgen zij de uitgaven der 
Zendingsorganen, en bohecren de ; algemeene 
zendingskas. Om hen in staat te stellen aan 
hun geldelijke verplichtingen te voldoen, 
storten de zendende Kerken V10 vftn hun in
komsten in de algemeene kas, terwijl de Ker
ken, die zelf nog geen eigen zendingsterrein 
hebben te verzorgen, hunne geheele collecte voor 
de Zending moeten storten. Bij dreigend tekort 
zijn bovendien de Deputaten gemachtigd

extra collecte in alle Kerken uit te schrijven.
Ondanks de moeilijke jaren, die het Ned. 

Zend. Oen. door maakte, bleef het de grootste 
en belangrijkste corporatie in het vaderland. 
Intusschcn is het getal dergenen, die in de Zen
ding belangstellen onder hen, die in kerkelijke 
kringen „modernen” genoemd worden, niet 
groot genoeg om, zelfs in vereoniging met 
de Evangelischen, een groote corporatie als deze 
op de been te houden. En aangezien lang niet 
alle orthodoxen het Gen. den rug hadden toe
gekeerd, verkregen deze laatsten op den duur 
de meerderheid, ook al bleef en blijft de traditie 
gehandhaafd, dat men zooveel mogclijk samen
werking zoekt ook met degenen, die in dogma
tisch opzicht verschillen.

Door dezen gang van zaken verviel een voor
naam argument, dat geleid had tot de groote 
versnippering van krachten op zendingsgebied. 
Aangezien de groote nadoelen daarvan door 
betere bekendheid met het arbeidsveld zelf hoe 
langer zoo meer aan den dag traden, besloot men 
een poging te doen tot samenwerking. Het 
N. Z. G. deed den eersten stap door in 1902 aan 
de Utr. Zend. Ver. voor te stellen voortaan ge
zamenlijk hun kweekelingen op te leiden. Daar
door zou een belangrijke besparing van kosten 
worden verkregen, die aan het werk zelf ten 
goede zou komen. Nadat tevergeefs pogingen 
in het werk waren gesteld om ook de N. Z. V. 
tot samenwerking te bewegen, besloten de beide 
eerstgenoemde corporaties hare eigene inrich
tingen tot opleiding van zendelingen op te heffen 
en gezamenlijk de Nederlandsche Zendingsschool 
te stichten, die bedoelt te zijn een algemeene in
richting tot opleiding van zendelingen, Hulp
predikers en andere Evangeliebodcn voor Ned.-

en,

Indië1), waarvan verschillende corporaties gebruik f) 
kunnen maken/Zij kwam in 1905 tot stand. _ / -
Haar zes leden worden benoemd voor de helft 
door het hoofdbestuur van het N. Z. G., voor 
de andere helft door dat der U. Z. V. De school 
werd gevestigd in het oude ZendingsMiis van 
liet X. Z. G., te Rotterdam. De leiding van het 
onderwijs is opgedragen aan een Rector; de 
opleiding duurt G jaren, en is verdeeld over drie 
klassen. De eerste dient om de leerlingen te 
brengen op het peil van hen, die een M.U.L.O. 
school hebben doorloopen. Voor de studie der 
theologische vakken is de tweede klasse (het derde 
en vierde leerjaar) bestemd, waarna de leerlingen 
door de Comm. tot de Zaken der Prot. Kerken 
in Ned. O. en W.-Indië geëxamineerd worden.
Aan het einde dezer klasse wordt bepaald voor 
welk arbeidsveld de toekomstige zendeling be
stemd is en in do hoogste, klasse houdt hij zich bezig 
mot do studie van de daar gesproken taal (zooveel 
mogelijk) verder met medische studiën en andere 
practische vakken.

Wanneer leerlingen zich aanmolden, die M.U.
L.O., Middolbaarof Gymnasiaal onderwijs hebben 
genoten, of ook een examen als onderwijzer heb
ben afgelegd, worden zij dadelijk in de tweede 
klasse geplaatst; candidaten in do thcol. dade
lijk in de derde klasse. Do leeftijd voor de op-

l) In 1917 liet men de woorden voor „Ned.- 
Indië” uit do statuten wegvallen en sedert 
1920 maakt ook de vereoniging „opleidings
school voor ovangelisten” voor haar kweeke
lingen van de Ned. Zend. School gebruik.een

- £
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name wordt zoo geregeld, dat niemand jonger 
dan op 23 jarigen leeftijd wordt uitgezon
den. In de eerste 14 jaren van haar bestaan 
heeft de school, behalve voor het N. Z. G. en 
de U. Z. V., kweekelingen opgeleid voor het 
S. en T. C., de Doopsgez. Zend. Ver., de Geref. 
Zend. Bond en het Zendingsgen. der Broeder- 

te Zeist. Het gebouw te Rotterdam werd

Nog vóór onze Koloniën uit Engelsche handen 
weder in de onze overgingen ondervond men in 
Indïc, dat in het vaderland de belangstelling in 
Indië’s geestelijke belangen verlevendigd was. 
Reeds in 1814 kwamen de eerste drie zendelingen, 
in wier uitzending het Nederlandsch Zendeling
genootschap althans de hand had gehad, te_Bata- 
via aan. Het waren J. Kam, J. C. Supper, en 
£». Brüclener. Eerstgenoemde werd weldra als 
predikant te Ambon benoemd. Daar aangekomen 
vond hij de Christ. gemeenten in hoogst ver
waarloosden toestand. Naar het schijnt waren 
er 27 op het eiland Ambon. Kam had echter nog 
17 omliggende eilanden te bedienen; sommigen 
noemen dan ook een aantal van 80 Christ. ge
meenten. De opgaven omtrent het aantal gc- 
doopten verschillen van 20.000 tot 50.000. Met 
grootc energie trad Kam op en rusteloos was hij 
werkzaam tot aan zijn dood in 1833. Niet zonder 
reden heeft men hem den Apostel der Molukken ge
noemd. Aan hem kan men dank weten, dat het Zen
dingswerk overal in de groote Oost opbloeide. 
Zijn invloed strekte zich.uit Zuidelijk naar de Zuid
wester en Zuid-Ooster eilanden; ook op Timor 
werd het werk hervat. Op Tcrnatc en later op 
Mënado werden door zijn bemiddeling zende
lingen als predikanten geplaatst. Voortdurend 
rondreizende, trad hij overal organiseerend op 
en gaf hij den stoot tot nieuwe actie. Natuurlijk 
kenmerkte zijn werk zich meer door breedte dan 
door diepte; dit was niet anders mogelijk ten 
gevolge van het zeer uitgestrekte terrein zijner 
werkzaamheid. Niettemin oefende hij door zijn 
oprechte vroomheid en groote toewijding ook 
rechtstreekscben invloed. Gestadig werden door 
het N. Z. G. nieuwe zendelingen uitgezonden, 
die door K.’s bemiddeling plaatsing vonden. 
Aangezien hun taak veelal was het ver
zorgen der inl. Christengemeenten uit de da
gen der Comp., betaalde vaak de Regeering 
hun traktement. In 1854 sloot zelfs het Gen. met 
de Reg. een overeenkomst. Het Gen. leverde 
mannen; de Reg. daarentegen salarieerde. Even
wel was hun positie niet geregeld; niemand wist 
of ze gouvernementsambtenaren waren of niet. 
Voor hun verlof, pensioen enz. was niet gezorgd. 
Dit leverde allerlei moeilijkheden op en mede 
daaraan moet het zeker worden toegeschrevon, 
dat in 1804 het contract niet werd vernieuwd. 
De Reg. bleef toen do aanwezige zendelingen 
salarieeren en in 1807 werd hun positie als 
„Hulppredikers ten behoeve der inl. Prot. Chris
tengemeenten” geregeld (zie onder EERE- 
DIENST).

Ook aan het onderwijs wijdde het N. Z. G. 
zijn aandacht. In de dagen der Comp. had men 
wel scholen gesticht, maar van geregelde op
leiding van onderwijzers was slechts gedurende 
zeer korten tijd eenig werk gemaakt. Hun ont
wikkeling liet dus alles te wenschen over. Na 
het herstel van ons gezag verbeterde de toestand 
in zoover eenigszins, dat tot onderwijzers werden 
aangesteld jongelieden, die een tijdlang in de 
woningen der zendelingen hadden vertoefd, en 
van hen eenig onderwijs hadden genoten. Om 
verdere verbetering aan te brengen zond het 
Gen. in 1834 een zendeling-onderwijzer naar 
Indië, die in het volgend jaar op Ambon een 
kweekschool opende. Deze inrichting bleef tot 
1864 in stand en heeft het hare bijgedragen, tot 
verbetering van het gehalte der onderwijzers.

w

gem.
veel te klein voor het steeds toenemend aantal 
leerlingen; de Vereeniging opende in 1917 een 
nieuw gebouw te Oegstgeest bij Leiden, waar
door de gelegenheid om gebruik te maken van 
de onderwijskrachten der Leidsche Hoogeschool 
belangrijk gemaklcelijker werd. In het voorjaar 
van 1919 besloot ook de Ned. Zend. Vereeniging 
haar eigen opleiding op te heffen en zich bij de 
Ned. Zend. School aan te sluiten. Sedert be
noemt ook zij in het bestuur dezer laatste drie 
leden evenals het N. Z. G. en de U. Z. V*

De oprichting der Ned. Zend. School is niet 
de eenige vrucht van de toenadering tus- 
schen de Ned. Zendingscorporatics. In 1904 werd 
de toenmalige Director van het zendingshuis van 
het N. Z. G. en secretaris des Gen. benoemd tot 
Director-secretaris van de U. Z. V., om als zoo
danig op te treden op 1 Juni 1905. Met toestem
ming des Gen. nam hij deze benoeming aan en 
ook de weldra daarop volgende gelijksoortige 
van het S. en T. C. Tot Mei 1908 vervulde hij 
deze functies tegelijkertijd met die van Director 
van het internaat der Zendingsschool. Sedert 
dien werden deze werkzaamheden verdeeld, 
thans over 3 Zendingsdirectoren, die optreden 
als Directie der drie samenwerkende Zendings- 
corporaties, waarbij zich, voorzoover betreft de 
behartiging harer belangen hier te lande, de 
Rlieinische Missions gesellschaft, sedert 1S96 door 
een te Amsterdam gevestigd Comité hier te lande 
vertegenwoordigd, heeft aangesloten (1913). De 
samenwerkende corporaties hebben overigens 
ieder haar eigen organisatie'; er bestaat een per
manente Comm. van samenwerking, die optreedt 
zoodra eenig gemeenschappelijk belang moet 
worden behartigd.

Uit dit overzicht blijkt voorzeker een krachtige 
vermeerdering van belangstelling voor de Zen
ding in den loop der vorige eeuw. Toch wordt 
er met reden geklaagd over te geringe offer
vaardigheid der Christelijke gemeente. Voor de 
opvoeding dezer laatste tot Zendingsgemeente 
is ongetwijfeld de organisatie in de Geref. Kerken 
de beste; deze hebben dan ook in de laatste 
jaren hun zendingswerk zeer krachtig uitge
breid. Het voorbeeld werkte vooral in de kringen 
van de Ned. Herv. Kerk stimuleerend. Ongetwij
feld hebben de verschillende, vooral de grootere 
Zendingscorporatics groote verdienste voor het 
wekken van zendingsbelangstelling in deze en 
andere Kerken. Maar sedert den aan vang dezer 
eeuw beginnen ook verschillende kerkelijke col
leges, vooral kerkeraden en classicale vergade
ringen, zich bezig te houden met de vraag hoe 
de Kerk het best haar taak op zendingsgebied 
kan vervullen. Tastbaar resultaat dezer kerke
lijke Zendingsactie in de Ned. Herv. Kerk is 
een vrij aanzienlijke vermeerdering der vaste 
inkomsten van de zendingscorporatics, benevens 
gestadig overleg met deze, waarvan slechts toe
nadering tuschen Kerk en Zending het gevolg 
wezen kan.
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Do scholen worden op kosten van het Gouv. onder
houden. De samenwerking tusschen Rcgeering en 
Zending liet echter helaas veel te wenschen over.

Op Timor, de Zuid-Oostor en Zuid-Wcster 
eilanden staakte het Gen. (mede ten gevolge van 
don voor Europeanen zeer ongunstigen gezond
heidstoestand op de laatstgenoemde twee ei
landengroepen) geleidelijk den arbeid, die door 
de Ind. Kerk wordt voortgezet.

Steeds zooveel mogelijk zich aansluitende bij 
het werk onzer voorvaderen, wijdde het Gen. 
zijn aandacht aan de Minahasa. Na een mislukte 
poging in 1822, werd in 1827 een predikant te 
Mënado geplaatst, aan wiens krachtige vertogen 
het te danken is, dat in 1831 de zendelingen 
Riedel en Schwartz in dit gewest aankwamen 
en zich te Tondano en Langowan vestigden. 
Eerstgenoemde beperkte zijn werkzaamheden 
grootendeels tot zijn woonplaats en do gemeente 
te Tondano is onder zijn leiding een der beste 
in de Minahasa geworden. Schwartz daaren
tegen heeft, toen na een 6 a 7tal jaren de tegen
stand tegen het Evangelie gebroken was, in 
breeden kring gearbeid. Vele kampoengs wendden 
zich tot hem met het verzoek om onderwijzers 
en nadat men korten tijd van Ambonsche werk
krachten gebruik had gemaakt, besloot men 
weldra het op Amboina gegeven voorbeeld te 
volgen, en stelde men de anak piara (pleeg
kinderen) der zendelingen tot onderwijzers en 
godsdienstleeraars (goeroes) aan. Van het kam- 
poengbestuur werd geeischt een gebouw, dat voor 
kerk en school kon dienst doen, en een woning 
voor den goeroe., terwijl door leveranties in 
natura en diensten der oudste leerlingen in diens 
traktement werd voorzien; van de zijde van het 
Gen. ontving hij een toelage van niet meer dan 
/ 5. — ü, / 10.— per kwartaal. Naarmate het werk 
zich uitbreiddc, werden ook meer zendelingen 
naar dit gewest afgevaardigd, dat ten slotte in 
10 zendelingressorten verdeeld werd. Sedert 
ongeveer 1800 kan men zeggen, dat het pleit 
voor het Christendom gewonnen is. In 1850 
werd een kweekschool voor inl. onderwijzers 
opgericht, die, na tweemaal verplaatst te zijn, 
thans nog te Tomohon bestaat. De leerlingen 
worden zoowel voor het ambt van onderwijzer 
als voor dat van godsdienstleeraar opgeleid, en 
vervullen dan ook beide functies. In 1808 werd 
(eveneens te Tomohon, waar toen echter do 
kweekschool voor onderwijzers nog niet was) 
opgericht een inrichting tot opleiding van in- 
landsche hulpzcndelingcn, die weliswaar tijdelijk 
opgeheven is, maar toch mag beschouwd worden 
als do voorloopster van do tegenwoordige kweek
school tot opleiding van inl. leeraars, uitgaande 

do Ind. Kerk (zie EEREDIENST).
Met de oprichting van deze laatsto kweek

school to Tomohon bedoelde men zeker ook oen 
stap te doen in de richting van het zelfstandig 
maken der inlandsche Kerk in de Minahasa; 
een onmisbaro voorwaardo daartoe toch is het 
bestaan van een stand van inlandsche gods
dienstleeraars. Maar veel meer om tot dit doel 
to geraken deed men niet. Hier en daar werdon 
Korkoraden in het loven geroepen, maar hun 
taak was (en is grootendeels nog) beperkt tot 
het uitoefenen van tucht; besturende macht 
bezitten zij niet. De zendelingen hielden ge
regeld samenkomsten met hun inlandsch perso
neel; maar deze vergaderingen droegen (en

dragen nog) hoofdzakelijk een stichtelijk ka
rakter; zij dienen om het inlandsch personeel 
do nog onmisbaro leiding te geven voor hun werk; 
besturende bevoegdheid hebben deze vergade
ringen, waarin trouwens geen leeken zitting 
hebben, niet. Aan het tot stand komen van een 
eigen kerkclijke organisatie heeft men niet 
dadelijk de hand geslagen.

Vooral daarom kon naar waarheid gezegd 
worden, dat de overdracht der Minahassische 
gemeenten aan de Ind. Staatskerk „ontijdig en 
overhaast” was. Toch is men daarmede reeds 
in 1875 begonnen en in 1881 was deze overgang 
voltooid. Hot waren voornamelijk gcldelijke 
overwegingen, die hot Gen. daartoe noopten. 
Het gaf voor de Minahasa jaarlijks van / 32.000 
tot / 40.000 uit. De Minister Fransen van de 
Putte zou (volgens mondelinge mcdedceling aan 
schrijver dezes) er geen bezwaar tegen gehad 
hebben om, overeenkomstig het verzoek van 
den toenmaligen Director den Heer J. C. Ne u r- 
d e n b u r g, aan hot Gen. een jaarlijksch subsidie 
te vcrleenen ten behoeve van de „gevestigde 
inlandsche Christengemeenten” in de Mina
hasa: hij wees er echter terecht op, dat hij voor 
een daartoe strekkend voorstel geen meerderheid 
in de Kamer zou vinden, en zoo werd besloten 
tot uitbreiding ten behoeve van de Minahassi
sche gemeenten van het getal Hulppredikers, 
terwijl de gemeenten in het verband der Ind. 
Staatskerk werden opgenomen.

Daarmede was echter de Minahasa niet geheel 
aan de bemoeiingen van het N. Z. G. onttrokken.

Met de uitbreiding van het Zendingswerk ging 
vermeerdering van het aantal scholen hand in 
hand. Bij hun komst in de Minahasa vonden de 
zendelingen daar een tiental Regeeringsscholen, 
grootendeels dagteekenende uit de dagen der 
Comp., welk getal in 184S tot 12 was aangegroeid. 
Maar toen bedroeg het aantal zendingsscholen 
reeds 75, en in 1856 was dit cijfer tot 97 ge
klommen.

In laatstgenoemd jaar begon het bestuur van 
Resident Jansen, wions naam thans nog terecht 
met eere in de Minahasa genoemd wordt. Maar 
hij was bezield met den echten Compagnies - 
geest, die aan het particulier initiatief geen goed 
hart toedroeg. Zijn eigenlijk doel was school 
en kerk onder de oppermacht der Regeering te 
brengen.

Hij begon met de bijdragon der bevolking voor 
de scholen, die zij vrijwillig op zich genomen had 
en zonder bezwaar opbracht, te verbieden; en 
toen van do zijde des Gen. daartegen bezwaren 
werden geopperd, verdedigde hij zich o.a. met 
een beroep op de zware heeren- en cultuur- 
(koffie)dionstcn. Dus verloor het Gen. het 
grootste gedeelte der inkomsten voor de scholen 
en deze raakten in verdrukking. In hot jaar 1867 
verzocht het Gon. subsidie voor het onderwijs 

stelde, indien daartegen bezwaar mocht be
staan, voor, dat het Gouv. de soholen zou over
nemen, onder voorwaardo echter, dat het gods
dienstonderwijs niet zou worden uitgeschakeld. 
De Regeering liet bet Gen. zeven jaren op ant
woord wachten en toen dit eindolijk, na her
haalde aanvrage, inkwam, luiddo het zonder 
eenige opgave van redenen voor beide voor
stellen ongunstig. Dit treft te meer, omdat reeds 
een jaar tevoren (1873) do regeling voor hot Gouv. 
inl. onderwijs was tot stand gekomen, en men
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dus reeds veel vroeger het Gen. op de hoogte had dozen op één lijn zouden staan, deed het 
kunnen brengen van de plannen der Rcgeering. Gen. besluiten tot oprichting van een Kost-

Aanvankelijk scheen het, alsof de Rcgeering cn Dagschool voor dochters van Hoofden en
haar onderwijsactie zo\i uitldezen het een Aanzienlijken in de Minahasa, die onder een 

of ander deel van het nog braak liggende Indië; zelfstandig bestuur werd geplaatst en in 1882
niet de Minaliasa, die (zoo groot als Z.- geopend werd. Weldra bleek, dat zij in een be

staande behoefte voorziet. Het aantal interne 
120.000) met zijn 140 scholen in leerlingen bedraagt thans ruim 100. De school

ontvangt regecringssubsidic.
Op verzoek der Rcg. nam hot Gen. in 1907 het 

ambachtsonderwijs in de Minahasa ter hand door 
het stichten van een Ambachtsschool te Kakas. 
De destijds door het Gen. zelf uitgesproken 
vrees, dat ze alleen aan de Europeesehe industrie 
ten goede zou komen, is beschaamd geworden; 
er zijn thans een aantal oud-leerlingen van deze 
school, die als zelfstandige timmerbazen hun 
brood verdienen.

liet uitreiken van medicijnen aan de bevolking 
heeft bij het zendingswerk in de Minahasa niet 
een zoo grootc rol gespeeld als elders. En tot 
het oprichten van eigenlijke ziekenhuizen is 
men pas in 1905 op zeer bescheiden voet over
gegaan. De toenmalige Hulpprediker van Sonder 
nam daartoe het initiatief en wist de inl. Christen
gemeenten van zijn ressort te bewegen gelden 
bijeen te brengen voor een z.g. hulpziekenhuis, 
later door de Reg. gesubsidieerd. Het Gen. zond 
twee zendeling-diaconessen derwaarts, die het 
ter beschikking van bovengenoemden Hulp
prediker stelde maar voor wier salaris het blijft 
zorgen.

In 1868 zond liet Gen. een drukpers naar de 
Minahasa en werd een aanvallig gemaakt met 
de uitgave van een blad. De Tjëhaja Siang be
staat nog; de drukkerij ging in 1918 in andere 
handen over.

Bij de prediking van het Evangelie in de Mina
hasa heeft men gebruik gemaakt van de Malei- 
sche taal. De bevolking vormt geen ethnolo- 
gische, veel mindér een linguïstische eenheid; 
men onderscheidt niet minder dan 8 talen en 
de rivaliteit onder de verschillende stammen is 
zoo groot, dat geen der 8 talen tot lingua franca kon 
worden gemaakt. Men moest dus een vreemde 
taal invoeren en na eenige aarzeling, waarbij 
ook over Hollandsch gedacht werd, besloot men 
tot het gebruik van het Maleisch. Daarmede 
zette men trouwens voort de traditie uit do 
dagen der Comp. Thans openbaart zich alom 
in do Minahasa het verlangen tot het aanleeren 
van de Hollandscho taal.

In 1868 verscheen de R.K. Missie in de Mina
hasa oj) het terrein. Vele Christelijke Minahas- 
sers namen dienst in het leger en, in hun garni
zoensplaats niet voldoende geestelijk verzorgd, 
gingen zij weleons tot de R.K. Kerk over. In 
hun vaderland teruggekeerd, werden zij daar, 
evenals hun Europeesehe geloofsgenooten, door 
geestelijken bezocht. Deze onthielden zich echter 
van propaganda onder de Protest, inlanders, 
mede ton gevolge van de daartegen b.v. door 
Res. Jansen, zelf Katholiek, genomen maat
regelen. In bovengenoemd jaar kwam daarin 
verandering. Hoewel niet in het bezit van een 
acte van toelating (Art. 123 R.R.) voor de res. 
Mönado, maakte de pastoor, die in 1868 de 
Minahasa bezocht, op krachtige wijze propa
ganda, aanvankelijk niet zonder succes. Natuur
lijk bleef protest van Protcstantschc zijde niet 
uit en daarop volgden weder eenige jaren Van

voor

maar
Holland en Zeeland tezamen en met een zielental 
van destijds
1880 een bij uitstek gunstig, figuur maakte. 
Maar in laatstgenoemd jaar werden ruim 40 
Gen. scholen opgeheven en vervangen door op 
kostbaren voet ingerichte Gouv. scholen, welker 
onderwijzers (voor het meerendeel vroegere 
dienaren des Gen.) traktementen ontvingen die, 
in sommige gevallen althans, met het aanvaugs- 
traktement der Hulppredikers overeenkwamen. 
Natuurlijk was het niet mogelijk op deze wijze 
de geheele Minahasa van Gouv. scholen te voor- 

' zien. Wel steeg hun aantal geleidelijk tot 72, 
maar tegelijkertijd nam weder na 1882 dat der 
Gen. scholen toe om tot 185 (1918) te stijgen. 
Van eenigen strijd tussclien neutraal-openbaar 
en godsdienstig-particulier onderwijs was (cn is) 
geen sprake. Maar nog steeds waren er vele 
kampoengs, waar geen school bestond; en toen 1 
nu het Gen. door het Gouv. uit de hoofd plaatsen 
verdreven werd, trachtte het te voorzien in de 
behoefte der kleinere dorpen. Eindelijk kwam in 
1895 (Ind. Stb. no. 146) een subsidieregeling tot 
stand, die voor het Gen. aannemelijk was. Sinds 
dien tijd werd geleidelijk voor bijna alle zendings
scholen subsidie aangevraagd. Deze was echter 
ten eenenmale onvoldoende. Ze bedroeg voor 
100 leerlingen / 290.— ’s jaars en kon niet boven 
dat bedrag stijgen, hoe groot ook het getal der 
leerlingen mocht worden.

Bij de voorbereidende maatregelen, die leidden 
tot decentralisatie op het gebied van het Binnen- 
landscli Bestuur in Indië, bleek welk een oneven
redig bedrag voor het Gouv. onderwijs in de 
Minahasa werd uitgegeven. Als maatregel van 
bezuiniging werd toen overwogen het opheffen 
van alle Gouv. scholen en vervanging daarvan 
door zend. scholen, voor welke een betere sub
sidieregeling zou worden afgekondigd. Dit plan 
stuitte echter af op krachtige oppositie van de 
zijde der bevolking. Toen werd besloten haar 
voor de keus te stellen de op te heffen Gouv. 
scholen te vervangen door Zend. scholen, dan 
wel door z.g. districtsscholen, die tegenover de 
Rcg. ongeveer in dezelfde positie zouden komen 
te staan als de desascholen op Java, met dit ver
schil echter, dat de districtsscholen niet onder 
het bestuurder karapoengautoriteiten, maar van 
de Districtshoofden zouden komen en dat ze, wat 
de geldelijke bijdrage der Reg. aangaat, op de
zelfde lijn zouden worden geplaatst als de Zend. 
scholen. De bevolking koos in de meeste gevallen 
de districtsscholen. Inmiddels bleven op dc hoofd- 
plaatsen de Gouv. scholen gehandhaafd. Voor 
de Zendingsscholen in de Minahasa (en op de 
Sangi-en Tal. -eil. zie beneden) werd een nieuwe 
veel verbeterde subsidieregeling afgekondigd, die 
ook voor de districtsscholen’geldt (Ind. Stb. 1912 
no. 597).

De overweging dat het wenschelijk was aan 
de!a.s. echtgenooten der inl. hoofden (die op de 
hoofdenschool te Tondano een Europeesehe op
leiding hadden genoten met de Holl. taal als 
voertuig) een opvoeding te verschaffen, waar
door ze in beschaving en ontwikkeling met

!
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rust. Zoo bleven actie en rust elkander afwis
selen, totdat in 1886 do Roomschen officieel in 
de Minaliasa werden toegelaten. Hoewel uit
drukkelijk bepaald was, dat zij vanuit Mënado 
hun dienstwerk hadden te verrichten en zich 
daar dus moesten vestigen, ging niettemin een 
der pastoors te Tomohon wonen, waarvoor eerst 
veel later toestemming werd gegeven. *) De 
meermalen uitgesproken voorspelling, dat 
de Minahasa binnen 25 jaar Roomsch zou zijn, 
is niet vervuld; tegenover ruim 180.000 Protes
tanten staan niet meer dan een 8.000 Roomschen. 
Intusschen wordt van Protestantsche zijde ge
klaagd, dat de Roomsche propaganda het uit
oefenen van tucht in hooge mate bemoeilijkt 
en in het algemeen verstorend werkt.

Ten Noorden van de Minahasa liggen de 
Sangi- en Talaud-eilanden. Het Evangelie is 
er reeds gebracht door de Portugeezcn en onze 
vaderen namen hun werk over. Na het herstel 
van ons gezag werden de eilanden nu en dan 
bezocht, maar deze reizen hadden alleen dit 
resultaat, dat geconstateerd kon worden dat de 
gemeenten nog bestonden, maar in zeer kommer - 
vollcn toestand verkeerden. In 1855 zond het 
N. Z. G. er een van zijn Minahassische zendelingen 
heen en het zou hoogstwaarschijnlijk tot een 
geregelde bearbeiding van de zijde des Gen. 
gekomen zijn, ware het niet dat het Comité voor 
den zendeling-iverkraan (zie hierboven) zich dit 
arbeidsveld had aangetrokken. In 1857 kwamen 
toen de eerste zendelingwerkliedcn, 3 in getal, 
op Groot-Sangi aan. Men stelde zich in ver
binding met het Gen. voor In- en Uitwendige 
Zending te Batavia en de uit Ned. gezonden 
mannen werden beschouwd als onder leiding van 
dit Gen. arbeidende, ook al droeg het niets bij 
in de kosten. Omdat de gemeenten uit de dagen 
der Comp. dateerden, verleende de Reg. aan 
deze mannen een toelage van / 500. — ’s jaars. 
Langzamerhand is deze bijdrage verhoogd, totdat 
ze in 1900 / 1800.— bedroeg. De zendelingen 
ontvingen bovendien ettelijke malen geldelijken 
steun van het inmiddels opgerichte Sangi- en 
Talaud-Comité (zie aldaar); maar van verdere 
bijdragen voor den arbeid was geen sprake; voor 
verloven, pensioen enz. werd niet gezorgd.

Intusschen, deze mannen waren uitgezonden 
in do onderstelling, dat zij zelvcn als hand
werkslieden in Jiun onderhoud zouden voorzien. 
Natuurlijk was dit onmogelijk: voor timmer
lieden, meubel makers enz. (nog wel Europecschc) 
was en is op de S. en T. eilanden nog geen plaats. 
Daarom hebben sommige zendelingen zich op 
cultures toegelegd; zij namen een aantal inl. 
kinderen in huis, gaven dezen een behoorlijke 
opvoeding en lieten ze in hun tuinen werken. De 
methode had zeker iets goeds; althans men wist 
er iets goeds van te maken. Maar het denkbeeld 
om zendelingen in hun eigen onderhoud te laten 
voorzien bleek toch allerminst aanbevelens
waard.

Van de later komenden heeft dan ook niet 
één dezen weg bewandeld. En aangezien inmid
dels de gemeenten opbloeiden en het werk zich 
uitbreiddo, werd de toestand der zendelingen 
allengs onhoudbaar. Het reeds genoemde S. en T. 
C. steunde hen zooveel het kon; maar het had

zich alleen verbonden te zorgen voor uitrusting 
en passage tot Batavia van nieuwe zendelingen; 
verdere verantwoordelijkheid had het niet op 
zich genomen. Het Gen. te Batavia had geen 
middelen en de Rog. verstrekte wel een toelage, 
maar erkende de zendelingen niet als ambtenaren. 
Voor hun dienstreizen, voor salaris van hulpper
soneel enz. werd niets verstrekt.

Men heeft toen overwogen de gemeenten over 
te doen aan de Ind- Kerk en de zendelingen tot 
Hulj^prcdikers te benoemen. Dan zou dus de Reg. 
hier evenals in de res. Ambon en in de Minahasa 
alle kosten voor haar rekening hebben genomen 
en elke stimulans voor de inl. gemeenten om in 
eigen onderhoud te voorzien en voor de zende
lingen om haar daartoe op te wekken zou zijn 
vervallen. In de Ind. Staatskerk is aan de Ind. 
Christengemeenten nog geen besturende bevoegd
heid verleend; voor het opvoedingswerk, dat 
daartoe leiden moet is een gevestigde Kerk niet 
het meest geschikte lichaam. Bovendien, hoewel 
de Reg. in Indië gunstig adviseerde, had het 
Opperbestuur in Nederl. bezwaar. Dientengevol
ge kwam de thans geldende regeling (zie boven) 
tot stand. De positie der zendelingen verbeterde 
thans aanmerkelijk en hun werk werd geregeld.

Ofschoon in mindere mate dan in de Minahasa 
is toch ook op dit arbeidsveld de onderwijskwes
tie aan de orde geweest. Het aantal zendings
scholen nam gestadig toe en was in het jaar 1900 
tot 95 gestegen. Maar ook hier begon het Gouv. 
zijn werk, zoodat het aantal Reg. scholen tot 29 
klom. Evenmin als in de Minahasa ontstond 
hier een schoolstrijd naar vaderlandsch model; 
maar een klein getal kampoengs werd begiftigd 
met Gouv. scholen, die van alles ruim voorzien 
waren en tegenover welke de met geringe mid
delen en (sedert 1895) een geringe subsidie in 
stand gehouden zendingsscholen een pover 
figuur maakten. In de reorganisatieplannen voor 
de Minahasa heeft men toen ook de S. en T. 
eilanden betrokken en de gang van zaken was 
in beide gewesten dezelfde; alleen met dit ver
schil, dat de gevallen, waarin de bevolking voor 
een zendingsschool heeft gekozen, op de eilanden 
talrijker waren. Een te Kaloewatoe aan de Z.W 
kust van Groot-Sangi gevestigde kweekschool 
vóórziet in de behoefte aan godsdienstleeraars en 
onderwijzers voor gemeenten en scholen. Het 
aantal Inl. Christenen bedraagt ruim 80.000. 
De Roomsche propaganda heeft tot heden dit 
gebied ongemoeid gelaten; daarentegen is in 
den laatstcn tijd, vooral aan de Oostkust van 
Groot-Sangi, do Mohammedaansche invloed 
eenigszins toegenomen.

Na het einde der Padrioorlogen (1S38) vroeg 
de bevolking van Mandailing en Angkola om 
zendelingen; dat hetTüïidendom geen stand zou 
houden gevoelde men en wegens de van de 
Padri’s ondervonden geweldenarijen was men 
van den Islam afkeerig. Natuurlijk kon de Reg. 
zelf aan dit verzoek niet voldoen ; maar zij had 
het aan een zendingsbestuur kunnen overbrengen. 
Uit vrees het fanatisme der Padri’s weer op te 
wekken liet zij dit na; het natuurlijk gevolg 
daarvan was, dat de Islam hoe langer zoo meer 
naar het Noorden veroveringen maakte.

Hij werd in zijn loop gestuit door de Prot. 
Zending. Reeds waren tweemalen vergeefsche 
pogingen in het werk gesteld om in de Batalc- 
landen door te dringen; in 1S34 moesten tweo

i
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‘) Zie hierover de Nederlander, nos. 2485 
en 2492 (8 en 16 Nov. 1901).
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Amerikanen kun vermetelheid met den dood boe
ten. De in 1S49 door het Bijbelgen. uitgezonden 
Dr. H. N. vanderTuuk had hoogst belang
rijke gegevens voor de kennis der Batakschc taal 
gepubliceerd en in 1854 was het hem gelukt tot 

het Tobameer door te dringen. Na 1S56 zond 
de Zcndingsgëmcente te Ernielo achtereen
volgens 5 zendelingen naar de Bataklanden; zij 

echter niet in staat hen te onderhouden

leid zoowel tot inl. godsdienstleeraars als tot 
schoolmeesters. Degenen nu, die als zoodanig goed 
voldoen, en mannen blijken te zijn van aanleg 
niet alleen, maar vooral van toewijding en ka
rakter, keeren nog cens naar de kweekschool 
terug om een 2jarigcn thcologischen cursus te 
doorloopen, waarna zij tot pandita Batak worden 
geordend en het recht krijgen Doop en Avond
maal te bedienen.

Het aantal inl. Christenen op dit arbeidsveld 
is reeds meer dan 160.000 en stijgt jaarlijks. Het 
schoolwezen is, met uitzondering van eenigc 
Gouv. scholen in het half-Mohainmedaansche 
Zuiden en op twee hoofdplaatscn, geheel in 
handen der Zending en deze beijvert zich te 
voldoen aan de steeds hoogere eischen, die 
haar gesteld worden door den maatschappelij- 
ken vooruitgang, mede een vrucht van haar 
optreden. Zij onderhoudt een groot Zendings- 
hospitaal te Taroetoeng onder leiding van 
twee zendeling-Urtscn, waar de familieleden 
der verpleegden voor het voedsel der patiënten 
moeten zorgen. In een leproscrie tracht zij hot 
lot der melaatschen te verzachten, terwijl een 
ambachtsschool de maatschappelijke ontwikke
ling bevordert.

Waakzaamheid tegenover den Islam blijft 
dringend noodig; overgangen van het Christen
dom tot den Islam, die op andere zendingsvelden 
bijna niet voorkomen, zijn hier onder de Bataks 
niet zeldzaam.

Tot op het jaar 1864 bleef het Gen. voor In
ert Uitwendige Zending de drie andere door de 
Ermeloosche Zendingsgemeente uitgezonden ar
beiders onderhouden. In dat jaar nam het Java- 
Comilè te Amsterdam de zorg voor hen op zich. 
Een van hen, de Heer J. Dammer boer, is nog 
in leven en was er tot 1918 gevestigd te Hoela 
Rimbaroe ten Noorden van Padang Sidimpocan. 
Het aantal zendingsposten is hier met nog twc<- 
vermeerderd en het moeilijke werk onder Mo
hammedanen wordt zooveel mogelijk in aanslui
ting aan dat der R. M. G., met een te gering 
aantal arbeiders voortgezet.

In het jaar 1869 vestigde zich de Doopsgezinde 
Zendingsvereeniging aan de Zuidelijkste gren 
van het gebied der Bataks in het landschap Pa- 
kantën,in de afdeelingcn Mandailing en Angkola. 
DcT”bevolking is hier geheel geïslamiseerd, met 
uitzondering van de Oeloe’s, die, gelijk bekend 
is, op een zeer lagen trap van ontwikkeling staan. 
Onder zeer moeilijke omstandigheden wordt het 
werk hier voortgezet. Men is te ver verwijderd 
van het arbeidsveld der R. M. G., dan dat men 
zich daarbij zou kunnen aansluiten en profitceren 
van den indruk, dien een geslaagd werk maakt. 
De verkregen resultaten zijn dan ook nog gering.

De tot nu toe besproken arbeidsvelden zijn 
die, waar het werk is geslaagd voordat de voor 
het Christendom gunstige geestesstrooming 
begon, die zich thans bijna onder alle nog heiden- 
sche volken openbaart. Het is niet mogelijk een 
dergelijke beweging, vooral daar zij nog in vollen 
gang is, reeds nu juist te beoordeelen of te zeggen, 
waartoe zij zal leiden. Toch kunnen de volgende 
opmerkingen gemaakt worden.

Het animistisch heidendom is in zijn wezen 
conservatief. Het bestaat vooral in de vereering 
van de geesten der voorouders, wier inzettingen 
gehandhaafd moeten worden en die alle afwij
king daarvan aan hun nakomelingen straffen.

aan

was
en aanvaardde daarom gaarne, de hulp van het 
Gen. voor In- en Uitwendige Zending to Batavia. 
De zendelingen vestigden zich te Patfgaroetan 
in Angkola.

De grootste verdienste voor de kerstening der 
Bataks heeft echter de Rheinische 3Iissionsgesell- 
schaft te Barmen. Toen het werk dezer Vereeni- 
ging op Borneo ten gevolge van den opstand 
aldaar voorloopig niet kon worden voortgezet 
(zie beneden), besloot men den arbeid op Suraa- 
tra onder de Bataks ter hand te nemen. Den 7den
Oct. 1861 vergaderden in Sipirok twee zende
lingen der R. M. G. met twee der door de Zen- 
dingsgemeente te Ermelo uitgezondenen, die 
in dienst der R. M. G. overgingen. Dezen datum 
beschouwt men als het begin der Batak-Zen- 
ding.

;1

In het Zuiden gelukte het een dam op te wer
pen tegen den Islam. Tegelijkertijd trachtte men 
door te dringen in het nog geheel heidcnsche, door 
de Ned. Reg. nog als onafhankelijk beschouwde 
gebied, hetgeen ondanks de zeer ernstige moeilijk
heden, onder de energieke leiding van Dr. L. I. 
Nommensen gelukte. Van groote beteekenis 
was hier de houding van zekeren radja Pontas, die 
van den aanvang af den zendelingen genegen was 
en wiens overgang tot het Christendom het sein 
was voor vele zijner volgelingen. Groote moei
lijkheden baarde daarentegen het optreden van 
den bekenden Batakschen priesterkoning Si 
Singa Mangaradja, die in 1883 twee zendings
posten aan de Zuidkust van het Toba-meer in de 
asch legde en zelfs tot in Sipoholon doordrong, 
waar de kerk verbrand werd. Een cn ander dwóng 
de Reg. tot ingrijpen; tot nu toe was zij steeds 
de Zending gevolgd; de door de eerste bewerkte 
veiligheid kwam weder aan het Zendingswerk ten 
goede. Dit breidde zich geleidelijk uit en omvat 
thans aan alle zijden het Toba-meer. Tegelijker
tijd bleef men in het Zuiden tegenover den Islam 
steeds waakzaam en breidde ook daar het arbeids-

1
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veld uit (naar Padang Bolak),
Ook in dit werk komen de organisatorische 

talenten van den Duitschen volksstam aan 
het licht; op geen enkel ander arbeidsveld in 
de Ned. koloniën zijn de grondslagen voor een 
zelfstandige volkskerk van den aanvang af met 
zooveel beleid gelegd en nergens is ze dan ook tot 
zoodanige ontwikkeling gekomen. Reeds in 1882 
werd een Kerkorde afgekondigd, die kerkeraden 
instelde, benevens een vergadering van afge
vaardigden der inl. gemeenten, die naast de 
conferentie der Europeesche zendelingen advi- 
seerende bevoegdheid heeft en het recht voor
stellen te doen, en bestemd is uit te groeien tot 
een inl. Synode. Tegelijkertijd besloot men tot 
het instelllen van het ambt van geordend inl. 
leeraar. Aan de kweekschool te Pansoer na Pi toe, 
later naar Sipoholon overgeplaatst, waar de 
leerlingen voor een niet onbelangrijk gedeelte 
de kosten van hun opleiding zelf dragen, worden 
zij (gelijk op alle andere zendingsvelden) opge-
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Met deze inzettingon komt do opdringen do 
cultuur in conflict. Men verwijt dikwerf der 
Zending, dat zij liet geestelijk bestaan der Inlan
ders verontrust en hun vreemde geloofsvoor
stellingen tracht op te dringen. Men vergeet, 
vooreerst dat liet werk der Zending van zeer be
scheiden omvang is en dat zij niet beschikt 
ook niet beschikken wil over cenig uitwendig 
dwangmiddel. De Regcering daarentegen, en 
niet minder de Europeesche planter, industrieel 
en koopman verkeeren meestal in de meening, 
dat zij alleen op maatschappelijk gebied optreden 
en het geestelijke onaangeroerd laten; zij verge
ten, dat deze beide terreinen bij den Inlander 
op het allernauwst verbonden zijn, zoodat men 
onmogelijk tegelijkertijd het eene betreden en het 
andere ongemoeid laten kan. Door onbekendheid 
met dezen toestand treden deze machten met 
veel minder omzichtigheid op dan de Zending; 
bovendien beschikken zij over dwangmiddelen, 
waarvan zij desnoods gebruik maken. Veel meer 
dan door de Zending en op veel uitgebreider 
schaal wordt dus door de Reg. en door den Euro- 
peeschen landbouw, handel en industrie het 
geestelijk bestaan der inlanders in beroering 
gebracht. Nu is het bekend, dat ongeveer sedert 
het jaar 1904 onze bemoeienissen met de Buiten
bezittingen buitengemeen zijn toegenomen. 
Streken, waar men vroeger van de „Kompania” 
alleen had gehoord, maar zich niet om haar be
kommerde, zijn in korten tijd onder onzen in
vloed gebracht en ondergaan de zegenrijke wer
king daarvan in toenemende mate. De politieke 
en maatschappelijke toestand ondergaat daar
door een ingrijpende verandering en dit op zich
zelf is voor de religie des volks van overwegend 
belang; maar bovendien wordt menigmaal deze 
laatste rechtstreeks aangetast door het afschaf - 
fen van heksenprocessen, godsoordeelen, kop
pensnellen, uit een maatschappelijk oogpunt 
verderfelijke offerfeesten enz..

Het zou zeker eenzijdig en oppervlakkig zijn 
de geestesstrooming, waarvan wij thans gaan 
• preken, alleen aan deze factoren toe te schrijven; 
maar dat ze daarop van grooten invloed zijn mag 
'.■.•rust worden aangenomen. De Inlander kan nu 
/..j11 adat niet meer overal in alle opzichten vol- 
".■II; hij moet soms breken mot de „inzettingender 
\ oervaderen”. Adat en religie zijn voor hem bijna 
.synonieme begrippen; een verandering van de 

leidt dus noodzakelijk tot wijziging der

tusschen Christendom en Islam. De laatste stelt 
minder zedelijke eischcn, is daardoor gemakke- 
lijker en heeft voor den Inlander dit voordeel, dat 
hij de godsdienst is van een cultuurvolk, dat de 
Reg. hem eerbiedigen moet en ook eerbiedigt en 
dat de Inlander, door hom te aanvaarden, althans 
op geestelijk gebied zich vrijwaart voor den in
vloed van den Europecschon overhecrscher. 
Niettemin kiest de inlander bijna overal waar hij, 
zij liet ook maar oppervlakkig, met het Chris
tendom in aanraking is gekomen, voor dit 
laatsto partij.

In het licht van deze opmerkingen moeten de 
toestanden beschouwd worden op de arbeids
velden, die wij thans achtereenvolgens noemen. 
Wij gaan daarbij van het Westen naar het Oos
ten.

en

Sedert het jaar 1890 werkt het Nederlandsch 
Zendelinggenootschap in het gewest Oostkust 
van Suruatra. De besturen van een aantal 
daar gevestigde tabaksmaatschappijen, de be- 
teekenis van het zendingswerk voor den maat- 
schappelijken vooruitgang der inlanders erken
nende, stelden een som gelds ter beschikking van 
het Gen., dat daarvan dankbaar gebruik maakte. 
Aanvankelijk kon men zich alleen vestigen in 
het gebied van den Sultan van Deli, op de helling 
van het gebergte, dat de Karo-hoogvlakte van 
de lage kuststreek scheidt. Het gelukte onder de 
daar wonende Karo-Bataks het voortdringen 
van den Islam te beletten. In 1904 (nadat de Reg. 
aan de eindelooze vechtpartijen aldaar een eind 
had gemaakt) kon ook de hoogvlakte ten N. van 
het Tobamcer, het stamland der Karo-Bataks, 
bezet worden. Het aantal zendingsposten be
draagt thans 6. Op de hoogvlakte is een kweek
school gevestigd voor inl. godsdienstleeraars 
en onderwijzers. Het aantal Christenen neemt 
slechts langzaam toe. De veranderingen, die 
hier in korten tijd tot stand zijn gekomen, zijn 
zoo groot en de maatschappelijke vooruitgang 
trekt zoozeer de aandacht der bevolking, dat 
de belangstelling voor de geestelijke goederen 
daaronder schade lijdt. Bovendien is waakzaam
heid tegenover den Islam noodig. Wanneer dit 
arbeidsveld bijtijds met een behoorlijk aantal 
zendelingen bezet wordt, mag men omtrent de 
toekomst goede verwachtingen koesteren. In 
1915 is een z.g. kulpziekenhuis opgericht ; 
het staat onder leiding van een Europeesche 
gediplomeerde verpleegster. Een door de Zen
ding opgcrichtc leproserie wordt nu door het 
landschap bekostigd en door een zendeling be
stuurd. Zooveel mogelijk wordt samengewerkt 
met de zendelingen der R. M. G., en vooral met 
het to Leiden gevestigde Batak-Instituut (zie 
aldaar).

In 18G2 sprak de Reg. den wensch uit, dat de 
Rheinische Missionsgescllschaft de Zending op het 
eiland Nias ter hand zou nemen. Men was er niet 
ln geslaagd een eind te maken aan de voortdu
rende onlusten aldaar en hoopte nu met geeste
lijke middelen zijn doel te bereiken. Aan het ver
zoek werd geen gevolg gegovon, maar toen een 
der van Borneo verdreven zendelingen, die zich 
te Padang had gevestigd, daar met een talrijke 
kolonie Nïassers in aanraking was gekomen, 
sprak hij tegenover zijn bestuur den wensch uit, 
zich op Nias te vestigen, ten cindo daar de taal 
te loeren, hetgeon hem werd toegestaan. In 1866 
trok hij derwaarts. Jarenlang heeft men hier met

eerste
laatste.

Houdt men dit in het oog, dan kan het geen 
verwondering baren dat in de laatste jaren op 
bijna allo zendingsvelden, waar vroeger het werk 
met onvruchtbaarheid geslagen scheen, thans 
de deur voor de prediking van het Evangelie 
geopend is. liet komt er nu op aan dit verschijn
sel op zijn juiste waarde te schatten en er partij 
van te trekken. Natuurlijk hebben wij hier niet 
te doen met een weloverwogen overtuiging om
trent de voortreffelijkheid van het Christendom; 
men kent dit ternauwernood. Maar terwijl men 
voorloopig blijft gelooven aan het bestaan en don 
invloed dor geesten, heeft men niettemin den 
moed met hun inzettingen te breken en hun toorn 
te trotscoron, vertrouwende op de hoogere macht 
van een andoren God, wiens inzettingen men 
thans gaat volgen.

De heidcnschc bevolking van onze koloniën 
staat dus op een tweesprong; zij moet kiezen
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taaie volharding gearbeid. De vruchten bleven 
niet geheel uit, maar ze waren gering in verhou
ding tot. de vele opofferingen. In 190S waren er 

10.000 Christenen. In het daaropvolgende 
jaar echter begon de beweging naar het Christen
dom en thans stijgt het aantal gedoopten jaarlijks 
met vele honderdtallen. Het getal zendelingen 
is onvoldoende; niettemin gelukt het met behulp 
van inlandsche voorgangers den toestand vrijwel 
meester te blijven. In 1899 is een kerkorde afge- 
kondigd naar het voorbeeld van die op Sumatra; 
een seminarie voorziet in de behoefte van in- 
landsch personeel; de gemeenten worden opge
voed tot zelf onderhoud. In 1916 begon op Nias 
een merkwaardige beweging, die tot verdieping 
van het geestelijk leven in de gemeenten en tot 
verhooging van het moreel peil leidde.

Ook op de Mèntawei-eilanden en Enggano 
volgde de Rheinische Missions gcsellschaft uitnoo- 
digingen der Reg. Op eerstgenoemde groep waren 
de toestanden als op Nias; in 1901 vestigde zich 
aldaar zendeling L e 11, die er op zeer verdienste
lijke wijze arbeidde, maar in 1909 verraderlijk 
werd vermoord. In politiek opzicht zijn de toe
standen veel verbeterd; in den laatsten tijd 
schijnt ook het Evangelie er eenigen ingang te 
vinden. Op Enggano dreigt de oorspronkelijke 
bevolking uit te sterven; de maatregelen der 
Reg. daartegen bleken vruchteloos en in 1900 
riep zij de hulp der Zending in, die 3 jaren later 
haar arbeid begon. Hoewel in sommige Christen 
families reeds eenige gezonde kinderen geboren 
werden, zal men toch van de oorspronkelijke 
bevolking, die in 1903 niet meer dan 290 zielen 
telde, wel niet veel meer kunnen behouden. Ten
gevolge van immigratie telt het eiland thans on
geveer 450 zielen, van welke meer dan de helft 
gekerstend is.

Het Luthersche Genootschap voor In- en Uit
wendige Zending arbeidt sedert 1889 op de Ba- 
toe-eilanden onder de daar gevestigde Niassers. 
De berichten omtrent den voortgang van den 
arbeid luiden gunstig.

De Engelsche zendeling Medhurst, die sedert 
1819 vooral op Java onder Chineezen en Ma- 
leiers werkte, kwam op een van zijn vele reizen 
op Borneo en dientengevolge publiceerde hij in 
een zendingstijdschrift in 1830 een artikel, waarin 
hij de aandacht der Europeesche Christenen op 
dit arbeidsveld vestigde. Dit had ten gevolge, 
dat in 1834 de Rheinische Missionsgesellschajl 
twee zendelingen derwaarts afvaardigde, die 
echter ingevolge door de Reg. geopperde be
zwaren eerst in ’36 zich te Bandjërmasin konden 
vestigen. Sedert is op deze hoofdplaats het werk 
vooral onder Chineezen geregeld voortgezet en 
later werd hier een seminarie tot opleiding van 
Inl. hulppersoneel gevestigd.

Ter wille van de Dajaks echter vestigde men 
het oog op het binnenland. In 1838 trokken twee 
zendelingen derwaarts. Met buitengemeen groote 
moeilijkheden heeft men er te kampen gehad, 
zoowel ten gevolge van de onder de inlanders 
heerschende toestanden, als door de zeer ver
strooide ligging hunner kampoengs en het onge
zonde klimaat. Toch ging het werk er geregeld 
voort. In 1859 had men er 10 posten met Euro
peesche zendelingen en was men op uitbreiding 
bedacht. Ten deele was dit resultaat verkregen 
door het loskoopen van pandelingen, een ook 
elders gevolgde methode, die ongetwijfeld door

ernstige bezwaren gedrukt wordt (meermalen is. 
den zendelingen verweten, dat zij slavenhouders 
waren), maar waardoor toch ook goede resul
taten voor de verbreiding van het Evangelie 
verkregen zijn, b.v. doordat de zendelingen op 
deze wijze zich geschikto inl. helpers verwierven. 
De Reg. toonde den arbeid te waardeeren en 
steunde dien waar dit kon.

Toen kwam de opstand van 1859. Hij was 
veroorzaakt door politieke verwikkelingen en 
tegen alle Europeanen gericht. Vele Regeerings- 
ambtenaren en Europeesche particulieren wer
den gedood. Eenige zendelingen werden bijtijds 
door bun bevriende hoofden gewaarschuwd, 
maar niettemin sneuvelden van hen 4 mannen, 
3 vrouwen en 2 kinderen.

Een aantal Christ. Dajaks waren uit het bin
nenland mede naar Bandjërmasin gevlucht; de 
Reg. gaf hun gelegenheid zich te vestigen te 
Kwala Kapoeas, maar stond eerst in 1866 toe, 
dat ook een Europeesche zendeling zich bij hen 
voegde. Sedert dien drong men al verder en 
verder in het binnenland door. Door het aan- 
schaffen van motorvaartuigjes verminderde 
het tijdverlies ten gevolge van de lange reizen 
althans eenigszins. Maar het werk bleef rijk aan 
teleurstellingen. Men kwam wel eenigszins voor
uit, maar toch niet op een vrijze, die evenredig 
was aan de inspanning.

Eindelijk kwam ook hier verandering. Het 
begon in 1904 te Kwala Koeron aan den boven - 
Kahajan. De opwekking ontstond nog voor do 
nieuwe politieke koers tegenover de buiten
bezittingen zijn invloed kon oefenen. Toen deze 
zich deed gevoelen, breidde zich de beweging 
voortdurend uit en thans is ze nog in vollen gang. 
Het getal der Chiïstenen stijgt van jaar tot jaar. 
Het aantal zendelingen is onvoldoende en liet 
seminarie levert nog niet genoeg hulpkrachten 
af. Men doet wat mogelijk is om in dezen toe
stand verbetering te brengen. Te Kwala Kapoeas 
is een timmerschool gevestigd en te Kwala 
Koeron een drukkerij, waar een maandblad 
wordt uitgegeven, dat druk gelezen wordt.

Bijzondere aandacht trekt sedert veel jaren hei
werk in Midden-Celebes. De Ass. Rcs. van Goron- 
talo, Baron Van Ho ë veil, en Ds. Wie landt, 
destijds predikant te Mënado, vestigden de aan
dacht van het Nederlandsch Zendelinggenootschap 
op dit arbeidsveld. Sedert 1891 werkt hier 
Dr. A. C. K r u y t, sedert 1894 bijgestaan 
door Dr. N. Adriani, afgevaardigde van het 
Nederl. Bijbelgenootschap. Beide mannen hebben 
de resultaten van hun grondige studie van land 
en volk neergclegd in het standaardwerk „do 
Bare’e sprekende Toradja’s van Midden-Cele
bes”. Hun ernstige studiën zijn aan den arbeid 
ten goede gekomen. Aanvankelijk werden zij 
door de bevolking met koelheid ontvangen; 
door hun allengs verkregen kennis van wal
den Toradjainteresseert, verwierven zij zich hun 
achting en nam hun invloed toe, hetgeen vooral 
bleek in 1905, toen de Reg. zich gedwongen zag 
een eind te maken aan den invloed der vorstin 
van Loewoe (aan de golf van Boné) en het een 
der zendelingen gelukte alle vijandige kampoengs 
op enkele na te bewegen de wapenen neer te 
leggen; later zelfs die af te geven.

Toch heeft het tot 1909 geduurd eer de eerste
lingen zich lieten doopen; maar toen waren het 
er dan ook 182. Menigmaal heeft men onder

een'
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vonden, dat dc bekeerlingen door hun volks- 
genooten beschouwd werden als lieden, die 
zichzelf buiten dc volksgemeenschap (onder 
nog communistisch voelend volk zoo sterk) 
hadden geplaatst, ten gevolge waarvan zy allen 
invloed op hun omgeving verloren. Veel gunstiger 
wordt de toestand, als men met doopen kan 
wachten, totdat de publieke opinio zich ten 
gunste van het Christendom begint te koeren. 
Dat is in Midden-Gelebes gelukt; vandaar het 
groote aantal doopcandidaten in 1909. Sedert 
dien neemt het aantal Christenen gestadig toe. 
Inmiddels is het aantal zendingsposten gebracht 
op negen. Aanvankelijk werkte men met Mina- 
hassische hulpkrachten, die uitnemende diensten 
bewezen en nog bewijzen. Thans is aan den 
Zuidelijken oever van het Poso-meer een kweek
school gevestigd, die reeds de eerste inl. hulp
krachten uitMidden-Celebes zelf heeft afgelcverd. 
Van den aan vang af heeft men er voor gezorgd, 
dat de grondslagen gelegd worden voor een na
tionale Kerk en is op zelfonderhoud der gemeen
ten aangestuurd.

Ook de streken, grenzende aan het gebied, dat 
de N. Z. G. bezet heeft of eerlang bezetten zal, 
worden allengs van zendelingen voorzien.

In het Paloc-dal (afdceling Donggala) werkt 
het Leger des Heils. Aan toewijding ontbreekt 
het onder de door deze vereeniging uitgezondenen 
zeker niet; of dc door het Leger gevolgde methode 
voor den arbeid onder animistische heidenen 
bruikbaar is, wordt door sommigen betwijfeld.

De Gereformeerde Zendingsbond heeft zich de 
afd. Loewoe tot arbeidsveld uitgekozen. De 
eerste zendeling, de heer Van de Loosdrecht, 
werd in 1913 uitgezonden en vestigde zich in 
1914 te Rantepao. Een jaar later volgde een 
tweede, terwijl een gediplomeerd onderwijzer is 
uitgezonden voor de opleiding van inl. hulp
personeel. De heer Van de Loosdrecht werd in 
1917 vermoord. Het Nederlandsch Bijbelgenoot
schap zond naar dit arbeidsveld zijn tweeden 
afgevaardigde Dr. II. van der Vee n.

De Nederlandsche Zendingsvereeniging, die ge
durende de eerste 57 jaren van haar bestaan 
zich tot West-Ja va had beperkt, zond in 1915 
naar het Zuidoostelijke gedeelte van Colebcs 
een zendeling, die zich te Roembia vestigde.

Ook de Indische Kerk maakt zich op dit 
arbeidsveld verdienstelijk. De predikantvan Ma- 
kasser leerde op zijn dienstreizen de toestanden 
kennen en begreep dat hij het mogelijkc moest 
doen om de islamiseoring van de nog heidensche 
stammen te voorkomen. Hij bezette een aantal 
kampoengs met Amboneesehe goeroes en be
werkte de aanstelling van twee nieuwe hulp
predikers, aan wie Loowoek (N.O.-Celcbcs) en 
Marnasa (W.-Celcbcs) als standplaatsen werden 
aangewezen.

In het kindschap Bolaang-Mongondou, gren
zend aan de Minahasa, bestond reeds in de dagen 
der Comp. een school en een kleine gemeente. 
In 1089 was er een christen-radja. De school 
bleef, hoe gebrekkig ook verzorgd, in stand tot 
1835; maar toen de laatste onderwijzer stierf, 
kwam er ondanks herhaald verzoek van den 
radja, geen opvolger. Allengs maakte nu do Islam 
vorderingen vooral onder de aanzienlijken.

Door don gelukkigen voortgang van het zen
dingswerk in de Minahasa werd de aandacht 
ook op liol.-Mongondou gevestigd. In 18Gb deden

een tweetal zendelingen van de Minahasa uit 
een reis derwaarts; zij vonden er een kolonio van 
Minahassers, en brachten belangrijke gegevens 
omtrent taal, land en volk mede. Het N. Z. G. 
was bereid zijn bemoeienissen ook tot Bolaang- 
Mongondou uit te strekken; maar dc Reg. vreesde 
voor Mohammcdaansch fanatisme en weigerde 
de vcreischtc toestemming.

In 1904 verzocht de radja om een tiental 
Gouv. scholen. De Reg. ging er niet op in, maar 
bracht het verzoek over bij het Nederlandsch 
Zendelinggenootschap. Dit zond een zendeling der
waarts' en weldra waren er 16 scholen met bijna 
1400 leerlingen. Dat de radja tegen dezen gang 
van zaken geen bezwaar had, is duidelijk ge
bleken, toen hij het Gen. verzocht om een zende- 
ling-onderwijzer voor een Hollandsch Inlandsche 
school. Aan dit verzoek is voldaan in 1913. Het 
Gen. betaalde uitrusting en passage; het hield 
aan zich het recht den onderwijzer te allen tijde 
terug te roepen, wanneer het daarvoor aan
leiding heeft; overigens komt de school voor 
rekening der landschapskas, welke echter soms 
daaruit eenig voordeel trekt. Het aantal leerlin
gen is meer dan 150.

Ondanks de van hoogerhand geoefende pressie 
was een deel van het eigenlijke volk nog niet tot 
den Islam overgegaan. Deze heidenen zijn thans 
nagenoeg allen voor het Christendom gewonnen.

Op het eiland Soemba is het Christendom het 
eerst gebracht door Savoeneezen, die zich daar 
vestigden en die nu en dan bezocht werden door 
den op Savoe arbeidenden zendeling van het 
N. Z. G. Zoo ontstonden er tusschen 1873 en ’78 
twee gemeenten. Later heeft de Gereformeerde 
Zendingsvereeniging er korten tijd gearbeid, van 
wie de Christ. Geref. Kérk het werk weder over
nam, om het op haar beurt over te dragen 
aan dc Gereformeerde Kerken. Deze hebben 
den arbeid met kracht aangevat. Daar ook de 
Reg. haar bemoeienis tot dit eiland heeft uitge
strekt en in het vroeger nog zeer onrustige bin
nenland ordelijke toestanden heeft geschapen, 
is nu overal geregeld werken mogelijk. Hoewel 
aanvankelijk de resultaten onder de eigenlijke 
bewoners van Soemba nog uiterst gering zijn, 
is er toch reden ook hier voor de toekomst goede 
verwachtingen te koesteren.

Aan de Noordkust van het eiland Boeroe aan 
de baai van Kajéli bestaan sedert de~*clagen"'der 
Comp. Christengemeenten. In 18S2 vestigde zich 
een Gouv. ambtenaar aan de Zuidkust (Tifoe- 
baai), en toen ontstond ook hier een be
weging naar het Christendom, die een der Hulp
predikers op Arabon aanleiding gaf er eenige 
goeroes heen te zonden en later een aantal lieden 
te doopen. Dit arbeidsveld werd in 1885 door 
do Utrechtschc Zendingsvereeniging overgenomen, 
aan welke in 1915 ook de gemeenten aan do 
Noordkust werden overgedragen. Hot werk heeft 
zich op verblijdende wijze ontwikkeld. De toe
vloed van doopcandidaten bij den aan vang van 
dit werk doet voor groote oppervlakkigheid 
vreezen; niettemin kunnen de gemeenten als 
gevestigd beschouwd worden. Ook in het binnen
land is thans een zendingspost gevestigd. Mede op 
dit eiland is door do meer intensieve bestuurs- 
bemoeienis reeds het een en ander ten goede 
veranderd; er is reden van do toekomst nog meer 
te verwachten. Intussohen is een zeer ernstig be
zwaar, dat ten gevolge van immoraliteit zoowel als
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tingen. De geheime tegenwerking van Ternate, 
die o.a. aanleiding gaf tot den moord op den 
controleur Agerbeelc, heeft ten slotte ver
wijdering van den Sultan ton gevolge gehad en 
vertrouwd mag worden, dat daardoor aan vele 
wantoestanden een einde zal worden gemaakt. 
Dit zal ongetwijfeld aan het zendingswerk ten 
goede komen.

Het oudste arbeidsveld der U. Z. V. is Nieuw- 
Guinea. De Comrn. voor den zendeling-werkman 
had in 1S55 derwaarts 2 mannen gezonden, C. W. 
O 11 o w en J. G. G e i s s 1 e r. De eerste over
leed spoedig; de tweede zette te midden van 
ontzettende ontberingen en bezwaren zijn werk 
voort tot 1870. In 1862 zond de U. Z. V. haar 
eersten zendeling hierheen.

Het duurde-tot 1907 eer er belangrijke vruch
ten van den arbeid werden aanschouwd. De 
toestanden waren voor het zendingswerk niet 
gunstig. De bevolking was ruw en zwerfziek; 
koppensnellerstochten, hier „raak” genoemd, 
met kinderroof waren aan de orde van den dag. 
In naam was men onderworpen aan den sultan 
van Ternate, maar aangezien de Ned. Ind. Reg. 
slechts nu en dan een schip zond om de vlag te 
vertoonen, deed ieder fcitelijk wat hij wilde. 
Niettemin slaagden de zendelingen er in op 
vier plaatsen in de Geelvincksbaai kleine kringen 
om zich te verzamelen,, waaronder vooral de 
gemeente op het eiland Mansinam in de Doréh- 
baai moet genoemd worden, die bij den aanvang 
dezer eeuw ruim 200 zielen telde. Slechts voor 
een klein gedeelte waren deze gemeenten ont
staan door loskoopen van geroofde kinderen, 
een methode, die natuurlijk ernstige bezwaren 
met zich brengt, maar waartoe de zendelingen 
menigmaal uit medelijden zich gedrongen ge
voelden.

In 1898 besloot de Reg. eindelijk tot vestiging 
van een bestuursambtenaar. Deze had 
buitengemeen uitgestrekt gebied onder zijn toe
zicht cn zeker moet voor een deel daaraan worden 
toegeschreven, dat zijn invloed eerst langzaam 
doorwerkte.

In het eind van 1906 en in het begin van 1907 
begon hier de beweging naar het Christendom. 
Over het geheele eiland zoowel langs de Noord
kust tot aan de Humboldtsbaai als aan de 
Zuidwestkust staat thans de deur voor het 
Evangelie open. De bevolking is overal bereid 
goeroes te ontvangen; zij bouwt woningen voor 
hen cn richt gebouwen op, die voor kerk en 
school dienst kunnen doen. Met veel te geringe 
middelen en werkkrachten tracht de U. Z. V. 
zoo goed mogelijk in de bestaande behoeften te 
voorzien. Dc vooruitzichten zijn voorloopig 
gunstig. Het aantal Christenen bedraagt thans 
7000 en er zijn 109 scholen. Beide cijfers stijgen 
voortdurend.

Op de tot nu toe besproken arbeidsvelden 
komen de zendelingen wel is waar herhaaldelijk 
met Mohammedanen in aanraking, maar de eigen
lijke zending onder dezen concentreert zich ech
ter op het eiland Java. Zooals bekend is levert 
ze veel meer moeilijkheden dan die onder heide
nen. Neemt men dit in aanmerking, dan kunnen 
do resultaten op Java zeer bevredigend worden 
genoemd; nergens elders vindt men als hier een 
arbeidsveld met ongeveer 28.000 bekeerde Mo
hammedanen.

De O. I. C. is aan het werk op dit eiland niet

oude opvattingen ten opzichte van de meest 
gewensohfc geachte huwelijken het bevolkingscijfer 
gestadig daalt. Zoowel voor do Zending als voor 
het Bestuur is hier nog een belangrijke taak te 
verrichten.

Dc destijds zeer geringe resultaten van het Zen
dingswerk op Nieuw-Guinea deed de Utrechtsclie 
Zendingsvereeniging in 1866 besluiten den arbeid 
on Halmahéra. te beginnen. Op het Noordelijk 
schiereiland werd onder de Galélareezen een 
zendingspost gesticht, waar het aantal ge- 
doopten echter na ruim 30-jarigen arbeid nog 
geen 200 bedroeg. Elders in de omgeving in het 
werk gestelde pogingen mislukten geheel.

In 1897 evenwel kwam er verandering. Noord- 
Halmakéra behoort tot het Sultanaat van Ter- 
naïeT Vroeger had het zijn eigen vorstenhuis, 
maar dit werd door de Tcrnatanen op zij ge
schoven. De bevolking beschouwt deze laatsten 
als indringers, en zag met leede oogen, dat ge
leidelijk de eigen hoofden werden vervangen 
door Ternataansche grooten, die den Islam be
lijden. Alleen in het district Tobélo was dit nog 
niet gelukt. Toen nu daartoe een poging in het 
werk werd gesteld wist de op zij geschoven en 
naar Ternate verbannen Sëngadji vandaar te 
ontkomen en veel volks om zich te verzamelen. 
Door het tactvol optreden van zendeling A. 
Hueting, die zich geheel ongewapend des nachts 
naar een eiland begaf waar geheime samen
komsten gehouden werden, werd een opstand 
voorkomen en stelde de verdreven Sëngadji 
zich ter beschikking van den vertegenwoordiger 
van het Ned. Ind. Gouvernement. Dit was thans 
omtrent den waren toestand beter ingelicht dan 
bij een vorige soortgelijke gelegenheid (1878) 
en liet zich niet meer als handlanger gebruiken 
van het Ternataansch Bestuur; dc onrecht
vaardig behandelde Sëngadji werd dus in zijn 
rechten hersteld.

Evenwel, een dergelijke beweging heeft steeds 
bovendien een godsdienstig karakter. De Së
ngadji werd vergezeld van een toovenaar, die 
beweerde met de geesten der voorouders in ver
binding te staan en den lieden groote voordeelen 
beloofde. Toen deze ontmaskerd was, meldde 
zich de Sëngadji en weldra een groot aantal 
zijner volgelingen aan voor den Doop. De be
weging verspreidde zich in korten tijd langs de 
geheele Oostkust van het Noordelijk schier
eiland; later ook naar de Westkust en naar de 
beide Oostelijke schiereilanden. In de behoefte 
aan inl. personeel trachtte men te voorzien door 
Ambonsche goeroes. Thans is te Tobélo een 
kweekschool gevestigd; bovendien is er een 
timmerschool opgericht, benevens een hulp- 
ziekenhuis. Vele gemeenten hebben klapper
tuinen aangelegd, waarvan de opbrengst be
stemd is om te voorzien in de uitgaven voor 
kerk en school. Bovendien heeft de U. Z. V. er 
zelf een klapperplantage, waarmede zij allereerst 
de zedelijke en maatschappelijke belangen der 
bevolking tracht te bevorderen.

Het aantal Christenen bedraagt thans ruim 
7000. Na de talrijke overgangen van den eersten 
tijd is er wel geen stilstand ingetreden, maar 
de vooruitgang gaat toch in een aanmerke
lijk trager tempo. Oorzaak daarvan is zeker 
mede, dat Halmahéra eerst later geprofiteerd 
heeft van de meer intensieve bemoeienissen van
wege het Ned. Ind. Gouv. met de Buitenbezit-
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toegekomen; de voortdurende oorlogen verhin
derden zulks en waarschijnlijk zou men ook zonder 
deze den zendingsarbeid onder Mohammedanen 
niet hebben durven aanvangen. De gemeenten 
Toegoc en Dépok (zie aldaar) bij Batavia zijn 
niet de vrucht van eigenlijk zendingswerk.

Sedert den aanvang van zijn werkzaamheid in 
Indië heeft het N. Z. G. zijn aandacht aan Java 
gewijd. Van de drie in 1814 uitgezonden zende
lingen bleef alleen Brückner daar achter. Hij 
ging over in dienst der Engelschc Baptisten 
en in 1831 kwam zijn vertaling van het N. T. 
gereed. De verspreiding werd echter verboden. 
Inmiddels zette wel Dr. G e r i c k e (zie onder 
BIJBELGENOOTSCHAP) zijn werk voort, 
maar tot eigenlijken zendingsarbeid kwam het 
niet. De lieg. vreesde voor het opwekken van 
fanatisme en onder de zendingsvrienden ont
stond langzamerhand de voorstelling, dat de 
arbeid onder Mohammedanen hopeloos way^

Het werk is dan ook aangevangen zonder d'aar- 
toe uitgezonden en gequalificcerde zendelingen. 
Een Westfaalsche horlogemaker, E m d e genaamd, 

naar Indië getogen, omdat men hem ver

werk droeg een ietwat bekrompen piëtistisch 
karakter; van een zich aan passen aan dc Ja- 
vaanschc gedachten wereld, die zij niet kenden, 
hadden zij geen begrip. Ten gevolge van den af
stand en de slechte communicatiemiddelen 
duurde het geruimen tijd voor men het ver
schil bemerkte. Dit werd eerst openbaar, toen 
den 12den Dec. 1843 35 volgelingen van C., die 
met E. en de zijnen in aanraking waren ge
komen, door den doop in de Christelijke ge
meente te Soerabaja werden opgenomen; een 
jaar later volgden er 57.

Hoewel C. zich van de noodzakelijkheid van 
den Doop liet overtuigen, kon hij toch onmogelijk 
vrede hebben met dc wijze, waarop de Inl. 
Christenen door E. op voet van gelijkheid (het 
rassenvraagstuk baarde hem geen zorg) werden 
behandeld en ergerde hij zich b.v. er aan, dat zij 
Eur. kleeding droegen, hetgeen trouwens geheel 
ingevolge aandrang van E. geschiedde en zoodra 
deze ophield onmiddellijk weder voor saroeng en 
kabaja enz. verwisseld werd. Gevolg daarvan was, 
dat een aantal hunner het landgoed van C. ver
lieten en in een oerwoud, dat tot nu toe als 
angkër (betooverd) werd beschouwd, de desa 
Modjowarno stichtten. Hierbij maakten zij ge
bruik van hun vrijheid om volgens hun eigen 
goeddunken zekere regelingen te treffen (desa- 
autonomie). Zoo werden dobbelen en feesten met 
dansmeiden benevens het opiumschuiven ver
boden; het eerbiedigen van den Zondag werd 
voorgeschreven, terwijl maatregelen werden ge
nomen voor het oprichten en instandhouden van 
kerk en school. Deze Christen-desa ontstond dus 
geheel zonder Europecsche leiding; zelfs ondanks 
het wantrouwen en de daardoor veroorzaakte 
tegenwerking der Europecsche ambtenaren. 
Zekeren Paulus Tosari wist men te bewegen zich 
als inl. voorganger te Modjowarno te vestigen. 
Later volgden verschillende nieuwe desa’s van 
gelijke soort, o.a. drie in de onmiddellijke nabij
heid van Modjowarno, die met dit laatste de 
Christ. gemeente van dien naam vormen. Eigen
aardig is dat de man, die in de stichting van 
Modjowarno het grootste aandeel heeft ge
had, later zich schuldig maakte aan over
treding van de met zijn eigen medewerking ge
stelde regels, waardoor hij uit dc Christ. gemeente 
gestooten werd met vele van zijn volgelingen. 
Dientengevolge is de eigenlijke desa Modjo
warno thans in meerderheid Mohammedaansch. 
Overigens komt afval onder de Javaansche 
Christenen zelden voor.

Zendeling E. J. J e 11 c s m a verkreeg in 1S48 
van de Rog. toestemming zich te Soerabaja te 
vestigen. Hij was door het Ned. Zend. Gen. 
uitgezonden, had aanvankelijk op Ceram ge
werkt, en had don als inspecteur uitgezonden 
Ds. L. J. v a n R h ij n op zijn reis door den archipel 
vergezeld. Toen ontdekt was, dat er op Java 
Inl. Christenen waren, werd besloten dat J. als 
hun leidsman zou optreden. Met scherpen blik 
doorzag hij den toestand. Hij begreep dat, zou 
het ooit komen tot stichting van een Javaansche 
volkskerk, hij de Javanen moest opzoeken waar 
zo nog zichzelf zijn, dus op het platteland. En zoo 
vestigde hij zich na verkregen vergunning in 
1851 te Modjowarno. Hij liot daar Paulus 
Tosari do hem toekomende plaats. Dezo uit
nemende man is dan ook t.ot zijn dood, in 1882, 
de zeer gewaardeerde medowerker der zende-

was
teld had, dat daar eeuwige zomer heerscht, het
geen hij op grond van Gen. 8: 22 (Voortaan al 
de dagen der aarde zullen.... zomer en winter 
.... niet ophouden) niet wilde gelooven. Hij 
zou het nu zelf gaan onderzoeken. Toen zende
ling Kam (zie boven) op zijn doorreis naar de 
Mol ukken te Soerabaja op scheepsgelegenheid 
wachtte (1817), gelukte het hem eonige ernstige 
Christenen tot een aaneengesloten kring te ver- 
eenigen, vanwelke E. de ziel was. x) Men noemde 
hen „dc vromen van Soerabaja”. Tot hun adep
ten behoorde zekere C'. Coolcn, zoon van een 
Russischen vader en een Javaansche moeder, 
die zich weldra als landheer vestigde ter plaatse, 
waar thans Ngoro ligt (in het Zuidwestelijke ge
deelte van de i’es. Soerabaja). Onder de opge
zetenen van zijn landgoed begon hij te evange- 
liseeren. Zijn gedachtenwereld was voor driekwart 
die van een Javaan, en hij sloot zich in zijn predi
king bij hen aan opeen wijze, waardoor hij wezen
lijke bestanddeelen van het Christendom verwaar
loosde, maar op zijn gehoor diepen indruk 
maakte. Men beschouwde hem als een goeroe, 
die een nieuwe ngèlrnoe (zie aldaar) verkondigde, 
waarvan de ra pais waren de Tien Geboden, het 
Onze Vader en de Twaalf Geloofsartikelen. Dat
Coolon zelf deze opvatting heeft begunstigd is 
niet bewezen en niet waarschijnlijk; wel dat zijn 
volgelingen zijn prediking op deze wijze opvatten. 
Verschillende van dezen, onder wie sommigen, die 
vroeger als wajangvertooners (dalang) bekend wa
ren, verkondigden zijn leer in broeden kring. Aan 
gemeentevorming heeft C. nooit gedacht; zelfs 
heeft hij niet dan noodo toegestemd in het doopen 
van zijn volgelingen; zijn geheele werk droeg een 
improvisatorisch karakter; aan eenige afschei
ding tusschen Christenen en Mohammedanen 
dacht hij niet. Deze laatsten offeren ook thans 
nog op zijn graf en eoren hem evenzeer als de 
Christenen als een grooten kjai goeroe van veel 
ngèlrnoe.

Ook E m d e en de zijnen evangeliseerden onder 
Javanen, vooral door traktaatversproiding. Hun

"
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l) De herinnering aan dezen merkwaardigen 
man wordt in Soerabaja bewaard door de naar 
hem genoemde straat.
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Het Ned. Zend. Gen. heeft natuurlijk Jellesma 
niet alleen laten staan. In betrekkelijk korten tijd 
vermeerderde het aantal zendelingen. Do Chris
tengemeenten werden georganiseerd; er werden 
scholen gesticht en zooveel mogelijk werd onder 
Mohammedanen geëvangeliseerd. De Christen - 
desa’s zijn over het algemeen welvarend en hun 
meestal op schrift gestelde desaregelingen, die 
geheel zonder toedoen der zendelingen tot stand 
kwamen, worden om de billijkheid harer bepa
lingen geroemd. Overal wordt op uitgebreide 
schaal geneeskundige hulp verleend; op ver
scheidene plaatsen zijn kleine hulpziekenhuizcn; 
terwijl Modjowarno zelf een groot zendingshos- 
pitaal heeft, waaraan twee Europeescho artsen 
verbonden zijn. Er waren vroeger drie op een
voudige wijze ingerichte gesubsidieerde ambachts
scholen, die door verminderde belangstelling der 
Reg. opgeheven moesten worden.

Alleen in den werkkring van het N. Z. G. is 
men er in geslaagd het vertrouwen der inl. Chris
tenen te winnen en daardoor de beweging voor 
vervloeien te behoeden. Deze beperkte zich 
echter niet tot de drie reeds genoemde residen 
tien. In de vroegere residentie Japara werkte 
sedert geruimen tijd zekere Toenggoel Woeloeng 
(ook bekend onder den naam Kjai Ibrahim), 
vroeger kluizenaar op den Kloet, maar die naar 
zijn eigen bewering tengevolge van bovennatuur
lijke aanwijzingen tot het Christendom was ge
komen. Hij was het type van een echt Javaan- 
schen goeroe en zijn Christendom was zoozeer 
vermengd met animisme en Mohammedanisme, 
dat geen der zendelingen den moed had hem als 
medewerker te erkennen. Wel deed dit Mr. F. L. 
Anthing, een hooggeplaatst rechterlijk ambte
naar, die eerst te Semarang tot 18G3, later te 
Batavia veel heeft "gedaan tot verspreiding van 
liet Evangelie onder inlanders. Evenmin als 
Emde had hij eenigo kennis van het geestelijk 
leven der Javanen en zoo ontging hem het syn
cretisme van Toenggoel Woeloeng. Vandaar zijn 
sympathie voor diens arbeid, als vrucht waarvan 
bij zijn dood in 1885 een kring van een duizend
tal inlanders achterbleef, die wel is waar op den 
Christennaam aanspraak maken, maar zich vrij
wel alleen hierdoor van hun Mohammedaanseho 
volksgenooten onderscheiden; er bestaat reden 
te vreezen, dat ook dit onderscheid mettertijd 
zal wegvallen.

Van veel meer gevolg is geweest het optreden 
van zekeren S a d r a c h. Vóór zijn bckccring tot 
het Christendom volgde hij het onderwijs van 
verschillende Mohammedaanseho goeroe’s. Door 
zendeling Hoezo o te Semarang hoorde hij het 
eerst van het Christendom. Daarna kwam hij 
onder den invloed van Toenggoel Woeloeng, 
reisde vervolgens veel door Java, had omgang 
met de Christenen op Oost-Java en met de daar 
destijds gevestigde zendelingen, terwijl hij tij
dens zijn verblijf te Batavia, vermoedelijk niet 
zonder medewerking van Mr. Anthing, in 18(57 
gedoopt werd. Twee jaren later vestigde hij zich 
te Poerworödjo. Daar woonde Mevr. Philips, 
die zich (evenals haar zuster Mevr. van 
O os trom te Poerbolinggo) ernstig bezighield 
met de evangelisatie onder Javanen. Deze bedien
de zich daarbij van de hulp van Sadraeh, waarvoor 
hij bij uitnemendheid geschikt is. In ontwikkeling 
staat hij ver boven den gewonen desaman en door 
zijn geheele persoonlijkheid erkent men hem ge-

lingen gebleven ên de met hem opgedane ervaring 
gaf J. aanleiding een poging te doen om lnl. 
hulppersoneel op te leiden. Zijn kweekschool 
moest na J.’s vrocgtijdigen dood (1S5S) gesloten 
worden en tot 1900 leidde iedere zendeling zijn 
eigen hulppersoneel op. In dat jaar echter werd 
de kweekschool te Modjowarno heropend; ze 
voorziet thans de Oost-Javazending van het 
N. Z. G. van Inl. godsdienstleeraars en onder
wijzers. Hierbij moet opgemerkt worden, dat 
men er wel in geslaagd is mannen op te leiden, 
die geschikt zijn bestaande gemeenten dieper 
in te leiden in de kennis van het Evangelie, maar 
krachtige propagandisten, zooals de eerste volge
lingen van C., ofschoon ook thans nog wel eens 
zoo nu en dan op den voorgrond tredende, zijn 
zelden of nooit leerlingen der zendelingen. Deze 
staan door ontwikkeling te ver boven hun volks
genooten en zijn te zeer vertrouw'd geraakt met 
een aan den gev^onen Javaan geheel vreemde 
gedachten wereld.

De grootere en kleinere groepen van Jav. 
Clirist. die ten gevolge van den arbeid van C.’s 
volgelingen zich vormden, hebben zich herhaal
delijk vereenigd en op woeste gronden nieuwe 
desa’s gesticht zooals te Modjowarno. In deze 
desa’s heerscht een Clirist. atmospheer, die bevor
derlijk is voor bet geloofsleven van den enkeling. 
Vandaar dat Zendingsbesturen soms, waanneer 
geen woeste gronden voor het stichten van nieuwe 
desa’s beschikbaar wraren, erfpachtperceelen 
hebben aangekocht, vraar Jav. Clirist. zoowel 
als Mohammedanen, zich konden vestigen onder 
dezelfde voorwaarden als in Christen desa’s ge
steld worden. Zoozeer gevoelde men de beteeke- 
nis van een Chrïst. gemeenschap. Intussehen is 
aan deze methode het nadeel verbonden, dat het 
Zend. Best. of in zijn plaats de zendeling, als 
landheer optreedt en daardoor in staat is tegen
over minder gewenschte elementen met andere 
dan zedelijke middelen op te treden. Dit bemoei
lijkt de beoordeeling van het Cbrist. bewustzijn 
der gemeenteleden.

Vaak echter bleven en blijven de inl. Clirist. 
onder de Mohammedanen verstrooid wonen.
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Kerk en school worden dan gevestigd in een 
desa, die zooveel mogelijk gelegen is in het 
middelpunt van den kring, waar de Christ. wonen. 
De afstanden, die hen scheiden, zijn echter me
nigmaal groot en dit belemmert de ontwikke
ling van het gemeentelijk leven. Daarbij komt 
nog dat, vooral op West-Java, de Mohamme- 
daansche desapotentaten van hun macht vaak 
misbruik maken en den Christenen in hun kring 
het leven zuur, soms zelfs geheel on mogelijk 
maken.

Terwijl dus de Reg. angstvallig de Zending van 
Java weerde, was er omstreeks het midden der" 
vorige eeuw in de residenties Këdiri, Soerabaja 
en Pasoeroean geheel zonder toedoen der Zen
ding onder het volk een aan het Christendom 
gunstige strooming ontstaan. De leerlingen van 
C. trokken veelvuldig het land door en de Java
nen, die gaarne over godsdienstige onderwerpen 
spreken, ook met hun volmaakt onbekenden, 
betoonden zich zeer begeerig naar de nieuwe 
ngèlmoe. Ware destijds de Reg. met meer beleid 
opgetreden en had zij zich beter op de hoogte 
gesteld van den waren stand van zaken, niet on
waarschijnlijk waren er dan nu in die streken 
uitgebreide Christelijke kringen.
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makkelijk als leider. In 1870 vestigde liij zich te 
Karangdj&sa in liet Zuiden van do residentie 
Bagelèn en van dat oogenblik wordt lxet hoe 
langer z o meer duidelijk, dat Sadrach en hij 
alleen het hoofd is van de lieden, die zich kristen 
djawa d.i. Javaansche Christenen noemen (in 
onderscheiding van de Christenen, die Euro- 
peesche zendelingen volgen, en dien zij den 
van kristen blanda d.i. Holl. Christenen geven) 
en wier getal thans op G000 wordt geschat. De 
prediking van S. bevat zeker meer Christ. ele
menten dan die van Toenggoel Wocloeng. Toch 
laat ook hij in bedenkelijke mate plaats voor 
Javaansche opvattingen, niet het minst wanneer 
hij van zijn volgelingen het eerbetoon en de over
gave aanneemt, die de verhouding van een Ja
vaan tot zijn goeroe kenmerken.

Sedert 1SG2 werkt de Gerej. Zendingsverceni- 
ging (wier werk later door de Ger. Kerken werd 
overgenomen, zie beneden) op dit terrein. Haar 
zendelingen trachtten invloed te oefenen op den 
kring van S. Do meesten wilden dit rechtstreeks 
doen, dus zonder S. als leider te erkennen, veeleer 
met de uitgesproken bedoeling hem op zijde te 
schuiven. Deze zelf was toen niet afkeerig van 
Europeesche leiding, althans bij toonde dit niet. 
Integendeel, hij noodigde een der zendelingen, 
W i 1 h e 1 m, die hem als stichter en leider van de 
Javaansche gemeenten erkende, uit zich bij hem 
aan te sluiten (1883). Deze voldeed daaraan; S. 
evangeliseerde en W. onderwees en doopte. On
getwijfeld was het werk oppervlakkig; het getal 
der volgelingen van S. echter nam zeer snel toe 
en de werkkring werd daardoor voor één zende
ling veel te uitgebreid.

In 1892 werd nu het arbeidsveld bezocht door 
den uit Europa als Inspecteur uitgezonden Ds. 
Li on Ca c het. Deze stelde een onderzoek in naar 
leer en leven der Javaansche Christenen en kwam 
tot zeer onbevredigende resultaten. Hij keurde 
dus de houding van Wilhelm af, sloot zich bij 
diens collega’s aan en deed nog eens een krach
tige poging om de volgelingen van Sadrach van 
hun leider los te maken. Dit w'as waarschijnlijk 
een groote fout. Men schuift nu eenmaal geen 
wig tusschen een Javaan en zijn goeroe. Men had 
of met S. moeten samenwerken, of hem, maar 
dan ook zijn volgelingen, aan hun lot moeten 
overlaten. Door de poging de zijnen van hem te 
scheiden heeft men zijn en hun wantrouwen 
gewekt en zijn kring, althans zoolang S. leeft, 
voor Europeeschen invloed gesloten.

Noch bij bet optreden van Coolcn, noch bij dat 
var» Toenggoel Wocloeng of Sadrach openbaarde 
zich ook maar eenigszins het zoozeer gevreesde 
fanatisme der Mohammedanen. Een enkele maal 
trad nog weleens een man in hun trant op liet 
arbeidsveld van het N. Z. O. op; maar hij was 
een man vair veel minder beteekenis en de vruch
ten van zijn werk, die eveneens veel geringer 
waren, kwamen aan de Zending ten goede. Dat 
herhaling mogelijk blijft spreekt vanzelf en in 
elk geval toont het gebeurde, dat een volksbe
weging naar het Christendom ook op Java niet 
ten oenen male ónmogelijk is. De volgelingen van 
Sadrach en van Toenggoel Wocloeng worden in 
de zendingsstatisticken niet opgenomen.

Sedert de Geref. Zend. Ver. den eigenlijken 
zondingsarboid heeft gestaakt en haar terrein 
door de Gereformeerde Kerken werd ovorgonomon, 
hebben deze laatste den arbeid krachtig uitge

breid en georganiseerd. Hun arbeidsveld omvat 
thans do residentien Banjoemas en Kedoc als* 
mede dc beide Vorstenlanden. Een opleidings
school te Djojcja voorziet in de behoefte aan inl. 
hulppersoneel. Zeer veel aandacht wordt gewijd 
aan de medische zending; het aantal zendeling- 
artsen, door dc Geref. Kerken uitgezonden, be
draagt thans reeds 8 en zal waarschijnlijk nog 
toenemen. De resultaten zijn, vooral wanneer 
men in aanmerking neemt dat allo gemeenschap 
met de volgelingen van S. verbroken is, bevredi
gend; het aantal Christenen bedraagt ongeveer 
3000. Christcndesa’s in den trant van Modjo- 
warno of op erfpachtsperceelen gevestigd vindt 
men hier niet. Wel zijn er desa’s, waar de Chris
tenen, al vormen zij een kleine minderheid, toch 
overwegenden invloed oefenen. In het ressort 
Këboemèn, in de desa Glonggong, is het desa
hoofd tot het Christendom overgegaan. In over
eenstemming met de in het vaderland gehuldigde 
beginselen wordt ook hier nadruk gelegd op de 
praerogatieven der plaatselijke Kerk en zoo 
spoedig mogelijk tot het institueeren daarvan 
overgegaan door benoeming van een kerkeraad. 
Daardoor wordt het fundament gelegd voor 
een zelfstandige inl. Kerk op Geref. grondslag.

De Doopsgezinde Zendingsvereeniging arbeidt 
sedert 1851 in do voormalige residentie Japara. 
Haar eerste zendeling, P. J a n s z, ook als bijbel
vertaler bekend, vestigde zich op de hoofdplaats- 
waar hij, schoon hij met verschillende moeilijk
heden had te kampen, toch een kleinen kring om 
zich heen wist te verzamelen. Kort voor zijn 
emeritaat in 1881 schreef hij een brochure ge
titeld : „Landontginning in verband met evange
lisatie”. De daarin uitgesproken gedachten wer
den verwezenlijkt door zijn zoon en opvolger, 
die in 1881 op het erfpachtsperceel Margaredja 
(=weg tot geluk) een kolonie stichtte, waar van
wege dc Zending eenigo voor do Europeesche 
markt geschikte producten worden verbouwd 
en welks opgezetenen (natuurlijk worden ook 
Mohammedanen toegelaten) zich aan bepaalde 
regels moeten houden. Hoewel dc methode niet 
tot belangrijke resultaten heeft geleid, is toch 
de bedoelde kolonie als geslaagd te beschouwen; 
men heeft haar dan ook uitgebreid en later een 
tweede gesticht. Behalve de op deze perceclen 
bestaande gemeenten zijn er andere, die de zen
delingen dezer vereeniging om zich lxobben weten 
te vergaderen, maar wier leden onder dc Moham
medanen verspreid wonen. Een to Margaredja 
gevestigde opleidingsschool voorziet in de be
hoefte van inl. personeel.

Sedert 190S heeft do Doopsgez. Ver. de medi
sche zending krachtig ter hand genomen door 
het oprichten van een groot hospitaal te Kelet, 
dat onder leiding staat van Dr. Borvoets. Do 
gelden, die ter gelegenheid van dc geboorte van 
Prinses Juliana in Indië zijn bijeen gebracht, 
werden door H. M. dc Koningin to zijner be
schikking gesteld voor het oprichten van een 
groote loproserie, die gesteld is onder het be
stuur van den „Nationalcn bond ter bestrijding 
der mclaatschheid”.

Op het arbeidsveld der Doopsg. Zend. Ver. 
is men herhaald olijk in aanraking gekomen met 
de volgelingen van Toenggoel Wocloeng. Enkele 
malen zijn personen uit dien kring tot do ge
meente der Doopsgez. Zending toegetredon, o.a. 
in 18S5 T. W.’s kleinzoon en opvolger; mon is er

naam

.
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echter niet in geslaagd den gelieclen kring onder 
zijn invloed te brengen.

Het werk der Salatiga-Zending, dat zich thans 
uitstrekt over de residentiën Pëkalongan, Se- 
rnarang en Rembang, dankt zijn oorsprong aan 

gelijksoortig optreden als van de dames 
Philips en Van Oostrom. Zekere Mevr. L c J o 11 e 
namelijk begon in 1S53 te evangelisecren onder 
haar Mohammedaansche omgeving en liet, toen 
zij in 1S57 naar Nederland terugkeerde, een 
kring van 50 gedoopten achter, die zich te Nje- 
moh, drie uur gaans ten Noord-oosten van Sala
tiga, vestigden. Zij bleven daar vrijwel zonder ’ 
Eïïropeesche leiding achter en toen eindelijk in 
1S69 een der door Ds. Wittcveen (Ermeloosche 
Zcndingsgemeente) uitgezonden mannen de lei
ding op zich nam, vond hij slechts een klein 
overblijfsel van 16 gedoopten. Sedert dien tijd 
en vooral sedert in 18 SI de N eukirchcner Zending, 
gesteund door het Salatiga Comité (zie boven), 
voor de uitzending van nieuwe arbeiders zorgt, 
heeft het werk zich belangrijk uitgebreid. Het inl. 
hulppersoneel, dat men eerst liet opleiden hetzij 
op het seminarie te Dépqk, hetzij in dat der 
Doopsgez. Zend. Ver., verkrijgt men thans door 
een in 1908 te Tingkir bij Salatiga gestichte 
kweekschool. Een zendeling-arts heeft de Sala- 
tiga-Zending niet, maar zij werkt samen met 
den arts te Blora en met het te Poerwodadi ge
vestigde zendingshospitaal, in welks bestuur 
eenigc harer zendelingen zitting hebben.

Sedert 1862 werkt de Ncderlandschc Zen- 
dings Vereeniging op West-Java onder de Soen- 
daneezen, terwijl zij tevens, vooral op de hoofd - 
plaatsen, haar aandacht wijdt aan de daar geves
tigde Chineezen. Het aantal der uit deze laat- 
sten gewonnen Christenen is niet groot, maar 
velen hunner zijn der gemeente waarlijk tot 
steun. De voor de Chineesche jeugd opgerichtc 
scholen nemen in aantal en belangrijkheid toe. 
Het werk onder de eigenlijke Soendaneezen heeft 
met bijzondere moeilijkheden te kampen: de Is
lam heeft onder hen dieper wortel geschoten dan 
onder de eigenlijke Javanen. Een aan het Chris
tendom gunstige strooming onder het volk is 
nog nergens waargenomen. Neemt men dit alles 
in aanmerking, dan kunnen de vruchten zeker 
niet onbeteekenend worden genoemd. De Chris
tenen wonen meestal verspreid onder de Moham
medanen; op drie plaatsen echter, te Tjideres in 
het Cheribonsche, te Pangharëpan bij Soekaboe- 
mi en te Palalongan in de Tjiheavlakte, wist men 
lïèn bijeen te brengen, op de beide eerste plaatsen 
met gunstig resultaat, terwijl de derde vestiging, 
de jongste, zich goed ontwikkelt. Sedert 1884 
verzorgt de Ver. de gemeenten, die de vrucht 
zijn van den arbeid van Mr. Anthing (zie boven). 
In 1863 kwam deze te Batavia en 7 jaren later 
gaf hij zijn positie als lid van het Hooggerechts
hof op om zich geheel aan de evangelisatie te 
wijden. Zelf leidde hij inl. helpers op, wier getal 
tot 57 steeg, die in de omgeving evangeliseerden 
en negen gemeenten stichtten met 750 inl. Christe
nen. Alle onkosten werden door Mr. A. uit zijn par
ticuliere middelen bestreden. Toen die verbruikt 
waren, ging hij naar Nederland, waar hij zich bij 
de Irvingianen aansloot, die hem steun beloofden. 
Op Java teruggekeerd stierf hij echter spoedig 
(1883). De door zijn werkzaamheid gestichte 
gemeenten vertoonden al de nadeelen, die van de 
eigenaardige werkwijze van dezen verdienste

lijken man verwacht mogen worden, maar had" 
den toch ook veel goeds; de N. Z. V. is er in ge" 
slaagd dat goede te bewaren en verder te ont* 
wikkelen. Hetzelfde deed zij met den arbeid van 
Ds. King te Meester-Cornelis^ dien zij in 1870, 
en met dien van hefT'Java-Comité te Batavia, 
dien zij in 1903 overnam.

De opleiding van inl. hulppersoneel heeft men 
betrekkelijk laat ter hand genomen; eerst in 
1900 werd een kweekschool te Bandoeng gesticht, 
die sedert belangrijk is uitgebreid, 'ónder Euro- 
peesche leiding staat en goede vruchten belooft. 
Mede in verband daarmede is de arbeid in de 
school belangrijk toegenomen; op al haar zen
dingsposten worden thans scholen gevonden, en 
b.v. te Bandoeng bestaan naast goede Gouv. 
inrichtingen nog drie zendingsscholen. Ook aan 
het medische werk werd en wordt in toenemende 
mate aandacht gewijd.

Bijzonder moeilijk is ook het werk, dat het Java- 
Comité sedert 1879 onder de Madoereezen ver
richt. Vroeger had men er twee, thans slechts één 
zendeling, wiens werkkring veel te uitgebreid is. 
Hoewel men reeds in het begin van den arbeid een 
bekwaam en degelijk inl. helper vond, bleven de 
vruchten onder de eigenlijke Madoereezen langen 
tijd gering ; in den laatstcn tijd echter namen ze 
eenigszins toe. Inmiddels zijn op het terrein, dat 
door het Java-Comité wordt bewerkt, een aantal 
Christenen uit den werkkring van het N. Z. G. 
zich komen vestigen en het J. C. heeft zich be
reid verklaard de leiding der door hen gestichte 
gemeenten op zich te nemen. Zij ontwikkelen 
zich op bevredigende wijze, maar vermeerderen 
den arbeid des zendelings, die zich nu bovendien 
van twee talen bedienen moet.

In 1912 is het J.-C. den arbeid op de Kangéan 
eilanden begonnen.

Door het Leger des Heils wordt zendingswerk 
onder inlanders verricht voornamelijk te Sa- 
poeran bij Wonosobo in de voormalige residentie 
Bagëlèn. De officieren bepalen zich echter niet 
tot den arbeid op hunne woonplaatsen, maar 
trekken veelvuldig het land door, overal, waar 
zich de gelegenheid daartoe aanbiedt, het Evan
gelie predikende.

Sedert een tiental jaren werkt in Indië ook de 
Methodist Episcopal Church van Amerika. Voor
namelijk wijdt zij haar aandacht aan Chineezen,

• voor wie zij scholen opricht. Het is echter geens
zins haar bedoeling zich tot dezen arbeid te be
palen. Nauwkeurige gegevens zijn tot nu toe moei
lijk te verkrijgen. Voor zoover bekend, wordt 
thans voornamelijk gewerkt te Batavia en om
geving en ter Oostkust van Sumatra.

De Prot. Zendingscorporaties hebben de ge
woonte elkanders arbeidsveld te eerbiedigen, 
zelfs in dien zin, dat Christenen, die uit het ar
beidsveld van de eene corporatie naar dat eener 
andere overgaan, zoo spoedig mogelijk aan de 
zorg van deze laatste worden toevertrouwd. Zoo 
handelden b.v. de Gcref. Kerken op Java tegen
over het Ned. Zend. Gen., en dit wederkeerig 
tegenover het Java Comité en de Salatiga-zcnding 
(te Semarang). Alleen het Leger des Heils en de 
Meth. Epis. Church handelen nog niet volgens 
dit beginsel.

Door hot optreden van de vereenigingen Boedi 
Oetomo en Sarikat Islam is het zendingswerk 
op Java een nieuwe pliase ingetreden. De inl. 
Christenen op dit eiland behooren bijna uit

een
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sluitend tot do lagere volksklasse. Wel is waar gaat 
door den overgang tot liet Christendom ook de 
maatschappelijke toestand meestal vooruit, 
maar onder den adel heeft het Evangelie tot 
toe geen ingang gevonden. Bovendien 
conservatisme des volks een ernstige belemme
ring voor het zendingswerk. Hierin nu schijnt 
door het optreden van de beide bovengenoemde 
vcrcenigingen verandering te komen. Natuurlijk 
is dit niet ontgaan aan de aandacht der zendings
vrienden. Dezen trachten nu door het oprichten . 
van scholen, waar het voermiddel voor het onder
wijs de Holl. taal is, ook de hoogere standen met 
het Evangelie in aanraking te brengen. De op
richting der Ver. voor Christelijk Hollandsch 
Onderwijs voor Inlanders (zie aldaar) is daarvan 
de vrucht.

Wat de houding der Reg. tegenover het Zen
dingswerk betreft moet onderscheid gemaakt 
worden tusschen de hoogere ambtenaren en de' 
lagere. Bij deze laatste bestaat menigmaal nog 
niet het juiste inzicht in den aard van het zen
dingswerk en zijn bctcekenis voor dc ontwikke
ling der Indische samenleving. Vandaar vaak 
wantrouwen tegenover de zendelingen en een 
streven naar neutraliteit, dat feitelijk begunsti
ging van het heidendom of het Mohammedanisme 
ten gevolge heeft. Toch beginnen deze verschijn
selen hoe langer zoo meer tot de uitzonderingen 
te behooren.

(Jit het bovenstaande is voldoende gebleken, 
dat de Iiooge Reg. steeds de prediking van het 
Evangelie onder Heidenen heeft toegejuicht en 
bevorderd voor zoover zij dit kon doen zonder 
haar beginsel van gelijk recht voor allo gods
diensten te schenden. Anders was haar 1 onding 
tegenover de zending in Moh. streken. Langen 
tijd verhinderde zij het zendingswerk op Java; 
ten gevolge van haar optreden werd het op Zuid- 
Celebes in 1801 gestaakt,en in 18G6 weigerde zij 
toestemming om in Bolaang-Mongondou te be
ginnen. Toch is nog nooit gebleken, dat inderdaad 
door het optreden der zendelingen in Mohamme- 
daansche streken moeilijkheden zijn ontstaan. 
Niettemin blijft de Reg. steeds bij alle maat
regelen, waarvan ook de Zending voordeel 
kan trekken, hef oog gericht houden op moge
lijke gevoeligheid van Mohammedaansche zijde. 
Daaruit is zeker te verklaren de onlangs aan 
gesubsidieerd»? particuliere scholen gestelde eisch 
der facullatiefstelling van godsdienstonderwijs, 
waarover straks nader.

Ncd. Indië een bepaling als de hier besprokene 
onmisbaar is .Bovendien is art. 123 een middel, 
waardoor het indringen der Roomsche zending 
op het gebied der Protestantsche, dat helaas maar 
al te veel voorkomt, kan worden voorkomen.

Van dc zijde der Zending wijst men er op, dat 
dc aanraking met dc Westersche cultuur, wier 
verbreiding door dc Reg. met bewustzijn wordt 
bevorderd, onvermijdelijk het godsdienstig leven 
der bevolking aantast. Hierboven is daarvan 
reeds sprake geweest en gewezen op het waar
schijnlijk verband tusschen de meer intensieve 
bestuursbemoeienissen van de laatste jaren en 
de geestelijke stroomingen onder de Indiërs. Wat 
daar gezegd is omtrent de animistische heidenen 
geldt ten slotte ook van den Islam. Aanvankelijk 
drijft dc Reg. dc animistische heidenen, wanneer 
hun het Christendom niet verkondigd wordt, in 
de armen van den Islam. Later, wanneer de Eu- 
ropcesche cultuur dieper doordringt, komt zij 
onvermijdelijk in conflict met de Mohammedaan
sche wet, waarmede de Islam onlosmakelijk 
verbonden schijnt. Het opdringen der Europeesche 
cultuur werkt dus ontbindend op het godsdien
stig bewustzijn der geheele bevolking van Ned.- 
Indië. De Reg. kan het godsdienstig leven des 
volks niet ongemoeid laten, ook al tracht zij met 
oprechtheid zulks te doen; dat zij menigmaal 
gewapenderhand moet ingrijpen, verhoogt den 
ernst der situatie.

Daarentegen kan zij zelf de godsdienstige 
leiding des volks niet in handen nemen. Zelfs al 
wordt er door sommige zendingsvrienden op aan
gedrongen, dat zij als een Christelijke Reg. zal 
optreden (iets wat trouwens ten dcele vanzelf 
spreekt, omdat nu eenmaal onze cultuur met 
het Christendom ten allernauwste verbonden is), 
toch wordt erkend, dat haar invloed in deze 
richting niet anders dan indirect kan zijn; 
rechtstrceksche propaganda van het Christen
dom wordt van Prot. zijde door niemand van 
den Staat verlangd, en ware zeker niet in het 
belang van het Prot. Christendom zelf. Waar dus 
het optreden der Reg. op godsdienstig gebied 
ontbindend werkt en zij zelf niet in staat is de 
daardoor ontstane en door dc inl. bevolking 
gevoelde leemte aan te vullen, daar is het van 
bctcekenis, dat particuliere vcrcenigingen deze 
taak op zich nemen; en zulks te meer daar 
dc ervaring van reeds meer dan een eeuw deze 
particuliere (zendings) vcrcenigingen steeds meer 
noopt uitsluitend thetisch, niet agressief op te 
treden; alleen wie eerbied toont voor elke andere 
religie kan de harten voor het Evangelie winnen.

Hot werk dier vcrcenigingen heeft trouwens nog 
een andere zijde, die voor de Reg. van niet min
der bctcekenis is. Voor de ontwikkeling der inl. 
maatschappij is een groote belemmering, dat het 
particulier initiatief nog ten eencnmaleontbreekt. 
Men heeft terecht gezegd, dat deze maatschap
pij „geïndividualiseerd” moet worden. Ze is nog 
te zeer communistisch, waarmede in dit ver
band niet bedoeld wordt, dat het particulier be- 

ang tegenover het algemcenc wordt achterge
steld, maar dat het eerste nog niet gevoeld 
wordt. De ontwikkeling van dit laatste nu ver
krijgt men niet door den arbeid van officieele 
personen alleen; elke ambtenaar moet ten slotte 
zijn wil opleggen en de Inlander blijft tegenover 
hem aan een leiband loopcn. Daarom kan het 
Nederlandsche volk zijn taak tegenover de Indo-

nu
hetwas

Volgens art. 123 van het Regceringsreglement 
moeten „Christenlecraars, priesters en zendelingen 
voorzien zijn van een door of namens den G.G. te 
verleenen bijzondere toelating om hun dienstwerk 
in eenig bepaald gedeelte van Ned.-Indië te mogen 
verrichten”. Sommige zendingskringen hebben 
tegen deze bepaling principicele bezwaren. Vol
gens hen moet de Overheid de prediking van het 
Evangelie vrijlaten en heeft zij niet het recht 
die aan bijzondere bepalingen te binden. Hoog
stens zou men haar de bevoegdheid kunnen toe
kennen om, indien in eenige streek politieke 
moeilijkheden ontstaan tijdelijk het zendings
werk daar te verbieden. Anderen wijzen er op, 
dat voor het bewustzijn van den Inlander gods- 

nauw met elkander ver-

1

dienst en politiek zoo 
bonden zijn, dat alle zendingswerk in zijn schat
ting steeds min of meer een politiek karakter 

daarom in een wingewest alsdraagt en dat
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nesiërs nooit behoorlijk vervullen, tenzij liet naast 
zijn officieele vertegenwoordigers particulieren 
plaatst. Deze verspelen hun prestige niet, wan
neer zij geen dwangmaatregelen kunnen toe
passen. uitsluitend met geestelijke middelen hun 
doel trachten te bereiken, en het er voor over
hebben, dat men langen tijd hun vermaningen 
in den wind slaat. In den laatsten tijd schijnt 

dit ook in andere kringen dan die der zen-
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meerde Kerken in Nederland en de Zending in 
Oost-Indië in de dagen der O.-I. Compagnie. 
Diss., Utrecht 1906; Alb. C. Kruyt, De In
lander en de Zending. Vier Lezingen. De Bussy, 
Amsterdam 1907; Alb. C. Kruyt, Brieven vaji 
den zendeling Dr. Alb. C. Kruyt en zijne echt- 
genoote, Leeuwarden; H. A. van Andcl, De 
Zendingsleer van Gisb. Voetius. Diss., Kampen 
1912; Dr. J. W. Gunning c. a., De Protestant- 
sche Zending in onze Oost-Indische Bezittingen. 
Serie van 10 brochures. Iiollandia-Drukkerij, 
Baarn 1912; Jan Willem Gunning J.Hzn., 
Hedendaagsche Zending in onze Oost. 2e druk, 
Den Haag 1914; H. Kaajan, De Pro-acta der 
Dordtsche Synode in 1618. Diss., Rotterdam 
1914; Dr. P. Maurus Galm, O. S. B. Das Er- 
wachen des Missionsgedankes im Protestantis-
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men
dingsvrienden te gevoelen; het Bataksch Instituut 
en andere soortgelijke vereenigingen mogen als 
vrucht daarvan worden beschouwd. Intusschen 
blijft ook thans nog het zendingswerk het meest 
krachtige middel om deze leemte van den zeer 
gewaardeerden arbeid der Reg. aan te vullen.

Vandaar dat de aanrakingen tusschcn de Reg. 
en de Zending vele zijn. Het meest op den voor
grond treden de onderwijszaken. Velen hebben 
het betreurd dat de Reg., toen zij in den aan vang 
der 70ger jaren met ernst het inl. onderwijs ter 
hand begon te nemen, niet ernstiger getracht 
heeft baar voordeel te doen met de ervaring, 
reeds gcruimen tijd door de Zending opgedaan 
en zich niet meer bij het door haar gegeven on
derwijs heeft aangesloten. Wel werd reeds in 
1874 een subsidieregeling voor particuliere 
scholen afgekondigd, maar aangezien deze tot 
voorwaarde stelde, dat alle „godsdienstig on
derwijs” zou zijn uitgesloten, konden de zendings
scholen daarvan niet profiteeren. Eerst in 1895 
(Ind. Stb. no. 146) werd een subsidieregeling af
gekondigd, die deze beperkende bepaling niet 
bevat. Sedert is deze voor geheel Indië geldende, 
regeling voor verschillende streken, waar de 
Zending werkt, buiten werking gesteld, en zijn 
voor deze afzonderlijke bepalingen afgekondigd. 
Kennelijk bestaat bij de Reg. het streven om op 
terreinen, waar de Zending werkt, op ruime 
schaal voor het volksonderwijs van haar hulp 
gebruik te maken, althans in de nog animistische 
streken der Buitenbezittingen. Algemeen is echter 
de eisch der facultaticfstelling van het gods
dienstonderwijs ingevoerd, waartegen van de 
zijde der Zending, althans toen de vorm der 
bepaling bekend was geworden, slechts weinig 
oppositie is gevoerd. Vaste regels bestaan verder 
voor het subsidieeren van particuliere kweek
scholen tot opleiding van inl. onderwijzers.

Bovendien zijn deze afgekondigd ten behoeve 
van den medischen arbeid der Zending. De zende
lingen, die bijna allen eenige medische opleiding 
hebben genoten, ontvangen gratis van de Reg. 
medicijnen ter uitdceling onder de bevol
king. Verder worden zij in staat gesteld z.g. 
hulpziekenhuizen op te richten, d. w. z. dezulke, 
die niet staan onder bevoegde Europcesche of 
inl. artsen. Heeft de Zending deze laatsten wel 
in haar dienst (ën hun aantal neemt in den laat
sten tijd gestadig toe) dan wordt de Regeerings- 
subsidie veel hooger.

De behartiging der zendingsbelangen bij de Reg. 
in Ned. Indië is opgedragen aan den Zend. Consul 
te Weltevreden (zie ZENDINGSCONSULAAT).

Waf den Roomseb Katholieken godsdienst 
betreft is Zending niet gescheiden van eeredienst. 
Alle Roomsch Katholieke geestelijken zijn mis
sionarissen en oefenen zending overal waar zij 
kunnen. Voor Roomsch Katholieke zending zie 
EEREDIENST.

j

Literatuur : (uitsluitend Geschiedenis en Zen- 
, ding in Nederl. Oost-Indië in het algemeen).
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mus dor Niederlande. Missionsverslag St. Otti- 
lien (Oberbayern) 1915; Dr. A. M. Brouwer, 

—•De eerste schreden. Bladzijden uit de Oud-Holl. 
Zendingspraktijk, Rotterdam 1916; Dr. A. M. 

^^JBrouwer, Iioe te prediken voor Heiden 
Mohammedaan? Rotterdam 1916; Nederlandsch 
Zendingstijdschrift, Rotterdam 1898 — 1901; 
Nederlandsch Zendingsjaarboekje, Uitg. Zen- 
dingsstudieraad, Den Haag; Vorslagen van de 
Algem. Nederl. Zendingsconferénties, Uitg. Zen- 
dingsstudieraad, Den Haag./ 

ZENDINGSCONFERENTIE (ALGEMEENE NE- 
DERLANDSCHE). In het jaar 1878 is opgericht 
een Comité voor algemeene Nederlandsche 
Zendingsconferenties, samengesteld uit afgevaar
digden van alle in Nederland bestaande Zendings- 
corporaties. Sedert werden deze conferenties 
(met uitzondering van het oorlogsjaar 1914) 
geregeld gehouden, meestal te Amsterdam. Het 
in deze samenkomsten verhandelde verschijnt 
geregeld in druk.

ZENDINGSCONSULAAT. De steeds toene-

Sedert 1918 is het consulaat door twee consuls 
bezet. De bij de oprichting gewisselde stukken zijn 
voor het grootste gedeelte opgenomen in het Jaar
verslag van het Ned. Bijbelgen. over het jaar 1906. 
De Z. C. correspondeert over aangelegenheden de 
verschillende corporaties betreffende met haar 
Besturen. Over algemeene zaken wendt hij zich 
tot het Bijb. Gen., dat het advies in wint van een 
in 1915 benoomde Commissie van Advies, bestaan
de voor het grootste gedeelte uit personen, die 
ambtelijk de Zending dienen, en voor bet overige 
uit in do Zendingsbesturen op den voorgrond 
tredende personen. Jaarlijks stelt de Z. C. een 
verslag op van zijne werkzaamheden, dat echter 
een strikt vertrouwclijk karakter draagt en aan 
de Besturen der samenwerkende corporaties 
wordt toegezonden. Zie verder ZENDING 
(PROTESTANTSCHE).

ZENDINGSSCHOLEN. Zie ONDERWIJS 
(BIJZONDER).

ZENDINGSSTUDIERAAD. Deze vereeniging, 
welker bureau gevestigd is Domplein 25 te 
Utrecht, bedoelt de opvoeding eter Ned. Chris
tenen tot kennis van en daadwerkelijke be
langstelling voor de Zending. Zij tracht daartoe 
vooral het oprichten van z.g. Zendingsstudie- 
kringen te bevorderen en de daarvoor noodige 
handboeken te verschaffen. Jaarlijks worden 
conferenties gehouden ter bevordering van zen- 
dingsstudie, die in toenemende mate belang
stelling wekken. De meeste Prot. Zendings- 
corporaties verschaffen een bijdrage voor den 
arbeid van den Zendingsstudieraad, die bij zijn 
werk zooveel mogclijk overleg pleegt met de 
Zendings besturen. Sedert 1919 is de Raad in 
het bezit van een doelmatig ingericht Conferentie
oord te Lunteren, dat behalve vergader-, lees- 
en eetzaal, slaapgelegenheid biedt voor 160 
gasten.

ZIEKENVERPLEGING

en
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mende aanrakingen met de Regeering deden 
zoowel bij deze als in zendingskringen den 
wensch opkomen een persoon te vinden, die als 
vertegenwoordiger zooveel mogelijk van de ge- 
heele Protestantsche Zending tegenover de 
Regeering te Batavia zou kunnen optreden, en 
tot wie deze laatste zich zou kunnen wenden wan
neer Zij omtrent zendingsaangelegenhedcn in
gelicht wenschtc te worden. Over dit onderwerp 
verzond het Ned. Bijbelgenootschap in Febr. 
1906 een circulaire aan de Besturen van ver
schillende Prot. zendingscorporaties en op den 
22sten Maart daaraanvolgende werd in het Bij hei
huis, Heerengracbt 366 te Amsterdam een ver
gadering gehouden, waarin tot de instelling van 
het Zendingsconsulaat werd besloten. Het Hoofd
bestuur van bet Ned. Bijbelgenootschap ver
klaarde zich bereid de leiding der zaak in handen 
te nemen; het betaalt zelf een gedeelte der 
kosten, terwijl de voor de zaak samenwerkende 
corporaties ieder voor zich een eigen bijdrage 
vaststellen. Na overleg en verkregen overeen
stemming met do zendingscorporaties benoemt 
het Hoofdbestuur van het N. B. G. den Zendings- 
consul. Deze corporaties zijn: Het Nederlandsch 
Zendelinggenootschap, de Doopsgezinde Ver
eeniging tot bevordering der Evangelieverbrei- 
ding in de Ned. Oost-Indischo Bezittingen, het 
Java-Comilé, do Ned. Zendings vereeniging, de 
Utreehtsche Zendings vereeniging, de Rheinischo 
Missionsgesellschaft te Barmen, het Centraal 
Comité tot de oprichting en instandhouding van 
het Seminarie nabij Batavia, het Sangi- en 
Talaud-Comité, dc Vereeniging voor Evangeli
satie onder Militairen in Ned. Oost.-Indië, het 
Ned. Luthersch Gen. voor de in- en uitwendige 
Zending, de Deputatcn lot de Zending vanwege 
de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, 
de Ver. voor Christ. IIoll. onderwijs aan Inlan
ders, hot Britsoh en Buitenlandsch Bijbelgenoot
schap te Londen, de GereformeerdeZcndingsbond 
en Baselsche Missionsgesellschaft. Voor het. eerst 
werd tot Zendingsconsul benoemd dc Heer Dr. C. 
W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, 
die nog in het najaar van 1906 (Sept.) naar 
Indië vertrok. Het consulaat is gevestigd te 
Weltevreden. De met deze instelling opgedane 
ervaring geeft reden te onderstellen, dat ze 
als voorgoed gevestigd mag worden beschouwd.

!
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(INRICHTINGEN 
VOOR). Zie GENEESKUNDIGE DIENST en 
VEREENIGINGEN.

ZIELENBEELDJES. Het brengen van offers 
aan de zielen der dooden, dat bij zoovele volken 
van den Indischen archipel voorkomt, bracht 
mede, dat men behoefte gevoelde aan voorwerpen 
waarin men zich voorsteldc, dat de geesten der 
afgestorvenen aanwezig waren, wanneer men zich 
met hen in betrekking wilde stellen. Tot dit doel 
vervaardigde men beelden, waarvan men zich als 
medium bediende en waarin men gestorvenen of 
andere geesten uitnoodigdc, plaats te nemen. 
Zulke ais mediums dienende beelden worden 
thans vooral nog vervaardigd in die gedeelten 
van Nederl.-Indië, waar dc Islam nog niet is 
doorgedrongen of nog weinig invloed heeft, zoo- 
als vooral in het Oostelijk gedeelte het geval is.

Voor het verkeer met de afgestorvenen, wier 
hulp en voorlichting men inroept, hebben de 
P a p o e a’s
houten beeldjes, korwar l) of korowdr genaamd, 
die ongeveer één voet hoog zijn cn een men- 
schclijk figuur in zittende, hurkende (evenals de 
beeldjes van Lèti, met opgetrokken knieën 
waarop do ellebogen rusten), of staande houding 
voorstellen. Afbeeldingen van deze korwars vindt

Nic u w-G uinea ruwevan

l) Volgens De Clercq en Von Rosenberg 
luidt dit woord karwar, en beteekent het „ziel” 
of „geest.” Andere schrijvers spreken echter 
steeds van korwar.
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Afbeeldingen van zielebeelden uit Halmahéra 
vindt bij men Spat, Nedcrl. Indië Oud én Nieuw, 
I, p. 21S, fig. 8,9 en 25, een dergelijke pop bc- 
vindtzichin ’s Rijks Ethn. Museum (Serie 1871/41).

Op C e r a m offert men bij ziekten en om hulp 
te krijgen aan de nïtu of geesten der voorouders, 
die, daartoe opgeroepen, bij voorkeur zich op
houden in de aupuo, beeldjes in menschelijke 
gedaante (Riedel, De sluik- en kroesharige rassen 
enz. pag. 106).

Op de A r o e-cilanden meent men, dat do 
geesten der afgestorvenen (matmate of ninilui) 
gewoonlijk hun verblijf houden in beeldjes 
(dalaran), die gespijzigd worden, om te maken, 
dat zij niet ziek worden (Riedel, o. c. p. 252). Om 
hen te raadplegen, strooit men rijstkorrels en 
offert aan het beeldje, waardoor men het bezield 
onderstelt.

Bij de K e i-eilanders maakt men niet van alle 
afgestorvenen beelden, doch alleen van de stich
ters en beschermgoden van het dorp, die op eene 
verhevenheid voor de poort in hurkende houding 
onder den naam sédeu of duad-deu voorgesteld 
worden. Dergelijke beelden zijn afgebeeld bij 
Riedel (o. c. pl. XXII, fig. 1—4) en bevinden zich 
ook in ’s Rijks Ethnographisch Museum. Een 
ervan (Serie 66/32), uit Doellah, is voorgesteld 
in zittende houding met omhoog geheven handen, 
waarin hij een lans draagt, een ander Serie 
355/93) in dezelfde houding als fig. 1 bij Riedel 
(1. c.), met oogen van schelpen. Als men verlangt, 
dat de ziel in een dergelijk beeld komt, om ze te 
kunnen raadplegen bij ziekten en andere rampen, 
offert men er aan (Riedel, o. c. p. 220).

Oj) T i m o r 1 a o e t enTënimbar heeten 
de geesten van de stichters der nëgari aruwala of 
arioaliko, (zie Spat, Ned.-Indië Ord en Nieuw. 
I, p. 288, afb. 29), terwijl bovendien beelden van an
dere afgestorvenen gemaakt worden, waarin de 
geesten of nilu's uitgenoodigd worden te komen 
door het brengen van offers en het wuiven met een 
geelzijden doek (Riedel, o. c. pag. 280 — 281). 
Van Tënim bar bezit ’s Rijks Ethn. Mus. 
eenige houten beelden in zittende houding. Ken 
ervan (Serie 1296/59) zit op een stoel, evenals 
pl. XXVII, fig. 8 bij Riedel, doch met een cylin- 
dervormig hoofddeksel; een ander (Serie 154/355) 
zit met opgetrokken knieën, waarop de handen 
rusten. Twee beeldjes van Tënim bar in het Mu
seum te Rotterdam (5131 —32) houden elk 
nap of kom vast.

De bewoners der Zuid w c s t o r-eilanden 
maken ook beelden van de afgestorvenen en 
meenen, dat de geesten daarin afdalen, om de 
offers aan te nemen, ook zonder dat zij hiertoe 
uitgenoodigd worden (Tijdsehr. Ned. Indië, 
1844, I, p. 367). Riedel vermeldt op Ba bar 
de lararia, waarvan houten beeldjes vervaardigd 
worden. Dergelijke beeldjes van D a w a 1 o r 
bezit ’s Rijks Ethnogr. Mus. Een ervan (Serie 
1121/9) is in zittende houding met gekruiste 
armen, die op de knieën rusten. Het Museum to 
Rotterdam bezit van Babar een beeldje, dat als 
d j a g a p i n t o e of deurwachter tegen ongeluk 
moet behoeden (3855); en twee beeldjes van 
Dawalor (3853 — 54).

Van Wètar spreekt Riedel (p. 436) alleen 
van steenen en stukken hout, waarin de geesten 
der voorouders ondersteld worden verblijf te 
houden, ’s Rijks Ethn. Mus. bezit echter ook van 
dit eiland beelden, die overeenkomen met die van

in allerlei werken over Nieuw-Guinca, o.a.men
in Meyer, Notizen über Glauben und Sitten der 
Papuas (Ja lires bericht des Vereins für Erdkunde 
zu Dresderi, dl. XII (1875), p. 23 33; Wallace 
The Malay Archipelago. (Holl. vertaling vai 
prof. Veth), II. p. 486; Nieuw-Guinca, cthno 
graphisck en natuurkundig onderzocht en be 
schreven, pl. w.w.: De Clercq en Schmeltz 
Ethnographische beschrijving van dc West- en 
Noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinca, pl 
XXXIV, XXXV, XXXVI; Serrurier, Die Kor 
ware oder Ahnenbilder Ncu-Guinea’s (Tijdsehr 

^Ind. T. L. Vk. XL), p. 287-316, Spat, in Nederl 
Indië, Oud en Nieuw, I., p. 209, afb. 2, p 
214-216, afb. 5 — 7, p. 278-280, efb. 20-22 
p. 282, afb. 24 enz.) Gewoonlijk hebben deze 
beelden een balustrade voor zich, die zij met 
beide handen voor zich houden en waarop 
meestal hun kin rust. Soms ziet men in
plaats van die balustrade een of twee houtjes, 
waarop dc over elkaar gekruiste armen rusten. 
Serrurier meent, dat de balustrade oorspronkelijk 
een zeer groot beschilderd of met snijwerk ver
sierd schild moet voorstellen (1. c. p. 291), 
waaromheen zich een slang kronkelt (pag. 304). 
Hij verdeelt de staande korwars in 4 typen, die 
hij het Salawati-Arfak-, het Mafoor-, liet Ansoes- 
en het Doréh-type noemt, terwijl hij de zittende 
korwar’s verdeelt in beelden van het Indonesi
sche-, het Waigeoe-, het Wiak-, het Oost-Japen-, 
het Liki-Amberno-.enhet Wandammen-Mortype, 
welk laatste hij voor het meest ontwikkeld houdt.

Zoodra iemand begraven is, zoekt men hout, 
dat geschikt is, om er een korwar van te maken. 
De houtsnijder is gewoonlijk een toovenaar. De 
bloedverwanten van den overledene, die hem om
ringen, voeren soms dansen uit en zingen liederen. 
Om de ziel in het beeld te doen treden, maakt 
men verscheidene avonden veel rumoer met trom
mels, geschreeuw enz. Ten einde aan te toonen, 
dat het houten beeld, dat hij in do hand houdt, 
bezield is, laat de toovenaar zich plotseling op 
den grond vallen. Door middel van dc korwar’s 
spreekt men met de overledenen, als men hun 
hulp wil inroepen bij ziekten, gevaren enz. Om 
hen gunstig te stemmen worden zij met lapjes 
versierd enz. De korwar’s worden met eerbied 
behandeld, doch als een voorspelling niet blijkt 
uit te komen, onderstelt men, dat het beeld geen 
kracht meer bezit, waarom het dan ook op den 
grond geworpen en zelfs aan vreemdelingen ver
kocht mag worden; waarschijnlijk meent men 
dan, dat de ziel den korwar verlaten heeft.

Naar de M o 1 u k k e n overgaande, zien wij, 
hoe ook op Ambo n en de omliggende eilanden 
S a p a r o e'a,~'~FTa, roekoe en Noesala- 
o e t beelden gebruikt werden, als men de zielen 
der afgestorvenen wilde vereeren. In onder
scheiding van de korwar’s der Papoea’s waren 
deze beelden niet alleen van hout, doch ook wel 
van metaal (goud, zilver, koper of ijzer) of van 
steen of aarde. Uit een bericht van 1843 blijkt, 
dat deze beelden in een kist op de vliering be
waard, maar naar de offerplaats of het bosch 
gebracht werden, als de huisvader hen wilde 
raadplegen. (Tijdsehr. Ned. Indië, 1843, II. p. 
492 — 494). Van I m a h a o e (Sap ar o ca) 
bezit het Rotterdamsche Museum drie aange- 
kleedc beeldjes van kurk (6999 — 700J) en vier 
houten beeldjes, in den vorm van kegels uit een 
kegelspel (5220-23).

•■en
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Kei en Lèti, zoodat zij ook waarschijnlijk voor
ouders voorstellen. Een ervan (Serie 23/4) is in 
zittende houding met gekruiste beenen, 
langen neus en een ronden hoed op het hoofd. 
Een ander (Serie 23/6) daarentegen is in staande 
houding met een schildpad voor zich.

Op de Loeang-Sérmat a-groep offert 
men aan Dopleen Luli, beelden waarin men zich een 
tijdelijk verblijf voorstelt van de stichters der 
nègari bij liet brengen van offers. Doplc wordt 
voorgesteld door een mannelijk beeld met om
hoog getrokken beenen en met de handen op do 
knieën rustende, en Luli als cene hurkende 
vrouwefiguur met een houten etensbak in de 
uitgestrekte rechterhand en een pinangkoker 
in de linkerhand. Beide beelden worden van ver
schillende houtsoorten vervaardigd (Riedel, o. c. 
p. 315). Een dergelijk beeld van Dople uit Loeang 
bevindt zich in het Königl. Museum für Völker- 
kunde te Berlijn.

Op Lèti vereert men Dere en Luli als be
schermgeesten der nëgari, die in twee beelden in 
het midden der nëgari onder den blooten hemel 
of onder een afdak geacht worden te wonen. Zij 
zijn de nitu van de oprichters der nëgari, waar
aan rijst, sirih-pinang, varkens, geiten of kippen 
geofferd worden. Bovendien wordt de geest van 
den eersten oprichter van elk huis door de huis- 
genooten vereerd en voor hem wordt een houten 
beeld gemaakt, dat dagelijks gespijzigd wordt 
(Riedel, o. c. p. 375). ’s Rijks Ethnogr. Museum 
bezit een hurkend beeld van een beschermgod op 
een paal ’) (Serie 176/68) en zittende beelden, 
zie ook Spat (Ned.-Indië Oud en Nieuw, I, p. 
274 — 276), fig. 16—18, met opgetrokken knieën, 
waarop de ellebogen rusten (Serie 23/5), beide 
uit Lèti. Van het eiland Moa (L è t i-groep) 
bezit het Museum te Rotter-dam 23 beeldjes, 
en wel 11 hurkend, 9 met de beenen onder 
liet lijf, en 3 vrouwefiguurtjes (499). Van 
L a k o r een op een paal zittend beeld, 93 
ccntim. hoog, Ponteloe geheeten en be
schermgod van de nëgari Sera (4977).

Op Roti stelt men de afgestorvenen niet 
voor door beelden, maar door maik's. Dit zijn 
uitgesneden lontarbladeren, 1 voet lang, in den 
vorm eener hand met 6 vingers. Zij worden aan 
den binnenkant van het dak opgehangen en 
besprenkeld met varkensbloed. Men onderscheidt 
hier binnen-nitu's, van pas overledenen, wier 
maik’s nog in huis hangen, en buiten-nitu's van 
lang geleden gestorvenen, die geen maik’s meer 
hebben en aan wie buitenshuis wordt geofferd 
(Jleymering, zeden en gewoonten op het eiland 
Roti, Tijdschr. v. Ned. Indië, 1844, I, p. 90-91 
en 365 — 366; Wilken, Animisme, II. 11.,* Kruyt, 
Animisme, p. 436).

Ook op de P h i 1 i p ]> ij n e n werden vroeger 
«le afgestorven voorouders (Anito), bij de Tagala’s 
en Bisayu’s, vereerd in den vorm van steenen, 
houten, gouden of ivoren beelden, ’s Rijks 
Ethnogr. Museum bezit eenige houten voorouder- 
booldcn: Serie 825/1—4, in staande houding, l 
met een schild, 2 met een roodo sjerp en kralen-

l) Zie Baron v a n 11 o c v e 11. Bijdr. tot de
ethnogr. v. d. Ind. Archipel (Int. Arcb. f.
Ethn. III, bl. 188 en pl. XVI fig. 7 on „Po
Leti-cilanden” (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. 

^XXXIII, pag. 205). Dit beeld heet Upu rnilu-
arna.

ketting om den hals, 3 en 4 met een pot op het 
hoofd, alle van de Kalingas uit L u z o n, 
en 821/50—52 van de Kianganen van 
Sapao (50 en 52 overeenkomende met plaat
I, fig. 9 en 2 van Meycr en Schadenberg’s be
kende verhandeling over de Philippijnen). Deze 
Anitobeclden werden in huis of in tempels of 
grotten geplaatst. De Igorroten van Ben- 
guct en Lepanto hebben dikwijls in hunne 
hutten Anitobeclden van hout in zittende hou
ding, met de armen op de knieën leunende en 
het hoofd tusschen de handen rustende, doch 
deze beelden stellen dikwijls een bepaald persoon 
voor (Blumentritt, Der Ahnencultus und die 
religiösen Anschauungen der Malaien des Phi- 
lippinen-Archipels, pag. 14).

Op N i a s meent men, dat een der drie zielen 
van den mensch, de noso-dodo, na den dood in 
de gedaante eener spin, moko-moko, op aarde 
blijft voortleven. Voor deze maakt men een hou
ten beeld, adu, waarin de moko-moko overge
bracht wordt onder allerlei ceremoniën, het slaan 
op een trom, het zingen van formulieren, het 
uitstrooien van rijst door den priester enz. Derge
lijke beeldjes zijn in vele ethnographische musea 
te vinden, o.a. in ’s Rijks Ethnogr. Museum (Zie 
deel IV van den Catalogus van ’s Rijks Ethnogr. 
Museum, pag. 68 — 78 en Kleiweg de Zwaan, Die 
Heilkunde der Niasser (1913), pag. 54—58). Vele 
dezer adu's zijn af gebeeld in Modigliani’s Un Viagio 
a Nlas, nl. fig. 193 (no. 172), 184 (no. 173, 175),
185 (no. 179), 189 (no. 186) en bij Spat, Ned.-Indië 
Oud en Nienw, I, pag. 223, afb. 12, pag. 271, afb.
13 en pag. 272, afb. 14. Ook in het Museum 
für Völkerkunde te Berlijn zijn dergelijke houten 
figuren van mannen en vrouwen, aan elkaar ge
bonden, die aan de huizen hangen en van wie men 
geluk en zegen bidt, terwijl hun varkens en kip
pen geofferd worden. Als men verzuimt, aan den 
adu of geest van den overledene de noodige eer 
te bewijzen, meent men, dat de moko-moko of 
de ziel uit het beeld ontsnapt. Als er een scheur 
in een dergelijk beeld komt, wordt er een nieuw 
gemaakt, waarin de moko-moko wordt over- £\j 
bracht. (Chatelin, Godsdienst en bijgeloof van ; 
de Niasers, Tijdschr. Ind. T. L. en Volk. XXVI, \j 
p. 146 sq.).

Bij de Toba Batalcs worden de silaon's of gees
ten van reeds lang geleden gestorven voorouders 
voorgesteld door een mannelijke en eene vrou- 
welijkc pop, die debata idup hceten. Zij zijn tus
schen do daksparren geplaatst en ontvangen 
spijsoffers. Zooals hun naam reeds aanduidt 
(debata = god, idup = leven), meent men, dat 
zij leven geven enz. Onvruchtbare vrouwen ver- 
eeren hen. (Van der Tuuk, Bat. woordenboek, 
s. v. idup. Cat. Kol. Tent. Amst. 1883, groep
II, p. 326). Do Ivaro-Batalcs kennen pirsililii 
mbflin of vervangen van do ziol door een beeld 
(Joustra, Med. Ned. Zend. Gen. XLVI. bl. 1 — 22). 
Evenzoo de Oost-Doesoen—Dajaks op Bor- 
neo (Spat, Ned.-Indië Oud en Nieuw, I bl. 211, 
pfb. 3).

Ten slotte tot Java overgaande, moeten de 
Tönggöreezon vermeld worden, die eene 
soort van huisgoden hebben, bestaande uit 
beeldjes, die o.a. de voorouders voorstellen (Veth,
Java, IV, 91). Ook het Nini Toicong-hööXdl 
dat tegenwoordig nog slechts bij een kinderspel 
gebruikt wordt, moet oorspronkelijk een zielen
beeld voorgesteld hebben, zooals door dr. Hazeu__

een
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in zijne verhandeling (Tijdschr. Ind. 1. L. cn \ k. 
^XLIII, bl. 96-99) aangetoond is.

Van Celebes en Borneo bestaan geen 
zekere berichten omtrent zielenbeelden. Wel zijn 

y er beelden van liout en ivoor uit de M i n a - 
h a s a, têtëlas of titèlas genaamd, in ’t Museum 
te Rotterdam (afgebeeld Mcd. Ncd. Zend. Gen. 
XVIII, bl. 181 en VI, bl. 87 en Spat, Ned,-Indië 
Oud en Nieuw, I, bl. 273, afb. 15), doch er blijkt 
niet, wie die beelden voorstellen. Ook de hampa- 
tong's der D a j a lc s kan men niet onder de zielen
beelden rangschikken.

Literatuur: VWilken, Animisme. bL-16-1 — 173; 
Kruyt, Het a'ninismc in den Indischen Archipel 
(1906), bl. 431 — 443; C. Spat, Animisme en prae- 
animisme, (Ned. Indië Oud en Nieuw I, bl, 
209—223 en bl. 271 — 290); Goudswaard, De 
Papoewa’s van de Geelvinksbaai, bl. 77; 
Von Rosenberg, Der Malayische Archipel, 
bl. 172-17-1 en 460 — 461; Van Hasselt, 
Die Noeforeezcn, Zeitschrift für Ethnologie, 
VIII (1876), bl. 195 — 196; Meyer, Notizen über 
Glauben und Sitten der Papua-s, Jabresbericht 
des Vercins für Erdkunde zu Dresden (1875), bl. 
23—33; Wallace (Ned. vertaling), II. bl. 486; 
Nieuw-Guinea, ethnographisch en natuurkundig 
onderzocht en beschreven, plaat WW; De Clercq 
en Schmeltz, Ethnographische beschrijving van 
de West- en Noordkust van Nederlandse!) Nieuw- 
Guinea, bl. 157-16S en 242-243 cn pl. XXXIV 
— XXXV; Mcinicke, Die Insein des stillen Oee- 
ans, I, bl. 126; Van Balen, Iets over het dooden- 

^feest bij de Papoea’s (T. I. T. L. Vk. XXXI 
ƒ• (1886), bl. 562, sq; Horst, Rapport van eene reis 
; naar de Noordkust van N. G. (T. I. 1\_L. Vk. 

^ AXXIJ„X1SS7). bl. 242; Van Hasselt, Ëênïge 
'aanteekeningen aangaande de bewoners der 

/ N.W.-kust van N. G. (T. I. ï. L. Vk. XXXII 
(1S87), bl. 261 sq; Uhle, Holz- und Bambusge- 
rathe aus Nord-West Neu-Guinea (Publicationen 
des Kgl. Mus. zu Dresden, VI) bl. 3 en pl. III; 

-^Wilken, Iets over de Papoea’s van de Gcelvink- 
x Jiaai (B. T. L. Yk. 5e volgr. II) bl. 609 sq; Zöller, 

Deutsch Neu-Guinea, bl. 347; Finsch, Ethnol. 
Erfahrungen und Belegstücke (Ann. d. K. K. 
naturh. Hofraus. 1891), bl. 117 (255); Serrurier, 

\ Die Korware oder Ahnenbilder Neu-Guinea’s 
r KT-1- T. L. Vk. XL), bl. 287 — 316; Besetreibender 

> Cataïog der ethnogr. Sammlung Ludwig Biró’s 
aus Deutsch-Neu-Guinea (Astrolabe-Bai) (Buda- 
pest, 1901), p. 196 met afb.; O. Nuoffer, Ahnen- 
figuren von der Geelvinkbai, 'Höïïaridisch Neu- 
Guinea (Abhandl. und Ber. des Königl. Zool. und 
Anthr. Ethnogr. Museums zu Dresden, Band 
XII (1908), no. 2; Van Schmidt, Aanteekeningen 
omtrent de zeden, gewoonten en gebruiken van 
de bevolking van Saparoea, Haroekoe en Noesa- 
laoet (T. N. I. jaarg. 1843, II, bl. 492 en 493 — 
494); Riedel, De sluik- en kroesharige rassen, 
bl. 106, 252, 220 met plaat XXII, fig. 1-4, 
280-281, 337, 315, 375; Heijmering, Zeden en 
gewoonten op het eiland Roti (T. N. I. 1844, I) 
bl. 90-91 en 365-367; Van Hoëvell, Bijdr. 
tot de ethnogr. v. d. Ind. Archipel (Int. Areh. 
f. Ethn. III) bl. 188 en pl. XVI, fig. 7; Van 

m' Hoëvell, De Leti-eilanden T. I. T. L. Vk. 
f?'-' XXXIII), bl. 205: Blumentritt, Der Ahnencultus

VIII), bl. 3—4 en de op bl. 4 aangehaaldc lite
ratuur, met plaat I; Pleyte, Bijdrage tot de 
kennis der cthnographie van de Zuidwester- en 
Zuidooster-eilanden (Tijdschr. Kon. Ned. Aardr.
Gen. 1893) p. 155; Nieuwenhuisen en Von Rosen
berg, Verslag omtrent het eiland Nias (Verh. S 
Bat. Gen. XXX), bl. 112 — 116; Chatelin, Gods- / 
dienst en bijgeloof van de Niasers (T. I. T. L. VkT 
^XXVI), p. 146 sq; Kramer, Der Götzendienst 
der Niasser (T. I. T. L. Vk. XXXIII, bl. 
473—500); Modigliani, Un Viaggio a Nias, I 
bl. 631-649 fig. 181-193; Raap, Reisen 
auf der Insel Nias bei Sumatra (Globus, 
LXXXIII, no. 10 en 11); Sundermann, Der 
Kultus der Niasser (Globus, LIX, 369); Lett, 
lm Dienst des Evangeliums auf der Westküste 
von Nias. Heft IV, pag. 62, fig. 1; Van der Tuuk,
Bat. woordenboek, i. v. idup; Catalogus Koloni
ale Tentoonstelling Amsterdam, groep II, bl.
325 — 326;’Veth, Java, III, bl. 1014; Hazeu, Nini 
Towong (T:-r.-T; L. Vk. XLIII) bl. 96-99;
Med. Ncd. Zend. Gen. XVIII, 181, 1S3 en VI, 
bl. S7.

ZIELSVERHUIZING. Onder zielsverhuizing 
verstaat men het geloof, dat de ziel van den 
mcnsch na zijnen dood overgaat in een ander 
persoon of in cenig dier om in dien nieuwen 
vorm weer op aarde voort te leven. Als een 
uitgewerkt systeem, zooals dit bij de Hindoes 
voorkomt, vinden wij de zielsverhuizing bij de 
Indonesiërs niet. Een vast bestanddeel van het 
animisme in den Indischen archipel is het geloof, 
dat de ziel van den mensch na diens dood een 
zelfstandig bestaan leidt in een zielenland. Naast 
dit geloof vinden wij echter toch weer hier en 
daar trekken, die er op wijzen, dat de gedachte 
aan zielsverhuizing niet geheel vreemd is aan de 
Indonesiërs. Bij vele volken in Indië leeft nog 
de voorstelling, dat de oppergod den levensgeest 
aan alles wat ademt, uitdeelt, en dat die indivi- 
dueele levensgeest, na den dood van den inensch, 
weer in den algeest terugkeert; daarmede worden 
dus weer andere menschen, dieren en planten be
zield. Een algemeen geloof is, dat als een kind 
sterk op een der ouders gelijkt, deze laatste 
spoedig sterven moet, omdat diens ziel in het 
kind is overgegaan. Het geloof aan incarnaties 
van overleden hoofden cn beroemde personen 
vindt men overal in Indië terug. De ziel van een 
mensch heet vaak in een dier over te gaan, om op 
deze wijze zijn kwade oogmerken uit te voeren.
(Zie WEERWOLF).

Meermalen ziet men in dieren de incarnaties 
of verschijningsvormen der zielen van overle
denen. Vooral 'tijgers cn krokodillen worden be
schouwd als verschijningsvormen van overle
denen, die wraak komen nemen overeen of ander 
gepleegd onrecht. In vuurvliegen ziet men hier 
en daar de zielen van gestorven menschen, die 
den oenen of anderen bloedverwant komen halen. 
Hetzelfde gelooven sommige volken van krekels 
en bromvliegen. Vlinders gelden soms als zielen, 
die nagelaten betrekkingen komen bezoeken.
In de volksverhalen wemelt het van vogels, 
visschen of dieren, die de gedaanten zijn, waarin 
overledenen aan hunne bloedverwanten hulp 
komen vcrlcenen. Hongerige zielen komen wel 
in den vorm van muizen rijst eten. Slangen en 
hagedissen zijn de dragers der zielen van afge
storvenen, de eerste gewoonlijk van vijanden, do 
laatste van bloedverwanten, die het huiselijk
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und die religiösen Anschauungen der Malaien 
des Philippinen-Archipels, bl. 14; Meyer und 
Schadenberg, Die Philippinen, I, Nord-Luzon 
Publ. aus dem Kön. Ethn Mus zu Dresden,
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leven komen meeleven, en die door hunne go- 
luiden hunne instemming betuigen of voor iets 
waarschuwen.

Do Baliërs hebben het geloof in ziels ver- 
huizing in zijn Hindoeïstischen vorm. Maar 
ook de Javaan heeft liet niet geheel verloren. 
Meermalen kan men hem met de grootste 
tuiging liooren verklaren van een wild varken, 
hetwelk plotseling, kort na een sterfgeval, zich in 
de nabijheid der desa vertoont, dat dit de ziel 
herbergt van den afgestorvene, welke tot straf 
voor zekere vergrijpen veroordeeld is in dat dier te 
huizen. Ook andere dieren komen voor deze ziels
verhuizing in aanmerking (Boeka). De Javaan 
meent zelfs dat er toovcrformules bestaan, waar
mede hij zich de wedergeboorte in een persoon 
van hoogcren rang kan verzekeren. Verhalen om
trent zielsverhuizing vindt men bij alle volken in 
Indië. Meestal zijn het zielen van slechte men- 
schcn, welke, naar men meent, na hun dood over
gaan in honden, apen of varkens.

Voor de literatuur zie de aangehaalde werken 
bij HEIDENDOM. Zie voorts SJAMANISME, 
VAMPIRISME, WEERTIJGER en ZIELEN-

Alb. C. K.
ZIJARAH. Bezoek aan het graf van een Mo- 

hammedaanschen heilige, in het bijzonder aan het 
graf van den Profeet te Medinah; vgl. BEDE
VAART NAAR MEKKA, 4 (Dl. I, p. 210).

ZILVER; ZILVERERTSEN. Eigenschappen. 
Het metaal bezit een fraaie witte kleur en ster
ken glans; het S.G. ligt tusschen 10,5 en 10,6; 
het smelt bij 954° C. en is zeer plet- en rekbaar. 
Het wordt veel gebruikt in alliages met goud 
en met koper.

Mineralogisch voorkomen. Eigenlijke zilver- 
minoralen, behalve gedegen zilver, zijn: hoorn - 
zilver (chloorzilver), argentiet of zilverglans 
(zwavelzilvcr), roodgiltigorts (sulfarsenidc of 
sulfantimonide van zilver), terwijl nog verschil
lende min of meer samengestelde verbindingen 
van zilver en koper (ook wel kwikzilver, zink 
enz.) met zwavelarseen of zwavelantimoon als 
mineralen gevonden worden (vaalerts, stepha- 
niet, polybasiet, jalpaiet c.a.). Zilverglans is 
daarvan liet rijkste on tevens het aneest voorko
mende ea'ts, met 87% zilver, daarop volgt lioorn- 
zilver anet 75%, dat echter alleen in de dagzoo- 
mon der aders gevonden wordt; vaalertsen zijn 
zelden rijk, en bevatteaa nooit meer dan 30% 
zilver.

Het natuurlijke (gedegen) goud bevat altijd 
•n zekere hoeveelheid zilver, die tot 40% kan 

stijgen. Ook andere mineralen, vooral loodglans 
(maar ook koperkics, zink blende, mispickel) 
kunnen zilverhoudend zijn; ofschoon het per- 

.•ntage in loodglans niet boven 1% stijgt, kan 
toch de waarde van het zilver soms grooter zijn 

• dan die vaat het lood.
Het voorkomen van zilverertsen is in het alge

meen aiiet aan een bepaalden gcologischen 
dei'dom gebonden, doch iai Ned.-Indië schijnen zo 
alle iai do tertiaire formatie voor te komen.

Geografische ligging en winning. Ofschoon wel 
wat zilver (geallieerd anet goud) op Borneo en 
Noord-Celebes is geproduceerd, is toch verreweg 
do grootste hoeveelheid (i 95%) afkomstig 
Sumatra. Hier liet reeds de Vereenigdo Oost- 
Indischo Compagnie in de buurt vaat Painaat 
(Padangsche Benedenlandcn) in 1609 door 
eonige Duitsche mijnwerkers de mijn Salida

aanloggen, doch door gebrek aan routine in het 
behandelen van de, uit metallurgisch oogpunt 
geheel anders dan de Harzor- en Saksische 
ertsen samengestelde, goud- en zilverertsen, 
werd iai de eerste jaren slechts weinig van het 
daarin aanwezige edelmetaal gewonnen. On ge- y<-- 
veer van 1675 af werden de rijke ertsen' door 
handscheiding uitgezocht, en deze naar Europa 
verscheept; ertsen, die minder dan 12 — 14 lood 
per ton bevatten, loonden de verzendingskos
ten niet en werden eenvoudig weggeworpen of 
voor opvulsel in de mijn gebruikt. Volgens Ho- 
genraad (Jaarboek 1914/5 der Mijnbk. Vereen., p. 
261) vond men opvulsel, dat meer dan / 100 de 
ton essayeerde, en adergedeelten, die men als „te 
arm” had laten staan, bleken gemiddeld ƒ 50 de 
ton waard te zijn. Volgens Reinier D. Verbeek, 
die de vroegere essayregisters naging, was de ge
wichtsverhouding goud: zilver als 1 : 184; men 
kan hier dus nauwelijks meer van „gouderts” 
spreken. (De 1919 bestaande ertsreserve essa
yeerde zelfs de verhouding 1 : 40). Eerst in 16S0 
werd met geregelden mijnbouw aangevangen 
onder Vogel, doch daar de onderneming steeds 
met verlies werkte, werden de werkzaamheden 
in 1696 gestaakt tot 1720, toen nogmaals een 
poging werd gedaan om de mijn te ontginnen; in 
1732 had een herhaling daarvan plaats, maar 
in 1737 werd het werk voor goed stopgezet. Voor 
meerdere détails zie Tijdschr. v. Ned.-Indië 9e 
jg. dl. II 1847. 28-78; Tijdschr. Ind. T. L. en V.. 
kunde V. -1856, 21—42; de Indische' Gids 
XXXIII, 1911, 28-67; Ibid. 1SS6. II. 1293- 
1299; Tijdschr. v. Nijv. en Landb. in N.-I. 1880, 
321—339 en 356 —365;Reinier D. Verbeek: Nota 
over do verrichtingen der O.-I Compagnie bij 
de ontginning der goud- en zilveraders te Salida 
op Sumatra’s Westkust, den Haag, S. Viskoper, 
1910, en J. Deby: Compagnie minière de Salide. 
Rapport,Londres 1886 (mot platen der oude 
ontginningen). Men schat (Hogenraad, l.c. 260) 
dat niet meer verwerkt is dan ca S00 ton, met 
gemiddeld ƒ 1500 metaalwaarde.

Bijna 150 jaar duurde thans de rustperiode, 
tot in 1881 door de Mijnbouw Mij. Salida, later 
door de Mij. Tambang Salida, onder vigueur 
van de verleende mijnconcessie Tambang Salida 
(1887) de ontginning weer ter hand werd geno
men, zonder dat gunstige uitkomsten verkregen 
werden; in 1890 werd de concessie teruggegeven. 
Een Engclsche groep werkte er in de jaren 1905/6, 
doch moest door financicelc moeilijkheden spoe
dig staken (Mining Journal 1906, 458: A historie 
mine). De oorspronkelijke aanvrager R.D. Ver
beek liet de zaak echter niet. rusten en in 1909 
werd hem de concessie Salida verleend, die in 
1911 in de Mijnb. Mij. van dien nnam werd ingé
bracht, doch Avaarop de werkzaamheden sedert 
einde 1912 door de Kinandam-Sumatra Mijnb.
Mij. met kracht Avorden voortgozet (zie de Ind.

■ Mercuur 1912, 1123 en 1167). Aanvankelijk liet 
de exploitatie zich gunstig aanzien, doch het 
Jaarverslag der Maatschappij over 1919 is weinig 
bemoedigend. Het edelmetaal-gehalte schijnt 
maar ter namvernood A'oldoende te zijn om de 
exploitatie-onkosten te dokken.

Op de bekende goudmijnen in Benkoelen: 
Lëbong Donok (Redjang Lëbong), Lëbong Soelit 
(Kötahoen) on Lëbong Tandai (Simau) wordt 
ook zilver geproduceerd, dat hier meest met 
goud geallieerd schijnt voor te komen, doch
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in waarde ver bij die der productie van laatstge
noemd metaal achterstaat.

Over do beide aanstaande Gouvcrnements- 
mijnen in Benkoelen, die van Tambang Sawah 

Lëbong Simpang (de Tweede Kamer nam 
19 October 1915 het wetsontwerp beoogende de 
exploitatie aan) gaf R. J. van Lier een goed over
zicht op p. 251 — 257 van het Jaarboek der 
Mijnbk. Vereen. 1914/5, voornamelijk gegrond 
op de uitvoeriger medcdeelingen van P. Hövig: 
De goudertsen van de Lebong-streek, in Jaarb. 
Mijnw. 1912. Verh. 176. Tc L. Simpang werd 
70.000 ton erts opengelegd met / 29 p. ton 
essaywaarde. Te Tambang Sawah zijn de resul
taten belangrijker geweest: in totaal werd hier 
opengelegd 263.000 ton, ter waarde van 21 mil- 
lioen gulden (/ 79 p. ton). De oorspronkelijke 
raming van de verhouding goud : zilver schijnt 
té groot geweest te zijn; men moet rekenen met 
een „zilvermijn” te doen te hebben. Volgens 
Hövig komen de beide edele metalen te Tam
bang Sawah niet uitsluitend aan elkaar gebonden 
(zie bij Lëbong Donok c.s. hierboven), maar 
dikwijls naast elkaar voor: het goud grooten- 
deels gedegen met weinig zilver, en het zilver 
waarschijnlijk als wat goudhoudend sulfiedisch 
erts. Over de mineralogische samenstelling van 
T. Sawah-ertsen berichtte ook M.H. Caron in 
Jaarb. Mijnw. 1915. Verh. II, 55. Gegevens over 
de Benkoelen-ertsen en hun zilvergehalte zijn 
nog te vinden in het artikel van N. Wing Easton: 
De nuttige mineralen in Benkoelen en de Rawas. 
Ind. Mercuur 1918, 1022.

De derde Sumatraansche zilvermijn is de 
Mangani-mijn van de Mijnb. Mij Aequator, ge
legen ten N.W. van Pajö Koemboeh in de Pa- 
dangsche Bovenlanden. Verschillende gegevens 
daarover zijn te vinden bij J. Rueb: De Mangani - 
gang, in Jaarb. Mijnbk. Vereen. 1914/5, 229, en 
bij J. W. H. Adam in Jaarb. Mijnw. 1914. Verh. 
II, 4. Ook hier is de verhouding goud: zilver 
(gewicht), die oorspronkelijk op 1 : 28 was be
paald, later gebleken veel kleiner te zijn, hoog
stens 1 : 100- (Rueb, 1. c. 233). Daarenboven is 
een groot deel van het erts zeer rijk aan mangaan- 
mineralen, waardoor met de gebruikelijke metho
den het zilver slechts zeer onvolkomen kan ge
wonnen worden. Ditzelfde is ook op Tambang 
Sawah het geval, en bijna gelijktijdig werd de 
metallurgische oplossing van dit probleem, 
waarnaar men in Amerika reeds jaren had ge
zocht, gevonden door Prof Ir. S. J. Vermaes (de 
Ingenieur 1918, 171 en 343) en door Ir. M. H. 
Caron, en wel op verschillende wijzen. Het pro- 
eédé-Caron, dat in Amerika door den uitvinder 
met medewerking van bekende metallurgen voor 
het grootbedrijf werd ingericht, en dat gepaten
teerd is, zal te’Tambang Sawah gevolgd worden. 
Uitvoerig wordt dit procédé door den uitvinder 
beschreven in de Ingenieur 1921 nos. 16 en vol
gende onder den titel : Refractory manganese 
silver-ores (Holl. tekst).

Ook in de Kinandam- mijn bij Loc boek Sika- 
ping, waarvan overigens weinig is bekend gè^ 
maakt, is 17J maal meer gewicht aan zilver 
dan aan goudw'n de ertsen.

Onder de „Mededeelingen” aan het Algemeen 
Ingenieurs congres te Batavia (8 —15 Mei 1920) 
zijn nog eenige artikelen te vinden over de Suma
traansche Zilvermijnen (G. B. Hogenraad over 
Salida; P. Grammel en W. de Haan overMangani).

Terwijl in het algemeen op Sumatra een toe
neming van het zilvergehalte tegenover liet 
goud naar do diepte wordt waargenomen (voor 
Simau b.v. was do verhouding in 1910 = 1 : 3,4 
en in 1918 = 1:8, 2), is op Rëdjang Lëbong zoo 
goed als geen verandering te bespeuren (gemid
deld 1 : 5, 5 bij een maximum 1 : 5 en een mini
mum 1 : 6), ofschoon het totalo gehalte aan edel
metaal sterk is afgenomen. Opmerkelijk is, dat 
in de ertsen van Noord-Celebes het zilvergehalte 
zoo aanzienlijk veel lager is dan in de meeste 
Sumatraansche ertsen: Totok goud : zilver 
24 : 1; Bolaang Mongondou 1 : 1, 7; Paléléh 
3Ï : 1 (vóór 1911; later werd zc 1,15 : 1).

Door de O.-I. Compagnie werden in de lSe 
eeuw nog onderzoekingen op goud en zilver uit
gevoerd op Java (G. Parang in Krawang, G. 
Mégamëndoeng) en bij Makasser op Celebes, 
welke echter ongunstig uitvielen. Over dat op 
eerstgenoemde plaats, zie p. 233 bij F. de Haan 
„Priangan”—

Van Ned. Borneo zijn zilverertscn onbekend. 
In Sërawak werd een rijke gang in de jaren 1881/3 
ontgonnen; daarna schijnt het werk gestaakt te 
zijn.
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Productie. De jaarverslagen der maatschap
pijen bevatten lang niet altijd een opgaaf van 
het verkregen gewicht aan edelmetaal. De Jaar
boeken van het Mijnwezen geven van het jaar 
1904 af statistieken van de opbrengst dor ver
schillende concessies (gewicht en waarde), doch 
zij loopen thans nog niet verder dan tot 1916. 
Van de jaren 1900 t/m 1903 werd alleen (in 
Jaarb. 1904) de productie aan goud, niet die van 
zilver opgegeven. Gedurende dezen tijd komt 
echter slechts de concessie Lëbong Donok als 
groot zilverprodueent in aanmerking, waarvoor 
in de Jaarverslagen 14726 K.G. wordt vermeld; 
dit cijfer moet dan nog met circa 300 K.G. voor 
Noord-Celebes vermeerderd worden, in totaal
dus 15000 K.G. Voor de jaren 1917/8 kan dy 
productie óf uit de Jaarverslagen worden be
paald, óf vrij zuiver geschat worden.

Het voorafgaande in aanmerking genomen 
kan de edelmetaal-productie in ronde cijfers van 
1900 —1918 worden begroot op 61.000 K.G. goud, 
ter waarde van / 100 millioen, en op 367.000 K.G. 
zilver, ter waarde van / 21 millioen. De gewichts
verhoudingen zijn dus vrij zuiver 1 : 6. Maakt 
men echter een scheiding bij het einde van 1913, 
toen de eigenlijke zilvermijnen (zie boven) goed 
in productie kwamen, dan blijkt dat t/m 1913 
verkregen werden 41.000 K.G. goud en 142.000 
K.G. zilver (verhouding I : 3J), terwijl van 
1914 t/m 1918 de productie was 20.000 K.G. 
goud en 225.000 K.G. zilver (verhouding I : 1 I

N. W E
ZINGIBER CASSUMUNAR Roxb. Fam. Zin- 

giberaceae. Boenglai (mal.)', Bënglé (jav.). Een 
algemeen gekweekte en ook in het wild voor
komende plant, waarvan de bittere en onaange
naam smakende wortelstok in kruidenmengsels 
tegen buikziekten wordt gebruikt.

Rosc.ZINGIBER OFFICINALE Gember
(Holl.), Halija (mal.), Djae (jav.), Goraka 
(turn.). Een plant, die niet in liet wild bekend is, 
doch vermoedelijk uit Z.Aziëafkomstig is en thans 
in alle tropische en subtropische landen gekweekt 
wordt. In Ned.-Indië wordt de plant niet voor 
den export gekweekt. De inlander steekt stuk
ken van den wortelstok in den te voren bereiden
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bodem in liet begin van den regentijd en oogst 
zoodra de bladeren verdroogd zijn. De vcrsche 
gember gebruikt men om allerlei spijzen te 
kruiden en ook zeer veel als geneesmiddel. Be 
droge gember uit den handel komt uit Britsch- 
Indië, de geconfijtc uit Canton. Zie ook ALIJA. 
OLIEN(VLUCHTIGE) en SOENT1.

ZINGIBER ZERUMBET Rosc. Lëmpocjang 
(jav.), Lampoejang (soend.). Een zeer variabele 
soort, waarvan twee vormen veel worden 
kweekt, de eerste meest bekend als Z. margina- 
tum Rosc., de andere als Z. gra-mineum Nor. Van 
beide worden de wortelstokken veel als inlandsch 
geneesmiddel gebruikt, meest gemengd met 
andere kruiden. Ook worden ze wel als specerij 
genuttigd.

ZINKERTSEN. Voor het geografisch en geolo
gisch voorkomen in Indië kan worden verwezen 
naar de artikelen over koper- en loodertsen, 
waarmede de zinkertson steeds optreden, en dan 
vrij wel uitsluitend als zwavelzink (blende). 
Tot exploitatie hebben ze nog nergens aanlei
ding gegeven.

ZIPPELIUS (ALEXANDER). Werd in Decem
ber 1823 aan ’s Lands Plantentuin te Buiten
zorg verbonden, en volgde in Juni 1825 als 2e 
hortulanus den hortulanus Kent op. Hij heeft dus 
met den directeur Blume en den eersten hortu
lanus Hooper de beginjaren van den tuin mee
gemaakt. In 1827 werd hij aan de Natuurkun
dige Commissie toegevoegd voor een exploratie
tocht op Sumatra, maar door den dood van 
Boie, den leider van den tocht en zijn vervan
ging door Diard als lid der Commissie, werd het 
plan gemaakt om de Z. VV. kust van Nieuw- 
Guinea te bezoeken. Zonder Diard werd met de 
Triton uitgevaren, maar wegens de vele ziekten 
bleef liet schip slechts 6 weken aan de kust van 
N.-Guinea. In October 1828 kwam Zippelius met 
zijn reisgenooten op Ti mor aan, waar hij 31 
December 1S28 overleed. Z. maakte zoowel aan 
de kust van N.-Guinea als op Timor belangrijke 
botanische collecties.

ZIZYPHUS JUJUBA Lam. Fam. Rhamna- 
ceae. Bid ara (mal.), Widara (mal., soend.); 
Widarü, Dara (jav.). Een boom, tot 15 M. hoog, 
op heel Java in het wild voorkomend en soms 
aangeplant om de vruchten, waarvan het vrucht- 
vleeseh om de pit eetbaar en bij sommige vormen 
smakelijk is. De bladeren, in de handen gewreven, 
schuimen als zeep. De bast is een inlandsch ge
neesmiddel. De jujubes van de apotheek komen 
van een andere Zizyphus soort van de Perzische 
Golf en uit China. Zie ook BI DARA TJINA.

ZODIAKBEKERS. Hieronder verstaat men 
koperen of bronzen bekers voor offerwatcr, die 
dateeren uit het bloeitijdperk van M a d j a p a- 
h i l
daar), Dij allerlei plechtigheden gebruikt worden. 
De tegenwoordige Javaanscho naam is pèrasèn, 
afgeleid van rasi, eeno verbastering van het Indi
sche ratf, dat de teeltenen van den dierenriem 
aanduidt. Van der Tuult geeft deze afleiding in 
zijn Kawi-Bal. Wdb. I, bl. 741, s.v. régimes 
rufi), terwijl men in de laatste editie van het/Jav. 
YVd I). van" Gerieke - Roorda- Vreedc- Gunning 
per asen onder de p moet zoeken! De naam pra- 
sèn wordt vermeld door Van der Chijs (Not. Bat. 
Gen. IV, blz. 63), Krcemer (Med. Ned. Zend. Gen. 
XXIX, blz. 350) door Kohlbrugge (Tijdschr. Ind.

XL’. L. en Vk. XXXIX, bl. 132).

De zodiakbekers bestaan uit wijde bronzen 
kommen met rechte wanden en platten bodem. 
Bovenaan steekt de rand vooruit, alsof er een 
deksel op behoort. Een der exemplaren in ’s Rijks 
Ethnogr. Mus., no. 2615, a (Juynboll, Catalogus 
p. 137) heeft inderdaad een deksel. Onder den 
rand en onder aan den voet is een drie- of twee- 
voudigo lijnband. Binnen op den bodem is en 
haut reliëf eene achtstralige ster; soms een vicr- 
bladigc bloem. Het meest karakteristieke echter 
en datgene, waarnaar deze bekens genoemd zijn, 
is eene rij van 12 afbeeldingen en relief boven den 
onderrand. Deze figuren, die reeds dikwijls afge- 
bceld zijn, (Kreemer, 1. c. plaat naast bl. 377; 
Millies in Versl. en Med. Kon. Akad. v. Wctensch. 
afd. letterk. VII; Raffles, History of Java, le 
editie tusschcn bl. 56 en 57, Crawfurd ,dcel I, pl. 
8 en Friederich, Vcrh. Bat. Gen. XXIII, plaat 19) 
stellen voor : 1. een geit met gebogen horens en 
baard (artes), 2. een stier (taurus), 3. een konings- 
krab (limulus moluccanus), die de tweelingen 
(gemini) voorstelt, omdat mannetje en wijfje 
bijna altijd bij elkaar zijn, 4. een krab (cancer), 5. 
een gedrochtclijke leeuw (leo), op de achterpooten 
staande, 6. eene zittende vrouw (virgo), 7. een 
balans met twee schalen (libra), 8. een schorpioen 
(scorpio), 9. een gespannen boog met pijl er op 
(sagittarius), 10. een garnaal met de twee groote 
voelhorens vooruitgestoken (capricornus), 11. 
een wijdbuikige pot (aquarius) en 12. een visch 
met oÜfantskop (pisces)S

Boven deze 12 teexens van den dierenriem 
staat een rij min of meer gedrochtelijke men- 
schenfiguren, die cenigszins aan wajangpoppen 
doen denken. Boven den sagittarius staat echter 
altijd een vogel, die soms op een raaf en soms op 
een kip gelijkt. Boven dezen vogel staat een jaar
tal in Oud-javaansche cijfers of een halve ster of 
zon, soms ook is die plek leeg gelaten (zie Bran- 
des, Not. Bat. Gen. 1899, bl. 129). De figuren 
der bovenste rij, die op verschillende bekers over
eenstemmen, staan in dezelfde volgorde boven de 
figuren der onderste reeks. Het zijn waarschijn
lijk de góden van de sterrenbeelden, die dienden 
om telkens aan te wijzen, wanneer de zon de ver
schillende teekenen van den dierenriem intrad. 
Sommigen geven aan ieder dezer figuren een 
naam (Van de Poel in Cat. Mus. Oudh. bl. 81, 
Millies, 1. c. bl. 317 en Raffles, I, bl. 478), die 
soms duidelijk een bekenden Indischen god aan
duidt b.v. W i s ri o e, I n d r a, S o e r y a, 
W a r o e ii a en Ga n e 5 a, doch dikwijls zeer 
verbasterd is. Hierbij valt nog op te merken, dat 
sommige namen, die Van de Poel opgeeft, afwij
ken van die bij Raffles en Millies. Onder deze fi
guren hebben twee bijzonder de aandacht getrok
ken, nl. die boven de rogkrab (no. 3) en die boven 
de balans (no. 7). Dr. Brandes (Not. Bat. Gen. 
Juni 1899, bl. 126) wijst er op, Llat op de meeste 
zodiakbekers die figuur boven no. 3 sterk herin
nert aan Togog, zooals deze afgebceld is in Scrru- 
rier’s Wajang Poerwa, 4° uitgave, plaat Vla. 
Van de 37 bekers, die dr. Brandes (l.c. bl. 127 — 
128) opsomt, vertoonen 23 de monsterfiguur, die 
afgebceld is bij Raffles on Crawfurd, doch slechts 
7 een menschelijke figuur, afgebecld bij Friede
rich, waarbij men nog als 8c kan voegen een zo- 
diakbeker uit ’s Rijks Ethnogr. Mus.-(Serie 876/9) 

hot T Ö n gg ë r-gebergte, met het jaartal 1253 
Qaka (Juynboll, Catalogus p. 139); slechts 4 dezer 
bekers vertoonen in plaats daarvansterrenbeelden.

ge-

thans nog door de Tónggöreczen (zie alen
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1: 1403/2427 en 1403/3013), terwijl de 23 bekers, die 
op die plaats een monsterfiguur hebben, lioogere 
jaartallen (1260-1337) dragen. Hiertegen valt 
echter op te merken, dat toch ook eenigo bekers 
met een monsterfiguur eveneens een laag jaartal 
dragen, nl. 1403/2SS1 het jaartal 1249 (zie 
Juynboll Cat. p. 13S) en 1403/3464 (ibid p. 
139) het jaartal 1253. Al deze jaartallen vallen 
dus tusschen 1243 en 1337 £aka of tusschen 1321 
en 1415 A.D., d. i. onder de regeering van D j a- 
yanagara (1295 — 1328 A.D.), Tribhocwa-
nottocnggadewl (van 1329 A.D. af), Radja- 
sanagara of Hay a m W oerock (1350 
— 1389), flyang Wifesa (1389—1429) en 
De wi S o e h i t a (1400— 1447). Volgens 
Tijdschr. Bat. Gen. 53 p. 254 zou zich in het 
Britsch Museum een zodiakbeker van 1202 be
vinden, hetwelk dan de oudste zou zijn en van 
Kërtanagara (1268—1292 A.D.) zou datcercn.

Omtrent het gebruik, dat de tegenwoordige 
Tenggëreezen van de zodiakbekers maken, be
staan berichten van Van de Poel, uit 1853 (Cat. 
Mus. Oudh. bl. 81), Van der Chijs uit 1866 (Not. 
Bat. Gen. IV, bl. 263), Kreemer uit 1885 (Med. 
Ned. Zend. Gen. XXIX, bl. 315) en Kohlbrugge 
uit 1897 (Tijdschr. Ind. T. L. Vk. XXXIX, bl. 
131), die elkaar gedeeltelijk bevestigen en aan
vullen. Zij worden gebruikt bij plechtige gelegen
heden, jaarfeesten, huwelijken, sterfgevallen (v.d. 
P.), ’t herdenken der dooden, ’t wijden der velden 
en ’t brengen van offers (Kr.). Bij die gelegen
heid worden zij gevuld met water, waarin een 
trosje bladeren of bloemen hangt, dat als wij
waterkwast dient, waarmede de doekoen 
(priester) zieken, lijken, hunne afbeeldsels, jong
gehuwden, de gaga'8 of do offers besprenkelt, ter
wijl hij de wierookschaal heen en weer beweegt. 
Daarbij prevelt hij zijne gebeden, die den Indi- 
schen naam mantra of den Arabischen naarn 
dowa dragen en gewoonlijk beginnen met het 
Indische om, of de Arabische formule bismilltihi’ 
rralim&ni’ rrahimi. Welk gebruik er oorspronke
lijk van gemaakt is, blijft onzeker, hoewel de 
gissing van Millies, dat zij ceno astrologische 
strekking hadden (1. c. bl. 321) bekrachtigd 
wordt door de onderzoekingen van Brandes (Nol. 
Bat. Gen. Juni 1899, bl. 131-132), die de bo
venste rij figuren met de sterrenbeelden, zooals 
zij op de palalinlangan afgebeeld zijn, in verband 
brengt.

Literatuur: Itaffles, The history of Java (1817), 
J, bl. 478 en II, bl. 56 met plaat; Crawfurd, 
History of the Indian Archipelago (1820), J, bl. 
303 en plaat 8; Friederich, Voorloopig verslag 
van het eiland Bali. Verh. Bat. Gen. XXIII 
(1850), bl. 31 en plaat 19; dezelfde, Bemerkun- 
gen über cinigo Bilder des indischen Thierkreises 
nach alt-javanischen Monumenten. Versl. en 
Med. Kon. Akad. v. Wetensch. afd. Letterk. VII 
(1863), bl. 237 — 243 met plaat; Millies, Opmer
kingen over den Oud-Javaanschen dierenriem, 
1. c. bl. 297 — 329 met plaat; Van der Chijs, Not. 
Bat. Gen. IV (1863), bl. 263; Kreemer, Veertien 
dagen te Pasoerocansch Tengger, Med. Zend. 
Gen. XXIX (1885), bl. 350-351 en 374 377
met plaat; Leemans, Beschrijving van de In
dische oudheden van het Rijks-museum van Oud
heden te Leiden (1885), bl. 79 — 82; Groeneveldt, 
Catalogus der Archeologische Verzameling van 
het Bat. Gen. van Kunsten en Wetensch. (1887), 
bl. 229 — 230/ Brandes, Pararaton (1897), bl.

De figuur boven de balans (no. 7) schijnt vooral 
de aandacht der Javanen te trekken. De doe
koens (priesters) noemen deze figuur Batara 
Goeroe (Kreemer, 1. c. bl. 377 en Kohlbrugge 
1. c. bl. 140). Deze figuur met zijne dreigende, 
aanvallende houding en groote tanden is afge- 
becld bij Millies en Friederich en komt ook voor 
op de zodiakbekers van ’s Rijks Etkn. Mus.

Onder de bekende zodiakbekers zijn vier be
langrijk wegens hun geheel afwijkend ornament. 
Zij vertoonen nl. in plaats van twee rijen slechts 
één rij figuren. Dit zijn de nummers 804 en SOS 
van het Bat. Gen. (zie Not. Bat. Gen. 189S, bl. 
17), een exemplaar uit bet Mus. van Natura Artis 
Ma gis tra te Amsterdam en een uit ’s Rijks Eth
nogr. Mus. (Serie 3330.) Van dit laatste exem
plaar volgt hier de beschrijving. De figuren stellen 
voor: een man te paard, daarachter eene vrouw, 
een ram, een stier, boven deze beide een zeemon
ster, een schildpad, waarboven eene schijf met 
twee beeldjes er in, eene krab en een schorpioen; 
boven deze twee personen in een zonnetje, een 
sinha op de achterste pooten, daarboven een pijl 
en boog, eene watervaas, daarboven een onher
kenbaar voorwerp (balans?) eene garnaal en 
daarboven een makara: van dit exemplaar is de 
bodem geheel uitgesloten. Men zie ook de hiervan 
afwijkende fig. 4 op de plaat bij Raffles, die echter 
ook slechts één rij figuren vertoont evenals nog 
een exemplaar in ’s Rijks Ethn. Mus. (Serie 
1630/37), waarop men vindt: de stier, waarboven 
een onduidelijke figuur; een palmboom, waarin 
een man klimt; een man met draagstok op de 
schouders, met een klein kind achter hem en een 
maansikkel boven hem; een rijstschuur, door een 
gekroonden naga gedragen; een gans, waar
boven een sinha(?); een hurkende man met pa- 
joeng; een omkijkende gehurkte man met kris 
in zijn gordel; een omkijkende staande vrouw; 
een tegenover haar staande man, die dreigend 
een wapen tegen haar opheft (afbeelding bij 
Juynboll, Catalogus p. 140).

Overigens kan, wat den vorm en het ornament 
betreft, verwezen worden naar de vele reeds be
staande beschrijvingen. Thans nog een enkel 
woord over de plaats van herkomst, den tijd van 
vervaardiging en het gebruik, dat de tegenwoor
dige Javanen er van maken.

De zodiakbekers zijn vooral in O o s t-J a v a, 
bij het Tënggê r-gebergte en in de residenties 
K ë d i r i, Probolinggo, P a s o e r o e a n 
en B ë s o e k i gevonden. Zij dragen, voor zoo
ver zij gedateerd zijn, jaartallen uit het bloeitijd
perk van M a d j a p a h i t. Behalve de 37 exem
plaren, die dr. Brandes (Not. Bat. Gen. Juni 
1899) vermeldt, zijn nog twee gedateerde exem
plaren uit ’s Rijks Ethnogr. Mus. bekend (Serie 
870/9 en 1403/3464), die beide het jaartal 1253 
Qaka = 1331 A.D. dragen, dus evenals no. 
796 en 796a (zie Not. Bat. Gen. Nov. 1903, bl. 
120) uit Batavia. Onder de nieuwe aanwinsten 
te Batavia zijn gedateerde in!260(Not. 1909p. 158), 
1261 en 1276 (Not. 1910 p. 57); verder zijn er van 
1253 (Tijdschr. 53 p. 257) en 1276 (Oudh. Versl, 
1915 p. 87) [n particulier bezit. Dr. Brandes 
heeft d'e interessante bijzonderheid ontdekt (Not. 
Bat. Gen. Juni 1899, bl. 129), dat de 7 bekers 
met eene mensebelijke figuur boven de rogkrab 
(no. 3) tevens het laagste jaartal (1243 — 1253) 
dragen, hetgeen bevestigd wordt door drie exem
plaren uit ’s Rijks Ethnogr. Mus. (Serie 876/9,
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214—215^ Kohlbrugge, De heilige bekers der 
Tenggercezën. Zodiakbokers. T. I. T. L. en Vk. 
XXXIX (1897), bl. 129-142 met plaat; Van der 
Tuuk, Kawi-Bal. Wdb. 1 (1897, bl. 741, s.v. 
rdgi (lees rapt); Brandes, Not. Bat. Gen. Juni 
1899, bl. 126 — 135; Vreede — Gunning, Jav. 
Wdb. (1901), II, 236, s.v. përasen; Not. Bat. 
Gen.'1898',“ bï. 17 no. 804 en 805 en bl. XXXIX; 
Not. 1899, no. 8026; Not. 1904 bl. CLXXXV, 
no. 796a (invent. 4625; Not. 1909 bl. 15S; Not. 
1910 bl. 57 en XXXI no. 796 6 en c, n°. 798a, 
800b-e, Not. 1913, bl. LV, n°. 5310-5312., Not. 

^1914, bl. 190,n°. 5460; H. H. Juynboll, Catalogus 
der Jav.Oudheden van ’s RijksEthnogr. Museum, 
bl. 137-140.

ZONNEHOUT. Zie DALBERGIA LATIFO- 
LIA en PTEROCARPUS INDICUS.

ZONNESCHERMEN. Zie ONDERSCHEIDIN
GEN, ONDERSCHEI DINGSTEEKENS en 
VORSTE NLANDEN.

ZOOGDIEREN (Mammalid) zijn door longen 
ademhalende, warmbloedige Gewervelde dieren, 
die hun jongen met melk voeden. Deze melk 
wordt afgescheiden in klieren, die (behalve bij de 
Vogelbekdieren) op tepels uitmonden. De melk- 
klieren zijn een modificatie van de huidklieren, 
waaraan de zoogdieren in den regel rijk zijn, een 
eigenschap, die deze klasse van dieren onder
scheidt van de reptielen en vogels. Het lichaam 
is min of meer behaard, zelden geheel naakt, 
maar ook dan komen bij het embryo haren voor. 
Daar bovendien haren van den bouw der zoog- 
dierharen bij geen ander dier voorkomen, be- 
hooren zo tot de meest karakteristieke eigen
schappen der klasse. Soms, vooral op den staart, 
treft men behalve haren ook hoornschubben aan, 
die echter zelden (zie SCHUBDIER) tot groote 
ontwikkeling komen. Ook waar bij zoogdieren 
geen schubben voorkomen staan de haren dik
wijls in groepjes ingeplant op een wijze, die op 
een vroegere regelmatige bedekking van het 
lichaam met schubben wijst. Een periodieke 
wisseling van het baarkleed schijnt bij tropische 
zoogdieren niet voor tc komen. Van anatomische 
kenmerken der zoogdieren moeten worden ge
noemd: het in twee boezems en twee kamers 
verdeelde hart; het volledige middenrif; de dub
bele gcwrïchtsknobbel van het achterhoofd; de 
uit slechts óén paar, dikwijls samen vergroeide 
beenderen bestaande onderkaak; het gespeciali
seerde gebit. Dit laatste, dat zelden geheel ver
loren gaat (ook wanneer het volwassen dier 
tandeloos is, kunnen meestal embryonaal nog 
tandresten aangetoond worden) en uitsluitend in 
de kaken ingcplant is, onderscheidt zich over het 
algemeen van dat der lagere gewervelde dieren 
door grooterc differentiatie, waardoor snijtanden, 
hoektanden, halve en ware kiezen te onder
scheiden zijn. Met uitzondering der ware kiezen 
worden de tanden gedurende het leven éénmaal 
gewisseld.

De Zoogdieren worden verdeeld in drie, alle 
in Nederlandsch-Indiö vertegenwoordigde onder
klassen: lo. de Vogelbekdieren {Monotrcmata of 
Orn/thodelphia), die nog aan lagere gewervelde 
dieren herinneren, o.a. daarin, dat zo eieren leg
gen; 2o. de Buideldieren (Marsupialia of Didel- 
phia), die levende, maar bij de geboorte nog weinig 
ontwikkelde jongen vóórtbrengen; 3o. de hoogcre 
zoogdieren (Monodelphia), bij welko de jongen 
in een meer ontwikkelden staat geboren worden. 
Do beide eersto onderklassen worden veelal 
samen vereenigd als Aplacentalia, omdat ze geen 
het embryo voedendo „placenta” (moederkoek) 
zouden bezitten; het is evenwel gebleken, dat 
een placenta in enkele gevallen ook reeds bij 
Buideldieren kan voorkomen.

Terwijl do onderklassen der Monotrcmata en 
der Marsupialia elk uit slechts één orde bestaan 
(zie VOGELBEKDIEREN en BUIDELDIE
REN), worden de Monodelphia in een aantal 
orden verdeeld, waarvan de volgendo in Neder- 
landsch-Indiö vertegenwoordigd zijn: I n sek
te n e t o r s (Insectivora); Vleermuizen 
(Chiroplera); Vliegende M a k i’s (Demop- 
tem); Schubdieron (Pholidota); K n a a g-

I
-i

ZOETHOUT. Zie KAJOE MANIS (II, 251). 
ZOETWATERPOLYP. Zie NETEL Dl EREN. 
ZOETWATERSPONSEN. Zie SPONSEN. 
ZOLLINGER (HEINRICH). Zwitsersch na

tuuronderzoeker, geb. te Fcuerthalen 22 Maart 
1822, overl. te Kandangan 19 Mei ’59. Van ’41 
—’48 reisde hij op Java, eerst op kosten van den 
te Batavia gevestigden Zwitserschen koopman A. 
Meyer, later met ondersteuning der Ind. regec- 
ring, die hem eene wetenschappelijke zending 
naar liet Oostelijk gedeelte van den archipel op- 
droeg. De resultaten dezer reis zijn neergclegd in 
eene uitvoerige verhandeling in dl. 23 der werken 
van het Bat. Genootschap. Hij besteeg o.a. den 
vulkaan Tambora op Soembawa. In ’48 werd 
Z., die voor het onderwijs was opgeleid, in 
zijn vaderland benoemd tot Seminar-dircctor te 
Kussnach, welk ambt hij tot ’54 met eere vervul
de. Toen werd de „Wanderlust” hem weder te 
sterk, en nam hij de opdracht aan, om als ge
machtigde cener Ned.-Ind. cultuurmaatschappij 
naar Banjoewangi (Rogodjampi) te vertrekken 
tot het aanleggen eener groote klapperondernc- 
nnng. Hem trof toen het ongeluk, deze tweede 
reis met de overlandmail naar Java eerst door een
ernstige beenbreuk te Cairo tc moeten staken, en 
toen hij nu een langdurig ziekbed hersteld was, 
had hij andermaal soortgelijk ongeluk, namelijk 
een armbreuk. Zijne daardoor geschokte gezond
heid heeft zich op Java nimmer hersteld; hij stierf 
in een pusanggrahan in het Loomadjangsche.

Zollinger was een zeer verdienstelijk natuur- 
versober, met wijsgecrigen aanleg en met on be
grensden ijver; naar het oordeel zijner tijdgenoo- 
ten was hij in den omgang trouwhartig en beschei
den.

In het Nat. Tijdschr. v. Ned.-Ind. (dl. XIII — 
XXI) en in andere periodieken van dien tijd, 
komen verschillende opstellen van zijn hand 
voor; bekend is o.a. zijn geschrift: Gedachten 
over plantenphysiognomio in hot algemeen en 
over die der vegetatie van Java in ’t bijzonder. 
Wat voorn, oari zijn botanischen arbeid reliëf gaf, 
was het feit, dat Z. grootcndoels werkte in O. 
Java, terwijl do meeste botanici op dat eiland 
zetelden in of nabij het klimatologisch geheel ver
schillend Buitenzorg, in ieder geval in W. Java. 
Jlet door hem tijdens zijn eerste verblijf op Java 
naar Europa gezonden herbarium werd beschre
ven door zijn landgenoot Prof. A. Moritzi (t 1850 
tc Chur), zijne verzameling schelpen door A. 
Morisson (1849). In den bot. tuin te Zurich is 
voor Z. een eenvoudig gedenkteekon opgericht; 
over het onderhoud van Z.’s grat zie Buil. Kol. 
Mus. N°. 33, bl. 109.

ZONNEBLOEM. Zie HELI ANTHUS.
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; een alleen op Timor en Roti voorkomende wilde 
kat (Fdis megalotis, zie KATTEN), Paradoxurus 
hermaphroditus (zie LOEWAK) en Viverra tanga- 
lunga (zie TËNGGALOENG); een paar apen, nl. 
Macacus fascicularis (zie JAVAANSCHE AAP) 
en Cynopithecus [zie BAVI AAN (ZWARTE)], die 
evenals de Babiroesa en de boven genoemde 
wilde kat nergens anders gevonden wordt. Omge
keerd hebben zich enkele buideldieren (Phalanger, 
Petaurus; zie KOESKOEZEN) in Westelijke 
richting tot de Molukken, deels ook tot Celebes 
en Timor verspreid.

Wat de zeefauna betreft is een indeeling in 
faunistische go bieden veel minder duidelijk, als 
gevolg van de onderlinge communicatie der 
groote oceanen. De zeeën van den Indischen 
Archipel kunnen beschouwd worden als een 
onderdeel van een groot gebied, de „Indopelagia” 
van Sclater, dat den Indischen Oceaan van 
Afrika tot Australië omvat en dat, wat de zoog
dieren betreft, gekenmerkt is door liet voorko
men van Halicore (zie DOEJOENG) en het ont
breken van Pinnipedia (zie ROOFDIEREN).

Van de uitgebreide literatuur, op de zoog
dieren van den Indischen Archipel in het alge
meen betrekking hebbende, kan hier slechts een 
zeer klein gedeelte worden genoemd (zie ook 
het art. FAUNA). Van de meeste zoogdiergroepen 
van den archipel is de eerste meer grondige kennis 
te danken aan Raffles, die in zijn „Descriptive 
Catalogue of a Zoological Collection” (Transact. 
Linncan Soc., Vol. XIII, 1822) vele zoogdieren, 
vooral van Sumatra, beschrijft; aan Ilorsficld 
(Zoological Researches in Java, and the neigh- 
bouring Islands. London, 1824) en vooral aan 
Sal. Müller en Schlegel, die de zoogdieren, 
door de leden der „Natuurkundige Commissie” 
(zie NATUURKUNDIGE COMMISSIE VOOR 
NED.-INDIË) verzameld, in een aantal mono- 
graphieën in de boven genoemde „Verhande
lingen” bewerkten. Van de nieuwere literatuur 
zijn te vermelden een groot aantal artikelen van 
Jentink in de „Notcs from the Leyden Museum” 
en de in Bd. I en III (1890 — 94) van de „Zoolo
gische Ergebnisse einer Reise in Niederl. Ost- 
Indien” (Leiden) deels door M. Weber zelf, deels 
door Jentink bewerkte zoogdieren, door den 
eerstgenoemde verzameld. Voor Sumatra is van 
belang: Schncider, Ergebn. zoolog. Forschungs- 
reisen in Sumatra. I. Süugetiere. Zool. Jalirb. 
Abt. Syst., Bd. 23, 1905; de door de Borneo- 
expedities verzamelde zoogdieren zijn door 
Jentink (Notes Leyden Mus., XIX, 1897, en 
XX, 1898 — 99) vermeld, terwijl Everett in de 
Proc. Zoolog. Soc. London, 1893, een lijst van 
de toen van Borneo bekende zoogdieren heeft 
gegeven. Van de zoogdieren van Java bestaat 
een meer populair overzicht van Koningsberger 
(Medcd. *8 Lands Plantentuin LJV, 1902). I)e 
door Abbott in het Westelijk deel van den archi
pel, o.a. op vele kleinere eilanden verzamelde 
zoogdieren werden door Miller en Lyon in ver
scheidene artikelen in de Proc. U. S. Nat. 
Museum Washington en in de Proc. Acad. Nat. 
Sciences PhiladeJphia beschreven; Modigliani 
verzamelde op de kleine eilanden bewesten Su
matra en zijn zoogdiermateriaal werd beschreven 
deels door hemzelf, deels door Oldf. Thomas in 
de Ann. Mus. Genova van 1889 en 1895. Over

(Rodcntia); Roofdieren (Car- 
Walviss chcn (Cetacea•); Hoe f-dieren

dTeren (Unguhta); Zeekoeien {Sirenia); 
Halfapen (Prosimiae); Apen (Simiae). 
Voor nadere beschrijving wordt naar de afzonder
lijke hoofden verwezen.

Het aantal soorten van zoogdieren, uit den 
Indischen Archipel bekend, werd door Sal. 
Müller (Over de Zoogdieren van den Indischen 
Archipel. Verhand. Nat. Geschiedenis der Neder- 
landsche Overzeesche bezittingen. Zoölogie, Lei
den, 1839 — 44) als 160 opgegeven, thans be
draagt het zeker meer dan 400; een cenigszins 
juiste raming is evenwel onmogelijk wegens het 
groote verschil in opvatting, dat over de om
grenzing van nauw verwante soorten bestaat.

Het onderscheid tusschen de fauna van het 
Westelijk en die van het Oostelijk deel van den 
Indischen Archipel komt bij weinig diergroepen 
zoo duidelijk aan het licht als bij de zoogdieren. 
De Westelijke helft behoort faunistisch tot het 
Indische of Orientaalsche Gebied (Zuidoostelijk 
Azië) van „Arctogaea” (N.-Amerika, Europa, 
Azië, Afrika), het Oostelijke deel (Nieuw-Guinea, 
Aroe- en Kei-eilanden) vormt met Australië 
„Notogaea”. Tusschen beide ligt het Indo- 
australische (Austro-maleische) Overgangsgebied 
(Celebes, Molukken, Kleine Soenda-cilanden), 
waarin beide fauna’s zich vermengen in dier 
voege, dat de Westelijke elementen naar het 
Oosten toe, de Oostelijke in Westelijke richting 
geleidelijk verminderen. De bekende „lijn van 
Wallace”, die tusschen Borneo en Celebes en, 
Zuidelijker, tusschen Bali en Lombok loopt en 
een scherpe faunistische grens tusschen beide 
helften van den archipel zou vormen, heeft 
hoogstens beteekenis als Westelijke grens van 
het Overgangsgebied.

Karakteristiek voor Notogaea zijn vogelbek
dieren (die uitsluitend daar aangetroffen worden) 
en buideldieren, de meest oorspronkelijke zoog
dieren dus, terwijl landzoogdieren er verder bijna 
uitsluitend door muizen en vleermuizen vertegen
woordigd zijn.

Het Orientaalsche gebied is nog in onderaf- 
deelingen te verdeden, van welke het „Maleische 
Gebied” naast het Maleische Schiereiland en de
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Philippijnen ook Sumatra, Java en Borneo om
vat. Dit gebied is door een groot aantal ge
slachten en enkele families van zoogdieren, die 
uitsluitend hier voorkomen, gekenmerkt. Zoo 
zijn te noemen de families der Galeopithecidae 
(zie MA KI, VLIEGENDE) en Tarsiidac (zie 
SPOOKDIERTJE), de laatste Oostwaarts tot 
Celebes en Savoe doorgedrongen, en de geslachten 
■Gymnura en Plilocercus onder de Insekteneters,
Trickys onder de Knaagdieren, Mydaus, Arclitis 
en Linsanga onder de Roofdieren, Nycticebus 
onder de Halfapen, Semnopithecus, Hylobates,
Simia onder de Apen.

Tot de landzoogdieren, die tot Orientaalsche 
families of geslachten behooren, maar tot ver 
Oostelijk in het Indo-australiscJic Overgangs
gebied doordringen, behooren o.a.: een aantal 
spitsmuizen van het geslacht Grocidura; ccnigc 
soorten van zwijnen, die zelfs tot op Nieuw- 
Guinea in het wild leven (maar hier hoogst
waarschijnlijk van verwilderde tamme varkens 
afstammen) en waarvan de afwijkende Babiroesa 
•zelfs tot dit Overgangsgebied beperkt is; een of Celebes heeft Meyer artikelen gepubliceerd in de 
twee soorten van herten; enkele roofdieren, nl. Abhandl. Mus. Dresden 1896/97 en 1898/99.
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Matscliie bewerkte liet door Kükenthal op 
Halmakéra en Batjan_cn in Noord-Celebes ver
zamelde zoogdicrmateriaal (Abhandl. Senckcnb. 
Ges., Bd. 25, ïï. 2, 1901), de Bcaufor.t-(ibid., 
Bd. 34, 1911) schreef over „Die"SEugeticre der 
Aru- und Kei-Inscln?’ naar aanleiding van de 
verzamelingen van Merton en Roux. Wat einde
lijk Nieuw-Guinea betreft hebben de vele expe
dities der laatste jaren belangrijke resultaten 
opgeleverd; de zoogdieren der Nederlandsche 
expedities werden bewerkt door Jentink in 
eenige artikelen in „Nova Guinea”, Vol. V en IX, 
en in de „Notes Leydcn Mus.”, Vol. 28, 1906 — 07, 
en 33, 1910 — 11, die der Engelsehe Wollaston- 
oxpeditic in Transact. Zoolog. Soc. London, Vol. 

\y/XX, Pt. 9, 1914. — Een lijst van de „Mam- 
malia voorkomende in Ncd.-Indië” geeft Tjccnk 
Willink in het Natuurk. Tijdschr. Ncd.-Indië, 
dl. LXV, 1905. ' ' -

ZOUT. Behalve bij sommige zeer onbeschaafde 
stammen in den Indischen archipel (Papoea’s der 
Z.W.-kust van Nieuw-Guinea en aan de Hum-

nement, is verboden op Java en Madoera, in 
de residenties Sumatra’s Westkust, Tapanoeli, 
Bcnkoclen, Lampongsche districten, Palembang, 
het gouvernement Oostkust van Sumatra, de 
residenties Banka on Onderhoorighoden, Woster- 
afdecling van Borneo, Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo en in de assistent-residentio Billiton. 
Dit verbod is echter niet van toepassing op de 
zoutwatcrwcllen in de afdeeling Grobogan 
(Semarang), waaruit de inlandsche bevolking 
tegen eene belasting van / 0.50 per pikoel zout 
mag blijven trekken voorloopig tot een maximum 
van 40.000 pikocls en op die in de afdeeling Bojo- 
lali, waar het door de inlanders uit die wellen 
getrokken zout verkocht mag worden iri enkele 
gedeelten van de residentie Soerakarta, zoomede 
op de tot de gewesten Sumatra’s Westkust en 
Tapanoeli behoorende eilanden.

Invoer van zout is op alle eilanden en in alle 
gewesten hierboven genoemd verboden, behalve 
ten behoeve van het Gouvernement en onder 
beperkende bepalingen in eenige (in de ordon
nantie met name genoemde) havens van het 
monopoliegcbicd, waar invoerrechten worden 
geheven; evenzoo van zout uit het eene gewest 
in het andere, wanneer het in het eerstbedoelde 
gewest voor lageren prijs dan in het andere ver
krijgbaar is gesteld. Dit verbod van invoer is 
niet van toepassing op geraffineerd, fijn tafelzout 
in fleschjes of pakjes en tot geneeskundig ge
bruik, noch op ruw zout, gebezigd om goederen, 
aan bcdei'f onderhevig, daartegen te vrijwaren; 
doch van deze laatste soort mag niet meer worden 
ingevoerd dan voor wering van bederf noodza
kelijk is.

De aanmaak van zout van Gouvernements- 
wege geschiedde vroeger in Bantam, de voor
malige residentie Krawang, Cheribon, Rembang, 
Soerabaja en Madoera, maar de vele aanmaak- 
plaatsen bevorderden den smokkelhandel en de 
administratie was kostbaar, waarom men de 
aanmaakplaatsen langzamerhand ging inkrimpen 
totdat in 1S70 (23 Aug.) besloten werd, dat in 
den vervolge slechts op Madoera voor Gouvcr- 
nementsrekening het zout zou worden aange
maakt. Dit ten behoeve van het Gouvernement 
aangemaakte zout is op dit eiland opgcslagen 
in zgn. zouthoofddepots, waarvan het beheer 
wordt gevoerd door Europ. pakhuismeesters. De 
aanwezige voorraad in die depots moet gelijk 
staan aan de behoefte voor 4 volle jaren. In 
Batavia, Semarang, Pasoerocan, Banjoemas en 
Madiocn heeft men zgn. zoutdoorvoerpakhuizen, 
eveneens door Europ. pakhuismeesters beheerd, 
en voorts bevinden zich op elke plaats van eenige 
betcokcnis op Java en Madoera en in de Buiten
bezittingen waar het monopoliestelsel werkt-, 
zoutverkooppukhuizen, welke naar gelang de 
hoeveelheid zout, die er verkocht wordt, door 
Europeanen of Inlanders worden beheerd.

Toen do zoutordonnantio tot stand kwam, 
werd het zout uitsluitend verhandeld bij de maat 
nl. van 1/v V2, V.„ l/8, Vie* V32 pikoel; sedert 
wordt echter bij wijze van proef in do pakhuizen 
te Batavia, Buitenzorg, Bekasi, Tangërang* 
Tjabangboongin, Semarang en Soerabaja het 
zout verkocht bij het gewicht. De prijzen, tegen 
welke het losse zout verkrijgbaar is gesteld, 
varieeren en zijn: voor Java, Madoera, Benkoe- 
len, Banka en de Zuider- en Oosterafdeeling van 
Borneo / 6.72 de pikoel en voor do onderdcelcn

boldtbaai; Pocnans en Oio Ot op Borneo; be
woners van het eiland Enggano, bew. Sumatra), 
die het gebruik van het zout niet kennen, speelt 
het zout een belangrijke rol in de inlandsche 
huishouding en vormt het van alle voedsel een 
onmisbaar ingrediënt. Reeds in de dagen der 
Oost-Indische Compagnie gold voor de inland
sche bevolking, voorzoover deze onder het recht- 
strecksch bestuur van de Comp. stond, het 
verbod van den aanmaak van zout als vrije 
industrie. Het uitsluitend recht van opkoop 
van — en handel in zout werd verpacht. Eerst 
in 1813 (15 October) voerde Raffles de regie in 
op Java en Madoera en in de Lampongs; een 
door zoutpachters te Semarang gevoerd proces, 
waarbij bleek welke schandelijk hooge winsten 
de pachters ten koste der verbruikers maakten, 
was voor Raffles aanleiding om aldus in te grij
pen. Bij het herstel van het Ned. gezag bleef de 
regie bestaan en sedert is ze ook in andere buiten
bezittingen, met inachtneming van politieke en 
economische toestanden, zooveel mogclijk inge
voerd. Van tijd tol tijd echter is er voor de hand
having zwaar gestreden moeten worden, o. a. 
voerde de Connn. Gen. Du Bus, voor versterking 
van inkomsten, bij wijze van proef, in 1829 de 
zoutpachl weder in verschillende groote plaatsen 
van Java in. in Batavia en Buitenzorg werd dezo 
proef zelfs voortgezet tot 1847. Van 1859 tot 
1879 was er ernstig sprake om het monopolie
stelsel geheel af te schaffen en alleen invoerrech
ten en accijnzen te heffen. Dezo aanvallen op de 
regie waren deels toe te schrijven aan verkeerd 
beleid, waardoor nu en dan zoutnooden ont
stonden. Die onzekerheid omtrent het al of niet 
voortbestaan der regie werkte intusseken ver
lammend op het aan brengen van verbeteringen 
en op eene radicale herziening der bestaande 
bepalingen. De gewichtige ordonnantie van 
25 Februari 1882 (Ind. Stb. no. 73), inkoudonde 
de „Bepalingen tot verzekering van het zout
monopolie”, maakte eerst een einde aan de tal- 
looze en afwijkende bepalingen in de zoutwet- 

behecrscht thans nog in hoofdzaak

3

gevjng en
don aan maak, hot vervoer, enz. van het zout.

Do voornaamste bepalingen 
nantio, zooals die later nog werden aangevuld en 
gewijzigd, luiden: de aanmaak van zout, tenzij 
met vergunning on ton behoeve van het Gouver-

van die ordon-
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van een pikoel naar verhouding. Voor Palem- 
bang en de Lampongs ƒ 6 per pikoel en de onder
deden van den pikoel naar verhouding, be
houdens dat de prijs van 'lZ2 pikoel 19 cent. be
draagt. Voor de onderafdeeling Bovcn-Maha- 
kam ƒ 8.96. Ten behoeve van industriëelo onder
nemingen echter kan het zout tegen veel minder 
prijs worden verstrekt, nl. bij ontvangst uit de 
strandpakhuizen tegen ƒ 105.— de kojang ver
pakt zout en / 60. — de kojang los zout (=30 
pikoel of 1853 K.G.), en bij ontvangst uit de 
overige pakhuizen tegen betaling van door den 
Directeur van Gouvernementsbedrijven voor elk 
dier pakhuizen afzonderlijk te bepalen prijzen, 
onder voorbehoud dat het zout ten overstaan 
van een commissie door vermenging met vreemde 
bestanddeelen voor de consumptie onbruikbaar 
is gemaakt. In plaatsen, waar het zout bij het 
gewicht wordt verhandeld, is de prijs per K.G. 
ƒ0.12 voor consumptie-gebruik en ƒ0,03*, in
dien het bestemd is voor industrieele doeleinden.

Voor het zouten van visch kan zout worden 
verstrekt, dat niet vooraf met vreemde be
standdeelen is vermengd en niet voor de con
sumptie onbruikbaar is gemaakt, tegen betaling 
voor los zout van ƒ 75.60 per kojang, ƒ 2.52 per 
pikoel en ƒ 0.045 per kilogram en voor briketten 
van ƒ 105.— per kojang, ƒ 3.50 per pikoel, ƒ 0.70 
per pakket van 29 kati, ƒ 0.035 per kati en ƒ 0.01 
per kwart kati.

Geruimen tijd heeft men naar middelen omge
zien om het zout in kleiner hoeveelheid dan 1/32 
pikoel (= iets meer dan 3 kati’s), tegen een 
gemiddelden prijs van 21 et. onder het recht- 
streeksch bereik van den kleinen man te brengen. 
De inlander koopt het zout in de warong, de 
waronghouder van den inlandschen zoutop- 
kooper, deze weer van een anderen tusschcn- 
handelaar, die het ten slotte direct van een 
Gouvernementspakhuis heeft betrokken, zoodat 
het zich laat begrijpen dat de kleine man, wat 
den prijs van het zout betreft, het gelag betaalt. 
De proef met verstrekking bij gewicht heeft 
hierin voor den inlander geen noemenswaardige 
verbetering gebracht, vooral ook omdat de ver
koopplaatsen op te groote afstanden van elkan
der liggen en voor den desaman niet te bereiken 
zijn. Maar terwijl men nog naar verbetering zocht, 
werd in 1887 een nieuw denkbeeld aanhangig 
gemaakt naar aanleiding van een rapport van 
den controleur Schmalhauson betreffende de 
economische toestanden der Javaansche desa- 
bevolking. Het door hem aan de hand gedaan 
denkbeeld om het zout in afgepaste hoeveelheid 
te verpakken in houten of blikken busjes, deed 
een nieuwen weg van onderzoek inslaan. In 
1889 schreef toen de Regeering een internationale 
prijsvraag (groot ƒ 10.000) uit voor een geschikt 
verpakkingsmiddel van Indisch zout. (Jit de 
verschillende antwoorden, in het bijzonder uit 
dat van den heer Von Baltzberg, chef der Staats- 
salinen te Ischl (Oostenrijk) putte men de gege
vens voor een systeem van verpakking, dat aan 
de gestelde eischen zou voldoen en vervolgens 
werd in 1898 overgegaan tot den bouw van een 
zoutbrikettenfabriek te Kaliangët (Oost-Ma- 
doera), later gevolgd door die te Krampon 
(Sampang) en te Mangoenan (Boender), welke 
laatste sedert weder buiten gebruik is gesteld. 
In Mei 1899 werd de afdeeling Soemënëp en 
daarbij behoorende eilanden aangewezen als

proefgebied voor do afname van zout in vasten 
— briket — vorm. Spoedig daarna word de 
proef uitgebroid tot geheel Madoera, de ros. 
Bësoeki en Pasoeroean, en in 1904 ook tot do 
res. Këdiri, Soerabaja, Madioen en Rembang.

Achtereenvolgens is in die richting voort
gegaan, met het resultaat dat in 1914, met uit
zondering van de gewesten Bantam, Batavia, 
Preanger Regentschappen, Benlcoelen, Lam- 
pongsche districten, Paleinbang, Ban ka en 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, waar nog 
los zout wordt verkocht, het zout overal elders 
waar het Gouvernements-monopolie werkt, in 
briketvorm wordt verhandeld. De prijs van het 
briketzout bedraagt per kati (0.6176 K.G.) 8 ct, 
per half kati 4 ct en per kwart kati 2 ct, terwijl 
een pakket van 20 kati in verpakking ƒ 1.60 
kost, terwijl deze prijzen voor de residentie Su - 
matra’s Westkust en voor Natal bedragen respec
tievelijk 10 ct, 5 ct, 21/„ ct en ƒ2.— De afme
tingen van een briket zijn S1/2X Sl/2 X 5 centi
meter. Het briketzout wordt niet alleen verkrijg
baar gesteld in de zoutverkooppakhuizen, maar 
ook op andere plaatsen, indien zulks in het be
lang der bevolking noodig wordt geoordeeld. De 
berg- en verkoopplaatsen, voor zooverre ze op de 
hoofdplaatscn der districten en onderdistricten 
gevestigd worden, bevinden zich in den regel op 
de erven der woningen van de districts- en onder- 
districtshoofden. Het beheer en de verkoop kan, 
tegen vastgestelde vergoeding, opgedragen wor
den aan district- of onderdistrictschrijvers, of 
andere inlandsche landsdienaren.

Zooals hiervoren reeds werd gezegd, geschiedt 
de aanmaak van het zout van Gouvernements- 
wege thans alleen op het eiland Madoera en 
speciaal in de zgn. zoutlanden Sampang, Pamë- 
kasan en Soemënëp, waarvan het laatste het 
beste zout levert. Voor den aanleg van zout- 
pannen kiest men bij voorkeur tam baks (viseh- 
vijvers) en alleen door nood gedwongen heeft 
men sawahs in zoutpannen herschapen. De eerste 
bieden belangrijke voordeelcn: vooreerst is de 
ligging der vis chv ij vers, waar het zeewater bij 
vloed en eb moet kunnen in- en uitloopen, lager 
dan die der rijstvelden en dan ook zijn ze, wat 
met de sawah’s niet het geval is, voorzien van 
ringslooten, die de zoutpannen ook behoeven. 
De inrichting der zoutpannen komt in hoofdzaak 
op de drie aan maak plaatsen overeen. In den 
regel bestaan ze uit vier vakken; een dier vakken 
dient tot kristallisatie van liet zout, en de overige 
als reservoirs, waarin door verdamping het zout- 
gehalto van het water toeneemt. De vakken zijn 
hellend aangelegd, zoodat het water van het cene 
reservoir in het andere kan loopen. Een gedetail
leerde beschrijving der zoutwinning moet hier 
overigens achterwege blijven, men vindt die 
uitvoerig beschreven in het straks te noemen 
Handboek van den heer P. H. van der Kemp. 
Slechts zij aangeteekend, dat de zoutpannen dooi
de inlandsche bevolking in individueel eigendom 
worden bezeten, terwijl het Gouvernement den 
eigenaren voor elke kojang zout / 10.— betaalt. 
In de laatste jaren is men er op bedacht geweest 
om aan den zoutaanmaak cene krachtige uit
breiding te geven, aangezien die geen gelijken 
tred houdt met het steeds toenemend verbruik 
van zout door de inlandsche bevolking. I11 dat 
verband heeft het Gouvernement in 1911 het 
nabij Soemënëp gelegen zoutland Nembakor-
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West aangekocht om dit in eigen beheer te oxploi- 
tecren. Het beheer over den zoutaanmaak, dat 
sedert ISIS geheel aan het Hoofd van Gewestc- 
lijk bestuur was opgedragen, is van 1915 af in 
handen gesteld van het Hoofd der Zoutregie, 
onder wiens rcchtstreekscho bevelen het Hoofd 
van den Zoutaanmaak, daarin bijgestaan door 
beheerders en verder personeel, belast is met do 
leiding en het beheer van den aan maak door de 
bevolking en van den aanmaak in eigen beheer.

Dat het zout ook tegenwoordig nog een be
langrijke bron van inkomsten voor het Gouver
nement oplevert, blijkt uit de navolgende cijfers:

ZUID-B ALI, Afdceling van de residentie 
Baïï en Lombok met hoofd plaats Denpasar en 
bevattende de 5 ondcrafdeelingën' Badöeng,
Tabanan ,_Gian jar, Kloengkocng en Karangasëm.

ZUID-BANKA. Zuidclijkste afdeelïng van 
Banka, bestaande uit de districten Toboali, Koba 
en de Lepareilandcn.

De bevolking houdt zich in deze boschrijke 
stroken, waar de tinexploitatio minder dan elders 
op Banka is ter hand genomen, bezig met land
bouw en langs de kusten en op de vele eilanden 
met vischvangst. Do rijstcultuur wordt gedreven 
op droge velden, met uitzondering van een klein 
complex, grootendeels door Chineezen bewerkte 
sawalis in de nabijheid van de kampoeng Rias,
6 K.M. van Toboali gelegen. Voor eigen consump
tie teelt de bevolking voorts vele eenjarige 
gewassen: knolgewassen, katjangsoorten, sui
kerriet, pisang enz. en enkele overjarige gewas
sen: arèn voor de suikerbereiding, terwijl han- 
delsgewasscn zijn: peper, klappers, rubber (zoo
wel Hevea Brasiliensis als Ficus Elastica) en 
gambir. Neemt de cultuur van de drie eerst ge
noemde gewassen steeds toe, die van gambir 
wordt bijna niet meer gedreven. Slechts enkele 
gambirtuinen zijn overgebleven en de door de 
bevolking zelve vervaardigde gambir dient zoo 
goed als uitsluitend voor eigen gebruik. Uitvoer 
heeft bijna niet meer plaats. Daarentegen worden 
de aanplantingen van peper, klappers en rubber 
steeds uitgebreid, zoowel door de Inlandsche als 
door de Chineesche bevolking. De zeevisscherij 
levert aan een belangrijk deel der bevolking 
vooral aan de bewoners van de eilanden en van 
de Noordelijke strandkampoengs van het dis
trict Koba, een goed middel van bestaan op.
De gevangen visch wordt grootendeels, hetzij 
versch, hetzij gedroogd, verkocht aan de onder
nemers van tinmijnen. De veeteelt heeft nog 
weinig te beteekenen. Ook de nijverheid staat 
op lagen trap van ontwikkeling, en geoefendo 
handwerkslieden komen slechts sporadisch voor.
Op do Lepareilandcn worden echter, vooral door 
de Sekahs van Koembocng, deugdelijke vis- 
schorsvaartuigcn gemaakt. De handel bloeit en 
levert aan velen een goed middel van bestaan 
op. De uitvoerhandel van landbouwproducten 
is zoo goed als geheel in handen van Chineezen, 
terwijl de kleinhandel, zoowel door Chineezen 
als door Inlanders gedreven wordLa i■'

ZUID-BONÉ. Ondcrafdeeling van cm afdceling jf ^ . ..&x.
Boni van het gouvernement Cclebes en Onder-#/ ' r ^ 
hoorigheden.

ZUID MIDDEN-TIMOR. Ondcrafdeeling van fi 'C 
do afdceling Noord- en Middcn-Timor van do 
residentie Timor on Ondorhoorighèden; zij be
staat uit do landschappen Amanoebang en 
Amanatoeng.

ZUID-NATOENA EN ZEEROOVERSEILAN
DEN. Zie POELAU TOEDJOEH.

ZUID-NEDERLANDERS (BELGEN) IN DEN 
MALEISCHEN ARCHIPEL. Uiteraard kan men 
Zuid-Ncderlanders (Vlamingen) in onze Oost ver
wachten in twee perioden onzer kolonialo ge
schiedenis: in het begintijdperk, toen de historio 
van Noord en Zuid nog dooreenliep en toen Zuid- 
Nederlandschc immigratie Vlaamsch bloed bracht 
in Nederland; en daarna in den tijd der na-Napo- 
lcontisohe verceniging van bcido landstreken, 
toen menig Vlaming het gemeenschappelijk va
derland diende in diens koloniaal bezit”. Ook

Verkochte J 
hoeveelheden | 

in pikoels.
Productie

T I der zout- Ja- Iwjnningop 
ien' Madoera 

(in pikoels)

;
| Opbrengst.

verpakt
zout

los
zout.;

I
847 199; 909 938, / 12 307 719 
510 534! 1 293 522j „ 12 961 175 
495 026 1 253 5931 „ 12 469 733 
448 349 1 288 817i „ 12 280 129 
479 926; 1 304 916 „ 12 664 172 
374 855j 1 274 189| „ 12 729280 
316 266 1 454 405 „ 14 000 930 
155 707 1 720 3871 „ 14 901 108 

8 011 1 973 3031 „ 15 980 338

1909 228 120
1910
1911 : 1 974 750
1912 , 2 923 500
1913 3 945 960
1914 i 3 423 780
1915 2 600 400
1916 777 000
1917
1918 3 896 700 23 064 2 014 933; „ 16 345 428

387 840

?;
862 380

Het is alleszins begrijpelijk, dat een zeer uit
gebreide literatuur over een zoo belangrijk onder
werp als het zout bestaat; ter wille van de be
knoptheid mogen echter, ten slotte, slechts de 
belangrijkste bronnen worden vermeld, nl.:

Beschrijving van den aanmaak van zout in 
Poerworedjo, Japara, Koewoc (Grobogan), Soe- 
rabaja, Tijdschr. v. N.-I. 1847, dl. I, bl. 372, 1850
I, bl. 33, 43, 110; Opmerkingen omtrent het 
zoutmonopolie op Java naar een rapport van 
1847 van C. F. Pahud, Tijdschr. v. N. I. 1851, dl.
II, bl. J00; Repertorium op de kolonialo litte
ratuur, enz., monopolie, bl. 241 — 242; Eerste 
Vervolg, bl. J10., Tweede vervolg (1901 —1905) 
bl. 101 en Derrie vervolg (1906 — 1910) bl. 113; 
(hierin is alles verzameld wat in de jaren 1865 — 
1910 over zout in tijdschriften is geschreven); 
Mang Gistan, Het zoutmonopolie, zijne werking 
en het wcnschelijko der vervanging door ver
pachting. Socrabaja, 1887; P. II. van der Kemp, 
Handboek tot dc kennis van ’s Lands zoutmiddel 
in Nedorlandsch-Indië, eeno economisch-histo- 
rische studie. Batavia-’s Gravenhage, 1894; 
Rapport betreffende het gehouden onderzoek 
en de beoordeeling der ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag voor een geschikt verpakkings
middel voor Indisch zout. Batavia, Lands
drukkerij, 1893; Bijlage D van de Memorie van 
Toelichting der Indische Begroeting voor 1S97 
(een Rapport behelzende van Dr. Th. J. van 
Buurcn, betreffende het aanbevolen zoutver- 
pa k k i ngssys tcc m);
Nieuwe zoutdebitcering in onze Oost-Indischo 
koloniën. Verslagen van het Indisch Genoot
schap, Vergadering van 29 Maart 1904. Voorts 
geeft do Regeerings-Almanak voor Ned.-Indiö

volledig overzicht van alle bepalingen der 
zoutwetgeving en -administratie.

;iï
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Dr. Th. J. van Buurcn,
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buiten deze periode echter zijn Zuid-Nedorlan- 
ders in den M&leischen Archipel hun loopbaan 
gaan zoeken.

Hot is bekend, het behoeft hier niet uitvoerig 
te worden besproken, dat vooral in het laatste 
kwart der 16de eeuw een groot aantal Zuid-Ne- 
derlanders om des geloofs wille naar hier, naar 
Holland en Zeeland niet alleen, maar vooral, zijn 
uitgeweken. Onder hen zijn er geweest, welke 
deel hebben genomen aan de handelstochtcn naar 
Oost-Indië sedert ongeveer 1600, of in elk go val 
aan de voorbereiding daarvan. Zij burgerden zich 
veelal hier zoo in, dat wij gewend zijn geraakt, 
hen geheel als de onzen te beschouwen De Le 
Maire’s, de Planciussen, de De Mouchcrons, de 
Usselincx’, wij hebben hen ingclijfd onder de 
mannen van het „Nederland” van die dagen. Het
zelfde is het geval met mannen als Picter van den 
Broecke, Pieter de Carpenticr, en zoovele ande
ren van Vlaamsche afkomst, welke de O.-I. C. in 
gewichtige betrekkingen hebben gediend. Van 
sommigen hunner zijn de verdiensten reeds elders 
in deze Encyclopaedie beschreven.

Het spreekt wel van zelf, dat de bovenbedoelde 
ondernemingen der mannen van de Republiek 
der Vereenigde Nederlanden niet onopgemerkt 
zijn gebleven in de gewesten, welke thans België 
vormen en dat daar de vraag moet zijn gerezen, 
of ook voor hun land geen aandeel was te krijgen 
in de overzeesehe commercie. De bewoners ervan 
waren echter in het begin der scheiding tussclien 
Zuid en Noord verhinderd, dit openlijk te doen, 
omdat in 1598 bij den afstand van de Zuidelijke 
Nederlanden door Spanje’s koning aan Albertus 
en Isabella bepaald was, dat de bewoners dier 
gewesten geen handel mochten drijven op Oost- ; 
en West-Indië, onder welken vorm ook. Clan
destien gebeurde dit echter wel, terwijl later 
mildere bepalingen ook openlijke commercie 
toelieten.

Verschillende pogingen zijn dan ook daartoe 
aangewend in de 17de en 18de eeuw; maar de re
sultaten hebben betrekking vooral op de landen 
buiten den Indischen Archipel (China, Voor- 
lndië, Arabië) enz. en kunnen hier buiten bespre
king blijven, al werd een enkele maal ons tegen
woordig eilandenrijk door Belgische schepen be
zocht. Bedoelde pogingen leverden niet geringe 
handelsvoordeelen en ontmoetten heftigen tegen
stand bij de Nederlandsche en Engelsche Com
pagnieën, gerugsteund door hare regeeringen 
en eenigermate in hare oppositie gesterkt door 
Belgen,welke geld hadden gestoken in die vreem
de handelslichamen. Een der uitingen van de 
zucht naar handelsondernemingen naar Oost en 
West en in den daardoor ge wekten strijd was de 
oprichting van de befaamde Compagnie van 
Oosten de,, bij octrooi van 19 December 1722.

Hierbij verleende Keizer Karei VI van Oosten
rijk, toen ook bezitter der Zuidelijke Nederlan
den, aan deze Compagnie voor den tijd van 30 
jaar het recht van alleenhandel op die havens enz. 
van Oost- en West-Indië en van de kusten van 
Afrikaaan weerszijden van de KaapdcGoedeHoop, 
welke niet behoorden tot het privatieve koloniale 
jachtterrein van de toenmalige koloniale mogend
heden,waar dus ook andere natiën vrijelijk handel 
konden drijven. Onmiddellijk werd in Nederland, 
Engeland en Frankrijk de — onbillijke en niet 
rechtmatige — strijd tegen deze nieuwe combina
tie aangebonden, een strijd, welke bijna een alge-

meen-Europeesolie is geworden. Wij kunnen 
hierop echter te dezer plaatse niet ingaan. Wel 
dient er op gewezen, dat het benoodigde kapitaal 
voor de Compagnie en trouwens geheel de opzet 
niet alleen aan België verschuldigd is, maar ook 
aan Noord-Nedcrlanders, Franschen en Engel- 
sclien. Ofschoon men vooral het oog had op han- 
delsbctrckkiugen met streken buiten den Indi
schen Archipel, werd toch reeds dadelijk besloten, 
de navigatie te beproeven ook op dit eilandenrijk. 
Het was hiertoe echter nog niet gekomen, toen in 
1727 de Keizer bezweek voor de dreigende 
houding van de der Oostendesche Compagnie 
vijandige machten, ook met het oog op zijne dy
nastieke belangen en het octrooi voor den tijd 
van zeven jaar opschortte, waarna in 1731/2 het 
verdrag van Weenen volgde, waarbij het dood
vonnis over de Compagnie van Oostende werd uit
gesproken, een doodvonnis, dat weinig rouw
beklag in het toen apathische België verwekte. 
Van latere pogingen in de 18de eeuw van de 
Belgen, om deel te krijgen in den Oosterschcn 
handel, kan gevoeglijk worden gezwegen.

Een nieuw tijdperk voor de deelneming der 
Zuid-Ncderlanders in den handel opNedcrlandsch- 
Indië scheen te zullen aanbreken met de vereeni- 
ging van België en Nederland na de Napoleonti
sche periode: Antwerpen o.a. concurreerde met 
Amsterdam in liet aandeel, dat den particulieren 
in den Indischen handel na de restauratie ver
gund was geworden. Toen Koning Willem I in 
1824 de Handelmaatschappij oprichtte, werden 
ook Zuid-Nederlanders geroepen in de commissie, 
welke de statuten zouden ontwerpen; terwijl de 
Zuid-Nederlandsche belangrijke koopsteden het 
recht verkregen met die uit de Noordelijke pro
vinciën deel te nemen aan de verkiezingen van 
Commissarissen en te Antwerpen een of meer 
agenten der Maatschappij zouden zijn gevestigd, 
te Brussel een der algemeene kassiers. In Ant
werpen, Brussel, Gent, enz. werd in het aande 
lenkapitaal ruim ingeschreven : Antwerpen bleef 
met zijn 14 millioen wol verre beneden Amster
dam (Sl1^ millioen), maar steeg boven Rotter 
dam. (11 millioen), alle welke inschrijvingen bij 
lange na niet konden worden toegewezen. Eén der 
gevolgen van de oprichting der nieuwe maat
schappij was een toeneming der Belgische ka
toen- en andere nijverheid, en van den landbouw. 
De Belgische economische toestand was bloeiend, 
getuigde een vooraanstaande Belg in die dagen: 
„De overzeesehe handel was vol leven; de land
bouw en fabrieksnijverheid waren verdubbeld” 
door aanzienlijke vergrooling van haar export 
naar Java, welke tevens de scheepvaart bevor
derde. Bescherming der Nederlandsche 
vooral der Belgische nijverheid werd een pro
grampunt voor onze toenmalige koloniale poli
tiek, waarbij de Belg F. Wappers Melis, een In
disch hoofdambtenaar en finaneieele specialiteit 
[hij is geweest lid van den Raad van Financiën en 
Directeur der In-en uitgaande rcchten(182l —5)], 
een grooten invloed uitoefende niet het minst ten 
bate der Belgische industrie.

Het behoeft bijna geen betoog, dat 11a de af
scheiding van België, sedert 1830, de deelneming 
der Belgen in het verkiezen van Commissarissen 
enz. door statutenwijziging hun werd ontnomen. 
De commercieele voordeelen voor België’s nijver
heid (voor zoover deze waren voortgesproten uit 
zijne vereeniging met Noord-Nederland) bleven
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uit en spoedig gaven deze gevolgen der om
wenteling tot ernstige klachten aanleiding, die 
ten slotte, zooals blijkt uit de grootc ontwikkeling 
der Belgische industrie in latere jaren, meer ont
stonden uit vrees voor schadelijke gevolgen, dan 
uit den eigenlijken staat van zaken.

In den tijd nu der vcrceniging van Noord en 
Zuid werkten de bewoners van beide rijksdcelen 
op het terrein buiten Europa samen, al was het con
tingent der Noord-Nederlanders uit den aard der 
zaak veel grootcr dan dat der Zuidelingcn. Vooral 
onder het militaire clement waren de „Belgen in 
niet gering getal vertegenwoordigd”: een aantal 
vrijwilligers, (en daaronder menigeen, die reeds 
de Napoleontische oorlogen had medegemaakt) 
diende in de Oost-Indische gelederen in lageren 
en hoogcrcn rang,in de expeditiën tegen Palem- 
bang, op Celebes, op Sumatra’s Westkust (Padri- 
oorlog) en niet het minst gedurende den Java- 
oorlog. Zij werden volgens eigen verklaring ge
heel op één lijn gesteld met Noord-Nederlanders 
en werden als deze toegelaten tot al de ambten en 
waardigheden. Bij de expeditionnaire afdeeling, 
groot ruim 3000 man, die in 1S2G werd gevormd 
en geheel uit vrijwilligers bestond, dienden een 
aantal Belgen. Onder hen zijn zeer bekende figu
ren, enkelen zelfs die een vooraanstaande plaats 
hebben ingenomen in de Nederlandsch-Indisehc 
krijgsgeschiedenis: de Bast,de Brabant, du Bus, 
Cleerens, Van Geen, Goffinet, Ilolsman, de La- 
hure, Sollewijn, Vermersch en velen meer hebben 
een belangrijke rol gespeeld. Tijdens de Belgische 
omwenteling is van ernstige tegenwerking der 
Regeering door de in Indië zijnde Belgen geen 
sprake geweest en menig Oost-Indische „Belg” is 
later Nederlander geworden.

En dit niet alleen onder de militairen. De laat
ste Minister van Koloniën vóór de afscheiding 
van België was een Zuid-Nederlander, mr. P. L. J. 
Servais van Gobbelschroy. Ook in burgerlijke be
trekkingen en in particulieren werkkring ont
brak het Belgisch of Zuid-Nederlandsch clement 
in de dagen dor vcrceniging niet en ook daarvan 
werd menige Belg tot Nederlander. Ik wijs op 
den kunstschilder Payen; op leden der thans nog 
in Nederland bekende geslachten de Chauvigny 
de Blot, Fjévcz de Malines, do Liscr de Morsain, 
Spanoghe enz. Toen de Belg L. P. J. du Bus de 
Gisignies. die in 1828 tot Commissaris-Generaal 
over Nederlandsch Indië was benoemd,naar Indië 
vertrok, nam hij in zijn gevolg Belgen mede met 
bekende namen. Het plan, om den Raad van 
Indië voor een deel met Belgen te bezetten, mis
lukte door do weigering der aangezochte candida- 
ten. Dat Du Bus tot die hoogc waardigheid werd 
benoemd, is zeer zeker mede te danken aan de be
doeling des Konings, om óók do specifick-Zuid- 
Nederl. belangen in het Oosten to doen beharti
gen.

in ons Ned.-Ind. leger, vooral in de eerste halve 
eeuw na de afscheiding, gediend. Zelfs schijnt de 
Belgische regeering in een der eerste perioden van 
den Atjèh-oorlog aan de onze te hebben voorge
steld, een Belgisch hulpcorps, uit vrijwilligers te 
vormen, der Ncderlandschc regeering ter beschik
king te stellen, een voorstel natuurlijk niet aan
vaard.

I

!!In deze poriode echter staan de Belgen, wat 
deelneming betreft aan wat in onze koloniën 
plaats vond, geheel op een lijn met andere 
vreemdelingen. Hun arbeid behoeft hier geen 
afzonderlijke vermelding.

Literatuur: A. A. v. Schelven, Om vang en in
vloed der Zuid-Nederlandsche immigratie in het 
laatste kwart der 16de eeuw (’s-Gravcnhagc, Nij- 
hoff, 1919) en de daar genoemde literatuur; J. de 
Saint-Génois, Les voyageurs Beiges du XIIIc au 
XlXe siècle (Bruxelles, Jamar, 1846 ?); A. Levae, 
Recherches historiques sur lc commcrce des Bei
ges aux Indes pendant lc XVIIe et le XVIIIe 
siècle (Bruxelles, Wouters, Raspact, 1S42); G. B. 
Hertz, England and the Ostend Company (The 
English Historical Review, April 1907). Hierin 
komt voor een uitgebreide opgave van literatuur, 
waarnaar hier verwezen wordt, waarbij echter de 
Ncderlandschc uit den nieuweren tijd niet is 
genoemd. Onder deze is een der eersten: C. M, 
Blanlcenheijm, Geschiedenis van de Compagnie 
van Ostendc (Leiden, Van Leeuwen, 1S61);‘(H. _ 
Pirennc,Historie de Bclgique, V (Bruxelles, 1921) 
en de daar genoemde literatuur; E. Cruyplants, 
Histoiredela participation des Beiges aux cam- 

des Indes Orientales Neérlandaises

;

pagnes
(1815 — 1S30) (Bruxelles, 1883); W. C. Nicuwen- 
huyzen, Aandeel der Belgen in do ontwikkeling 
van Nederland als Koloniale mogendheid (Vragen 
van den Dag, 1911); over de literatuur over de 
Handelmaatschappij zie hiervoor deel II, p. 55.

ZUID-NIEUW-GUINEA. De instelling van 
fcitclijk bestuur in dit gebiedsdeel van Neder- 
landsch-Indië (vorming tot eene zelfstandige 
assistent-residentio) dagteckent van 1902.

Sedert 1891 hacl reeds op de Zuidkust van 
Nicuw-Guinca eenig vlagvertoon plaats gevon
den door middel van op contract varende booten 
der Koninklijke Pakctvaart Maatschappij. Te 
Sarirë, een kampoeng gelegen Zuidoostwaarts 
van het tegenwoordige Mëraukë. werd in dat 
jaar een wapenbord opgcricht en in 1S92 werd 
in diezelfde kampoeng een posthouder geplaatst; 
deze was echter genoodzaakt binnen 6 maanden 
weer te vertrekken, daar do bevolking zich zeer 
vijandig gezind toonde. In 189S werd over West
en Zuid-Niouw-Guinca een bestuurder aangesteld 
met bestuurszetel te Falc Fak, die in naam ook 
tot Zuid-Nieuw-Guinea zijn zorg uitstrektc (Ind. 
Stb. 1898 no. 62). Na herhaalde vertoogen van 
het bestuur van Engelsch Nieuw-Guinea en na 
de vermoording van drie officieren van het 
S.S. der K.P.M. „Generaal Pel” op 27 December 
1899 werd in 1901 eindelijk besloten een be
stuurspost onder een assistent-resident te ves
tigen in Zuid-Niouw-Guinca zelf nabij de bij 
Ind. Stb. 1895 no. 221 vastgestolde grens met 
Engelsch Nieuw-Guinea en hiertoe werd Më
raukë, gelegen bij do monding der Meraukëri- 
vior, uitgekozen. Het bestuursgebied van den 
nieuwen ambtenaar omvattende het kustgebied 
van Kaap Steen boom tot aan de monding van 
de Bonsbachrivier en omliggende eilanden,

De herinnering aan hot bestuur van Du Bus 
trachtte men te bewaren o.a. in de omdooping 
(1828) van Sockadana in Nieuw-Brassel, een 
naamswisseling, die slechts kort heeft geduurd, 

den tocnmaligen vorst de gelegenheid 
schonk zich te betitelen „Sjah di Brussel (deux 

bion ótonnés do se trouver ensemble) en in 
fort Du Bus (1828-1836) op Nieuw-Guinea, Tri- 
< on baai.

Ook na de afscheiding van België zijn sporen te 
ontdekken van werkzaamheid van Belgen op 

koloniaal terrein. Duizenden Belgen hebben

maar

noms

ons
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de afdeeling West- en zielen, waaronder 1963 Europeanen en 16.616 
Vreemde Oosterlingen of 2 zielen per Iv.M2. Or
ganiek wordt deze residentie blijkens Ind. Stb. 
1913 nos. 199 en 279 en 1914 no. 661 verdeeld 
in zes afdeelingen, namelijk; Bandjermasin, 
Oeloe-Socngei, Doesocnlanden, Koeala Kapoeas, 
Z.O.kust van Borneo en Samarinda (voor de 
verdere onderverdecling in onderafdeelingen en 
districten zie de afzonderlijke artt. over de on
derdeden dezer residentie).

ZUIDERDISTRICTEN. Naam eener vroegere 
afdeeling van het gouv. Celebes en Ond., maakt 
met de mede opgeheven voormalige afdeeling 
Oosterdistricten thans deel uit van de afdeeling 
Bonthain (zie aldaar).

ZUIDEJRGEBERGTE. Zie GOENOENG KI- 
DOEL.

ZUIDOOSTER-EILANDEN. Eilandengroep in 
den Molukschen Archipel, Z.O. ten opzichte van 
B a n d a (zie Rouffaer in.-Bijdr.-Kon._ Inst. 6, VII 

.✓djlOO, 306). De voornaamste zijn de Tanimbar- of 
Timörlaut-eil., de Kei-eil., de Watoebéla- (Mata- 
béla)-eil. en de Goram-eil. (Zie de afzond, artt. 
over de belangrijkste eilanden in deze Encycl.).

ZUIDWESTER-EILANDEN. Deze eilanden, 
zijn gelegen in de Banda-zee ten Z.W. van Ban
da, en kunnen verdeeld worden in de navolgende 
groepen: De Babar-eilanden; Loeang-Sermata- 
eil.; Lèti-eil.; en Wetter (ofWètar) eil. (Zie de 
afzonderlijke artikelen over de belangrijkste^ 
eilanden in deze Encyclopaedie).

ZUIGVISSCHEN (Discocephali) behooren tot 
A canthoptcrygU (zie VISSCÏÏEN). Bij deze 
visschen is het voorste deel van de rugvin in een 
zuigschijf veranderd, waardoor de dieren in 
staat zijn zich aan andere visschen (veelal haaien) 
vast te zuigen. Zij deelcn in den buit dezer 
laatste. Ook aan schepen zuigen zij zich dikwijls 
vast en leven dan van den afval. Echeneis 
naucrales L. is de meest algemeene soort in den 
Indischen Archipel.

ZUIGWORMEN. Zie WORMEN.
ZUURZAK. Zie ANONA MURICATA.
ZWAARDBOON. Zie CANAVALIA ENSI- 

FORMIS.
ZWAARDECROON (HENRICUS). Geboren 

te Rotterdam, den 20 Januari 1667, uit het 
huwelijk van Th. H. Zwaardecroon eh Margare- 
tha Van Heulen, trad in December 1684 in dienst 
der O.-I. Comp. als adelborst en secretaris van 
den comm.-generaal over Ned.-Indië, Jonker 
Van Recde tot Drakestein. In October 1685 
kwam hij te Batavia en werd respectievelijk 
in 1686, ’86, ’S9 en ’94 bevorderd tot boekhouder, 
onderkoopman, koopman en opperkoopman. In 
1694 werd hij benoemd tot commandeur van 
Jafnapatnam (Ceylon); in 1697 tot commissaris 
ter kust van Malabar en waarn. gouverneur van 
Ceylon; en in 1099 tot directeur van Suratte. 
Vervolgens was hij in 1703 secretaris van de 
Hooge Regoering, in 1704 Raad extraordinair 
en in 1715 Raad ordinair van Ned.-Indië; 13 
Nov. 1718 werd hij, ter vervanging van Van 
Swoll benoemd tot Gouverneur-Generaal en 10 
Sopt. 1720 door H.H. XVII in zijn ambt be
vestigd. 16 October 3.724 is hij op verzoek ont
slagen, trad 8 Juli 1725 af en overleed 12 Aug. 
1728 op zijn landgoed „Kadoeang” bij Batavia.

Zwaardecroon hield zich onledig met proef ne
mingen met tal van cultuurgewassen; hij vestigde 
voor het eerst de aandacht op het winnen van

werd afgescheiden 
Zuid-Nieuw-Guinea, onttrokken aan het gezag 
van den Sultan van Tidore en. tevens verheven 

zelfstandig gewest (Ind. Stb. 1902 no.

van
.

: tot een
63). Op 1 October 1913 werd het gebied als zelf
standig gewest opgeheven en als afdeeling inge- 
lijfd bij de residentie Amboina (Ind. Stb. 1912 
no. 387 en 1913 no. 415).

Bij de verheffing van Nieuw-Guinea tot een 
afzonderlijke residentie (Ind. Stb. 1919 no. 457) 
werd op 1 April 1920, (den dag van inwerking
treding van genoemden maatregel (zie in verband 
hiermede de nieuwe indeeling van het gewest 
Ternate en Onderhoorigheden, Ind. Stb. 1920 
no. 260 ) de afdeeling Zuid-Nieuw-Guinea van de 
residentie Amboina afgescheiden en kwam dit 
bestuursgebied onder het nieuwe gewest Nicuw- 
Guinea te ressorteeren.

Het ligt in de bedoeling der Regcering door 
vermeerdering van de reeds bestaande pioniers- 
posten in de binnenlanden het aantal centra ' 
van gezag en beschaving gestadig uit te breiden..;' 
Ondanks de aangewende pogingen om de in- 
lieemsche bevolking op hooger zedelijk peil te 
brengen dreigt zij uit te sterven ten gevolge van 
haar verregaande zedeloosheid en sexueele ver
dorvenheid en de venerische ziekten, welker
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ongebreidelde verspreiding daardoor wordt in 
de hand gewerkt. Ter bestrijding dezer ziekten 
zal een specialist voor venerische ziekten naar 
Zuid-Nieuw-Guinea worden gezonden, terwijl 
den op 1 April 1920 opgetreden resident van 
Nieuw-Guinea is opgedragen de noodige voor
stellen ter zake in te dienen.O ■ ‘

ZUID-OOSTKUST VAN - BORNEO. (hoofd
plaats Kota Baroe). Afdeeling van de Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo, verdeeld in drie 
onderafdeelingen:

le. Poeloe Laoet, bestaande uit het district 
van dien naam, gevormd door het eiland Poeloe 
Laoet met de daaromheen gelegen eilanden, 
waaronder het eiland Sëboekoe;

2e.Tanah Bocmboe, bestaande uit de districten 
Sampanahan, Bangkalaan en Batoe Litjin;

(ff 3e. Pasir, bestaande uit de- districten Noord-
,, Pasir en Zuid-Pasir. A 

Ifp.'/fcrOx-.. ZUID-PAGAI. Zie PAGAI-E

\ ! '
■

"i- <
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I: !
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ILANDEN.
:■/ , ZUID-SUMATRA-INSTITUUT. Opgericht in 

Dec. 1916, op denzelfden voet als de Atjèh-, 
j Bali-, en Oostkust van Sumatra-lnstituten. 

(Zie INSTITUTEN).
ZUID-TIMOR EN EILANDEN. Afdeeling van 

de residentie Ti mor en Onderhoorigheden, om
vattende het Zuidelijk deel van het Nederlandsch 
gedeelte van het eiland Tirnor, de eilanden Lèti, 
Moa, Lakor, ICisar, Roma, Wètar, Goenocng 
Api, Locang, Sermata en Damar, met omliggende 
eilanden, benevens de Alor-, Sawoe- en Roti- 
eilanden, zoomede het eiland Semaoe met de 
omliggende kleinere eilanden Kera, Kambang, 
Dilha Taboein, Boeroeng en Tikoes, onder een 
assistent-resident, bijgestaan door een contro
leur bij het B.B., beiden met standplaats Koe
pang. Ls verdeeld in vijf onderafdeelingen.

ZUID-WEST-SOEMBA. Ondcrafdceling dor 
afdeeling Socmba, residentie Ti mor en O., onder 
een gezaghebber met standplaats Waikaboebak.

ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING VAN 
BORNEO. Deze residentie beslaat een opper
vlakte van 408.094 IC.M2. en heeft volgens de 
opgaven van 1917 een bevolking van 940.866

o r ■ •/ ', ^ . .. /; y •
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aniline, leverde eene memorie in over het kwee- 
ken van zijdewormen en werd door bewindheb
bers begiftigd met een gouden beleer (Rijks-_ 
museum)_wegens zijne verdiensten voor 'cle In
voering der koffiecultuur. Echter was deze reeds 
aangevangen door den G.G. Joan v. Hoorn, 
die de koffiestekken, door Zwaardecroon mee
gebracht van de kust van Malabar, aan de regen
ten op Java zond ter uitplanting, en ook aan 
den bewindhebber Nic. Witsen te Amsterdam.

Inlandsche oorlogen .werd do vulkaanzwavcl door 
do bevolking vrij geregeld voor het maken 
van

i
buskruit gebruikt (o.a. in den Padri oorlpg), 

en ook de O.-I. Compagnie liet ze wel verzame'en. 
Maar alleen van het eiland Daam (Damar, 
Dammer) werd tusschen de jaren 1911 en 1913 
ongeveer 2000 ton zwavel door een Europeesche 
maatschappij wcggchaald; daarmede was, naar 
het schijnt, do voorraad uitgeput. In den aller- 
laatsten tijd heeft van Gouvernementswege een 
detailonderzoek op zwavel plaats gehad in een 
der vroegere solfatarenvelden in de Preanger, 
waarbij een zoo grootc hoeveelheid van dat mine
raal werd aangetoond, dat die waarschijnlijk 
voor ontginning in aanmerking zal worden ge
bracht. Bijzonderheden zijn nog niet bekend 
gemaakt.

Zwavelwinning uit pyrieten heeft in Indië 
niet plaats.

Vooral de kraterbodem van den Papandajan 
is bekend om zijn fraaie zwavelkegels; daar een 
exploitatio het irrigatiewater der omgeving zou 
kunnen bederven is dit terrein bij G.B. van 27 
Juni 1906 no. 37 voor mijnbouwkundige op
sporingen gesloten verklaard.

Een zeer interessante beschrijving van het 
zwavel voorkomen aan het kratermeer van' den

De eerste „eisch” uit Nederland om koffie 
over te zenden geschiedde in 1708, en, schreef 
mr. de Jonge, „van dit tijdstip dagteckent de 
invoering der koffiecultuur op Java”.

De belangrijke gebeurtenissen gedurende het 
bestuur van Zwaardecroon zijn: In 1721. Ontdek
kingsreis van Mr. J. A. Roggeveen met 3 schepen 
naar de Zuidzee, aangevangen uit Texel, 1 Aug.

' o . 1721, en geëindigd te Batavia, 4 Oct. 1722, waar
/ , schepen en lading, wegens overtreding van het 

f*^ octrooi der O.-I. Comp. werden verbeurd ver
klaard. Deze zaak gaf aanleiding tot heftige ge
schillen tusschen de O.-I. en de W.-I. Comp., 
aan welke Roggeveen’s schepen toebehoorden. 
Het proces daarover werd ten slotte door de 
Alg. Staten in het voordeel der laatste uitgewe
zen. — Ontdekking van een samenzwering te 
Batavia.

!

Idjèn verscheen in de 'Geologische Serie der 
Verh. Geol. Mijnbk. Gen. 1916, III, 57 (Caron), 
en in het Jaarb. Mijnw. 1915. Verh. II, 70 (v. 
Gelder en Caron), met fraaie kaarten en foto’s.

Verdere literatuur: Verbeek, Java, II, 1007; 
Verbeek, Sumatra’s Westkust, 56S; Everwijn en 
Vlaanderen over zwavel in de Preanger in Jaarb. 
Mijnwezen 1S73. I. 105; P. v. Dijk over zwavel 
op den Walirang, Ibid. 1883. T. en A. 104; van 
Heek over den Papandajan, Ibid. 1906, 174; 
Molengraaff ov.er het eiland Dammer, Ibid. 1916. 
Verh. I, 17' " N. W. E.

ZWEMPOLYPEN. Zie NETELDIEREN.
ZWIJNEN (Suidae), een familie der Hoef

dieren, behoorende tot de Gepaardhoevigen (zie 
HOEFDIEREN). Van deze zijn ze de minst ge
specialiseerde, zooals blijkt uit de eenvoudig 
gebouwde maag, daar het voedsel (dat zoowel 
uit dierlijke als plantaardige bestanddeelen be
staat) niet herkauwd wordt, en ook daaruit, 
dat zij nog vier vingers en vier teenen bezitten, 
van welke evenwel do twee buitenste bij het 
loopen den grond niet bereiken. Van de Her
kauwers verschillen ze ook nog daarin, dat de 
middenhand- en middenvoetbeendcren meestal 
niet onderling vergroeien. Snij- en hoektanden 
zijn in beide kaken aanwezig en do bouw der 
stompknobbelige kiezen is eenvoudiger dan bij 
de Herkauwende dieren. De hoektanden onder
scheiden zich door permanenten groei, die,wan
neer liet afslijten aan den top door do een of 
andere oorzaak belet wordt, hen don vorm van 
een cirkel doet aannomen, waarbij do punt weer 
in het kaakbeen, niet ver van den tandwortel, 
indringt. Zulke oirkelvormigo varkenstanden 
worden in hot Oostclijk deel van den Archipel 
wel als sieraad gebruikt. De zwijnen hebben oen 
dikke huid, die dun en borstelig behaard is.

Do wilde zwijnen werpen gewoonlijk 4 — 6 
jongen en hebben in verband met dit groote 
aantal,waarin ze zich weer van de Herkauwers 
onderscheiden, 8 — 10 melktcpels. De jongen 
hebben in den regol een uit witte banden on vlek
ken bestaande teekening, die later verdwijnt;

1722. Terechtstelling van Pieter 
Erberfelt (zie op den naam) met zijne eedge- 

Oprichting van een Oost-Indische inooten.
Maatschappij te Ostende. — 1723. Einde van 
den oorlog op Java, voornamelijk ten gevolge 
van het gevangennemen en verbannen van velé 
der oproerige hoofden. De Comp. beleefde onder 
zijn bestuur een tijdperk van groote welvaart, 
mede door toedoen van den handel op China, 
welke door hem zeer werd aangemoedigd. Even
als v. Hoorn was hij een groot voorstander van 
het Chineesche element, en de immigratie daar
van op Java.

Zie verder Van Rhede van der Kloot, De 
Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Gene-

!

raai, enz. ’s-Gravenhage, 1891.
ZWAARDVISCH. Zie TANDWALVISSCHEN.
ZWALUW. Zie WALET.
ZWAM. Zie ARENGA en CORYPHA.
ZWARTE PORTUGEEZEN. Zie PORTU- 

GEEZEN (ZWARTE).
ZWAVEL. In het voor bericht van no 1 der 

„Verslagen en mededcelingen betreffende In
dische delfstoffen” zegt de waarnemend Chef van 
het Mijnwezen zeer terecht :” Het feit, dat op tal 
van plaatsen in deze eilanden zwavel voorkomt, 
in den regel op punten (kraters, solfataren), die 
een geliefkoosd doelwit vormen voor toeristen 
en vacantiereizigers, is dikwijls oorzaak, dat 
deze, getroffen door de schitterende gele tinten 
van een zwavelbeslag op de uitgestoomde kale 
rotsen, terugkomen met zeer overdreven voor
stellingen omtrent de economische waarde hun
ner vermeende ontdekking”. Inderdaad blijkt 
duidelijk uit genoemd, door Ir. C. A. do Jongh 
opgemaakt vorslag, dat, voorzoover de zwavel 
toen aanleiding had gegeven tot een nader 
onderzoek, slechts in zeer enkele gevallen tame
lijk aanzienlijke hoeveelheden or 
in de vulkaankraters waren gebleken te zijn 
afgezet (Papandajan, Walirang, Idjèn, Sorik 
MÖrapi, Wocrlali), die echter door de trans
portmoeilijkheden hoogstens hebben geleid tot 
primitieve inlandsche ontginning. Tijdens de

:
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ZWIJNEN-ZIJDE8721:• dit feit maakt het zeer waarschijnlijk, dat do beide 
soorten van Nieuw- Guinca en die van Ti mor en 
FlorcS van verwilderde tamme varkens afstam
men.

volgens Muller en Schlegel zijn do jongen 
S. verrucosus eenkleurig.

In den Indischen Archipel leeft niet alleen de 
afwijkende Babirocsa (zie aldaar), maar ook de 
typische Wilde Zwijnen, het geslacht Sus, 
(babi, mal.), zijn er rijker vertegenwoordigd dan 
ergens anders. Een groot aantal soorten is 
beschreven, maar ze zijn dikwijls moeilijk te 
onderscheiden en de moeilijkheid wordt nog 
vergroot niet alleen, doordat tamme varkens 
dikwijls door den menscli van eiland tot eiland 
vervoerd worden en ge makkelijk verwilderen en 
zich kruisen met wilde zwijnen, maar ook door
dat do zwijnen niet te breede zeearmen gemak- 
kelijk overzwemmen en op die wijze een ver
menging plaats kan hebben. Waarschijnlijk zal 
na nader onderzoek een groot aantal der beschre
ven soorten ingetrokken moeten worden. Vooral 
naar den vorm der onderkaakshoektanden 
worden de soorten van Sus in twee groepen ver
deeld. Van de eerste groep (waartoe ook het 
Europeesche wilde zwijn behoort) is de meest 
algemcene vertegenwoordiger in den Indischen 
Archipel S. vittatus Müll. en Schleg. (babi oetan 
en b. alang alang, mal. ; bagong en banèn, soend. ; 
tjèlèng, jav. en soend.), die op Java, Sumatra, 
Banka en eenige kleine eilanden in het Westelijk 
deel van den Archipel aangetroffen wordt. Door 
sommigen wordt hij in een aantal soorten ge
splitst: zoo heeft Jentink de exemplaren van 
Java naar kleine verschillen in kleur, borstels 
en schedel als S. Milleri afgescheiden, Millcr die 
van Riouw en Nias resp. als S. rhionis en nia- 
densis en dezelfde onderscheidt een S. babi van 
Poelo Babi en P. Toeankoe, bewesten Sumatra, 
S. mimus van Simaloer, S. natunensis van de 
Natoena-eil.; S. Andersom Thom. and Wrough- 
ton is een andere van Riouw beschreven soort. 
S. vittatu8 heeft zijn wetcnschappelijken naam 
ontvangen naar een lichten band, dien hij meestal 
aan weerszijden van den kop vertoont. Op Java 
en Sumatra komt hij algemeen voor. Hij leeft 
van de kust tot hoog in het gebergte, veelal in 
alang-alang-velden, maar ook in meer boschrijke 
streken, of wel in aanplantingen, waarin hij 
groote schade kan aanrichten. Gewoonlijk wordt 
hij in kleine troepen aangetroffen, maar zeer oude 
dieren en ook de zeug met jongen leven dikwijls 
alleen. De jongen worden meestal in het droge 
jaargetijde geboren. De zeug maakt een nest, 
bestaande uit een grooten, hollen hoop van 
bladeren en takken met één of met twee tegen
over elkaar gelegen openingen (Sal. Müllcr). Het 
zijn allcseters, die zelfs somtijds op het strand te 
drogen liggende vischjes rooven.

Tot dezelfde groep behooren: S. timor iensis 
Müll. van Timor en Roti (op Timor fafi mepat 
of f. nassi, op Roti bafi foeï geheeten, namen die 
alle letterlijk „wild zwijn” beteekenen), die 
kleiner en donkerder gekleurd is dan vittatus; S.

' floresianus Jent. van EIqtcs, waarvan alleen 
de schedel beschreven is; S. pajmensis Less. et 
Garn. (= aruensis v. Rosenb.), met witten buik en 
borst, van Nieuw-Guinea en omliggende eilanden, 
Bat jan en Aroe- en Kei-eilanden (bijen, Misooi; 
kau, Aroe; aouran, Jobi; nava, Ilattam op 
Nieuw-Guinea); de geheel zwarte S. niger 
Finseh ( = ceramensis v. Rosenb.), eveneens van 
Nieuw-Guinea en verder van Waigcoe, Te mate, 
Tidore en CJeram bekend. Op Borneo en Celebes 
komen geen zwijnen van deze groep voor, en

van

I

De tweede groep van wilde zwijnen, die uitcr- 
lijk door een opvallend langen kop van die 
der vittatus-groep verschillen, is geheel tot den 
Indischen Archipel beperkt. Op Java is zo ver
tegenwoordigd door S. verrucosus Müll. en Schleg. 
(bagong gagadoengan, soend. ; wraha, jav.), 
die grooter is dan vittatus en zich onderscheidt 
door cenigo met borstels bezette wratachtige 
uitwassen op den kop. Hij is minder algemeen 
dan £. vittatus en leeft meer in onherbergzame 
bergstreken, gewoonlijk eenzaam of 2 — 3 te
zamen, zelden in groote troepen. Op Borneo is 
deze groep gerepresenteerd door S. barbalus Müll. 
(longirostris Nehring), het zgn. „Baardzwijn”, 
bawoeï (baboeï) himba en b. dahak der Dajaks, 
babi poetih (mal.), dat, waarschijnlijk ten on
rechte, ook van Java vermeld wordt. Het 
Baardzwijn is te herkennen aan de lichte huid
kleur, den langen kop, den dikken, zwarten 
haarkwast aar> het eind van den staart en de 
lange, aan weerszijden van den kop geplaatste 
borstels. S. gargautua Miller (Proc. U. S, Nat. 
Museum, XXN, 1900) bewoont eveneens Borneo; 
l.et is het grootste der bekende soorten van wilde 
zwijnen: de schedel is ± GO cm. lang. S. oi 
Miller van Sumatra, Banka en Riouw door de 
Orang Mamaq van Indragiri nangoei genoemd), 
is, zoo niet identiek, dan toch nauw verwant 
met S. barbalus; hij bewoont de kuststreken, 
maar trekt in den regentijd in groote troepen het 
binnenland in om zich met bepaalde, in dien tijd 
rijpe boomvruchten te voeden. Celebes wordt be
woond door S. celebensis Müll. (in Noord-Celebes 
booi genoemd), die kleiner en donkerder gekleurd 
is dan S. verrucosus. Volgens Jentink bewoont 
deze soort alleen het Noordelijk deel van liet 
eiland, terwijl hij de zwijnen van Z.-Celebes als 
S. Nehringii onderscheidt. Ook Saleyer zou 
misschien een eigen soort, S. Weberi Jent., be
zitten.

Tamme varkens (babi mal.; bedoel soend.; 
oenek en bawoeï daj. ; bafi, fafi, bagi, wawi 
en wawe Timor-Archipel) worden alleen door 
de niet-Mohammedaansche bewoners van den 
Archipel gehouden. De Bataks bijv. houden als 
huisdier een donker gekleurd varken, dat zich 
van S. vittatus door geringere grootte en langere 
rugharen onderscheidt. Het belangrijkst is do 
varkensfokkerij op Bali, van waar jaarlijks dui
zenden varkens uitgevoerd worden. Door den 
korten, hoogen en breeden schedel en andere 
schcdclkenmerken wijken alle Indische tamme 
varkens af van die van West-Europa, welke 
van het Europeesche wilde zwijn afstammen; 
daarentegen komen ze daarin overeen met 
S. vittatus, zoodat men algemeen deze soort of 
althans soorten van dezelfde groep als den 
stamvorm beschouwt. Do verrucosus-groep schijnt 
geen tamme varkens opgelovord te hebben.

Zie o.a. Jentink, On the Malayan and Papuan 
Pigs in the Lcyden Museum. Notes Leyden Mus., 
XIII, 1891, en: Sus-studies in the Leyden Mu
seum. Ibid., XXVr, 1905; Miller, Notes on 
Malayan Pigs. Proc. U.S. Nat. Mus., XXX, 1906.

ZIJDE (Soetra, mal.) is de tot stevige, elas
tische en glanzende draden verharde afscheiding 
der spinklieren van den zijdeworm, d. i. de rups
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van do vlindersoort Bombyx v. Sericaria mori, 
en van eenigo andere vlinders (zie IV, 692). Van 
nature dient zijde tot de omwikkeling der vlindcr- 
pop (cocon); voor den mensch geldt zij als do 
schoonste en kostbaarste vezelstof (zie IV, 569).

Het vaderland van den gewonen zijdeworm- 
vlinder is China, alwaar deze sinds oude tijden 
(2700 v. C.) om hun product geteeld worden. 
Van China heeft de zijdeteelt en daarmede ver
bonden industrie zich verspreid over sub-tropisch 
Azië tot Perzië toe; later (in de 6e eeuw n. Chr.) 
ook naar Zuid-Europa, waar thans deze nijver
heid voornamelijk zetelt in Italië (Lombardije en 
Piémont) en Frankrijk (Cévennen en Dauphiné; 
hoofdplaats Lyon). Bergstreken leveren fraaier 
zijde dan vlak land, een gematigde luchtstreek 
fijner soort dan een warm klimaat.

De zijderups of zijdeworm (oelar soctra, mal.) 
leeft voornamelijk van — en wordt in cultuur 
uitsluitend gevoed met — de bladen van den 
witten moerbezieboom (Morus alba; zie BEBE- 
SAPAN, I, 213). Onder de wijfjes wordt papier 
gebracht, om daarop de 2 — 400 gele, later grauwe 
eitjes (grains) te kunnen leggen. In warm klimaat 
komen daaruit na 8 — 10 dagen de snelgroeiende, 
wit met grijs gevlekte rupsen voor den dag. In 
gematigd klimaat worden de eitjes om het te 
vroege uitkomen te beletten op eene koele plaats 
tot het volgend voorjaar bewaard, opdat de 
rupsen dan overvloedig voedsel zullen vinden. 
Deze zijn vuilwit van kleur. In 4—5 weken zijn 
zij volwassen (8 — 10 c.M.), d.w.z. ongeveer 40 
maal langer en 9500 maal zwaarder dan bij de 
geboorte; 1000 rupsen verbruiken 33 IC.G. moer- 
beiblad. Nu geeft men hun, door in de bakken, 
waarin zij gekweekt worden, een bosje van fijne 
takjes te steken („Spinnwald”), gelegenheid zich 
in te spinnen. Met den snel uitvloeienden zijde- 
draad wordt door de regelmatige beweging van 
mond en pooten in 3 — 4 dagen een witte, gele 
of groene 2 — 3 gr. wegende en ongeveer 3 c.M. 
lange pop (cocon, galcttc) vervaardigd. Aan zich 
ovorgelaten, zou deze pop na 14 — 20 dagen onder 
verbreking van het zijden pophulsel worden tot 
een traagvliegenden nachtvlinder, geelwit van 
kleur met geelbruine dwarsstrepon en dito vlek 
op do vleugels.

Het zijdevormend orgaan der rups bestaat uit 
twee klieren, die de eigenlijke vezelstof (fibroïne), 
van eiwit achtigen aard, in draden afscheiden, en 
voorts lijm (scricine) leveren; het secreet treedt 
aan de iets verlengde onderlip op die wijze 
naar buiten, dat de twee elastische fibroïne- 
draden zich vereenigen en door eon stijf sorieinc- 
bekloedsel (de z.g. bast) omgeven worden. Deze 
onafgebroken uitscheiding der klieren gaat tot 
een lengte van 3000 M.; do buitenste draden zijn 

liter te vlokkig, en de binnenste te veel samen- 
gekleefd met sericine, om afgehaspeld to kunnen 
worden. Voor de zijdebereiding wordt de sericine- 
bast, die 25 — 30 % der zijde uitmaakt, door ko
ken met zeepsop (dégommer) weggenomen, ge
heel (tout cuit) of ten dccle (demi cuit); zulks 
maakt eerst den draad glanzend, zacht, en toch 
tussohen de vingers krakend. Om den zijdedraad 
van den cooon to winnen, word deze eerst tijdig 
(d. i. vóór het uitkomen) door hitte (boven 
60° C.) gedood. De afhaspelbare draad van een 
cocon is 0,015- 0,025 m. M. dik en meet 300 — 
1000 M. (2600—3650 M. draad wegen één gram);
12 IC. G. goede cocons geven 1 IC.G. ruwe zijde. De

afgewikkelde draden (soiogrègc) worden, vóór zij 
tot zijden stoffen verweven worden, met twee 
of meer te zamen gedraaid, getwijnd, gedou- 
bleord; versponnen wordt alleen het niet-af- 
wikkelbaar gedeelte der cocons, dus de afval. 
De rekbaarheid van den afgewikkelden cocon- 
draad bedraagt 15 %, de breeklengté is 32 K.M.

Is de boven beschreven vlindersoort verreweg 
de belangrijkste zijde-producente, de cenige is zij 
geenszins: tal van andere soorten omhullen haar 
pop met een soortgelijk zijdeachtig spinsel, ge
lijk reeds in het opstel over vlinders in deze 
Encyclopacdie (IV, 592) aangeduid is. De bruik
baarheid dezer „wilde” zijderupsen voor Europa 
is veelvuldig beproefd, vooral ten tijde toen bij 
de „tamme” soort een gevreesde ziekte (pébrine, 
veroorzaakt door den parasiet Nosema bombycis) 
uitbrak, welke vrij plotseling in Frankrijk de 
coconproductie van 1853 tot ’56 deed dalen van 
26 tot 7 millioen IC.G.

Voor de industrie kan men alle zijde-cocons 
in twee soorten verdoelen, nl. do gesloten cocons 
met afwikkelbaren en twijnbaren draad, en de 
geopende cocons (met inbegrip van den reeds ge
noemden zijdo-afval) welke losse draden geven, 
alleen door kaarden en spinnen te verwerken tot 
z.g. floretzijde. Waardeloos zijn deze laatste 
geenszins; zij zijn de grondstof voor wat men in 
Frankrijk de „industrie de la schappe ou de soie 
fantaisie,” (vloszijde) noemt; deze is op zich zelf 
hoogst belangrijk, ook omdat van haar de fluweel- 
cn pluche- en de zijdegaren-industrieën afhangen.

Sedert door de onderzoekingen van L. Pasteur 
de tamme zijderups in Europa ziektevrij geteeld 
kan worden, en zij in Frankrijk en Italië in 
proefstations veredeld is, terwijl er uit Japan 
geregeld nieuw cierbroed wordt ingevoerd, is het 
zoeken naar exotische soorten niet van zooveel 
beteekenis meer (Zie voor do behandeling der 
zijderupsen in Italië: De Natuur 1904, bl. 
66). Wel blijft do zijde-productie tegenwoordig 
stationnair, doch men moet bedenken, dat voor 
de goedkooperc zijdeachtige weefsels er nu een 
onbeperkte hoeveelheid grondstof aanwezig is 
in de z.g. kunstzijde, op verschillende wijze uit 
cellulose bereid (Zie voor deze zich sterk ont
wikkelende industrie: Buil. v. h. ICol. Museum 
No. 2S, bl. 110; No. 33, bl. 155). Intusschen 
blijft de zijdeteelt toch van koloniale beteekenis, 
ook al zijn de proeven met vreemde zijderupsen 
in Europa in het algemeen slecht geslaagd door 
de op den duur te groote verschillen in lucht
gesteldheid en voeding der rupsen. Er moet hier 
worden opgemerkt, dat allicht een te gunstig 
oordeel uit kleine proefnemingen of proefzen
dingen van kolonialo zijde volgt: eene zakolijke 
bcoordeeling eischt do verwerking van ten minste 
100 IC.G. cocons onder normalo fabrieks-om- 
standighedon.

Het naast aan de gewone zijderups verwant 
zijn soorten van Bombyx, Theophila cn Rondotia, 
welke in verschillende warme gewesten leven, 
en wier cocons daar ook tot zijde plegen ver
werkt te worden. In China hoeft men van ge
noemde geslachten do bclangrijko Chineescho 
zijderupsen Theophila mandarina en Rondotia 
menciana, die allo ook in Z. Frankrijk zijn be
proefd; voorts de Saturniide Philosamia cynthia, 
welke leeft van do bladeren van Ailanthus glan- 
dulosa. Eveneens in Europa ingevoerd, doch ver
laten omdat de cocons zoo raoeielijk zijn af te

'
;
i

:

;
: :

;

1

1

;

H
Li



r ■

ZIJDE - ZIJDEPLANTEN.874

der rekening van de zijdccultuur, van hare voort
zetting afgezien. Zoowel de moeilijkheden van do 
voeding der zijderupsen in den drogen tijd, als 
de vele ziekten, waaraan deze in het tropisch 
klimaat onderhevig bleken, waren oorzaak der 
ongunstige uitkomst. Op Ceylon was do zijde
rups al ingevoerd door Rijcklof van Goens (I, 
800) en later — tot in onzen tijd too — is dio 
poging door do Engelschen herhaaldelijk ver
nieuwd, echter zonder blijvend succes. Veel geld 
heeft men op Java ook omstreeks 1840 aan de 
zijdeteelt besteed, doch er geen zijde bij gespon
nen. Men verwachtte gouden bergen, vooral toen 
er op ’s lands kosten Fransche zijdetelers naar 
Bandoeng waren overgebracht. Eene handleiding 
voor dé cultuur der zijderups (uit Siam) op Java 
gaf J. E. Teysmann in 1865.

Gaan wij deze veel belovende maar weinig ge
geven hebbende zijdeproeven op Java tusschen 
1700 — 1900 voorbij, dan valt als nieuwste proef
neming op dit gebied te melden die, genomen 
door een Cliineesch landheer in Tangërang (zie 
Ind. Merc. 1904, bl. 218), welke in de sawahs 
eene groote aanplanting van moerbeistruiken 
heeft aangelegd, en, blijkbaar met liefde en 
volharding, daarin eene zijderupsteelt drijft. 
Hij heeft eene kruising van de wilde Ckineescke 
met de geteelde Japansche soort; in 1903 werd 
372 pikoel zijde gewonnen, die tegen 800 dollars 
verkocht werden. Deze proefneming schijnt 
voorshands geslaagd, en zal misschien tot eene 
blijvende zijdeteelt leiden, gelijk die in Atjèh, in 
de Lampongs en in Palembang, sinds lang door 
inlanders wordt volgehouden, zij het dan ook op 
kleine schaal. Tegen eene groote uitbreiding ver
zet zich het lichtelijk in de tropen optreden van 
zijderupsziekten, en verder de technische moei
lijkheden van het zijdespinnerijbedrijf. Ook 
schijnt de zijderups op den langen duur toch 
maar het best te gedijen op gewoon moerbeiblad, 
en verliest zij allengs hare gezondheid door het 
andere voedsel, haar in Indië proefsgewijze of 
bij gebrek aan beter voorgezet, als Broussonetia 
papyrifera (GLOEGOE, I, 795), Boehmeria nivea 
(RAMEH, III, 536), enz.

In het Koloniaal Museum te Haarlem vindt 
men eene verzameling Indische zijde, alsmede de 
literatuur over dit onderwerp, o. a. J. de Cordc- 
moy, Les soies dans 1’exlrêmc oriënt (1902), 
Th. Wardle, Monographs of the tusser and other 
wild silks of India (1878), met eenige Agrieul- 
tural Ledger’s (no. 4 en 13) over dit zelfde onder
werp. Een standaardwerk voor zijde en zijde- 
industrie is: Natalis ltondot, Les soies (1887).

ZIJDEPLANTEN. Zie PLANTENZIJDE. (III,
'l26!V;4

haspelen, zijn do soorten van Antheraea, als A. 
Pernyi, welke op eikebladen {Quercus) leeft, en 

aantal boomen te vinden.A. Mylitta, op een 
Beide zijn zeer belangrijk als leverende in Eng. 
Indië de Tussah-zijde. Deze zijde is veel minder 
fraai dan gewone, dik en glasachtig, doch ook 
sterk en goedkoop; zij dient voor meubelstoffen 
enz. Buiten deze zijn er nog een aantal zijdcrups- 
soorten te noemen. Over het algemeen ver
schillen de exotische zijde’s van de europeesche 
door veel dikker en korter draad (alleen eene 
Japansche soort, van Antheraea Yamamaï, nadert 
de gewone zijde). Meestal worden de Aziatische 
zijde’s in het voortbrengingsland zelf verbruikt, 
slechts een klein deel komt als Chineesche, 
Engelseh-Indische en Perzische zijde in den 
Europeeschen handel. Uitzondering moet in deze 
groep gemaakt worden voor Japan, dat tegen
woordig eene zeer bloeiende, Europeesch inge
richte, zijde-industrie heeft, per jaar 372 millioen 
K.G. zijde leverend, zijnde x/4 der wereldpro
ductie. Dit komt daar echter van de gewone 
zijderupsen, bijna niet van andere; evenzoo is 
het met de tegenwoordige zijdecultuur in Kash-
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/verder nog dan het product der genoemde vlin- 
derrups-soorten verwijderen zich van de gewone 
zijde het spinsel van Attacus (Philosamia) Ricini, 
stevige en dikke, witte tot bruine draden, en van 
Cricula trifenestrata, een goudkleurig vlechtwerk. 
Beide soorten komen ook in N.-Indië veel voor, 
en hebben alleen voor de „schappe”-industrie 
eenige waarde (verg. Buil. v. h. Kol. Mus. No. 
28, bl. 110).

Wat nu de beteekenis van zijde voor Ned.-Indië 
betreft, zoo heeft men de teelt der gewone soort 
te onderscheiden van de inzameling resp. voort
planting der bovenvermelde of andere wilde 
soorten: geen van beide industrieën biedt echter 
voor de Europeesche markt thans veel vooruit
zicht, allerminst laatstgenoemde. En wat be
treft de teelt van eerstgenoemde, dus van 
Bombyx mori, deze heeft voor Indië reeds eene 
lange lijdens-geschiedenis.

De grondlegger dezer cultuur op Java was de 
Gouv.-Gen. Zwaardecroon; onder de regcering 
van diens opvolger De Haan werden twee zijde- 
wevers uit Nederland ontboden. Niettegenstaan
de de aanvankelijk gunstige resultaten (in 1731 
werd 3472 pond zijde afgeleverd, en in 1735 kon 
reeds 300 pond naar Nederland worden ver
scheept) bleek toch allengs, „dat, ofschoon de 
wormen en moerbeziënboomen in Indië wel willen 
tieren, de moeite en kosten van deze cultuur 
nooit door de voordeelen zouden kunnen opge
wogen worden.” In 1738 werd, na het opmaken ;

tl!

:: !

:
* 1

il
I

I

:
I



I

ARTIKELEN EN VERWIJZINGEN

voorkomende in de eerste uitgave van
van Ned.-Indië, doch vervallen in de tweede uitgave.

de Encyclopaedie

A. Albula.
Alcedo.
Alcyone.
Aleurites.
Aliag.
AUpan.
Alipéga.
Aliwerhe.
Alluvium.
Aloban.
Alocacia.
Aloë.
Aloemiu.
Aloempang.
Aloeoe.
Alphen (D. F. va n). 
Alseonax.
Altjaltjal.
Al was.
Alyxia.

| Amadina. 
j Amajok.

Amarantus.
Ambachtschool.
Ambal.
Ambasang.
Ambassis.
Ambatjang. 
Ambénoe. 

j A m b 1 a o c.
Ambo.
Ambo n g-A mbon g. 

I Amiroe.
I A m i s j a k.

Arno.
Amoe.

| Amoe Isi. 
j Amocsi.
I Amorphophallus. 
j Am palasa.
! Ampalèh.

Am polak, 
j Ampelam.
! A m p c 1 a s.' 
j Ainpbacanthus.

Ampis.
! Ampolas.
I Ampullaria.
! Anaal.
I Anagaloeng. 

Anasocl.
Anau.

A n d a i.
A n d i 1 e m.
Andjing-t ana h.
Andjoro.
Andong.
Ane.
Anès.
Ang a-A n g a.
Anggra.
A n g i k.
Angkerik.
Angkaëng.
Angkatan.
Anglcrèk.
Angoele.
Angriet.
Angsoeka.
Anoa.
Anodostoma.
Anorrhinus.
Ansimoen.
A n s o c s.
Anthocephalus.
Anthracoceros.
Antoerboeng.
Antoer Mangan.
Aoe.
Aoe Manoe.
Aoemolië.
Aoesi.
Aohe.
Aonyx.
Apa-Apa Kebo.
Apogon.
Aprosmictus.
Ara.
Arachis.
Arachnotliera.
Araneidae.
A r c h e r.
Arctictis.
Ardea.
Ardetta.
Arè.
Arelca.
Areuj goonggooroctoe.
Areuj lcahitoetan.

Taroem.
Argapoera,
Argoenoeng.
Argus.
Aribang.

Noot: Woorden, aangovendc artikelen, zijn gespatieerd gedrukt, de andere zijn verwijzingen.
Van in de 2° uitgave vervallen woorden (voornamelijk plantennamen) zijn samenstellingen 
veelal wèl in deze uitgave opgenomen. Voorts komen onder do vorvallen woorden vele 

die met verbeterde spelling in de 2° uitgave zijn opgenomen.

A r i m o a.
Arioe.
Aristolochia.
Arius.
Aroe.
Aroen.
Arol.
Arreng-arren gan. 
Arsam.
Arses.
Arsom. 
Artamides. 
Artamus. 
Artesische 

boring. 
Asam gloegoer. 

kamal.

Aafa.
Aalowole.
Aardschuiving.
Aat.
Ababa.
Abendanon, J. H. 
Abere.
A b o n g-A b o n g. 
Acanthurus.
Aceipiter.
Achiroides.
Achirus.
Achras.
Acomus.
Acorus.
Actitis.
Ading.
Ad vokaat-vrucht. 
Acgithina.
Aegle.
Aegotheles.
Aëk lampesoeng. 
Aélan.

1

put
S

i 11

Asampi.
Asan djawa.
Aschregen.
Asé.
A s e i.
Asó poanoa. 
Aslaar.
Asoewa.
Astur.
Atapang.
A t a r. 
Atherina.
A t i-A t i.
Atis.
A t o e n.
Attat.
'Auxis.
Awa.
Awak-awak. 
Awei djadjar. 
Awelas.
Awol.
Awri ehe.

;
i
'
j
iAethopyga.
iAfo.

Afzelia.
Aganosraa.
Ag ba.
Agila.
A j a p a n a.
Ahocë.
Ahoesi.
Ai Aha.
Ai Kori.
Ai Ori.
Ai Pooti.
Ai Sale.
Ai sawa.
Ai Tai.
A j a o e*o i 1 a n d e n, 
A j e r-H a d j i.
A j c r-S oeka m. 
Akaëng.
Akan-Akan.
Akel.
Ala.
Alaat.
Aladi.
A 1 a h a n T i g a. 
Ala ud a.

f-

: erse.»>
Ay.
A y a m-a yam.
A y a m-a y a m a n. 
Ayir.

B.

Baat.
B a b a 1 a g a-e.i 1 a n- 

d c n.
Babaris.

voor
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Bintatoeng.
Binté.
Binti.
Binti-abang.
Biola (ikan tjoetjoet). 
B i r a h.
Birah negri.
Birale.
Biraro.
Biribba.
Biri-biri.
Biring dj ene.
Biroro.
Biskoetoe.
Bisschofia.
Bistoengkel.
Biti.
Bitjeil.
Bitoeng.
Blandoh.
Blandong.
Blaradj a.
Blbeka.
B 1 e k k o.
Bloemen.
Bloëni.
Bloentas.
B 1 o-k e t o c p a.

„ -watoe.
B o a j a (s o e n g e i). 

! Bobcra. 
i Bobo.

Boborètèjan.
Bobosan. 

j Bobotsari.
Bock (Car 1). 
Bodon g-b o d o » g. 
B o c a.
Boea. 

j Boea.
I Boeah.

B o c a h a t i. 
atis. 
jakis. 
kcras.

Boeah non a. 
oepas. 
poekat. 
saboen. 
tapis.

„ tem pa jarig,
tempoeroong. 

Boeakepajong. 
la wan. 
malaka.

„ oowo.
„ radja.

Boeboe.
Boeboeit.
B oeboe n.
Boe boet kern bang. 
Boeboné.
Boe ging en 

goh.
B o e h o e.
B o c k i t p a j a. 
Boelan. (ikan). 
Boelangat.
Boclanting.
Boeling.
Boolo.

Beëies.
Bela-bela.
Belatoe.
Belegedeg.
Belieang.
Beligang.
Beligoe.
Belijan.
Bcliléo.
Belimbing. 
B e 1 i s.

| B e 1 o.
I Belone.
| Benda.

Bangoh.
B a n g o e i.
Bango Kambing.
Banio.
Bankanoezen.
B a n o.
Banseli (i k a n). 
Ban t a 1.
Baoelemo.
Ba Panak.
Barale.
Barangia.

| B a r a t a n.
' Barere.

Bargot.
! Bariam.

Baribang.
Barleria.
Barnoesa.
Baro baro.
Baroe galang.
Baroeh.
Baroek.
Baroentas.
Baroh-baroh.
Barongka.
Baros (dist r.). 
Barou-barou.
Basella.
Basoeng.
Basorah.
Bataka.
B a t a n g 

a f d.).
| B a t ang M a r i- 

n g i n.
Batang Tambesi 
Batar a.
Batata pan té. 
Bataten.
Batavia (haven 

van).

Babérek.
Babi-landak.

„ -laoet.
Baboei.
Bada.
Badjing-djalarang.
Bado.
Bad oei.
Badori.
Bae.
Baeokea.
B a g i.
Bago.
Bagoeh.
Bagoré.
Bagot.
Bagrus.
Baho.
Bahong.
Bai.
Bainang.
Bajam berdoeri.

. ; Bengkoenat. 
i Bengkoe-olic. 
i Bengkowang. 
i Benincasa.
I Benonehang. 
j Benteot. 
i Berabah.

Beraksa.
B c r b a (s o e n g e i). 
Béré-Béré.
Bèrèn.
B c r g (M r. L. W. Chr. 

v. d.).
Berg (Mr. N. P. v. d.). 
B e r g-g e i t a n t i- 

1 o o p.
i B e r i-b e r i.
! B e r i n g i n.

A 1 a i (o.- J Berkoetoet. 
j Besa-bésa.
! Bété.

Betcs.
Bctik.
B e z o a r-k a 1 k s t e e- 

n e n.
Bhringa.

■

;»!

eri.
Ba j ang.
Bajawak.
Baka.
Bakan.
Bak i-K e t e.
Bakki-blang.
Bakkok.
Bako.
Bakong.
B a 1 a b a k. 
Balading.
B a 1 a k.
B a 1 a m.

|

:
I
<

i

Balambangan
(eil.).

Ba lat j ai
Hisah.
Roriha.

91
Bi.
B i a k o d o k. 
Biang-kapoor.
Biawak.
Bibilatoe.
Bibir tebel (ikan). 
Bibos.
Bickmore (A. S.). 
Bidjan.
Bido-bido.
Bido maraoe. 

masofoe.

Balatoeng.
Baldaeus. (Philip- j Batjang.

pus). | Batoe (goenoeng)
Balei Selasa. I Batoe A p i.

Batoe Béragong. 
; Batoe Bes oerat. 
I Batoe Lakaëla.
! Batoeloewang. 
j Batoe Poetih. 
i Bat o er (goenoeng) 
| Batoe Roesa.

B a t o e-T ampa- 
t o e n g.

Batoe Tinagat. 
Batoewangi.
B a t r a c h u s. 

j B a 11 a n g M a te.
J Baura.
! Bawang Abang.
| „ bod as.
! Bawoei himba. 
j Bawoeng.
I Beawak.
! Be bal.
Beccari (Odo- 

a r d o).
B e d a j a.
Bedaran.

I B e d i r i.
[ Bedjoeda.

4 :

'
- . Balémangoe.

Balépandjang.
Balibi.
Balimbing.
Balingbing.
Balisamba.
Balla Boeloe. 
Baloeroe. 
Bambangan 

(i k a n).
Ba mée.
Bambam.
Bampoe.
Bana.
B a n a n g (ikan).
B a n d a n g (ikan).
Banda oeloe.
Banda-rajah.
Bandjarhardjo.
Bangbang.
Banggala.
Banggéha.
Bangkoedoe.
Bang-Kako.
B a n g k a I.
B a n g k o (ikan).

;

99

Bië.
Bi ei.
Bieloek.
Biha.
Bija-bija.
Bijah.

| Bijah-bijah.
Bijawas.
Bila.
Billitonneezen. 
B i 1 o e 1-Z u i d. 
Biloengka.
Bimai.
Bina.
Bingkoeroe.
Binglis.
Bin o r.
Bintalo.
Bintangoer*

n

1

I

li a-
■
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Bosch varken. 
Botanische tuin 
Bothrops.

| Botoro.
| Botriocephalus.
; Bouea.
! Bovi.

Casuarius.
Ceblepyris.
Ccntropus.
Ccntrotus anchorago. 
Cerbera.
Cercocebus.
Cercopithecus cynamol- 
Cervulus.
Ceycopsis.
Ceyx.
Chab a-w o n n o. 
Chaetodon.
Chaetura.
Chalcophaps. 
Chalcosthetha.
Chama.
Chanda (tjanda).
C h a n g a.
Chanos.
Chaptia.
Charadrius.
Chatoëssus.
Chauliodes.
Chauliodus.
Chechap.
Chekitoet.
Chelonia.
Chenginging.
Chenta.
Cheroeling.
C h e s s.
C h e t o o.
Chibia.
Chiboega n.
C h i c h a k.
Chichingo.
Chichohan.
C h i g 1 e t.
Chineesche tolken en 

Chin. zaken.
C h i o e n g.
Chirichit.
Chirocentrus.
Chito.
Chloropsis.
Chodo k.
Choechak.
Choechaok.
Choele.
Chorinencus.
Chotorhea.
Choweyan.
Chret.
Chrysophlegma.
Chthonobdclla.
Cicada.
Cicinnurus.
Ciconia.
Cidarites.
Cinnyris.
Circus.
Cissa.
Cissus.
Cittocincla.
Clarias.
Clausilia.
Clupalausa.
Clupea.
Cluysenaer (J. L.) 
Coccystes.
Coeliga-kaka.

Bocloehoeo.
B o c 1 o e-i t o. 
Boeloe-vaha. 
Boelo karisa.
B o o n a i.
Boendali.
Boender

Gollocasia.
Comatula.
Commersonia.
Conger.

talabou. 
Conophallus. 
Continentale grens. 
Conyza.
C o o 1 s m a 
Copsychus.
Coracias.
Corone.
Corvina.
Corydon.
Coturnix.
Couscous.
Cracticus. 
Cranorrhinus. 
Crayracion. 
Cremer (J. T h.). 
Crocodlius. 
Crossocheilus. 
Crypsirhina 
Cryptonyx.
Cubeba.
Cuculus.
Cuon.

y>

'(o e-
■d j o e n g). | B o w e r n o.

Bocnga-boenga paranggi 1 B r a b a kampong, 
djanggo. 
djéné mawara. 
djèra. 
édja.
kasatoeri.

(gos.
(Sier k).

iI Brabant (de).
Braba rimbo.

! Brachypternus. 
Brachypteryx. 
Brachyspatha. 
Bragantia. 
Brajangan. 
Bras (P o e 1 o e ). 
Baissi.

j

kebo.
rara.
rasamalang.
ratna.
ratna.
sélan.

Brling.
Broe.
Broean.
Broeh-samoendi.
Broek
B r o e n e i. 
Broussonctia.
B r u c e a.
Bruguiera.
Bruynia.
Bubalus.
Bubalus mindorensis. 
Bubo.
Bubulcus.
Bubutu.
Buceros.
Buchanga.
Buffel-antiloop.
Buthus.
Butorides.

| Butreron.

tahi ajam. 
tj akalélé. 
tjempalca. 
tjoelan.

i

Bocnggoedoe.
Boengoro.
Boenjoeh.
Boe-oet. Cybium.

Cycas.
Cyclocheilichthys.
Cyclostoma.
Cyclicodaphne.
Cymborhynchus.
Cynogale.

Boerang-daliema.
Boerangir.
Boerekct.
Boero-bocro.

!

Boeroeng.
Bocroeng-daun.

tali-kepang. benettii.
Cyno metra. 
Cynopithecus niger. 
Cynopterus.
Cypho mandra. 
Cypraea.
Cyrene.

B o e r o n g.
B o e r o n g-d a u n. 

koebang, 
lilin.

,, pocchong. 
„ taun. 

Boeta-boeta. 
Bocwa. 
Boewagang. 
Bogern.
Bogoe.
Bogoramé.
Bob kerèb.
Bojo.

„ lcaroepoe.

C.!
; Cacatua.

Cacomantis.
! Caesalpinia. 
i Caesio.
! Ca janus.
| Calamaria.
■ Cal a mus. 
j Calandra.
! Caloenas.
! Calorhamphus.

Calornis.
C a 1 o t e s. 
CalypLomena.
Cananga.
Canis.
Cannabis.
Capellen (Fort v. d.). 
Capricornius. 
Capricornus sumatrensis 
Caprimulgus. 
Carangoides.
Caranx.
Carcliarias.
Carcineutes.
Cardiospcrmum.
Cardium.
Carica.
Carpophaga.
Carthamus.
Carum.

D.

Dactylopsila.
trivirgata. 

Dactyloptcra orientalis. 
D a d a h. i
Dagoe.
Dahak.
Dahéngorah.
Dairat pedir. 
Dajaklandon. 
Dalbergia.
D’A 1 b e r t i s (L. M.). 
Dalima-serikaja.
Daloc.
Dainar ende.
D a m ar 1 a o e t. 
Dana.
Danais.
Danas.
D a n e i.
Dangko.
Dano of D a n o e. 
Dansoena.
Dansot.
Danto.
Daoo.
Daoen garida. 

gonto.

pampoena.
B o k k o 1.
B o k k rek.
B o 1 a n g-b a n g k a. 
B o 1 a n g-I t a m. 
Bolat.
Boléma.
Bolèt.
Boloh.
Bomprang.
Bondoh- rimbo.
Bondol.
Bonthain.
Bontjes boelan. 
Booboot.
Bora.
Borassus.
Borooli.
Bos bubalus sondaicus. 
Boschgoit.
Boschkoe.

:
.(

ÏJ :
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i Dookoohwringin
Doekoct.
Doekoefc ne angko. 
Doel.
Doelang.
Doemoet.
Doerapias.
Doenej of D j o e- 

n a i.
Doeoë.
Doe podo.
Doeranaa.
Doeren seketan.
D o e r ij a n g.
Doerin.
Doerweyr. 

j Doewong. 
Dokoclamo. 
Dolabella. 
Dolfijntjes. 
Dolichos.
D o ni a s (k a w a).

| Dompo (bocht 
v a n).

Dondohoeloe.

Ella.
Elops.
Emang (ikan).. 
Embatjang.
Embelia.
Emberiza.
Emys.
Enan.
E n c a.
E n d j o e n g.
Endong.
ï’nèhé.
Enèlio.
Engkoe.
Engraulis.
Enlialus.
Entada.
Eos.
Ephemeridae.
Epibulus.
Epimachus.
Epokèjak.
Equula.
Erfstukken.
Eri.
Ering.
Èroba.
Eroe.
Éroehoetei.
Erythrura.
Eséhi.
Ésiratoe.
Esne.
Eso.
Essence de N i a- 

o u 1 i.
| Éta-éta.

Étoe.

Dipsas.
Dissemurus.
Dittelasma.
D j a a r.
Djacon gigi. 
Djahè.
Djahi.
Djahik.
Djaipopa.
Djaja Koesoema. 
Dj a m b e a n. 
Djarabée.
Dj ambo e dipa.

„ djené.

Daoen kak.
Daoen mangko.k. 

„ patah toelang.
„ sedjoek.

Daoen sona maki. 
Daoena.
Dapdap.
Daphniphyllum.
Daré.
Daringoe.
Dasoen.
Dasyurus albopunctatus 
D a t n i a.
Datura.
Dawit.
Dawoean.
Dawon bamboe (ikan). 
De Brabant (D. L.) 
Dedap.
Dedes.
Dedi.

:1
::

{t

ir.
kadjau.
kalongkong.'
masong.
paratoegala.

Djamboelan.
D j a m p o c.
Djanggoel.
Djangoe.
Djanoer.
Djantoeng.
Djapoe (ikan).
Djapoengan.
Djarado.
Dj arak boedeg. 
Djariango.
Djarijangau.
Djaringoe.
Djelai batoe. 
Djeloewang.
D j e 1 o k T o e n d a. 
Djempa.
D j e n a r. 
Djenggolo.
Djeram.
Djcrdjit (ikan). 
Djeringan.
Djeroek.
D j e t i s.
Djina.
Djinaha.
Djinahah (ikan).
Djoek.
Djoekoe.
Djoeloe djoeloe daun. 

i Djoelocng.
Djoenai.
Djoendjocng laut.
Djoes.
Djoewal.
D j o e w a 1 gadè.
D j o g o.
D j o g o-r i po. 
Djogorogo. 

i Djojomoetri.
Djolawi.
Djolok besar en 

D j o 1 o k k e t j i 1. 
Djolong-djolong. 
Dobotaboc.

i
Deditiran. 
Déhé podo. 
Delegatie. 
Delft.
Delphinus. 
Delphinus. 
Demiegretta. 
Demp o lelet. 
D e m p o e. 
Dendrocitta. 
Dendrocygna. 
Dendrolagus.

;
* \

Doo.
Doodkistenberg.
Doornkieviet.
Dorcopsis.

• i
: ‘ i
!li brunii.; Dorofoe.

Draadklimviseh.
Draco.
Draco fimbriatus.„ inustus. 

Dendrophis. 
Dengen.
Dentex.
Dentoela.

Dx*epane.
Drepanis.
Dryobalanops.
Dryophis.
Dubois (M. E. F. Th.) Eucichla. 
Ducula basilica.

Dèrèk.
Deringoe.
Deris.
Derkoekoe.f Eudynamis.

Eulabes.Dugong.
Duivel-zceseorpioenvis- Eupatorium. 

schen. Euphorbia. 
Euplocamus. 

i Eurih.

„ -sopa. 
Dermawangi. 
Dero of Derkoe

koe.
D e r s o n o.
Dertien en negen 

kot a’s.
Dewang.
Diacope.
Diadema.
Diagramma.
Diamanten (Pacht v. h.

graven van).
Dicaeum.
Dichoceros.
Dichopsis.
Dicksonia.
Dicrurus.
Dikke star repen 
D i 1 e m.
Dilem.
Dilimene.
Dindingo.
D i o d o n.
Diphyllodes. 
Diplocheilicli- 

t h y s.
Diploprion bi- 

fasciatum.

D u 1 e s.i
:E. Euryale.
Eurylaomus. 
Eurystomus. 
Excalfactoria. 
Exocoetus. 
Eykman 

t i a a n).

Echeneis.
Echidna acanthion en 

Lawesi.
Echinocarpus. 
Echimipera dorcyanus. 
Eclectus.
Ediboetoe.
Edolius.
Eeekc (J. W. F. J. v.) 
Eëfo.
Een maw.
Eëra.
Ega.
Eiawawa.
Eieren.
Elacate.
Elan.
Elaps.
EIcotris.
Eleotriodcs 

r a 1 i s.
Elephas.
Elettaria.
Elensine.

s

(C h r i s-

lil' F.

ë i
F a g r a o a.
F a 1 o o.
F a n a s a.
Faneam,

| F a r k i a.
F a s c i o 1 a r i a’ tra- 

p e 7. i u m.
F e 1 i s.
Fern a t a r.
Feronia.
Fété-fété. 

m u- ! Fibraurea. 
j Eilander.
Fimbristylis.
Fins o h (D r. 0 11 o). 
Fistularia.

!ii!'
■ !

I

Doea bias kota.
Doedi.
Doedoehoe.
Doehoet.
Doe jong.
Doekang betoel. 
Doekoeh.i

f.
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Gant'oongan.
Gaol.
Garama koësoe. 
Garcinia.
Garing.
Garingging.
Garrulax.
Gatep.
Gat ja.
Gaultheira.
Gavialis.
Gawajah.
Gawan g.
Gayam (ikan).
Gazzola.
Gecinus.
Gedasse.
Gedoeng Ta won. 
Gedoewo.
Gedong (landsck). 
Gcdong Ba toe. 
Gedong Kebo. 
Geelvink baai 

(Kleine).
Gegala.
Gehoo tomon.
Geit (Wilde).
Gelang tana. 
Gelènggang.
Gelorao.
Ge m bas.

| Gembolo. 
Gemeentediensten. 
Gemenggcng.
Ge mi.
Gendarussa.
Genditeri.
Gendjé.
Gendjih.
Gcndola poetili.
Geniteri.
Genitri of D j e n i- 

t r i.
G e n o i (i k a n). 
Geoearcinus.

! Geoffroyus.
Gcopelia.

j Gcopelia malaccensis en 
striata.

! Gerepcng.
! Ger on g g a n g,
J G o r r c s.

Gesser.
Getih ocrip.
Gierst.
Gilolo.
Gindjé.
Girgoedei. 

j Girgoedei itam.
I Glagah 

Glareola.
Glate.
G 1 a t c-w ingk o. 
Glancopis aterrima. 
Glaucus atlanticus. 
Glé.
Gliraockan.
G 1 i s o n g.
Globicera myristicivora 

en tumida.
G 1 o e g a .

G 1 o e g o e r.
Glomeris.
Glonggong.
Gloriosa.
G 1 u t a .
Glycine.
Glycyphila.
Glyphidodon. 
Glyptosternon platypo- 

gon.
Glyptothorax.
Gnafti.
Gnathanodon.
Gnotum.
Goalal.
Goar.
Gobius.
Godidi ajer tawar. 
Godiho.
Godong inggoe.
Goedei binnang.
Goef.
Goelalahe.
Goemboelanai.
Goemitir.
Goendoer.
Goenoeng Ken- 

t j a n a .
•Goenoeng Pa- 

r a n g.
Goenting.
Goerabati.
Goeratji.
Goerat j ikarabangah. 
Goeri.
Goerisi mèrah (ikan). 
Goesan.
Gocwaë.
Gof.
Gogok.
Golil.
Goj a was.
Golgal.
Golobah koesi. 
Gombong (vi s c li). 
Gom ma.
Go moe.
Gomphrena.
Gondaria.
Gong (ikan tjoetjoct). 
Gonggaboel.
Gonostoma.
Gora.
Goraka.
Gordonia.
Gorgonia.
Gorita-karang.
Goroe.
Goro-goro.
Gorom.
Gorson.
Goud mond.
Goura.
G r ft c u 1 a.
Graculus.
Graptophyllu m.
G r as huis (M r. G.

Eitako.
Flacourtia.
Elagellaria.
Flata maoulata. 
Fleurya.
Flores (Bewoners 

v a n).
Flückiger (Fr. A.). 
Foea.
Foeat.
Foedi.
Foeht.
Foerkabel.
Fofoki.
Foki-foki.
Fokkens (Fokko) 
F o n a i.
F o r b e s (HenryO.) 
Formicidae.
Fourcroya gig an- 

t e a vent. 
Francolinus. 
Fraxinus j a v a- 

nica b o e r 1.
F r e g a-t a.
F u 1 g o r a.
Fusus acutus, longissi- 

mus en proboscidifor- 
mis.

Grevillea robus-
t a.

Groot (Dr. J. J. M. 
d e).

Gryllotalpa.
Gryllus.
Grysophrys.
Guatteria.
Guazuma.
G u d d i m i.
Guilandina.
G y m n u r a.
Gymnodactylus.
Gyak-gyak.

|
1

j
iH.

! H a b b e m a (J.).
Had as.
Hades.
Hajoe Kemendjen.
Ha kal.
Hakar.
Hakoen.
Halalang.
Halang.
Halango.
Halatal.
Halawas.
Halcijon.
Haleban.
Haliaëthus.
Haliastur.
Halicorc Dujonc S. In 

dica.
Halicore.
H a 1 y a .
Halinowang.
Haliotis Asininus. 
Halmaturus. 
Haloempang. 
Hambah-Krah. 
Hambah-Poeyoe. 
Hambal, Hampal, Ham- 

palong.
Hambrouck (H a m 

broek, Hain- 
broek).

Hamindjon.
Hampelom.
Hanau.
Handel, Handels 

verdrage n. 
Handjeli.
Handjèrè.
Hango.
Hanjoko.
Hantimoen.
Haoe Étoet.
Hapijas.
Hapinis.
Haqiquah.
Harafoeren.
Haramodja.
Harengula.
H a r e n ë u s.
H areuga.
H arnéno.
Hai’oe.
Harocning.
Harpa nobilis.

G.

Gaat.
G a d o g.
Gafi.
Ga-ga.
Gagah.
G a g a k.
Gabé.
Gahoe.
G a j o e (o r a n g). 
Gala-gala.
Galala.
Galala bangah.
G a 1 é j a s a. 
Galeopithecus.

volans.
Gallichthys.
Galitji.
Gallinago.
Gallinula.
Gallus.
G a 1 o ba. 
Galoga.
Ga ma.
Gamasi.
Gambas.
Gambili.
Gambiri.
Gamma lama.
G a m p a n g.
Gandarassi.
Garidasoli.
Gandjeng.
Gandola I
Ganémoe.
Gangang.
G a n g go. 
Gangsalan. 
Ganoeak. 
Ganti-aloh.

b o d a s.

J.).
Graucalus.
Greb.
Gron s, Grenze n.

i

L
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I Kadangan.
Kaddah.

Inggeino.
Ingoel.
Inima.
Inocotis.
Inralé.
Inroe.
Intsia.
Inuus.
Ipecacuanha.
Ipi.
Isahoe.
Isialioe.
Isoa.
Isoc.
Italiaansche vloer.
Ixodes.
lynpicus.

Hoemik.
Hoening.
Hoenta.
Hoepaman.
Hoer and ji.
Hoeta D j o e 1 o e.

Haseum sèlong.
Hasyor.
Haté B o e 1 an.
Haté Bosoeah.
Haté Totéo.
Hatirangga.
Hatoembar.
Hatoesoea.
Haven, Haveninrich

tingen.
H e e r e s (Jan 

Ernst).
Helagi.
Helarctos Malayanvs en 

Euryspilus.
Heli ases.
Helicarion.
Helictis.
Helix.
Helminthes.

I Kadera.
Kadihoe.
K a d i r (i k a n).
K a d j a ng (o n d e r- 

afdeeling).
K a d j a n g (regent

schap.
Kadjoe djaran.
Kadoe of Kadoe Gang- 
gaèng.
Kahioe.
Kahitéla.
Kahoho.
Kailoepah.
Kainasoe.
Kajéli (af dee li ng) 
Kajoe Areng.

„ Bangi.
„ -Banin.
„ Boelan.
„ Djaran.
„ D o e 1 a n g.
„ Doelang.
„ Gading.
„ Kambing.
„ Kamoe.
„ K a s t o e ri.
„ Klapok.
„ Koelo.
„ Landoh.
„ Lemah,
„ Lolaroe.
„ Mas.
„ 0 e 1 e s.
„ Soesoe.
„ Tandjang Pol tot.
„ Tenga.
„ Tinggi.
„ Toedjoe.
„ Toto Ne Angko.

•'
?>

G a o 1. 
Gindj ang 
H a e a n. 
lal I s i n. 
Namora.
P e a L o e m- 

ban Balian. 
Hoeta Radja.

Tinggi. 
Toewa.

I
>1

ï»

: Hoetal.
jHoëvell (Gerrit 

Willem Wolter 
Carel Baron

f J.

! Jaap.
Jabar.
Jaborandi.
Jacob-E ver tsen. 
Jacqueir a-H out. 
J a 1 a p a.
Jalla.
J a 11 a k.
Jam of Jamjam. 
Jamb ul. 
Jangkreh.
Janipha.
Japara (gewest). 
Jelarang.
Jellem.
Jibet.

Hemibagrus.
Hemicercus.
Hemidactylus.
Hemigaleus.
Hemigalus Zebra. 
Hemiphaga Eorsteni.
Hemipimelod us. 
He mirhamphus. 
ïïemisus.
Hèna.
Hendak.

j
! van).
| Hoewi Dangdeur. 

Djawa.
„ Lilin.

! Hohoré.
Ho kal.
Holacanthus. 
Holocentrum. 

I Holothuria.

:
i

;

!

; i ___ | Homalopsis.
Henicophabs Albifrons. ! Homberg (W i 1- 

i 1 e in).
: Hombih.

Honas.
; H o o ij e r (G. B.). 
i Hydrocotijle.

Hylobates.
Hylogale en Hylomijs 

Suillus.

n
Henicurus.
Heniochus.
Heniochus.
Hèpoe.
Heri Ma élan. 
Hernandia. 
Herpestes. 
Hetakraë.

J o e-B o d o k, Joe- 
d j o e d j o o r. 

Joga.
Jolèp.
Jongrang.
Jonker

i

: Hymenodietyon. 
i Hyoe (Ikan).
: Hypocharmosyna. 

nes Benedict us Hopoprion.
; Hypotaenidia.
; Hystrix.

Heterognathodon. 
Heterognathus. 
Heutsz (Johan-

(J o h a n n 
Christoph Ger
il a r d).

Jora Viridus.

Kaka.
Kakan.
Kakaoua.
Kakatjangan.
Kakawa.

;
’

v a n). 
Hiel.
Hiamiroe.

Jo-Tokay.
Jotreron Melanocepha- 

lus Nanus en Viridis. 
Juffergrondel.
Julidae.
Julis.
Julus.
Juncella.

I.I! Kakcdji.
Kakerdardat.
K a k i.
Kaki.
Kakieloewoct.
Kalababah.
Kalahie.
Kalajang-Kelepoet.
Kalaloewar.
K a 1 a-M o j a n g. 
Kalampiauw. 
Kalappan. 
Kalebas.
Kalen.
Kalend ang.
Kalen tang. 
Kalóoekoe.
Kalepip.
Kalot ja.
Kaletja. 
Kalialang. 
Kali A s i n.
K a 1 i d j a t i. 
Kaliki.

Hibiscus.
Hierangan. 
Hierococcyx. 
Hyang of Peu- 

h e u r.
Hilalang.
Himantopus.
Hinggoe.
Hippocampus.
Hippoglossns.
Hirudo.
Hii-undo.
Hisoe-Hisoe.
Histiurus.
Hoeal.
H o e d a n g.
Hoeë.
Hoeëfoer.
Hoeëtoet Ravei. 
Hoeka.
Hoeki.
Hoekoen.
Hoemjala.
Hoenderfazanten.

lal.
| Ibacus.
Ichneumon.

| I c t i d e s.
: Idi-Idi Malako.
| Idoeng-Lamak.

Iito-Watingo.
; Hier.
11 i r a n en B a n-

1

K.
Kaanoeh.
Kabalam.
Kabarouw.
Kabi Kabi. 
Kabista.
Kabo.
Kaboeë.
Kaboes.
Kabogol.
Kabooh-kanaal.
Kaboos.
Kaehangan.
Kacher.
Kachichi.
Kadalé.
Kadallan of Sintok.

joeasin.
ï Imah.
| Imah K a s t é 1 a.
1 Inaan.
| Inawoeoe.
! I n d i ë (A d m i n is- 
! t r a t i e der 0.- 

Indische Co m- 
pagnie i n).

In- en Uitvoerrechten.
; Inggairoen, Inggairun. 

Inggang.
Baloekar.
Danto.

1*

■!

1
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Kapoc Sajor. 
Kapoeradja.
Kapoes.
Kapongan.
Kapot.
Karaboea.
Karamocnting.
Karangéjan.
Karang Intan. 
Earang Kemoe- 

n ï n g.
Karapoa of Krapoe 

(Ikan).
Karati.
Karau.
Karawa.
Karéjango.
Karèjo.
Kareta.
Karimata (Zee 

v a n).
Kar o.
Karoein.
Karoenroeng.
Karoentigi.
Karowa.
Karper.
Kartoella.
Kartoepa.
Kasat.
Kasat Batawe. 
Kasengtoe.
Kasjanaf.
Kaso.
Kasoeari.
Kasser-Trafoe.
Kasoewiyang-Gronden.
Kastéla.
Kastélah.
K a s u a r i s b a a i. 
Ivatalla, Kataloe.
K a t é j a.
Katé-Katé.
Katela Djendral. 
Katiejam.
Katilèn.
Kati m b a n g.
Kati mbang.
Kati moe.
Katjang Artak.

Djepocn. 
Djogo.
0 a t e 1. 
Iris. 
Kedelai.
R o e w a j. 
S o o o e k.

Ka wilei.
Kebon Djai en 

Kebon Sirih. 
Kechocboe. 
Kedawa.
Kedawa Api-Api. 
Kederat.
Kedjawas.
K e d o e (district). 
Kedocngdoeng. 
Kedoeng Tawon. 
K e d o k a n. 
Kedondong. 
Kedongdong.
Kedong Gedéh.
K e e y o.
Keiloe Moquas (Ikan). 
Kekatjangan 

(I k a n).
Keke.
Kekèntelen.
Kelampas.
Kela Rawai.
Kele.
Kelèdèk.
Kelembak.
Kelembaoean.
Kelentit.
Kelèt.
Kelinsak.
Kelipik (Ikan).
Kclo.
Kelompang.
Kelongkong.
Keloro.
K e m a (a f d e c 1 i n g) 
Kemadoean. 
Kemadoehan. 
Kemala of Ka

rn a 1 a.
Kembahang.
K e m b a n g a n (N o e- 

s a).
Kembang A p i o n.

(Roe m- 
p o e t A k a r) Pa- 
ti ma h.

Kembang Pit a.
Socn-

K e p a k.
Kepaka.
Kepindjal.
K e p i n i.
Képoeë Doeë.
Kepoela.
Kepoetian Desa.
Kepper (Ikan). 
Keramboedja.
Kéré.
Kerel.
Keriit.
Kerivoula.
Keroet.
Keroewing.
Kerore.
Kerta S i m a. 
Kertau.
Kesan.
Kesoembang.
Ketambak (Ikan). 
Keteng.
K e t e k.
K e t i 1 a n.
K e t j a i.
Ketjapi.
Ketjembong.
Ketos.
Kettan g-K e 11 a n g 

(I k a n).
Ketupa.
Kcw G a r d e n s. 
Kewon.
Kibessia Azurea 

DC.
Kidè.
Kidhang.
Kidi-Kidi.
Ki Djambeh.
Kidjing.
Kiclstra (Egbert 

Broer).
Ki ere.
Kiha.
K i-H a d j i.
Kihaseum.
Ki ja mbang.
Ki Katjang.
Kikih.
Ivikoejah.
Kilangat.
Kila Ocloe.
Ki Leho.
Ivilibarin.
Kimala.
Ki Mangli.
Ki Merali.
Ivlmpocl.
Kimpoet.
King-King.
Kingkoi.
Ivinsoes.
Kintjir.
Ki-Oedjan, Ki - 

H o e d j a n g.
Ki O o r a n g.
Kioko.
Ki Pa hit.
Ki Paré.
Kipas (Ikan).
Ki Pootri Awowc.

Kalintang.
Kalis.
K a 1 i w i r o.
Kal mar. 
Kalocmpang. 
Kalolojang. 
Kalong-wiwi.
K a m a d j a. 
Kamahoe.
Kamala.
Kamalcngah.
Kamalo.
Kamanjang.
Kamanre.
Kambing-Kambing.
Kambojang.
Kamilake.
Kamiroe.
Kamitoewa.
Kamoe.
Kamoeneng.
Kamoening.
Kampala.
Kampementen (Mili

taire).
Kampen 

laas 
van).

Kamrioe.

f

1

(N i c o- 
Godfried

Kamtjoe.
Kan (Cornelius 

M a r i u s ).
Kan.
Kananang.
Kan as.
Kanawa.
K a n d angsap i.
Kan dar.
Kandawanga n. 
Kandeka Nassi.
K a n d h a r.
Kandidi.
Kandocng Pouljang.
K a n dr i a.
K a n e.
Kanerbroe, Kanermauk.
Kangkarang.
Kangkarcng.
Kangko.
Kaniker.
Kano-Kano.
Kanti - Laba-Laba. 
Kantil.
Kaoe-Kaoe
Kaoekoed.
Kaoewasa.
Kaol i n.
K a p a 1 a II i 1 a 1 a ng 
Kapaookoe.
Kaparocn.
Ka po.
Kape-Kapc.
Ka peli-Ka poli.
Kapelom.
Kapès.
Kapiding.
Kapitoe.
Kapo.
Kapoc.
Kapoo Kajoe.
Kapoe Kapoc.

san g.
Kemili.
Kominting.
Ke miten.
Kemlaka.
Kemoedeë.
K o m o o m o o.
Kemp (P i o t o r II o n- 

d r i k va n d e r). 
Kempes.
Kcmsand.
Kenana.
K enda n g.
Kcndangan.
Kendis.
Kendoc.
Kene-Ivene.
Kcngocroe.
K e n i n g.
K e n i t o n.
Kenoes.
Konono.

K a t j a p i. 
Katoe-Keanda.
Katoela.
Katoomba. 
Katoengan. 
Katocnko (I ka n). 
K a torna s. 
Katondcng.
Kawaë Omon.
Kawan (Ikan). 
Kawaoean.
K a w e r i n (I k o n.) 
Kawerbecr.
Kawidei.

56
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Lancha-lancha of 
Hamba p o e y o e. 

L a n d i ë.
Landschildpad- 

d e n.
Lang.
:Lang-B’lalang.
L a n g e h. 
Langgoengoeng sapa. 
Langkow.
Lang-laut.
Lang-malam.
Langous't.
Lango-lango.
Langsa.
Lang-Tambikar.
Lanius.
Lanra.
Lansat.
Lansot.
L a n t a .
Lantat.
Lantscha.
Lanyelx.
Laoe.
Laoekase.
Laoe Paranggi.
Laoeroe.
Laoeroe Makasre. 
Laoeroer Makaharere. 
Laoeah.
Lapia.
L a p i k (i k a n). 
Larasetoe.
Larong.
Larri-angon.
Larwa.
Lary.
Lasa.
Lasete.
Lasoena.
Lasot.
Lat af.
Latawase.
Latcs.
Latilus.
Latjeh.
Latje.
Lava.
Lawajo n g. 
Lawa-Lawa.
La was.
Lawéocr.
Lawc t.
La wo.
Lawo Pai.
Layoer (ikan). 
Léahoea.
Lecanium coffeae. 
Lèdjèt.
L e d o k.
L e c r s u ra (P i e t e r 

van).
Leervisch.
Lei.
Leké.
Leko.
Leleh-Gunung.
Lélei.
Leleng Banowa.
Leleri.

Kradog.
Kras Toelang.
Kremi.
Krewan.
Kring-kring.
Kris.
Kris B a 1 i (ikan). 
Krissi (ikan). 
Kroeboeng.
Kroening.
Krot-krot.
Kuif baviaan.

! Kwakoe. 
j Kwakokoedo.
, Kwangwoeng.

K w a r a n.
Kwee karpo (ikan). 
Kwee lilien (ikan).
K w een (Koewi n). 
Kwee Rombee (ikan). 
Kwéoelé.
Kwoer.

Koerandji.
Koerangi.
Koerirar.
Koeroes.
Koesappi.
K o e s e e.
Koesoe-aroe. 
Koesoe-koesoe.
Koestéla.
Koetei en de 

Noordoostkust 
van Borneo. 

Koeva.
K o e w a h.
Koewanglot.
Koeweli.
K o e w o e n g boe- 

lauw, K. boehies 
K. loewoet.
Kofik-kofik.
Koi.
Koirakat.

P a- Kojawas.
Kojondom.
Kokak (ikan).
Kokap.
Kokara.
Kok ja.
Kokko-blo.
Kokoep.a.
Kokok-kokok.
Kola.
Kolai.
Kolf f-fonds.
Koli.
Kolomboe.
Kolomi.
Kolo-Natoenas. 

j Kolong.
Kolongan.
Kolongsoesoc. 
Kolontjoetjoe.
Kolotada.
Kolotadah.
Kolotili.
Komantes.
Kombili.
Kombiloi.
Kombiloi insam. 
Kombong (ikan).
Komé.
Komering, 0 g a n 

Oeloe, Enim en 
de R a n a u dis
tri c t e n.

Konen g.
Kongkia.
Koni.

! Kontolan.
Koo.
Koomekene.
Kopcnn.
Koriander.
Kor ma Koesoe.
Kota P a d a ng. 
Kota Poliama. 
Kota Radja (1 a- 

r a s).
Kota R e n a h. 
Kraalsteen.

| Krabben.

Ki Poetri Lalaki. 
Kipo-Kipo.
Kir a-K i r a.
Kir i-B oom.
Kiseroet.
Ki Si go en.
Ki Tambaga,
K i t j e n t. é.
Kitta Minor, Thalassina 

en Venatoria.
K i w o e n g.
Klatjes.
Kleinhovia.
Klei n-K e f f i n g. 
Kldn-Kei.
Klein Mandeling, 

Oeloe en Pa
kan t a n. 

Klinglingan.
K 1 i n t j i.
Kioempang Doe- 

w a.
Kioempang 

joeng of Pa- 
yong.

Kloewa.
Kloewang.
Kloewat.
Koba (afdeeling) 
Kobien.
Kodjol.
Koe.
Koea.
Koeang.
Koe-Antiloop.
Koeaouw-Chirmin.
Koeban.
Koebin.
Koeda-koeda.
Koedari.
Koehoen.
Koe janga.
Koekang.
Koekoer.
Koelal.
Koelelika.
Kooliet tenga h. 
Koeiiki.
Koelirang.
K o e m a j a n. 
Koemba.
Koembek.
Koembili.
Koeraoekoes.
Koemoening.
Koemtjoer.
Koen.
Koenai.
Koendi.
Koeni.
Koenin g.
Koenji.
Koenjit p a d i. 
Koenroeloe.
Koentoel.
Koeöen of Koehoen. 
Koepana in.
Koepapoeti.
Koepoeti.
Koera (ikan).
K o e r a n.

.

I
■

0
n L.
;j

Laat.
Laawase.
Labeobarbus.
Labeopleurotaenia.
Labi.
Labia.
Laboe Kastel a. 
L a b o e w a i. 
Labrus.

! Lactarius. 
j Ladja. 
i Lagondi. 
j Lahat.
! Lahija.

Lahocnoei.
Laia.
Laisona.
Laka.
Lakbok.
Lakboom.
Laki-angin.
Lakin.
L a k o.
Lakwase.
Lalaan.
Lal ai Koeraaber. 
Lalalaba.
Lalang.
Lalatang.
Lalau.
Lalaut.
Lali.
La m.
Lama k.
L a m b a.
Lam bar.
Lambi.
Lam boe won (ikan). 
La moed ja.
Lamoek.
Lamoe n. 
Lamoetasa. 
Lampugus.
Lampyris.
Lana.

!

!

!

;

,

:
i
l
f :

l

- '

ii



w-

DOCH VERVALLEN IN DE TWEEDE. 883

Lisa.
Lissalc.
Litchi.
Lobivanellus.
Lobotes.
Locusta.
Loekoelo.
Loekoet baoe.
Loema.
Loemalapait, Loeman- 

deng.
Loemba-Loemba.
Loempias.
Loenggoeng.
Loengrah.
Loentir.
Loerian.
Loesa.
Lofiti.
Lohong.
Loka.
Lokoejoe.
Lolaro.
Lolé.
Lolébah.
Loligo. 

j L o 1 i n.
L o 1 o (plant). 
Loloen.

! Lolof.
! Lolohoen. 
i Lolojan. 
j Lolol.
! Lolora.
I Loloweng.
I Lompeh.
| Longa.
I Lontok.
Lookere n C a m- 

pagnc (C a t h a r. i- 
nus Joh a nnes 
v a n).

Looien.

Léli.
Lellam.
L e m ading (ika n). 
Lematang oeloe 

en i 1 i r, k i k i m 
en de Pasoe- 
nahlande n. 

Lerabang (land- 
scha p).

Lémon.
Lempi-ji.
Lcmpoejong.
Lempojang.
Lemuni.
Lenga.
Lè n g k è n g, L a t j i 

of L a t j i n. 
Lengkoewas. 
Lengko n g (c o n- 

tröleafdeeling 
Lengkong, S a 1 a i- 

k a k.
Lenjettan.
Lentinus.
Lèpang.
Lep ia.
Lepidadenia.
Lepiocestes.
L e p o n g. 
Leptognathus.
Lethrinus.
Lcuntja.
Léwéoer.
Lia.
Liboeng.
Lida Boe wad ja.
L i (1 a k.
Liefrinc k (F r e d c- 

r i k A 1 b e r t ).
L i e ntau c n Boe a. 
Ligoeah.
Li goh.
Lijoeng-lijoeng.
Lilégoendi.
Li li m o.
L i in a.

Mablang.
Macacus.
-Macrooorax.

Mangkoedoe.
Mangkoedoeng.
Mangko-Mangko.
Mangsoji.
Manilgok.
Manilja.
Manilmap.
Maniltoa Gem mi* 

para Teysm. 
Manimger,
Maniok.
Manira (ikanj.
Maniran.
Manis.
Manjora.
Mankoelie.
Manmèn.
M a n o e b a i t (Ma

na b a i t).
Manoeroe.
Manoewoko.
Manon-oelobo.
Mansau.
Manseih.
Mansi-Mansi.
Mantjang.
M a n t o e p (J a p a- 

r a).
Manto k.
Man u co dia.
Mappia.
Maranginan.
Maranti.
Marapalam.
M a s a p a t i.
Marauw.
Marehweh Aweh 

w e h.
M a r è t a.
Margadant (Chris- 

tiaan Wille m). 
Maria.
Maribaja.
Marisa.
Maritja Kidong. 
Markesa of Markoesa. 
Marlpriem.
Maroea.
Maroeasei.
Martin (Johann 

Karl L u d w i g). 
Mas-Kapor.
Mas Laoet. 
Mastaccmbelus.
Matabai.
Matabelo.
Matahoeaë.
Matahoeli.
Matahoelo.
Matahoeri.
Matetekel.
Matjan- Tj angkok. 
Manoeng.
Ma we j.
Mayatan.
’Mbèf.
M e d a n g.
Meerzwijn.
Mecacephalon.
Megalaema.
Megalodon.

I Macroglossus. 
Macro pter ij x. 
Macropus.

Brunii en Pa-
puensis.

Macropygia.
Madang.
M a d j a (district.

Kani.
M a d j a 1 a j a.
M a d j a 1 o w é.
M a d j a n a n g. 

i Maé.
Maèsa.
M a g i 1 u s anti- 

quus.
Magot.
M a h e s s o of Ma- 

h i s s o.
Maho.
Mahoeng (i k a n). 
Mainatus.
Maïs.
Maka.
M a k a k a u.
Makantar.
Maki.
Makih.
Malcoerang.
Makolona.
Malaboet.
Malahoet.
Malangbong.
Malatjoewi.
M a 1 e b e r.
Maléli.
Malesan.
Malhoc.
Malkoha.
Maloet-tikoes.
Malomitti.
MaloWa.
Mamaan.
Mambadoe.
Mambcfoor.
Mamberik.
Mampais.
Mampalana.
Manambi.
M a n d a 1 a. 
Mandarsah.
M andó o.
Mand ie wai, Mandie woi. 
Mandjangan.
Manepreak.
Manggaji.
Mangangan.
Mangat.
M angga besa r.
Manggeras.
Manggi-Manggi.
M a n g g i n g mot 

B a o e h.
Manggisi.
Mangiair.
Mangka Boeloer. 
Mangkao.
Mangkas.

i

I

L o ö n g.
L o ö ]i a. 
Lopang. 
Lophorina. 
Lophura. 
Lopoe-lopoe. 
Lori.

ij i in b u r g S t i r u m | Loriculus. 
(Mr. Jan Her-

Li maoe.
Li mbeh.
Li mbocan. 
lii mbokan.

I Loriüs. 
b e r t, G r a a f v a n) j Lotjok. 

Li moe.
Limonidromus.
Limoo-an.
Li mosa.
Limpi limpi.
Limiilus.

Lotong.
Louter (M r. J a n 

d e).
L o u w (P i o t e r J o- 

| h a n F r c d e r i Je), 
i L o w o.
Luciosom a. 
Lycodon.
Lyneornis.

Linckiu.
L indjoowa n g.
Li n dor.
Lindsaea.
Jjingan.
L i n g g a.
Lingkewas.
L i n g o a K a s t o e r i 
Lingoe.
Lintring.
L i p a t.
Liquidainbar.

M.

Maahoelo.
M a a t s c li a p pij 

ter bevorde
ring
v e r h e i d.

Nij-v a n
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Moentjak.
Moento crebo.
Moeöe.
Moerbezieboom (Indi-

sche).
Mokal.
Mollusca.
Mologotoe.
Molonotti.
M o 1 u c c a troc.
Momok-Momok.
Monacanthus.
Monoon.
Monopkora cylindrica. 
Monostoraa. 
Monotremata. 
Monsfcora 

nelia) Delicio- 
s a.

Moöe.
M o o r d a g i n £rMorbo. 8 8'
Mor-eilanden. 
Moroong.
Moroökah.
Worulius

sophekadion.
Motacilla.
Mrba.
Mrbo.
Ms waar.
Mudcr.
Mu gij.
Mugilomorus.
Mukih (II ciki h,

Maki h).
Munia.
Munsing.
Muntjak.
Muraena.
Murex.
Mus.
Musicapa.
Muscuskat.
Muskadivora, Muskaat-

duiven.
Mustek.
Myeteria.
Mydaus.
Myiophoneus.
MyJiobatis.
Myoictis WalJacei. 
Myriapoda.
Myristici  vora. 
Myrmeleon.
MyzomeJa.

Naloean.
Nalol.
Namoc-namoe. 
Namo-namo. . 
Nanaa.
Nanasi.
Nanati.
Nan bon.
Nan daim.
Nane.
Nané.
Nanggoolan 

(d i 8 t r.). 
Nanggoeng.
Nangka boehoer. 
Nangkah-nangkahan. 
Nan ia.
Naniri.
Nan ja.
Naoe.
Napoe.
Napooran.
Nara.
Narasetoe.
Nara wastoe.
Narit.
Nar wastoe.
Naseus.
Nasi k-n a s i k. 
Nassi.
Natica albumcn en 

mammilla.

Noukirche n-S a 1 a 
t i g a Zending.

N o u m a n n (J. B.). 
Ngadirodjo.
N g a f o e.
Ngala.
N g a 1 i a n.
N g a m p e 1.
N g a n g o n.
Ngaro.
Ngarpis.
N g e m p i t. 
Nglendai.
Ngoedoe.
Ngoelakan.
Ngoesoe.
N g o k i 1 o. 
Ngomi-hidjoe.
N g r a ij o e n. 
Ngroa-ngroa.
Nhamdia.
Nicotiana.
Nidda.
Nicl.
Nieuw-Anjer. 
Nieuwenhu-is (A 

W.).
N i g e r z a a d.
Nike.
Nillcm.
Nil-nilau.
Nipa.
Ni pa h.
Njiha.
Njirèh.
Njoga.
Noctiluca.
Noctuini.
Noeang.
Noch.
Noekoer.
Nocnoe.
Nocrit.
Noes.
Noesjak.
Nocsoe.
N o h.
Nolcm.
Nom.
Nomei.
Nomol.
Nongka londa.
Noor d-F lort s.
N o p a 1.
N o r i ë I.
Nothopanax.
Noton.
Novacula.
Nu inenius.
Nyctanthes.
Nycticebus.
Nyctieorax.
Nyctinomus.
Nyctiornis.
N y e n t e k.

Megaloprepia perlata. 
Megalops.
Megapodius.
Méhélifco.
Mejrah.
Mélan.
Melania Amarula en 

Testudinaria. 
Melanocichla.
Melidora.
Meliosma.
Melliphaga.
Meloer Beroek.
Melor.
Membalan.
Membatjang.
Membracis Anchorago. 
Mempelam.
Mempelas.
Mencho.
Meneii.
M e n g i d a (i k a n). 
Mengkas.
Menkaar.
M e n in d j a u. 
Mentialo.
Mentimoen.
Mentjelaki.
Mentjiewat.
Menyiring.
M e o n g.
Merakan.
Mergotoehoe.
Mesobucco.
Mesocalius.
Mesoprion.
M i c a.
Microeca.
Microglossus.
Microhierax.
Micropternus.
Micropus.
Mi crost ictus.
Mie ja wak.
Miglvptes.
Mijana.
Miloe.
Mint jak.
M i o s war.
Mirafra.
Mirië.
Mi roe.
M i t r a E p i s c o p a- 

1 i s, Papalis, 
Pontificalis en 
V u 1 p e c u 1 a. 

Mixornis.
Modang.
Modjar.
Modjodadi.
Modjoei.
Modjopahit.
Modjoredjo.
Moegegé.
Moegkoplano.
Moehoen.
Moek.
Moelwa.
Moending Djarah. 
Moenté.
Moentir.

(Tor-

Chry-

Nau.
Nau.
N a u c 1 e a.
Nautilus.
Navicella.
Nawa.
Nawaï.
Nawal.
N’doroe.
Ncctarinia.
Nederlandsche Maat

schappij ter bevor
dering van Nijver
heid.

Nederlandse h 
Luthersch G 
nootschap voor 
i n- c n u i t w e n d i- 
g e z e n d i n g.

N e d e r 1. O o s t-1 n d. 
Zendeling- en 
B ij bclgcnoo t- 
scha p.

Neesia.
Nemacheilus.
Nomatoda.
Nemertina.
NomorJjocdus.
Nénoe.
Neopus.
Ncphelis.
Nephelium.
Neran.
Nerisa.
Neritina labiosa.
Noria m.
Netel.
Nettapus coromandella- 

nus en pulchollus.

e-

N.

Naf.
Naga.
Nagakoesocma.
Nagapoespa.
Nagka.
N a i t i moe. 
Na ja.
Naka.
Nak-nak.
Nakwa.
Nala.
Naleng la koe.

'

0.

Obih. 
Oboejoe. 
Oei mum.

I
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Oerhoe.
Oerijomah.
Oeroel.
Ocrot lakoem. 
Oesar.
Oesi.
Oeta malai. 
Octé.
Oeti.
Oetji.
Oetjing-lowong.
Oewi.
Oewi alas.

„ kentang.
„ tjajoe. 

Oho gaairi.
O i f e t o.

Oxyurichthys. 
Oxyuris vcrmicularis.

Odax.
Oclina.
Odjong.
Oea-oea.
Oear.
Oearatan.
Oean.
Oebangaa.
Oebar.
Ocbeh.
Oebi boetoeng.
Oebiaat.
Oebian.
Oebi-eilanden.
Oebi lilin.
Oebi niangindano. 
Oebi p&djal. 

prantjis. 
singkoeng. 
walanda. 

Oedienemus.
Oedi melai.
O e d j o c n g (d i s t r. 
Oedj oengbroeng- 

w e t a n.
O c d j o n g P o e 1 a n. 
Oedohm.
Oeën.
Oegah-oegah.
Ocgaj.
Oehdar.
Oehi.
Oeilat.
Oeip.
O e j a h-o ejaha n. 
Oejara.
Oejicu.
Oejoi.
Oeka.
Oekèn.
Oeki.
Oelam-noes.
O e 1 a n g i o.
Oelar bieloedakh. 
Oelar-biesa.
O e 1 a r-t j i n t j i n. 
Oelat.
Oeler.
Oelin.
Oembileng.
Oemgran.
öemiri.
O (; n a n g.
Oengek-tampalano.
Oenggoogoe.
Oengko-poetik.
Oengoeng-goengo.
Oen in.
O e n s o e n a.
Ocnté.
Oenti.
Oeöcs.
Oeöet.
öcpas tiouté. 
Oepi-oepian.
Oc poëet.
Oera.
Ooraj.
Oerang-oerangan.
Oerang-watang.
Oereinaap.

Papac.
Papaoe.
P a p a r 6.
P a p a s a n.
Papatat.
Papinjo.
Papio nigcr.
Papokoer.
Paprika.
Paradisea.
Paradoxurus

P.

Paadas.
Pachyma.
Pachyura.
Padang.
Padda.
Paddestoelen.
Padiboeboe.
Padjarakan.
Padoeng.
Padoepa.
Pacderia.
Paéné.
Pagaga.
Pagot (ikan).
Pakat (ikan).
Pahoe.
Pahoeli.
Pa ja.
P a j a k o in b o.
Pajoes (ikan).
Pajong.
P a k i.
Pakis (K e d i r i). 
Pakis.
Pakis adji.
Pakis k i d a n g. 
Pakoe badak.
Pakoe wangi.
Pakoentjen.
Palaemon.
Palaeontologie.
Palaeornis.
Palandoek.
Palandok.
Palasari.
Palimbang.
Palinurus.
Palmrol marters. 
Palolo.
P a 1 o n g p a ikan. 
Palos.
Paludina costata. 
Pamakocsoe.

derbianus.))
Parambanan.
Parampoean-laut.
Parang.
Parawata.
Paree.
Parempasa.
Parèpa.
Parijo.
Paripoefoe.
Parira.
Paritan.
Parkia.
Paroeng (Prean- 

g er).
Parotia.
Parra.
Parus.
Pasa.
Pasal.
Pasaman (g o e- 

n o e n g).
Pasar.
Pasar

Oitela.
Oiwakan.
Olcéh (ikan). 
Oldenlandia.
Olé.
Oliva.
O m b i 1 i n.
O mbilin-steen kolen. 
Oramastrcphes. 
Ommelandenvan 

Benkoelcn. 
Ommelandenvan 

Padang.
Ommelandenvan 

Bctong.

)

;

T e 1 o k 
Omra.
Onchidium. 
Onderandir.
Oniscidae.
Onji.
Onychotenthys angu- 

lata.

G e d é 
(plaats ).

P a s a r-S enen.
P a s e k a n.
P a s i r p a n d j a ng. 
Paspasa n. 
Passiflora.
Passir (ikan). 
Patatoelang. 
Pategoean-wer- 

k e n.
Patella saccharina. 
Patene.
Patiambang.
P a t i h.
Patimaral.
Pat ja.
P a t j ar.
Patjar tjoolan.
Patjat.
Patje.
P a t j i n g.
Pat ma.
Patoekoe. 

i Patoko.
Pavetta.
Pavo.
P a w è h.
Paweng.
Pawocs.
Pebadar.
Pcchoock.
Peda d a.
Pcdawa b e s a r.
P e d o o ë. 
Pegadon.
Pege.

Oormetting.
Oostindievaarder.
O o s t-I n d i s c h e 

kcr s.
Oostindisch lampje. 
Opel-opellan. 
Ophioocphalus. 
Ophiocoma.

| Ophisurus.
I Ophisurus scrpens.

O p i o r-o p i o r.
| Orai babie.
: Orai-lemah.
| Orai-ta n e h.
I O r a n g ]) j a m b a 
[ Orang Djohor.

Orang-Panda.
O rang 11 a j a t. 

j Oranjevlag.
Orawei.
öriolus.
Orthotomus.
Ortygometra.
Osmotreron.
O s j) h r o m e n u s 

o 1 f a x. 
Ostcoglossum.
Ostrea.
Otal.
Otidiphaps cervicalis. 
Otolithus.
Ovula oviformis.

’

P a n a n (ika n). 
Panasa.
Panax.
Pandang.

nikanrè. 
ra po.

Pand li u i z c n. 
Pandion.
Pano i.
Pangé.
P a n g g a n g.
Pangi.
Pang la j.
Pangolin g-s i s i k. 
Panik.
Panin g-p anin g.
P a n j o r o d a n.
Pan leao.
Panreng.
Paoh.

I Paoh laseng.
! Papa.

q- »>

:

:

i

J
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Phyltidia aeruginosa. 
Phyllirhoë amboinensis. 
Phyllium.
Phyllorhina.
Physeter.
Physic nut.
Pialling.
P i a s s a v a.
Pica.
Pichisan.
Pidada.
Pidjitan.
Piek v. Bonthain.
P i e p e r s (M r. M. C.). 
Pietik.
Piezorhynchus.
Pihndo.
Pije-pije.
Pilebpsis hungaricus. 
Pimelodus.
Pimpinella.
P i n a.
Pinasa.
Pindang (ikan).
Pinding.
Pineng.
Pinjoe.
Pinkel.
Pintau.
Pinti pinti.
Piosne.
Pipakan.
Pipi-dantjiang.
Pipi-salem.
Pipt urus.
Pirik.
Pisitan.
Pisonia.
Pisfcia.
Pisum.
P i t a n g.
Pith.
Pithecolobium.
Pitte-wonno.
Plaboean.
Placobranchus hasseltii.
Plagiochila.
Plagusia.

. Plandoek.
Plantengordels. 
Planten stoffen. 
Plasoe.
Platax.
Platycephalus. 
Platydactylus. 
Platylophus. 
Platysmurus. 
Pleurobranchus peronii. 

i Plichi-kembang.
Plilak.
Ploccclla.
Ploceus.
Ploiarium.
Plotosus.
Plotus.
Plucliea.
Plugge (P. 0.). 
Plumbago.
Pluvialis.

Podi.
Podiceps.
P o d i n.
Podocarpus.
Podocochli.
Poea.
Poecan. 
Poëciloptera. 
Poeding Prada.
Poe ja.
Poejo.
Poeki andjing.
Poekijandjeng.
Pocloe Kajoe.
Poeloe Panaitan.
Poeloesan.
Poenaga.
Poenai-djamboe.
P o e n d a k.
Poene j.
Poenej tanah. 
Poenèl.
Poeng-poeng.
Poenti.

Porphyrio.
Portulaca.
Portunus.
Porzana.
Potamides. 
Potamophilus 

barbatus. 
Potromenggala. 
Prang-Prang.
P r a p a k.
Prgam.
P r i a m a n.
P r i d j e k.
Pring ampèl.

„ Apoes.
„ djawa. 

Pringkoekoe. 
Pring ori.

Pejapeh.
Pekisar.
Pekking.
Pekola.
Peloga.
P e 1 a n d o e. 
Pelargopsis.
Pelecanus.
Pelem pesing.
P e 11 o e n g.
Pellona.
Pèlo.
Pelom.
Peloperdix.
Peltophorum.
Penang.
Penanggoengan 

(B e s o e k i).
Penden.
Pendjaringan.
Pengas.
Pengoeling.
Pengoeng.
Penijoe.
Penioeh.
Pentalasmus anatifera. 
Pentaprion.
Pepek.
Pepèrèk.
Peperhavens.
Peperrek-gigi.
Perameles.
Perboean.
Perdix.
Pergoem.
Pergularia.
Perichaeta.
Pericrocotus.
Perija.
Pering (dist r.). 
Peripia.
Periplaneta.
Perkament.
Per-ling.
Pernis.
Peronia.
Perse.
Persea.
Peser.
Peta peta. 
Petanahan.
Petar.
Petaurus.
P e t é.
Peuëung.
Peuheur.
Peuteuj.
Phalanger.
Phalangista.
Phalaropus.
P Ii a 11 u s .
Phascogale.
Phaseolus.
Phasma.
Philemon.
Plilegoenas.
Phodilus.
Phoenicophaës.
Phonygama.
Photinia.
PJiylIanthus.

P
‘i .!1 !
:
II
•I petoeng.

soerat.
woeloeh..

Prinia.
P r i n y a.
Prioniturus.
Prionodon.
P r i p i h. 
Pristigaster. 
Pristipoma. 
Pristolepis. 
Prit andoen. 

„ gantil.

J

i kajoe.
Poerèn.
Poeri-mejrah.
Poeroe.
Poesaran.
Poeso.
Poesoe.
Poes-oetan.
Poessar.
Poeter.

'

1
Pro.
P r o b o 1 ï n g g o (r e s) 
P r o b o I i n g g o (K e- 

d o e).
Proëchidna.
Pronodjiwo.
Protium.
Prunus en Pyrus 
Psammodynastes. 
Psarisomu s. 
Pseudochirus. 
Pseudorectes.
Psidium.
Psilopogon.
Psittinus.
Psophocarpus.
Pteraclis ocellata. 
Pterocarpus.
Pterocera.
Pteromys.
Pteropus.
Pterospermum.
Ptilinopus.
Ptilonorhynchus.
Ptilopus.
Ptilorhis.
Ptychozoon.
Pulex.
Punica.
Puntius.
Pupillen korps.
Purpura persica.
Put.
Pycnonotus.
Pyrodon.
Python.

Poeter-genni.
„ -lahoet.

Poeti.
Po et jé kanipa 

(i k a n).
Poettoet.
Poewar.
Pogoeat.
Pogonatherum.
Pohon gemoeti.

„ oepas.
„ ’sagéroe.
„ sagoe.
„ talang. 

Poinsettia.
Poki-poki.
Pokok boeah keras. 
Polaj.
Polambangking.
Poliaetus.
Pollicipes.
Polyanthes.
Polynemus.
Polyplectron.
Polystictus.
Polystoma.
Pomaoentru s.
Pomatorhinus.
Pondang.
Pondji.
Pongan.
Pongo.
Poö.
P o o n a i.
Popaja.
Popak.

| Poparé.

| ■

;

i

i
j

Q. i-

Po. Querquedula.
Quisqualis.Podargus.

/
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Rhithrosciurus.
Rhizophora.
Rhopodytes.
Rlvus.
Rhynchaea.
Rhytidoceros.

Sadeng.
Sading.
Saèh.
Saf ran d’I nde. 
Saga kendcri.

„ poehoen. 
telik.

Saga toenten g. 
Sejah ma-goetélé.
Sajor kalapa.

„ poetih.
Salcéta.
Sakld.
Sala.
Saladang.
Salakmalang.
Salapia.
Sala-sala.
Salasih.
Saliara.
Salimbafcoek.
Salimeng.
Salingtjawoeng.
Salipan-batoe.
Salisa.
Samadera.
Samaka.
Samar-laoet.
Samauw,
Sambiki.
Sambilan (ïkan). 
Sambilang. 
Samboe.
Sainboeboehon.
Samgee.
Samigaloeb.
Samodja.
Samoenté.
Sampaka.
Sampen.
Sampi-halas.
San ah.
Sandawa.
Sandoedoek.
Sandoricum.
Sane.
Sanènèm.
Sanggau en Se- 

kada u. 
Sanggé-Sanggé.
Sanghil.
Sangija.
Sangir-eil.
Sangkir.
Sangko.
Sang-sagan.
Sangsam.
S a n o e 1 a.
Santahun.
S a n t a n i.
Santjang.
Saoe-béba.
Sapai oewek.
Sapalin.
Sapang.
Sapauk.
Sapia.
Sapi-leweng.
Sapindus.
Sapi-oetan.
Saprosma.

Saraj.
Sarasin (P. en F.). 
Sarat.
Sarcocephalus.
Sarcogramnms.
Sarcolobus.
Sardin, Sardinella.
Saré.
Sari.
Sarikaja.
Sarimbata.
Sariro.
Sarisa.
Sari t j i n a.
Sari tombong. 
Saroeng boea be- 

1 o e s r o e.
Sasappo.
Sasawea.
Sasawen.
Sasawi.
Sassafras.
Sauridichtys.
Sauromarptis.
Sauroptera.
Saurus.
S a w e h.
Sawek. itam.
Sawei.
Sawel.
Sawoe, O.a f d. 
Sawoe, distr. 
Saxïcola.
Scaevola.
Scalaria pallasii. 
Searabus.
Scarus.
Seham-scham.
Schima.
Schizophyllum.
Schizostachyuni.
Sehleichera.
Sehoutenia.
Schouw Santvoort (J.). 
Schijfvïsschen.
Scirpus.
Sciuropterus.
Sciurus.
Scoliodon.
Scolopax.
Scolopendra de haanii 

en javanica. 
Scolopsides.
Scomber.
Scops.
Scotophagus.
Scyllioidei.
Scythrops.
S e b a s s a.
Seboem.
Sedah.
Sedep.
Sedingin.
Sègang.
Sègang beuroum. 
Sègang tjoetjoek.
Séhi.
Sého.
Sekadidi.
Sekeh.
Sékoe.

R.

Raad (Hooge) der Neder
landen.

Rabia.
R a b o e n g.
Radja.
Radja (goenoeng).
Radjoengan.
Rajat.
Rajawali.
Ra kat.
Raksa.
Rallina.
Ramang.
Rambaoe.
Ram bega.
Ramboet.
Ramboeta.
Ramphiculus jambu. 
Rana u-d i s t r i c- 

t e n.
Randji.
Ranella crumena.
Ran nas.
Raoe paroro.
Rapang.
Rapo-rapo djawa.
Rapo tjidoe.
Raprap.
Rarang-djangang.
Raraté.
Rarina.

i

Ri.
Rijo.
Rimau-dahan.
Ris jespeper.
R i t a b e 1.
Rifcjah.
Roa-roa.
R o a h-r o a h. 
Roah-roah banlceh.

J Roe.
Roe.
Roea-roea.
Roeak.
Roehan.
Roekam.
Roekoe.
Roekoet.
R o e 1 o e 1.
Roembija.
Roempoe.
Roempoen.
Roempoet fi.
Roempoet poetri. 
Roeroendoe.
Roet j au.
Roetoe-roetoe.
Rogenia.
Rohita.
Roja.
Rollulus.
R o n.
Ronaan.
Rondang saboelan.
R o n g g a.
Rooseb oom (W i 1- 

1 e m).
Rostellaria curvirostris. 
Rotan jaki.
Rotan 1 a u t.
Rotan tikoes.
Roti en Sawoe. 
Rotnia.
Roucou.
Rowefraar-snaweer.
Rubigula.
Rubus.
Rucllia.
Russa.
Ruta.
Rycke vorsel (E- 

1 i e v a n). 
lt ij n s c h e Ze n- 

d i n g (de). 
Rijstpapier.
R ij s t w o r t e 1.

koeramber.
Raroendoe.
Rasaq.
Rasinala.
R a s s a.
Ratek hidjo.
Rau.
Rauv/olfia.
R, a w a p o e 1 o I.
R, a w a p o e 1 o II. 
Raweh matjan.
Rebah bangocn. 
Redjasa.
R c d j a s a (d i s t r.), 
R e d j o w i nangoon. 
Reinwardtocna typica. 
R e m a m e h.
Rem bega.
Rembocloeng.
R e n d o o.
R e ngginan g 

(i k a n).
Repoo.
Reramdara.
Reri.
Retgers (J. W.). 
Reundeu.
Reu zo bloem. 
Rhamphoooccyx.
Rh a m ph o man t i s.
Rliea.
Rliinacanthus.
Rhinobatis.
Rhinooichta.
Rhinocoocyx.
Rhinoplax.
Rinorhtha.
Rhipidura.

»

S.

Saas.
Sabajoe.
Sabelo.
S a b e t a.
Sabi.
Sabrang kadjoe. 
Sadagori.
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Sphyrocophalus Vitta- 
tus.

Spigelia Anthol- 
m i a L.

S p i 1 o r n i s. 
Spirobolus Spinosus. 
Spirotreptus Javanicus. 
Spizactus. 
Spoorkoekooken. 
Squalus.
Spratella.
Springhazen.
Sri.
Sri-Ganti.
S r o n d o 1.
Stachys Tubcri- 

fera.
Stand (Burger- 

I ij k e).
Stanggi.
Steganomus.
Stcgostoma.
Stenops Kakang. 
Sterna.
Stereospermum.
Stok (Johannes 

Paulus van dor) 
Straat.
Straffen.
Strafstelsel.
Streepbaars.
Striga.
Strix.
Stromateus.
Strombus Lentiginosus 
Sturnus.
Suiker vogels.
Sula.
Sumalahat.
Sumatr a-e xpcd i- 

t i e.
Sunjang-Langit.
Surniculus.
Sus.

„ Barbatus, Longi- 
rostris en Babirussa. 

Sylvia.
Syma.
Syrniu m.

Siwalan.
Siwi.
Slai.
Slakdieren (voet-). 
Slakken.
Slamat.
Slang-aal.
Sleman (of Sawai) 

baai.
Slendang.
Sling.
Sloanea.
Sloetia.
Smolo.
Snip-lipvisch.
Snoek (i k a n). 
Snouck Hurgron- 

je (C lir.). 
Sodkiang.
Soeat.
Soebodak.
Soebat.
Soekadana (a f d.). 
Soemeseled. 
Soemowono. 
Soengei Doerian-kolen- 

veld.
Soeöen.
Soeöeng.
Soepa.
S o e r i a n.
Soerin.
Socrja Soemirat 
Soeroeh.
S o e s o e (i k a n).
S o e t j i.
Soetjo.
Soetoeng.
S o e w a k.
Soewangi (Swangi). 
Soewe.
Sofo Manji-Manji.
Sogi.
Soi.
S o k a (district). 
Soki.
Sokopont jo.
S o 1 a.
Solarium, Maximum, 

Pcrspectivum 
Trochleare.

Soldaten.
Solea.
S o 1 o r (o n d c r af

deel i n g).
Solo Walanda.
Sondana.
Sonjika.
Sopa.
Sopang.
Sorba.

S i d a j o e (dist r.). 
Siegesbeckia.
Siervogels.
Sigaretus haliotideus. 
Sigawé.
Sigoejet.
Sikadoedoek.
Sikapa.
Sikap-balam.
Sikap-lang.
Sikattan.
Sikit.
Sikko.
S i k k o-a lang. 
Sikko-koembang.
Siklat.
Sikoerajo.
Sikoh.
Sikoh-bilalang.
Si L a o e t.
S i 1 e r i k a.
Silindit.
Siliquaria muricata.
S i 1 k-c o 11 o n.
Sillago.
Siloba.
Siloekah.
Silarus.
Simaoeng.
Simbel.
Sirnia.
S i m o.
Simpang anas. 
Simpei.
Simping.
Simpoeh.
Sim poer.
Sinaoe.
Sindora.
Sin do r-o 1 i e.
S i n e e.
Singah dep ah. 
Singaloet-kolenveld.
S i n g a p o o a. 
Singaringan.
S i n g e n-K o e 1 o n. 
Singgalang.
Singgat.
S i n g g i r.
Singkel (hfdp 1.). 
Singkel (rivier).
Siong.
Si-ontong.
Sipadas.
Sipadèh.
Sipahradja.
Sipa-raja.
Siphonia.
Si-pindjoer.
Sipodèh.
Sireh.
Sirenen.
Siriding (i k a n). 
Sirih popar.
Sirikaja.
S i r o e n.
Sirtein.
Sisanghil.
Sisangkil.
Sisih betok. 
Sitoedoe langit.

Sela ja.
Selanget.
Selar.
S e 1 a r i ë n.
Selaroe.
Selasih.
S e 1 e h (i k a n).
Selemprang.
Scleucides.
Selimang.
Selimpoekan.
S e 1 i n d i.
S e 1 o-p o e t o. 
Scmanggi goenoeng. 
Sembodja.
Semboeng wanglot.
Semnopithecus.
Semoettan.
Sempain.
Sena.
Scnaam.
S e n a g a n. 
Senanga.
Sendoeroe.
S e n g o n.
Sentagi.
Sentol.
Sepia.
Sepando.
Sepeng.
Sepoeléh.
Serai.
Serbarasa.
Serdang of Sordang. 
Sere.
Serebo djadi. 
Sere mangat bi. 
Serewoeng.
Seriola.
Sermo.
Seroenai. 
Seroeway. 
Serpent ij n. 
Serrak.
Serranus.
Sesa.
Sesamum.
Sesarie (ika n). 
Sesbania.
Sesepanga.
Setaria.
Setoei.
Setoelang.
Seureuh.
S e w a r o e.
Seweh.
Sewon.
Siahoel.
Siap.
Siap jantoeng.
Siaras.
Siatoeng.
Siauw.
Si baroewas.
Si baroeweh.
Si bassa.
Sibodak.
Si boeroek.
Si boesoe.
Sicydium.
Si da.

!

.

i
P
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H;!
■

;;

i
en:! T.

! i
; Tabadiko.

Tabadiko Akè.
Ta bal yang langi.
T abalong 

K 1 o e w a. 
Tabangkang.
Tabanus.
Tabar-tabar.
Tab ja.
T a b o e n g B e r o e k. 
Tadoeidoei.
Taenia.
Tafi-Mopat.
Tagalolo.
Tagetes.
Tagin.
Tagoh-Tagoh.
Tahaki.

i

e n

Sala.
Soriti.
Sosoro.
Spathodactylus. 
Speervisch. 
Spermaceti- Whale. 
Sphaeropaeus. 
Sphenurus oxyurus. 
Sphyra.
Sphyraena.

!
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Tatéboc.
Ta waan.
Ta was en.
Teak.
Teboean.
Téboc Téboe.
Te b wan.
Teëp.
Téëp.
Tegerat.
Tei.
Teimandoe.
T e k a r i.
Tekenkek (i k a n). 
Tekke n.
Tekoekoer.
Telagoe.
Telasih.
T e 1 e d o e.
Teleggo.
Teleng.
Telewal.
Téli.
Téli Ela.
T e 11 o (hoofd

plaats).
Tello Parangloë.
T e 1 o k Boeboen. 
Telok Gloempang.

„ Kasei.
„ Kroct.

(Kajoe, A- 
kar, R a-

Thiahr.
Thladiantha.
Thriponax.
Thryssa.
Thunberg (K a r 1 

Peter).
Tiboe.
Tibowang.
Tiga.
T y o n g o f Tiong. 
Tyong ajer.
Tima h.
Timalia.
Ti manga.
Timbanganten.
Timocl.
Timoer.
T i n a w o e n.
Tindito.
Tineae.
Tingaloeng.
Tinggalong.
Tingkom.
Tintin-soengei.
Tio.
Tioeng-Alau.
Tioep-api.
Tio Met me.
Tiong.
Tiong A 1 o u.
Tiong-Ayer.

„ -Batoe.
„ -Lampej.

T i p a-T i p a-H o ö. 
Tireni.
Tithonia Diver- 

s i f o 1 i a.
Tityus.
Tiwadak.
T j a b é D j a m o e. 
Tjabé Tjèngèk.
Tjaè.
Tjah-Rajah.
Tjai.
Tjakalan (I k a n). 
Tjakar Ajam.

Bèbèk.

Tjelegoeri.
Tjellang of Tj a- 

1 an g.
Tjendawan.
Tjèngeh.
Tjenginging.
Tjengkalsèwoe.
Tjengkoerai.
Tjerna.
Tjetoengok.
T j e t o.
T j i a s e m.
Tjibeureum.
ïjidamar,
Tjiglet.
T 3’ i h e a.
T j i h e r a n g.
T 3' i h e u 1 a n g.
Tjikemboelan.
Tjikondang.
T 3' i 1 a k.
Tjili.
Tjiling of Tjeleng. 
Tjilokotot.
T 3’ i n a g o e r i. 
Tjinga-Tjinga.
Tjingkreq.
Tjioeng.
Tjiong.
Tjibabela.
T j i p e u d j e u h 
T 3 i p o e t r i.
Tjiratjat (Ikan).
Tjiritjet.
Tjisondari.
Tjiss.
Tjitjikoeran.
Tjitjingi.
Tjitjohan.
Tjoemalagi.
Tjoetjak.
Tjotèk (Ikan).
Tjowean.
Todong.
Toe.
Tooa.
Tocal.
T o o b i n.
Toehoe of Toe- 

t o e h o e.
Toeih.
Toeis.
Toekang.
Toekar.
Toeksong o. 
Toelang»Toelang (Ikan). 
Toelasih.
Toclio.
Toembak.
T o e m b a w a. 
Toendjang.
Toengking.
Toeöeng.
Toeris.
Toetarwaroe.
Toet oei.
Toetoet.
Togo.
Toigoe.
Tokki-Koeri-Koeri.
Tolasi.

T a h i 
Angin soekan,

R as o e k).
T a li o e.
Taindé.
Taipa.
Takaip.
Taki.
Takoeh.
Takoeh- Belangan.
T a 1 a g (ikan). 
Talangers.
Talas.
Talegallus.
Talendé.
Tali Morea.
Talinsangi.
Talioe.
Tali Oedjan.
T a 1 i s e.
Tamala.
T amaté.
Tambak-Mèrah (Ikan).
Tambangan.
Tambelan.
Tarapelin e. 
Tampoeah.
Tampoenei.
T a mpoo a.
T a m p o s.
T and a-T anda 

(Ikan).
T a n d é.
Tand yang. 
Tandjoeng 

m a n t o h.

i
l
!
:

-

P a o e hTelok 
Noord.

Telok Paoch Zuid
en Onderhoo- 
righcden.

Telok Scmawch, 
T a ngal a. Teloloar.
Tangalasa. Te ma.
Tangaloeng. Temajah g.
Tangang-Tangang Djara | T e m anga 1.

Kali. T e m bakkan g.
Ni-

Se-

:Tembono.
Tcmedak.kan re.

Tangan Tangan Rajoet. J Temoekoes.
„ Tjoet. Tcniponè k.

Tanggarlasan. T en gg e-T c n g g e.
Tanggilang. Toradi.
'I'anggoli. * Terahan.
Tangiling.
Tangkara.
'1'angkolo.
Tangoen.
TangoeÖen Tangtcmaar. | T o rbanga n R a- 

I 3’ o e t.
' T e r b a n g a n Tjoet 
i Teredo. 
i Teromböeoek.
| Tori. 
i Téri. 
j Tori Ela.
| Terkookoo. 
i Termos.

Terok.
Tetoel.
Tetranthera. 
Tewasen.
Téwélak.
Thelisoh.
Thelyphonus.
Tnus.

yy

Tjakocroe.
Tjalapari.
Tjamin-Tjamin.
Tjampa.
Tjampada.
Tjampaga.
Tjampaka Bocloc.
T 3 ampel.
T j a n d e n.
T jangkoedoc 

Goenoeng. 
Tjangkre.
Tjangtjaratan.
Tjaoe.
Tj a pong-Tj apong.
T j a r a k m o n. 
Tjaritje.
Tjaro-Boelan.
Tjaro-Ko-os.

| Tjattoeh.
I Tjobongan.
I Tjekitoet.

Tjekocr.
Tjelagi.

:; Terai Djawa. 
i Tcrang Doenja. 

T era p. 
Teratai.

|
1

T a n g o e ö e n. 
Tanke-Seitan.
'I’anoe.
Tan ow.
Tanygnathus.
Tanyptera.
Taouroe.
Tapi-'J’api (Ikan). 
Tarakoei.
Tarigi.
Tarocht.
Taroen taroen. 
Taroetocng.
Taroetoeng Siténi Ma- 

noek.
Tarsius.
Tatao.

:
■

;

:

J
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Wiar Oeöen.
W i c h m a n n (C.E.A.) 
Widi-Widoea.
Wijaoe.
Wilde dieren. 
Wili.
Wit asem.
Wit d j a r a n.
Wit kapal.
Witocng.
Wiwi.
Woeak.
W o e d o e.
Woeloed.
Wocmbi.
Woetiean.
Woewocjoen.
W o e w o e k. 
Woewoe-rawa.
Wokna.
Woijo.
Woitau-koeikoei.
Wojakis.
Woka.
W o k a- W o k a. 
Wokwoka.
Wolwal.
Wonderolie.
Wonggé.
Wongkai.
Wongkis loloën.
W o n o 1 o p o. 
Wonorcdjo.
Wontis loloën.
W o o d-a p p I e. 
Woonene.
Woro-wari.
W o r a w a r i. 
Worsten boom.
W r i n g i n.

Walaan.
Walan.
W a 1 a n g-K a d d a.
W a 1 a n g-S e m b a h. 
Walantakan.
Walè.
Walèd.
Wale im pocket.
Waléri.
Walikookoc n. 
Waloe.
Waloe deleg.
Walontas.
W alschot.
W a n a j a s a. 
Wanakarta.
W a n a r a d j a.
Wanga.
Wangocrer.
Warahe.
Wardsche Kis

ten.
W a r e d j i t.
Wargoel.
Warya.
Warimbing.
Waring.
Waringi.
W a r i s i.
W a r o e 1 a o e t. 
Waroc lot.
Waron.
W a s i a n.
Watata.
Waterkastanje.
Waterlelie.
Waterlooplein.
Waternoot.
Waterputten.
Watoe.
W a t o e P o e r o e. 
Watt (George). 
Watta Boekoe Lawan. 
Watta Mahina.
Wawa.
Wawali.
Wawa oe lingen.
We ber (Max Wil

helm C a r 1).
W edan i.
Wefers B e 11 i n k 

(Hend ri k). 
Weheraol.
Weitoi.
Welaan.
Welahan.
W e n o a n g,
Wercgoe.
Wcri.
W é r i.
Westgat van Soerabaia. 
Wetes.
Wetraa.
Wewadi.
Wéwéhan.
W bitton (N i c o- 

1 a a s H a n s Wil
le m S t u m p h i u s)

Tulpenboora.
Tupaja.
Turacoena.
Turdus.
Turksche tarwe. 
Turnix.
Turtur.

Toloen.
Tombasian. 
Tombilang (Ikan). 
Tomin i-B och t. 
Tomok.
Tompinis.
Tompodoe.
Tomtomman of Tototan. 
Tongaw.
Tongke.
Tongkèng.
Totondoewé.
Toöengaw.
Toohook.
Topai- Galang -Pra hoe. 
Topai-Tjitjor.
Torane.
Torian.
Tornau.
Toroen.
Torop.
Tortelduiven.
Totanus.
Totombé.
Totoöden.
Totoöden oe watoe. 
Totooren.

U.

Umbrella Indica.
Umpua.
Univalven.
Upeneus.
Upenoides.
Urococcyx.
Urostigma.
Ursus.(•

i

V.

V a 1 s c h e Kina.
Varkenshert.
Varke nspruim.
Verbeek (Rogier
Diederik Marius).

V e r g e e t-M ij-N i e t.
Verindisching

van het Neder
land s c h.

Vermiljoen.
Vernisboom.
Verovering van 

Java door de 
Engelse hen 
1811.

Verpa indigoco- 
1 a oud.

Vespertilio.
Victoria Regia 

L i n d 1.
Viverra.
Viverricula.
Vliegende Maki.
Vliet (Christi- 

aan PicterJo- 
hannes va n).

Vogelgierst.
Vogelvangcnde 

boom van Java.
Vrouwenregeering.
Vruchten (e e tb a- 

r e) en V' ruch- 
tenteelt.

:
: oe watoe.r- Tototan.

Toxotes.
T o y a n g.
Traaglooper.
Tracha.
Trachurus.
Trachycomus.
Tragop.
Tragulus.
Trakot.
Tre.
Treba Djapan. 
Trechter (De).
Treron.
T r i b a n g (Ikan).
Trichiurus.
Trichoglossus.
Tridacna.
Trigona.
Trigonocephalus.
Tring.
Tringa.
Tring Betoeng. 
Triticum.
T r o e k o.
Troele
Troempah (Ikan). 
Troentoeng.
Troesi.
Trogon.
Troonsopvol

ging-
Trijgon.
Trypauchen. 
Tschirch (Alex 

ander).
Tshing-Kau.
Tsiankar.
T 8 i n g-s h a n of 

T i e n t j a u.

!
V

i n

x.
I!'
I t ! Xantliolaema. 

Xiph idiopterus. 
Xyloeopa. 
Xylolepes.

;
Hf

i
: Y.i!: IJ 7. e r m a n 

Wille in).
(J a n

l Z.
r i

Z a c a t o n.
Z a 1 m.
Zancloslomus.
Zanclus.
Zedoaria.
Zee b r a s e m s. 
Zeeën (zeevaart

kundig). 
Zeehanen.
Ziphius.
Zonoenas.
Zuid-Florcs.

i W.

Waat.
W a d a s. 
W a d j a k. 
Wahoe.
W a i 1 a.
Waimcléba.
Waimoen.
Wakatan.
Wakoe.

;
I

!

^ :
i
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TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN.!

DEEL I.
BI. “kolom regel. 

25 v.o. Toevoegen: Het verschil tusschen gom copal en gom damar is bij het 
in brand steken dadelijk vast te stellen. Het eerste geeft een vlam en 
brandt geheel op, de tweede geeft geen vlam en druipt af als kaarsvet 
1000 varkens moet zijn: 7000 varkens.
invoegen: H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt. De residentie Ambon 
in Tijds. v/h. B.B. XLVIII afl. 4 en 5; — Rumphius-gedenkboek 
(uitg. Kol. Inst. 1902). 
staat: controleur, lees: assistent-resident. 
amok en wök te lezen: amük en wülc.
AMPALONG. Zie KARPERACHTIGEN vervalt, 
achter Ampibabo te lezen: Voormalig.
ANAKALA, landschap in Z.W. Soemba is niet opgenomen, 
staat: Een zeer breede baai, lees: Een baai.
Het gedeelte: en de Besitang -
„liggen” doen volgen: Zie voorts OOSTKUST VAN SUMATRA, Dl. 
III bl. 141 en Zeemansgids O.I. Arch. dl. II. 
weglaten: c.
In te voegen: ATJÈH-INSTITUUT. Zie INSTITUTEN.
In te voegen: BAKENGELDEN. Zie HAVEN EN ANKERAGEGEL- 
DEN.
vervalt de verwijzing: BAKKOEL. Zie WALANG KADDA. 
geliefkoosde moet zijn: geliefde.
Deze administr. indeeling is gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 no. 518. Bangli 
en Gianjar zijn ingelijfd bij het rechtstreeks bestuurd gebied, 
achter: Verhoeven, te plaatsen: (Vcrhoeff). 
in te voegen: Zie JAVA, geschiedenis.
BATAKINSTITUUT moet zijn: BATAKSCH INSTITUUT en worden
overgebracht naar bl. 1S3, kolom 1.
Het gedeelte van het artikel BATANGALAI na het woord „standplaats” 
vervalt. In de plaats daarvan moet gelezen worden: Birajang, aan de 
Alairivier gelegen, een belangrijk handelscentrum, ten N. waarvan 
uitgestrekte rubberaanplanlingen liggen. Het district omvat het N. W. 
der onderafdeeling Barabai. De voornaamste kampoengs zijn: Birajang 
met groote pasar en Gouvernements inl. school, Iloeng met pasar en 
verbindingsweg naar Amocntai, Kambat en Loh Bësar Barabai, stand
plaats van den controleur, met groote pasar (vooral belangrijke rijst- 
handel) en Gouv. inl. school. Het district is rijk aan rijstvelden, die zich 
tot de grens van Amoentai en Balangan uitstrekken. Do bevolking is 
welgesteld en bestaat uit Malciers en Dajaks. Eerstgenoemden zijn land
bouwers en handelaren. Laatstgenoemden, aan den bovenloop der Alai 
wonende, zijn bijna allen tot den Islam overgegaan en vinden hun be
staan voornamelijk in het verzamelen van boschproducten. Het karre- 
transport langs de wegen is aanzienlijk. Aan den veestapel, die vrij 
groot is, wordt weinig zorg besteed. Uitgevoerd worden rijst en bosch
producten.
100° 48' 7."5 O.L. ino t zijn: 100° 48' 37". 05 O.L. 
achter: opgebouwd lees; en de Kwitangkcrk der Christelijk gereformeer
den op Kwitang. 
achter BATOE. lees: Vroeg:re. 
achter BATOEDAKA. lees: Voormalig.

In deze errata zijn niet opgenomen verbeteringen van Inlandscho woorden en benamingen 
van Dl. I. Wijzigingen in de administratieve indeeling worden, v. z. v. niet in deze opgave 
vermeld, opgenomen in de aanvullingsvellen.

217
i

2 13 v.o. 
G v.o.

35 !37 2

2 6 v.o. 
32 -33 v.o. 

14 v.b. 
11 v.o.

40
148 ;
2

49 1
2 ;

15 v.b. 
18 v.b.

161
gelegen is vervalt; na het woord

10 v.b.72 2
289

101 2

1 v.b. 
19 v.o. 
25 v.b.

105 1
108 1

2113

132 2 2 v.o. 
26 v.b.166

175
1
1

183 2 27 v.o.

1187 25 v.b. 
16 v.b.

I
191 2

206 1 2 v.o. 
31 v.o.208 1
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regel. 
8 v.b.

BI. kolom
in te voegen: den uitermate rcmmenden invloed door Baud uitgeoefend' 
op den gang van zaken in do Buitenbezittingen in het algemeen. (Zie 
KOL. POLITIEK).
BEANG. Zio PASAR BEANG vervalt.
Voor „rood” en „rood geschilderd” te lezen: wit. 
staat: jaar in Bericht aan zeevarenden n°. 1 van het Ministerie van 
Marino, lees: jaar in do bijlage II van de zeemansgidsen voor den Oost- 
Indischen Archipel (Betonnings en Bebakeningsstaat) en in Bericht aan 
zeevarenden n°. 1 van het Departement der Marine, 
staat: (Ind. Stb. no. 2S) lees: (Ind. Stb. no. 38).
BEDER. Zie KAMBING OETAN. vervalt, 
staat: BEDÖJÖ, lees: BÉDOJO.
staat: IN- EN UITVOERRECHTEN, lees: in- en uitvoerrechten. 
Achter: (Ind. Stb. 1913 no. lol) toe te voegen: Volgens Ind. Stb. 
1918 no. 167 wordt met ingang van 1 April 1918 deze belasting, v.z.v. 
eerstgenoemde drie diersoorten betreft, ook geheven van de Gouverne- 
nientsonderhoorigen in onder inl. zelfbestuur staande landschappen 
van dit gewest.
Bij Belasting op honden toevoegen aan de Ind. Stb.: 1917 no. 167, 
1918 nos. 129 en 176 on bij Chineesche dobbelspelen, dat de pacht 
daarvan in de gewesten Oostk. van Sumatra, Atjèh en O. (uitgez. Gajö- 
LoeÖs en Alaslanden), Riouw en O., Billiton, W. Afd. Borneo met 1 
April 1918 door een licentiestelsel is vervangen (Ind. Stb. 1918 no. 160). 
De verwijzing: BENGER (soend.). Zie LAGERSTROEMIA vervalt. 
In art. BENGKAJANG 2e regel vervalt: tijdelijke.
Bijvoegen: en Dr. M. J. Sirks, Ind. natuuronderzoek, bl. 255 enz. 
Bijvoegen: Dr. M. J. Sirks, Ind. natuuronderzoek.
Het artikel BESITANG aanvullen met: „Bij de kampoeng Besitang — 
aan de gelijknamige rivier gelegen — is de verbinding tot stand gekomen 
tusschen het spoorwegnet der Deli-spoorwegmaatschappij cn de Atjèh- 
tramlijn. De verlenging van eerstgenoemd net, uitgaande van Pangkalan- 
Brandan, werd n.1. in het jaar 1919 voltooid, terwijl de tiitbrciding van 
de Atjèh-tramlijn van Pangkalan Soesoeh, aan de Aroebaai, naar 
Besitang reeds in het jaar 1917 tot stand was gekomen. Zie SPOOR- EX 
TRAMWEGEN.
na: Djember, invoegen: , Bondowoso.
In literatuuropgave artikel Billiton opnemen: J. C. Mollcma, De ont
wikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton Maatschappij (1918) 
voor: laatstelijk, lees: in 1916. 
staat: 74000, lees: 122 000. 
staat: 50 000 lees: 98 000. 
staat: 1000 tot 1500, lees: 2000 tot 2800. 
achter: geiten, in voegen: van Manggarai.

8 t/m 10 v.b. Deze regels vervangen door: De handel is vrij belangrijk; in 1915bedroeg 
de totale waarde der uitgevoerde producten, in hoofdzaak uien, katjang 
idjoe en paarden, ruim een millioen gulden; terwijl aan diverse handels
artikelen werd ingevoerd voor eene waarde van bijna / 480.000. 
staat: 3, lees 5.
achter Sapee, doen volgen: RasanaE en Donggo. 
na: weder, doen volgen: onderdistrictshoofden en.

35 —33 v.o. De zin: Bovendien .... kampongs vormen, vervalt.
Lees in de plaats van: de landschappen lteo en Pota, .... en verdeeld: 
,.het landschap Manggarai onder een naib, d.i. vertegenwoordiger van 
den Sultan van Bima en verdeeld in 3 radja bitjarasehappen n.1. Reo, 
Laboean Badjo en Roeteng, welke weer verdeeld zijn” ....
De woorden: ,.de kampongbewoners .... door den Sultan die” te ver
vangen door: het landsehapbestuur aangesteld, terwijl de sultan.... 
staat: naibs, lees: naib.
staat: laatstelijk, lees: in 1916; voorts: 700 lees: 1100. 
staat: 10.000, lees: 4000. 
staat: een voorname, lees: do voornaamste.
staat: daar geplaatste gezaghebber, lees: ambtenaar B.B. te Ilaba bij 
Bima gevestigd, 
staat: pannen, lees: sirappen.
invoegen na Vgl.: Bijdr. T. L. en Vk. 3e serie, VII. 88. 
achter: BLEEKER te plaatsen: (Dr. PIETER), in stede van (PIETER). 
toevoegen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek, 
achter: Ind. Stb. 1904 no. 228, te lezen: gewijzigd bij Ind. Stb. 1917 
no. 621.
toevoegen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek.

211 1

1212
9 en 22 v.b. 

7 en S v.o.
2
2

1 1 8 v.o.213
1214

216 2 35 v.o. 
19 v.o. 
13 v.o.

226 2
258 2

M
Hl

; 263 1
i

>
!

2267
2
2275 14 .o.

12 v.b.2277
278 1

■:I

2279 22 v.b.
306 2

2 13 v.o. 
12 v.o.

11 v.o.
14 v.o. 
10 v.o.

307 1I
2

[

308 1 34 v.b.
35 v.b.
36 v.o.i

32 — 31 v.o.

28—25 v.o.:
24 v.o. 
9 v.o. 
8 v.o. 
6 v.o. 
3 v.o.

;

2 4 v.b. 
8 v.b.

2314
315 1 13 v.b. 

4 v.o.2

2 23 v.b.317
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regel. 
15 v.o.

BI. kolom 
335 2 staat: Kapoes, lees: Kapoeas.

staat: BOEROENG-OONDAN, lees: BOEROENG-OENDAN.
achter: hem, invoegen: , nadat hij tevoren benoemd was tot lid der 
Natuurkundige commissie, en aan het slot van het art. BOIE toe te voe
gen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek, bl. 113—116. 
na: vernieuwd, invoegen: maakte twee eeuwen lang den grondslag iiit 
van do betrekkingen tusschen het Gouvt. en de bondgenootschappelijke 
en leenroerige landen in Zuid-Celcbcs, maar.
achter: begraven is, toevoegen: Op Mauritius draagt nog een berg den 
naam P. Bothbcrg.
toe te voegen: Zie nader Ind. Stb. 1917 no 130 ten aanzien van registers 
van den burgerl. stand voor Chineezen.
aan literatuuropgave art. BURGERS toevoegen: Bijdr. K. I. T. L. en 
Vk. 70 (1915) bl. 595.
CELEBES sub. B. De admin. indeeling van het gouvt. Celebes en O. 
is gewijzigd bij Ind. Stb. 1916 no. 352 en 1917 no. 249.
Onder het staatje in te voegen: Voor de geschiedenis, zie bij de onder
deden.
De administratieve indeeling, vermeld in de slotalinea van het artikel 
CELEBES EN ONDERH. (GOUVT.) is gewijzigd bij Ind. Stb. 1916 
no. 352 en 1917 no. 249.
staat: Amahai, lees: Piroe (Ind. Stb. 1916 no. 384). 
staat: Kwaos, lees: Waroe (Ind. Stb. 1917 no. 57).
Het hoofd van de bladzijde moet luiden: CHINEEZEN —CHIRUR
GIJN-OF DOKTER VISSCHEN.
Het hoofd van de bladzijde moet luiden: CHIRURGIJN —OF DOKTER- 
VISSCH EN-CHRISTEN INLANDERS.
De aanteekening in het art. CONSTRUCTIE WINKEL (ARTILLERIE): 
„waarvan, voorzoover nagegaan is kunnen worden, voor het eerst officieel 
sprake is in een besluit van den Commissaris Generaal over Ncd. Indië 
van 16 Februari 1827” is onjuist, daar de Constructie Winkeleene stich
ting is van Daendels en reeds bij besluit van 8 Juli 1808 werd opgericht. 
Zie N. I. Plakaatboek XV, p. 42.
staat: Wetar, lees: Kisar; achter: afdeeling invoegen: Z. Timor en eil. 
„en” wordt „der”.
De bevolking is sedert geheel tot het Christendom overgegaan, 
staat: 5 — 6000, lees: 4 — 500.
Aan het slot van het art. DANSEN toevoegen: Voor dansen op N.-Guinea 
zie v. d. Sande, Nova Guïnca.
De verwijzing DAOEN PENGGAGA luidt bij Hydrocotyle: daoen 
bërgagang.
In het hoofd in stede van DELI-RIVIER te lezen: DELI (POELOE). 
Het hoofd te lezen: DELI POELOE-DELL RIVIER.
In het hoofd in stede van DELI (POELOE) te lezen: DELI-RIVIER. 
staat: 1905, lees: 1915.
Onder Departement B.B. nog toe te voegen: inlandsch volksonderwijs.
Aan liet slot van het art.: DIARD toevoegen: en Dr. M. J. Sirks, Indisch
natuuronderzoek bl. 116.
staat: dit gebied, lees: het diepzeegebied.
staat: geliefkoosde, lees: geliefde.
staat: Palaglar, lees: Palahlar.
staat: DJARAK KOESTA, lees: Djarak koeda.
staat: DJENGALA, lees: üjanggala
staat: Mataram, lees: Djokjakarta.
DJONGKONG is sedert ingelijfd bij hot rechtstr. bestuurd gebied (Ind.
Stb. 1916 no. 388).
staat: Gom ma, lees: GSmak.
Aan het slot van liet art. DRINKWATER toevoegen: voorts Tillcma’s 
Kromoblanda, I.
DUIZENDGEBERGTE. Zie noot onder aan kolom l, bl. 135, Deel II. 
staat: Kreeftachtige dieren, moet zijn: Schaaldieren; achter: hechten 
zich, invoegen: in de jeugd.
den zin: ditzelfde kan___ in Nederland geleend, te vervangen door:
de Ger. Kerk te Socrabaja door één predikant, 
staat: R. R. Falck, moet zijn: A. R. Falck. 
staat: NICOLAAS, moet zijn: NICOLAUS. 
staat: vorige, lees: 18e.
toevoegen: meer bijzonderheden in Dr. de Haan’s Priangan. 
te lezen: D e Vercenigdo Musea van de Vereen iging 
tot beoefening van Ovcrijssclsch regt

1340
■11 v.b.2342

.
|

26 v.b.2347 I

M2 22 v.b.403
■

2 30 v.o.421

423 2

464 2

466 2 r
i

467 2

28 v.o.
29 v.o.

2471

487

488

15-17 v.b.2524

2 11 v.o.569

10 en 11 v.b. 
20 v.o.

570 1

572 1

2I
i 579

580
581 
581 
586 
598

;

31 v.b.1

21 v.b. 
12 v.b. 

7 v.o. 
35 v.b.
21 v.b. 

1 v.o.

601 I !2
603 1

I616
619
622
625

: 2
2
1:

i9 v.b.640
i2

647 2
19 v.o.654 1

1
2 20-17 v.o.661

17 v.b. 
29 v.o. 
28 v.o.

3 v.o. 
34-37 v.b.

667 2 ;
671 2 i

2
2 •:

690 1
gc-c n

:

v
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regel.BI. kolom de Verecniging tot ontwik-scliiedenis
k e 1 i n g van de provinciale welvaart te Zwolle 
bezitten ook ....
toe te voegen: Deze verzameling is in 1916 overgebracht naar hot 
Princcssehof te Leeuwarden.

en van

25 v.o.1690

staat: gebroeders, lees: neven.
staat: Tryponosoma, moet zijn: Trypanosoma.
staat: equiperduus, moet zijn: equiperdum.
staat: Kadjoe kedhang (jav.), lees: Ivadjoe Kedliang (jiad.).
vóór: PIETER, in te voegen: Dr.
aan het slot van het art. FROMBERG toevoegen: Dr. M. J. Sirks,
Indisch natuuronderzoek.
staat: verkrijgt, lees: verkrijgen.
staat: ros, lees: rosé.
achter: porceleinhoorns, te plaatsen: (Gypraea). 
achter: opgegeten en, te lezen: welke kapsels.
Dc verwijzing: GEBROEDERS (DE TWEE). Zie SINDORO. vervalt, 
staat: tjoeclitjocr, lees: tjoehtjocr.
In laatsten regel der alinea tusschen de staatjes moet voor ankera-
gelden gelezen worden: ankeragegclden.
in te voegen: GËMAK. Zie SNIPKWARTEL.
staat: J. K. Hasskarl, lees: J. C. Hasskarl.
staat: walirag, moet zijn: walirang.
staat: Rademacher, moet zijn: Radcrmacher.
achter: 2e druk 1884, te plaatsen: opnieuw uitgegeven onder leiding
van Dr. H. C. Prinsen Geerligs, Amst. 1913.
bij te voegen: Zie Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek.
achter: GRESHOFF tusschen de haakjes te plaatsen: Dr. en aan het
slot: Zie ook Dr. M. J. Sirks, Indisch natuuronderzoek.
staat: Tanah batoe, moet zijn: Kota Nopan.

2 v.b. 
ov.b. 

20 v.b. 
24 v.b. 

2 v.o.

2
1706

725 2
1726
2

26 v.o. 
23 v.o. 
21 v.o. 
21 v.b. 
17 v.b. 
3 c.o.

1742
2
2

' 744 1
746 1

2747
2757

22/23 v.o. 
14 v.o. 
39 v.b. 
22 v.o.
9 v.o.

759 1
771 1

2
773
804

1
1

3 v.b.2
818 1

13 v.o.829 2

DEEL II.'■

-
ad HAVEN EN ANKERAGEGELDEN. Deze gelden zijn sedert 1 Jan. 
1919 door de Bakengelden vervangen (Ind. Stb. 1918 no. 329). 
staat: (mal.), moet zijn: (soend.). 
de verwijzing: HIDJI. Zie KIDANG, moet vervallen, 
achter: D. A. Rinkes. Dissert, Leiden 1909, p. 1—21, in voegen: B. 
J. O. Schrieke, Het boek van Bonang. Dissert. Leiden, 1916: H. Kraemer, 
Een Javaansche primbon uit de 16e eeuw. Dissert. Leiden 1921,

5 en 6 v.b. „puimgesteenten” lees: „puingesteenten”.
„Kedjamban” lees: „Ködjambon”.
staat: Sprinkhaan. Zie RECHTVLEÜGELIGEN, lees: Vliegende 
hagedis.
staat: Toembang Titi, moet zijn: Nanga Tajap. 
staat: W. C'. T. Elout, lees: Mr. C. T. Elout. 
staat: fraaie, lees: fraai.
staat: vlakcompositie, lees: \lakkencompositie, 

laatste regel tusschen breide en snijwerk een — te voegen.
achter „tempels” geen punt maar een komma. „Van” wordt „van”, 
de , achter althans vervalt.
staat: verheven afbeeldingen, lees: verheven, afbeeldingen, 
staat: Mantrams, lees: Mantra’s, 
staat: Cilpaijastra’s, lees: cilpa^astrr’s.
Lees in de plaats van het hiervermelde bij het artikel Laboean Amas 
het volgende: District der onderafdoeling Barabai, afdeeling Oeloc 
Soengei, rcs. Z. en O. afdeeling van Borneo, onder het bestuur van een 
kjai (districtshoofd) met standplaats Pantai Hambawang. De voor
naamste kampoengs zijn: Pantai Hambawang met een pasar en een 
Gouv. inl. school, Hawéjan met een pasar, Benoea Koepang Walanghoe 
met een pasar. Pantai Hambawang is gelegen aan het kruispunt der 
wegen naar Kendangan, Amoontai en Barabai.” 
staat: en den, lees: e. de.
Lees in de plaats van: „Deze laatsten thans ruim 200 in getal” tot .. .. 
„thans honderden Indische heilsoldaten”: „Er zijn thans over de 300 
officieren, kudetten en employé’s. Het Leger heeft ook”
In de plaats van: „en” na Koelawi een , en na Sebedi laten volgen: 
„Ivapiroe, Minoesi , Gimpoe, Kantawoe en Ilouwiga.” 
na: Batavia, invoegen: en Bandoeng. 
staat: kolonie, moet zijn: kolonies.

67

29 v.b. 
6 v.b. 

36 v.b.

291
195

16S 1:

■ 2184
293 1 24 v.o. 

3 v.b.302 2

2 28 v.o. 
5 v.o. 

21 v.b. 
11 v.b.

304
414
477

1
2
1481
1
2 21 v.b.483i 2 24 v.o. 

33 v.o. 
33 v.o. 
32 v.o. 
16 v.o.

2484
486 1

500 1

5 v.b. 
2 v.o. 
7 v.b.

537 2
562 j 2
563 /1

17 v.b.563 1

26 v.b. 
19 v.o.



4

TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN. 895

regel. 
18 v.o.

kolomBI,
: „(residentie Semarang)” invoegen: en te Soerabaja is. De woorden: 

„werd enkele jaren geleden” komen te vervallen.
Vóór het ?rt. MAJANA opnemen de verwijzing: MAJALIBITBAAI. Zie
TËLOK WAIGEOE.
staat: Robébai, moot zijn: Rombébai.
toevoegen: Die datum is nader vastgestcld op 1 April 1918 (Ind. Stb. 
1918, no. 83).
staat: Michela Celebiea, lees: Michelia Cclcbica.

1563 na

1644

4v.b. 
29 v.b.

2660
1703

2723 31 v.o.

DEEL III.

In de lijst dor medewerkers is verzuimd op te nemen de naam van Prof. Dr. J. H. F. KOHL- 
BRUGGE, Buitengewoon Hoogleeraar te Utrecht, 

regel.BI. kolom
Instede van: Zie VEREENIGING TOT NATUURBESCHERMING 
(NED. INDISCHE) en ook VEREENIGINGEN, te lezen: Zie VER- 
EENIGINGEN, Dl. IV, bl. 545.
Achter: residenties, invoegen: Madioen.
staat: 180, moet zijn: 185. Achter het woord „scholen” invoegen: 
Een Eur. en een Inl. schoolopziener.
Achter: Tomohon, invoegen: (zie aldaar), 
staat: gesticht, lees: gevestigd, 
vóór: gevestigd, invoegen: gesticht 1858.
na: onderhoudt, invoegen: met 15 Eur. zendelingen benevens een 
zend. arts en 2 Chin. Holl. scholen, 
staat: 20 K.M., lees: 21 K.M. 
staat: bijna 5 K.M., lees: 44 K.M. 
staat: ruim 33 K.M., lees: 51 K.M. 
staat: bijna 16 K.M., lees: 284 K.M. 
staat: 304, moet zijn: 464; ruim 294, moet zijn: 30. 
staat: 60, moet zijn: 764.
Achter: voortduren laten volgen: Behalve de theecultuur (Tanang 
Taloe — 5000 bouw in productie) heeft ook do koffiecultuur, met Euro- 
peesch kapitaal gedreven, hare intrede in dit ressort, dat uit een oogpunt 
van Eur. cultures steeds belangrijker wordt, gedaan; men treft hier 
thans de koffieonderneming Arapoe-Gedang aan met 300 bouw koffie 
(robusta) in productie.
Bevolkingskoffieaanplantingen van belang komen voor in de nagariën 
Simpang Tonang en Tjoebadak, met belangrijke pasar’s, waar dit 
product wordt verhandeld, 
staat: 152.000 zielen, lees: 40.000 zielen.
staat: 320 Europeanen, lees: 20 Europeanen; 4; 050 Vreemde Ooster
lingen, lees: zeer enkele Chineczen.

23 en vlg. v.b. staat: „De stoot tot een krachtig optreden tegen de adatpartij schijnt te 
zijn uitgegaan van eenige hadji’s, die te Mekka getuigen waren van de 
hervormingen .... door de Wahhabieten” enz. Hieraan toe te voegen: 
Zie thans echter: B. Schrieke in Tijdschrift v/h. Bat. Gen. v. K. en W. 
LIX (1920) p. 252-256. 
staat: naar, lees: in. 
staat: 1910, lees: 1911.
Na: terugbetaald, bij te voegen: Sedert 1918 zijn alle tot dan genoten 
bijdragen in de geleden verliezen geheel terugbetaald. De betrekkelijke 
overeenkomst tusschen het Ned. Ind. Gouvernement en de Maatschappij 
(zie Bijblad no. 7556) liep, krachtens art. 18 dier overeenkomst, af 
met de laatste reis, die in dezen dienst in liet jaar 1920 gemaakt werd. 
staat: 1917, lees: 1918; voor 8.04 %, lees: 8.075 %. 
staat 1918, lees: 1920.
Hierboven invoegen: Lijn 5b. Singapore— Banka — Billiton.
Na deze regel laten volgen: Lijn 13a. Bandjörmasin —O.K. Borneo — 
Donggala.
Na lijn 16a laten volgen: Zuid-Borncolijn. Bandjörmasin —Semoeda — 
Pëmboeang — Sampit — Pangkalan Bon — Koemai.
Na lijn 25 laten volgen: Lijn 25a. Java — Madoera — Bali. 
staat: ls, lees: als.
staat: T. Pëtjaran, moet zijn: T. Pëtjaron.
Lees in de plaats van: Thans bestaat het voornemen om over een paar 
jaren tot den maatregel over te gaan: Thans — begin 1920 — is tot 
dezen maatregel overgegaan.
De erfpachtsgronden zijn door Djatiroto alweer aan het Gouvernement 
teruggegeven. De gronden worden thans ingehuurd.

3210 2

'12 1 7 v.o. 
2 v.b. V2

8 v.b. 
22 v.b. 
27 v.b. 
30 v.b.

20 v.b.
21 v.b.
22 v.b. 
28 v.b.
32 v.b.
33 v.b. 
25 v.o.

2154

1

.

20 v.o.
19 en 18 v.o. 1

:
246 1

12 v.o. 
1 v.b. 
6 v.b.

1255
256 1

41 v.o. 
21 v.o. 
5 v.o. 

28 v.b.2

32 v.b.

22 v.o.
4 v.b.

23 v.b.
21 en 22 v.o.

278 2 !
285 2 i

356 ;2 4 v.o.

i
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regel. 
32 v.o.
6 v.o. 

29 v.b.

BI. kolom
„djë ëngé,” moet zijn: djënëngé. 
staat: Sönt&la, lees: Sëntolo.
Instede van „Er is een hotel” te lezen: „Er zijn hotels”.

527 1
749 1
430 1

DEEL IV.
regel. 

30 v.o.
BI. kolom

In het woord Lauli is de a uitgevallen.
Met ingang van 1 April 1920 zijn de afdeelingen Noord-Nieuw-Guinea 
der residentie Ternatc en O. en West-Nieuw Guinea en Zuid-Nieuw 
Guinea der residentie Amboina van die gewesten afgescheiden en ver- 
eenigd tot een afzonderlijk gewest onder den naam Nieuw-Guinea (Ind. 
Stb. 1919 no. 50 jo. 1920 no. 164) 
staat: zitten, lees: zetten.
In den naam Gertjens is de eerste c uitgevallen, 
lees: 64 mijl.
staat: Soesin, lees Sjoesin.
In: Pëngaron is de ë uitgevallen.
In: Dëmak, idem. 
staat: 185, lees: 1854. 
staat: loozuur, lees: looizuur.
Het laatste woord is: liooge. 
staat: ± 5000 zielen, lees: ± 15000 zielen, 
staat: afdeelingen, lees: onderafdeelingen 
In het woord: tegen is de l uitgevallen, 
staat: d. Broek, lees: v. d. Broek.
In Nëgara is de g uitgevallen, 
staat: Kalippah, lees: Chalipah. 
staat: kokosnooten, lees: kokosnoten, 
staat: collectie, lees: collectief, 
staat: ceremonieën, lees: ceremoniën, 
staat: gefantaiscerd, lees: gephantaseerd. 
staat: ber, lees: der.

30 en 29 v.o. staat: BARE ’E-TAAL, lees: BARE’E.
23 en 24 v.b. staat: Pithecanthropusercctus, lees: Pithecantropus Erectus.

In: te is de letter t uitgevallen.
Bij Ind. Stb. 1921 no. 4 is, met intrekking van het bij Ind. Stb. 1918 
no. 157 vastgestelde Reglement, een nieuw Reglement voor den Post
dienst in N.I. vastgesteld, dat met ingang van 1 Februari 1921 in 
werking getreden is. De nieuwe Algemeene Bepalingen ter uitvoering 
van laatstbedoeld Reglement zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1921 no. 0. 
na: Ind. Stb. 1913 no. 631 te voegen: en 1921 no. 5. 
achter: ingevoerd, toevoegen: Dit is laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 
1921 no. 7.
achter: (Ind. Stb. no. 67) toevoegen: Dit is laatstelijk gewijzigd bij 
Ind. Stb. 1921 no. 7.

6 1
33 1

60 23 v.b.
27 v.b. 
23 v.b. 
15 v.o. 
34 v.b. 
38 v.b. 
32 v.o. 
34 v.o.

1 v.o. 
17 v.o.
28 v.o. 
21 v.o.

8 v.o. 
31 v.o.
12 v.o. 
20 v.b.

1 v.b. 
15 v.b. 
27 v.b.
13 v.b.

2
64 1

112 2
117 2
166 2

173 2
175 1
184 2
261 2
339 2
349 1S

r 353 1= 363 1
364 1
371
372

2
2

396 2I
!j 405 1

406 2
418 2 *
437 2
440 1 22 v.b. 

6 v.b.471 11

475
481

1 28 v.o. 
6 v.o.1

483 1 33 v.b.

495 1 7 en 8 v.b. 
32 v.o.
11 v.o.
9 v.o.

36 v.b.
3 v.o.
2 v.o.

13 v.o. 
29 v.b.

3 v.o.
21 v.o.
26 v.o.
29 v.o.
31 v.b.

1 v.o.
7 v.b. 

26 v.b.
1 v.b.
1 v.o.

12 v.o.

In het woord hajam is de letter j uitgevallen.
staat: da, lees: dat.
staat: me, lees: met.
staat: Borneoen, lees: Borneo en.
In: Dëmak is de ë uitgevallen.
achter: (sawah’s) moet komen een , ; staat : de sar, lees: de sa
staat: waa-, lees: waar. 
staat: Troepen, lees: troepen.
Bij Ind. Stb. 1920 no. 736 is het aantal natuurmonumenten uitgebreid, 
staat: arsenigzuur, lees: arsenikzuur. 
staat: Soemënap lees: Soemënëp. 
staat: n, lees: in.
staat: waroe (IV), lees: waroe (IV 697).
staat: Jogjkaarta, lees: Jogjakarta.
staat: daem, lees: dalem.
staat: omkransd, lees: omkranst.
staat: (II 803), lees: (I 803).
staat: Batak-Instituut, lees: Bataksch Instituut.
staat: adden, lees: daden.
staat: XANTHOPYLLUM EXCELSUM, lees: XANTHOPHYLLUM 
EXCELSUM.

500 1
502 1
504
515

2
2
2519

530 1
2545
1554

564 1
1569
2

634 2
2635

669 1
699 1■

2765
2783
1797
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