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Aardolie Maatschappij (Ned.Ind.) A 160
Aardrijkskundige Onderzoekin
gen A 206, 227
Abak A 126
Aboekasan Atmodirono (Mas)
A 22
Adatrecht I 6; A 127
Adiredjal 9; A 257
Adoptie I 11: A 43
Akar Bahar I 25; A 228
Akte van Verband A 35
Alal A 126
Alang Lawas I 27; A 228
Algemeene Maatregelen van Be
stuur A 179
Aloet A 126
Alor I 31; A 228
Amabi I 33; A 229
Amahai (onderafd.) I33;A329
Araahai (hfdpl.) I 33; A 329
Amanatoen I 33; A 229
Amanoeban I 33; A 229
Amberbakèn A 229
Ambèrpon I 34; A 229
Amboelorabo I 34; A 229
Ambtenaar I 42; A 362
Ambtssieraden A 179
Arafoan I 47; A 229
Amuentai(onderafd. )X47;A207
Amoentai (distr.) I 47; A 267
Amocntai (hfdpl.) I 47; A 267
Amoerang(ondcrafd. )147; A 229
Amoerang (hfdpl.) I 47; A 229
AmpÖnan I 48; A 229
Ampibabo I 49; A 230
Anas I 49; A 230
Andeuë en Lala I 50; A 170
Andoeng X 50; A 230
Animisme I 53; A 35
Ansoes A 230
Ansoes-Vogel A 230
Anthropologische Onderzoekin
gen A 135
Arad A 126
Ardjowinangocn I 59; A 230
Arèö I 59; A 170
Arfakkors I 60; A 230
Arfoo I 60; A 230
Aroo-Eilanden I 61; A287
Aroet A 126
Aron I 62; A 170
Asalian I 65; A 230
Assistentenregeling A 230
Atapoopoe I 68; A 232
Atoeran I 95; A 179

Autonomie A 99
Baa of Namoedale I 98; A 232
Babah Awé, Djinampröng en
Nó I 99; A 203
Babar-Eilanden I 99; A 288
Backeleisprauw A 126
Bada I 100;A 233
Bagan Si Api Api I 103; A 233
Bagoes Koening I 103; A 233
Bahtëra I 104; A 126
Bajang I 104; A 233
Bakengeld 167; A 29S
Balambangan I 105; A 219
Balangan I 106; A 267
Balangnipa I 106; A 341
Balapoelang I 106; A 233
Baloek A 126
Baloer A 126
Balohanbaai I 129; A 169
Batnbi en Oenóë I 130; A 170
Bandar I 134; A 233
Bandawasa I 346; A 321
Bandjar (Midden-Priangan) I
134; A 355
Bandjar (Bali) X 134; A 233
Bandjar (Banjoema*) I 134; A
233
Bandjarnegara I 135; A 233
Bandjermasin(afd.)1137; A267
Bandjermasin (onderafd.) X 137;
A 267
Bandjermasin (hfdpl.) X 137;
A2Ö7
Bandoeng I 138; A 355
Bangil (afd.) I 140; A 234
Bangil (distr.) X 140; A 234
Bangil (hfdpl.) I 140; A 234
Bangka X 140; A 233
Banglcala'an I 140; A 268
Bangkalan (afd.) I 140; A 233
Bangkalan (distr.) I 140; A 233
Bangkinang I 140; A 233
Bangko A 126
Banjoeasin en Koeboestreken I
142; A 234
Banjoebiroo I 143; A 234
Banjoemoedal I 144; A 234
Banjoewangi I 144; A 322
Banka I 159; A 235
Barabai I ieS; A 268
Basërah X 174; A 235
Batang (reg.sch.) I 183; A 235
Batang (hfdpl.) I 183; A 235
Batang Harau I 184; A 235
Batang-Loepar I 185; A 235
Batang Natal I 185; A 236

Batang-Toroe-Districten 1186;
A 236
Batavia (resid.) I 186; A 236
Batavia (stad) X 187; A 236
Batavia (Baai van) 1192; A 237
Batjan (Sult.) 1204; A 287
Batjan of Seki X 205; A 288
Batjansch I 206; A 288
Batoe I 206; A 237
Batoe Bapahat I 206; A 237
Batoe Batoe I 206; A 205
Batoe ICapedoe A 237
Batoedaka I 208; A 237
Batoelitjin I 208; A 268
Batoeradja I 209; A 237
Bawal I 211; A 237
Bawangio I 211; A 237
Bebakening I 212; A 299
Bëkasi I 222; A 237
Bekoempai I 222; A 268
Bèlangbèlang l 222 ; A 288
Bélarang A 126
Belastingen I 222; A 1,426
Bëlëgën I 265; A 206
Béloe I 265; A 237
Bëlotto of Blotto A 126
Bënadon A 126
Bënasoe A 23S
Beneden-Tapanoeli 1266; A 238
Bongalen-Passage I 266; A 170
Bëngkajang I 267; A 238
Bëngkoedoe I 268; A 238
Bengkoeloe (resid.) 1268: A 262
Bcngkoeloe (afd.) I 273; A 265
Bengkoeloe (onderafd.) A 265
Bóntjalang A 126
Bërbëk (afd.) 1274; A 238
Bërbëk (distr.) I 275; A 238
Berokel (A. E. van) A 134
Borg (Mr. N. P. van den) A 3(57
Besikama I 277; A 238
Bësoa I 278; A 238
Bosooki (afd.) I 278; A 322
Bestuurswezen A 455
Besoeki (hfdpl.) I 279; A 322
Beungga I 288; A 170
Boureunoen I 288; A 170
Bevolking I 298; A 160
Bovolkings-Rubbercultuur A
274
Bezittingen I 302; A 129
Bibliographie A 61
Bibliotheken A 61
Bima (landsoh.) X 306; A 238
Bima (hfdpl.) I 308; A 238
Binanga I 309; A 206
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Bindjai (Bindjei) I 309; A 238
Binocang 1 310; A 239
Blandongau A 126
BIatik A 126
Blidah I 315; A 239
Blitar (afd.) I 315: A 239
Blitar (bfdpl.) I 315; A 239
Bloebocr I 316; A 239
Bloemboengan 1411; A 240
Blora I 317; A 240
Boachi (Aquasi) A 131
Boedoek I 322; A 256
Boegineezen I 324; A 341
Boekit Batoe I 331; A 240
Boelèlèng I 332; A 240
Boeli(Maboeli)(Baai van) 1333;
Aè8S
Boeloengan 1 333; A 268
Boeloe Samah I 333, A 206
Boeng A 126
Boengoes I 335; A 240
Bocö I 336: A 240
Boeroe 1 339; A 170
Bojans A 131
Bóka A126
Bonè (Boni) 1 347; A 342
Bonggo A 240
Bosnik A 240
Bosse (M. J. van) A 178
Bót A 126
Boven-Langkat A 240
Breuëh (Poelo) I 409; A 170
Broekoetan A 126
Brooshooft (Mr. P.) A 32
Buitenbezittingen I 419; A 129
Buitengewesten A 128
Buitenzorg (afd.) I 419; A 24U
Buitenzorg (hfdpJ.) I 419: A 241
Burgerlijken Stand (Registers
van den) I 421: A 45
Cassia Fistula I 441; A 241
Centra al-Waterschapskantoor
A 286
Cbetti A 261
Cremer (J. Th.) A 290
Cultuurraad A 35
Dab A 126
Dai I 555; A 288
Dairi-landen I 556; A 241
Daja I 556
Dajaks 1 556; A 268
Damar I 570; A 241
Darangdan I 573; A 241
Delaki-Iljasi Awiëng 1577; A 241
Dëmak I 581; A 241
Dëmpo I 583; A 241
Dengkèng I 585; A 329
Dërmajoe A 126
Diamantpunt I 598; A 170
Dierenvereering A 183
Dirma (Diroemah) I 603; A 241
Djailolo I 604; A 288
Djalo A 126
Djambi (resid.) I 608; A 330
Djambi (hfdpl.) I 614; A 330
Djasinga I 616; A 241
Djati I 616; A 242
Djöbëng I 617; A 242
Djëboes I 617; A 242
Djëgong A 126

INHOUD

Djember I 618: A 322
Djëmbrana (Djambrana) 1 619;
A 242
Djëmbrana (distr.) I 619: A 242
Djeniloe I 619: A 257
Djepon I 619? A 257
JDjinengdalem I 620; A 257
Djohoran A 126
Djongkong I 626; A 257
Djroepik A 126
Dob A 126
Dobo I 625; A 289
Dodinga 1025; A 2S9
Dodinga-Baai I 626; A 289
Doeanga A 126
Doemai I 629; A 257
Dolok I 629; A 257
Doom of Domi I 635; A 257
DoréI 635; A 257
Doré (Baai van) I 635; A 257
Dramaga I 639; A 257
Drukpers I 641; A 342
Dualisme A 80
Duif I 643; A 242
Duizend-Eilandcn I 647; A 257
Dynamisme A 80
Economische Toestand A 179
Eed I 651; A 46
Elpapoetih (plaats) A 329
Engelbrecht (Mr. W. A.) A 43
Engelmann (Dr. W. H.) A 60
Enthoven (J. J. K.) A 388
Erètan A 126
Ermeling (J. Ph.) A 88
Ethnologische Onderzoekingen
A 148
Exorbitante Rechten A 131
Expansiepolitiek A 132
Externeering A 132
Fakatora A 120
Fatoe Aroein I 698; A 258
Fialarang I 704; A 258
Foenai I 720; A 258
Fort van der Capellen I 721;
A 258
Forum Privilegiatuin A 46
Gading I 727; A 258
Gajö land I 728; A 258
Galélal 733; A 289
Galoegoer I 735 : A 258
Gamkonora I 737; A289
Gané I 727; A 289
Gébél 744; A289
Geinpol I 761; A 259
Generale Thesaurie A 262
Gèser of Gissèr I 783; A 289
Geumpang I 785; A 170
Gigiëng I 794; A 170
Glatik A 126
Gloempang Pajong I 795; A 170
Goemai-Gebergte I 799; A 259
Goerapin 1 801; A 289
Goeroeah I 801; A 289
Goeroeapin (Goeroeah-Pin) I
801 ;A 289
Goeroe-Ordonnantie A 361
Gombara (Kembara-Kemara) I
802;A259
Gondanglegi I 803; A 259
Goraitji (Gorah Itji)1803; A2Ö9

Goram-Eilanden I 803: A 289
Gorontalo (afd.) I 805; A 259
Gorontalo (onderafd.) I 806;
A 259
Gouvernements Marine en Ge
westelijke Vaartuigen I 811;
A 299
Graafland (Jhr. I. P. C.) A 47
Grashuis (Mr. G. J.) A 181
Grati I 817; A 259
Grinwis Plaat (P. Th. L.) A 177
Groot (Prof. Dr. J. J. M. de) Al2
Groot en Klein Mandailing, Oeloe en Pakantan I 829; A 260
Gunning (Gr, J. G. H.) A 31
Handel (Inlandsche) A 243
Harok Kajan A 126
Haven- en Ankeragegelden II
67;A 300
Havenmeester A 300
Hendriks (H.) A 45
Herzieningscommissie A 22
Heutsz (J. B. van) A 265
Heijning (J. C.) A 159
HInayana A 437
Houten (G. van) A 132
Huizen der Inlandsche Bevol
king A 369
Iboe II129; A 290
Idavvang A 126
Idjon-Idjon A 126
Immigratie II135; A 2;>2
Inang A 126
Indische Ondernemersbond A
249
Indonesië II 143; A 132
Indonesiër A 133
Inlandsche Beweging A 203
Intergentiel Recht A 50
Internsering A 133
Interregionaal Recht A 50
Interreligieus Recht A 50
Is ja A 126
•Jaarbeurzen te Bandocng A 295
Jabë-Javoe-n A 126
Japanners in den Maleischen
Archipel A 170
Java-Instituut A 182
Javoe-n A 126
Jó A 126
Jó-mbë A 126
Jonker (Prof. Mr. Dr. J. Ch. G.)
A 13

Kadal A 126
Kadraaier A 126
Kaji A 126
Kalamba A 126
Kanaïkan A 126
Kantoor van Arbeid A 390
Kantoorprauw A 126
Karèkèt A 126
Karroessi A 126
Kemp (P. II. van der) A 37
Kënabat Bogoloe A 126
Keo- Vulkaan I 34; A 229
Kielstra (Dr. E. B.) A 29
Kirap A 126
Kisaran II 326; A 260
Klèwè A 126
Klitjiran A 126
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Kliwon II 351; A 170
Koe A 126
Koenting II 36S; A 126
Kol (II. II. van) A 408
Kölèk (Kólik) II 400; A 126
Kölèkan II 400; A 127
Kölè-Kólè A 127
Kolonie A 133
Kongsi II 425; A 45
Kontèng A 127
Korra-Korra II 436; A 127
Kroja II 452; A 260
Kroman II 454; A 127
Kroonordonnantie A 133
Kruisprauw (Kruisboot) II463;
A 127
Kustverlichting II 494; A 301
Lamboet A 127
Lamminga (A. G.) A 195
Landaard A 35
Landmeters II 527; A 35
Lanong A 127
Lasara A 127
Laoet Tador A 260
Lawak A 127
Lawakan A 127
Leeftijdsklassen A 322
Leeningen II 544; A 343
Lëlawak A 127
Lis Alis A 127
Loemboeng A 127
Loeng Djoeloeng A 127
Loodswezen II 620; A 301
Louw (P. J. F.) A 322
Luijpen (E. S.) A 319
Magie A 80
Mahiïyana A 436
Makara A 178
Mansosoe A 127
Maritieme Kringen A 89
Maten en Gewichten II 685; A
219
Mckkaganger8 II 695 A 129
Missie (lloomsch-Katholieke)
A 412
Molangan A 127
Moloan A 127
Mondèt A 127
Mijnwormziekte A 359
Naga A 298
Nahang A 127
Natuurmonumenten III 10; A

320
Ned.-Ind. Aardolie-Maatschappij A 146
Ngorèk A 127
Nijon A 127
Nitih A 127
Noesa Baroeng I 172; A 321
Ooroenggoop A 281
Ompo A 127
Ondernemersbond (Indische) A
249
Ondernemersraad voor Ned.Jndiö A 128
Onderwijs III 90; A 333
Onderzoekingen (Aardrijksk.)
A 213
Onderzoekingen (Anthrop.) A
159

Onderzoekingen (Ethnol.) A 146
Onderzoekingen (Zoölog/) A 161
Ontvoogding A 34
Opleiding van Administratieve
Ambtenaren (Indische Bestuurs-) TI 167; A 89
Ouderrecht A 135
Oudheden (Hindoetijd) III 189;
Tampaksiring A 42
Overtocht A 410
Paard III 27; A 255
Pagae A 127
Pagarangan A 127
Palampoko A 127
Palla.wa-Schrift A 178
Pandhuisdienst ILI 2S-I; A 267
Pantjasan A 127
Papi’s A 127
Papoea’s III 29S; A 276
Parenggaean Talatap A 127
Patoentoeng A 179
Pelgrims A 129
Pelgrimsschip A 129
Përaantja A 127
Péngail A 127
Pèntor A 127
Persinggahan A 361
Pëtocroesan A 127
Piepers (Mr. M. C.) A 51
Poenale Sanctie A 399
Politie III 441; A 47
Politieke Concentratie A 22
Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst III 484, A 437
Postspaarbank in Nederlandsch-Indiö III 484; A 32
Prentab A 135
Primbon A 270
Quasi-Internationaal Recht III
522; A 48
Rnad van Tucht III 526; A 301
Radicale Concentratie A 22. 201
Rechtswezen III 558; A 52
Reedcgrenzcn A 412
Regcnten-Geslachten in Priangan A 352
Regentschapsraden A 101
Registratie A 135
Reisgelegenheden III581 ;A431
Rooseboom (W.) A 31
Saatama-Sopè A 127
Sakoeng A 127
Sakona A 127
Sakota A 127
Sambö A 127
Sapit Kadiaman A 127
Sapoe A 127
Sarampoc A 127
Sarèkat Abang A 15
Sarèkat Ambon A 270
Sarèkat Islam III694; A 15,196
Schakelscholen A 133
Scheepvaart (Dienst van) III
716; A 301
Scheepvaartinspectie A 302
Scheltema (Mr. M. W.) A 55
Schuld (Indische) A 352
Sëbir A 127
Sëkah A 127
Sökoenjër A 127

IX
Selóbès on Onderh. (Gouverne
ment) I 467; A 342
Sënat A 127
Sënti A 127
Sepeh (Sopeh) A 127
Séran-Laoet I 472; A 288
Sëroea A 127
Sxgibiromaroe A 260
Silangdjana (Goenoeng) A 260
Silëman A 127
Slibarbeid A 302
Soeloek I 822; A 270
SoerjaAtmadja (Pangeran Aria)
A 261'
Sö-mbë Javoe-n A 127
Somboe A 127
Sopèt A 127
Strafrecht IV 119; A 50
Strandvonders A 79
Tababéri A 127
Tala (Talalo, Talo) A 127
Tambangan A 127
Tandjoengbalai IV 259; A 260
Tandjoengberingin A 260
Tantrisme A 437
Tehuis voor Indische Studenten
A 361
Tëklëtèk A 127
Tëladjangan A 127
Tëmbon A 127
Timorini A 281
i' ak-Lantjak A 127
1 jamat A 159
Tjapaloeloestraat IV368; A 290
Tjaralingkin A 127
Tjëmplon A 127
Tjënrana A 127
Tjeti A 262
Tjilandjongan (Pëladjongan) A
127
Tjina Mindering en Arab Min
dering A 262
Tjitaroem-Be vloeiings werken
A 260, 357
Tjomprèng A 127
Tjondong A 127
Toeakau A 127
Toelating A 160
Toembiloeng A 127
Toendraha (Tocdraha) A 127
Tooridjéné A 160
Toetoer A 270
Tongkang A127
Top (Toep) A 127
Topographische DienstIV 406;
A 451
Totemisme A 188
Triangulatie IV 432; A 453
Tusschenhoofden A 160
Tijdrekening IV 459; A 65
Tijdschriften en Periodieken IV
459; A 38
Uhlenbeck (G. H.) A 133
Uitzetting A 160
Vaartuigen IV 497; A 102
Vakcentrale A 22
Vecartsenykundigo Dienst IV
514; A 63
Veeteelt IV 515; A 90
Veevoeder IV 519; A 129
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Veeziekten IV 522; A 96
Verbanning A 160
Vereenigingen IV 540; A. 360
Verordeningen A 160
Vestiging A 160
Vlerkprauw A 127
Vlottende Schuld A 351
Wabata A 127
Wadoekstelsel A 213
Waho Tetcar A 127
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Waïdon A 127
Wailoro A 290
Wardenaar (J. W. B.) A 320
Waterkracht en Electriciteit A
303
Waterschappen IV 700; A 281
Wangkang A 127
Wapai A 127
Weduwen- en Weezenfonds der
Europeesche officieren van

het N.-I. Leger IV 733; A 180
Werven en Dokken IV 759:
A 286
Werving van Inlandsche Ar
beiders A 403
Zeemacht IV 816; A 249
Zoölogische Onderzoekingen A
161
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Medewerkers aan het vijfde deel (le Supplement) der
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
A.
ADRIANI^Dr. N. — Afgevaardigde v/h. Nederlandsch Bijbelgenootschap in Midden-Celebes.
(Overleden).
B.
BERENDSEN. J. — Oud-Directcur der Post
spaarbank in Ned.-Indië.
BEZEAIER. .Prof._T,_J. — Hoogleeraar.
BLACKSTONE. Ir. J. — Directeur Departe
ment der Burgerlijke Openbare Werken in Ned.Indië.
BOER. A. J. L. de. — Gezaghebber Gouvernements Marine in Ned.-Indië.
BOOL. Mr. H. J. —
BOSCH, J. B. M. ten. — Oud-Directeur Marine-etablissement in Ned.-Indië.
BRILL. G. — Fd. Controleur B.B.
BRINK. H. J. van. — Administrateur Depar
tement van Koloniën, O. I. Hoofdambtenaar.
BRUYN KOPS. G. F. de. — Oud-Resident.
C.
CARPENTIER ALTING. Prof. Air. J. H. —
Oud-Hoogleeraar, Oud-Lid Raad van Ned.-Indië.
CREUTZBERG. Mr. K. F. — Vice-President
Raad van Ned.-Indic.
D.
DAAM VAN TUBERGEN. J. H. — OudKoloncl Infanterie N. I. Leger.
DIJK- L. J. van. — Hoofdcommies Departe
ment van Koloniën.
E.
EERDE. Prof. J. C. van. — Hoogleeraar, Direc
teur Afdceling Volkenkunde Koloniaal Instituut.
ENGELS. M. F. — Gezaghebber B. B.
ERDBRINK. G. R. — Algemeen Secretaris
in Ned.-Indië.
G.

HEMSING. Air. Er. H. L. — Administrateur
Ministerie van Koloniën.
HENGEL. A. van. — Luit. t/z. le kl.,Directeur
Marine Krijgsschool.
HOEN. Pr. H. ’t. — Oud-Adjunct-Inspecteur
Veeartsenijkun3tge"Dienst in Ned.-Indië.
J.
JANSEN. H. J. J. — Pastoor, Secretaris Apos
tolisch Vicariaat van Batavia.
K.
KALFF. S. —
KEAIP. Mejuffrouw C. van der. —
KEIZER. W. de. — Resident.
KIELSTRA. Prof. Mr. J. C. — Hoogleeraar.
KLEIWEG DE ZWAAN. Prof. Dr. J. P. —
Hoogleeraar, Anthropoloog Afd. Volkenkunde
van het Koloniaal Instituut.
KLEIJNTJENS S.J., I. — Leeraar St. Willibrord College te Katwijk a/Rijn.
KNAPPERT. S. C. — Oud-Inspecteur v/d.
Arbeid in Ned.-Indië, Secretaris Intern. Vereeniging v.d. Rubbercultuur in Ned.-Indië.
KRQM._Prof. Dr. N.. — Hoogleeraar, Oud-Chef
O'udheidkundige Dienst in Ned.-Indië.
L.
LEEUW. B. J. de. — Oud-Hoofdambtenaar
Departement van Financiën.
LEKKERKERKER. C. — Oud-Inspecteur
Inl. Onderwijs in Ned. Indië.
LEYDS Rzn., J. W. — Controleur B. B.
LÏER, E. J. van.--^- Oud-Hoofd Arbeidsin
spectie in Ned.-Indië.
LUIJAIES, J. L. H. — Kapt. t/z.
LIJ ON, J. M. B. — Controleur B. B.
M.
AIALLEE, M. C. — Hoofdcommies Ministerie
van Koloniën.
MARGADANT. S. W. F. — Leeraar H.B.S.
MIDDELBURG. Ir. E. — Ingenieur.
O.

GALLAS. Ir. E. C. P. — Hoofdingenieur De
partement der Burgerlijke Openbare Werken in
Ned.-Indië.
G ER DES O OSTER BE EK. W. F. — Referen
daris Ministerie van Koloniën.
GOEJE. C. H. do. — Oud-Hoofdinspectour
van Scheepvaart in Ned.-Indië.
GRAAFF, S. de. — Oud-Minister van Koloniën.
H.
HARDEMAN. J. — Directeur Departement
van Ondcrwys en Eeredienst in Ned.-Indië.
HAZEU. Prof. Dr. G. A. J. — Hoogleeraar,
Oüd-Dirtfctèur Departement van Onderwijs en
Eeredienst in Ned.-Indië.

0 UDEMANS. jg, J. — Oud-Resident.
P.
PET RUS .BLOMBERGER, J. _ Th. — OudAssistent-Resident.
Oud-chef KaPOLDERMAN, L. C. F.
dastralo Dienst in Ned.-Indië.
PUTMAN CRAMER. G. J. W. — Secretaris
Ondernemersraad van Ned.-Indië.
R.
RONKEL. Prof. DrJPh. S. van. —Hoogleeraar.
ROONl J. van. — Oud-Majoor Infanterie

N.'THCegër:—

4

n
:
\
'
'

XII

MEDEWERKERS AAN HET VIJFDE DEEL DER ENCYCLOPEDIE VAN NEDERL.-INDIË

ROUFFAER. Dr. G. P. —
RUINEN. W. — Oud-Kapitein Infanterie
N. I. Leger.
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S.
SANDICK. Ir. R. A. van. — Civiel ingenieur.
SCHELTEMA. J. F. —
SEVENSMA. Dr. T. P. — Directeur Openbare
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fT ^BELASTINGEN. In de inleiding van het over' }l J - zicht van dit onderwerp in de laatste uitgave de
zer Encyclopaedie (dl. I, bl. 224)_werd er op ge
wezen, dat de ontwikkeling van het Indische
belastingstelsel zich in de laatste veertig jaren
had bewogen in de richting van afschaffing van
het pachtstelsel en billijker verdeeling van de las
ten over de Europeanen en de andere bevolkings
groepen, dit laatste mede als gevolg van de grootere beteekenis, welke in het gehccle complex
aan directe heffingen was toegekend.
Zoodra de door den oorlog geschapen toestan
den het toelicten; is voortgegaan met de verwe
zenlijking van beide desiderata, die door de ge
beurtenissen vertraging had ondervonden, ter
wijl bovendien, vooral na den oorlog, de noodza
kelijkheid werd gevoeld om door nieuwe en ver
hoogde heffingen, zoowel op het gebied der indi
recte als op dat der directe belastingen, mede de
middelen tc verschaffen welke noodig waren om
de stijgende Landsuitgaven te dekken. Vooral de
maatregelen, die als gevolg van dezen laatsten
factor zijn tot stand gekomen, zijn van overwe
genden invloed geweest op het samcnstel der hef
fingen, waaraan inzonderheid de cultures en an
dere bedrijven alsmede de Indische samenleving
thans zijn onderworpen. Die maatregelen waren
veelomvattend en financieel belangrijk en gin
gen gepaard met eene hervorming van den dienst
der belastingen, welke strekte om te bevorderen
dnt de fiscus de verschuldigde bedragen ook met
terdaad zou ontvangen, hetgeen tot dusver nog
al wat te wcnschon overlict./
Doch daarnaast hoeft hot/genoemde streven
y naar billijker verdeeling (Ier lasten evenzeer
in niet geringe mate zijn stempel op het
belastingstelsel gedrukt door de zoogenaamde
„unificatie” van de inkomstenbelasting en do
personcele belasting, waardoor (1e verschil
lende bevolkingsgroepen door dozolfde rochtstreoksche heffingen worden getroffen. Immers
daardoor werd, zij ’t nog niet in allo opzich
ten, een einde gemaakt aan eene onderscheiding,
welke dat stelsel tot dusver kenmerkte en die op
historische gronden verklaarbaar en natuurlijk
was, nl. de onderscheiding naar rassen in verband
met maatschappelijken welstand en econoinischo
ontwikkeling.
Relatief van mindere beteekenis, maar op zich
zelf toch niet onbelangrijk, was de eerste der bo
vengenoemde factoron, de verdere afschaffing
der pachten. Zij betrof:
le. de vroeger (dl. I, bl. 225) reeds genoemde
pacht der dobbelspelen in een vijftal buitenge
westen en hare vervanging met 1 April 1918 door
een licentiestelsel (Ind. Stb. 1918 no. 100); hier
door werd eene jaarlijksche bate van laatstelijk
Supplement.

bijna ƒ 1.209.000 prijsgegeven tegenover eene
verwachte inkomst van / 240.000;
2e. de pacht van den verkoop van saguweer en
brom ter hoofdplaats Makasser (Xnd. Stb. 19 IS no.
137), waardoor de gemeenteraad aldaar het be
staande vergunningsrecht tot den verkoop van
die dranken kon uitstrekken. (De saguweerpacht
ter hoofdplaats Menado zou met 1 April 1922 wor
den afgeschaft).
3e. de destijds alleen in Celebes en Ond. nog
bestaande pacht der overvaarten en hare ver
vanging door eigen beheer met 1 April 1919;
4e. de zoutpacht in het gouvt. Oostkust van_
Sumatra, ten einde (1e zoutverstrekking ten be
hoeve van de visscherij-nijverheid te Bagan-apiapi in eigen beheer te nemen. (1 April 1920 Ind. \
Stb. 143, zie bl. 218 M. v. T. Begr: voor 1918);—'
5o. de varkonsslachtpacht in de Poelau-Toedjoeh Archipel (Riouw on O.) en hare vervan
ging door eene directe heffing met 1 April 1921.
(Ind. Stb. no. 217).
6e. de pandhuispacht en hare vorvanging door
regie in de residenties Soerakarta met 1 April
1917 (Ind. Stb. 79 en 471), Lampongscho (listricton met 1 April 1921 en Sumatra’s Westkust___
met 1 Octobor 1921.
Van hoo betrekkelijk geringe beteekenis de
overgebleven pachten zijn, blijkt uit hot feit
dat de opbrengst daarvan voor 1922 in totaal
niet hooger is geraamd dan / 409.612, waarvan
ƒ 148.000 als bate van de pandhuispacht in de
buitongeweston, waarvan de vervanging door
regio in beginsel vaststaat (zie Ind. Stb. 1921,
nos. 28 en 148).
Al was het jaar 1914 ten gevolge van den oor
log financieel niet gunstig en moest het jaar 1915
in het toeken der bezuiniging staan (zie de nota v.
wijziging, no. 34 der gedr. st. van de begrootingV^"
voordat jaar), toch heeft de noodzakelijkheid van
belastingverhooging zich eerst geleidelijk doen
gevoelen. Aan het slot van de belangrykc nota
van den Gouvorneur-Generaal Idenburg over
den toenmaligen stand der Indische financiën,
door minister Pleijte als bijl. L. toegevoegd aan ,^'f
zijne Memorie van Toelichting van de begrooting v ;
voor 1916, kon nog het standpunt worden inge
nomen dat de stijging van de opbrengst der be
lastingen, zooals zij bleek uit de uitkomsten van
1909 toten mot 1913 ad/25 millioen *), dus van ge
middeld ruim / 6 millioen per jaar, in verband met
de voor de monopolies, de producten en de bedrij*) De gezamenlijke opbrengst der belastingen
bedroeg in duizendtallen van guldens: in
1909—77.666; 1910—83.485; 1911—87.054;
1912—92.734; 1913—102.913.
1

A

2

BELASTINGEN.

ven gevolgde politiek voldoende was om, gesteund
door leeningen voor productieve werken, behoor
lijk voort te arbeiden aan de geestelijke en stoffe
lijke ontwikkeling van Indië. Wel werd daaraan
toegevoegd, dat speciale regelingen zouden moeten worden getroffen ter voorziening in de be
langrijke uitgaven, die voor de defensie in het
vooruitzicht waren, omdat genoemd accres ook
daarvoor niet voldoende was, maar voor mede
deeling van nadere bijzonderheden daaromtrent
was, zooals de Minister nader verklaarde (M. v.
A. Tw. K. p. 14), de tijd nog niet gekomen. Toch
bleek de regeering niet. stil te zitten. Aan het
vraagstuk van heffing van eene belasting van
oorlogswinsten was de noodige aandacht geschon
ken. En dat het bovengenoemde standpunt in de
Tweede Kamer gcene onverdeelde instemming
vond, bleek o.a. uit de rede van den afgevaarv_>digde Mr. Fock van 17 November 1915 (Hand.
y bl. 162), die met het oog op (1e stijging der ge1
wone uitgaven, welke die der inkomsten had
overtroffen, versterking der middelen in de
naaste toekomst absoluut noodzakelijk noemde.
De eerste daartoe strekkende regeling, die daar
op tot stand kwam, was de ordonnantie van 22
Juli 1916 tot heffing van eene tijdelijke suiker
belasting (Ind. Stb. 512 en 513. Zie ook de aan
vulling der begrooting voor 1916 in Ned. Stb. 1916
n°. 209; Ind. Stb.n°.511). Volgens die regeling zou
per onderneming eene belasting van 10 pet. wor
den geheven van hetgeen de bruto geldelijke op
brengst van de in het vorige jaar geproduceerde
suikers meer bedroeg dan berekend tegen een ver
koopprijs per pikol van / 8 voor suiker no. 12/14,
ƒ S.25 voor no. 16 en hooger, / 9 voor superieurestroopsuiker en ƒ 9.25 voor superieur, een en an
der met dien verstande dat eene heffing achter
wege zou blijven, wanneer de winst minder be
droeg dan ƒ 2 per pikol. De opbrengst werd ge
raamd op ƒ 3 millioen per jaar.
Aan dien vorm om de Indische oorlogswin
sten te treffen was aanvankelijk de voorkeur ge
geven omdat, toen het denkbeeld van zulk eene
heffing rees en de regeling daarvan in Indië werd
voorbereid, bijzonder hoogc winsten aldaar uit
sluitend met suiker waren gemaakt en eene hef
fing van algemeenen aard er op bezwaren stuitte
Lzie Gedr. Stukken 1915—1916 n‘. 333). Inmid^Xuels was in Nederland na voorbereiding door eene
daartoe ingestelde commissie een wetsontwerp
tot heffing van eene algemeene oorlogswinstbclastingingediend (Gedr.St. 1915—1916no.331)en
onder dagteekening van 22 Juni 1916 (Ned. Stb.
no. 288) tot wet verheven, liet lag toen voor de
hand om ook in Indië aan eene algemeene belas
ting boven eene heffing speciaal van de suiker de
voorkeur te geven en zich daarbij zooveel mogelijk bij de Nederlandsche regeling aan te sluiten.
Tusschen de heffing in Nederland en die in Indië
zou dan de noodige samenhang kunnen worden
verkregen ter voorkoming van dubbele belasting
van in Nederland gevestigde belastingplichtingen,
die in Indië oorlogswinst hadden gemaakt. Dat
kon intusschen niet geschieden zonder nader
overleg met de Indische regeering; daardoor is
de maatregel niet zoo spoedig tot stand gekomen
als wel wenschelijk was, daar de vereischte aanvullingsbegrooting voor Indië dientengevolge
morst in den aan vang van 1917 kon worden
f/rmgediend (Gedr. Stukken 1916—1917 no. 347).
Jn stede van op 25 %, zooals aanvankelijk in
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de bedoeling lag. werd het percentage van hef
fing ten slotte op hetzelfde bedrag als in Neder
land, nl. 30 %, bepaald, terwijl de bedoelde sa
menhang in dier voege werd verkregen dat op
verzoek van den belastingplichtige in Indië ont
heffing zou worden verleend over dat gedeelte
der oorlogswinst, ten aanzien waarvan werd
aangetoond dat daarover in Nederland van
hem oorlogswinstbelasting was geheven. In vol
doening aan het voorschrift van artikel 9S der
wet op de Nederlandsche oorlogswinstbelasting
werd verder, ten einde de Indische geldmid
delen voor de door de ontheffingen te derven in
komsten schadeloos te stellen, tegelijkertijd bij
afzonderlijke wet bepaald dat Nederland, dat het
volle aldaar verschuldigd bedrag zou ontvangen
over de inkomsten ten aanzien waarvan in Indië
onheffing was verleend, de helft van die ontvang
sten aan de Indische geldmiddelen zou uitkeeren.
Zie de wetten van 23 Mei 1917, Ned. Stb. 406
en 419; Ind. Stb. 590.
De ordonnantie op de oorlogswinstbelasting
kwam daarop in het najaar van 1917 tot stand
(Ind. Stb. 592 en 593), terwijl de regeling van de
suikerbelasting, welke overbodig was geworden
ep waarvan de heffing daarom voorloopig was op
geschort, werd ingetrokken. (Ind. Stb. 591).
Daar, zooals gezegd, de Indische regeling van
de O.W. belasting zich aansloot bij de Nederland
sche, moge worden volstaan met mededeeling van
enkele hoofdzaken. De belasting werd geheven
wegens de vermeerdering van inkomen of winst
als onmiddellijk of middellijk gevolg van den
oorlogstoestand, terwijl bij iedere vermeerdering
zoodanig gevolg werd aanwezig geacht, indien
en voor zoover het tegendeel niet aannemelijk was
gemaakt. De ordonnantie werkte terug tot I Au
gustus 1914, in verband waarmede het bedrag,
waarover de belasting werd geheven, werd be
rekend door vergelijking met het gemiddelde zui
ver inkomen of de gemiddelde winst over de jaren,
waartoe 1 Augustus 1911, 1912 en 1913 behoor
den. De belasting werd geheven over het bedrag,
waarmede de bedoelde vermeerdering de som
van / 3000 te boven ging, waardoor zij feitelijk
progressief werkte en bijv. bij een oorlogswinst
van / 4000 7.5%, bij / 15.000 24%, bij f 75.000
2S.8% en bij / 100.000 29.1 % bedroeg. Verder was
compensatie van vermindering van inkomen of
winst (verlies) over het eene jaar met vermeerde
ring over een ander jaar toegelaten, voor zoover
beide als gevolg van den oorlogstoestand waren te
beschouwen en indien de vermindering ten min
ste / 1500 bedroeg. Voor de wijzigingen van de
ordonnantie zie men Ind. Stb. 1918 no. 228 en
283, 1919 nos. 44, 278, 598 en 832, 1920 no. 351
on 880, en 1921 nos. 122, 372, 373 en 382. Na af
loop van den oorlog is de regeling, evenals in Nc(Ierland, nog een paar jaar van kracht gebleven,
totdat het niet meer aanging nog te onderschoiden tusschen al dan niet ten gevolge van don oorlog verkregen winsten. Bij Ind. Stb. 1921 no. 372
werd do belasting met ultimo December 1919 op
geheven. Zooals nader blijken zal, werden buitengewone winsten daardoor niet ontheven van elke
bijzondere heffing, omdat er eene andere voor in
de plaats trad. Overigens verdient het nog de aandacht, dat de heffing dor Nederlandsche O.W. be
lasting reeds met het jaar 1918 een einde nam
(Ned. Stb. 1920 no. 191), tengevolge waarvan hot
bedrag van den Indischen aanslag over 1919 in
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zijn geheel aan de Indische geldmiddelen ten goe
de kwam. Het is voorts bekend dat vele aan
slagen door den achterstand der werkzaamheden
. van de belastingadministratie geruimen tijd na
de betrokken jaren tot stand kwamen.
De beteekenis van de heffing blijkt uit de vol
gende cijfers. Op ultimo 1921 bedroog do geza
menlijke aanslag in Nederlandsch Indië
/ 228.300,000. Daarvan was intusschen wegens
heffing in Nederland over dezelfde oorlogswinst
do betaling geschorst voor een som van
/ 49.200.000. Te dien aanzien viel derhalve voor
50 % of / 24,6 millioen op eene uitkeering uit de
Nederlandsche geldmiddelen te rekenen. Men
komt daardoor tot een totaal van ƒ 203.7 mil
lioen. Het is echter wel aan te nomen dat dit be
drag, in verband met financieele onmacht van
sommige belastingplichtigen als gevolg van nader
geleden verliezen, niet geheel zal kunnen worden
ingevorderd.
Naast deze van de tijdsomstandigheden af
hankelijke heffing ontwikkelde Minister Pleijte
bij de behandeling van de begrooting voor 1917
s/(V7erg. Tw. K. 15 Maart 1917, Hand. bl. 2042)
een plan van belastinghervorming, waarin de
„unificatie” op den voorgrond stond en o.m. eeno
verhooging van de belasting der lichamen naar
het zuiver inkomen van 3 op 4 % en van de over
winst van G op 8 -% werd aangewezen als bostemd
tot dekking van vlootuitgavensDezc verhooging
werd nog voorgesteld bij suppletoirs begrooting
.voor 1917 (Gedr. St. 1917 no. 182), welke in 1918
y*, "tot wet werd verheven (Ned. Stb. 120, Ind. Stb.
181), waarna do verhooging bij ordonnantie van
29 Juni 1918 (Ind. Stb. 3G2) tot stand kwam.
Opbrengst: / 3.000.000.
Voor het zelfde doel werd daarna de Indische
petroleum-industrie belast door het ingevolge de
wet van 29 December 1911 (Ned. Stb. 380; Ind.
Stb. 1912 no. 207) geheven uitvoerrecht op ben
zine en gazolinc van / 0.03 per H.L. met ingang
van l Augustus 1919 te vervangen door een uit>
voorrecht van aardolie en bijproducten van / 3,
resp. / 0.60 per 1000 K.G. Bate: / 2.100.000.
Wet van 7 Juni 1919 tot wijziging der Indische
tariefwet (Ned. Stb. 292; Ind. Stb. 452 en 492,
j/Gcdr. St. 1918—1919 n°. 313).
/d
Inmiddels was door de instelling vanden Volks
raad en de installatie van dat lichaam op 18 •
Mei 1918 een nieuwe en belangrijke medewerker
aan de totstandkoming van belastingmaatrege
len ingeschakeld. Al aanstonds, bij de eerste be
grooting waarover het College werd geraad
pleegd, de begrooting voor 1919, werd het in de
gelegenheid gesteld zich in beginsel uit te spreken
over het voornemen om over te gaan tot unifica
tie der inkomsten- en personeele belasting (zie
boven), al was het denkbeeld nog niet rijp voor
uitvoering in 1919 (Ind. M. v. T. bl. 148). Bij de
yf overneming van de desbetreffende mededeeling
trad de Minister ldenburg reeds eenigszins meer
p,in bijzonderheden (M. v. T. Begr. 1919 bl. 106/7)
X en nog verder ging hij in de Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer (bl. 24—26), toen
de vraag was gesteld hoe de Minister zich voorstelde te voorzien in de duidelijk gebleken nood
zakelijkheid van versterking der middelen. Bij
het financieel program, waarvan hij intusschen
nog slechts in grootc trekken mededeeling kon
doen, omdat de voorbereiding nog niet ver genoeg
was gevorderd om tot bepaalde voorstellen voor
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1019 in staat te stellen, gaf hij het volgende over
zicht.
Allereerst zou in aanmerking komen cene aan
zienlijke verhooging van het tarief der inkom
stenbelasting voor de meorgegoeden en van de
quota, welke als winst- en o ver winstbelasting
van de rechtspersonen werden geheven. Van een
en ander zou, na aftrek van de kosten der be
oogde unificatie van belastingen ad rond ƒ
millioen (het bedrag waarmede de directe
belastingdruk voor de minder gegoeden onder de
niet-Europecsche bevolking zou verminderen),
eene meerdere opbrengst van ruim ƒ
millioen
worden verwacht. (Hierbij werd ten aanzien van
physieke personen nog gedacht aan een belasting
vrij maximum van / 00 en een oploopcnd tarief
tot 10% bij toeneming van het belastbaar inko
men, boven / 30.000 terwijl, zooals nader blijken
zal, ten slotte in de regeling hoogere cijfers wer
den opgenomen). Verder deed de Minister uitko
men, dat onmogelijk in den nood van de schatkist
zou kunnen worden voorzien door uitsluitend
van de Europeesche ondernemers (hoofdzakelijk
in den vorm van rechtspersonen) en niet-inlandsche ingezetenen geheven belastingen, omdat
dan het percentage van heffing veel te hoog zou
moeten worden opgevoerd. Het zou daarom niet
te vermijden zijn ook gebruik te maken van mid
delen, die mede op de Inlandsche bevolking zou
den drukken. In verband daarmede zou door ver
zwaring van de bestaande accijnzen ongeveer
/ 9} millioen, door eene herziening van het tarief
van invoerrechten in fiscaal-technischen zin rond
/ G millioen, door uitvoerrechten van copra en
kina ongeveer / 1$ millioen on uit eene vervocrbelasting rond / 3 millioen ’s jaars kunnen worden
verkregen. Eindelijk werd ook nog aan eene ver
mogensbelasting gedacht.
Die uiteenzetting vulde de Minister in zijne rede /
in de Tweede Kamer van 8 April 1919 (Hand, bl.'
2072) nog aan met de mededeeling, dat naar het
gevoelen der Indische regeering uitvoerrechten
van cultuurproducten eene voorname plaats op
het program zouden behooren in te nemen.
In dien gedachtengang werd in de memorie van
toelichting van het bij den Volksraad ingediend /
Indisch ontwerp der begrooting voor 1920, naast/
de uitvoering van de door den Minister aange-v
kondigde maatregelen (met uitzondering van de
vermogensbelasting, .die nog slechts in het stadi
um van overweging verkeerde) het voornemen
uitgesproken om in genoemd jaar over te gaan tot
de helling van uitvoerrechten van alle belangrijke
stapelproducten: suiker, koffie, thee, rubber, ki
nabast, sisalhcnnop, tapiocaproducten, rijst, aardnoten, copra, gambir, peper, pinangnoten en ka
pok on de daaruit in Indië bereide fabrikaten: ka
tjang- en klapperolie en kininezouten, met her
ziening van de reeds bestaande uitvoerrechten
van huiden, tabak, tin, aardolie en aardoliepro
ducten. Daarop volgden nog eenige bijzonderhe
den. Alles bijeen was echter het voorstel, zooals het
bij den Volksraad werd ingediend, ook naar de
nadere erkentenis van den Directeur van Finan
ciën Talma, nog zeer schematisch, daar over de
uitvoering nog overleg met de produconten der te
belasten artikelen en de daarbij betrokken hande
laren moest plaats hebben en het eerst na beëindi
ging daarvan mogelijk zou zijn de tarieven van
heffing nauwkeurig aan te geven en eene betrouw
bare raming van de opbrengst op te maken. Zelfs
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liet de heer Talma bij de beraadslagingen in den
Volksraad doorschemeren.dat het geenszins uitge
sloten was dat enkele producten in een eenigszins
anderen vorm dan dien van uitvoerrechten zouden
worden getroffen, met behoud van de essentieele
plannen van de Regeering, n.1. de winsten zooveel
mogelijk in haar vollen omvang te troffen volgens
eene sterk progressieve schaal (redoO 4 Juli 1919,
.—Handel, Volksraad, bl. 607, 609)/
.Uit de daarop gevolgde, door den fungeerend
r" Minister van Koloniën ingediende ontwerp-begrooting voor 1920 bleek, dat het overleg over dit
punt resultaat had opgeleverd. Er was nu sprake
van eene „bijzondere belasting”, die zou geheven
worden in den vorm van een uitvoerrecht, behal
ve ten aanzien van suiker, koffie, ondernemingstabak, thee, kinabast en kinine, waarvoor de
voorkeur werd gegeven aan eene belasting op de
winst der betrokken onderneming. Het uitvoer
recht zou geheven worden volgens tarieven met
glijdende schalen in dier voege, dat geen recht
verschuldigd zou zijn bij een marktprijs beneden
zeker minimum, doch het recht bij hoogere prij
zen progressief zou toenemen. Het stelsel kwam
dus daarop neer, dat het verschil tusschen den
oogenblikkelijken marktprijs en een op een vast
bedrag aangenomen kostprijs progressief zou
worden belast (M. v. T., bl. 106).
Over de tarieven van heffing en eene raming
van de opbrengst kon echter evenmin als in den
Volksraad in bijzonderheden worden getreden en
toen dat ook bij de indiening der Memorie
van Antwoord aan de Tweede Kamer nog niet
mogelijk was, achtte de inmiddels opgetreden
Minister De Graaff het raadzaam de voorstel
len nopens de uitvoerrechten en de producten
belastingen, alsmede de vervoersbelasting en
eene mede aangekondigde petroleum belasting
voorloopig terug te nemen ten einde ze nader,
goed voorbereid, bij suppletoire begrooting aan
de Staten-Generaal voor te leggen. Daar die be
lastingvoorstellen intusschen met andere feitelijk
één complex uitmaakten, trof dat lot toen ook die
andere voorstellen, ofschoon zij op zich zelve wel
rijp waren voor eene beslissing. Dat waren die tot
verhooging van het tarief van invoerrechten en
van de accijnzen, alsmede die tot heffing voor
eens van eene belasting van den suikcroogst 1919
en de kina-oogsten 1918 en 1919 (Mem. v. Antw.
✓Tw. K. van 10 December 1919, bl. 11/12; Tweede
Nota v. Wijz., Gedr. St. no. 16).
Alvorens na te gaan, in welken vorm de voor
stellen opnieuw werden ingediend en ten slotte
tot stand zijn gekomen, verdient het aanbeveling
stil te staan bij de unificatie van de inkomsten- en
de personeele belasting, die nader uitgewerkt ook
ffrn de Memorie van Toelichting der begrooting voor
v£/l 920 was voorgedragen en wél werd gehandhaafd,
zoodat zij ten slotte reeds in de Ind. Stb. 1920 no.
\j 678 en 679 is belichaamd (Zie ook Ind. Stb. 1921
no. 240).
Terwijl, zooals in de laatste uitgave (Dl. I, bl.
228 e. v.) is uiteengezet, de Inlanders en Vreemde
Oosterlingen na de hervorming der laatste jaren
onderworpen waren aan verschillende, soms
nog locale heffingen naar het inkomen, welke be
kend waren onder den verzamelnaam „Belasting
op de bedrijfs- en andere inkomsten” en belang
rijk afweken van de „inkomstenbelasting”, die
van Europeanen werd geheven, is deze laatste
heffing na belangrijke herziening nu uitgebreid

tot alle bevolkingsgroepen. Zij treft dientengevol
ge alle inwoners van Ned.-lndie met uitzonderinvan de onderlioorigen der zelfbesturen; voor de
zen wordt gestreefd naar invoering van eene met
die algemeene belasting in hoofdzaak overeenko
mende heffing naar het inkomen. Het belastbaar
minimum was bij de vroegere inkomstenbelas
ting / 900 en bij de belasting op de bedrijfs- en an
dere inkomsten / 50. tenzij in elk geval een minimumaanslag verschuldigd was; de heffing der
nieuwe inkomstenbelasting begint bij een belast
baar inkomen van ƒ 120.
Evenals bij het vroegere tarief houdt de pro
gressie verband niet met het inkomen in zijn
geheel, maar met zekere, in de schaal aangegeven
gedeelten van het inkomen in dier voege dat
over volgende inkomonsdeelen telkenmale een
hooger percentage verschuldigd is. Bij inkomens
van / 120 tot beneden / 1S00 is 20 cent verschul
digd voor elke volle / 10 boven / 120. Boven
/ 1S00 wordt de belasting berekend over volle
sommen van ƒ 100 en daarbij stijgt het percen
tage van 3 ten honderd voor een inkomensdeel
van / 1800 tot beneden /3600, tot 10 ten honderd
voor een inkomensdeel van ƒ 30.000 tot / 36.000.
om bij de regeling van 3 92J voor elke volle / 100
boven / 36.000 11 % te bereiken. Bij de in 1921
(Ind. Stb. no. 312) gevolgde verdere verhooging
van het tarief is de stijging doorgevoerd tot 25%
(zie bl. 6).
Aansluiting aan de regeling van inlandsche
grondbelastingen werd verkregen door vrijstelling
van zekere aan die belastingen onderworpen in
komsten, alsmede door eene heffing van 40 cent
van elke / 10 van andere daarmede gelijk te stel
len inkomsten uit grond. Met de mindere ont
wikkeling van vele belastingplichtigen werd reke
ning gehouden door de verplichte aangifte eerst
te doen aanvangen bij een bruto inkomen van
meer dan / 1200. Ook leidde het onderbrengen
van Inlanders en Vreemde Oosterlingen onder de
belasting er toe den zoogen. kinderaftrek te doen
vervallen, daar deze voor die bevolkingsgroepen
niet is toe te passen. Daarentegen werd de vrij
stelling, die de inlandsche ambtenaren vroeger
genoten, niet overgenomen. Voorts werd van.
wachtgelden, pensioenen on gagementen de eer
ste / 900 vrijgesteld.
De raming van de opbrengst dezer nieuwe, ge
ünificeerde inkomstenbelasting werd voor 1920
gesteld op / 30.300.000 of / 3.400.000 lager dan de
vermoedelijke opbrengst van de opgeheven be
lastingen.
Ook de unificatie van de personeele belasting,
die op ziehzelve eenvoudiger was omdat die be
lasting reeds van Europeanen en Vreemde Oos
terlingen werd gelieve?, en derhalve slechts tot
Inlanders behoefde te worden uitgebreid, heeft
voor de vroegere belastingplichtigen een ingrij
pend karakter gekregen door de daarmede ge
paard gegane wijziging van de minimumhuurwaarde-bedragen, bij welke de heffing een aan
vang neemt en die tevens tot maatstaf voor
een lageren aanslag strekken. Vroeger waren
die bedragen verschillend voor Europeanen en
Vreemde Oosterlingen (zie Ind. Stb. 1908 no.
15, staat E en 665, 1909 no. 468, 1912 no. 386
en 601, 1913 no. 694, 1915 no. 053 en 740, 1916
no. 714 en 1018 no. 10 en 514). Thans zijn zij voor
alle bevolkingsgroepen op het dubbele van de
vroeger voor Europeanen geldende bedragen gc-
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bracht (Ind. Stb. 1920 no. 7G0). Daardoor is niet
alleen voor deze eene groote verlichting verkrev
gen, maar zijn vooral de Vreemde Oosterlingen on
Inlanders gebaat, omdat nu alleen de eenigszins
vermogenden onder hen binnen liet bereik der be
lasting vallen. Bovendien is de overgang van vrij
stelling naar vollen aanslag geleidelijker gemaakt
door in plaats van de twee bestaande trappen
(vermindering met2/5 resp. 4/5) er vijf toe te staan
(zie art. 12 lid 3 Ind. Stb. 192Ö no. 079). Op de op
brengst, die in 1917 t/m 1919 / 2.062.400,
/ 2.221.400 en / 2.391.700 bedroeg, is een en ander
niet van grooten invloed geweest; de voorloopige
uitkomst over 1920 was ƒ 2.019.800.
Het duurde tot ver in 1920 (16 Sopt.) alvorens
do op de vorige bladz. besproken, terugge
nomen belastingvoorstellen op nieuw werden
ingediond. Daarvoor was een langdurig over
leg zoowel in Indië als tussclion Minister en
Gouverneur-Generaal noodig geweest. Allereerst
had de Landvoogd bij de verdere voorbereiding
de voorstellen nog aangcvuld in verband met het
voornemen om de oorlogswinstbelasting op te hef
fen (zie hiervoren). Het denkbeeld was nl. gerijpt
om alle buitengewone winsten als zoodanig en on
afhankelijk van oorlogsomstandigheden tot een
belastingobject te maken en ze naast de bestaan
de heffing naar het zuiver inkomen en naar de
overwinst, te onderworpen aan eene inkomsten
belasting naar een nieuwen, derden grondslag, te
noemen: jaarlijksche extrawïnst. In denzelfdcn
gedachtengang zou dan tevens het tarief voor
physieke personen ten aanzien van inkomens bo
ven / 36.000 zijn te verzwaren. Met een en ander
zouden maatregelen gepaard gaan om dubbele
belasting (door do extra-winstbelasting en do
producten-belasting) te voorkomen. Daartoe
strekkende voorstellen werden onder dagteekening van 28 November 1919 bij Nota van Wijzi
ging op do toen bij den Volksraad aanhangige algemeone aanvullingsbogrooting voor 192Ö inge
diend on konden na breedvoorige schriftolijko
en mondelinge godachtenwisseling de instem
ming van dat lichaam verworven (Tweede gowo,/ne zitting 1919, onderwerp 3, stuk 9, (bl. 218
jj e. v.), 19 (bl. 6 t/m 1L), 28 (bl. 2 t/m 9) en Han
delingen Volksraad December 1919, bl. 520—
• 524; 548—578).
Hoezeer de Minister De Graaff zich in het alge
meen met do Indische voorstellen kon verccnigan, toch bleek ten aanzien van de wijze, waarop
hooge winsten zouden zijn te treffen, van een
principieel verschil met de opvatting van de Indi
sche regeering. In overeenstemming met haar
aanvankelijke bedoeling stonden ook thans dc
uitvoerrechten en de producten belastingen als
blijvende heffingen op den voorgrond. De Minister
daarentegen had bezwaar tegen de gedachte, die
aan een stelsel van dergelijke heffingen als blij
vend instituut ten grondslag lag, nl. om eene bij
zondere belasting van elk belangrijk stapelproduct te heffen. Reeds bij dc behandeling van de
begroeting voor 1920 was dezelfde quaestic ter
sprake gekomen en hadden de afgevaardigden De
Geer en Van Vu uren zich tegen dergelijke spccialo
./heffingen verklaard (Tw. K. 19 Dcc. 1919, Han\ \del. bl* 1114/16 en 1143). Vooral do eerste betoog••ïde toen breedvoerig, dat boven een dergclijk sa
menstel, waarbij zekere willekeur niet was te ver
mijden, de voorkeur behoorde te worden gegeven
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aan eene belasting van algemcenen aard, die de
grove winsten van alle bedrijven op gelijken voet
belast, zooals reeds eenigszins het geval was met
de belasting op de overwinst. De Minister stelde
in zijn antwoord voorop, dat hij het daarmede
eens was, maar voegde daaraan toe dat de belas
tingdienst in Indië vooralsnog niet voldoende was
toegerust om dergclijkc algemcene belasting, aan
welker heffing een vrij ingewikkold onderzoek
naar do hoegrootheid van de in de ondernemin
gen gestoken kapitalen zou moeten voorafgaan,
juist toe te passen. Hij vreesde daarom zonder de
bijzondere heffingen aanzienlijke baten te zullen
missen en verklaarde daarom die heffingen als
maatregel van tijdelijken aard niet te kunnen ont
beren (Handel. Tw. K., p. 1161, zie ook M. v.
Antw. Tw. K. bl. 12).
Ook de Indische Regeering bleek na voortgezet
overleg met den Minister (bl. 2/3 van de Me
morie van Toelichting der op 12 Juni 1920 bij de ^
Tweede Kamer ingediende aanvullingsbegr. voor f
dat jaar; gedr. st. 1919 — 1920, no. 490) met--'''^
het tijdelijk karakter der bijzondere heffingen wel
te kunnen instemmen, doch slechts in dien zin,
dat na zeker tijdsverloop over haar voortbestaan
naast de algemcene inkomstenbelasting zou wor
den beslist.
Het standpunt, dat de Minister tegenover de
aldus geamendeerde Indische voorstellen innam,
kwam neer op het volgende:
lo. Zwaartepunt van de belastingversterking
moet zijn de wijziging en uitbreiding der inkom
stenbelasting. Het daartoe strekkend voorstel
van den Landvoogd behoort daarom nog te wor
den verruimd.
2o. In verband daarmede moet reeds a priori
vaststaan, dat do productenbelastingen en daar
mede gelijk te stellen uitvoerrechten slechts als
overgangsmaatregelen zullen gelden. Daarom
worde reeds aanstonds bepaald, dat zij slechts ge
durende een termijn van drie jaar zullen worden
geheven.
3o. Bovendien is eene zóó uitgebreide heffing
als de Gouverneur-Goneraal wenschte van een
principieel zoo weinig aantrekkelijke belasting
als uitvoerrechten, waarbij nagenoeg alle land
bouwproducten, ook die van den inlandschen
landbouw, zouden worden getroffen, niet wenschelijk. De met de producten belastingen gelijk
te stellen tijdelijke heffingen kunnen beperkt wor
den tot kinabast, kinine en caoutchouc. Van de
reeks der in de Indische voorstellen genoemde
producten van den inlandschen landbouw, welke
aan de bevolking aanzienlijke winsten opleveren,
die niet of niet voldoende door do landrente, eene
andere grond- of oogstbelasting of de inkomsten
belasting bereikt worden, behooren alleen copra
en peper door een uitvoerrecht als duurzame aan
vulling van de algemcene belasting in aanmer
king te komen.
4o. Dc voorgenomen petroleumbelasting is in
het wezen der zaak to beschouwen als eene ver
momde cijnsheffing, waarvan groote moeilijkhe
den zijn to voorzien, terwijl de opbrengst geens
zins daaraan evenredig is. Is het uit dien hoofde
raadzaam daarvan af te zien, toch behoort ook do
aardolie-industrie haar aandeel in de versterking
der koloniale middelen bij to dragon. Dat zou
voorshands kunnen geschieden door eene verhooging van het vigeerend uitvoerrecht van aard
olie en hare bijproducten.
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Het zou te ver voeren de verschilpunten verder
in bijzonderheden na te gaan. Daartoe zij ver we
zen naar de uitvoerige toelichting van 's Ministers
in het najaar van 1920 bij de Tweede Kamer inge
diende eindvoorstellen (Gedr. St. Tw. K. 1919 —
Jd920, no. 565, 1920—1921. no. 214; le K. 1920 —
S\/<1Q21, no. 104; Handel. Tw. K. bl. 1366—1411).
/ \ Deze hebben ten slotte behoudens enkele wijzi
gingen (verwerping van de verkeersbelasting door
de Tweede Kamer, alsmede wijziging van het uit
voerrecht van caoutchouc en van het invoer
recht van sigaren enz. van regceringswege op
aandrang van de zijde der Kamer) een plaats in
het Staatsblad gevonden als wetten van IS Maart
1921, Ned. Stb. no. 589 en 590: Ind. Stb. 209 en
210, zie ook no. 266) tot- wijziging van eene Indi
sche Middelenwet voor 1920 en van de Indische
Tariefwet.
Die eindvoorstellen bevatten de volgende maat
regelen :
1. Wijziging van de inkomstenbelasting, t. w.:
a. verhoogïng van het tarief voor physieke per
sonen:
ten aanzien van lichamen:
b. wijziging èn verhooging van de belasting
naar het zuiver inkomen;
c. wijziging en verhooging van de belasting
naar de overwinst;
d. invoering van eene extra-winstbelasting;
2o. Als correctief van de extra-winstbelasting
— nl. als middel om ook bij nog niet juiste heffing
daarvan zeker te zijn dat de fiscus een behoorlijk
aandeel van de extra-winsten ontvangt, waarbij
door zekere verrekening tegen dubbele heffing
wordt gewaakt —, heffing voor den tijd van drie
jaar van eenesuikerbelasting,cenekoffiebelasting,
eene theebelasting, eene Java- en eene Sumatrata baksbelasting ;
3o. Uitbreiding en verhooging van de in - en uitvoertarieven waaronder heffing, bij wijze van
correctief als ovengenoemd, van enkele uitvoer
rechten voor den tijd van drie jaar;
4e. Verhooging van de accijnzen van gedistil
leerd, petroleum en lucifers;
5e. Heffing van eene vervoerbelasting (plaatslcaarten- en goederenvervoerbclasting);
6e. Heffing voor eens van eene belasting van
den suikeroogst 1919 en van de kina-oogsten 1918
en 1919.
Ad lum. Ind. Stb. 1921 nos. 312, 313 en 401.
a. De verhooging van het tarief voor physieke
personen, zooals zij reeds in 1920 bij de laatste
herziening had plaats gevonden (zie boven), is nu
verder doorgevoerd voor inkomensgedeelten bovan ƒ 36.000, nl. van 11 % tot 25 %. Zie artikel
18 in Ind. Stb. 1921 no. 312. Het gehcele tarief
beweegt zich daardoor tusschen 1 en 25 %.
Berekend wordt bijv. over een inkomensdeel
van:
/ 3.600—/ 5.400
4 %
- 8.400— 12.000
6 %
- 18 000— 24.000
8 %
- 30.000— 36.000
10 %
- 60.000— 70.000 ■ 15 %
- 110.000— 120.000
20 %
Verschuldigd is over een inkomen van:

•ï

/
-

600
6.000
12.000
24.000
60.000

/
-

10.80
190.80
736.80
1.426.80
5.566.80

of
„
„
„
„

1.80
3.18
4.39
5.95
9.28

pCt.
pCt.
„
„
„

/ 100.000 / 12,166.80 of 12.17 pC’t.
- 500.000 - 109.566.80 „21.91 „
-1.000.000 - 234.566.80 .. 23.46
b. Het percentage van heffing, dat 40o bedroeg,
is gebracht op 6%. Tevens zal in geval van wis
selvallige inkomsten voortaan als zuiver inko
men worden beschouwd hetgeen als zoodanig is
genoten in het laatst verloopen kalender(boek)jaar en niet meer het gemiddelde over de drie
voorafgaande jaren.
c. Zooals vroeger (Dl. I, bl. 22S) is uiteengezet,
wordt de overwinst berekend door zeker percen
tage van de vroeger gedane en niet terugbetaalde
stortingen in mindering te brengen van de „uitkeeringen". Allereerst is nu wijziging gebracht in
de berekening van hetgeen in mindering is te
brengen om tot „overwinst” te komen, waarbij
tevens valt op te merken, dat de aldus gewijzigde
berekening zich ook doet gelden bij het begrip
„extra-winst”.
Met het oog op de niet onaanzienlijke verzwa
ring van den belastingdruk, die van de onder c en
d bedoelde maatregelen het gevolg zal zijn, is na
melijk billijkheidshalve teruggekeerd tot het
vroegere stelsel om onder de evenbedoelde stor
tingen, m.a.w. het maatschappelijk kapitaal, ook
op te nemen do in voorafgegane jaren gemaakte
reserves on gedane afschrij vingen, welke in het be
drijf zijn vastgelogd. Echter met dien verstande
dat de aantooning van die kapitaalsuitbreiding
slechts één jaar na afkondiging van de ord.;
(termijn nader verlengd tot 1 October 1922)
toegelaten is tot de bedragen, wraartoe de uitbrei
ding op een vroeger tijdstip dan 1 Januari 1920
plaats had; daarna niet meer. Om dezelfde reden
is het percentage van het aldus omschreven maat
schappelijk kapitaal, hetwelk in mindering mag
worden gebracht, van 5 tot 8 % verhoogd. De
verzwaring van het belastingpercentage eindelijk
bestaat uit eene verhooging van 6 op 10 %.
d. Punt van uitgang voor de heffing van de
extra winstbelasting vormen niet, als bij de overwinstbelasting, do uitkeeringen, maar uitgegaan
w'ordt van het zuiver inkomen, verminderd met
de belasting naar dien grondslag. Daarvan wordt,
om de „extra-winst” te berekenen, zeker percen
tage van het maatschappelijk kapitaal in den zin
als sub c uiteengezet in mindering gebracht. Het
tarief der belasting is vierledig naar gelang van
het percentage van het maatschappelijk kapi
taal, dat in verband met de grootte van de w'inst
in mindering kan worden gebracht. De bedoeling
daarvan zal blijken uit het volgende. Wanneer
het zuiver inkomen, verminderd met de daaraan
verbonden inkomstenbelasting, wordt voorge
steld door I en het maatschappelijk kapitaal door
K., dan is het tarief weer te geven door de vol
gende formule:
6% van (I - VI0 K).
+ «% « U - J/4 K).
4- 10% „ (1 - «/• K).
.+ 12% „ (1 K).
Het tarief hangt dus samen met de verhouding
tusschen de winst (of zuiver inkomen) en het
maatschappelijk kapitaal. Hoe grooter de fractie
van dat kapitaal is, hetwelk met de winst wordt
bereikt, des te meer onderdeden van het tarief
komen in toepassing. Bij een winst gelijk aan het
kapitaal wordt het tarief volledig toegepast.
Overigens verdient het nog de aandacht, dat dit
tarief in zijne samenstelling op dezelfde gedachte
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berust als dat van de inkomstenbelasting van
physieke personen.
Baar de in 1919 behaalde winsten in verband
met het tijdstip van beëindiging der heffing van
de oorlogswinstbelasting (einde 1919) en van
aanvang dor heffing van do extrawinstbelasting
met het jaar 1920 als maatstaf voor beide hef
fingen zouden strekken en mitsdien door beide
zouden worden getroffen, is eene verrekening
toegelaton om dubbele heffing te voorkomen.
Vermelding verdient ten slotte nog, dat de
belasting van buitenlandscho verzekeringmaatschappijcn van 4 op 6 % is gebracht. Voor
verdere bijzonderheden zie men o.a.: H. J. van
^/Brink, „De Indische ordonnantiën op de inkomsten- en produetenbelastingen 1921” en diens ar
tikel in de Septemberaflevering van de EconoLmist van 1921.
\[ De jaarlijksche baten, welke van de besproken
maatregelen werden tegemoet gezien, werden ge
raamd op: / 1.500.000 van la en / 6.000.000 van
16, terwijl van de maatregelen sub c en d, waar
van de opbrengst uit den aard der zaak aan zeer
belangrijke schommelingen onderhevig is, een
minimum van / 10.000.000 werd becijferd.
Ad 2um. Productenbelastingen. Ind. Stb. 1921
nos. 295 t/m 299, j° 439 en563. De productenbelas
tingen berusten op het beginsel, dat het verschil
tusschen de opbrengst en den kostprijs van de be
trokken voortbrengselen wordt belast volgens
een progressief tarief, dat gegrond is op de ver
houding, waarin dit verschil staat tot den kost
prijs. Dat beginsel is uitgewerkt in een zich nauw
aan het tarief van de belasting naar de extrawinst aansluitend grondtarief, waarvan het vol
gende uittreksel een denkbeeld geeft:
Verschil tusschen op- i
Belasting in
brengst en kostprijs
in procenten van den . procenten van
dat verschil.
kostprijs.
beneden
10
nihil
10
1.50
25
3
6
40
1
40
9.79
75
12.27
15.72
100
120
17.85
135
19.08
i
150 of meer
20.00
Dat grondtarief is als zoodanig opgenomen in
de suikcrordonnantie 1920 (Ind. Stb. 1921 no. 299,
art. 4 gewijzigd bij no. 599jo 600 en 601,) omdat
ton aanzien van de suiker kan worden uitgegaan
van eon voor elk belastingjaar door den Gouvornour-Gonerual te bepalen, voor allo belasting
plichtigen geldenden gemiddelden kostprijs. Voor
de andere producten is dat niot mogelijk; voor do
tabak en de thee niet omdat de kostprijzen van
de verschillende ondernemingen te veel uiteenloopen, voor de koffie niet omdat die veelvuldig
op ondernemingen van gemengd karakter en
voor een belangrijk deel zelfs in gemengde aan
plantingen wordt geteeld, zoodat het zelfs niet
mogolijk is daarbij rekening te houden mot door
elke onderneming bestede gemiddelde productie
kosten. Ton aanzien van tabak, thoo en koffie zijn
daarom uitgewerkte tarieven in do ordonnanties
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opgenomen. Zie voorts voor uitvoering der rege
ling Ind. Stb. 1921, no. 413.
Tabak. Uit den aard der zaak maakt het een
groot verschil, of een overschot van bijv. ƒ 0.10
per 4 Iv.G. wordt verkregen bij een kostprijs van
I 0.25 tot / 0.30 per K.G., zooals tot voor weinig
jaren bij verschillende ondernemingen in MiddenJava het geval was, dan wel door eene onderne
ming, wier kostprijs / 1 of meer per 4 K.G. be
draagt, hetgeen voor de tabakscultuur op Sumatra een normaal cijfer is. De belasting van ge
lijke winstbedragen zal hooger moeten zijn, naar
mate de winst bij een lageren kostprijs is be
haald. Toepassing van bovenvermeld grondta
rief bij verschillende kostprijzen in verband met
evengenoemd desideratum heeft in de Java- en
Sumatra tabaksordonnanties (Ind. Stb. 1921 no.
295 en 296 ad art. 4, zie ook no. 401) geleid tot uit
voerige tarieven, gegrond op oploopende schalen
zoowel voor den gemiddelden kostprijs als voor
eene winst per 4 K.G. Volledigheidshalve zij hier
reeds aanstonds aan toegevoegd dat, ten einde
dubbele heffing te vermijden, de tabak gedurende
de drie jaren, waarin dat product aan de bijzondere
belasting onderworpen zal zijn, van uitvoerrecht
zal zijn vrijgesteld (zie hierover de tariefwet).
Thee. Voor de thee is dezelfde gedachte ge
volgd, doch bij de uitwerking is volstaan met
vier schalen, onderscheidenlijk voor kostprijzen
beneden 25 cent, van 25—35 ct., van 35—45 ct.
en boven 45 ct. per 4 K.G.
Koffie. Hierbij is uitgegaan van een gelijken
kostprijs voor alle ondernemingen, nl. / 35 per
pikoel voor Java-en Liberia-koffie en f '20 p.p.voor
Robusta-koffie en is in zoover van het grondta
rief afgeweken, dat de heffing eerst begint wan
neer de opbrengst den aangenomen kostprijs met
20 pCt. te boven gaat. Aan de hand van een en
ander is in art, 3 (Ind. Stb. 1921, no. 297) een uit
voerig tarief opgenomen, gegrond op eene schaal
van prijzon in guldens on eene van belasting in
centen per pikoel. Bovendien is eene voorziening
getroffen, waardoor ondernemingen in jaren dat
oeno kleine oogst wordt verkregen, hetgeen bij
deze cultuur dikwijls het geval is, niot in de belas
ting worden aangeslagen, ook al zijn hooge prij
zon gemaakt.
De productenbelasting worden geheven van de
oogsten van 1920, 1921 en 1922, behalve de ta
baksbelastingen, die gevorderd worden van de
oogsten van 1919, 1920 en 1921, als gevolg van de
omstandigheid dat tusschen den oogst en den ver
koop van de tabak gemiddeld één jaar verloopt.
De bovenbedoelde verrekening, als middel tot
voorkoming van dubbele heffing, bestaat daarin,
dat ontheffing wordt verleend van de belasting
naar do extra-winst tot het bedrag, waarvoor een
aanslag in eon of meer dor productenbelastingen
is opgelegd, met dien verstande dat de ontheffing
voor eenig product niet te boven zal gaan de som,
waarvoor de betrokkene is aangeslagen voor de
met het product verkregen extra-winst.
De opbrengst der producten belastingen hangt
uit den aard der zaak ten nauwste samen met den
stand der markt; oorspronkelijk werd zij voor
1921 geraamd op / 124 millioen voor de suiker,
/ 5 millioon voor do tabak, / 2 millioen voor de
thee en / 8 millioon voor do koffie. Op grond van
do in 1921 ingotreden daling der prjjzen werd die
raming nador verlaagd tot 70, 5, 0.435 en 6,4
millioon gulden.
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Ad. 3um. In- en Uitvoerrechten. 1921 Ned. Stb.
590: Ind. Stb. 210, zie ook no. 267 t/m 269. Zooals
reeds bleek, bepalen de bovenbedoelde lijdelijke
uitvoerrechten zich tot caoutchouc, kinabast en
kinine. Ook hierbij hangt het percentage of het
bedrag van het recht samen met den marktprijs
(caoutchouc) of unit prijs (kinabast). Het recht
van kinine wordt berekend per K.G. en hangt
samen met dat van kinabast. Dat van caoutchouc begint bij een marktprijs van / 0.82s per £
K.G. on loopt van £ pet. van do waarde bij een
marktprijs van / 0.82i—ƒ 0.90 tot 7 pet. bij
/ 1.50 por i K.G. Het tarief werd in zijn tegenwoordigen vorm vastgesteld door overneming
k van een amendement van den afgevaardigde De
Lklcer (Gedr. St. 1920—1921 — no. 214 no. S en
^0, Hand. Tw. K. 9 Febr. 1921 bl. 1410/11). AinbtsA halve worden van tijd tot tijd gemiddelde
marktprijzen vastgesteld. Voor kinabast met het
gewicht van 1 K.G. zwavelzure kinine in bastvorm als maatstaf loopt het recht, aanvangende
bij een unitprijs van 5 ct., van resp. 3 en 2 ct. voor
pharmaceutische pijpbasten in kisten en andere
tot/3.99resp. /2.67 bij een unitprijs van / 11.20
tot ƒ 11.30 en klimt het daarboven nog geleide
lijk op. De baten van deze drie uitvoerrechten
werden voor 1921 op ongeveer / 5 millioen ge
schat.
Wat nu de duurzame tariefherziening betreft,
valt te onderscheiden tusschen de in- en de uit
voerrechten. Ten aanzien van de eerste is uitge
gaan van de volgende beginselen:
le. Alleen afgewerkte fabrikaten, zoomede
paarden en vee zijn voor een verhoogd invoer
recht of een invoerrecht in aanmerking gebracht:
2e. Het waarderecht is niet hooger gesteld
dan 12 pet, het hoogste ad valorem-recht, dat
het tarief te voren ook kende;
3e. Ten einde het onderling verband tusschen
de rechtenpercentages zooveel mogelijk te be
houden zijn rechten van 10 pet verhoogd tot 12
pet en rechten van 6 pet, behoudens enkele uit
zonderingen, gebracht op 10 pet. Voorts is het
eenige recht van 8 pet (van natte verfwaren) op
12 pet gebracht;
4e. Er is een einde gemaakt aan de vrijstelling
van eenige artikelen, zooals fabriek- en stoom
werktuigen, machinerieën, werktuigen, toestel
len en gereedschappen ten dienste van land
bouw, fabriek- en stoomwezen, mijnontginnin
gen en handwerken of ambachten, alsmede ge
deelten daarvan. Die zijn, met een enkele uit
zondering, in aanmerking gebracht voor eene
heffing van 6 pet., het laagste recht, dat de tariefwet kent;
5e. De verhoogde specifieke rechten beteekenen, omgerekend in waarderechten, voor de mees
te der daardoor getroffen goederensoorten een
invoerrecht van meer dan 12 pet der waarde;
hierbij is in aanmerking te nemen, dat die goede
rensoorten als genot - of luxeartikelen dan wel
als artikelen van bescheiden weelde zijn te be
schouwen en dat overigens de verhoogingen de
strekking hadden om de belasting meer in over
eenstemming te brengen met de toenmalige
waarde.
De uitbreiding der uitvoerrechten betrof:
le. copra en peper; beide zijn onderworpen
aan een recht, dat geheven wordt per 100 K.G.
en 8 pet bedraagt van het verschil tusschen den
gemiddelden marktprijs en den met 10 pet ver-

hoogden gemiddelden kostprijs; gemiddelde
markt- en kostprijzen worden van tijd tot tijd
van Regccringswege vastgesteld.
2e. klapperolie, dat getroffen wordt door een
recht, dat per 100 Liter gelijk is aan het uitvoer
recht van 125 Iv.G. copra.
Voorts werd het uitvoerrecht van aardolie en
bijproducten verhoogd voor:
a. petroleum (kerozine) en alle niet onder b ge
noemde bijproducten van f3 tot f 7.50 per 1000
K.G.
b. liquid fuel, residu, solaroil, filterpersolie,
smeerolie, vet, betchingoil, pek en waxoil van
/ 0.60 tot / 1,50 per 1000 K.G.
De voorstellen werden in de Tweede Kamer
eerst na warme discussie aangenomen (vergad.
v. S en 9 Februari 1921). Daarbij bleek van de ge
neigdheid om de productenbelastingen niet als
tijdelijke heffingen in de wet op te nemen en
over hare opheffing eerst later te beslissen, wan
neer met de extrawinstbelasting ervaring zou
zijn opgedaan. Eene daartoe strekkende motieVan den Tempel werd echter met 4S tegen 21
stemmen verworpen. Evenmin kon eene meer
derheid worden gevonden voor een amendementAlbarda om de voorgestelde verhooging van
het invoerrecht van manufacturen en enkele an
dere artikelen, als te drukkend voor de inlandsche
bevolking, achterwege te laten. Wel werd in ver
band daarmede eene bepaling opgenomen, waar
bij de Gouverneur-Generaal bevoegd werd ver
klaard om dat recht in gegeven omstandigheden
te verminderen. Eindelijk werd ook nog verwor
pen een amendement-Albarda om het uitvoer
recht van aardolie en hare bijproducten nog ver
der te verlioogen dan was voorgcsteld. Dat daar
entegen een amendement-De Geer, om het uit
voerrecht van caoutchouc naar een logischer
grondslag te regelen, succes had, werd reeds boven
vermeld.
De financieele gevolgen van de besproken maat
regelen werden voor 1921 (een vol jaar) becijferd
op ƒ 11.622.800 voor de invoerrechten, / 5.000.000
voor de tijdelijke rechten van caoutchouc, kina
bast en kinine en / 9.030.000 voor de overige uit
voerrechten; zoowel de tijdsomstandigheden als
het uitstel van de behandeling maakten nader
eene verlaging van die raming noodzakelijk.
Voor den volledigen tekst der Indische tariefwet zie men Ned. Stb. 692, Ind. Stb. 346, beide
van 1921.
Ad 4um. (zie bl. 6) Accijnzen. Ind. .Stb. 1921
nos. 287,288 en 289; 303 en 304. Do accijns (en
daarmede ook het invoerrecht, omdat dit tot het
zelfde bedrag als de accijns geheven wordt) op
gedistilleerd is evenals de lucifersaccijns verdub
beld. Zij werden derhalve gebracht de eerste van
/ 75 op / 150 per H.L. van 50% sterkte en de
tweede van ƒ 0.70 op / 1.40 per gros normaal ge
vulde doosjes. Meerdere bate: / 1.000.000 en
/ 4.000.000. De petroleum accijns, die / 2.50 per
H.L. bedroeg, is verhoogd voor de gewone lichtpetroleum of kerozine tot / 3.50 en voor benzine,
gazoline en alle andere aardolie-distillaten, welke
vluchtiger zijn dan petroleum — al welke pro
ducten, in tegenstelling met kerozine voorname
lijk door meergegoeden worden verbruikt — tot
/ 7.50. Daarvan werden hoogere baten van
/ 2.700.000 en / 1.500.000 verwacht.
Ad. 5um. (bl. 6) Vervoerbelasting. Het lag
in de bedoeling om op het voetspoor van dergc-
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lijke heffing in andere landen cene belasting in tc
voeren op het vervoer van personen en goederen
per spoor en per schip. Zij zou bestaan in eenc
plaatskaartenbelasting van */21 van den vracht
prijs en ten aanzien van goederen eenc progres
sieve heffing naar het gewicht, per ruimtemaat
of in evenredigheid van den vrachtprijs. Daar
van werd eene opbrengst van ƒ 3.000.000 ver
wacht. Reeds bij de schriftelijke gedachten wis
seling bleek van bezwaren van economischen en
maatschappelijken aard (V.V. en M. v. A. § 6),
welke bij de beraadslaging werden herhaald.
Toen de Minister trachtte die te ondervangen
door op sommige punten vrijstelling of nader
overleg met den Gouverneur-Generaal toe te zeg
gen (Hand: 8 Februari 1921, bl. 1385 t/m 1387,
1397—1399), achtte men bovendien de beteekenis
van het voorstel daardoor zóó verzwakt, dat het
tenslotte met41 tegen 31 stemmen werd verworpen.
ad6um(zie bl. 6). Buitengewone suiker- en kina belasting. Ind. Stb. 1921, nos. 300 en 301, zie ook
439. Wegens de hooge winsten, die in het jaar
1919 met de suiker- en in de laatste jaren met de
kina-cultuur waren gemaakt, werden beide cul
tures voor eene bijzondere heffing in aanmerking
gebracht. Het tijdelijk karakter gaf daarbij aan
leiding om een eenvoudig stelsel van belasting te
kiezen, terwijl de samenhang met de andere hef
fingen (inkomsten- en oorlogswinstbelasling) er
toe leidde de belasting niet te zwaar te maken.
Vandaar dat men kwam tot eene extra-heffing
van /0.50 per pikoel suiker, berekend naar het to
taal aantal pikoels in het oogstjaar 1919 geprodu
ceerde suikers, nos. 12 t/m 14enz., terwijl de kinaondernemingen zijn onderworpen aan eene extra
heffing naar de hoeveelheid kinine in de basten,
die gedurende het tijdvak 15 Juli 1918 t/m 31 De
cember 1919 door die ondernemingen zijn ver
kocht of aan kininefabrikanten zijn overgedra
gen. De belasting werd berekend naar het aantal
kilogrammen zwavelzure kinine in dc verkochte
of overgedragen basten en bedroeg / 0.65 per
K.G. zwavelzure kinine. Raming van de op
brengst: / 9‘/a millioen en / 500.000.
Zegelrecht. Bij de ordonnantie van 30 Augustus
1921 (Ind. Stb. -198) is eene algeheele herziening
dor zegel belasting tot stand gekomen. De vroege
re, van 1885 dagteckenende, regeling was in menig opzicht verouderd, terwijl de heffing voor bclangrijke uitbreiding vatbaar werd geacht. De in
dc laatste jaren in onderscheiden landen, waaron
der Nederland, in den vorm van zegel- of registra
tierecht ingevoerde of uitgebreide heffingen kwa
men ook in aanmerking voor toepassing in Nederlandsch-Indië. De herziening komt neer op het
volgende:
lo. Het uniforme zegelrecht van / 1.50 voor alle
niet anders belaste of niet vrijgestelde stukken is
als regel gehandhaafd; bescheiden, waarvoor
deze helling te hoog is gebleken, worden lager be
last, zooals besluiten tot benoeming van lagere
beambten of tot toekenning van geringe bezoldigingsverhoogingen en sommige polissen van ver
zekering (zie hieronder onder 8o.).
2o. De heffing van zegelrecht naar de opper
vlakte van het papier, het zoogenaamde formaatzegel is — daar zij van het gros der bevolking
vooralsnog een te groot onderscheidingsvermo
gen vereischt — slechts ingevoerd voor alle door
of ten overstaan van een openbaar ambtenaar
verleden akten.
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Het recht bedraagt voor een half vel gewoon
papier (ongeveer 644 c.M.2) / 1, voor een heel vel
gewoon papier / 2 en voor iedere 644 c.M.2 meer
/l.

Als regel is als minimum voor minder belangrij
ke akten / 1 en voor de minuut van notarieele ak
ten / 3 verschuldigd.
3o. Verschillende bescheiden, vroeger vrijge
steld van het uniforme zegelrecht van ƒ 1.50, om
dat dit te hoog was, worden in het vervolg met
een laag recht, van b.v. / 0.25 belast. Dat geldt
o.a. akten van uitklaring van en passen voor klei
ne schepen en besluiten betreffende verloven aan
lagere ambtenaren.
4o. Het zegelrecht van quitantiën en enkele an
dere in Nederland aan een recht van ƒ 0.05 onder
worpen geschriften heeft in Indië steeds het dub
bele daarvan bedragen. In verband met de aan
zienlijke verhooging van het Ncderlandsch zegel
recht van deze bescheiden is de heffing in Indië
op / 0.15 gebracht.
5o. Van buitenlandsche paspoorten wordt ge
heven voor 1 persoon ƒ 2.50, voor 2 of meer per
sonen / 5.
Voor Meklcapassen blijft de bestaande heffing
van ƒ 4 gehandhaafd.
6o. Voor een verhoogd vast zegelrecht van ƒ 25
komen in aanmerking verschillende concessiën en
vergunningen, zooals mijnconcessiën, houtconcessiën, concessiën voor waterleiding, gas, electriciteit, spoor- en tramwegen, enz.
7o. Vergunningen tot verandering van den ge
slachtsnaam worden belast met een vast recht
van / 2.50, met dien verstande dat zij daaraan
niet zijn onderworpen ingeval gelijkstelling met
Europeanen wordt verleend.
So. Polissen van verzekering worden als volgt
belast:
a. levens- en invaliditeitsverzekering / 2;
b. ziekte- en ongevallenverzekering ƒ 1;
c. zeeverzekering:
1. voor een bepaalde reis 5 cent per / 1000;
2. in andere gevallen 15 cent per / 1000, met
verhooging in bepaalde gevallen;
d. alle andere verzekeringen 5 cent per / 1000,
mede met verhooging of verlaging in bepaalde
gevallen.
9o. Het recht van
% van lange accepten is
uitgebreid tot alle lang handelspapier, dus ook
tot wissels, die laatstelijk aan een vast recht van
/ 0.10 waren onderworpen; verder is het vast
recht van kort papier verhoogd van / 0.10 tot
/0.15. Als gevolg van het gewijzigde recht van
wissels zullen voortaan ook do in Nederland be
taalbare Indische wissels in Indië gezegeld wor
den, zoodat voor de vroeger daaromtrent gelden
de bijzondere regeling (zie noot l op bl. 259/260
van deel I dor Encjclopaedie) geen roden moer
bestaat on dozo is ingetrokken.
lOo. Voor huurcontracten is, overeenkom
stig de Nederlandsche Zegelwet 1917, een evenre
dig zegelrecht verschuldigd van 10 cent van iedere
/ 1000 van den huurprys, over den geheelon huurtijd berekend. In verband hiermede zal de be
lasting op openbare verhuringen, welke thans
ingevolge de ordonnantie in Ind. Stb. 1889, no.
193 in Indië geldt, maar vrijwel niets opbrengt,
worden ingetrokken.
11 o. Geheel overeenkomstig do in Nederland
bestaande regeling (art. 60 vlg. dor Zegelwet
1917) is in Indië eene evenredige zegelbelas-
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ting op effecten ingevoerd. De heffing bedraagt:
а. voor aandeelen in premieleeningen 1 %;
б. voor buitenlandsche effecten met uitzonde
ring van die onder c genoemd s/io
c. voor aandeelen in buitenlandsche maatschappijen 1 %:
d. voor alle andere effecten G/io %>
alles berekend over de nominale waarde.
Van deze heffing zijn vrijgesteld aandeelen in
geldleeningen ten laste van Nederlandsch-Indië,
alsmede aandeelen in daar te lande gevestigde
maatschappijen, deze laatste in verband met de
evenredige heffing bedoeld onder 12o.
12o. De heffing in Nederland, ingevolge art. 45
der Registratiewet 1917. op de akten van oprich
ting van binnen het Rijk gevestigde naamlooze
vennootschappen, commanditaire vennootschap
pen op aandeelen en andere vennootschappen en
vereenigingen, welker kapitaal geheel of ten deele
in aandeelen is verdeeld, is in den vorm van zegel
recht in Indie ingevoerd met dien verstande noch
tans dat, ten einde den ondernemingsgeest daar
te lande niet te verzwakken, het percentage der
belasting lager dan in Nederland en wel op l‘/2
pet., is gesteld.
In verband met déze heffing zal het recht van
overschrijving, verschuldigd bij inbreng van on
roerende goederen, worden verlaagd van 5 tot

3 Vs pet.

y\

De verhooging van inkomsten, die van de her
ziening werd tegemoetgezien, werd geraamd op
6.000.000. Zie Begr. voor 1921, Ind. ontw. Afd.
III. stuk I, bl. 20—25, enz-.: ministerieel ont
werp: bl. 68—70 der M. v. T.
De nieuwe regeling is met 1 November 1921 in
werking getreden (Ind. Stb. 1921 nos. 621 en 639,
uitvoeringsvoorschriften; 632, Wijziging der ord.)
\ oorts zijn regelen ter uitvoering van sommige
artikelen door den Directeur van Finaitciën vast
gesteld bij beschikking van 27 October 1921 no.
7311 Bl.
Hoewel de reeks boven geschetste belasting
maatregelen eene aanzienlijke versterking van
inkomsten ten gevolge heeft, bleek zij reeds spoe
dig onvoldoende. Daarom werden bij de ontwerpbegrooting voor 1922 nog de volgende belasting verhoogingen voorgcsteld:
als blijvende middelen versterking:
eene nieuwe verhooging van den accijns en het
overeenkomstig dien accijns geheven invoerrecht
op gedistilleerd met 50 pet., waarvan baten van
/ 1.250JD00 en ƒ 2.000.000 werden tegemoetgezien;
nader werd bij de memorie van Antwoord aan
de Tweede Kamer voorgesteld die verhooging
te verdubbelen en dus te brengen op 100 percent,
waardoor het invoerrecht evenals de accijns stij
gen zou tot ƒ 300 per H.L. en de van de verhoogingen gezamenlijk te verwachten bate klom tot
/ 6i millioen:
eene verdubbeling van de slachtbelasting,
waardoor de opbrengst daarvan geraamd werd
op / 0.280.000:
eene verhooging van een paar zegelrechten nl.
van die voor vergunningen tot ontscheping en
voor vergunningen tot vestiging van / 25 en
ƒ 1.50 tot / 50 en / 5 (baten / 500.000 en / 30.000).
als tijdelijke maatregel de heffing van opcenten
op:
o. de inkomstenbelasting (30 opcenten ten aan
zien van natuurlijke personen en 20 ten aanzien
van rechtspersonen (bate ƒ 10 millioen);

b. de in- en uitvoerrechten (25 opcenten, be
halve voor zoover tractaat met het tolverbond en
schikking met Frankrijk over wijnrecht zicli
daartegen verzetten.) Daartoe werd eene aan
vulling van de Indische tarief wet ingediend,
welke strekte om in die wet de bevoegdheid neer
te leggen de in- en uitvoerrechten tijdelijk te verhoogen door bij koloniale ordonnantie vast te
stellen opcenten tot ten hoogste 25. Bate: van
andere invoerrechten dan die op gedistilleerd i,/
I 9.000.000 en van uitvoerrechten ƒ 5.400.00ü.\JA
(Gcdr. stukken 1921—1922, no. 315). Omtront'sJ
uitvoerrecht van petroleum zie hieronder:
c. de verponding tot een aantal van 10 (bate
/ 600.000):
d. den lucifersaccijns tot een aantal van 50 (bate
ƒ 41/o millioen).
Ter nadere motiveering van dit sanienstel van
maatregelen wees Minister De Graaff in zijne mcmoriën van antwoord aan de Tweede Kamer nopens de begrooting (bl. 10) en de aanvulling der
Indische tariefwet er op, dat een juist financeel beleid medebracht dat de aanzienlijke
belastingverzwaring der laatste jaren, die voor
een belangrijk deel veroorzaakt was door de vele
maatregelen ten behoeve van de groote massa der
bevolking, niet uitsluitend werd gelegd op de
schouders van de relatief welgestelden en enkele
zeer gegoeden, doch dat daarin ook werden be
trokken zij, die volgens de in eene Oostersche
maatschappij gangbare begrippen van welstand
daarvoor in aanmerking kwamen. Bij de verhou
dingen in eene economisch vooralsnog minder
ontwikkelde maatschappij als de Indische paste
daarvoor door de betere verdeeling van den druk
het best de vorm van indirecte heffing, welke zich
overigens nog door de geringere kosten van hef
fing aanbeval.
Bij de op 23 December 1921 door de Tweede
Kamer aangenomen begrooting werden deze
maatregelen mede goedgekeurd, zij het ook dat de
verhooging van de in- on uitvoerrechten na
ernstige bestrijding bij de schriftelijke on mon
delinge gedachtenwisscling dat goedkeurend vo
tum slechts met 44 tegen 42 stemmen kon ver
werven. (Handelingen, blz. 1328.)
Tevens werd daarbij een amendement-Van
Vuuren aangenomen (Hand. bl. 1302) op eene
in dat ontwerp mede voorkomende bepaling
nopens uitvoerrecht van petroleum, gewonnen
door lichamen, in welker winst door Ned.-Indie
als vennoot gedeeld wordt.
Bij hot Indisch ontwerp der begrooting, waar
bij al do genoemde maatregelen waren goedge
keurd met uitzondering van do laatste verhoo
ging der gedistilleerd-rechten, die sedert nog de
goedkeuring van den Volksraad verwierf, was ter
bereiking van het financieel evenwicht nog eene
andere maatregel voorgesteld, nl. eene aanzienlij
ke verhooging van do uitvoerrechten van aard
olie en hare bijproducten, overeenkomstig een op
JJ April .1921 bij gelegenheid van een toenmalig
regeeringsvoorstel tot verdubbeling (voor sommi
ge bijproducten verviervoudiging) van die uit
voerrechten door den Volksraad aangenomen
amendement-Vreede (Gedr. St. Volksraad. Eer
ste buitengewone zitting 1921, Onderwerp I, stuk
6 en Handelingen bl. 10—21).
De beteekenis van dat amendement springt in
het oog bij beschouwing van de raming van de financieele gevolgen daarvan, welke werden gesteld
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•op / 53.9 millioen, terwijl de opbrengst van het
verdubbéld (verviervoudigd) uitvoerrecht op
J S.400.000 werd geraamd.
Niettegenstaande het groote verschil tusschen
die bedragen meende de Gouverneur-Generaal bij
zijne op 17 Mei d.a.v. ingediende begroeting met
■eene heffing als in het amendement bedoeld zon
der meer rekening te mogen houden.
De Minister nam dat voorstel echter niet over
om de redenen, welke uitvoerig zijn uiteengezet op
bl. 7—9 der Memorie van Toelichting en nader
•op bl. 10 vlg. der Memorie van Antwoord no
pens zijne ontwerp-begrooting. Die redenen kwa
men daarop neer, dat de toestand van de Indi
sche petroleum-industrie geleidelijk dermate ten
ongunste was gewijzigd, dat eene verzwaring van
de uitvoerrechten als destijds bedoeld, zou leiden
tot belangrijke inkrimping van de exploitatie met
de daaraan verbonden nadeelige gevolgen voorden
fiscus. Waar echter eene algemeene verhooging
van de tolrechten met ten hoogste 25 opcenten
werd voorgesteld, meende de minister deze uit
voerrechten daarvan niet te moeten uitzonderen.
Intusschen erkende hij dat boven uitvoerrecht
■eene speciale petroleum belasting in verband met
■de bedrijfsresultaten de voorkeur verdiende. Hij
voegde daaraan toe, dat dc heffing daarvan in
•onderzoek was en het in dc bedoeling lag om,
wanneer het resultaat van het onderzoek daartoe
in staat zou stellen, het uitvoerrecht door de
petroleum belasting te vervangen, zoolang nl.
■dc heffing van eene extra-bijdrage nog te ver
dedigen was.
De oppositie tegen de verhooging der tolrech
ten, welke reeds in de Tweede Kamer aan den
dag kwam, bleek in dc Eerste Kamer nog
sterker te zijn. Ook het stelgel van bijzondere
heffingen, waarbij men zich vroeger slechts
noode had neergelegd en dat door den Minister
nimmer theoretisch in verdediging was geno
men, vond opnieuw bestrijding. Eene uiting
van dit laatste was de motie-Van Lanschot,
waarin de wensc hel ijk heid werd uitgesproken
om do speciale heffingon van de producten van
den groeten landbouw en de aardolienijverheid
na afloop van 1922 uit het belastingstelsel te
doen verdwijnen on alsdan de met die bedrijven
behaalde winsten uitsluitend te belasten naar
dc drie grondslagen van. de inkomstenbelasting:
winst, overwinsten, extra-winst.
Na oone geanimeerde beraadslaging (Hand.
bl. 531—598) werd in do vergadering van 4
April 1922 na aanneming van do bogrooting hot
ontwerp nopens de tarief wet met 19 tegen 15
stemmen verworpen on do genoemde motie mot
Is tegen 16 stemmen aangenomen. .De verwer
ping strekt zich niet uit tot do verhooging vun
het invoerrecht van gedistilleerd, omdat het
bedrag van dit recht volgens de tariefwet zolve
overeenkomt met dat van den accijns.
Landrenlc:. Volgens de bestaande landrenteordonnantie in Ind. Stb. 1907 no. 227 geschiedt
de Jandrentc.-aanslag voor een tijdperk van tien
achtereenvolgende jaren. Met het oog op de hoogo
padi-prijzen, die in den laatsten tijd worden ge
maakt, is besloten, om de in artikel 0 van de ge
noemde ordonnantie bedoelde factor „markt
waarde der padi” voortaan om de vijf jaar aan
eene herziening te onderwerpen voor die gronden,
waarvan een padiprijs wordt gemaakt, die meer
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dan 20 % hoogcr is dan die, welke bij den tien
jaarlijkschen aanslag tot maatstaf werd genomen
Voorts is besloten om de op Bali. en Lombok
gebruikelijke regelingen van de grondlasten als ti
gasana en oepêti, te vervangen door een landren
te- regeling op topógrafischen grondslag, Deze re
geling zal geleidelijk in werking treden.
Rcorganisalie van den dienst der belastingen. In
den aanhef werd daarvan reeds met een enkel
woord melding gemaakt. Zij kwam op tijdelijken
voet, na goedkeuring door den Volksraad, tot
stand bij Indisch besluit van 27 Juli 1919 (Ind.
Stb. 461, jo 594) en beoogde drieërlei:
lo. Samenvoeging tot een „dienst der belastin
gen” van de verschillende belastinginspecties,
welke tot dien tijd rechtstreeks onder den Direc
teur van Financiën hadden gewerkt en in die
mate onafhankelijk waren, dat een waarborg
voor eenheid van handelen ontbrak. Tot den nieu
wen dienst behooren alle onder het departement
van Financiën ressortecrende heffingen met uit
zondering der in- en uitvoerrechten en accijnzen.
Aan het hoofd is een Hoofdinspecteur geplaatst
aan wien tevens verschillende bevoegdheden, bij
belastingverordeningen aan den Directeur van
Financiën gegeven, zijn overgedragen (Ind. Stb.
1919 no. 598).
2o. Uitbreiding van het aantal inspectie-afdcelingen. Dat was noodig, omdat van de tweeledige
taak der inspectie-ambtenaren, nl.
a. toezicht op de toepassing van de belasting
verordeningen, de aanzuivering der belastingen
en de verantwoording der betaalde bedragen;
b. toezicht op het beheer der algemeene ont
vangers en dat der vendumeesters;
onderdeel a in den loop der jaren zoozeer in beteekenis was toegenomen, dat daaraan lang niet
genoeg zorg kon worden besteed, terwijl onder
deel b .hetwelk uit den aard der zaak ook omvangrijker was geworden, zoo goed als geheel aan de adjunct-inspecteurs moest worden overgelaten. Het
aantal inspectie-afdeelingen is daarom met twee
vermeerderd en gebracht op 10.
3o. In de derde plaats wilde men maatregelen
treffen om voortdurend over voldoend en goed
onderlegd inspcctie-personeel te kunnen beschik
ken. Daartoe is de regeling van de bezoldiging
herzien en is de mogelijkheid van stelselmatige
promotie bevorderd door splitsing van de inspec
teurs en controleurs (van de belastingen) in in
specteurs en controleurs le en 2e klasse. Boven
dien ligt het in het voornemen om in Nederland
gelegenheid to go ven tot het afleggoi ï van een vergelijkend vakexamen voor surnumerair bij den
Indischcn belastingdienst, waartoe personen van
voldoende algemeene ontwikkeling zich door vrije
studie kunnen bekwamen.
Ten slotte is door de op 1 Maart 1918 in wer
king getreden „Koloniale invorderingswet .1917”
(Ned. Stb. 1917 nos. 507 on 589: Ind. Stb. 191S
nos.75 en 76), waardoor in Nederland en in eene der
Noderl. Koloniën uitgevaardigde dwangbevelen
in Nederland, Ned.-Indië, Suriname en Cura^ao
kunnen worden beteekend en ten uitvoer gelegd,
erin voorzien, dat koloniale belastingen in Neder
land (en in eene andere Koloniedando betrokkene)
en Nederlandsche belastingen in de Koloniën kun
nen worden ingevorderd. Voor de invordering van
Indische belasting in lndië zie men den nader gewijzigden en opnieuw openbaar gemaakten tekst
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van het desbetreffend K. B. in Ind. Stb. 1917
no. 171 (zie ook 172 en 1919 no. 599).
Literatuur. De oorlogswinstbclasting met een
overzicht en aanteekeningen, bewerkt bij het
departement van Financiën. Batavia 1917.
Ind. Mcrcuur 1917. p. 387 en 611. Dc O.YV. be
lasting 1921. p. 658; 688; 740: 750: 773; S20: 1922
36. Primrose, 1916/17. p. 150 en 173. O.YV.
bel. en rubberinaats.pijen 1919/20, p. 236. Uit
voerrecht op rubber, lndian rubber-Journal
1916. p. 12. Vrijzinnig Weekblad 191S—1921
passim. Kol. Tijdschr. Moresco, Koloniale tarief
politiek 1918, 1. p. 259, 427, 5S9. De Taak,
1917/18. Gerke, Unificatie p. 165, 186, 197, 272.
1919/20 bl. 1 Bclastingpolitiek. Economist 1917,
II, p. 529. Van Blom, Uitvoerrechten voor Indië. Econ. Statist. Ber. Ramaer, Nieuwe belas
tingen in N.1. 1919, p. 1027, 1920 p. S9 en 109.
Uitvoerrechten 1919 p. 443 en 990, 1921. p.
S40. Ned. Ind. uitvoerrechten op pctroleumproducten. Ind. Gids, 1919 II, p. 1581, 1920 I, p.
73, 356, 1921 I, p. 163, II, p. 931, 960. In- en
uitvoer, 1921 p. 69. Van der Mandere. De Ind.
belast, voorstellen en het te belasten kapitaal der
Indische cultuurondernemingen. Kol. Studiën,
1921 p. 84. Vooren. Do Ind. belastingplannen,
Arch.Suik.ind. 1921 Bijbl. 11,12 en 13. Vooren, De
nieuwe belastingen. Alg. Landbouw W.bl. 1920/21
en 21/22 passim. Zegelrecht, Ind. Gids 1921 II, p.
1094, Archief SuikerimJ. 1921. II, p. 1751. De
Taak, 1921/22 p. 665f
DE GROOT (Prof/Dr. JAN JACOB MARIA)
werd IS Februari 1854 geboren te Schiedam,
waar hij van 1861 tot 1872 de lagere scÏÏooI, de
Fransche school en de II. B. S. bezocht. Na een
korten tijd te Delft voor O. Indisch Ambtenaar
gestudeerd te hebben, werd hij in 1873 als adspirant-Chin. tolk aangesteld en studeerde als zoo
danig tot eind 1876 te Leidep. onder leiding van
Prof. Schlegel. Daarna ging hij naar Emoy,waar
hij tot zijn groot leedwezen slechts één jaar mocht
studeeren (2 Febr. 1877 — 9 Febr. 1878), doch
toch kans zag, door zware inspanning en veel rei
zen een groote kennis van taal, land en volk op te
doen. Aks Chin. tolk te Cheril?on. (13 April 1878
— begin 1880) werkzaam, werd hij wegens ge
zondheidsredenen naar Pontianak overgeplaatst,
waar hij op zijn vele reizen met den Resident ge
gevens verzamelde over de vroegere Chineezenrepublieken of kongsi’s en over de toen nog niet
opgeheven kongsi Lanfong in Mandor; in 1885,
naar aanleiding van de toen aldaar uitgebroken
troebelen, schreef hij: „Het Kongsi wezen in Bor✓ neo”. Te Cheribon en Poiltra'nakuêrkte hij zijn in
/ China verzamelde gegevens uit, die in Maart 1883
/
door het Bataviaasch Genootschap werden uitgegeven onder den titel van „Jaarlijksche Feesten
en Gebruiken der Emoy-Chineezen”, een groot
en baanbrekend werk, dat hem terstond een goe
den naam bezorgde als wetenschappelijk werker.
Doch zijn gezondheid had onder het zware werken
geleden, zoodat hij in diezelfde maand met ziekte
verlof naar Holland moest vertrekken. Daar bleef
hij tot December 1884, na de Fransche uitgave
der „JaarlijkscheFeesten” te hebben bewerkt voor
de Annales du Musée Guimet (vert. door C. G.
Chavannes), zijn Buddhiat Maasea for the Dead
aan het Oriëntalisten congres te Leiden ter publi
catie te hebben aangeboden, en op 5 Dec. 1884
te Leipzig tot doctor gepromoveerd te zijn op
grond vair de „Jaarlijksche Feesten”. Daarna was

hij in opdracht van do Ned.-Indische Regeering
vier jaar in China werkzaam ter vermeerdering
der kennis van de taal. het land en de bevolking
(Juni 1880 — April 1890); tevens droeg de G.G.
hem op, een directe emigratie van koelies uit Chi
na naar Banka en Sumatra’s Oostkust te bewerk
stelligen. Te dien einde bezocht hij eerst Muntok
en Deli. om vervolgens naar Emoy te vertrekken.
Mcfveel moeite slaagde hij erin, den Onderko
ning van Canton er toe te brengen, zijn verbod
tegen de emigratie naar Deli op te heffen (24 April
18SS). Ook wees hij in een memorandum aan
den Minister van Buitenl. Zaken op het gebrek aan
consulaten in China, en verstrekte gegevens dien
aangaande aan den Heer Cremer, die in 1890 de
instelling van een Consulaat-Gencraal voorZuidChina wist door te zetten. Buitengewoon belang
rijk waren zijn wetenschappelijke resultaten op het
gebied van het Buddhisme (vooral het monniks
leven in de. kloosters) en het Taoisrae. In Maart
1S90 werkte hij te Peking en omstreken en bestu
deerde nauwkeurig de Mausolea der Ming keizers,
om vervolgens, na vier jaren van buitengewoon
harden arbeid en veel ontbering en gevaren (in
het binnenland van Zuid-China), via Japan en
Amerika naar Nederland terug te keeren. De G.G.
had hem n.1. twee jaren verlof toegestaan buiten
bezwaar van den lande, en B. en W. van Am ster-—
dam hadden hem op voorstel van de Dcli-Mij.,
voor wie hij zich zoo verdienstelijk had gemaakt
in zake de koeli-emigratie, tot leeraarin hetChineesch en Maleisch benoemd aan de Openbare
Handelssehool; voor de bezoldiging nam de Deli
Mij. de helft der kosten op zich. In Sept. 1890
begon hij daar zijn lessen, doch reeds een jaar la
ter (24 Oct. 1891) werd hij te Leiden tot hooglceraar in de Land- en Volkenkunde benoemd,
als opvolger van Prof. VVilken. Voor het Musée
Guimet had hij in China, op verzoek van den heer
Guiinet, een belangrijke verzameling voorwerpen,
op den Chin. godsdienst betrekking hebbend, bij
eengebracht, die in de „Salie De Groot” in het M usée Guimet te Parijs_zijn opgcsteld, en waarvoor
hij 6 Januari 1888 tot Ridder van het Legioen van
Eer werd benoemd.
In zijn Leidsehcn tijd (9 Dec. 1891—eind 1911)
wijdde hij zich geheel aan het onderwijs en de we
tenschap. In Januari J904 verwisselde hij den
leerstoel in de Volkenkunde voor dien in het
Chincesch. De lijst van groote en uitstekende
werken op ’t gebied van China’s godsdiensten, hier
beneden gegeven, getuigt van zijn enorme werk
zaamheid en kennis; en tal van goede recensies
en eerbewijzen vielen hem daarvoor ten deel. Op
21 April 1892 werd hij Lid der Kon. Akad. v. We
tenschappen te Amsterdam, waarvan hij sedert1 _Mei 1888 Correspondecrend Lid was geweest;
sedert 1 April 1890 was hij tevens Corresp. Lid
van het Bataviaasch Genootschap. In 1892 lid
van de Maatschappij der Ned, Letterkunde en
van het Provinciaal Utrechtse!) Genootschap,
werd hij driemaal (1894, 1898, 1902) bekroond
door het Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, te Parijs, met den
Prix Stanislas Julien (voor het beste werk over
China, in die jaren gepubliceerd: Code der Mahdydna en Religioua System); in 1905 Membrc Asso
cié Etranger de la Société Asiatiquc de Paris
werd hij in Dec. 1908 Corresp. Lid van het Insti
tut de France. In ons land viel hem de eer tc
beurt, H. M. de Koningin te onderwijzen in de
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Volkenkunde van Ned. Indic (3 Januari 1S99—
15 Aug.1900); in 1898 Ridder van den Ned. Leeuw,
werd hij in 1902 Commandeur van de Oranje-Nassau orde. De Columbia Univcrsity te New-York
bood hem in 1902 een leerstoel in de Sinologie
aan, waarvoor hij bedankte; voorts hield hij,
daartoe uitgenoodigd, in 1908 te Hartford acht
lezingen (Lamson leetures) over Chin.godsdienst,
en in 1910 een lange rij van lezingen, eveneens
over China’s godsdienst, te Boston, New Haven
(Vale Univcrsity),
Philadelphia, New-York
(Columbia Univcrsity), Baltimore en Chicago;
op 13 Juni 1911 werd hem het doctoraat honoris
causa te Princeton verleend. Van Engelsche zijde
gewerd hem in Dcc. J903 het Corresp. Lidmaat
schap van de China Branch of the Royal Asiatic
Society te Shanghai. Ten slotte bood de regcering te BerlijnJicm in 1902 (tevergeefs) en daarna
in 1911 een leerstoel in de Sinologie aan de Friedrich Wilhelms Universitat aan. Het vooruit
zicht van een zeer ruim arbeidsveld met onbe
perkte middelen, naast allerlei andere, redenen,
deden hem, hoewel noode, besluiten, het laatste
aanbod aan te nemen.
Te Berlijn benoemd ü Nov. 1911, vertrok hij
daarheen 7 Januari 1912, na drie dagen te voren
tot lid van de Künigl. Preussische Akademie der
Wissenschaften te zijn benoemd. Ook werd hem
de titel van Geheimrat toegekend, en in Januari
1914 de Königl. Kronen orde 2e klasse. Met groote energie richtte hij er terstond een Sinologisches Seminar in, op onbekrompen wijze door de
Pruisische regeering van geldmiddelen daarvoor
voorzien. Hij had een tal van leerlingen en vrien
den, en werkte onvermoeid voort ten bate van
onderwijs en wetenschap (zie zijne publicaties
aldaar). In den zomer van 1921 deed een snel toe
nemend hartgebrek zich gevoelen, zoodat reeds
op 24 September 1921 een einde kwam aan dit
buitengewoon werkzaam en vruchtbaar leven.
Publicaties: Jaarlijkschc Feesten en Gebruiken
van de Emoy-Chineezen (Batav. Genootschap,
1883) (2 dln). Eenige aanteckeningen omtrent Chineesche g er echtelijke eeden in de Koloniën (bro
chure, Batavia, 1883). Buddhist Masses for the
Dead (Truvaux de la (ie session du Congrès In
tern. des Orientalistes a Lcide, Vol. II, Leyde
1884). Het Kongsi wezen in Borneo (Bijdragen tot
de T. L. en Vk. v. N. I. 1885). Féles annuellcvicnl célébrées d Emoui, Annales du Muscó Guimet, Tomé XI et XII, trad. pur C. G. Chavannes,
illustr. par Félix Régamey; Ernest Leroux, Paris
1880. On Chinese Dioination bij dissecting inritten
characters (Tfroung-pao, Scpt. 1890). Militant
spirit of the Buddhist Clergy in OA/7ia(Tfroung-pao,
1890). Artikelen over den Rechtstoestand van
den Chin. emigrant en over China's consulaire
politiek (Indische Tolk van het Nieuws van den
Dag van 20 Januari, 3 en 17 Maart, 20 en 20 Mei,
.2 Juni 1891). De Lijkbezorging der Emoy Chjntie,-.
y zen (Bij dra ge ïi' tot de T.-L. en Vk. v. N. l.jovqlgy reeks, Vil, 1891). Over liet belang dér Tcennis van
China voor onze koloniën, uit een politiek en weten
schappelijk oogpunt), Inaugureele rede bij de
aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Leiden,
9 Dcc. 1891. The Religious System of China, Book
I, Vol I —III; Book II, Vol. IV—VI (Lei
den, Brill, 1892, 1894, 1897, 1901, 1907,1910).
Misèricorde envers les animaux duns le Bouddhisme chinois (T^oung-pao, 1892). Code du
Mahayana en Chine (Verh. v. d. Kon. Akad.

v. W.. Afd. Letterkunde, Deel I, no. 2, Am
sterdam 1893).Iets naders over de verbreiding en de
geschiedenis van het betelkauwen (artikel in den
Feestbundel ter cere van Prof. Veth, 1894). Ar
tikelen „Chineezen” en „Heidendom" in de Encycl. v Ned.-Indië le uitg. (1895, 1897). Nota
over ’t ontwerp Frombcrg ter regeling van de
Wetgeving der Chineezen, Ind. Gids, Februari en
Aug. 1898. A ntieke keteltrommen in onzen Archipel
gevonden, rede in de Kon. Akacl. v. W., Mei 1898
(Verslagen en mcdcdeelingcn der Akad., Reeks
IV, Deel II). De Weertijger in onze Koloniën en oj>’t Oosl-A ziatfsch I TïsCëTandTBiulragen KonlJnst.
Juli T898). Heersclii er in China godsdienstvrij
heid? (lezing in de Kon. Akad. v. W., Maart 1901,
artikel in onze Eeuw). Die Antiken Bronzepauken
im Ostindischen Archipel und auf dein Fesllande
von Sudoslnsicn (Mitt. des Seminars f. Oriënt.
Sprachcn zu Berlin, Jahrg. IV,Abt. I, Ostasiatische Studiën, Berlin 1901). Is there Feligious
Liberty in China? (idem, Jahrg. V, Berlin 1902).
Sectarianism and Religious Persecution in China
J
(Verh. Kon. Akad. v. W., Afd. Letterkunde,
Nieuwe Reeks, Deel IV no. 1 en 2; Amsterdam,
1903—’04). Artikel „China” in Chantepic de la^
Saussayc's Lehrbvch der Religionsgescfiichte 3e
Aufl., 1905. The Religion of the Chinese (HartfordLamson leetures 1908, New-York 1910). Religion
in China, Universism: a key to the study of Taoism
and Confucianism (American Leetures on the History of Rcligions 1910, New-York and London,
1912). Sinologische Scminare und Bibliotheken
(Abh. Königl. Preuss. Akad. der W., Phil.-Hist.
Klasse Nr. 5, 1913). Univcrsismus, die Grundlage
der Religion und Ethik, des Staatswesens und der
Wissenschaften Chinas (Berlin 1918). Der Thüpa,
das heiligste Heiligtum des Buddhismus in China,
ein Beitrag zur Kenntnis der esoterischen Lehre
des Mahnyana (Abh. Preuss. Akad. derW., Jahrg
1919, Pliil. Hist. klasse Nr. 11). Die Hunnen der
vorchristlichen Zeil, Chinesische Urkunden zur
Geschichte Asiens, Erster Teil (Vereinigung wis/
senschaftlicher Verleger, Berlin und Leipzigl921)./
JONKER (Frof. Mr.Dr. JOHANCHRISTQPHGE->.
RARD). Geb. te Amsterdam, 24 Juni 1S57 uit het
huwelijk van G. Jonker eri J. H. Fischer Bezocht
de H. B. S. aldaar, doch bekwaamde zich vervol
gens voor het staatsexamen, waarna hij zich aan
de Leidsche Universiteit als student in de rechten
liet inschrijven. Daar hij aanvankelijk voorne
mens was als rechterlijk ambtenaar naar Indië te
gaan en de rechtsstudie hem slechts matig boeide,
ging hij al zeer spoedig na zijn candidaatscxamen
zich tevens op het Javaansch en aanverwante In
dische vakken toeleggen. Weldra voelde hij zich
zóózeer aangetrokkén tot de Indonesische taal
studie, in ’t bijzonder het Oud-Javaansch, dat
het besluit bij hem rijpte gebruik te maken van
de juist in dien tijd geopende gelegenheid tot het
behalen van een doctoraat in de „Taal- en letter
kunde van den Oost-Indischcn archipel”, zonder
evenwel de nu eenmanl aangevangen rechtsstudie
prijs te geven. Zoo gebeurde het, dat h\j in 1882
tot doctor in de rechtswetenschap promoveerde
op een dissertatie „Over Javaansch strafrecht”
en slechts drie jaren later, den 2den Juli IS85. het
doctoraat in de taal- en letterkunde van den OostIndischen archipel verwierf, na verdediging van
een uitnemend proefschrift: „Een oud-Javaansch
Wetboek, vergeleken met Indische rechtsbron
nen”. Gedurende zijn verder leven evenwel heeft
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hij zich geheel gewijd aan de studie der Indonesi
sche talen.
Na gehuwd te zijn met mejuffrouw Petronella
Hendriks Lapère, vertrok hij nog in September
van hetzelfde jaar 1SS5 naar Indiö en werd bij
Indisch besluit van 16 November d.a.v. benoemd
tot „ambtenaar voor de beoefening van Indische
talen”, met bepaling dat hij zich te Ma kasar. zon
vestigen voor de bestudeering van eenige der Oos
telijke archipeltalen, en wel in de eerste plaats het
Bimaneesch. Met dat doel begaf Jonker zich voor
eenigen tijd naar Bima. de daar gemaakte aantee
keningen werden te Makasar verwerkt. Als resul
taat van deze studiën publiceerde hij een „Bimaneesch-Hoffandsch Woordenboek” (1893). „Bi/ manëësche. Teksten” (1894) en eene zeer uitvoc.rigc ~Bitnaneesche'Spraakkunst”-(-1S96), te zamen vormend deel XLVIII van de Verhandelin
gen van het Bataviaasch Genootschap. Door deze
werken deed Jonker zich kennen als een linguist
van den eersten rang, waardig leerling van Pro
fessor Kern, die dan ook in eene bijzonder-waardcerende aankondiging van de vruchten dezer
Bimaneesche taalstudiën niet aarzelde, den schrij
ver „een geboren grammaticus” te noemen (Tijdschr. v. Ned. lndië, 1898, bl. 44Ly.
Na een langdurig buitenlandseh ziekteverlof in
lndië teruggekeerd, werd hem op zijn verzoek
Koepang (Timor) als standplaats aangewezen.
Van uit dit centrum deed hij herhaaldelijk lange
studiereizen, zoowel in Timor’s binnenland als
naar omliggende eilanden (Sawoe en Soemba) en
verzamelde aldus een zeer omvangrijk studie
materiaal. Reeds in 1901 evenwel noopte ziekte
hem naar Holland terug te keeren, waar hij, na
■ voor den Indischen dienst te zijn afgekeurd, gedu
rende eenige jaren zich geheel kon wijden aan de
uitwerking van een deel der verzamelde taalkun
dige gegevens, totdat hij, na het overlijden van
Prof. Vreede, zich benoemd zag tot hoogleeraar
in de Javaansche taal en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Den Oen Januari
ll)09 aanvaarcTde'h'ij'clï'CamTïFrnet het uitsproken
eener rede, getiteld: „Geschiedenis der beoefe
ning van de Javaanschetaal”.
Kon hij, dank zij zoowel zijne universeele ken
nis van de archipeltalen, als zijne vroegere Ja
vaansche en vooral oud-Javaansehe studiën,
zijnen leerlingen voor het hem officieel opgedra
gen vak een betrouwbare gids zijn, op eene enkele
uitzondering na — hij verleende zijne medewer
king aan de onlangs (1920) verschenen tweede uit
gave van Brandes’ „Pa rara ton” — bleven toch
zijne studieïT zïcïï~bëwegerf bp het terrein, aan
welks ontginning hij de beste jaren zijns levens ge
schonken had: de Oostelijke archipeltalen en de
linguistiek van de Austro-Jndonesische talen in
’t algemeen. Dit blijkt het best uit de hier volgen
de lijst zijner publicaties na zijn terugkeer in Ne
derland: „Iets over de taal van Dao” (Album
Kern, 1903); „Eenige verhaleö_in_ talen, gesproken-op.Su mbawia^fimoïïln o m 1 iggende ei 1 anden”
A. Bijdr. KA‘n Tnaf. Tc. ^olgr. JLIf..1904): „ Rottinecf sche verhalen met vertaling” (Bijdr. Kon. Inst.
7e Volgr. IV, 1905); „Over de eindmedeklinkers
in het Rottineesch en Timoreesch” (Bijdr. Kon.
Inst. 7e Volgr.V, 1906); „Rottineesch-Hollandsch
Woordenboek” (uitg. vanwege het Departement
van Koloniën, Leiden, Bril! 1908); „Rottineesche teksten met vertaling” (Leiden, Brill, 1911);
„Over de vervoegde werkwoordsvormen in de

Maleisch-Polynesische talen” (Bijdr. Kon. Inat.
Se Volgr. 1. 1911): ..Bijdrage tot de kennis «Ier
Rottinecscbe tongvallen” (Bijdr. Kon. Inst., deel
(|S, 1913)/,,Kan men bij de talen van den Tndi- ;
schen archipel eene Westelijke en eene Oostelijke
afdeeling onderscheiden?” (Versl. en Meded. Koninkl. Acad. v. Wetensch.. afd. Letterk., Ie reeks,
deel XII, 1014): „Rottineesche Spraakkunst”
(uitg. vanwege het Depart. v. Koloniën, Leiden,
Brill 1015) en „Opmerkingen bij J. Kats’ verhan
deling: het Tjamoro van Guam en Saipan” (afz.
uitg. v. h. Kon. Inst., den Haag. Nijhoff 1917).
Hiermede was Jonker's materiaal nog geens
zins uitgeput: nagenoeg persklaar lagen nog een /
grammaticaal overzicht, een woordenboek. eiy'
teksten van het LettineescK, Sóembawareesche
teksten en eene Sawoeneesche grammatica, ter
wijl tal van aanteekeningen over het Koepangsch,
de talen van Kisscr, Moa enz. nog op eene nadere
bewerking wachtten, toen plotseling, den 26sten
Juni 1919, een hartverlamming een einde maakte
aan zijn werkzaam leven.
Al .Jonkers werk draagt het kenmerk van dien
echt-wetenschappelijken zin, die de waarheid
zoekt om der waarheid wille alleen. Zijn buiten
gewone aanleg voor taalstudie, voor het definieeren en elassificeeren van taalverschijnselen, ge
paard aan een zeldzaam vluggen geest, een sterk
geheugen en een fijn muzikaal gehoor, hebben
hem gemaakt tot een voortreffelijk kenner der
Indonesische talen in haar individueel leven zoowel als in haren onderlingen samenhang. Schrij
ven voor een grooter publiek, zijne wetenschap
populariseeren, daartoe miste hij zoowel den lust
als de geschiktheid; in zijne publicaties richtte hij
zich uitsluitend tot de vakgeleerden, het aan an
deren overlatend de resultaten zijner onderzoe
kingen overzichtelijk samen te vatten en in rui
mer kring bekend te maken. Zijne zonder uitzon
dering streng-wetenschappelijke geschriften —
waaronder enkele, die waarlijk standaardwerken
mogen heeten — zijn niet enkel, zelfs niet in de
eerste plaats, hulpmiddelen voor de bestudeering
van bepaalde archipeltalen, ze zijn veeleer te be
schouwen als eersterangs-studiën over de klank
stelsels en den grammatischcn bouw van de Austro-lndonesische talen in ’t algemeen, en als zoo
danig van groote, blijvende waarde voor het we
tenschappelijk onderzoek dezer talengroep.
Als hoogleeraar te Leiden heeft Jonker gedu
rende ruim tien jaren deelgenomen aan de oplei
ding zoowel van de ambtenaren voorden administratieven dienst en voor de rechterlijke macht
als van de Indische literatoren. In ’t bijzonder de
laatstgenoemden, die immers bestemd waren zijn
vakgenooten te worden, hebben aan zijn onder
wijs, waarbij hij zich geheel gaf, zeer veel te dan
ken; onder hen heeft hij „school gemaakt”. En
mocht al, wat zijne overige leerlingen betreft, het
doceeren met ’t oog alléén op de praktijk niet
zijn voorkeur hebben, daarnaast stond zijne grootc humaniteit en welwillendheid, welke hem
noopten elk hunner, die op zijn raad en steun een
beroep deed, naar beste krachten te helpen.
Olliciecle erkenning vonden Jonker’s weten
schappelijke verdiensten door zijne benoeming, in
1910, tot Lid der Koninklijke Akademie van We
tenschappen te Amsterdam (waarvan hij reeds
sedert 1897 correspondent was) en, in 1918, tot
Lid van de Royal Asiatic Society of Great Britain
and ireland.
G. H.
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SA RE KAT A BAX O — SA REK AT ISLAM.
SARÈKAT ABANG. Roodc vereeniging of par
tij, berucht geworden door liet daad werkelijk aan
deel dat zij had in de voorbereiding tot en de
snelle uitbreiding van den Djambi-opstand in
1910. Kern dier beweging is geweest de lang tevo
ren bestaande ilmoc abang, roodc wetenschap, een
vechtkunst, welke aan ingewijden bovennatuur
lijke kracht, onkwetsbaarheid en zelfs onzicht
baarheid waarborgt. Geboren uit heidensch-natuurlijke vrees voor hoogere machten in oerwoud
en gebergte, ondergingen de grondgedachten der
vechtleer den magisch-mystieken invloed van het
Mohamedanistisch „tarèqat”-wezen, met zijn on
beperkt gezag van den leider over zijn adepten.
De naamsverandering in „Sarèkat Abang”, welke
wijst op sociaal-politieke organisatie, is ver moedelijk het gevolg geweest van de actieve verbreiding van de Sarèkat Islam-beweging uit Java
naar Zuid-Sumatra. Onder de aanhangers van de
„ilmoc abang” bestond echter vóór de aanneming
van den „sarèkat-” naam een zekere organisatie,
gegrond op belofte van trouw en gehoorzaam
heid, op partijgezindheid en discipline; blijkende
uit het, door intern verband gesterkt, exclusivistisch karakter van eedgenootschap. Op bijeen
komsten droegen de eedgenooten een rooden
broek — tijdens de onlusten ook een rooden, krui
selings over den rug geslagen band — als gemeen
schappelijk uiterlijk kenteeken: terwijl zij zich in
den dagelijkschen omgang voor elkaar bekend
maakten middels afgesproken geheime spreuken.
Door zijn karakter van geheime vcchtclub,
kiem voor verzetsvereeniging, kon het eedgenoot
schap, onder aanvoering van geloofsfanatici, tot
revolutionnaire daden worden gebracht, toen de
aangeslotenen op een gunstig moment met „djihad”-lcuzcn e. d. werden aangevuurd. Ontstaan
uit een politiek-ongevaarlijkc vecht-ilmoe, vond
de verzetsgeest, spontaan beïnvloed door de S.
1. idee, zoomede door in den wereldoorlog aange wakkerde panislamitische gevoelens, een
vruchtbaren voedingsbodem in den toestand van
maatschappelijke gisting en economische beroe
ring, als oen der oorzaken waarvan is aan te mcr' ken een al te intensieve bestuursvoering, welker
dwang noodwendig verstorend moest inwerken op
de primitieve volkshuishouding in die streken.
De Sarèkat Abang heeft, gebruik makend van
den associatieven geest en de massale actie der Sarèkat Islam en hier en daur ook van den invloed
van plaatselijke 8. I.-leiders, medio Augustus tot
eind September 1910, de residentie Djambi (Moeara Tèmbèsi, Moeara Tébo, Snrolangocn, Bangko
en Rawas) in vuur en vlam gezet. De hoofdplaats
Sarolangoen werd op 1 Sept. overvallen en de
Controleur 'I'. \Valter met eenige Inlandschc amb
tenaren vermoord. De opstand breidde zich snel
uit en moest met militair geweld worden gestuit
en onderdrukt. Het duurde tot het eind van het
jaar eer de orde en rust in Zuid-Sumatra geheel
hersteld kon worden genoemd. (Koloniaal Ver
slag van 1917; inleiding p. XV vlg.).
J. Th. P. B.
SARÈKAT ISLAM. Vierde Nationaal
C o ngre s. Het 4de Nat. Congres der S. I. werd,
gelijk het vorige, te .Soerabaia gehouden; ditmaal
van 26 Octobertoten met 2 November 1919. Van
deze bijeenkomst kon met recht veel worden ver
wacht; vernomen zou immers worden de nagalm
van het revolutionnair onweersgerommel, dat
reeds een jaar de sociale atmosfeer in West en
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Oost vervuld had. Tijdens het vorig congres was,
gelijk gezegd, gebleken dat het revolutionnair
sentiment in de S. I. leiding een doctrinair-socialistisch karakter had gekregen. De S. I. Centrale
zou alle vereenigingen in actie brengen, vakorga
nisaties tot zich trekken en nieuwe verbonden
vormen om den strijd tegen het „zondig kapitalis
me” in te zetten over de gansche linie. „Prolctaliërs van Inlandschcn landaard vereenigt U!” is
als het ware de afscheidsgroet geweest, dien de
huiswaarts-kcerenden hadden meegekregen.
Sedert dat 3e congres was een jaar verloopen,
gedurende welken tijd veel was geschied; ook veel
was ondernomen en mislukt. De gevolgen van een
stelselmatige afbraak van de wereldhuishouding
hadden zich ook in de Indische maatschappij
duchtig doen gevoelen. Allereerst door de ont
wrichting van het economisch verkeer, met als
gevolg: sehaarschte en prijsopdrijving; econo
mische wanorde, welke aanstonds gepaard pleegt
te gaan met verscherping van tegenstellingen, met
verbreeding van de kloof tusschen welstand en
nooddruft. Onder deze voor massa-agitatie gun
stige omstandigheden werd de actie der Sarèkat
Islam ingezet tegen de suikerindustrie, als verte
genwoordigster van het overheerschers-kapitalisme. Onder de strijdleuze: „inkrimping van het
suikerplantareaal ten behoeve van den rijstverbouw”. werd tevelde getrokken tegen den mach
tigen vijand. Nauwelijks was deze strijd verloren
en de wraakzucht geluwd, of kort na een propagandareis van den vice-president Abdoel Moeis
naar Midden-Celebcs, ter bespreking van vraag
stukken betreffende „godsdienst”, „overheersching” en „vcreenigingsactie”, brak er op 5 Juni
1919 in Toli-Toli een oproer uit, waarbij de Con
troleur Binn. Best. J. P. de Kat Angelino, een
landsgroote en eenige beambten, in Saloempagan
verraderlijk werden vermoord door een tot razernij geprikkelde menigte (Kol. Verslag van 1920.
hfdst. B, p. 22 vlg.; Rapport-Ziesel, Tweede ge-,
wone zitting Volksraad 1920, onderwerp 7). ^
Een maand later, 7 Juli 1919, bracht het Garoet-incident de gemoederen in heftige beroering.
Vooreerst het Tjimareme-drama: het geweldda
dig breken van het fanatiek verzet van Hadji Hasan c.s. tegen een van Overheidswege aangekondigde padi-requisitie. Doch ook — gelijktijdig
daarmede, althans onmiddellijk daarna — de ont
dekking van de „afdeeling B” samenzwering, op
touw gezet door een geheim eedgenootschap, dat
in nauw contact bleek te staan met een deel der
Centrale S. I. Het eerste feit werd als „ouderwetsche koloniale wijze van optreden” scherp ge
laakt in een deel (Ier pers, in den Volksraad en in
de Staten-Generaal, van bepaalde zijde vooral
om do aandacht af tc leiden van de omstandig
heid, dat het revolutionnair monster maar al te
zichtbaar was geworden. (Rapport-Hazeu, Volks
raad 2e gew. zitting 1919, onderwerp 10; StatenGeneraal, Handelingen 2c K. 22 Dec. 1919, p.
1158 vlg., Ie K. 26 Febr. 1920, p. 514 vlg.).
In ernstige mate gecompromitteerd en door de
„clameur publique” vervolgd, had de C. S. I., met
isolement bedreigd, door vorming van nevonorganisaties getracht steun te zoeken bij de op
komende vakbeweging, met het doel tevens de
geprikkelde ontevredenheid der volksklassen ook
in economische kanalen te leiden. In die vak
beweging was een streven merkbaar, gericht op
nieuwvorming van organisaties op moderner ha
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8 AR EK AT ISLAM.

sis, met economisch doel doch ook met cnergiekpolitieke tendenties. Deze neiging kon door de
C. S. I. benut worden om haren organisatorischen
grondslag te verbroeden ter voorkoming van specialiscering en daardoor splitsing der algemeene
volksbeweging en verwatering van de S. I. ge
dachte, zooals die in de C. S. I. (als de éénige ware)
wordt gekoesterd. Die politieke S. I.-idee bleef
zoo lang reeds als psychologische sfinx gehuld in
telkenmale verschillende maatschappelijke vor
men. De kern der Inlandsche beweging en in ver
band daarmede „het wezen” der S. 1. strooming
in het bijzonder, zou volgens de beschouwingen
van den Kolonialen Verslaggever van 1920
(hfdst. B. p. 5 vlg.) zijn een drang van den zich
ontwikkelenden ..derden stand”, van de klasse
der klein-ondernemers of klein-kapitalisten, ter
verovering van de economische en politieke
macht in de Inlandsche maatschappij. Of deze
zienswijze als de juiste moet worden beschouwd,
kan hier in het midden worden gelaten.
Op het 4de Nationaal Congres zou de S. I. idee
op hoogst eigenaardige wijze tot openbaring ko
men. Tevoren was zij reeds spontaan tot uiting
gekomen in de oprichting van de z.g. ,,Radicale
Concentratie'': de reeds genoemde combinatie van
nationalistische en socialistische partijgroepeeringen in den Volksraad tijdens de Indische November-beweging van 1918. Deze R. C. was het,
die op 20 Juli 1919 te Weltevreden een groote protest-meeting hield, waarin een motie werd aange
nomen, overgeseind naar de Soc. Dem. Kamer
fractie in Nederland, met verzoek om protest aan
te teekenen tegen „het ontijdig en gewelddadig
optreden tegen de niet aanvallende, doch zich
slechts lijdelijk verzettende desalieden te Garoet”.
In de andere, de economisch-politieke richting
zou thans de sociale idee der S. I. een nieuwen
verschijningsvorm aannemen, n.1. als „Revolulionnair-Socialistische Vakcentrale", een concen
tratie ditmaal van vakvereenigingen, maar ook
van boerenbonden, geëncadreerd in een politiek
raam. Tot de instelling van deze organisatie was
het initiatief op het Mei-congres van den Pandhuisbond te Bandoeng genomen en wel door den
voorzitter der P. P. P. B. (Përsërikatan Personeel
Pandhuis Boemipoetra), den heer Sosrokardono,
die onder den invloed van den I. S. D. Ver Semaoen een verbond beoogde tusschen de P. P. P. B.,
de P. F. B. (Personeel Fabrieks-Bond), de V. S.
T. P. (Vereeniging Spoor- en Tram Personeel) en
andere vakvereenigingen.
Op den eersten congresdag wees de voorzitter,
de heer Tjokroaminoto, er op dat uit de zevenja
rige practijk der S. I. was gebleken hoe weinig de
verzoeken en vertoogen, tot de Regeering gericht,
hebben vermogen uit te werken. De S. J. zal thans
haar toevlucht moeten nemen tot „moreel ge
weld”. Daarvoor is echter een beter aangesloten,
in één richting samenwerkende, organisatie noo
dig dan de S. I. met hare 2‘/4 millioen leden tot
nog toe heeft getoond te bezitten. Als eerste stap
om nader te komen tot het doel werd dan ge
noemd de „Vakcentrale”.
Blijkens de op dien eers'ten congresdag door
R. M. Soerjopranoto, een Djokjasch adellijke, ge
geven uiteenzetting, beoogde de R. S. Vakcen
trale de macht te verkrijgen om de „natuurlijke
revolutionnaire ommekeer” in de maatschappij
te bewerkstelligen. „De economische actie zal
hierbij op den voorgrond moeten staan; de vak-

actie is immers een voorbereiding op den strijd
voor de machtsoverncming door de arbeiders”.
..De meer waarde-theorie leert” — werd betoogd
— „het ontstaan van winst en de oorzaak van de
verarming der arbeidersklasse”. De R. S. V. zou
de leiding hebben over de vakactie, met den klas
senstrijd als basis, de politieke actie in sociaal
democratische richting en de coöperatie: de drie
éénige middelen genoemd, om het arbcidersproletariaat sterk te maken en de arbeidersklasse „voor
te bereiden op de taak, welke haar wacht in de so
cialistische maatschappij”.
Verklaard werd voorts, dat de aanduiding „revolutionnair-socialistisch” slechts bedoeld is als
propagandistische reclame en daaruit niet mocht
worden geconcludeerd, dat een gewelddadige re
volutie wordt beoogd. Men wil den klassenstrijd
uitveehten en de voortbrengingsmiddelen ge
meenschappelijk maken. „Slechts moreel geweld,
door protest, betooging en zoo noodig door poli
tieke staking, zal worden gebezigd”.
Uit de beschrijving van den opzet, de metho
diek en de doelstelling van de R. S. Vakcentrale
blijkt eenigermate het syndicalistisch karakter
van het ontworpen instituut. Vooral opvallend,
wijl zoo weinig gerept is van „sterk maken” van
de „kaoemtani”, de grondbezitters, van de rol
die deze groepen in den klassenstrijd hebben te
spelen en van de plaats, welke hun in de „socialis
tische maatschappij” is toegedacht. Voor den onverzoenlijken klassenstrijd zouden de massale
krachten der arbeiderslegioenen worden geabsor
beerd in en benut door de vakvereenigingen; voor
de ontwrichting van de grondslagen der „huidi
ge” maatschappij zou „directe actie” het middel
zijn met de algemeene staking als bekroning. Het
syndicalisme bevat tevens in zich de kiemcellen
voor het toekomstig maatschappelijk organisme;
dienovereenkomstig beoogde de R. S. Vakcen
trale tevens een staatkundige organisatie te zijn.
Zij zou zijn een „frame of government”; pasklaar
voor het geval de „machtsoverneming door de ar
beiders” een voldongen feit zou zijn geworden.
Immers zou de R. S. V. volgens den lieer Soerjopranoto in het toekomstig Staatsbestel de plaats
moeten vervullen van een „Eerste Kamer”, waar
in vertegenwoordiging zouden vinden de belangen
van vakvereenigingen en boerenbonden; organisa
ties immers van de grootste groepen der bevolking.
Als een Polüieke-Ccnlrale, een „Tweede Ka
mer”, dacht de ontwerper zich een confederatie
van politieke partijen, die bij de Radicale Concen
tratie zijn aangesloten.
Deze beide Kamers nu zouden samen den „wa
ren Volksraad” vormen, een „bèntèng” in den
strijd tegen het kapitalisme 6n tegen de overheersching. Zij zouden een dagelijksch bestuur kiezen
voor de uitvoering van hare besluiten, nadat de
wettelijkheid en praetische uitvoerbaarheid daar
van zouden zijn onderzocht door een staatscol
lege, een soort „Raad van State”. Het Werkpro
gram, dat nevens een Beginselprogram in ont
werp werd voorgelezen, noemt als algemeen doel
der actie: „verkrijging van een volksregeering,
welke alle bedrijven zal hebben te nationalisceren
of socialiseeren”. Voorts zou actie worden ge
voerd tot het verkrijgen van betere arbeidsvoor
waarden en loonen, van regelingen voor de
dienst- en rusttijden, de rechtspositie, de arbei
dersverzekering en verdere sociale verzorging
van het arbeidersvolk.
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Dc voorzitter der C. S. I., de heer Tjokroaminoto, verklaarde accoord te gaan met het program
ma der R. S. Vakcentrale, dat in een daartoe na
het congres uit te schrijven vergadering zou wor
den besproken. De constituecrende vergadering
van de R. S. V. werd op 25/20 December 1919 te
Djokjakarta gehouden, waar het plan voor de
staatkundige organisatie, voortaan te noemen
„Politieke Concentratie” (voor Vol ksbe vrij ding)
werd vastgesteld. Deze zou omvatten zoowel het
centrale orgaan der aangesloten staatkundige
partijen, de Kamer voor de volkswenschen naar
wat nuttig en noodig is, als het centrale orgaan
van economische partijen, de Kamer voor dc be
langenvertegenwoordiging, die de wenschen en
besluiten van het eerstgenoemd orgaan aan het
volksbelang zou hebben te toetsen. Met de uit
voerende taak zouden „Ministers” worden belast,
die eventueel obstructie zouden hebben te voeren
tegen Regeeringsmaatregelen.
Als middelpunt van de zuiver-economische
vakactie zou echter de „ Vakcentrale” — doch nu
ontdaan van haar politiek franje en van het epi
theton „revolutionnair-socialistisch” —, in het
Maleiseh te noemen Përsatoean (of Përikattan)
Përgërakan (dan wel Përkocmpoelan) Kaoem
Boeroeh Hindia, of in het kort P. P. K. B., zekere
zelfstandigheid erlangen, naast dc Politieke Con
centratie, in het Maleiseh met de toevoeging:
Kamerdikaan Rajat. Zulks hield vermoedelijk
verband met de omstandigheid, dat Soerjopranoto als candidaat-leider der Vakcentrale werd ver
drongen door Semaoen en dat van I. S. D. V. zijde verklaard was, dat niet veel moest worden
verwacht van liet sa mengaan van de politieke
partijen en voorspeld was, dat de Politieke Con
centratie geen lang leven zou hebben.
Om tot het Nationaal 8. I. Congres terug te
keeren, — uit liet schema vnn.de R. S. V. door
8oerj< pranoto ten congresse voorgelegd, blijkt
dat dit orgaan zou moeten samenwerken met de
politieke partijen welke bij de Radicale Concen
tratie zijn aangesloten ; en waar van deze partijen
de 8. I. de grootste is, zou dc S. I. wel de spil moe
ten zijn der geheele centrale organisatie; — al
thans wanneer de vakvereenigingen in engeren
zin, de „kaoem-boeroeh” omvattend, zich door
de C. S. I. zouden willen laten leiden.
Op het Congres was ook planmatig gezorgd voor
de zoo dringend noodzakelijk geworden verster
king van het verband met de onderscheidene
pluatselijke organisaties ook die niet tot dc 8. I.
behooren. 1 mmers op een der volgende congres
dagen (den oen dag) werd besloten tot het instel
len van „comitè's” voor het „bestudeeren” van de
vraagstukken welke de algemeene volksbewe
ging betreffen. Een cornité-politiek zou de grond
slagen en strevingen der 8. 1. en die van andere
politieke vereenigingen hebben te bestudeeren;
een comité-agama zou do middolen hebben op te
sppren om den Moli. godsdienst te zuiveren en
het socialisme daarin hebben te bestudeeren; een
comitb-udal zou hebben na te gaan hoe oudenvetsche en vernederende gebruiken zouden zijn op
te ruimen, zoomede op welke wijze een taaleen
heid voor elke volksgroep (Djawa-dipa, Soendadipa) ware te verkrijgen en de monogamie ware
to bevorderen; een coniilé-pcrgirakan-kaoembocroeh zou de behoeften van arbeidersvereenigingen hebben te bestudeeren, zoomede na te
gaan op welke wijze aaneensluiting van de vakSupplement.

vereenigingen onderling en met die van andere
landen zou zijn te verkrijgen; een comité-coöpera
tie zou het coöperatie-vraagstuk en de oprich
ting van boerenbonden hebben te bestudeeren.
Die comitè’s zouden zich kunnen aansluiten bij
bestaande organisaties van gelijken aard, als het
comité Tentara Kangdjeng Nabi Mohamad en
het comité Djawadipa. Voorts zouden, ter ver
sterking van den band tusschen de plaatselijke
S. I. vereenigingen en de C. S. I., geicestelijke co
mité's worden ingesteld; in elk gewest één comité,
waarin plaatselijke S. I. organisaties vertegen
woordigd zouden zijn. Door deze laatste instel
ling voornamelijk zou de directe invloed der C. S.
I. op het plaatselijk gebeuren stellig kunnen wor
den vergroot.
Gedurende de congresweek kwamen natuur
lijk de gewichtige gebeurtenissen van het laatste
jaar ter sprake, w.o. een voorname plaats in
neemt het Garoet-incident en de onafscheidelijk
daaraan verbonden afd. B-organisatie, waarvan
het doel slechts zou zijn geweest: „de broeder
schap der S. I.-ers te versterken, het godsdien
stig leven te bevorderen en Inlandsche ambte
naren, die de bevolking onrecht aandoen, te signaleeren.” Voorts dc actie der Sarèkat India (Na
tionaal Ind. Partij) in Solo, ingeleid door den or
ganisator daarvan, den heer Tjipto Mangoenkoesoemo; de toestanden in Midden-Celebes (ToliToli, actie van den heer Abdoel Moeis); de pers
vervolgingen, enz. Op den laatsten dag werd in
stemming betuigd met de eenige maanden tevo
ren ingezette actie van de Inlandsche artsen tot
posïtïe-verbetering, waarbij de samenwerking
van die artsen, als „werknemers”, met de leiders
van politieke vereenigingen als een eerste resul
taat van de instelling der Vakcentrale werd voor
gesteld.
Inwerking van andere s t r o omingen; parallelisme en d i f f er e n t i a t i e. Dat nevens een 20 tal vakbonden
ook socialistische vereenigingen als de Indische
Sociaal Democratische Verecniging (later, d.i.
2 Mei 1920, omgedoopt in „Partij der Kommunisten in Indië” of P. K. I.), en de Nationaal In
dische Partij (in Juni 1919 uit „Insulinde” ont
staan, toen het I. P.-triumviraat de leiding in
handen had) op het 4e Nationale S. I. G’ongres
vertegenwoordigd waren, ligt in de rede. Beide
partijen hadden steeds gestreefd naar innige, zoo
mogclijk duurzame samenwerking met de S.I.
leiders, om alsdan meer vat te krijgen op de volks
massa. Van do zoo begeerde innige samenwer
king moest dc C. S. I. echter nog steeds niets heb
ben. Daarvoor stonden do sociale opvattingen
en aspiraties der N. 1. P. leiders te vèr verwij
derd van die der S. I. mannen. Dc politieke richt
lijnen liepen wel is waar parallel, doeh nog immer
op behoorlijken afstand van elkaar. Het verhan
delde op het 8ste „Indiërs Congres” van 7—9
Juni 1919 had dit nog eens duidelijk aangetoond.
Het streven van Insulinde — op dit congres om
gedoopt in Nationaal Indische Partij — is wel is
waar steeds geweest de „nationale vrijheid” te
veroveren, maar de „nationaliteits-ideologio” der
N. I. P. bleef met betrekking tot ras en godsdionst voor de S. I. niet-aannemelijk. Op ge
noemd lndiörs-Congres bleok dat ook do P. lv. I.
niets hebben moest van de N. I. P.-idee, immers
van P. K. I.-zijde werd gewaarschuwd voor In
sulinde (N. I. P.), die „op het nationale instinct
2
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speculeerend. de rol wil spelen van het kapita
lisme en de lakens zal gaan uitdeelen, zoodra zij
met behulp van het proletariaat Indië onafhan
kelijk zal hebben gemaakt”. Met de P. K. I.
schijnt innige vriendschap voor de S. I. ook al
zeer bezwaarlijk: daarvoor moest dc communis
tische „ideologie” door haar internationalistisch
karakter naar S. I. opvattingen anti-nationaal
zijn.
De heer Douwes Dekker hield op 1 Nov. 1919
op het S.I. Congres een rede over het standpunt,
dat de volksleiders hadden in te nemen tegen
over het kapitalisme in het algemeen en tegen
over dat van Europeesch origine in het bijzonder.
Die rede, in druk uitgegeven door „de Nationale
Bibliotheek” te Bandoeng, is om verschillende
redenen hoogst merkAvaardig: „De naar natio
nale, dat is in den kern: economische bevrijding
strevende volkspartijen” in Indië worden door
D.D. ervoor gewaarschuwd zich niet te laten
dooddringen in een eenzijdige economische ont
wikkeling: n.1. in die van den „moeizamen reineconomischen klassenstrijd”, waarbij nog tien
tallen van jaren het thans nog niet eens tot be
wustheid gekomen industrie-proletariaat kan
worden gekneveld en onderdrukt. Van primair
belang wordt de „nationaal-organisatorische ont
wikkeling” geacht. Thans reeds een scherpen
klassenstrijd te prediken, zou „getuigen van een
mangelend inzicht dat de klassenstrijd zijn voor
waarden eerst vindt in een volgroeid kapitalisme
eenerzijds en een bewust arbeidersproletariaat
anderzijds”. „De nationale actie eischt niet de
economische /.7as-scheiding, maar de economi
sche ros-scheiding, welke meer of minder de 'po
litieke klasscheiding is, in elke tropische kolonie
te onderkennen”. „De nationale actie zal in de
politieke bevrijding der massa ook de verbetering
van den proletarischen levensstand brengen,
welke de klassenstrijd, naar Europeesch syndica
listisch model, nog in geen decaden zou kunnen
brengen”. „In de huidige nationale ontwikkeling”
wordt een „onberedeneerde anti-kapitalistische
politiek een nationale vergissing” genoemd. Het
Europeesch kapitalisme, in het bijzonder het Nederlandsche industrie-kapitaal, wordt als de
groote vijand van de nationale opleving in In
dië aangemerkt. Het Indisch nationalisme —in
zijn diepste wezen een verschijnsel van economisch
expansie-streven geheeten — zal zich van den
steun van machtige bondgenooten hebben te ver
zekeren, die het vinden kan in de Amerikaansche
handels- en industrie-kapitalismen en in het Japansche handelskapitalisme. „Aan Japansche en
Amerikaansche waren zal, indien mogelijk, de
voorkeur zijn te schenken boven Europeesche,
bijzonderlijk Nederlandsehe”. Uit deze beschou
wingen blijkt wel het fundamenteel verschil tusschen de beginselen der N. I. P. en die welke voor
de R. S. Vakcentrale van Soerjopranoto, — ge
ïnspireerd door Semaoen — zouden gelden. Maar
ook op de S. I. zelve werden van N. I. P,-zijde
stormaanvallen ondernomen. Kort vóór de opening
van het Nat. S. 1. Congres was een brochure ver
schenen van de hand van Alimin Prawirodirdjo,
getiteld „Louteren wij ons!” (uitgave „de Natio
nale Bibliotheek ”te Bandoeng), verspreid als
„open brief aan elk lid van de Sarèkat Islam”.
Daarin wordt betoogd, dat de groot geworden S.
I. om machtiger te worden ander geestelijk voed
sel moet hebben. Het godsdienstig bindmiddel

moet nu plaats maken voor het steviger sociale en
nationale gevoel. „Nu zij groot en sterk is gewor
den is de S. I. geen Sarèkat Islam meer” — zegt
de schrijver — „zij is de Sarèkat India geworden”.
„Zoo alleen is zij de groote en straks oppermach
tige S. I.” Het middel tot verderen groei is ^open
stelling voor een ieder, voor lederen strijder, on
verschillig van welk ras en van welken godsdienst
hij moge zijn”. — Dat deze poging om van de S.I.
een Sarèkat India te maken evenmin zou slagen
als die, van communistische zijde beproefd, om
haar te vormen tot een „Sarèkat Internationaal”,
was te voorzien. Begrijpelijk was ook dat onder
deze omstandigheden de R. S. Vakcentrale, als
syndicalistisch phantoom spoedig vervluchtigen
zou. Soerjopranoto moest het luchtkasteel, dat
hij voor anderen had gebouwd, prijsgeven om
zich terug te trekken in zijn overzichtelijker en
daardoor beter te bestieren huishouding: een
organisatie van werknemers in de suikeronderindustrie, de „Personeel Fabriek Bond”, de ver
maarde P. F. B., die in 1920 den grooten strijd
aanbond tegen het suikerkapitaal dat, buitenge
wone winsten makend, den arbeider in het eco
nomisch moeras had laten zitten. In de P. F. B.,
gegroeid uit zijn „arbeidsleger” Adi Darma te
Djokja, kon de C. S. I.-er Soerjopranoto zijn or
ganisatorisch talent ontplooien door, onafhanke
lijk van N. I. P., P. K. I en zooveel doenlijk ook
van de Vakcentrale, een economische actie in te
zetten, welke tot scherpe arbeidsconflicten leid
de, vooral in de suikerindustrie. Het ledental
breidde zich, na bijeenkomsten (congres 1919/20)
en propagandareizen, geweldig uit. Bij beginnen
de arbeidsconflicten kwam zij Bteeds tusschenbeide. Toen de suiker-werkgevers den P. F. B.
weigerden te erkennen als „vertegenwoordigend
orgaan” der arbeiders, werd medio 1920 een algemeene stakingsactie ingezet, aanvankelijk in
samenwerking met de Vakcentrale. Waar een
zoodanige staking — „pemogokan oemoem” —,
blijkbaar door de werknemers niet gewild maar
aan dezen opgedrongen, tot woelingen aanlei
ding zou kunnen geven, moest het Rcgeeringsgezag tusschenbeide komen. Het P. F. B.-be
stuur, voor de gevolgen van een geprovoceerde
massa-actie verantwoordelijk gesteld, trok zich
terug en de staking bleef achterwege.
Als voorzitter van den P. F. B. had Soerjopra
noto, de „Radja Mogok”, de stakingskoning,
met H. A. Salim, Semaoen, Alimin e.a. zitting in
het bestuur der Vakcentrale, dat te Semarang
zetelde. Nevens de groote vakvereeniging P. P.
P. B. (Pandhuisbond) hadden ook andere vak
bonden daarin hunne vertegenwoordiging. De
eerste actie der Vakcentrale werd met kracht in
gezet ter gelegenheid van de staking van het per
soneel der Semarangsehe drukkerijen; een actie,
welke geslaagd mocht heeten en leidde tot de op
richting van den Typografenbond.
Niet lang echter duurde het samengaan met de
communistische fractie in de Vakcentrale. Be
gin Augustus 1920 kwam tijdens haar congres te
Semarang het steeds dieper gaand verschil in po
litieke inzichten onder de bestuursleden der Cen
trale tot uiting; de reeds lang verwachte scheu
ring kwam kort daarop tot stand. Semaoen en
Bergsma (voorzitter der V. S. T. P.) traden uit
het bestuur en stichtten een nieuwen bond te
Semarang onder den naam van „Revolutionnaire
Vakcentrale”, waarbij zich dadelijk aansloten de
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V. S. T. P. en verscheidene kleine vakvereni
gingen: van Inl. beambten bij het bosehwezen en
bij de locale raden, van arbeiders bij de D. P. Mij.
en de havenwerken, zoomede chauffeurs-, karre
en wagenvocrders- en klecrmakersbondcn en één
boerenbond. '
De (oude) „Vakcentrale", bij welke de P. F. B.,
P. P. P. B., P. G. B. (onderwijzersbond) en V. 1.
P. B. O. W. (B. O. W. personeel) bleven aange
sloten, vertegenwoordigde de meerderheid en
kreeg Djokjakarta als zetel.
Reorganisatie? Ook gedurende het
jaar 1920 had de organisatie der groote S. I. zich
te herstellen van de slagen, die haar toegebracht
werden, waardoor de zwakke associatieve band
gevaar liep te verbreken. Het gezag der C. S. 1.
was danig aangetast, liet aanzien gedaald: deels
als gevolg van zeer ongunstige economische om
standigheden, waaronder zij de zich zelve opge
legde omvangrijke taak had te vervullen, ander
deels door de felle aanvallen, welke de S. I. en
hare Centrale van de zijde van krachtige organi
saties had te verduren; doch ook en hoofdzakelijk
doordat meer en meer gebleken was dat de hoofd
leiders zich niet hadden ontzien om, ten behoeve
van eigen aspiraties, de volksbeweging in hoogst
noodlottige richting te leiden. Betrokken in het
„Afd.-B.” avontuur, had de C. S. I. zich geduren
de geruimen tijd te occupeeren met bemoeilijking
van de berechting der samenzwering. De le se
cretaris der C. S. I., R. P. Sosrokardono, werd ten
slotte in Nov. 1920, wegens „het als bestuurder
deelnemen aan een vereeniging die tot oogmerk
heeft het plegen van misdrijven”, veroordeeld tot
vier jaren gevangenis. De voorzitter Tjokroaminoto zelf liep al spoedig groot gevaar om dezelfde
reden in staat van beschuldiging te worden ge
steld. Gehoond en veracht, ook door de stille pu
blieke opinie in volkskringen, moest de C. S. I.
weer steun zoeken bij de linksche partijen om
door samenwerking het eontact met plaatselijke
organisaties te versterken.
De pogingen van de S. I. om, in alle richtingen
werkend, de groote volksmassa te omvatten (Kol.
Verslag van 1921, lifdst. B. p. 3 vlg.) zijn niet
nieuw; zij zullen niet slagen zoolang de S. I. be
ginselen niet geheel worden verloochend en de
uitgestoken handen niet onvoorwaardelijk kun
nen worden gegrepen. De groote S. I. was reeds
gaandeweg uit haar vaderland verdrongen: de
.Sarèkat Tndia was, onder aanheffing van hare aan
de Indische Partij ontleende leuze: „moed door
recht en vrees door schuld”, reeds lang doende
zich te nestelen in »Soerakarta. Door de Inl. pers
werd herhaaldelijk gewezen op de geringe kracht
welke van de S. I. uitgaat, op den luttelen invloed
dien zij zelfs in Solo uitoefent. De felste critiek
was wel die van den communist Darsono, in het
Malcisch orgaan der P. K. I. de „Sinar Hindia”
van (5, 7 en 9 Oct. 1920, die in de „hoop op loute-ring” erop wees dat het woord „Islam” heeft moe
ten dienen om hot dool dor S. 1. te maskeeren; in
tegenstelling met de Sarèkat India, die openlijk
voor hare bedoelingen durft uit te komen. De S.I.
zegt het heil van het volk te willen, maar de lei
ders — zegt de schrijver — verdrukken dat volk.
Wat de C. S. I. betreft, van heel Indië ontvangt
zij contributies en toch is de C. S. I. straatarm.
De geldelijke administratie van de voormannen
der C. S. I. wordt daarin scherp gehekeld; gewe
zen wordt op verduistering van S. I. gelden op

]f)

groote en algemcene schaal. Voorts wordt het op
treden van den heer Tjokroaminoto weifelend ge
noemd: „vandaag-sociaal-democraat, is hij morLren communist, terwijl hij een dag later zegt dat
hij van al dat gc-isme niets hebben moet.”
Tegen dergelijke aanvallen had de C. S. I. zich
te verweren: zij bezorgden den hoofdleiders groe
ten last en tastten de S. I.-reputatie nog meer
aan. Van buiten Java werd van S. I.-zijde veelbeteekenend gevraagd waarvoor toch de bijdragen
van de locale vereenigingen aan de centrale moes
ten dienen: waarop deze had te antwoorden dat
die bijdragen toch de „persamboengan-tali-pertjintaan”, de liefdesband, vormen en dat de C. S.
I.-schuit zonder roeiers of tuigage toch niet zou
kunnen varen.
Dergelijk wantrouwen belemmerde de C. S. I.
in hare bedrijvigheid om in nauwer contact te ko
men met haar leden-substraat, de plaatselijke S.
I.’s. Ter versterking van dat verband zouden de
op het 4e Nat. Congres ter sprake gebrachte ..ge
westelijke comité’s” dienen, die tevens de gelden
hadden in te zamelen om S. I. stakers te steunen:
doch ook „om de taak der C. S. I. over te nemen”,
voor het geval deze door bijzondere omstandighe
den ineen mocht storten. De plaatselijke S. I.’s
zouden voorts een inwendige reorganisatie heb
ben te ondergaan; een selectorisch proces ter vor
ming van keurcorpsen van activisten ,van marechaussés. Deze uitverkorenen zouden de „werkleden” zijn, die de S. I. bij het begin van hare orga
nisatie beoogde in haren dienst te hebben als
„wargo rocmëkso” of „w. pangrëkso”. Zij zouden
de voelhorens zijn van het S. I. orgaan : handel en
wandel van ambtenaren en hoofden, maar ook
van S. I. broeders hebben na te gaan en terzake
rapport hebben uit te brengen. Bij vechtpartijen
zouden de „wargo’s” tusschenbeide moeten ko
men; verzoenend voor zoover het S. I.ers betreft,
hunne partij steeds kiezend en hen beschermend
tegenover niet-S. I.-ers. Hun taak was reeds in het
oorspronkelijk statutair reglement van 1911 ont
schreven. Later kwam te Soerabaia een centrale
organisatie tot stand, een kerncorps ter beschik
king van de C. S. I. staand, „Goena Përlaja” geheeten, die de algemcene leiding van de S. I.„wargo’s” zou hebben; waarvan de leden elkaar
niet mochten kennen.
Als poging om ook het geldelijk verband te ver
stevigen, is te beschouwen de verkoop van z. g.
„dërma-kaarten”, met allegorische voorstelling
van den strijd tegen hare vijanden, — door de
S. I. als „bantèng” voorgesteld — aangebonden.
Buitenstaanders vroegen zich af waardoor deze
associatieve geest werd bezield; wat er broeide en
gistte in de S. I.-idee, zóó dat deze in ondergrondschc sferen uitweg zocht. Wat was het voort
schrijdend proces van doelstellingen doelstreving,
dat, neven- en tegenstroomingen veroorzakend,
leidde tot de vorming van „geheime organisaties”
als de „S. I.-anjar” (Soekaboemi) en Sarèkat Sëdjati (Scmarang); later de Sarèkat Abangan (Klatèn); de S. Sëtya warga (Z. en O. Bornco) e. d.;
allo verschijningsvormen van een „afd.-B”-achtigen geest.
Ook tot het associatieve leven in de buitenge
westen bleven de C. S. I. voelhorens uitgestoken;
daarheen werden propaganda-tochten onderno
men om levendig te houden den S. I. geest, die
danig bestookt werd door tegen-vereenigingen en
in den weg getreden door Sarèkat-India-vertak-
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kingen (Ambon, Ternate). De pogingen der C’. S.
1. om van de verschillende geestesstroomingen
onder de bevolking de algemeene leiding in han
den te nemen en te houden, zijn vrijwel mislukt:
voor consolidatie van eigen organisatorisch verband bleef geen kracht over, toen het weer tijd
werd om aan het volgend nationaal congres te
denken.
V ij f d e Nationaal Congres. Aan
vankelijk bepaald op 16 October 1920 en volgen
de dagen, werd dit congres, na herhaaldelijk uit
stel. gehouden van 2—6 Maart 1921, thans te
Djokjakarta. zetel der (oude) Vakcentrale, brand
punt. der economische vakactiviteit. Ook dit con
gres beloofde belangrijk te zullen worden; in de
eerste plaats wijl hierop ter sprake zou komen het
een week vóór den aanvankelijk bepaalden ope
ningsdag zoo fel becritiseerd geldelijk beheer van
den voorzitter der C-. S. 1., waardoor diens gezag
danig was geschokt. Ln zeker verband met dezen
van communistisch-Inlandsche zijde (Darsono)
gekomen aanval op het S. I.-heiligdom, zou voorts
onder de oogen worden gezien het standpunt van
de S. I. tegenover de communistische slrooming
in de Inlandsche beweging.
Op een gewone meeting, kort tevoren te Welte
vreden gehouden, was bereids ter sprake gebracht
de vraag: „of en in hoever er wel plaats zou zijn
voor het communisme, nevens het socialisme en
de democratie in den Islam”. Ook had de P, P. P.
B. te Djokja te dien einde een vergadering belegd,
bijgewoond door den heer Tjokroaminoto; waar
op echter het besluit werd genomen om zoolang
als de communistische fractie in de Vakcentrale
nog geen blijken zou hebben gegeven van een een
heid in de beweging te willen, alle relaties met die
fractie te verbreken. Op dit 5e Nat. Congres zou
den de beginselen der „roode” Semarangsche S. I.
getoetst worden aan die der C. S. I., zou tot open
baring kunnen komen tot hoever de S. I. was „ge
trokken naar den communistisehen kant”.
In de „Oetoesan Hindia” (Soerabaiasch orgaan
der S. I.) was tevoren het bericht gelanceerd en in
beschouwing genomen als zou de heer Tjokroami
noto het plan koesteren het presidium der C. S. I.
neer te leggen, om zich aan de „hoogere politiek”
te wijden, — zoodra hij zich van allen blaam zou
hebben gezuiverd en de door hem geleiden niet
het vertrouwen in hun voorvechter zouden heb
ben opgezegd. „Dan zou hij kunnen worden wat
Gandhi in Britsch-Indië is”.
Hieruit blijkt eenigermate teleurstelling over
het feit dat noch Tjokroaminoto noch Abdoel
Moeis in den nieuwen Volksraad zitting zouden
nemen, maar Hadji A. Salim de S. 1. en hare neven-vereenigingen (P. F. B. en Vakcentrale) zal
hebben te vertegenwoordigen. Als vertegenwoor
diger der S. I. zou toch, zoo niet „uitsluitend”
dan zeker „in de eerste plaats” de voorzitter, het
hoofd der S. I. moeten worden beschouwd.
Op het Nat. Congres zou de invloed van den
Politiek Economischen Bond (de „saïtan alas” P.
E. B.) ter sprake komen; de nieuwe organisatie,
die „zoowel aan de S.' I. als aan de volksbeweging
afbreuk poogde te doen”. Ook zou, naar aangekondigd werd, een besloten algemeene vergade
ring worden belegd, waarin behandeld zou worden de vraag of de S. I.-vereeniging niet in een
„partij” zou worden omgezet, c. q. in een partij
welke voor godsdienstige-óf wel voor klassebelangen zou hebben op te treden. Voorts zou worden

besproken de z.g, „partij-discipline”, waarbij uit
gemaakt zou worden of een S. I.-er tevens lid zou
mogen worden van andere politieke organisaties.
Bij de opening van het congres „waren de ge
moederen der volksleiders groot en klein verhit,
ofschoon het regende”. In de besloten C. S. I.
vergadering, welke op 2 Maart in de Pakoe-aiaman werd gehouden, bijgewoond door afgevaar
digden van een 50 tal locale S. I.’s werd, na be
spreking van de bekende critiek van Darsono, een
„motie van vertrouwen” aangenomen „in den
persoon en de beleidvolle leiding van den heer
Tjokroaminoto en genoegen genomen met de
verontschuldigingen aangeboden door Darsono,
die schuld bekend heeft wat betreft den vorm van
zijn critiek en erkend heeft dat die strijdig is met
de broederschap in de S. I.” Voorts werd benoemd
een commissie van onderzoek naar de geldelijke
verantwoording der C. S. I-, in welke commissie
Darsono zitting kreeg. De tekst van de motie
werd gepubliceerd in de Oetoesan Hindia van 20 /
Maart 1921, met uitvoerige toelichtingen daarop
in verband met het ter sprake gebracht geldelijk
beheer van den voorzitter der C. S. I.
Op een der latere congresdagen werd een nieuw
„Beginselprogram” der S. I. — ontworpen door
H. A. Salim (en Semaoen ?) en goedgekeurd door
het dagelijksch bestuur der C. S. I. — aangeno
men. Dit beginselpx-ogram is aan te merken als
vrucht van een compromis tusschen even krachti
ge geestesstroomingen in de leiding der Inlandsche beweging, tusschen twee diametraal tegen
over elkaar staande partijrichtingcn in de S. I.
centrale.
De beginselverklaring is te splitsen in twee ge
deelten, n.1. van eeonomisch-dogmatisehen en
van nationalistisch-godsdienstigen aard, waarvan
de substanties op verdienstelijke wijze zijn ineen
gestrengeld. Begonnen wordt met een methodi
sche verklaring, op socialistisch-economischen
grondslag, van de afhankelijkheid van Indië aan
Nederland. Die afhankelijkheid wordt verklaard
als een historiseh-noodwendig gevolg van de be
hoefte van Nederland aan Indië’s producten. Toe
gerust met kapitaal en werktuigen, gesteund door
bevoorrechting middels een in het leven geroepen
rassenonderscheiding, profiteerend van een insti
tuut van heerendiensten, kon de Nederlandsche
kapitalistenklasse de Jnlandsehe nijverheid en
den.landbouw verdringen en verdrukken. De Inlandsche klassen van ambachtslieden en landbou
wers gingen allengs nagenoeg geheel ten onder;
welhaast hetgeheele Indische volk verviel tot den
stand van loonarbeiders, die zich heeft te bepalen
tot de voorziening in de allereerste levensbehoef
ten. De zeer kleine groep van Inlanders, die onder
wijs konden genieten, heeft slechts waarde als
werktuig voor de kapitalistenklasse om hare
macht over de Jnl. bevolking te bevestigen. Naai
de overtuiging der »S. J. nu moet het euvel der na
tionale en economische overheersching uitslui
tend worden beschouwd als vrucht van het kapi
talisme, dat daarom zal moeten worden bestre
den, vooral door vereenigingen van vakarbeiders
en landbouwers. Daarvoor is noodig het genot
van politieke rechten, welke den weg openen voor
uitoefening van macht en invloed op het landsbestel. In al die overwegingen en strevingen laat
de tS. I. zich leiden door de grondbeginselen van
den Islam en de bevelen, welke gevonden worden
in den Islam, die wil: a. voor wat het landsbe-

■■

8 ARE KAT ISLAM
stuur betreft, de volksregccring; b. inzake het be
stuur van arbeidersgroepen, raden van hunne lei
ders; c. inzake de productie, de verplichting van
een ieder om te arbeiden, met verbod om zich te
verrijken met het product van andercr arbeid,
desiderata voor den tegen woordigen tijd te berei
ken door de productiemiddelen in handen te bren
gen van de volksgemeenschap; d. inzake de distri
butie van bodem- en arbeidsproducten, liet be
heer door een raad van zaakgelastigden uit het
volk. Daar de S. I. ervan overtuigd is, dat hare
doeleinden mede worden nagestreefd door een
groot deel der volks-en arbeidersorganisaties over
de geheele wereld, is zij „bereid tot samenwerking
met de volksorganisaties over de geheele wereld,
welke die doeleinden nader pogen te brengen voor
de geheele menschheid; dit alles met inachtne
ming der grenzen door den Islam gesteld.” „Intusschen, gedachtig aan de wereldsche natuur en
de leer van den godsdienst, zal de S. I. in geen ge
val haar lot binden aan eenig deel der wereldor
ganisaties, doch zal zij steeds bedacht en waak
zaam blijven voor het handhaven van haar zelf
standigheid (onafhankelijkheid en de zuiverheid
harer doeleinden) ten opzichte van welke zijde
ook.”
Dit slot van het beginselprogram is zeer belang
rijk ter bepaling van het standpunt van de C'. S. I.
tegenover de „wereldorganisaties” — als die der
Scmarangsche P. K. I.!
Gelijk gezegd, was op de agenda gebracht de
z.g. „partijdiscipline", waaronder te verstaan het
voorschrift dat S. I. leden, op straffe van verwij
dering uit de vereeniging, geen lid zouden mogen
zijn van een andere politieke vereeniging. De C.
8. I. heeft zich, in een algemeene vergadering ge
durende het congres, vóór de invoering van die
partijdiscipline verklaard, doch op dringend ver
zoek van Tjokroaminoto werd de behandeling,
van dit zeer netelig onderwerp verschoven tot een
in Augustus 102 J te houden buitengewoon congres,
dat volgens later bericht zou samenvallen met
het gewone (Ge) Nationaal Congres. De zaak zou
eerst door de plaatselijke 8. I.’s moeten worden
beslist. Van de politieke vereenigingen, tot welke
geen 8. I.-er zou mogen toetreden, werden ge
noemd: Bocdi Oetomo, Sarèkat India (N. I. P.),
I. 8. D. P., P. K. I., Pasocndan, Sumatrancnbond
Sarèkat Menado, P. E. B. en N. I. Vrijzinnige
Bond.
Voorts werd de behandeling van de volgende
belangrijke zaken uitgesteld tot een later te hou
den congres, n.1.: de Regeeringsverklaring, uitge
vaardigd naar aanleiding van de afd. B. alïaire,
flat geen rechtspersoonlijkheid zou worden ver
leend aan nieuwe S. I. vereenigingen, wanneer in
de statuten de eedsaflegging wordt gevergd van
de leden, dan wel niet bepaald wordt dat slechts
zij bestuursleden mogen zijn, die minstens G
maanden gewoond hebben in het ressort der verceniging. Voorts zou later worden behandeld de
wijziging der administratieve organisatie van de
G. 8. I., do locale 8. I.’s en de gewestelijke S. I.
eomité’s; zoomede het voorstel om de „vereeni
ging” S. I. te veranderen in een „partij” S. I.
liet 5e Nat. Congres had volgens een deel der
Fnlandsehe pers een bevredigend resultaat, dat
een „zuivere en morccle overwinning voor do
volksbeweging en voor de S. I. leiding” beteekende. „Het ging niet om winnen en verliezen, maar
om alles zoo te regelen, dat wie ongelijk had, dat
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gevoelde en wie gelijk had, het niet won maar
vrede sloot”. Een transactie derhalve welke wel
geslaagd mocht hecten. Aan een ieder was ruim
schoots gelegenheid gegeven om zijn critiek te
doen hooren of zijn afkeuringi(over het beleid van
den voorzitter der C. S. I.) te uiten — niets van
dat alles werd gehoord; van geen enkele zijde was
gevolg gegeven aan het verzoek om vragen te
stellen. „De eenheid in de S. 1. bleef weer bewaard
en dat was ten slotte de hoofdzaak; men bleef
blijkbaar vertrouwen stellen in den persoon en in
de leiding van Tjokroaminoto”.
Hoe was dat resultaat echter verkregen; aan
welke zijde waren de belangrijkste concessies ge
daan? Ofschoon de „wijze” van Darsono’s critiek
werd afgekeurd, heeft die critiek niettemin haar
doel bereikt — beweert een ander deel der Inl.
pers, o.a. een orgaan der communisten. „DeS. I.
heeft het communisme in den Islam erkend!” „De
communisten, van wie eerst was gezegd dat zij
geen Mohamedanen zijn en als vijanden van den
Islam werden beschouwd, zijn thans als broeders
erkend.” „Weest thans eendrachtig in den strijd
tegen het kapitalisme op deze wereld.” Daarom
moesten de Scmarangsche S. I.-ers — onder aan
voering van Semaoen in de „Sinar Hindia” uit
roepen: „Leve de S. I. en* de P. K. I.!”
Dat ging intusschen wat te ver; die vrijpostig
heid kon on mogelijk worden geduld! De beginselenstrijd zou spoedig weer hervat worden. Het C.
S. I. bestuur moest wel tegen deze seheeve voor
stelling van den gang van zaken opkomen. In de
„Oetoesan Hindia” (20 Maant) werd daarop be
toogd dat de C. S. I. wel is waar het communisme
in den Islam erkent, maar niets hebben moet van
de communistische ideccn ten opzichte van het
gezinsleven en de vrije liefde en nog minder van
het program der Scmarangsche P. K, I., dat o. m.
bevat den strijd tegen het pan-islamisme. Op hèt
Nat. Congres zijn de wenschen der Scmarangsche
8. I. wèl vervuld, maar toch was deze niet gehéél
bevredigd in hare aspiraties. In de vlag der S. I.
staat: „Leve de S. I.” — en niets meer.
Uit dezen pennestrijd, zoo spoedig na het con
gres gevoerd, blijkt wel dat wanneer de C. S. I. in
derdaad een „nieuwe maatschappij” wil scheppen
„gebaseerd op Islamitischen grondslag”, het com
promis — van S. I. zijde althans — van geenerlei
beteekenis wordt geacht voor een innige samen
werking. De C. S. I. wil het Inlandsche deel der
P. K. I. wel onder hare hoede nemen, maar alle
beginselen en voorwaarden dier partij tot de hare
te maken, zou al te veel gevergd zijn.
De methodische en tactischo beginselen zijn,
door den machtigen drang der omstandigheden,
in voldoende mate in de „sociale idee” der C. S. I.
opgenomen; meer kan toch niet worden verlangd.
Een verdergaande aanpassing zou een totale on
dermijning beteekenen van do S. I. grondslagen.
Literatuur. Koloniale Verslagen van 1920 en
1921; Mededeelingen omtrent enkele onderwer
pen van algemeen belang 1920 en .1921; Over
zichten van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche pers; (Bureau Volkslectuur; afdeeling Pers).
P. J. Gerke, Bijlage A van het rapport der z.g.
Herzieningscommissie in Indische Gids, 1 April
1921; H. A. S. ,het C. S. I. congres in de Taak, 15
Novr. 1919 no. 1(>; de Radicale Concentratie in de
Taak, 20 Dcc. 1919 no. 21; zie ook de Taak van
10 Jan., 20 Maart, 3 April, 22 Mei 1920 en 19 FeJ. Th. P. B.
bruari 1921.
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POLITIEKE CONCENTRATIE. Zie SARÈKAT
ISLAM.
RADICALE CONCENTRATIE. Zie SARÈ
KAT ISLAM.
VAKCENTRALE (REVOLUTIONNAIR SO
CIALISTISCHE) Zie SARÈKAT ISLAM.
?r ff r V/ ABOEKASAN ATMODIRONO (MAS). Geb. te
‘Wonosobo IS Maart 1860, gest. te Se ma rang 23
Juin920, bezocht een Europeesche lagere school
en tc Batavia de Koningin Wilhelminaschool,
werd 1S7S aangesteld als opzichter 3de klasse
bij den Waterstaat en ’s Lands B.O.W. en was
daardoor een der eerste Javanen, die volledig,
in positie zoowel als in salaris, met Europeesche
ambtenaren werd gelijkgesteld. Opgeklommen
tot opzichter le klasse, deed hij examen voor
architect bij den Waterstaat en werd in 1901
als zoodanig benoemd. Het grootste gedeelte
van zijn ambtelijke loopbaan bracht hij door in
de residentie Semarang, waar hij in de irrigatieafdeeling Sérang zeer nuttig werk verrichtte, en
zich ook op bouwkundig gebied onderscheidde,
o.a. door het ontwerpen van het merkwaardige
gebouw der Mangkoe Nëgaransche Sociëteit te
Soerakarta. Te Semarang richtte hij de Tech
nische Avondschool op voor opleiding van
onderopzichters en opzichters der B.O.W. In het
inhecmsche vereenigingsleven trad hij op den
voorgrond als president van Boedi Oetomo, als
stichter van Mangoenhardjo (vereeniging van
inheemsche ambtenaren) en secretaris van Sédyo
Moeljo (regentenbond). Hij was van de stichting af,
lid van den Gemeenteraad van Semarang en (1918)
van den Volksraad. De inheemsche bevolking,
wier pleitbezorger hij zoo menigmaal geweest is,
verloor in hem een van haar beste zonen, de
regeering een voortreffelijk landsdienaar, de
Indische Waterstaat een bekwaam architect.
Biografie, door ir. R. A. van Sandick, in:
De Ingenieur 1921 N°. 4, Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiërs N°. 2£uitg. Hadi Poestaka,
Amsterdam en den Haag).
*r HERZIENINGSCOMMISSIE(BE), vollediger:de
.! Commissie tot herziening van de Staatsinrichting
van Nederlandsch-Indië, ingesteld bij besluit van
den Gouverneur-Generaal mr. J. P. Graaf van
Limburg Stirum van 17 December 1918 no. 1,
heeft haar geboorte te danken aan dc, al spoedig
duidelijk gebleken ongenoegzaamheid van het
instituut van den Volksraad, zooals dit lichaam,
ingesteld bij de wet van 19 December 1916, voor
het eerst op 18 Mei 1918 bijeenkwam.
Werd in een opstel van den oud-minister Colijn
over: „Staatkundige hervormingen in NederMandsch-Indië”, opgenomen in het tijdschrift
/ «Schild eh Pijl” 1.0, gewezen op het onovenwichtig karakter van dit lichaam, dat, bedoeld als adviseerend college, inderdaad, —voornamelijk wel
door zijn aandeel aan de vaststelling der begrooting —.in staat was gesteld tot het voeren van
ongebreidelde kritiek, voor de consequenties
waarvan het intusschen geene verantwoordelijkheid behoeft te dragen, de voorspelling, in hetzelfde opstel geuit, „dat het streven van den
Volksraad moet zijn zich te ontwikkelen tot een
volledig parlement”, werd al spoedig bewaarheid
toen reeds in de tweede zitting van 1918 inderdaad aan zulk streven werd uiting gegeven.
Trouwens reeds in de redevoeringen bij de openmg van den Volksraad gehouden, kwam het uit,
dat met de instelling van deze vertegenwoordi-

ging niemand ten volle tevreden kon zijn. Liet de
eerste voorzitter, dr. J. C. Koningsberger, bij die
gelegenheid een „dankbaar, maar niet voldaan"
hooren, meer uitdrukkelijk bleek dezelfde stem
ming in de openingsrede van den Landvoogd zelven op voormelden dag gehouden. „Betreden om
„niet meer verlaten te worden is de weg.naar het
„doel waarnaar gestreefd wordt, daf is een ver
antwoordelijke Regeering in Nederlandsch-Indië
„zelf, die, in samenwerking met den Volksraad,
„gerechtigd zij tot het nemen van eind beslissin „gen over alle aangelegenheden, die niet van algc„meen rijksbelang zijn. In tijdmaat zoo snel als
„met juiste waardeering der gevolgen van eiken
„nieuwen stap vooreerst vereenigbaar is, worde
„op dit doel afgegaan”.
Regeering zoowel als Volksraad en als buiten
deze staande schrijvers gevoelden dat met de in
stelling van den Volksraad niet alles was gedaan
en dat op dezen stap eerlang andere zouden moe
ten volgen.
Ook in den Volksraad zelf en in den boezem
van de staatkundige partijen daarbuiten kwam
dit inzicht tot uiting en werd de wensch levendig
tot herziening van dc Indische staatsordening.
De Regeering toonde zich genegen aan de ver
vulling van dien wensch mede te werken en toen,
gelijk het werd gezegd in de dadelijk te noemen regeeringsverklaring, in November 1918 de Nederlandsche Regeering verklaard had met volle
kracht voor Nederland maatschappelijke hervor
mingen te willen doorvoeren, oordeelde de Land
voogd dat het tijdstip was aangebroken, om ook
in Indië hervorming voor te bereiden.
In de bekende verklaring in de Volksraadszitting van 18 November 1918 namens de Regeering
afgelegd, liet de Gouverneur-Generaal o.m. het
volgende zeggen: „De nieuwe koers welke de
jongste wereldgebeurtenissen voor Nederland
hebben voorgeschreven, bepaalt tevens de richting welke ook hier zal moeten worden ingeslagen. Het gaat trouwens hier minder om wijziging
van koers, dan wel om versnelling van het tempo.
Regeering en Volksraad worden dientengevolge
voor nieuwe verhoudingen, verschuivingen van
bevoegdheden geplaatst, welke op dit oogenblik
nog niet ten volle zyn te overzien.”
Tegelijkertijd werden maatregelen genomen om
te komen tot de samenstelling van eene commissie,
die omtrent de wenschelijkheid van eene herziening der staatsinrichting van Nederlandsch-Indië
verslag zou hebben uit te brengen, — en toen de
Volksraad in zijn adres van antwoord, van 25
November 1918, op de ovengenoemde, met ingenomenheid begroete Regceringsverklaring uitsprak, dat hij „wensehte te vernemen of naar
hare (der Regeering) meening behoefte bestond
aan eene wijziging van de staatsrechtelijke positie
zoo van de Regeering als van den Volksraad in
dien zin dat de laatste een belangrijker invloed op
de wetgeving zal verkrijgen”, kon reeds enkele
dagen later een volkomen bevredigende verklaring
worden uitgesproken.
Den 2en December volgde namelijk een nieuwe
mededeeling van de Regeering, waarin dc Land voogd, overwegende dat de Volksraad, zoo ten
gevolge van zijn eigen toewijding, als ook ten gcvolge van de wijze waarop de Regeering had medegewerkt om het ontwikkelingsproces te bevorderen, „eene positie had verkregen, welke ver boven
den oorspronkelijken opzet uitging” mededeelde.
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dat hij besloten had eenc commissie, als zoo
even bedoeld, in te stellen, van welke de voor
zitter reeds was aangewezen en waarin voorts ver
tegenwoordigers van de voorname gedachtcnstroomingen in Indië zouden zitting nemen, o.m.
eenige met name genoemde Volksraadsleden.
Uit het medegedeelde blijkt tevens, dat de
Regeering geen termen hacl gevonden te voldoen
aan het verlangen, op denzelfden lSen November
kenbaar gemaakt door de „ politieke concentratie”,
een combinatie van uiterst linkschepartijen, naar
de bijeenroeping van een voorparlement, een ver
langen dat daarna werd omgezet in een verzoek
tot benoeming van een commissie, waarin ver
tegenwoordigers van de bestaande organisatie’s
zitting zouden nemen.
Een overzicht van de voorgeschiedenis van de
instelling der Herzieningscommissie werd door
den Regeeringsgemachtigde voor algemeene zaken
in de Volksraadszitting van 2 Juli 1919 gegeven
(o.m. afgedrukt op bl. 330 van het gedrukt ver
slag der Herzieningscommissie). Uit die rede
wordt hier voorts nog aangeteelcend, dat als voor
naam doel van de gewenschte staatsinrichting
daarin werd aangewezen „om den Volksraad
eene hem passende plaats te verzekeren”.
De aldus ingestelde Commissie bestond uit niet
minder dan 28 leden, waarvan eenigen waren be
noemd uit hoofde van hunne deskundigheid op
staats- of administratief-rechtelijkgebied, terwijl
de anderen werden aangewezen omdat zij de beste
vertolkers werden geacht van de in Indië heerschende gedachtenstroomingen op staatkundig
gebied. De samenstelling was als volgt:
mr. J. H. Carpcntier Alting, oud-hoogleeraar,
toen president van het Hooggerechtshof, later lid
van den Raad van Nederlandsch-Indië, lid en
voorzitter; mr. A. B. Cohcn Stuart, secretaris van
den Volksraad, lid en secretaris; Mas Abdoerahman, wedana van Buitenzorg; mr. W. C. Beucker
Andreae; Raden Hasan Djajadiningrat; R. T.
Harsono, regent van Bangil; D.jlc^ïong, burge
meester van Semarangj mr. II. ’s Jacob, president
van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te
Batavia, lid van den Volksraad: II. NOKan landeigenaar te Weltevreden, lid van don Volksraad;
R. A. Kern, assistent-resident van Modjokërto;
mrTTr.~A\ 'Kindermann, adviseur vooFcle Decen
tralisatie; A. J. Knaap, leider van het kantoor
voor de bestuurszaken van de Buitenbezittingen;
D. M. G. Kocli, journalist, later ambtenaar ter Al
gemeene Secretarie; Koesooma Socdjana, Indisch
arts; F. G. J. M. van Lith, missionaris te MoentiJan; Si Darwis galar Datoek Madjololo, Bëm&’ng
van Manindjau;. W. Muurling, sedert benoemd tot
Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken
bij den Volksraad; R. T. Ario Koesomo .Qetoy.o,
regent van Japara,. Tïc! van den Volksraad; R.
Ngabolii Wedioclïpoero alias dr. Radjiman, lijfarts
van den Soenan van Soerakaria, lid van den Volks
raad; S. Ritsoma van Eek, ambtenaar op het
Departement van Landbouw; mr. C. de Roon
Swaan, raadsheer in liet Hooggerechtshof; August
Salini,..journalist; mr. dr. W. G. M. Schumaini
lid, later voorzitter VarT den Volksraad; mr. dr
D. Talma, sedert benoemd tot directeur van Fi
nanciën; 8. L. Topee, ambtenaar bij deN. I. Spoor
wegmaatschappij; A. L. VVaworoentoe, oud
districtshoofd van Sonder.Iid van den Volksraad
Ch. J. I. M. Wcltcr (later le) Gouvernements
secretaris. Als adjunctsecretarisson voegde de
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Commissie zich toe mr. VV. II. van Helsdingen,
en A, C. Uljee, referenda r issen van den Volksraad,
A, F. Verhoef!, adjunct-referendaris bij dien Raad.
Omtrent cïe werkwijze der commissie zijn mededeelingen gedaan in den aan den GouverneurGeneraal gerichten aanbiedingsbrief van 30 Juni
1920, welke vóór in het op dien dag ingediend
verslag is afgedrukt, in welken brief tevens de re
devoeringen zijn opgenomen, welke bij de instal
latie der Commissie op 28 December 1918 in het
paleis te Rijswijk werden uitgesproken door den
Landvoogd en den voorzitter der Commissie.
In de eerste dier redevoeringen werden, zonder
dat dit een beperking der opdracht inhield, voor
al de volgende onderwerpen aangegeven, die naar
’s Landvoogds oordeel de aandacht der Commis
sie zouden behooren bezig te houden:
1. de samenstelling van den Volksraad en de
aan dit lichaam toe te kennen bevoegdheid,
waarmede zou samenhangen de vraag eener twee
de instantie in de wetgeving in Indië;
2. een redelijke afbakening dergrenzen van wet
gevend gezag in Indië en in Nederland;
3. de inrichting van het bestuur en de wetge
vende bevoegdheid van in te stellen gouverne
menten of provincies;
4. de vorm, dien de band tusschen de verschil
lende deelen van den archipel zal hebben aan te
nemen en de vertegenwoordiging derindividueele
deelen, die tot volkomen rijpheid zijn gekomen.
De commissie heeft, gebruik makend van de
haar gelaten vrijheid, intusschen ook andere on
derwerpen binnen den kring harer beschouwin
gen getrokken en wel vooral:
5. de staatsreehtelijke verhouding van Indië
tot het Koninkrijk der Nederlanden;
6. de samenstelling van de Indische Regeering;
7. de stelling in het Indische staatsverband van
de z.g. zelf besturende landschappen;
8. de inrichting van het bestuur over gebiedsdcelen beneden de gouvernementen;
9. de verhouding tusschen de verschillende de
bevolking samenstellende groepen (rassen).
Daar ten aanzien van al deze onderwerpen de
conclusies, waartoe de Herzieningscommissie
kwam, afwijking inhielden van het stelsel van het
bestaande Regeeringsreglcment van 1854, oor
deelde de Commissie niet te kunnen volstaan met
het aangeven van h. i. noodige wijzigingen van
dat Reglement, maar achtte zij het noodig een
geheel nieuwe Wel op de Landsordening van
Indic te ontwerpen, bij vaststelling waarvan een
groot deel van het Regeeringsreglcment zou ver
vallen. Het overblijvende deel daarvan zou voors
hands worden gehandhaafd, mot bovoegdverklaring nochtans van de nieuw in te stellen wet
gevende macht in Indië (Gouverneur-Generaal in
Rade in gemeen overleg met de Landsstaten —
zie hierover beneden onder E. en E.) om de in
dat behouden deel van het Regeeringsreglcment
vervatte bepalingen te wijzigen of in te trekken.
Tegelijkertijd openbaarde de Commissie hare
wcnschen ten aanzion van de wijzigingen die, om
de vaststelling der nieuwe wet op de landsordening (aan te halen onder den naam: Indische be
ginselenwet) mogelijk te maken, in de Grondwet
van het Koninkrijk zouden behooren te worden
aangebracht.
Aan deze ontwerpen met bijbehoorende bijzon
dere toelichtingen werd door de Commissie een
uitvoerige algemeene toelichting toegevoegd, de
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volgende afdeelingen bevattende: 1. Inleiding,
zijnde een algemeen overzicht; II. Rasverschil;
III. Vervorming van den Volksraad tot Landsstaten: IV. De Regeering; V. De autonome gebiedsdeeien, de dorpen en dorpsgemeenschappen; VI.
Landschappen; VII. Samenstelling van de verte
genwoordigende lichamen; terwijl aan het verslag
als bijlage werden toegevoegd nota’s over: A. de
politieke ontwikkeling van de bevolking van Indië; B. Wording en ontwikkeling van den Volks
raad: C. Statistische cijfers omtrent alfabetisme
en kennis van het Nederlandsch bij de bevolking
in de verschillende doelen van Indië; D. de inlieemsche gemeenschappen op rechtstreeks be
stuurd gebied buiten Java en Madoera.
De beginselen door de Herzieningscoinmissie
aangenomen en in hare voorstellen belichaamd,
kunnen ten aanzien van de boven vermelde, nu in
andere volgorde te noemen, hoofdpunten, als
volgt worden omschreven:
A. Indiës plaats in het algemeen staatsverband:
Nederlandsch-Indië moet worden erkend als
een zooveel mogelijk zelfstandig deel van het Ko
ninkrijk der Nederlanden, niet ondergeschikt aan
het staatsdeel Nederland (het Rijk in Europa),
maar daarmede in beginsel, evenals ook de staatsdeelen Suriname en Cura^ao, staande op één lijn.
Mitsdien zal de wet niet meer, doelende op Indië,
mogen spreken over kolonie of bezitting van het
Moederland. Erkend moet voorts worden dat de
Wetgevende Macht in Nederland tweeërlei rol
vervult, vooreerst die van Wetgevende Macht
voor het Koninkrijk, voorts van Wetgevende
Macht voor het Rijk. In de eerste hoedanigheid
zal zij wetten kunnen vaststellen, die ook of alleen
voor Indië gelden, maar alleen omtrent die onder
werpen, waarbij het belang van het Koninkrijk is
betrokken. De wetgevende macht betreffende de
inwendige aangelegenheden behoort te worden
opgedragen aan in Indië zetelende organen, even
als ook het zwaartepunt der regeering over Indië
naar Indië zelf behoort te worden overgebracht.
Met dit beginsel staan in verband voor
stellen tot:
а. andere omschrijvingen van denomvang van
het Koninkrijk en van Nederlandsch-Indië;
б. verandering van het stelsel der Grondwet,
w'elker tu’ecledig karakter van I. Grond wet voor
den Staat; 2. Beginselenwet voor Nederland, tot
erkenning moet worden gebracht;
c. afschaffing van de Kroonwetgeving voor Nederlandsch-lndië;
d. vaststelling van de Indische begroeting in
Indië zelf, behoudens de bevoegdheid der Wetge
vende Macht om die posten op te brengen, die
krachtens de wet door het belang van den Staat
gevorderd worden;
e. toekenning aan de Wetgevende Macht in Ne
derland van de bevoegdheid omgeschillen in Indië,
bij de vaststelling, hetzij van wettelijke regelin
gen, hetzij van de begrooting, gerezen, te beslissen,
alsmede van de bevoegdheid om in Indië tot stand
gebrachte regelen te vernietigen wegens strijd met
1. de (staats-)w'et, 2. het algemeen belang van
het Koninkrijk.
B De Volksraad. Deze raad, thans adviseerend lichaam, behoort te w'oi'den veranderd in een
medercgelend, dus medewetgevend lichaam en
moet in verband daarmede, ten einde meer dan
tot nu toe een vertegenwoordiging van het volk te
zijn, van samenstelling veranderen. Ook de naam

moet in verband daarmede worden veranderd en
wel worden vervangen door dien van Landsslatcn.
Deze Landsstaten belmoren voor het grootste deel
rechtstreeks te worden verkozen door de kiesge
rechtigde ingezetenen, Nederlandsche onderda
nen, voor een ander deel benoemd door de Regecring, welke Regeering voorts bevoegd moet zijn
eenige leden te benoemen als vertegenwoordigers
van die declen van Indic, waar nog niet tot verleening van kiesrecht kan worden overgegaan.
Aan deze Landsstaten moeten worden toege
kend de rechten van initiatief, van amendement,
van interpellatie en van enquête,—wathetlaatste
betreft, onder zekere waarborgen in het belang
van openbare orde en rust —, rechten, dieniet be
paald gebonden behoeven te worden geacht aan
het bestaan van een zuiver parlementairen regeeringsvorm.
C. De Regeering:
Behoudens enkele bevoegdheden, welke den
Gouverneur-Generaal alleen toekomen, worde de
regeering niet meer uitgeoefend door den Land
voogd alleen, maar door dezen te zamen met den
Raad van Indië, tezamen genoemd, als vóór 1836
het geval was: Gouverneur Generaal in Rade, bij
de beraadslaging in welk regeeringslichaam noch
tans aan den Gouvei’neur-Generaal, die imxxxers
tegenover de Kroon de verantwoordelijkheid al
leen blijft dragen, een overstemmingsrecht wordt
toegekend. De Raad van Indië worde, evenals de
Laxxdvoogd, geheel door de Kroon benoemd, met
dien vei’stande echter, dat bij de benoeming van
eenige leden in den Raad acht geslagen moet wor
den op de aanbeveling van de Landsstaten. Tot
zekere hoogte kan de bevoegdheid van dit ver
tegenwoordigend lichaam om invloed uit te oefe
nen op de samenstelling van het Regeeringslichaam, worden beschouwd als tegemoetkoming
aan het verlangen van hen, die den eiseh doen
hooren van instelling van een, aan de Landsstaten
verantwoordelijke Regeering, een verlangen,
waaraan naar het oordeel der Jlerzieningscommissie niet kan worden voldaan, althans niet zoo
lang dit vertegenwoordigend lichaam nog niet in
den vollen zin van het woord, als Volksvertegenwoordiging kan worden aangemerkt. De moge
lijkheid van conflict tusschen Regeering en Ver
tegenwoordigend lichaam, hetwelk bij het parle
mentaire stelsel wordt opgelost door aftreden van
de Regeering, geeft in het stelsel der Commissie
aanleiding tot opdracht van de beslissing in zoo
danig conflict aan de boven beide partijen staande
Wetgevende Macht van het Koninkrijk.
Naar do voorstellen der Commissie zal de
Raad van Indië een groote uitbreiding ondergaan
vooral in verband met de omstandigheid, dat de
leiding van alle Departementen van Algemeen
Bestuur, niet meer, als tot nu toe, door Leger
commandant, Vlootvoogd en Directeuren zou
worden gevoerd, maar doorleden van den Raad,
terw'ijl mede de mogelijkheid van raadsleden zon
der portefeuille wordt ondersteld.
De groote omvang, die alsdan het Regeerings
lichaam zal verkrijgen, noopt tot een werkwijze,
waardoor niet voor elke handeling de medewer
king van het geheel noodig is. Daarom openen de
voorstellen der Commissie de mogelijkheid de af
doening van aangelegenheden op te dragen, hetzij
aan de leiders der Departementen alleen (ook de
Landvoogd kan zelf zoodanig leider zijn), hetzij
aan Commissies uit den Raad, met dien verstande
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echter dat eenige, met name genoemde onder
werpen niet voor zoodanige afdoening zullen
vatbaar zijn, alsmede dat, bij behandeling eener
aangelegenheid door een Commissie, steeds ge
vorderd kan worden opdracht der beslissing aan
de Regeering in pleno.
I). Departementen van Algemeen Bestuur.
Zullen deze, gelijk reeds bleek, staan onder de
staatkundige leiding van een lid der Regeering,
de technische leiding zal worden opgedragen aan
onder-directeurcn, in dier voege echter, dat ook
aan de hoofden van daartoe aan te wijzen dienst
takken groote zelfstandigheid wordt verleend.
De Commissie denkt zich een nauw verband
tussehen de Departementen en de Regeering.
Vooreerst zullen tal van onderwerpen van be
stuurszorg óf volgens organieke voorschriften, óf
ten gevolge van bijzondere opdracht van regeeringswege gegeven, door de leiders zelfstandig
kunnen worden afgedaan. Voorts zullen de de
partementen belast worden met de voorbereiding
van alle aangelegenheden, die bij de Regeering in
behandeling komen. Door den leider — tevens
lid der Regeering — staan zij met die Regeering
in voortdurende en onmiddellijke aanraking.
Voor behoud der Algemeene Secretarie is bij
deze werkwijze geen plaats. De eenheid van op
vattingen, desamenwerking tussehen de departe
menten, thans door de Algemeene Secretarie be
werkt, zullen dan tot stand komen door de om
standigheid, dat alle departementen hun ge
meenschappelijk middenpunt vinden in liet
Regeeringslichaam.
Ook de samenstelling van het Staatsblad, thans
aan de Secretarie opgedragen, zal dan door de De
partementen geschieden, met het Departement
van Justitie als het eigenlijk kantoor van uitgifte.
Een Kabinet van den Gouverneur-Generaal,
van kleinen omvang, blijft intusschen noodig.
E. De wetgevende macht.
Waar de staatswet, in Nederland vastgesteld,
zich in hoofdzaak, voor zoover Nederlandschlndië betreft, alleen zal mogen bezig houden met
die onderwerpen, bij welke het belang van het Ko
ninkrijk is betrokken, en waar voorts het konink
lijk besluit vervalt, zal de wetgeving, ten aanzien
van do inwendige belangen van Nodorlandschfndië, in beginsel geheel zijn opgedragen aan daar
te lande gevestigde organen. De normale landswetgevendc macht, de vaststelling dus van lands
wetten, wordt nu opgedragen aan den GouverneurGeneraal in Rode, in gemeen overleg met den tot
Landsstaten hervormden Volksraad, op gelijke
wijze als in Nederland de wet tot stand komt door
gemeen overleg van Koning en Statcn-Generaal.
De Landsstaten hebben, gelijk reeds werd aangcteekend, zoowel het recht van initiatief als dat
van amendement.
Stagnatie in de wetgeving, die zou kunnen ont
staan doordat de voor tot standbrenging eener
landswet noodigc overeenstemming niet is ver
kregen, wordt voorkomen door de bepaling, dat
de Gouverneur-Generaal in Rade, indien zich dit
geval voordoet en niettemin een wettelijke
regoling dringend noodzakelijk wordt geacht, een
noodordonnantie zal kunnen uitvaardigen.
Voor vaststelling van een noodordonnantie zal
tevens aanleiding kunnen zijn, ingeval de tijd ont
breekt voor de vaststelling van een landswet
(men denkc aan het geval dat do Landsstaten
op reces zijn en zelfs de tijd ontbreekt een spoed
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vergadering mot verlaagd quorum te beleggen).
Noodordonnanties worden onverwijld meteen
voorstel van landswet aan de Landsstaten inge
zonden. Wordt omtrent zoodanig voorstel geen
overeenstemming verkregen, zoodat er dus een
conflict is tussehen Landsstaten en Regeering, dan
ligt de beslissing van dit conflict bij de Wet
gevende Macht in Nederland: de noodordonnan
tie blijft gelden tot het conflict is opgelost.
Naast de landswet (e. q. noodordonnantie)
staat de gewone ordonnantie, tot vaststelling
waarvan de Gouverneur-Generaal in Rade alleen
kan overgaan, omtrent die onderwerpen, waarvan
de regeling hem bij landswet is opgedragen. Deze
gewone ordonnantie neemt dus de plaats in
van den algemeenen maatregel van bestuur in
Nederland.
Landswetten en ordonnanties kunnen bij de wet
worden vernietigd in de gevallen boven onder A
vermeld. Voorts zal, als een voorstel tot ver
nietiging is ingediend, de Kroon tot schorsing
kunnen overgaan.
F. De landsbegrooting.
Ook deze wordt bij landswet vastgesteld. Be
krachtiging door de Wetgevende Macht in Neder
land zal niet vereischt zijn. Intusschen is opbrenging van die posten verplicht welke, als voor
het belang van het Koninkrijk gevorderd, krach
tens de staatswet door Indië behooren te worden
gedragen.
Geschillen bij de vaststelling van de begrooting
gerezen tussehen Gouverneur-Generaal in Rade
en Landsstaten kunnen door een van beide, met
aanduiding van de wijziging, die dientengevolge
in de begrooting verlangd wordt, door tusschenkomst van de Kroon worden onderworpen aan
het oordeel van de Wetgevende Macht in Neder
land. Intusschen werkt de begrooting voor zoo
ver daaromtrent geen geschil rees.
G. Vertegenwoordiging van Indië in Nederland.
Terwijl de Coinmissio uitgaat van de stelling
dat de Indische Regeering steeds haar aangewe
zen vertegenwoordiger in Nederland heeft in den
Minister van Koloniën, acht zij het wenschelijk
ook aan do Landsstaten de gelegenheid te geven
zich aldaar te doen vertegenwoordigen voor die
gevallen, waarin in Nederland moet worden be
slist in zaken, waarbij het Indisch belang alleen of
ook betrokken is. Met verwerping van het denk
beeld van Indische kamerleden, alsmede van het
denkbeeld om permanente commissarissen in
Nederland aan te stellen, stelt zij mitsdien voor
aan do Landsstaten de bevoegdheid te verleencn,
bijzondere afgevaardigden naar Nederland te zen
den telkens wanneer zij daartoe termen aanwezig
achten. Aan die afgevaardigden zal toegang tot
en adviseerende stem in do vergaderingen van
de Statcn-Generaal moeten worden gegeven.
Overigens stelt zij voor te bopalen dat geen
wet, bestemd om voor Indië te’gelden, in de Staten-Generaal zal kunnen worden in stemming ge
bracht, vóór dat zoowel de Indische Regeering
als de Landsstaten in de gelegenheid zijn gesteld
de belangen van Indië schriftelijk bij de StatenGeneraal voor te dragen.
H. De Minister van Koloniën.
Hoezeer deze Minister gehandhaafd blijft en
grondwettelijk geen verandering in zijne stelling
wordt gebracht, ontveinst de Commissie zich niet
dat deze stelling in omvang zal verliezen, zoo
door het wegvallen van de Kroon wetgeving, als.
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door de omstandigheden dat de Indische begroe
ting niet meer in Nederland zal worden vastgesteïd en dat van de Wetgevende Macht in Neder
land geene regelen zijn te verwachten omtrent
inwendige aangelegenheden van Indië.
Waar echter de Gouverneur-Generaal door de
Kroon wordt benoemd en aan deze verantwoor
delijk zal wezen, waar ook de andere leden van
het Regeeringslichaam door de Kroon benoemd
zullen worden en eindelijk aan de Kroon de macht
is geg'ven de vernietiging van landswetten en
noodordonnantiën uit te lokken en deze alsdan te
schorsen, is er alle reden de grondwettelijke ver
antwoordelijkheid ook van den Minister van Kolo
niën te handhaven.
I. De gebiedsdeelen.
Bleek uit het voorgaande reeds, dat de Herzieningscommissie zich de organisatie van Indië
denkt, als tot nu toe, als eenheidsstaat, zoodat dan
ook door haar beslist stelling wordt genomen te
gen de voorstanders van dez.g. /'ederalistischeiden
(Colijn, Meyroos e. a.), niettemin kan, naar haar
oordeel, de door haar aangegeven constructie
slechts dan hare volle beteekenis erlangen, wan
neer de autonomie van Indië, in het groote ge
heel tot erkenning gebracht, ook worde verwezen
lijkt in de onderdeden. Bij de uitwerking nu van
het denkbeeld der verdeeling van het land in met
autonomie bekleede gebiedsdeelen openbaarde
zich in den boezem der commissie verschil van
meening. Een groote minderheid achtte zich te
vreden indien autonomie wordt toegekend aan
regentschappen en andere daarmede op een lijn
te stellen landelijke ressorten en aan steden (de
eigenlijke volksgemeenten w.o. beneden, blijven
hierbij dan buiten beschouwing), de meerderheid
echter achtte om redenen van goede politiek nood
zakelijk de vorming van groote autonome regionen
tusschen Land en regentschap —(jouvernemen
ten — ,regionen, die niet zullen zijn staatjes in het
klein, maar onderdeden van het land, in ruime
mate bekleed met zelfbestuur, uitoefenende auto
nomie en belast met het toezicht op de handelin
gen van binnen hunne grenzen gelegen gemeenten
en steden.
In deze gouvernementen zal het bestuur zijn
opgedragen aan een uit de ingezetenen gevormd,
door verkiezing en benoeming samengesteld, ver
tegenwoordigend lichaam, Staten genoemd, welks
medelid tevens voorzitter, de Gouverneur, door
den Gouverneur-Generaal in Rade zal worden
benoemd, terwijl een door de Staten benoemde
raad van beslunr belast zal worden met het dagelijksch bestuur en met de uitvoering van de ver
ordeningen der Staten.
Aan de Staten wordt ten volle de regeling over
gelaten van de huishouding van het gouverne
ment, zich ópenbarende in verordeningsbevoegdheid, terwijl hun, evenals aan de andere organen
van het gouvernement, medewerking aan de uit
voering van de landswetgeving zal worden opge
dragen.
Dezelfde beginselen beheerschen de wetgeving
Betreffende lagere gebiedsdeelen, de steden en
gemeenten, welke laatste term in het stelsel der
Commissie de verzamelnaam is voor landelijke
gemeenschappen als daar zijn de regentschappen,
de tot autonome ressorten gemaakte onderafdeeJingen, de Minahasa- e. a.
De tegenwoordige decentralisatiewetgeving,
welker beginsel door de Commissie wordt veroor-

deeld, zal plaats moeten maken voor een nieuwe
regeling omtrent de hier genoemde autonome
gebiedsdeelen.
Niet het geheele land zal echter al dadelijk in
autonome gebiedsdeelen worden verdeeld;daartoe
mogen alleen worden bevorderd die streken, die
daarvoor geschikt kunnen worden geoordeeld.
Voor de vorming van een autonoom gouvernement
stelt de Commissie als eisch: bewustzijn van
saamhoorigheid, voornamelijk van de in het ge
bied levende inhcemsche volken; belangenge
meenschap, niet enkel van de in-, maar ook van
de uitheemschen; mogelijkheid van onderling ver
keer; taalgemeenschap. Van %’orming van een
gouvernement zal voorts, gegeven de voldoening
aan deze eischcn, eerst sprake kunnen zijn wan
neer, hoofdzakelijk door verkiezing, een regionaal
vertegenwoorigend lichaam kan worden gevormd.
In het gebied dat aldus buiten de autonome
gouvernementen zal vallen, wordt de indeeling
van het land in gewesten gehandhaafd, gewesten
echter die al dadelijk zoodanig worden gevormd,
dat ze grondslag voor latere omvorming in een
gouvernement kunnen zijn. De nieuwe, groote
gewesten zullen voorts geleidelijk voor die om
vorming geschikt worden gemaakt, door de in
stelling, waar dit mogelijk is, van een uit de inge
zetenen samengestelden raad, die hier geheel be
noemd, daar wellicht deels benoemd, deels geko
zen zal zijn en aan welk lichaam, behalve de ver
plichting om het hoofd van gewestelijk bestuur te
adviseeren, ook, in verbinding met dat bestuurs
hoofd, grootere bevoegdheid zal kunnen worden
opgedragen, dan aan het bestuurshoofd alleen toe
komt. Zal overal aan het gewestelijk bestuur door
de landswet kunnen worden opgedragen politie
verordeningen vast te stellen, de landswet, bij
welke een raad wordt ingesteld, kan bovendien
aan het aldus uitgebreide bestuur de zorg over
dragen voor bepaalde ondcrdeelen van ’s Lands
dienst met aanwijzing van het gedeelte der geld
middelen van den Lande, hetwelk daartoe ter be
schikking van de besturen wordt gesteld; om
trent die diensten zal alsdan het gewestelijk be
stuur de noodige reglementen kunnen vaststellen.
In het bestuur en de huishouding vu n de dor pen,
de dorpsgemeenschappen en de andere in de volksinstellingen wortelende gemeenschappen (over de
landschappen zie hieronder sub K) stelt de Com
missie geen hervorming voor. Deze zullen blijvend
worden beheerscht door de instellingen en gebrui
ken van de bevolking, onder hoogcr toezicht en
met inachtneming van bepalingen door de lands
wet vast te stellen
Alleen stelt de CoirhgisSie voor dat, voor zoover
de rechtsbehoeften der bevolking het toelaten,
ook die ingezetenen van de hier bedoelde ge
meenscha ppen, die niet tot de oorspronkelijke
dorpsbevolking behooren, geroepen zullen wor
den tot deelneming aan de regeling van de huis
houdelijke belangen, in welk geval intusschen zij
ook verplicht zullen zijn bij te dragen in de lasten
der gemeenschap.
J. A ndere publiekrechtelijke gemeenschappen.
Behalve de waterschappen, thans reeds gere
geld in artikel 145 H. R., opent het ontwerp van
wet op de landsordening de gelegenheid om ook ge
meenschappen in het leven te roepen ter beharti
ging van andere gemcene belangen. De Commis
sie dacht al direct, behalve aan Kamers van land
bouw, waaromtrent een ontwerp-regeling reeds
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in behandeling is, over autonome havenraden.
Bijzondere gemeenschappen, in de volksinstellingen wortelend, denk aan de Balischc soebaks,
zullen, behoudens nadere regeling bij landswet,
onderworpen blijven aan de in die gemeenschap
pen geldende volksinstellingon en gebruiken.
K. De landschappen (inheemsche zelfbesturen).
Daaromtrent verdedigt de Commissie uitvoe
rig de stelling dat zij, even goed als gouvernemen
ten, gemeenten en steden, zijn autonome onder
deden van het land. zoowel wat de instelling en
de organisatie betreft, als ten aanzien van hun
voortbestaan afhankelijk van den wil des wet
gevers, die bij de beslissing omtrent deze punten
geleid wordt door overwegingen van staatkun
digen aard.
Verschil tusschen de landschappen en andere
autonome gebiedsdeelen is er doordat de laatste
hun autonome macht ontleenen aan het landsge
zag, terwijl de eerste ze ontleenen aan de geschie
denis van hun ontstaan; dus treedt bij de laatste
het landsgezag op toekennend en regelend, bij de
eerste erkennend en beperkend, aldus echter
dat aan de zelfstandigheid der landschappen geen
afbreuk wordt gedaan.
Dit alles leidt er intusschen toe, dat de aanwij
zing der grenzen, binnen welke de macht van het
Zelfbestuur zich beweegt, ter beoordeeling staat
van den Lands wetgever, niet van de Regeering,
gelijk tot nog toe het geval is; denk aan de, bloot
na gehoord advies van den Raad van Indië, door
den Gouverneur-Generaal vastgestelde zelfbestuursregelen 1019 (Ind. Stb. 1919 no. 822).
Voorts behoort de regelgeving door de landschapsbesturen te worden onderworpen aan hooger toezicht, terwijl aan den landswetgever de be
voegdheid behoort toe te komen algemeene rege
len te stellen, die bij het toezicht op het beheer en
de verantwoording van de geldmiddelen van het
landsehap moeten worden inachtgenomen.
Het beginsel, dat onderhoorigen der landschap
pen ook Nederlandsche onderdanen zijn, wordt
gehandhaafd en uitgewerkt. Waar dus kiesrecht
bestaan zal voor de vertegenwoordigende licha
men, zoowel voor de Landsstaten als voor de
gouvernementsstaten en gemeenteraden, — donk
aan het geval dat een landsehap geheel of ten dcele
in een gouvernement of gemeente mocht zijn geenclaveerd — worden die onderhoorigen daarvan
niet uitgesloten. Een andere vraag is of ook aan
binnen een landsehap gevestigde niet-onderhoorigen invloed moet worden toegekend ophot bestuur
van het landsehap. Zonder zoodanigen invloed al
dadelijk toe te willen kennen, stelt de Commissie
wel voor, dat naar de toekenning daarvan b. hoort
te worden gestreefd.
L. De samenstelling van de vertegenwoordigende
lichamen.
Het ontwerp der Commissie geeft omtrent dit
punt slechts eenige regelen, laat do uitwerking en
verdere regeling over aan dc landswet, voor wel
ker vaststelling zij do instelling verzoekt van een
afzonderlijke kleine kicsrccht-commissie.
Het ontwerp houdt de volgende bepalingen in
omtrent de samenstelling dor Landsstaten. Het
aantal gekozen leden bedraagt ten hoogste 80,
het aantal benoemde ten hoogste 20, vermeerderd
met een bij landswet te bepalen aantal vertegen
woordigers voor die gebiedsdeelen, waarde plaat
selijke toestanden het instollen van verkiezingen
niet toelaten. De verkiezing geschiedt in kies-
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districten, binnen welke de kiezers op den grond
slag van de mate h unner ontwikkeling in kiezerslichamcn worden ingedeeld. Kiesgerechtigd zijn
alle Nederlandsche onderdanen, ingezetenen des
lands, die den leeftijd van 25 jaren hebben vol
tooid, het Nedcrlandsch, het Maleisch of een der
talen welke in hun district inheemsch zijn, kunnen
lezen en schrijven, wier namen zijn ingeschreven
in het kohier van cene landsbelasting en die zich
in persoon bij de betrokken autoriteit voor het
erlangen van kiesrecht hebben aangemeld. Grond
slagen voor actief kiesrecht zijn dus ontwikkeling
en belangstelling; de inschrijving in een belasting
kohier heeft enkel de beteekenis van identificatie
middel, niet van een census-voorwaarde; — voor
het passief kiesrecht en de benoembaarheid zijn
de vereischten behalve onderdaan- en ingezeten
schap een leeftijd van 30 jaar, het bezit van kiesgereehtigheid en kennis van het Nedcrlandsch.
Vrouwen zijn noch van het kiesrecht, noch van
verkies- en benoembaarheid in beginsel uitge
sloten, wat niet wegneemt dat de landswet, die
bovendien ook andere voor sommige gebiedsdeelen afwijkende eischen voor de toekenning van
kiesrecht stellen kan, haar voor bepaalde gebiedsdeelen daarvan zal kunnen uitsluiten, wanneer
plaatsclijke opvattingen daartoe aanleiding moch
ten geven.
Tot zoover het ontwerp-beginselcnwet; de lands
wet zal nu deze voorschriften moeten aanvullen
en ook voor de gouvernementen, steden en ge
meenten het kiesrecht en de benoembaarheid
moeten regelen.
Hoewel, gelijk gezegd werd, voor het ontwerpen
dier verdere w'ettelijke regelen instelling van een
afzondorlijke commissie noodig wordt geacht,
heeft de Herzieningscommissie niettemin in een
der hoofdstukken van de algemeene toelichting
eenige denkbeelden daaromtrent uiteengezet. Bij
deze wordt uitgegaan van de volgende beginselen:
a. analfabeten zijn voor de landsstaten, staten
der gouvernementen en stedelijko raden van
kiesrecht uitgesloten. Voor de gemeenteraden
vormen ze een afzonderlijk kiezerslichaam, het
welk enkel bevoegd is tot de aanwijzing van kies
mannen ;
b. meer invloed wordt bij de verkiezingen toe
gekend aan hen, die het Ncderlandsch, dan aan
hen, die slechts een andere taal kunnen lezen,
schrijven en spreken;
c. door toekenning van betrekkelijk meer in
vloed, wat betreft de verkiezingen voor Landssta
ten en Gouvernementsstaten, aan de stedelijke
dan aan de landelijke kiezerslichamen, moet
voorkomen worden, dat dc belangen der steden in
het gedrang zouden komen;
d. alle verkiezingen, behalve voor zooverre be
treft de analfabeten in de gemeenten, behooren
ree hts tree kso he te zijn; .
e. als algemeen beginsel wordt voorts vooropge
zet, dat do vertegenwoordigende organen moeten
zijn vertegenwoordigingen niet van belangen
groepen, maar van gedachtenstroomingen.
M. De bevolkingsklassen.
Naar het oordeel der Commissie behoort gebro
ken te worden met de thans aan artikel 100 R. R.
ten grondslag liggende nprioristischc indeeling der
bevolking in drie dusgenoemdo rassen. Waar de
wetgeving onderscheid tusschen verschillende
groepen der bevolking moot maken, staat haar
dit natuurlijk vry, maar dit worde ten aanzien
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van elk afzonderlijk onderwerp uitgemaakt en
dan worde rekening gehouden ook met vele andere
onderscheidingen, die inliet maatschappelijk leven
worden opgemerkt: naar naties, naar godsdienst,
naar landstreek, naar ontwikkeling, naar belang.
De Commissie streeft dus niet naar eenheid van
rechten laat vooral uitkomen,dat op het gebied van
het privaatrecht aan zoodanige eenheid niet valt
te denken. Wel wil zij, dat in de verhouding waar
in de bevolking staat tot de overheid, niet meer
. met rasverschil, evenmin als met godsdienstver
schil zal worden rekening gehouden en zij heeft
dit uitgedrukt in de drie volgende bepalingen:
ieder Nederlandsch onderdaan is benoembaar tot
elk openbaar ambt; — liet bezit en de uitoefening
van staatkundige rechten is niet afhankelijk van
onderscheidingen van ras of landaard, evenmin
van het behooren tot eenige kerkelijke of geloofs
gemeenschap, dan wel van het aanvaarden van
eenige geloofsbelijdenis; — de lasten van over
heidswege op te leggen zijn onafhankelijk van
eenige hier bedoelde onderscheiding. Artikel 109
R, R. worde voorts ingetrokken.
In het ontwerp eener wet op de Landsordening,
waarin de onderA tot M omschreven beginselen
zijn nedergelegd, wordt voorts het eerste hoofd
stuk — algemeene bepalingen — nog gewijd aan
de regeling der z.g. grondrechten en aan de inrich
ting van de rechterlijke macht, terwijl in de voor
gestelde grondwetsartikelen eene omschrijving
van den omvang van het Koninkrijk der Neder
landen wordt voorgesteld, ten gevolge waarvan de
aanduiding van Indië als kolonie of bezitting van
het moederland zal verdwijnen.
In het verslag der Herzieningscommissie zijn
aan de voorstellen en ontwerpen eenige minder
heidsnota’s toegevoegd, waarin afzonderlijke le
den of ledengroepen hunne bezwaren tegen on
derdeden van die voorstellen aangaven. Slechts
eene van die minderheidsnotas, die van den heer
S. Ritsenia van Eek, bevatte bezwaren van
principieelen aard tegen de voorstellen in haar ge
heel, voornamelijk in verband met de door hem
in verschillende geschriften en ook nu weder in
deze nota verdedigde leer, volgens welke vooreerst
van autonomie van Nederlandsch Ind.ië als zelf
standig staatsdeel geen sprake zal kunnen zijn,
zoodat de belangrijke wetgeving, met inbegrip van
de begrootingswetgeving, blijkt voorbehouden
aan den Nederlandschen wetgever voor zoover
deze namelijk de provinciën te boven gaat•, voorts
de Gouverneur-Generaal voornamelijk drager
worde van uitvoerend gezag en het centrale ver
tegenwoordigend lichaam slechts een adviseerend
karakter voor den Gouverneur-Generaal verkrijge; dan het zwaartepunt van het Neder
landsch bestuur in Indië niet wórde gelegd in het
centrum, maar bij de provincie en Indië dus worde
verdeeld in een vijftal provincies, die evenmin intussehen als Indië zelf zullen hebben autonomie;
eindelijk autonomie slechts zal kunnen worden
toegekend aan gemeenschappen vandcinheemsche bevolking, als hoedanig thans nog alleen ge
dacht kan worden aan de regentschappen, maar
die ten slotte bijna het geheele Indische staats
gebouw zullen omvatten;
Bij dit alles wordt op den voorgrond gesteld
eene onderscheiding der bevolking in Indiërs,
Nederlanders en vreemdelingen, van welke alleen
aan de eerste twee groepen medezeggensrecht

kan worden verleend. De groep Indiërs zou ge
vormd worden door allen behoorende tot de inheemschc bevolking van Jndië en degenen die
zich in die groep doen opnemen, de groep Neder
landers door hen die het Nederlanderschap be
zitten. Die onderscheiding zou dan meebrengen,
dat alleen aan de Indiërs in Indië het volledig
staatsburgerschap zou toekomen, hetwelk zich
echter voorloopig in de ui±&erking zou beperken
,
tot desa en regentschaWDe uitvoerende machtjSSê’
in het land en in de provincie zou in den regel
toekomen aan Nederlandsche ambtenaren; voorts
zouden de vertegenwoordigende lichamen, die
boven de gemelde autonome gemeenschappen
wetgevende macht uitoefenen, uit Nederlanders
en Indiërs in gelijken getale moeten bestaan.
Een der andere minderheidsnota’s, die van de
heeren Kan, Kindermann en Wclter, geeft een
doorgaande kritiek op de beschouwingen en voor
stellen van de meerderheid der commissie, voor
namelijk wat betreft dc inrichting van het
Regeeringslichaam, de bevoegdheid vandeLandsstaten, het rassencriterium en in verband daar
mede de samenstelling van de vertegenwoordi
gende lichamen.
De overige acht minderheidsnota’s geven
slechts afwijkende opvattingen te kennen om
trent onderdeden van de voorstellen. Tien leden,
het lid R. A. Kern eenerzijds en voorts dc leden
Cremer, Mas Abdoerachman, R. Hasan Djajadiningrat, R. T Ario Harsono, ICoch, van Lith,Salim, Topee en R. M. Ario Woerjaningrat, oordeeïen
instelling van gouvernementen als tussehenschakel tusschen centrale organen eener-, steden en
gemeenten anderzijds,niet noodigenongewenseht,
veroordeelen voorts de niet-toekenning van kies
recht aan analfabeten; dc laatstgenoemde negen
verzetten zich tegen de beschouwingen door de
Commissie ten beste gegeven omtrent de toeken
ning van meer invloed aan Nederlandsch spre
kende en.schrijvende kiezers. Twee, de leden van
Lith en ’s Jacob, pleitten evenals de heeren Kan,
Kindermann en Welter, voor behoud van het rassencriterium. Twee (de heeren van Lith en ’s Ja
cob) verdedigen de invoering van een tweeka
merstelsel, echter niet op denzelfden grondslag,
daar de eerste de bij te voegen Kamer wenscht te
zien georganiseerd als eene belangen kamer, ter
wijl de tweede haar wil gevormd zien uit personen,
die bepaalde betrekkingen in de maatschappij
vervullen of hebben vervuld. Mr. W. G'. Beucker
Andreae heeft bezwaar tegen de opheffing van het
rassencriterium bij de regeling van de samenstel
ling der vertegenwoordigende lichamen, tegen
verleening van het recht van enquête aan de
Landsstaten en tegen toekenning aan deze van de
bevoegdheid oin aanbevelingen te doen voor do
vervulling van vacatures in den Raad van Indië.
De heer A. J. Knaap verklaart zich niet te kun
nen vereenigen met de beschouwingen van de
Commissie omtrent de samenstelling van de Regecring en omtrent het kiesstelsel. De heer ir. de
•Jong eindelijk ontwikkelt andere beschouwingen
dan die de Commissie hadden geleid, omtrent o.
toekenning van het kiesrecht; b. de samenstelling
van den Raad van Indië en c. de regeling van het
uitvoerend gezag.
De wel eens bij de kritiek gehoorde opmerking
dat om het groote aantal minderheidsnota’s van
eene meerderheid in de Commissie eigenlijk geen
sprake zou zijn, is gelijk uit deze opsomming
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blijkt, minder juist, aangezien verreweg de mees
te minderkeidsnota’s slechts onderdeden van de
voorstellen en beschouwingen van de Commissie
betreffen en het door deze voorgestane stelsel in
het algemeen onaangetast laten.
Bij de voorbereiding van de Grondwetsherzie
ning, die in 1922 nog wordt tegemoet gezien,
toonden Regeering en Tweede Kamer rekening
te willen houden met de voorstellen van dc
Regeei’ingscom missie.
In het voorontwerp, zooals het door de Tweede
Kamer werd aangenomen (December 1921), werd
aan die voorstellenin zoovertegemoetgekomenals:
o. de aanduiding van Nederlandseh-Indië als
kolonie of bezitting van het Moederland is weg
gevallen;
b. uitdrukkelijk is bepaald, dat de regeling van
de inwendige aangelegenheden van Nederlandse!) Indië zooveel mogelijk zal worden overgelaten
aan daar te lande gevestigde orsanen, behoudens
een vernietigingsrecht toe te kennen aan dc Wet
gevende Macht in het Koninkrijk;
c. de Kroon niet meer wordt gehandhaafd on
der de gewone wetgevende organen, maar alleen
regelingen zal mogen vaststellen voor bepaalde
onderwerpen of gevallen door de wet aan te wij
zen, zoodat onder den gehandhaafdeu term Op
perbestuur niet meer ook wetgevende macht be
grepen zal zijn;
c/.. behoudens door de wet te bepalen uitzonde
ringen, geen wet voor Indië zal kunnen worden
vastgesteld, zonder dat het Indische vertegen
woordigend lichaam zal zijn gehoord;
e. de „staatsinrichting” van NederlandschIndië bij de wet zal moeten worden vastgesteld.
Aan dc volgende voorstellen van de Herzieningseommissie zal mitsdien door deze Grond
wetswijziging niet worden tegemoet gekomen:
«. dat dc Grondwet aldus zal worden ingericht
dat haar tweeledig karakter: Grondwet voor het
Koninkrijk en beginselenwet voor het Rijk, tot
erkenning wordt gebracht;
b. dat liet Vertegenwoordigend Lichaam in In
dië bevoegd zal worden verklaard om afgevaar
digden naar Nederland te zenden, ten einde de be
langen van Indië bij de Staten-Generaal en de
Regeering voor te staan;
c. dat de Kroon wetgeving geheel zal vervallen;
d. dat de Wetgevende Macht in Nederland zich
zou hebben te onthouden van rechtstrecksche re
geling van inwendige aangelegenheden van Indië.
Men zie omtrent de resultaten voor Indië van
deze voorgenomen Grondwetsherziening een op
stel van prof, mr. 0. vuil Vollenhoven in het Ivo/ loniaal Tijdschrift van Januari 1922.
"Overige literatuur: iiir. A; B. C'óTieïi Stuart:
/•„De autonomie van Indië” (rede Indisch Genoot/' schap van 28 Januari J 92,1). .....
/
Opstellen van G. Th. Stibbc in Koloniale Studiën
1921 hl. 13 <n 177 en van H. J. Grijzen in do
Indische Gids 1921 bl. 681.
Mr. J. JI. Carpentier Altin’g: „Het rasscncriterium’*, rede Indisch Genootschap van 16 Decem
ber 1921.
Prof. D. G. Stibbe, rede in „Moederland en7
Koloniën”, van 12 Januari 1921.
J. H. C. A./
y KIELSTRA (Er. EGBERT BROER). Gebore/te
Leeuwarden 6 Maart 1844, bezocht hij de lagere
onderwijsinrichtingen en het gymnasium aldaar,
verliet dit laatste echter spoedig en legde het too-
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latingsexnmen af voor de Koninklijke Militaire
Academie te Breda. In 1858 als cadet geplaatst,
werd hij 2 JuTi 1862 benoemd tot 2en Juitenantingenieur bij het Oost-Indiseh leger. Jn Januari
1803 vertrok hij naar Indië, waar hij 25 April
aankwam. Hij doorliep de militaire rangen tot hij
in 1879 dien van majoor der genie bereikte. Als
kapitein van dat wapen nam hij in 1873 deel aan
de eerste Atjch expeditie, waarbij hij op 10 April
gewond werd', in 1874 aan de tweede, waarbij hij
door cholera werd aangetast en geëvacueerd
moest worden. Na eenige jaren dienst ter West
kust van Sumatra en te Batavia, werd hij weder
om naar Atjèh overgeplaatst, nu als majoor-eerstaanwezend genie-officier, als hoedanig hij van
Januari 1880 tot Maart 1881 dienst deed.
Na in 1882 gerepatrieerd te zijn, vestigde hij
zich in Den Haag en werd in 1884 op verzoek gepensionneerd. In hetzelfde jaar verkoos het dis
trict Dokkum hem tot lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, waarin hij tot 188S ziting
had. Na dien is hij van 1891 tot 1S94 door het
kiesdistrict Lochem afgevaardigd.
Meer dan 'op~porft!êk trad Kielstra echter op
den voorgrond op wetenschappelijk gebied. Reeds
spoedig na zijn aankomst in Indië was hij begonnen
lessen te geven in de wiskunde, o.a. aan den door
de vrijmetselaarsloge „De Bter van het Oosten”
te Batavia gcopenden cursus tot opleiding van
ambtenaren. Eene hem aangeboden benoeming
tot leeraar aan het gymnasium Willem III sloeg
hij nochtans af. Doch ook buiten die lessen had
zijn zin voor wetenschappelijken arbeid blijkbaar
de aandacht getrokken, immers toen in 1870 de
Bataviasche uitgever Bruining besloot tot op
richting van het Indisch Militair Tijdschrift, noodigde hij Kielstra, toenmaals als eerste luitenant„adjoint” van den Generalen Staf aan het mili
tair departement te Batavia geplaatst, uit om als
redacteur op te treden, welke functie deze tot
1S78 heeft vervuld. Zij bracht hem als van zelf
tot bestudeering der Indische krijgsgeschiedenis
uit de daarvoor in het archief van het departe
ment te Batavia beschikbare bronnen en zoo
legde hij den grondslag voor zijne latere studie op
dit gebied, het terrein, waarop hij zich bij voor
keur bleef bewegen en zich meer en meer naam
verwierf.
Na zijne terugkomst in het moederland breidde
de kring der onderwerpen, die zijne belangstel
ling hadden, zich geleidelijk uit en verschenen op
stellen van zijne hand in verschillende periodie
ken. Van 1889 tot 1912 werkte Kielstra geregeld
mede aan het Algemeen Handelsblad, terwijl hij
van de oprichting in 1901 tot aan zijn dood deel
uitmaakte van de redactie van Onze Eeuw. Zijne
bijdragen hierin en in andere periodieken als De
Gids, De Indische Gids, De Tijdspiegel, Hot Tijd
schrift voor Economische Geografie, hebben niet
alleen betrekking op koloniaal-historische, maar
ook op koloniaal-politieko on koloniaal-economische onderwerpen.
Behalve op wetenschappelijk terrein verwierf
Kielstra zich eene positie in het economische le
ven. In 1894 riep de Regeering hem tot het gouvernementscommissariaat bij de NedcrlandschIndischo Spoorweg Maatschappij, in 1903 even
eens tot die bij de Java-China-Japan-lijn en de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Daar
naast. bekleedde hij sedert 1897 de functie van
commissaris der Billiton Maatschappij, sinds 1903
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diezelfde positie bij dc Petroleum Maatschappij
Sumatra-Palembang, die in 1905 in de Konink
lijke Petroleum Maatschappij opging, sinds 1905
was hij commissaris van de RotterdamschcLloyd,.
terwiji hij als bestuurslid der Nederlandsche
Scheepvaart. Unie den ondervoorzitterszetel dier
combinatie innam. Bovendien was hij commis
saris van verschillende koloniale ondernemingen
als de Cultuur Maatschappij Watoetoelis-Poppoh
en het Timor Syndicaat.
Hoezeer zijne verdiensten op verschillend ge
bied gewaardeerd werden, blijkt uit zijne benoe
ming tot ridder in de orde van den Xederlandschcn Leeuw op 8 December 1887. uit eene be
vordering tot luitenant-koloncl-titulair 31 Augus
tus 1S9S en tot Staatsraad in buitengewonen
dienst op 3 Juli 1913. Van erkenning meer in het
bijzonder van zijne wetenschappelijke verdien
sten getuigt in dc eerste plaats zijne benoeming
tot doctor honoris causa in de Nederlandsche let
teren door de Leidsche Universiteit op 6 Maart
1914 en verder zijne benoeming als eerelid van
het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land-en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. De eerste
geschiedde hoofdzakelijk wegens groote ver
dienste als geschiedschrijver, door de tweede
toonde het Instituut zijne erkentelijkheid voor
de uitnemende wijze, waarop hij als bestuurder,
later secretaris, de belangen der instelling twintig
jaren verzorgd had.
Vermelding moge nog vinden, dat Kielstra
sinds 1889 bestuurslid en van 1910 tot 1919 voor
zitter van het Indisch Genootschap was. zoomede
dat hij sinds 1910 voorzitter was van den Raad
van Beheer van het Nederlandsch Toon eek
Op 4 Juni 1920 stierf hij plotseling, helder van
geest en in het bezit van zijne volle werkkracht
tot op het laatste oogenblik.
„Een onwaardeerbare werkkracht”, zoo schreef
Prof. Dr. P. J. Blok.jn. het door hem opgesteld
Levensbericht van Dr. E. B. Kielstra voor de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
„een heldere geest, een oprecht vaderlander, een
braaf, verstandig en eenvoudig man is met hem
heengegaan”. In hem verloor menigeen „een har
telijk vriend, een geëerd en gewaardeerd, een ver
standig en ijverig medewerker”. Wat meer in
het bijzonder Nederlandsch-Indië betreft, het
verloor met zijn dood een oprecht vriend, met
open oog voor de nooden en behoeften van
land en volk, met een groot rechtvaardigheids
gevoel ten aanzien van alle volksgroepen en be
langen aldaar.
De voornaamste geschriften van Kielstra zijn
de volgende:
Beschrijving van den Atjèh-oorJog tot 1881 .(3
deeleri met vele kaarten), verschenen in de jaren
1881—83. Indisch Nederland en de Indische Ai>
/ ^l>ineL-t.we.ë~T)'undcIskbloniaal historische.opstel' len, verschenen in 1910 en 1917. Ten slotte: De
/Vestiging van het Nederlandsch Gezag in den In/ disdien Archipel, verschenen iii 1920-naden dood
f1
van den schrijver.
Veelvuldig zijn verder de tijdschriftartikelen
van zijne hand. De voornaamste hiervan zijn:
Ons Vcrdedigingsstelsel (Ind. Mil. Tijdschr.
1870). Krijgsverrichtingen op Borneo (Ind. Mil.
Tijdschr. 1870—’71). Atjeh onder de Gouver
neurs Pruvs van der Hoeven, Tobias en Dcmmeni (Ind." Mil. Tijdschr. 1886—’88). Het ont
staan van den Padri-oorlog (Ind. Mil. Tijdschr.

1887). Palembang sedert 1S48 (Ind. Mil. Tijdsein*.
1889). Nins tijdens Generaal van Swieten (Ind.
Mil. Tijdschr. 1890). Steenkolen on Spoorwegen
ter Westkust van Sumatra (De Gids 1884). Ter
Westkust van Sumatra (De Gids 1886). De Uit
breiding van het Nederlandsch gezag op Suma
tra (De Gids 1 SST). Java’s grootste ramp (De Gids
1SSS). Dit artikel gaf den stoot tot de oprichting
van den Anti-opium Bond. welks werkzaamheden
leidden tot krachtige bestrijding van het mis
bruik van dit heulsap o.a. door de inrichting der
opiuiriregie in Ned.-Indië. Voorts verschenen:
De kleine verpachte middelen op Java (De Gids
18S9). Het eiland Madoera (De Gids 1890). De On
dergang van het Palembangsche Rijk (De Gids
1892). Het eiland Bali (De Gids 1893): De kam
pongs van 1832 tot 1834 (De Indische Gids 1888).
Onze Aanrakingen met Troemon. De Koffiecul
tuur ter Westkust van Sumatra (De Indische
Gids 18S9—’93). Borneo’s Westerafdeeling se
dert 1850, De Ondergang van het Bandjermasinsche Rijk (De Indische Gids 1891—’92). Sume
tra’s Westkust sedert 1819 (Bijdragen van het
Kon. Inst. voor de T. L. en Vk. van N. I."
18S6—’92). Sumatra’s Westkust omtrent de helft
der vorige eeuw 'fBIj'dragen van het Kon. Inst.
voor de T. L. en Vk. van N I. 1887). Atjóh
en de Liberale Partij (Vragen des Tijds 1888).
Heerendiensten in de Lampongs (Vragen des
Tijds 1891). Beschouwingen over Atjèh ( De Tijd
spiegel 1886—’87). Over Marinezaken (De Tijd
spiegel 1887). Sera wak in 1857 (De Tijdspiegel
1889). Kolonisatie in Onze Oost (De Tijdspiegel
1891). Bantam en de Max Havelaar (De Tijdspie
gel 1893). Herinneringen en Bespiegelingen van
een Oudgast (De Tijdspiegel 1894). Eenige Per
sonen van den Java-oorlog (De Tijdspiegel 1896).
De Financiën van Nederlandsch-Indië (Koloni
aal- economische Bijdragen II. in 1904 uitgege
.ven op last v/h Min. v. Kol.). Levensschets van H.
dc Bruyn, gewezen Dir. der B.O.W. (Tijdschr.
van het Kon. Inst. van Ingenieurs 1885—80). Le
vensbericht van Marius Buvs (Levensberichten
der Mij. van Ned. Letterkunde 1900). Banka en
Billiton (Tijdschrift voor Economische Geogra
fie 1910). Geregelde Scheepvaartdienst in Ned.Indië (Tijdschrift voor Economische Geografie
1911). De Java China Japan Lijn 1903—1918
(Tijdschrift voor Economische Geografie 1919).
In het Algemeen Handelsblad en in Onze Eeuw
vindt men gedurende de termijnen, waarin Kielstra aan die periodieken medewerkte, reeksen op
stellen, beoordeelingen en aankondigingen van
zijne hand. Zij alle toonen hem als voorstander
van eene krachtige, zelfbewuste koloniale poli
tiek, aansturende op de ontwikkeling van land
en volk in verband met de feitelijke omstandig
heden en verhoudingen in die gebieden.
Eindelijk verdienen de aandacht de volgende
door Kielstra uitgesproken redevoeringen:
De Atjeh-quaestie (Indisch Genootschap 1883).
Art. 183 van het Ontwerp der gewijzigde Grond
wet (Indisch Genootschap 1887). De Uitkom
sten van de Opiumregie op Java en Madoera (In
disch Genootschap 1909). De Toestand en Geest
van het leger (Vereeniging tot beoefening der
Krijgswetenschap 1883). De goede gevolgen der
Indische Oorlogen (Vereeniging tot beoefening
der Krijgswetenschap 1883). Java’s verdediging
(Vereeniging tot beoefening der Krijgswetenschap1895/
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GUNNING (Dr. JOHANNES GERARDUS HERzittingen in staat van verdediging te brengen te
MANUS). Geb. te Schiedam, 25 Januari 1856, be
gen een buitenlandschen vijand. Ten gevolge
zocht het gymnasium te Rotterdam en Den Haag,
daarvan werden eenigc forten opgericht, bewa
werd in 1873 ingeschreven te Leiden als.student
pend met snelvuurgeschut, de militaire verbin
in de klassieke letteren, doch “ging na zijn candidingswegen voor een snel troepenvervoer gere
daatsexamen over tot de studie der Indische let geld. de organisatie van het veldleger tegen een
teren, waarin hij op'26 Maart 1880 promoveerde.
europeeschen vijand afgekondigd, en de plannen
Kort daarna vertrok hij, als de eerstbenoemde
uitgewerkt voor de stelling op de hoogvlakte van
ambtenaar ter beoefening der Indische talen naar
Bandoeng en voor de defensiewerken van Bata
Java, woonde eerst te Batavia, later te Solo. .Tij
via. Onder zijn bestuur werd het Ned. gezag in
dens zijn verblijf in IncIuTbëwerkte hij het groote
Atjèh bevestigd door generaal v. Ileutsz; even
Javaansche Woordenboek van Winter en Wileens dat op N. Guinea door de oprichting van een
kens en was ook geruimen tijd verbonden aan het
militairen post te Mëraukë, mede ten gevolge van
gymnasium Willem III te Batavia, als leeraar in
de vertoogen der Eng. regeering over de rooftoch
het Javaansch. In 1891 vertrok hij met verlof
ten, door inboorlingen uit Hollandsch op Ennaar Nederland, werd daargepensionneerd, vestig
gelsch gebied ondernomen. Een oproer onder de
de zich te Leiden en gaf tezamen met prof. YrecChineesche arbeiders in de tinmijnen op Banka
de eene nieuwe bewerking van het Javaansche
werd spoedig bedwongen; expedities op kleine
woordenboek uit. Hij overleed den 19den Novem
schaal werden ondernomen naar Lewa (Soemba),
ber 1914. Zijne geschriften zijn: Een Javaansch
naar Korintji en naar Ceram tegen de bergbewo
geschrift uit de 16e eeuw, handelende over den
ners, terwijl eenig machtsvertoon noodzakelijk
Mohammedaanschen godsdienst (Acad. Proef
werd op Celebes. tot bescherming van de reizi
schrift), Leiden, 1881; Losse opmerkingen naar
gers Sarasin, en op Tabanan (Bali), waar de nieuw
✓aanleiding van het wajangverhaal Raden FandjT,
verkozen radja zich verbond voortaan de wedu
/ Bijdr. K. 1. 6, I, FÏ895L104—191; Roordas Pa'nwenverbranding in zijn rijk te zullen tegengaan.
dji-verhalen in het Javaansch opnieuw uitgege
Op Sumatra verzochten de hoofden van Kampar,
ven, Leiden, 1896: Gericke & Roorda’s Jji^ Tambang Tarantang en de III Kota’s zich onder
vaansch-Nederlandsch Handwoordenboek, ver
rechtstreeksch Nederlandseh bestuur te mogen
meerderd en verbeterd uitgegeven (tezamen met
stellen. Minder voldoening gaven de verwikke
Prof. Vreede), Leiden, 1901 ^ De dood van Ab’hilingen in Djambi, waarde onbekwame sultan van
nianyu, episode uit liet oud-Javaansche helden
zijne waardigheid ontheven werd, terwijl deonderdicht Bharata-Yuddha, met vertaling en aanteehandelingen met de rijksgrooten over de keuze
keningen, Album-Kern, 1903; Bharata-Yuddha,
van een opvolger mislukten. Daarop werd het
Oud-Javaansch heldendicht, uitgegeven van webestuur er tijdelijk opgedragen aan den resident
ge het Kon. Instituut v. d. Taal-, Land-en Volken
van Palembang. Herhaaldelijk moest gewapen
kunde v. Ned.-Indië, 1903; Facsimile’s van Jaderhand opgetreden worden tegen de partij van
,.vaansche brieven, ten gebruike bij Kèt'Öndcrwijs * den vroegeren sultan Talm, die zich in het bin
/ in het Javaansch (tezameii niet FröfAVreede),
nenland versterkt had, en het duurde tot de be
Leiden, ) 906.
stuursperiode van gen. v. Heutsz (1907) en den
dood van den meest geduchten tegenstander, Ra
ROOSEBOOM (WILLEM). Geb. te Amsterdam
als zoon van J. Rooseboom en F. F. WaTïer; overl.
den Mat Tahir, alvorens men in Djambi den toe
0 Maart 1920 te ’s-Gravenhage. Hij begon zijn
stand meester was.
Er werd een minutieus onderzoek ingesteld naar
loopbaan in 1857 als cadet, word in 1861 2e luit.
der genie, 1804 Jste luit, volgde van 1870—74 de
de desadiensten, welke vaak den vorm van ver
kapte heerendiensten aannamen; evenzoo naar
lessen aan de Stafschool, werd in 1872 kapitein,
1874 overgeplaatst naar den Gener. Staf, daarna
het europeesche pauperisme, ten gevolge waarvan
leeraar aan de 2de Afd. van de Hoogere Krijgs
steun aan den kleinen landbouw werd verleend,
school en in 1884 verkozen tot Kamerlid voor
en naar de oorzaken van de mindere welvaart der
inlandsche bevolking.
Arnhem, welke functie hij tot 1891 vervulde. In
i885 werd hij majoor, 1890 overste, 1891 direc
Een belangrijke maatregel was de invoering op
vele plaatsen van de gouv. pandhuizen en van de
teur van de Hoogere Krijgsschool en werd in het
zelfde jaar doorde regeeringafgevaardigd naar het
opium-regic, middelen, welke tot dusver steeds
verpacht waren, meestal aan Chineezen, en de
Congres van het Roode Kruiste Rome. In 1894
bron vormden van tallooze bedriegerijen en
werd hij bevorderd tot kolonel, verbonden aan den
woekerpraktijken. Nog werd eene betere regeling
Gener. Staf, daarna lid van de staatscommissie
getroffen over den verhuur van gronden aan niettot "regeling van de staatsrechtelijke verhouding
inlanders, en de gedwongen koftieleverantie inge
tussehen de Ned. en Ned.-Ind. legers, in 1897 ge
trokken in streken, welke daarvoor in aanmerking
neraal majoor, kommandant van de stelling Am
kwamen.
sterdam, in 1898 voorzitter van de staatscommis
sie tot onderzoek naar de wenschelijkheid eener
Zijn bestuur kenmerkte zich nog door de uit
breiding van het telegrafisch net met de Buiten
samensmelting van de Ned. en Ned.-Ind. officiersbezittingen en mot Europa, do stichting van een
knders. Bij Kon. besluit van 17 Juni 1899 werd hij
landbouwschool te Buitenzorg, de Kon. Wilhelbenoemd tot luit.-generaal a Ia suite, tevens tot
mina-school met 3-jarigen cursus te Batavia, en
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië, welk ambt
het tot stand komen van de Java-China-Japan
hij oj) 3 Gct. d. a. v. aanvaardde.
lijn, welke inzonderheid ten bate kwam aan de
Kort na zijn optreden mankte hij eene inspec
suikercultuur, doordien het afzetgebied in Oosttiereis naar Soerabaja en Madoera, daarna ,in
Azië werd opengesteld. Do verkenning van Cen
1902, naar Chciribon en de Preanger, met het doel
traal Borneo verschafte tal van nieuwe gegevens
om in bijzonderheden het plan uit te voeren (reeds
over dat zoo weinig bekende binnenland.
in 1892 door eene commissie in Nederland ont
Oj) den 1 Oct. 190&gaf hij het bestuur over aan
worpen) om Java on de voornaamste Buitenbe
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zijn opvolger, v. Heutsz. en keerde met zijn gezin
naar Nederland terug. Sedert nam hij geen deel
meer aan de openbare zaak. en bedankte ook
voor eene voorloopige candidatuur voor de Twecde Kamer in het kiesdistrict Zutfen.
Geschriften: Het hedendaagsch gevecht, Ontwerp-wet tot regeling van de Nat. militie en schut
terij. Parabolische theorie der kogelbaan, enz.,
Theorie van het schot der liandvuurwapenen,
Zakboekje voor den officier te velde, De Grond
wet. De sluier opgclicht (2 d.), Het Prinsesje, Een
tiran in de 2de helft der 19de eeuw.
P -*/> BROOSHOOFT (Mr. PIETER). Geboren IS
(f '
Oetober 1845 te Giesendam, overleden te ’s Gra
venhage, 15 AugusïusT9217'H ij koos de officiers
opleiding, werd echter voor cadet afgekeurd en
kwam, na te Gouda en Nijmcgenjiet gymnasium
bezocht te hebben, In'MSOT aan de Leidsche
universiteit, waar hij in 1874 in de rechten pro
moveerde. In zijn studietijd was hij enkele jaren
mederedacteur van het Leidsch Dagblad en
vertoefde ook een poos te Parijs. Na zijne pro
motie bleef hij zich tot de'Journalistiek aange
trokken gevoelen. Twee jaren was hij leider van
het Nijmeegsch Nieuwsblad en van het te Nijme
gen verschijnend letterkundig weekblad Onze
Tolk. Daarna redigeerde hij een jaar het te Ridder
kerk verschijnend weekblad De Liberaal. In 1877
vertrok hij naar Indië, werd er eerst hoofdredac
teur van de Semarangsche Courant, later (1880)
van de Soerabaja Ct. In 1886 (na een verblijf in
Nederland) trad hij op als hoofdredacteur van
de Semarangsche Locomotief, aan welk blad
hij zich tot volle kracht ontwikkelde. Na tien
jaren keerde hij naar Nederland terug, stichtte
een spoedig weer verdwenen weekblad Ernst
en Humor en voerde ook de redactie van een
democratisch weekblad De Nederlander. In 1898
nam hij weer de hoofdredactie van De Locomo
tief aan en repatrieerde eind 1903 voor goed.
Zijn kracht was toen gebroken. Enkele malen
kwam hij in dagblad en periodiek nog voor
Indië op, bleef een tijd lang ook nog medewerker
aan De Locomotief, maar gedurende zijn twaalf
laatste levensjaren droeg hij het leed van een
zwaar geschokte gezondheid.
Naast den dagelijkschen dagblad-arbeid gaf
Brooshooft zich ook gaarne aan letterkundig
werk. In zijn studententijd schreef hij een bundel
„Academische Dissolving-views”, verder ver
schenen twee romans „De kinderen van Baron
van Batenberg” (1879) en „Plicht” (als premie
van het Nieuws van den Dag in 1885). In 1880
schreef hij voor de Offieiersvereeniging te Soe
ra ba ja, die het echter niet opvoerde, zijn later
in Nederland veel vertoond tooneeJspel „Zijn
Meisje komt uit!” en in 1885 schreef hij nog twee
andere tooneelstukken „Lina Blond” en „Dirk
Govert Klaasz”, welke, voorzoover wij weten,
nimmer werden opgevoerd. Bekend zijn ook de
reisverhalen „De koude neus van den heer van
Putten” en de „Molukkenreis in Vogelvlucht”.
Groot was zijn beteekenis voor de ontwikke
ling van de Nederlandsche koloniale politiek na
de tachtiger jaren van de negentiende eeuw. Hij
was zeer vooruitstrevend gezind en zijn af.^cbeidsartikel in De Locomotief (31 Dec. 1903)
vertolkte een socialistische overtuiging. „Af
scheid aan het Ziekbed” is de titel. Hij ziet
Indië als een patiënt en „gebrek aan weerstands
vermogen” is de diagnose. Stoutmoedige her-

vormingen vraagt hij en bepleit vóór alles staats
exploitatie van den bodem. Hij vreest voor
Nederland niet, als het Indië mocht verliezen,
want „in het dan socialistisch gcorg aniscerde
Europa zal plaats zijn voor allen ’. In 1880
schreef hij een artikelen-rceks in De Locomotief,
welke later werd overgedrukt als de „Memorie
over den toestand in Indië” ,ter begeleiding van
een „Open Brief, op 7 Maart 1888 door 1255
ingezetenen van Ncderlandsch-Indië gezonden
aan 12 Nederlandsche Heeren.” (Mr. W. K.
Bn. van Dedcm, E. B. Kiclstra, mr. J. de Louter,
P. N. Muller, C. Bosseher, Ch. Boissevain, C. E.
van Kesteren, mr. L. W. C. Keuchenius, mr. J.
van Gennep, mr. A. Iverdijk, mr. R. Macalester
Loup en mr. G. van Hamel). Het doel van
Brooshooft was om (nadat hij bij de Indische
pers geen steun had kunnen vinden voor het
organiseeren van een hervormingsbeweging), in
Nederland een „Indisch Comité” te zien ge
sticht, dat voor „financieele en gedeeltelijke
wetgevende zelfstandigheid voor Indië” zou
ijveren en verder zou opkomen voor Indië’s
algemeene belangen. Hij heeft dit doel niet be
reikt, maar de sterk gedocumenteerde „Memorie”
heeft niettemin grooten invloed geoefend. Tot
het schrijven van een tweede deel, „De'ver
vulling der behoeften”, is Brooshooft niet ge
komen. De vooruitstrevende koloniale politici
in Nederland luisterden ernstig naar Brooshooft’s
stem en bijzonder mr. C. Th. van Deventer
hechtte aan zijn inzichten en gegevens. Onge
twijfeld mag mr. Brooshooft een der eerste en
bekwaamste voorgangers heeten in de koloniale
hervormingspolitiek, welke met de verschijning
in 1901 van zijn bekend geschrift „De ethische
koers in de Nederlandsche koloniale politiek”
hare historische benaming heeft gekregen.
Nadere biografische mcdedeclingen zijn te
vinden in het aan Brooshooft gewijde artikel
van den lieer G. Stoll in De Locomotief van 2>v
Januari 1904/
POSTSPAARBANK IN NEDERLANDSCH-INDIË. De algemeene bepalingen betreffende de
Postspaarbank in Nederlandsch-lndië, oorspron
kelijk vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van
16 Oetober 1897, no. 27 (Jnd. Stb. no. 296), wer
den in haar geheel laatstelijk opnieuw vastgesteld
bij het Koninklijk Besluit van 12 Juli 1917 no. 50
(Ind. Stb. no. 672).
Jn 19J6 was het oorspronkelijk besluit reeds
aangevuld met de bepaling, dat de Postspaar
bank rechtspersoon is en dat het beheer der in
stelling is opgedragen aan een directeur, die wordt
bijgestaan door een onderdirecteur en de Post
spaarbank in en buiten rechten vertegenwoordigt.
Bij de nieuwe vaststelling der algemeene bepalin
gen in 1917 kwam te vervallen de laatste zinsnede
van artikel 15 van het (vroeger) Koninklijk Be
sluit, luidende: „Het reservefonds blijft hgt eigen
dom van den Lande”; daardoor werd dus vast
gelegd, dat liet reservefonds het eigendom is van
de rechtspersoon „Postspaarbank in Nedcrlandsch-Indië”.
De overweging van de vraag, of het wenschclijk
zoude zijn om, in navolging van eenc dcrgelyke,
bij de Rijkspostspaarbank in Nederland toege
paste regeling, ook bij de Indische Postspaarbank
z.g. staatsschuld boekjes in te voeren, leidde tot
de slotsom, dat bedoeld denkbeeld behoorde te
worden prijsgegeven, doch dat het wel aanbeve.
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ling zou verdienen aan de Postspaarbank op te
dragen om, tegen behoorlijke betaling, ten be
hoeve van de inleggers hare tusschcnkomst te
verleenen voor den aankoop en — desgewonscht
— ook voor de bewaring, de rente-inning en
den eventueelen verkoop van schuldbrieven ten
laste van Nedcrlandsch-Indiö en van publiekrechtelijlce lichamen in Nederlandsch-Indië, voor
zoover de laatste zijn vermeld op eene daartoe
door den Gouverneur-Generaalgoedgekeurdelijst.
Dienovereenkomstig werd het eerdergenoemd
Koninklijk Besluit in Ind. Stb. 1917 no. 672
aangevuld bij het Koninklijk Besluit van 26 Janu
ari 1921 no. 48 (Ind. Stb. no. 25.1); aan de lüerbedoekle nieuwe regeling is echter nog geen uit
voering gegeven.
Eene andere, belangrijke wijziging van het Ko
ninklijk Besluit in Ind. Stb. 1917 no. 672 kwam
tot stand bij het Koninklijk Besluit van 13 Mei
1921 no. 16 (Ind. Stb. no. 466). Die wijziging be
trof de wijzen van belegging der aan de Post
spaarbank toevertrouwde gelden. Moesten die
gelden in de eerste vijftien jaren van het bestaan
der Postspaarbank, uit hoofde van het ontbreken
in Indie van een voldoend aantal geschikte gele
genheden tot belegging, bijna uitsluitend in Ne
derland rentegevend worden gemaakt, langzamer
hand is daarin verandering gekomen, doordat o.a.
schuldbrieven ten laste van Ncderlandsch-Tndië
-en van locale ressorten d. t. 1. konden worden
aangcschaft. Bij laatstgenoemd Koninklijk Be
sluit werd bepaald, dat de beschikbare gelden der
Postspaarbank, met inachtneming van de voor
waarde, dat die gelden zooveel mogelijk moeten
strekken ten bate van de crcdietbehoefte van
Nederlandsch-Indië, mogen worden belegd:
a. in schuldbrieven ten laste van NederlandschIndië of door Nederlandsch-Indië rechtstreeks en
onvoorwaardclijk voor rente en aflossing ge
waarborgd, en in schuldbrieven van gewesten of
gedeelten van gewesten met eigen geldmiddelen
in Nederlandsch-1 ndic;
Ij. in schuldbrieven van hypotheekbanken, wier
werkkring ingevolge hare statuten beperkt is tot
Nederlandsch-Indië en wier naain voorkomt op
eene door den Gouvcrneur-Gcneraal vast te stel
len lijst;
c. in schuldbrieven van naamlooze vennoot
schappen, die spoor- of tramwegen in NederIandsch-lndië in eigendom of in exploitatie heb
ben en wier naam voorkomt op eene door den
Gouverneur-Generaal vast te stollen lijst;
d. in aundeelen van in Nederland of Nederlandsch-1ndië gevestigde bankinstellingen (de
eerste mits zij in Nederlandsch-Indië behoorlijk
vertegenwoordigd zijn), vermeld op eene door
den Gouverneur-Generaal vastgestelde lijst, als
mede in deposito's bij daartoe door den Gouvernour-Goncraal aan te wijzen, Nederlandscho of
Nederlandsch-Indischo bankinstellingen, mits
met geen langoren termijn van opvraging dan één
jaar;
e. in Nationale Schuld en in fondsen, welke in
aanmerking komen voor de belegging van de gel
den der Rijkspostspaarbank in Nederland;
/. in beleening op onderpand, voor drie maan
den of op kortoren termijn, van fondsen als hier
voor bedoeld en van dezulke, welke hetzij door de
Javasche Bank, hetzij door de Rijkspostspaar
bank in Nederland als zoodanig worden toegela
ten;
Supplement.
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(j. in wisselbrieven en ander handclspapier, in
Nederland betaalbaar met twee of meer hoofde
lijk verbondenen en met geen langoren looptijd
dan de gebruiken des handels medebrengen;
een en ander met dien verstande, dat belegging
als sub d bedoeld slechts bij uitzondering, ter bcoordeeling van den directeuren telkens na verkre
gen goedkeuring van den Raad van Toezicht, zal
plaats hebben.
Hoofdzakelijk ter besparing van arbeid en kos
ten werd bij liet laatstgenoemd Koninklijk Be
sluit tevens bepaald, dat voor gelden, in de boe
ken der Postspaarbank ingeschreven ten name
van een inlegger, die vijf jaar heeft laten verloopen zonder eenige inlage gedaan of betaling van
kapitaal of rente gevorderd te hebben, noch in
dat tijdvak rente op zijn spaarbankboekje heeft
doen bijschnjven, geen afzonderlijke rekening
meer wordt aangehouden. Deze gelden worden
geboekt op eene verzamelrekening; wanneer een
inlegger, wiens tegoed geboekt is op zoodanige
verzamelrekening, weder een of meer der voren
genoemde handelingen verricht, wordt het te
goed van die verzamelrekening weder overge
bracht op eene opnieuw te openen rekening te zij
nen name.
In Juli 1918 werd een begin van uitvoering ge
geven aan het reeds in 1913 in beginsel goedge
keurde plan tot eene proefneming met de uitoe
fening van den postspaarbankdienst op de Gouvernements pandhuizen, welke voor de Post
spaarbank, op vrijwel dezelfde wijze als de post
kantoren, hunne tusschenkomst verleenen. Aan
vankelijk werden daartoe aangewezen de Gouvernementspandhuizen in het gewest Rembang; se
dert April 1920 geschiedt de proefneming ook op
Gouvernemcntspandhuizen in de gewesten Soerabaia en Madoera. Het denkbeeld, om de pand
huizen mede dienstbaar te maken aan de Post
spaarbank, werd indertijd als volgt toegelicht:
„Dit denkbeeld is niet vreemder dan de bijna
„overal voorkomende verbinding van een spaar„bank met de postkantoren, welke daarvoor al„leen zijn uitgekozen, omdat zij overal verspreid
„zijn en door veel publiek worden bezocht. Dit
zelfde is of wordt met de pandhuizen het geval
„en zelfs kan worden gezegd, dat het Inlandsch
„publiek op de pandhuizen beter thuis is dan op
„de postkantoren. Weliswaar komen de bezoe„kers der pandhuizen daar om geld te leenen en
„niet om te sparen, doch ditzelfde is b.v. ook het
„geval met do afdeelingscredictbanken, welke tc„vons spaarbanken zijn. Het is zelfs niet ondenk
baar, dat een trouw bezookcr van een pandhuis,
„doordat hem daar ook de gelegenheid wordt ge
boden om spaargelden to beleggen, met behulp
„van een handigo reclame, het voordeel van het
„sparen boven leenen gaat inzien en zoo langza„merhand tot eene betero behartiging zjjner zaken
„geraakt. Doch ook al wordt deze golukkigo omukcer slechts een enkele maal bereikt, dan blijft
„toch nog het voordeel, dat er voor velen, die wel
„hun gelden bij de Postspaarbank zouden willen
„beleggen, doch door te verren afstand vorhin„derd zijn naar een postkantoor te gaan, ook op
„andere plaatsen de gelogenhoid wordt geopond
„om aan hunne goede voornemens gevolg te ge„von”. In het algemeen is het, hoewel de resulta
ten der proefneming niet zeer gunstig zijn, niet te
ontkennen, dat do Postspaarbank op dio wjjzo
nut sticht, hetwelk, voornamelijk voor do Inland-
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sche bevolking, in de toekomst duidelijker zal
spreken, al naarmate het sparen meer bekend
raakt.
In Januari 1921 werd bij de Postspaarbank een
ambtenaar in tijdelijken dienst aangesteld, ten
einde belast te worden met werkzaamheden in
het belang van de propaganda voor deze instel
ling.
Bij het Gouvernements besluit van 4 Juni 1920
no. 55 werd eene afzonderlijke regeling vastge
steld voor het sparen door gevangenen. Van wege
het Gevangeniswezen in N.-I. werd in 1919 eene
zoo groote uitbreiding van het aantal sparende
gevangenen in uitzicht gesteld, dat het, ter be
sparing van arbeid (voornamelijk voor de post
kantoren) en kosten, en ten einde dit onderdeel
van de taak der Postspaarbank beter te kunnen
behartigen, noodig werd de bedoelde regeling
vast te stellen, welke in hoofdzaak hierop neer
komt, dat de hoofden der gevangenissen de inla
gen ten name van gevangenen, in ronde bedragen
van guldens, vier malen ’s jaars, met gebruikma
king van stortingsstaten in duplo, storten ten
postkantore van de plaats, waar de gevangenis is
gevestigd. De spaarbankboekjes ten name van
gevangenen worden ter directie van de Postspaar
bank opgemaakt en blijven aldaar in bewaring.
In het in 1916 verschenen „Verslag over de her
vormingen van het gevangeniswezen ” werd op
het sparen door gevangenen de aandacht geves
tigd en werd daaromtrent medegedeeld: „Van
„hetgeen de gevangenen op deze wijze (loonrege
ling voor overwerk) verdienen, mogen zij een„maal per week (en wel Zondags) een vastgesteld
„gedeelte besteden om zich versnaperingen te
„koopen”. En verder: „Het andere, grootere ge
deelte der verdiende overwcrkgelden wordt ten
„name van den eigenaar op de postspaarbank be„legd en het spaarbankboekje zoomede het be
drag der nog niet belegde gelden, bij ontslag uit
„de gevangenis aan rechthebbenden afgedragen.
„Deze regeling werpt zeer goede vruchten af en
„verhoogt het productie-cijfer der werkplaatsen
„aanmerkelijk, terwijl zij tevens heilzaam werkt
„op de gestraften zelve, omdat zij hen aanspoort
„tot vlijtig werken, wat al weder ten goede komt
„aan de vakkennis, die de betrokkene daarbij op
doet”.
Voor Inlanders en Vreemde Oosterlingen, die
niet worden ingeschreven bij den burgerlijken
stand, diende vroeger als aanvullingsmiddel, ter
bepaling van de identiteit, een penning, behoorende bij elk boekje, welke penning tegelijk
met het boekje voor de terugbetaling moest wor
den vertoond. In de laatste jaren wordt voor per
sonen, die niet kunnen schrijven, dus hoofdza
kelijk voor Inlanders, met goed gevolg gebruik
gemaakt van vingerafdrukken in plaats van
handteekeningen, ter bepaling van de identiteit,
zoodat de penningen in 1918 konden worden afgesehaft.
In het vorenstaande zijn de voornaamste wijzi
gingen weergegeven, welke sedert 1916 in de or
ganisatie en de werkwijze der Postspaarbank
plaats hadden.
Het aantal spaarbankboekjes van inleggers be
droeg op ultimo 1920 in totaal 206.360, waarvan
71.897 van Europeanen, 121.964 van Inlanders
en 12.499 van Vreemde Oosterlingen. Het bedrag
der bij de Postspaarbank belegde gelden was op
ultimo 1920 in totaal / 19.250.961,57, waarvan

/ 14.084.438,89 van Europeanen, / 4.483.057,56
van Inlanders en / 683.465,12 van Vreemde Oos
terlingen/
ONTVOOGDING. Onder ontvoogding van het
inlandsch bestuur op Java en Madoera verstaat
men het streven om het bestaande bestuursparallelisme aldaar (I, bl. 284—285) tusschen assistent-residentie en regentschap, tusschen binnenlandsch bestuur en inlandsch bestuur, zoodanig
te vervormen, dat de regent met zijn onderheb
bende Indonesische ambtenaren zelfstandig
wordt gemaakt ten aanzien van een zoo groot mo
gelijk getal onderwerpen, met het gevolg, dat
eenigc of alle controleurs onder den assistent-resident kunnen worden weggenomen, misschien
zelfs dat het aantal assistent-residenties zelf kan
worden verminderd. Het is dus het lijnrechte te
gendeel van de door Rallies, Multatuli en anderen
in vroeger tijd voorgestane politiek, die liefst
juist het inlandsch bestuur zou hebben zien ver
dwijnen en boven de dorpsgemeenten liefst alleen
Europeeseh (binnenlandseh) bestuur zou hebben
gehandhaafd. Zijn krachtigsten stoot kreeg het
streven naar ontvoogding door het Gidsartikel
van Snouck Hurgronje, De inlandsche bestuurs
ambtenaar, vooral op Java (Gids, 1908 III). In de
hervormingsplannen van S. de Graal! werd de
met de eene hand gegeven ontvoogding weer met
de andere teruggenomen door het instituut van
den adjunct-rcgent (I, bl. 287). Door de ordon
nantie in Ind. Stb. 1918, no. 674, is de ontvoog
ding thans mogelijk geworden, en te beginnen
met Ind. Stb. 1918, no. 675 (Tjiandjoe.r). is zij
reeds herhaaldelijk toegepast. De landvoogd
wijst bij gouv. besl. aan, in welke afdeelingen en
regentschappen de ontvoogding zal geschieden en
ten aanzien van welke onderwerpen zij zal wer
ken (zij kan zoowel overdracht van binnenlandseh
oj) inlandsch bestuur, als overdracht van hoogere
op lagere inlandsche ambtenaren, omvatten);
de resident, sinds 1920 in overleg met het betrok
ken departementshoofd, omschrijft vervolgens bij
besluit precies, welke bevoegdheden en bemoei
ingen overgaan. Do Indische begroeting heeft
daarmee slechts te maken in zoover de voorbe
reiding geld kost en het aantal inlandsche amb
tenaren soms door de ontvoogding vergroot, dat
der Europeesche er door verkleind wordt; op de
begroeting komt de naam „ontvoogding” voor als
olïicicele term. Tot I Jan. 1922 was de ontvoog
ding toegepast op bijna 20 regontschappenenafdeelingen (soms is een regentschap een halve afdeeling,soms een afdeelingeen deel van het regent
schap, zie I, bl. 285). Het lijstje der ontvoogdingsonderwerpen, opnieuw vastgestcld bij Ind.
Stb. 1921 no. 310 en 779 („inlandsch ontvoogdingsbesluit”), omvat grondhuur, ontginning,
benoeming cn ontslag van politieagenten enz.,
houtkappen, aanslag in het hoofdgeld, beöediging
van inlandsche landsdienaren, beboeting van po
litiepersoneel enz., koelie werving, toezicht op in
landsch onderwijs, dwangschriften voor hoofd
geld cn landrente, en aanslag in de belasting op
vischvijvers. Het onderwerp „splitsing en samen
voeging van desa’s” is in 1921 geschrapt. Was
na 1918 voor sommige ressorten hot lijstje wat
ingekort, voor geen enkele uitgebreid, in 1921
is een uniforme lijst vastgesteld. In verband
met de ontvoogding heeft men herhaaldelijk
een regentschapssecretaris ingesteld tot hulp
van den regent; het verband tusschen deze
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ontvoogding en den toekomstigen regentschapsraad is nog niet gelegd. Indien een ontvoogd
regent naar elders wordt verplaatst of af
treedt, blijft nochtans de ontvoogding gelden
voor zijn opvolger. Het ligt geheel in de lijn dej
zer ontvoogding, al noemt men het meestal niet
met dien naani, wanneer b.v. de commissie voor
de desaverkiezingen (1, bl. 591) uitsluitend uit inlandschc bestuursambtenaren wordt samenge
steld in plaats van uit een Europeaan en een in
lander, of wanneer hetzelfde gebeurt meteen com
missie voor het onderzoek nopens aanvraag van
grond in eigendom, opstal of bruikleen (Ind.
Stb. 18G6 no. 25, Bij bl. 1852), dan wel nopens
aanvraag in erfpacht, De hier beschreven ontvoogdingspolitiek van Java zou uit de buitenge
westen van een overeenkomstige zelfbestuurspolitiek steun kunnen ontvangen. Het rapport
der Herzieningscommissie (Juni 1920) wil het
onderscheid tusschen binnenlandsch en inlandsch
bestuur opheffen, waardoor voortwerking in de
lijn der ontvoogding althans in den nu aanvaar
den vorm ónmogelijk zou worden.
Literatuur-. Mededcclingen van alg. belang in
Kol. Verslag 1919 en 1920; Hasan Djajadiningrat in Kol. Studiën 1920, bl. 15—10, 18; Heslinga, Het inlandsch bestuur in Indië en zijn reor
ganisatie, 1920, bl. 84, 80; Volksraaddiscussiën,
o.a. in Juli 1920; Sucrmondt, Het einde van den
..Java-controlcur, in Kol, Tijdschr. Jan. 1922;
praeadviezen van Maas Gêcstèranus" erfRëylTrTg
voor het B.B.-congres van Eebr. 1922; Oppenheim c.a., Proeve van eene Staatsregeling voor
N.-L, 1922, bl. 15 en 49; Ind. Gids 1921, bl.
1043, en 1922, bl. 184,/'
LANDAARD. Zie^VEItDEELING.
CULTUURRAAD. Zie DECENTRALISATIE
en OOSTKUST VAN SUMATRA.
AKTE VAN VERBAND. Zie CONTRACTEN
en ZELFBESTUREN.
LANDMETERS — in algemeenen zin — zijn
personen, wier werkzaamheden bestaan in het op
meten en in kaart brengen van een beperkt ter
rein. Zij. die zich bezig houden mot uitgebreide
metingen van een gedeelte der aardoppervlakte,
waarbij van astronomische en trigonometrische
waarnemingen en van waterpassingen of hoogte
metingen gebruik wordt gemaakt, worden ,.geode
ten.” genoemd. De landmeters van het Kadaster
in Ned.-Indië zijn belast met het kadnstreeren
van steden en nederzettingen en voorts met alle
werkzaamheden, omschreven in Ind. Stb. 1910 no.
705. De voorwaarden voor benoembaarheid tot
adjunot-Iandmeter en landmeter bij het Kadaster
in Ned.-1ndiö zijn geregeld bij 1 nd. Stb. 1918 no. 5,
doch zullen spoedig wijziging ondergaan in ver
band met de voorgenomen opleiding der land me
ters aan de Landbouwhoogeschool te Wapeningen.
In de gewesten in Ned.-Indië, waar het Kottas
ter nog niet is ingevoerd, worden de functiön van
landmeter (z.g. Gouvernements-landmeter) ver
vuld door personen, die voldoen aan de voor
waarden, gesteld in Ind. Stb. 1919 no. 128. De be
noeming tot Gouvernements-landmeter geschiedt,
voor zoover daaraan een toelago ten laste van den
Lande is verbonden, door den Directeur van Bin
nenlandsch Bestuur, op voordracht van hot
Hoofd van den Kadastralen dienst en overigens
door de Hoofden van Gewestelijk Bestuur, na in
gewonnen advies van het Hoofd van don Ka
dastralen dienst.
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Voor het ressort, waarin zij hunne funetiën mo
gen uitoefenen, bepalen zich hunne werkzaam
heden tot;
le. het opmeten en in kaart brengen van gron
den ;
2e. de opmaking van meetbrieven, benoodigd
voor de vestiging van een rechtstitel op den
grond;
3e. de opmaking van landrneterskennissen, vereischt voor de overschrijving van onroerende goe
deren ;
4e. het afgeven van certificaten, extracten en
kopieën en het verlecncn van inzage van kaarten
en registers.
Verder zijn zij belast met het samenstellen en
bijhouden van blokkaarten van hoofdplaatsen en
nederzettingen en met het aanleggen en bijhou
den van verschillende registers. In alle aangele
genheden van technischen aard volgen zij de instructiën van het Hoofd van den Kadastralen
dienst. Hunne werkzaamheden worden geregeld
geïnspecteerd door een Inspecteur van het Ka
daster.
Overigens is de uitoefening van het beroep van
landmeter in Ned.-Indië aan een ieder vrijgelaten
met dien verstande, dat alle stukken, benoodigd
voor aanvragen van een rechtstitel op den grond,
overschrijvingen en andere rechtshandelingen
van dien aard op agrarisch gebied, behooren te
zijn opgemaakt door het Kadaster of door een
z.g. Gouvernements-landmeter.
Aan alle actief dienende civiele en militaire
landsdienaren is verboden, voor particulieren
metingen of waterpassingen te verrichten, wan
neer deze werkzaamheden niet uit hun ambt
voortvloeie
ANIMIS IÏIE. Dit woord dankt zijn algemeene / 1
verspreiding aan het werk: „Primitive Culture”
van E. B. Tylor, waarvan de eerste uitgave (in
1 S(»7 had hij in een voorlezing in de „Royal Soeiety”dcn term reeds gebruikt) verscheen in 1871;
tot dat oogenblik was de term weinig bekend en
werd in het bijzonder gebruikt om de leer van
Sta hl (Thcoria Medica Vera, Halle, 1737) aan te
duiden. Tylor gaf aan het woord zulk een uitgebreiden inhoud, dat het feitelijk alles, wat onder
den imam „heidendom” verstaan wordt, omvat.
Zoo behandelt hij, om slechts iets te noemen, on
der den óenen naani „Animism”: de leer van de
ziel, hot voortbestaan der ziel na den dood, de
zielsverhuizing, de doodenfeestcn,de denkbeelden
omtrent hot zielenland, de doodenvereering,
het fetisisme, do verpersoonlijking der natuur
krachten en -verschijnselen, de aanbidding van
de geesten van water, hoornen, meren, stroomen,
planten, dieren enz., het totemisme, het poly
theïsme en het geloof aan een hoogste godheid.
En het was daarbij Tylor’s doel niet, een gemakkclijken verzamelnaam voor deze talrijke ver
schijnselen te vinden,maar met groote scherpzin
nigheid en aan de hand van een ontzagwekkend
feitenmateriaal legt hij verband tusschen al deze
verschijnselen en tracht hij aan te toonen, hoe het
een zich uit het ander ontwikkeld heeft. Op te
merken valt, dat voor Tylor de term niet, zooals
vaak gemeend wordt, beteekent de opvatting der
primitieven dat alles bezield is, alles een 'persoon
lijkheid is, immers hij zegt: „The sense of Spiritualism in its widor aceoptation, the general belief
in spiritual beings is here given to Animism” (op.
c. I. 42(5).
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Hij gaat uit van dc antwoorden, door den pri
mitieven mcnsch gegeven op deze twee vragen:
le. Wat is het, dat het onderscheid veroorzaakt
tusschen een levend en een dood lichaam: wat
veroorzaakt waken, slapen, trance, ziekte, dood ?
2e. Wat zijn die mensclielijke vormen, die in droomen en visioenen verschijnen? Deze antwoorden
leidden volgens hem tot het aannemen van twee
bij het lichaam behoorende manifestaties van de
„ziel”: het „leven” en „the phantom”, die vereenigd de „apparitional soul”, de „ghost soul”
vormen. Uit deze theorie van het bestaan eener
ziel leidt hij stap voor stap al de bovengenoemde
verschijnselen en nog veel meer af.
Door Wilhelm Wundt is de animistische hypo
these verder ontwikkeld door onderscheid te maken tusschen de zich in eenig lichaamsdeel bevin
dende ziel of liever „zielekracht” en de meer of
minder vrij zich bewegende ziel. Onderscheid
wordt verder (o.a. door N. Söderblom) nog ge
maakt tusschen Animisme — de „bezieling” in
den eigentlijken zin, en Aniinatisme — de gedach
te dat alles leeft, hetzij voortdurend of tijdelijk,
een voorstelling, bij kinderen algemeen voorko
mend.
Van verschillende zijden is langzamerhand
twijfel uitgesproken aan de juistheid van Tylor’s
opvattingen, vooral aangaande de vraag of in
hetgeen hij Animisme noemt de meest oorspron
kelijke vorm van godsdienst moet gezien worden.
,^-Frazer b.v. neemt, in „The golden Bough”, aan,
j■/ dat de magie het oorspronkelijke geweest is, en
verklaart den oorsprong van den godsdienst hier
door, dat het op den duur den primitieven menseh
duidelijk geworden zou zijn, dat de magische
praktijken niet het gevolg hadden, dat hij er zich
van voorgesteld had. Ten gevolge daarvan zou hij
zich meer en meer om hulp gewend hebben tot de
geesten, die hij niet nu pas „uitgevonden” had,
maar aan wie hij nu grootere macht dan aan zijn
eigen magische praktijken ging toeschrijven.
Van grooter beteekenis was de bestrijding, die
kwam van de zijde der prae-animistische school,
waarvan R.R. Marett de grondvester genoemd
kan worden, terwijl als een der meest beteekenende vertegenwoordigers K. Preuss vermeld dient
te worden. Men zie hiervoor het artikel PRAEANIM1SME in Deel III.
Gold het bij de hiervoren genoemde geleerden
vooral een bestrijding van Tylor’s opvatting van
het Animisme als primaire verschijning, op een
ander punt werd zijn theorie aangevallen in het
schitterende werk van A. Lang: „The making of
religion”. Deze komt vooral op tegen de evolu
tionistische verklaring van het onder primitieve
volken algemeen voorkomende geloof aan een
Opperwezen. Volgens Tylor zou de waarschijn
lijke gang van zaken deze geweest kunnen zijn,
dat onder de vereerde vooroudergeesten enkele,
b.v. de geesten van stamvaders of hoofden, lang
zamerhand den rang van góden verkregen; zoo
ging het ook met de verpersoonlijkte natuur
krachten. Wanneer zoo eenmaal een polytheisme
ontstaan was, zou de volgende laatste stap ge
weest zijn, dat onder al die góden één, hetzij een
vooroudergod of een natuurgod, de suprematie
verkreeg, en als Hoogste Wezen erkend werd.
Tegen deze evolutionistische opvatting ten
aanzien van het ontstaan van den godsdienst
keert Lang zich door aan te toonen, welk een
hemelsbreed verschil er bestaat tussehen de voor-

stelling der primitieven omtrent de gewone geesten
en góden, en dit Hoogste Wezen. Dit z.g. „Urmonotheisme” werd nader ontwikkeld door Pater
W. Schmidt in zijn „Ursprung der Gottosidee”,
terwijl N. Söderblom („Das Werden des Gottesglaubens”) eveneens aanneemt, dat liet geloof
aan eenig Hoogste Wezen, door hem „Urhebcr”
genoemd, niet aan het Animisme ontsprongen is,
maar daarbij ook zegt: „An der Hoheit dieser
Wcsen liisst sich bisweilen zwcifeln”.
ln het bovengenoemde werk wil Lang ook aantoonen, dat zeer waarschijnlijk de primitieve the
orie van dc ziel althans gedeeltelijk gebaseerd
kan zijn op ondervindingen, die op het oogenblik
niet pasklaar gemaakt kunnen worden voor een
zuiver materialistisch systeem van het Heelal.
Hij wil „suggest that certain phenomena of human nature, apparently as trivial as the sparks
rubbed out of a deer’s hide in a dark night, may
indicate, and may be allied to a force or forces,
which, like the Aurora Borealis, may shine from
one end of the heavens to the other, strangely
illumining the darkness of our destiny”.
Vermeld dient ook nog te worden de studie
van Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis: „Dip Wurzclif
des Animismus” in het Intern. Archiv für Ethnographie 1917, (Zie ook zijn Rectorale Rede
1920, en zijn studie in het Int/ Archiv van
1921: Die Veranlagung der malayischen Völ-/
ker). Zijn doei is, het materiaal Van Tylor
aan een nader onderzoek te onderwerpen en
de bezwaren daartegen, o.a. door Durkheim ingé
bracht, te bespreken. Hoewel in zekeren zin van
dezelfde principes als Tylor uitgaande, wijst hij
er op, dat de consequentie der theorie, dat het
animisme, dat ook in hoogere beschavingstoestanden zulk een grooten invloed op het denken
en leven der menschheid gehad heeft, geheel op
dwaalbegrippen zou berusten, niet is aan te ne
men. Zijn conclusie is, dat aan het animistisch
zielengeloof een groote realiteit .en rationaliteit
moet worden toegekend, daar het zich geheel ver
toont als een reactie van den mcnschclijkcn geest
op de werkelijkheid.
Volgens zijn opvatting redeneeren ook primi
tieve volkeren als Dajaks en Toradja’s volgens
het „Hamiltonsche principe” van liet causale
denken, dat nooit „iets” uit „niets” ontstaat,
en dat ook nooit „iets” geheel tot „niets”
wordt. Met behulp van dit principe kunnen
de grondbegrippen van de animistische na
tuurbeschouwing uit de praemissen van het
zeer eenvoudige mensclielijke leven als streng
logische gevolgtrekkingen opgesteld worden.
Het begrip „ziel” ontstaat dus uit de gevolgtrek
king, dat het leven bij den dood niet tot een
„niets” kan worden; vóór den dood bezit de
menseh dus behalve een lichaam ook een ziel. Dc
waarneming van den slaap leidt tot de gevolg
trekking, dat de geestelijke eigenschappen tijde
lijk weg zijn, maar niet vernietigd, de lichame
lijke blijven bestaan. Gedurende het loven zijn er
dus voor veel volken twee „zielen”, die een eenigszins gescheiden bestaan voeren. De bewegelijk
heid van een der zielen buiten het lichaam wordt
mede uit de verschijnselen van den slaap afgeleid.
Daarentegen heeft het spiritistische begrip geest
zijn ontstaan te danken aan de causale-logischc
verwerking van een van buiten opgewekte ge
moedsbeweging. Vooreerst het begrip Algeest
als de indruk der geheele natuur, daarna het per-
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sonifiecren der hccrschcrs van den dag en nacht,
de zon, maan en sterren. Later ontwikkelen zich
dan de geestbegrippen uit de sterkste indrukken,
bijv. der natuurverschijnselen, die do gebeurte
nissen in de natuur op de denkenden onder do
primitieve natuurmcns?hen maken.
Voor een waardeering van het Animisme in zijn
beteekenis voor hooger ontwikkeling zie G. W,
Gilmore, Animism, en vooral: Prof. Dr. G. van
der Leeuw: De rcligieuse beteekenis van het Ani
misme. (Mededeelingen. Tijdschrift v. Zendingswetenschap. Dl. G5.)
Wat nu de voornaamste schrijvers over het In
donesisch Animisme in zijn geheel betreft, de
baanbreker op dit gebied, Prof. Dr. G. A. Wilken
stond geheel op het evolutionistische standpunt
van Tylor, en heeft in een aantal monographieën
op meesterlijke wijze de door hem bij de verschil
lende Indonesische volken en stammen gevonden
verschijnselen in het systeem van Tylor onderge
bracht. Dr. Alb. C. Kruyt wijkt in zijn bekend
werk: „Het Animisme in den Indischen Archipel”
op vele punten van Wilken af: het voornaamste
verschil is, dat hij, in aansluiting bij Wundt, het
scherpe onderscheid aanwijst, dat de Inlander
maakt tusschen de algemeene „zielestof”, de per
soonlijke „zielestof” tijdens dit leven, en de „ziel”,
die na den dood van den mensch voortleeft en
voorwerp wordt van vercering. Terwijl hij dus
hiermede reeds eenigszins de opvattingen der
praeanimisten nadert, wordt daarvoor beslist
partij gekozen door Mr. F. D. E. van Ossenbrug
gen in zijn studie: Het primitieve Denken enz. in
Dl. 71 van de Bijdragen van het Kon. Instituut
v. d. Taal -> Land- en Volkenkunde van Ned.Indië. Tot deze theorie is sedert ook Dr. Kruyt
geheel bekeerd, al spreekt hij ook niet van praeanimisme maar van dynamisme, daar deze laat
ste naam niets prejudicieert omtrent het primaire
van de verschijnselen. (Zie verder het artikel
PRAEAN1MISME).
In het algemeen wordt de zuiver-animistische
hypothese van Wilken door de beoefenaars der
Indische ethnologio weinig meer als juist be
schouwd; dit neemt niet weg, dat nog steeds de
naam Animisme als technische term gebruikt
wordt voor liet geheel van magische en rcligieuse
voorstellingen en gebruiken van de Inlanders in
den 0. I. Archipel; ook in Regecringsstukken
wordt in do plaats van „Heidenen” het woord
„Animistcn” wel gebruikt.
Voor de verschijningsvormen van dit Indone
sisch Animisme zie men het artikel HEIDEN
DOM.
T. J. B.
5 KEMP (PIETER HENDRIK VAN DER). Ge
boren 20 Mei 1815 te Naarden; bezocht de school
te Gorinchem en Utrecht en liet Athcnaeum te
Deventer. Multatuli’s „Max Havelaur” heeft op
zijn besluit Oost-Tndiseh ambtenaar te worden een
overwegenden invloed gehadjzijne opleiding daar
toe genoot hij aan de Indische Instelling te Delft..
In 1808 benoemd tot Indisch ambtenaar, werd
hij na aankomst te Batavia in 1869, tot eind 1872
als ambtenaar ter beschikking geplaatst bij de
landelijke inkomsten en cultures, tot 3 Maartl87ü
als controleur 2de klasse bij het B. B. op Java en
Madoera, tot 1 Juli 1882 als conti’. Ie klasse, ter
wijl hij in dien laatstcn rang van 8 Nov. 1876 tot
30 Maart 1879 werkzaam was als chef van hot ka
dastraal statistiek bureau in de res. Këdoe. 1 Juli
1882 benoemd tot ass. res. van Tjöringin (Ban
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tam) .bekleedde hij dat ambt tot 7 April 1883,
waarna hij de betrekking van leeraar in de staats
instellingen en godsdienstige wetten, instellingen
en gebruiken bij de afdeeling Taal-, Land-en Vol
kenkunde aan het gymnasium „Willem III” te
Batavia aanvaardde. Tot 1887 bleef hij aan die
instelling verbonden; 16 April van dat jaar volg
de zijne benoeming tot Secretaris van het depar
tement van Onderwijs. Eeredienst en Nijverheid,
waarvan hij 30 Juli 1889 Directeur werd.
5 Dec. 1894 vertrok hij met verlof naar Neder
land, verzocht en verkreeg daar 11 Dec. 1895 eer
vol ontslag uit ’s lands dienst en vestigde zich in
den Haag, waar archieven en bibliotheken hem
de gelegenheid boden voor historische studiën
over de overzeesche gewesten, die nog altijd zijne
belangstelling hadden.
De publieke zaak diende hij door van 3 Sept.
1 901 tot 22 Nov. 1909 zitting te nemen als lid van
den Haagschen gemeenteraad, terwijl hij voorts
in verschillende vereenigingen de Indische belan
gen voorstond. V. d. Kemp was de „geestelijke
vader” van de vereeniging „Moederland en Kolo
niën”. Hij overleed te ’s Gravenhage 17Maartl921.
Buitengewoon vele belangrijke werken ver
schenen van zijne hand; tijdens zijn Indischen
diensttijd voor het mcerendeel op staatsrechte
lijk en onderwijsgebied, na dien tijd hoofdzake
lijk van geschiedkundigen aard; doch ook econo
mische qxiaesties hadden zijne groote belangstel
ling. Bij voorkeur wendde hij echter zijne werk
kracht aan in het belang van de Nederl.-Indische
geschiedenis, meer in het bijzonder het tijdvak
1814—1825; de slecpende onderhandelingen en
de verwikkelingen met de Engelsche regeering,
de moeilijkheden met Raffles, de overgave en de
overname van het bestuur, de onderdrukking van
de verschillende opstanden, die na do overname
door de Nederl.-Indische regeering in den Archi
pel uitbraken, leverden hem de stof voor eene geheele reeks van verhandelingen, deels verschenen
in tijdschriften, deels als afzonderlijke uitgaven,
die, in hoofdzaak berustend op archiefonderzoek,
als eene zeer belangrijke aanvulling voor de ken
nis van dat tijdvak moeten worden aangemerkt.
De voornaamste geschriften zijn:
„De Leer der Administratie van Staatsfinan
ciën” (Samarang 1S78), als inleiding op „De Ad
ministratie der geldmiddelen van N.I.” (Sama
rang 1881—18S2); „Billiton-opstellen” (Batavia
1886); „De Ordonnantie op het Recht van Suc
cessie en Overgang in N. 1.” (Batavia 1S87) ; „Bij
dragen tot de wordingsgeschiedenis van het regle
ment op de Particuliere Landerijen bewesten do
Tji-Manoek” (Batavia 1889), als inleiding op:
„Het reglement op do Particuliere Landerijen be
westen de Tji-Manoek” (Batavia 1890); „De
Voorschriften op het Europeoach lager Onderwijs
in N.I.” (Batavia 1890); „De Quarantaine- en
Epidemie- voorschriften in N. I.” (Batavia
1892), waarvan het vervolg te Batavia in 1908
werd uitgegeven; „Het weduwen- on weezenfonds van ’s Lands Europeesche ambtenaren in
N. I.” (Batavia 1893); „Handboek tot de kennis
van ’s lands zoutmiddol in N. L.” [Zoutwerk]
(Batavia 1894); „Reorganisatie van het Europeesch lager Ondcrwys in N. I.” (Batavia 1894);
,vDipanegara”, een geschiedkundig Hamlettypo
(’s'Gravenhage 1896); twaalf opstellen over „de
Belgische omwenteling” (’s Gravenhage 1904)
(een vollediger werk over dit onderwerp ligt in
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manuscript in het Krijgs-gesehiedkundig Archief
te ’s Gravenhage); do Nijhoff-reeks; „De Terugx-gave der Oost-Indischc Koloniën 1814—1S16 *
/ (TeruggaveJTsGfavëiThage l910); „Oost 1 ndic’s
'
Herstel in 1 SI 6” [Herstel] (’s Gravenhage 1911);
„Het Nederlandsch-Indisch Bestuur in 1S17 tot
liet vertrek der Engelschen” [Bestuur 1 SI 7 dl. I]
(’s Gravenhage 1913); „Het Nederlandscli-Indisch Bestuur in het midden van 1817” [Bestuur
1817 dl. II] (’s Gravenhage- 1915): „Java’s landelijk stelsel 1817—1819” (’s Gravenhage 1916):
„Het Nederlandsch-Indisch Bestuur van 1817—
1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton
en de Lampongs” [Bestuur 1817 dl. III] (’s Gra
venhage 1917); „Oost-Indië’s inwendig Bestuur
van 1 SI7 op 1818” [Bestuur 1817 dl. IV] (’s Gra
venhage 1918); „Oost-Indië’s Geldmiddelen, Japansche en Chineesclie handel van 1S17 op 1818”
[Geldmiddelen] (’sGravenhage 1919); „Sumatra
in ISIS” (’s Gravenhage 1920).
In het Tijdschrift van Taal-, Land- en Vol
kenkunde komen verschillende artikelen voor,
w.o. acht opstellen over „het Londensch Tractaat van 1814” (dl. XLVII 1897).
In de Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
verscheen: ..Brieven v-an en aan Mr. H. J. van de
Graaff 1816—1826” [Van de Graaff brieven] in
3 deeleiL(dl. LIÏ 1901 en 1902). Vervolgens wer
den nog zeer vele bijdragen van zijne hand gepu
bliceerd in „het T. voor Nederlandsch-lndië”, ,,de
Indische Gids”, „Koloniaal Tijdschrift”, „de
Vragen des Tijds”, „de Economist” de Nieuwe
Gids” , „Orgaan der Vereeniging ter beoefening
van de Krijgswetenschap”, „de Tijdspiegel”,
„Het Departement ’s Gravenhage der Maatschap
pij van Nijverheid”, „de Militaire Spectator”,
„Tectonia”, de Ned. Spectator”, „T. voor Ge
schiedenis -,Land- en Volkenkunde”, „Neder
landsch-lndië Oud en Nieuw”, „Feestbundel van
Taal-, Letter-, Geschied- en Aardrijkskundige
Bijdragen”, „T. van Nijverheid en Landbouw in
N. I.”; „het Indisch Genootschap”, „Maand
schrift voor de huiselijke opvoeding en het school
wezen in N. I.”, „De Gids”, „Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde”,
„Publications de la Société Historique et Archéologue dans le Duché de Limbourg”, „T. van het
Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penning
kunde”, „T. voor het Binnenlandsch Bestuur”, en
„Moederland en Koloniën]/^
TIJDSCHRIFTEN EN 'PERIODIEKEN. Bron
nen: Bij de geraadpleegde bronnen zijn alsnog tc
vermelden: het artikel van H. Prange: „De druk
pers en hare voortbrengselen” in den Catalogus
der afdeeling Nederlandsche koloniën van de in
ternationale koloniale en uitvoerhandel tentoon
stelling te Amsterdam. Leiden, 1883; en het arti
kel van W. C. Muller, „Tijdschriften en Periodie
ken” in den len druk van de Encyclopacdie van
N.-I., van welk artikel de hieronder volgende op
gave feitelijk eene aanvulling is.
A. TIJDSCHRIFTEN IN NEDERLANDSCHINDIË OPGERICHT.
Algemeen Landbouwweekblad voor Nederlandsch-Indië. Bijvoegen: Ter herinnering aan het
25 jarig jubileum van den heer K. A. R. Bosscha
werd in 1920 (bij den 5den jaargang) een afzon
derlijk gepagineerd extra-nummer uitgegeven.
♦Algemeen Militair Weekblad voor Nederlandseh-Indië. Opgericht met het doel „te trach5
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ten de grieven der mindere militairen weg te ne
men, alsmede te werken in het belang van liet le
ger”, zag van dit weekblad den Oden April 1917
onder redactie van J. V. den Hoog, het eerste
nummer het licht. In den aanvang verschijnend
om de veertien dagen, werd de uitgave met num
mer 7 (29 Juni) een wekelijkschc.
Blijkens eene mededeeling in het Maandblad
voor den Eur. onderofficier der Landmacht in
Ned.-Indië van 31 Juli 1919, werd de uitgave van
het Militair Weekblad gestaakt.
Bestuur (Het) van de Centrale kas te Batavia
enz. Mot nummer 1
aan belanghebbenden
van den tienden jaargang werd het wenschelijk
geacht meer dan tot dusverre ook in den naam
uitdrukking te geven aan het volksbelang, waar
aan het blaadje is gewijd, en zoo verscheen het
den loden Januari 1922 onder den titel: Blaadje■■
voor het Volkscredietwezen.
Blaadje voor het Volkscredietwezen. Zie: Be
stuur (Hel) van de Centrale kas enz.
Buitenzorgsche (De). Orgaan van de Onderlin
ge Verbruiksvereeniging „De Buitenzorgsche”.
Met het doel om aan het Bestuur gelegenheid te
geven verschillende mededeelingen aangaande de
vereeniging aan de leden te kunnen bekendma
ken, zoowel als om propaganda te maken voor de
vereeniging verscheen in September 1920 het eer
ste nummer van dit periodiek. Zag gedurende den
eersten jaargang elke maand een aflevering het
licht, bij het begin van den tweeden jaargang
(Maart 1921), werd de wenschelijkheid ingezien
do periode van verschijnen een weinig ruimer te
nemen, en wel drie maanden.
Djiwd. Driemaandelijksch tijdschrift, uitgege
ven door het Java-Instituut. Blijkens het woord
ter inleiding door de redactie is het doel, dat met
de uitgifte van dit periodiek beoogd wordt, in
de eerste plaats het bevorderen en verbreiden
van de kennis der inheemsche cultuur van Java,
Madoera en Bali. Van dit tijdschrift, dat van
tal van fraaie illustraties is voorzien, verscheen
onder redactie van Dr. Raden Ario Hoescin
Djajadiningrat, J. Kalis en anderen, bij U.
Koliï en Co. tc Weltevreden, de eerste aflevering
in April 1921. "
'
"" .
Holland’s East India. Bijvoegen: Met nummer
J2 van deel 1 (31 Januari 1921) veranderde het
periodiek in „a bimonthly, illustrated, commer
cial, economical and general reviow”. Bij het eer
ste nummer van deel 2 wordt de paginatuur van
deel 1 voortgezet.
*Indiseh Schoolblad (Het) werd in 1853 door het
Indisch Onderwijzersgenootschap te Batavia
maandelijks in het licht gegeven en leidde een
onopgemerkt bestaan tot in 1858, toen het,in par
ticuliere handen komende, ophield orgaan van
genoemd genootschap te zijn, en onder den naam
van Indische Schoolbode aandrong op verbetering
en uitbreiding van het onderwijs, dat te dien tijde
nog veel tc wenschen o verliet. Het blad mocht zich
niet in de gunst van de autoriteiten verheugen ;
vrees belette daarom de medewerking van de zij
de der rechtstreeks belanghebbenden, en door on
verschilligheid ging het na een tweejarig bestaan
te niet.
(H. Prange in de Catalogus der afd. Ned. Kolo
niën 'van de intern, tentoonstelling te Amster
dam. Leiden, 1883).
Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwe
zen. Bijvoegen: Deelde de redactie in het nummer
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van September 1920 reeds mede, dat de geringe
medewerking haar zou moeten noodzaken de uit 
gave van het tijdschrift stop te zetten, met het
December nummer wordt daaraan gevolg gege
ven. Blijkens een „bericht aan de lezers” wordt
de verdere uitgaaf voorloopig gestaakt, tot meer
dere waarborgen voor geregelde medewerking
verkregen zullen zijn.
Indische Leven (Rei). Bijvoegen: Als herinnering
aan het bezoek der Ncderl.-Indische Handels
commissie aan Japan in October 1920 werd een
extra-nummer (afzonderlijk gepagineerd) uitge
geven.
♦Indische Polichinel (De). Een geïllustreerd
blad, dat van 1880 tot 1882 te Semarang ver
scheen. Volgens H. Prange in zijn artikel „De
drukpers en hare voortbrengselen” behoorde in
1883 ook dit blad, evenals zoo vele in dien tijd
opgerichte, weder tot de geschiedenis,
Indische Post (De). Bijvoegen: Den 3den Decem
ber 1921 verscheen te Bandoeng, onder hoofdre
dactie van Jhr. Jan Feith, hetreerste nummer van
dit geïllustreerd periodiek, uitgave van de N. V.
Publiciteit. Blijkens het programma, waarmede
het blad begint, wil het o.a. zijn: Voorlichtend en
gezaghebbend, doch met erkenning van andercr
mceningen, terwijl het voorts de banden tusschen
Ncderlandsch-Indië en Nederland wil versterken.
Indische Schoolbode. Zie: Indisch Schoolblad
(Het).
Indische Volk (Het). Weekblad van de afdeeling Batavia der Soc. Dem. Arbeiderspartij. Op
gericht in November 1917, verscheen het tot 14
Juni 1919 (no. 34 van den 2cn jaargang) onder re
dactie van het afdeelingsbestuur, waarna het, be
ginnende met dat nummer, werd voortgezet als
weekblad van de Sociaal Democratische Partij.
Jaarbeurs (De). Orgaan van do Verceniging
„Nederlandsch-Indischo Jaarbeurs. Den 2den
Januari 1922 verscheen, geredigeerd door cenc
Commissie van redactie, te Bandoeng het eerste
nummer van dit halfmaandelijksch periodiek,
dat ten doel heeft de verschillende categorieën
van belanghebbenden op eenvoudige wijze op
de hoogte te houden van bijzonderheden betref
fende het jaarbeurswezen in het algemeen en
van het Nedorlandsch-Indischo in het bijzonder.
♦Lakschmi. Een jaarboekje, waarvan in 1840
te Batavia bij Cyfvecren Co. de eerste jaargang in
klein kwarto formaat verscheen. Het bevatte bij
dragen in proza en poëzie, alle in het Hollandsch,
ten deele over Indische, ten dcelc over Europeoschc onderwerpen, afkomstig van W. L. llittcr,
8. A. Buddingh, 8. van Deventer Jsz., W. 11. van
Hoëvell, F. Seclig en anonymi.
Slechts 3 jaargangen (alle ongeïllustreerd) zijn
van „Lakschmi” bekend. De boekjes voor 1841
en 1842 verschenen bij Cyfvecr en Knollacrt,
eveneens te Batavia.
(Persoonlijke mededcelingcn van den lieer S.
Kalft.)
Maandblad voor den onderofficier der Land
macht in Nederlandsch-Indië. Bijvoegen: thans
als Maandblad voor den Europeoschen onderoffi
cier der Landmacht in Nederl.-Indië.
Maandblad „De Oostkust”. Orgaan van de Vereeniging der Inlandscho Ambtenaren ter Oost
kust van Sumatra. Onder redactie van het Be
stuur der Verceniging verscheen in Juli 1919 hot
eerste nummer van dit (Malcische) orgaan bij de
N. V. Sjarikat Tapanoeli to Médan. Iteods met
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het tweede nummer veranderde de ondertitel in:
Orgaan van de Verceniging „Djaksabond” ter
Oostkust van Sumatra.
Militair Tijdschrift. Na de zinsnede-. In 1920
verscheen, onder redactie van J. C. Pabst..........
bijvoegen: de 51e jaargang. Met het eindigen van
dien jaargang staakte de uitgever G. Kolff en Co.
de uitgave. Het Bestuur der Verceniging meende
daarop —ten einde het leven van het „traditioneele stukje Indische Leger” voor afsnijden te behoe
den — te moeten ingrijpen, en nam zelve de uit
gave ter hand. Onder den titel: Indisch Militair
Tijdschrift, raaandelijksche uitgave van de Indi
sche Krijgskundige Vereeniging, zag, met D.
Boeye als onafhankelijk redacteur, de 52e jaar
gang, waarbij met iedere aflevering een nieuwe
paginatuur begint, bij Visser en Co. te Bandoeng
het licht.
Militaire Courant. Zie: Tijdschrift voorliet Ned.Indisclie Leger.
Motor-Tractie. Technisch tijdschrift voor auto
mobiel, motorrijwiel, luchtvaart.Een geïllustreerd
periodiek, dat, onder redactie van Ir. F. L. H.
Dessauvagie, den löden van elke maand (voor
het eerst 15 October 1921) bij de N. V. Boekhan
del Visser en Co. te Bandoeng verschijnt.
Mijningenieur (De). Orgaan van de Vereeniging
van Ingenieurs bij ’s Lands Mijndiensten. Gewijd
aan mijnbouw en Geologie.
Teneinde den mijnbouw en hetgeologisch onder
zoek in Nederland en Koloniën in den meest uitgebreiden zin te bevorderen, zag in Juni 1920 bij
do drukkerij „’t Kasteel van Aemstel” te Welte
vreden het eerste nummer van dit tijdschrift, on
der redactie van Ir. A. Chr. D. Bothé het licht.
De afleveringen van den eersten jaargang zijn alle
afzonderlijk gepagineerd. Bij den tweeden jaargang
loopt de pagineering der afleveringen door.
Nederlandsch-Indisch Rubbertijdschrift. Het
tweemaal ’s maands
slot te lezen als volgt:
uitkomend tijdschrift, dat sedert l Maart 1919
tevens orgaan is van de Ned. Ind. Verceniging
voor den rubbcrhandel, en dat met ingang van
15 Februari 1921 in een Naamlooze Vennoot
schap is omgezet.
Nederlandsch-Indische Coöperatie-gids. Or
gaan van den Nedcrlandsch-lndischen Coöperatie-bond. Den 15cn December 1920 verscheen te
Weltevreden bij de N. V. Indonesische drukkerij
het eerste nummer van dit periodiek, onder re
dactie van den Bondsraad van den N. I. C. B. al
daar. Do verwachting, in dat nummer uitgespro
ken, dat in 1921 geregeld maandelijks een blad
het licht zal zien, werd niet verwezenlijkt — al
thans do tweede aflevering verscheen eerst den
15en Februari van dat jaar.
Ned. Ind. Muzenalmanak. Zio Warnasarie.
Ned. Ind. Volksalmanak. Zie: Warnasarie.
Orgaan van den Bond van Pandhuispersoneel
in Ned.-Indië. In het jaar zijner oprichting (1913)
gaf deze bond do eerste aflevering uit van hot, om
de veertien dagen verschijnend orgaan, welke af
levering, onder redactie van het hoofdbestuur, in
courantvorm te Soerab.aja.het licht zag. In 1916
trad als redacteur op do heer E. Jansen; in 1917 .
word do courantvorm gewijzigd in octavo en de
uitgave in cenc maandelijksche, in welken vorm
het nog verschijnt, thans te Jogjakarta.
Orgaan van den Ned.-Indischen Apothekers Adsistenten Bond. Bijvoegen: Nadat in October 1921
nummer 12 van don zesden jaargang was versche-
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nen werd de uitgave gestaakt. De Pharmacexdischc Bond, orgaan van den Bond van geëmploy
eerden bij de Pharmaccutischc bedrijven in Nederlandsch-Indië, waarvan in November 1921
het eerste nummer verscheen, onder redactie van
het dagclijksch bestuur, is als een voortzetting te
beschouwen van eerstgenoemd orgaan.
Orgaan der N.-I. Onderluitenants-Vereeniging.
Nadat in December 191S van dit orgaan een proef
nummer was verschenen, zag in Januari 1919 bij
de N. V. Visser en Co.te Bandocng liet eerste nummer, onder redactie van het Hoofdbestuur het
licht. Iedere aflevering van dit maandelijks ver
schijnend tijdschrift is afzonderlijk gepagineerd.
Orgaan van de Vereeniging van Spoor- en
Tramweg-Personeel inNederlandsch-Indië.Het slot
te lezen als volgt: .... om in een tweemaal
’s maands verschijnend orgaan te worden omgezet
onder den titel: De Volharding, Orgaan.. .. enz.
Onder dien naam verscheen het, geredigeerd door
P. Bergsma, geregeld tot 23 October 1920 (no.
9/10), in welk nummer wordt aangekondigd dat
de regelmatige verschijning niet meer kan verze
kerd worden, omdat men noodgedwongen naar
een andere drukkerij moet uitzien. Aan de drukkerij-moeilijkhcden werd intusschen tegemoetge
komen, zoodat de Volharding in Februaril921 we
der verscheen, thans bij de drukkerij Sinar Djawa te Scmarang. Ieder nummer is afzonderlijk ge
pagineerd.
Pharmaceutische Bond (De). Zie: Orgaan van
den Ned.-Indischen Apothekers Adsistenten Bond.
Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië.
Met toestemming van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië uitge
geven onder medewerking van de Afdeeling„Posten Telegraafdienst” van het Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken. Batavia, G. Kolfï en
Co. Slechts twee uitgaven zijn bekend, n.1. van
1883 en 1884.
Van dezen gids zou geen melding gemaakt zijn,
ware het niet dat in de uitgaaf van 1883 een
overzicht voorkomt van de ontwikkelingsgeschie
denis zoowel van den post- als van den telegraaf
dienst inNederl-Indië van de hand van den toenmaligen hoofdinspecteur, chef van den dienst
G. W. ten Brum meier.
In 1897 verscheen te Batavia de le jaargang
van den Post- en Telegraafgids voor NederlandschIndië, welke gids kan beschouwd worden als een
voortzetting van eerstgenoemde.
Revue (De). Een algemeen, geïllustreerd week
blad, waarvan, onder redactie van G. M. Hekkelman, het eerste nummer den 18den December
1920 te Weltevreden verscheen. Uitgeefster de
N. V. Drukkerij De Unie.
♦Schoolblad voor Nederlandsch-Indië (Het). In
1875, nadat de uitgave van de Indische Schoolbo
de (zie aldaar) moest worden stopgezet, werd nog
maals eene poging beproefd om een orgaan van
het onderwijs in het leven te roepen: het School
blad voor Nederlandsch-Indië, doch ook dit
bleek geen levensvatbaarheid te bezitten.
(H. Prange in den Catalogus der afd. Ned. Ko.loniën van de intern, tentoonstelling te Amster
dam. Leiden, J883).
Sociaal leven. Bijvoegen: Aanvangende met
den 3den jaargang (1G Januari 1922) verschijnt
het blad tweemaal per maand onder den titel:
Sociaal Leven en Streven. Orgaan van den centralen Raad der Nederlandsch-Indische Katho-

lieke Sociale Bonden, onder hoofdredaktio van
J. J. A. do Groot to Bandoong.
Spoorbond (De). Orgaan van den Bond van liet
Europeesch personeel bij de Spoor-cn Tramwe
gen in Ned.-Indic. Uitgegeven bij de N. V. Jalin’s
drukkerij te Malang, verscheen in Juni 1920 onder
redactie van J. I. do Rochemont het eerste num
mer van dit maandclijksch periodiek, waarvan
iedere aflevering afzonderlijk is gepagineerd.
Met
Taak (De). Het slot te lezen als volgt:
dit nummer, tevens„Indische Stemmen” no. 39,
begint eene nieuwe pagineering. Het nummer van
24 December 1920 verscheen met een afzonderlijk
gepagineerde bijlage, bevattende een vertaling
door H. E. Steinmetz van: Labour and the new
social order. De 5e jaargang (0 Augustus 1921) be
gint als no. 209; de pagineering sluit aan bij het
laatste nummer van den vorigen jaargang.
Vrije Woord (Het). Bijvoegen: Beginnende met
het nummer van 1 Juni J920 verschijnt „Het
Vrije Woord” als Orgaan van de Partij der Kommunisten in Indiö (Perserikatan Kommunist di
India). Na nummer 1 van den Gen jaargang ver
schijnt het orgaan vrij ongeregeld.
De
♦Warnasarie. Het slot te lezen als volgt:
uitgave werd daarna gestaakt, en het jaarboekje
vervangen door den Ncd.-Ind. Muzenalmanak,
die het niet verder bracht dan tot den eersten
jaargang, evenals zijn opvolger, de Ned.-Ind.
Volksalmanak, die mede slechts éénmaal ver
scheen. Behalve letterkundige, bevatte Warnasarie ook bijdragen van land- en volkcnkundigen
aard, met betrekking tot Indiö.
Zweep (De). Een wreed weekblad. Het grootste
weekblad van den Oriënt. Onder hoofdredactie
van Jan Karwats (pseudoniem van D. W.
Berretty) verscheen den 2don Januari 1922 te
Weltevreden het eerste nummer van dit geïllus
treerd periodiek. Als Hoofdredactic, directie en
administratie wordt het persbureau „Aneta” to
Weltevreden genoemd.
B. TIJDSCHRIFTEN ,IN NEDERLAND OP
GERICHT, WELKE UITSLUITEND AAN
INDIË ZIJN GEWIJD.
♦Bandera Wolanda. Bijvoegen: De uitgave is se
dert gestaakt.
Berichten van het Inlichtingsbureau voor den
Indischen Dienst van het Ministerie van Koloniën.
Een blaadje, dat voorloopig ééns in do drie maan
den wordt uitgegeven, met het doel meer regelma
tig voorlichting to geven aan hen, die een werk
kring wenschen te zoeken in Ned.-Oost-fndisehen
Landsdienst. Het eerste nummer zag in October
1920 het licht.
Indische Gids (De). Het slot te lezen als volgt:
.. ..Hoofdredacteur E. A. A. van Heckeren. Te
beginnen met den 44en jaargang (Januari 1922)
wordt de maandelijkschc bibliographie voor Oost
en West-Jndiö niet meer voortgezet. Voor oen
overzicht van den inhoud, zie het:
Alphabetisch Register, op de (elk uit 2 doelen
bestaande) jaargangen 1879 t/m 1903, bewerkt
door J. E. de Moyier, en in 1904 bij do Bussy
verschenen.
Nieuw Indië. Orgaan van hot Comité „Nieuw
Indiö”. Den Öden October 1921 opgoricht met
het doel: „de voorlichting van het Ncdorlandscho
volk en do Nederlandscho volksvertegenwoordi
ging telkens wanneer daartoo aanleiding bestaat,
ter bevordering van eene snelle ontwikkeling van
Nederl.-Indië in democratische richting”, gaf dit
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Comité in Januari 1922 het eerste nummer uit
van een orgaan, dat als bijlage van het tijdschrift
Vrije Arbeid (zie aldaar) verscheen, doch ook
tevens afzonderlijk verkrijgbaar werd gesteld.
Druk en uitgever zijn als dio van laatstgenoemd
periodiek: als adres voor de redactio wordt ge
noemd Mr. Chr. P. van Wijngaarden to’s Gravenhage.
Orgaan van de Indische Club. Opgericht met het
doel een band te vormen tusschen „hen, die in het
verre Insulinde hun jeugd hebben doorgebracht,”
en tusschen „hen, die Indisch voelen en denken”,
zag den len April 1921 bij W. D. Meinema te
Delft, onder hoofdredactie van Th. K. L. van
Dort het eerste nummer van dit, den len van el
ke maand verschijnend periodiek, het licht.
♦Pintoe-Perniagaan. Bijvoegen: De uitgave is
sedert gestaakt.
Technisch tijdschrift voor Nederland en Ned.Indië. Dit tijdschrift is eene voortzetting van het,
slechts één jaar bestaan hebbend Technisch tijd
schrift voor Ned.-Indië (zie aldaar), en van het, bij
de firma A. Oosthoek te Utrecht verschijnend
Technisch tijdschrift. Na de samenvoeging dier
beide periodieken verschijnt het bij de Maat
schappij tot exploitatie van technische uitgaven
te ’s-Gravenhage, onder redactie-van A. Vosmaer.
♦Technisch tijdschrift voor Ned.-Indië. Bijvoe
gen: In dezen vorm bleef het tijdschrift slechts
één jaar bestaan. Het werd voortgezet onder den
titel: Technisch tijdschrift voor Nederland en
Ned.-Indië (zie aldaar).
C. PERIODIEKEN, DIE VAN TIJD TOT TIJD
BIJDRAGEN OVER KOLONIALE ON
DERWERPEN BEVATTEN.
Algemeen letterlievend maandschrift. Zie: Amsterda/nsrh letterlievend maandschrift.
♦Algemeene Konst- en Letterbode voor meer
en min-geoefenden. Den 4den Juli 1788 te Haar
lem bij A. Loosjes verschenen, werd de uitgave
met den 73cn jaargang, den 4dcn Januari 1802
gestaakt. De Letterbode verscheen steeds bij A.
(later bij de ErvenJLoosjes, en stond bij het einde
van zijn bestaan onder hoofd redactie van Dr. L.
J. F. Janssen. Herhaaldolijk werden bcoordcelingen van koloniale geschriften opgenomen.
♦Amsterdamseh letterlievend Maandschrift.
Eene verzameling van boekbeoordeelingcn en
mengelwerk voor allerlei klassen van lezers. Ver
scheen to Amsterdam bij A. Vink van 1817 tot
1821 en word voortgezet onder den titel: Alge
meen letterlievend maandschrift, waarvan in
1851 te Utrecht bij J. G. van Tcrveen en Zn. het
laatste nummer het licht zag.
Het maandschrift bevatte tal van beoordoolingen van boekwerken, dio koloniale onderwerpen
behandelden.
Hout. Weekblad voor houthandel en houtbe
werking, waarin opgenomen „Het Houtbedrijf",
orgaan van den Ncderlandschen Houtbond, de
Ned. Ver. van workgevers in het Kuipers- en
Kistenmakorsbedrijf on de Nedorl. Vorecniging
van fabrikanten van timmerwerken. Onderdozen
titel verschijnt thans te ’s-Gravenhage de 2e jaar
gang van een periodiek, waarin af en toe zeer belungrykc artikelen voorkomen over houtsoorten,
enz. in de Nederlandsche koloniën.
♦Loods (De). Politick-economisch-litcrair week
blad. Orgaan van den Economischen Bond. Don
28cn Maart 1918 zag onder hoofd redactio van Air.
Aug. Mesritz bij H. D. Tjeenk Willink en Zn. te
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Haarlem het eerste nummer het licht van dit pe
riodiek, waarvan de meeste afleveringen geïllus
treerd zijn, en waarin van tijd tot tijd zeer be
langrijke artikelen verschenen, betrekking heb
bende op Nederlandsch-Indic of op Indische toestandon. Met nummer 24 van den 4den jaargang
(1 September 1921) werd de uitgave van het
weekblad, dat sedert 15 Juli 1920 onder redactie
stond van mr. Joh. J. Belinfante, gestaakt.
Als een voortzetting van „de Loods” is te be
schouwen .,De Vrijheid" (zie aldaar).
♦Nederlandsch zeewezen (Het). Bijvoegen: Na
het eindigen van den 20en jaargang (1921) werd
het tijdschrift veranderd in: Ons Element, geïllus
treerd weekblad voor zeewezen en watersport,
waarin tevens de 3e jaargang van „Ons Element”
werd opgonomen. Het werd officieel orgaan van
de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, der
Verbonden Zeilvercenigingen en van het Comité
voor Wherry-wedstrijden en verschijnt, onder
hoofdredactie van A. L. E. Ram bonnet, te Am
sterdam bij Van Munster’s Uitgevers Maatschap
pijNeerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Een maandblad, waarvan thans
bij do N. V. Geuze & Cos. Drukkerij te Dordrecht,
de 2Ge jaargang het licht ziet. Neerlandia bevat
geregeld zeer be'angrijko bijdragen over Nederl.Indiö.
♦Nieuwe Recensent (De). Tijdschrift voor weten
schap en smaak. Onder medewerking van een
aantal Vaderlandsche geleerden on letterkundi
gen. Een periodiek, dat van 1858 tot 1861 te Am
sterdam bij J. en J. Mannoury verscheen, en
waarin herhaalde malen bijdragen over onderwer
pen van kolonialen aard verschenen.
Als voorgangers van dit periodiek zijn te be
schouwen: „De Recensent, ook der recensenten”.
Amsterdam bij J. v. d. Hcy, 1805—1850, en „De
Recensent", Algemeen letterlievend maandschrift.
Amsterdam, bij J. v, d. Hcy, 1851—1857.
Ons Element. Zie: Nederlandsche Zeewezen
(Het).
Pioneer (The). Bijvoegen: Nadat in September
1920 nummer 12 het licht had gezien, verscheen
nummor 13 eerst in Juli van het volg. ndo jaar.
Recensent (De). Zie: Nieuwe Recensent (De).
♦Vaderlandsche Letter Oefeningen, behelzende
oordeelkundige berigten van de werken der beste
schrijveren, nauwkeurige gedagten over vorschcidono onderwerpen; benevens vrijmoedige aan
merkingen over Ncderduitsche werken en sclirifton, die dagelijks in ons Vadorland uitkomen. On
der dezen titel verscheen in 1761 bij A. van der
Kroo te Amsterdam hot eorsto deel van een geïl
lustreerd periodiek, waarin van tijd tot tijd bij
dragen over onderwerpen, de Nederlandsche ko
loniën betreffende, voorkomen. Bij don llOon
jaargang (1876) werd do uitgave van do Letter
oefeningen - welke toen onder redactio van Dr.
J. W. Bok te Leiden bij P. van Santen versche
nen - gestaakt.
Vrije Arbeid. Maandblad gewijd aan de vraag
stukken van den dag. Onder redactie van Dr. R.
do Waard on Mr. S. K. de Waard verscheen in
Maart 1921 to Rotterdam (Directeur-uitgever B.
Knol) het oorsto nummor van dit periodiek, een
voortzetting van hot tijdschrift Vryc Arbeid,
Maandblad voor Kunst, Wetenschap en Handel,
waarvan in Juli 1919 de uitgavesten gevolge van
don druk dor tijden, werd stop gozet. Terwijl vroe-
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ger bijna uitsluitend Nederlandsche belangen
werden besproken, wordt thans ook aan Indic
(Oost- en West-) ruime aandacht gewijd. Het
tweede nummer van het tijdschrift — April 1921
— verschijnt dan ook met den ondertitel: Maand
blad voor Nederland en Indic. Sommige afleverin
gen zijn van illustraties voorzien.
Vrijheid (De). Algemeen Nederlandsch Week
blad. Orgaan van den Vrijheidsbond. Den 7den
September 1921 verscheen bij de N. V. Drukkerij
en Uitgevers Maatschappij de Vlijt te Arnhem
het eerste nummer van dit, onder journalistieke
leiding van Mr. J. J. van Bolhuis staande, geil
lustreerdc blad, dat te beschouwen is als een
voortzetting van het orgaan „de Loods” (zie al
daar). Het bevat zeer belangrijke bijdragen over
Nederlandsch-Indië.
* Water. Het slot te lezen als volgt: .... Het eer
ste nummer van dit periodiek zag in Juli 1917 te
’s-Gravenhage het licht. Ten gevolge van de zeer
nauwe verwantschap, welke bestaat tusschen de
watervoorziening en het gasbedrijf, werd met
nummer 1 van den 6den jaargang (6 Januari
1922) het tijdschrift „Water” uitgebreid tot „ Wa
ter en Gas”; tegelijkertijd werd het blad van
maandblad in een veertiendaagsch periodiek ver
anderd onder den volledigen titel: Water en Gas.
Veertiendaagsch tijdschrift voor watervoorzie
ning, gasindustrie, sanitair-techniek en rioleering,
tevens orgaan van de vereeniging voor waterleidingsbelangen in Nederland.
Water en Gas. Zie: Water.
Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner
Gcsellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte. Een fraai geïllustreerd tijdschrift,
waarvan bij Behrend & Co. te Berlijn thans de
52e jaargang het licht ziet, en dat van tijd tot tijd
zéér belangrijke artikelen over ethnologie betref
fende Nederlandsch-Indië bevat.
D. ZENDINGSTIJDSCHRIFTEN, ZOOWEL
IN NEDERLAND ALS IN NEDERL.INDIË OPGERICHT.
Java-Cent (De). Zcndingsblaadje uitgegeven
door het Java-Comité te Amsterdam. Een maand
blaadje, dat zeer veel bijzonderheden op ethnografisch gebied bevat.
Lichtstralen op den akker der wereld. Helslot
te lezen als volgt:.............. en verschillende bij
dragen bevat in verband met de zending, ook in
Ned.-Indië. In het tijdschrift, dat thans vanwege
den Zendingsstudicraad wordt uitgegeven door de
drukkerij van de stichting Hoenderloo, zal te be
ginnen met den 28en jaargang (1922) af en toe het
werk der inwendige zending behandeld worden.
Lunteren. In September 1921 verscheen te
Utrecht hot eerste nummer van dit blad—eene
driemaandelijksclie uitgave van den Zendingsstudieraad — dat, onder voorloopige redactie
van Ds. J. Krüger, Ds. J. J. Stam en S. A.
van Hoogstraten, nader wil bevestigen het con
tact met Indië gelegd op de Zcndingsconferenties, welke vanwege den Studie-Raad te Lan
teren, worden gehouden.
Maandblad der Samenwerkende Zendingscorporaties. Bijvoegen: Beginnende met den 4den
jaargang (1921) Avordt de titel opnieuw veran
derd, thans in: Nederlandsch Zendingsblad.
Nederlandsch Zendingsblad. Zie: Maandblad der
samenwerkende Zendingscorporalies.
Nederlandsch Zendingsjaarboekje. Zie NederInndsche Zendings-Almanak.

Nederlandsche Zendings-Almanak. Hel slot te
lezen als volgt: ............ waarna cle uitgave tijde
lijk werd gestaakt tot 1922. Thans gaat een
nieuwe druk ter perse, welke bevatten zal een
statistisch overzicht van de Protestantsche Zen
ding en de R.K. Missie in Oost- en Wcst-Indic, benevens een jaaroverzicht over den zendingsarbeid en een alphabetische lijst van zendingsarbeiders.
Onze Missiën in Oost- en West-Indië. Bijvoegen:
Te beginnen met het le nummer van den öden
jaargang (15 Augustus 1921) verschijnt het or
gaan om de twee maanden als Koloniaal MïssieTijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging.
Timor-Bode (De). Tusschen: „Uitgave van de
Commissie voor de Timor-Zending” en „onder re
dactie van”.... enz. bijvoegen: Oorspronkelijk
een bijvoegsel van het kerkbriefje voor de Pro
testantsche Gemeente te Buitenzorg c. a., werd
het met nummer 3 een afzonderlijk verschijnend
orgaan,
Zendingsblad voor de Classis Rotterdam
der Ned. Herv. Kerk ten behoeve van de
Zendingsposten Boeli en Weda, Kasigoentjoe
en Roembia, Uitgave van de Classicale Com
missie voor de Kerkelijke Zending. Een maan
delijks bij D. van Sijn & Zonen te Rotterdam
verschijnend periodiek, onder redactie van Ds.
G. H. Wagenaar. Den len Mei 1916 zag het
eerste nummer het licht.
Zendingsblad (Ons). Van dit onder redactie
van Jvr. H. B. de la Bassecour Caan staande,
maandelijks verschijnend zendingstijdschrift
voor de jeugd zou hier geen melding zijn ge
maakt, ware het niet dat het periodiekje, dat
uitgegeven wordt vanwege den ZendingsstudieRaad door de drukkerij Stichting „Hoenderloo”
te Hoenderloo, geregeld ethnographischc en geographisehe gegevens bevat die, in populairen
vorm gegoten, er veel toe bijdragen de kennis
omtrent de Nederlandsche koloniën bij het op
komend geslacht to vergrooten. Het blaadje, dat
van goede illustraties is voorzien, beleeft thans
reeds zijn twaalfde levensjaar.
Maart 1922.
M. C. M.
OUDHEDEN (Hindoetijd). Tampaksiring. Dorp
in het district Oeboed der oiiderafd. Bangli op
Bali, bekend doordat er zich het oudste mo
nument van Bali bevindt. Aan de steile oevers
van de Pakërisan zijn, tegenover elkander en
door de rivier gescheiden, respectievelijk vijf
en vier groote nissen in den rotswand uitge
houwen, ieder bevattende een volledige tem
pel -fa^ade. Onder elk dier'tem pels verborg een
gleuf een lijkurn van liet gebruikelijke in negen
vakken verdeelde model, en boven den ingang gaf
een korte inscriptie aan, wie er was bijgezet.
Slechts één der opschriften is geheel gespaard ge
bleven en blijkt te luiden: „de vorst, bijgezet te
Djaloe”. Twee andere, gedeeltelijk leesbaar, zijn
aan prinsen uit ’s konings omgeving gewijd. In
een tiende nis, op eerbiedigen afstand gelegen, is
de rijksbestierder bijgezet. Naast de reeks van vijf
nissen is, eveneens uit de levende rots, een geheel
klooster uitgehakt, waarin duidelijk de cellen der
monniken en hun gemeenschappelijke vergader
zaal te herkennen zijn.
De beteekenis van het gcheele complex is
hoogstwaarschijnlijk een koninklijke bijzetplaats,
met het klooster voor de geestelijken, die aan de
graven de noodige ceremoniën moesten verrich-
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ten. Blijkens de gebruikte schriftsoort dateert
deze stichting uit de elfde of twaalfde eeuw, ter
wijl zij kunsthistorisch van bijzonder belang is,
doordat de tempelfa^ades een dakvorm verton
nen, die juist tusschen den Midden-Javaanschen
en den Oost-Javaanschen instaat en een op Java
verloren geganen schakel tusschen die beide perio
des voor ons hebben bewaard.
Literatuur. Krom in Bijdr. Kon. lnst. 7G (1920),
bl. 483—485, en Damstó in Oudheidk. Verslag,
2de kwartaal 1921, bl. GO—64./ ~
ENGELBRECHT, (Mr. WII/LEM ANTHONIE).
Op 10 Februari 1839 te Batavia geboren, studeer
de aan de Leidsche hoogescliöoTen werd op 14
Januari 18G2 tot doctor in de beide rechten be
vorderd, na verdediging van het proefschrift,,Art.
2 Regeeringsreglement van N.-I.,in verband met
art. 17 R.R. en de Nederlandsche wetgeving op
het Nederlanderschap”. In hetzelfde jaar tot O.-I.
ambtenaar eerste klasse aangesteld, doorliep hij
achtereenvolgens de verschillende rangen der
rechterlijke macht, was hij o.a. in 18G5 auditeur
militair bij den krijgsraad voor de Z.O. afd. van
Borneo. Als president van den raad van justitie
te Semarang deed hij zich als scherpzinnig jurist
kennen. Tot ’s Hofs vice-presidium geroepen,ver
wisselde hij in 1891 dat ambt met het Directeur
schap van Justitie en maakte sedert 1S93 deel uit
van den Raad van N.-I. In dit hooge college was
hij tot 1897 werkzaam, in welk jaar hij op verzoek
eervol uit ’s lands dienst werd ontslagen. Daarna
vestigde hij zich te ’s Gravenhage, alwaar hij tot
zijn dood (28 Oct. 1921) woonde.
Als Dir. v. Just. ontwierp hij in 1892 eene om
vangrijke herziening van het Rcgl. op de rechter
lijke organisatie en van het Inlandsch Regle
ment, die beoogde de rechtspraak beter aan hare
bestemming te doen beantwoorden. Bij eene in
terpellatie in do Tweede Kamer der St. Gen. had
de bekende rechtsgeleerde Mr. J. A. Lcvy scherpe
critiek uitgeoefend op ’s Hofs rechtspraak in bur
gerlijke zaken. Deze bespreking van verschillen
de arresten had aanleiding gegeven om van Regeeringswege de vraag onder de oogen te zien of de
samenstelling van het opperrechtelijk college wel
beantwoordde aan de oischen, die daaraan kon
den en moesten worden gesteld. De lieer E. wees
er op, dat de revisie van vonnissen der inlandsche
rechtbanken langzamerhand hoofdtaak van het
Hof was geworden, dat die taak ontwijfelbaar
steeds in om vang zou toenemen en in toenemen
de mate nadceligcn invloed zou uitoefenen, gelijk
zij reeds uitgeoefend had, op zijne samenstelling.
Voor die revisierechtspraak werden geene hooge
eischen van juridische bekwaamheid gesteld,
terwijl met het oog op do verhouding van drie z.g.
strafkamers tot ééno civielrechtelijke, veelal het
beginsel werd gehuldigd, dat de meerderheid der
raadsheeren mocht bestaan uit criminalisten,
welke echter op burgerrechtelijk gebied vreem
delingen waren Het kleine kader der recht, amb
tenaren in N.-I. maakte het bezwaarlijk zoovele
raadsheeren te leveren als de bestaande organi
satie medebracht. Overbrenging dor revisie van
het Hof bij de raden van justitie op Java was
daarom een gebiedende eiseh. Daaraan knoopte
de heer E. vast de uitbreiding der rechtsmacht
van de residenticgereehten in burgerlijke en
strafzaken, afschaffing der rechtbanken van
omgang enz. Eene aanzienlijke verhooging dor
traktementen van raadsheeren, presidenten van
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raden van justitie en andere rechterlijke ambte
naren werd voorgesteld, welke mogelijk zou ge
maakt worden door de belangrijke emolumenten
der griffiers van de raden v. j. voornl. voor do
overschrijving van onroerende goederen en het
verlijden van hypotheekakten verschuldigd, ten
bate van den Lande te brengen.
Dit ontwerp-Engclbrecht heeft in hoofdzaak
geleid tot de omvangrijke reorganisatie van het
rechtswezen van N.-I. door Minister Oremer bij de
Staten-Generaal ingediend cn in 1900 tot wet ver
heven.
De naam des hoeren Engelbrecht is ook ver
bonden aan de bezorging van eene uitgave van de
Ned.-Ind. wetboeken (1890), die door nauwkeu
righeid en bruikbaarheid uitmuntte en vele her
drukken beleefde. De editie-Engelbreeht is nog
steeds het wetboek, dat gemeenlijk geraadpleegd
wordt.
'Wy/'
ADOPTIE. Bij ordonnantie (Ind. Stb. T917 • no. 129, gewijzigd bij Ind. Stb. 1918 no, 356) is de
privaatrechtelijke toestand geregeld van do Chineezen op Java en Madoera, Sumatra’s Oost
en Westkust, Tapanoeli, Mënado, Celebes en
Onderhoorigheden, Amboina, Ternate en Timor en in hoofdzaak het Burgerlijk Wetboek
en het Wetb. van Kooph. op hen toepasselijk
verklaard. Hare inwerkingtreding is vastgesteld
oj> 1 Mei 1919 (Ind. Stb. no. 84). Sedert dien
is in het Staatsblad van 1921 no. 78 openbaar
gemaakt een Kon. Besluit, welke de mogelijk
heid opent om de -werkingssfeer van evengemelde regeling en de invoering van den Burgerlij
ken stand uit te breiden tot alle Chineezen in de
overige gcw'esten. Een ordonnantie, welke die
uitbreiding daadwerkelijk maakt, kan in afzienbaren tijd worden verwacht. De overige Vreem
de Oosterlingen blijven onderworpen aan Ind.
Stb. 1855 no. 79, hetwelk slechts een gedeel
telijke toepasselijk verklaring van het voor Euro
peanen goldende civiel recht uitspreekt.
De op het Burg. Wetb. voor Chineezen ge
maakte uitzonderingen houden verband met de
instelling van een afzonderlijken Burg. Stand voor
Chineezen (Ind. Stb. 1917 no. 130) en met de be
doeling om in de bepalingen betreffende aangiften
en afkondigingen van het huwelijk en het sluiten
daarvan eenigo vereenvoudiging aan te brengen.
In de artt. 5 t/m 15 der ord. (Ind. Stb. 1917 no.
129) is eene aanvulling van het burg. rocht vastge
steld, welke het instituut der adoptie, tot dusver
beheorscht door do rosolutio van 9 Mei 1769, wel
is waar bestendigt, maar het slechts toelaat
wanneer moet worden voorzien in de voort
zetting oencr familie, die anders zou uitsterven.
Jndien een Chinees uit zijn huwelijk geen zoon
heeft als geslachtsvoortzetter, kan hij zulk een
voortzetter bij notarieelo akte adoptoeren. Van
die adoptie moet de notaris binnen 24 uren aan
do weeskamer kennis geven met opgavo van
namen en leeftijd van den geadopteerde (adoptivus) en diens werkelijke ouders cn van do
namen van de adoptanten. Sterft do huisvader
alvorens hij een zoon heeft gekregen, dan kan
zijne weduwe nog op dezelfde wijze adoptoeren
(posthume adoptie). Vrouwen mogen niet ge
adopteerd worden; zoodanige adoptie zou van
rechtswege nietig zijn ovonals die nietigheid van
zclvo (d.i. zonder uitdrukkelijke nietigverklaring
door den rochter) intreedt, wanneer bij andere
akte dan ccno notarieelo zou zijn goadopteerd.
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Die uitdrukkelijke nietig- of ongeldig verklaring
der adoptie is intusschen in verschillende andere
gevallen noodig (art. 15 lid 3). Gevolg van de
adoptie is dat de geadopteerde in alle opzichten
wordt zoon van den adoptant en dat bij diens
leven geen tweede adoptie kan plaats hebben.
Is de adoptant gehuwd, dan dient hij gezamenlijk
met zijne vrouw de adoptie te bewerkstelligen;
is het huwelijk ontbonden, dan adopteert de man
alleen. Posthume adoptie kan door de weduwe
slechts plaats hebben als de man geen eigen of
adoptiefzonen nalaat. Intusschen kan de man
die soort adoptie in de toekomst onmogelijk
maken door in zijn testament uitdrukkelijk te
bepalen dat hij haar niet wil. Geschiedt zij toch,
dan kan de nietigverklaring in rechten worden
gevorderd. De posthume adoptie is eigenlijk
aan geen termijn gebonden, maar wordt feitelijk
tot 6 maanden beperkt. Immers het voorschrift
bestaat dat de Weeskamer, op voorbeeld van de
curateele over de ongeboren vrucht, gedurende
dat tijdperk alle noodige en dringende maat
regelen neemt om het behoud en beheer der
goederen van den toekomstigen mede-erfgenaam
in den persoon van den mogelijkerwijze te adopteeren persoon te waarborgen; na die 6 maanden
wordt de geadopteerde niet meer als erfgenaam
aangemerkt. De eens rechtsgeldig gedane adoptie
kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Onder
linge overeenstemming om haar als niet gedaan
te beschouwen, sorteert geenerlei effect, terwijl
de adoptie van kracht blijft al krijgt de adoptiefvader een of meer eigen zoons. Overlijdt de ge
adopteerde vóór zijn adoptiefvader dan is eene
nieuwe adoptie geoorloofd, mits hij dan zelf geen
zoons nalaat (de dochters van den geadopteerde
blijven erfgenamen).
De geadopteerde zelf moet zijn Chinees (dit zelfs
zonder eenige restrictie tot de bewoners der in
ord. 1917 no. 129 genoemde gewesten), ongehuwd
en kinderloos, nog niet door een ander rechtsgel
dig geadopteerd, minstens 18 jaar jonger dan zijn
adoptiefvader, 15 jaar jonger dan zijn adoptiefmoeder. Hij kan zijn een bloedverwant van den
adoptant, wettige of natuurlijke, maar dan moet
hij tot den gemeenschappelijken stamvader in
denzelfden graad van afstamming komen te
staan als waarin .hij tot dezen vóór de adoptie
door geboorte stond.
Iemand kan dus Wel zijn neef (derde graad,
de fransche „neveu” tegenover „cousin”, ■ vierde
graad), maar niet zijn achterneef adopteeren,
want in het eerste geval stond hij tot den ge
meenschappelijken stamvader in den tweeden
graad en blijft die graad gehandhaafd, in het
laatste geval tot dien stamvader in den derden,
terwijl hij door de adoptie in den tweeden zou
komen. Het is overigens onnoodig, dat de ge
adopteerde dezelfde Sèhnaam heeft als de adop
tant. Dat de adopteerende personen hunne toe
stemming tot de adoptie moeten geven, zou
reeds van zelve spreken, indien de wettelijke
verordening het niet uitdrukkelijk vermeldde.
Die van den adoptivus wordt slechts vereischt
als hij den leeftijd van vijftien jaren heeft be
reikt. Is de adoptivus een wettig kind, dan is
noodig (hetzij hij meer- of minderjarig is) de
toestemming zijner ouders of bij vóóroverlijden
van een hunner van den langstlevende, tenzij die
eerder overledene de hertrouwde moeder is.
In dit geval en ook wanneer beide ouders zijn

overleden, is voor een minderjarige de toestem
ming van den voogd en van de Weeskamer nood
zakelijk. Is de adoptivus een natuurlijk kind,
dan wordt gevorderd de toestemming zijner
ouders, indien hij door beiden is erkend, of bij
vóóroverlijden van een hunner van den langst
levende, of indien hij slechts door een hurmer
is erkend, de toestemming van dezen. Heeft
geenc erkenning plaats gehad of zijn de ouders,
die erkend hebben, overleden, dan is voor de
adoptie van een minderjarig natuurlijk kind
voorwaarde de toestemming van den voogd en
van de Weeskamer. Bij posthume adoptie is
eisch: de toestemming van de meerderjarige
broeders en van den vader van liaar overleden
echtgenoot. Bestaan die niet of zijn zij niet in
Ned.-Indië gevestigd, dan is voor een geldige
adoptie noodig de toestemming van twee der
naaste in N.-I. gevestigde meerderjarige manne
lijke bloedverwanten van vaderszijde van den
overledene tot den vierden graad ingesloten.
Weigert intusschen zulk een bloedverwant die
toestemming te verleenen, dan kan zij worden
vervangen door eenc machtiging van den raad
van justitie.
De gevolgen der adoptie zijn dat de geadop
teerde krijgt den geslachtsnaam van zijn adoptiefvader in de plaats van den zijne. Hij treedt uit
zijn familie, wat evenwel niet wegneemt dat
enkele burgerlijke betrekkingen met zijne
vleeschelijke ouders en verwanten blijven voort
bestaan. Zoo zal de opsomming der graden van
huwelijksverbod voor hem onveranderd gelden,
is hij niet gerechtigd als getuige bij authentieke
akten op te treden als zijne vroegere verwant
schap dat verbood (art. 14). Hij wordt geheel
gelijkgesteld met een wettigen zoon behoorende
tot het gezin van zijne adoptiefouders. Voor zijn
huwelijk behoeft hij dan ook de toestemming
van zijne nieuwe ouders, echter niet van zijne
eigene, terwijl hij als erfgenaam gaat vóór de
opgaande linie en de broeders en zusters.
Partijen hebben voor den notaris in persoon
te verschijnen of bij monde van een speciaal
daartoe bij notariecle akte gemachtigde. De
vader, broeders en verdere bloedverwanten, die
bij een posthume adoptie hunne toestemming
moeten verleenen, kunnen de machtiging daartoe
gezamenlijk bij éóne en dezelfde akte verleenen;
dit geldt echter niet voor hem, die als vader of
voogd den adoptivus in adoptie geeft. Van de
adoptie wordt op vordering van elke belang
hebbende aan den kant der geboorteakte van
den geadopteerde melding gemaakt. Het ont
breken dier aanteekening kan echter nimmer
aan den geadopteerde worden tegengeworpen
om zijne adoptie te ontkennen. Men bedenke
overigens dat de nieuwe regeling geene ver
kregen rechten aantast. Eene rechtsgeldige adop
tie vóór 1 Mei 1019 (op Java en Madoera enz.)
verricht, blijft dus o.a. onaantastbaar voor do
Chineezen op Java enz.
Behalve de reeds in deel I aangehaalde litera
tuur en don arbeid van Mr. P. H. Erom berg Sr.
is in Tijdschrift van het Recht in N.-I., CXII
bl. 346 en vgl. overgedrukt eene verhandeling
van Mr. F. J. H. Co wan „De nieuwe regeling
van den privaatrechtelijken toestand en van
den burgerlijken stand der Chineezen”, welko oor
spronkelijk in hot Tijdschrift voor Notarisambt, Z'
Vendu wezen en Fiscaalrecht was opgenomen/
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BURGERLIJKEN STAND (REGISTERS VAN
DEN). Bij ordonnantie in Ind. Stb. 1917 no.
130 (inwerkinggetreden op 1 Mei 1919) is (zie
ADOPTIE) voor de Chineezen op Java en
Madoera enz. eene regeling van den Burg. Stand
in het loven geroepen, die bestemd is tot alle
Chineezen in alle gewesten van N.-I. te worden
uitgebreid. Verg. Ind. Stb. 1920 no. 396. Evengemeldc regeling is gegrondvest op dezelfde be
ginselen als voor Europeanen gelden. Als regel
zijn dezelfde autoriteiten met de aanhouding der
registers belast; de Gouv. Gen. kan echter anders
bepalen. In de ordonnantie in Ind. Stb. 1919 no.
81 zijn voor enkele plaatsen, zooals Krawang, Soebang (res. Batavia), bestuursambtenaren aange
wezen,*315 uitsluitend voor de Chineezen fungeeren. Ook te dezen kunnen buitengewone ambtena
ren van den B. S. optreden. Er bestaan geen regis
ters voor huwelijksaangiften en -afkondigingen;
echter zijn de bepalingen omtrent de registers
nagenoeg gelijkluidend met die voor Europeanen.
Er bestaat eene afzonderlijke regeling van de
wijze waarop bij grooter afstand dan tien palen
van het betrokken kantoor, waar de registers
liggen, de aangiften gedaan kunnen worden. Er
is nl. een tusschenpersoon ingesteld, doorgaans
een Chineesch hoofd, door het hoofd van plaat' selijk bestuur aan te wijzen, voor wien de Chinees
persoonlijk kan verschijnen om aangifte van
geboorten, echter niet met gelijktijdige erkenning,
en van sterfgevallen te doen. De bewaring
der akten geschiedt niet door dien tusschen
persoon, maar door den werkelijken ambtenaar
B.S., die dan ook de extracten uit de registers
afgeeft. De ambtenaren voor den Chineeschen
B.S. zijn verplicht tot dezelfde kennisgevingen
aan de Weeskamer als waartoe hunne collega’s
voor Europeanen zijn gehouden. Heeft de erken
ning van natuurlijke kinderen voor den notaris
plaats, dan is deze tot gelijke mcdedeeling ge
houden.
Binnen de tien paal van het kantoor van den
ambtenaar B.S. of van den tusschenpersoon
mag een Chinees niet begraven worden dan
nadat een schriftelijk verlof daartoe door die
personen is verleend. Dat verlof wordt kosteloos
en op ongezegeld papier verstrekt. Overigens is
eene regeling getroffen ter zake van verandering
van eigennaam, wel te onderscheiden van ge
slachtsnaam, welke alleen zou kunnen geschieden
door algehecle onderwerping aan de Europeeschc
wetgeving of gelijkstelling met Europeanen.
Bij ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 751 is een
Reglement op het houden der registers van den
B.S. vastgcsteld voor eenigo groepen van de
eigenlijk gezegde bevolking van Java en Madocra, voor zoover zij niet zijn de onderhoorigen van een zelfbestuur. Die groepen zijn: 1°.
do personen, dio recht hebben op het voeren
van een der erkende titels on pracdicatcn van
inlandschen adeldom; 2°. burgerlijke landsdie
naren met een bezoldiging van minstens hon
derd gulden per maand, ook na hunne ponsionneoring; 3°. officieren van het leger, ook na
hunne pensionneering; 4°. de inlandsche christoncn; 6Ü. allen die ingevolge Ind. Stb. 1917 n°. 12
gedeeltelijk zijn of zich hebben onderworpen aan
het privaatrecht der Europeanen; 6°. nakomelin
gen der voorgaanden. Dit Reglement zal wegens
financiecle redenen voorloopig niet inwerking
treden. /
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KONGSI. Do Europ. wetgeving op privaatrechtelijk gebied is toepasselijk verklaard op de Chi
neezen gevestigd op Java en Madoera benevens
enkele gewesten daarbuiten (zie ADOPTIE), eene
toepasselijk verklaring die zich weldra zal uit
strekken over alle Chineezen in geheel Ned.-Indie.
Het wetboek van koophandel regelt dan ook
hunne handelsbetrekkingen, met kleine wijzigin
gen, mitsdien ook de vennootschappen van
koophandel. Daarnaast blijven van kracht tot
1 Mei 1929 bij wijze van overgangsmaatregel
de op denzelfden datum van 1919 bestaande
Chincesche kongsi’s, welke worden beheerscht
door art. 6 Ind. Stb. 1855 no. 69. Dat artikel, het
welk inschrijving der voorwaarden en bedingen in
een openbaar register voorschrijft en straf op het
nalaten daarvan stelt, beoogde tegen te gaan dé
bedriegelijke handelingen van sommige Chinee
zen, die onder een verdichten naam zich ver
bonden en waarvan de associé’s dan onbekend
bleven, zoodat men later moeilijk de werkelijke
debiteuren kon uitvinden. Wel wordt het vormen
van nieuwe kongsi’s niet verboden, maar de
wetgever van 1917 ziet in hen eigenlijk niets
bijzonders en wenscht dan ook geene bestendiging
van het bestaande privilege. Zij zullen dan ook
rechtens geheel onderworpen zijn aan alle voor
schriften in zake de vennootschap onder firma.
De kongsibenaming, hetzij die eene zinnebeeldige
uitdrukking bevat als bijv. Gie hoat (d. i. goede
trouw is duidelijk), Hongsan en Co. (berg des
overvloeds), waarvan de firmanten wraren Goei
thearn san en Tan tjoeng hong, hetzij zij wijst
op de afkomst der firmanten bijv. de vereenigde
Cantonneezen, hetzij zij bestaat uit geslachts- of
personennamen, welker keuze vrij blijft, wordt
dan boschouw'd als firmabenaming.
Het woord „kongsi” beteekent volgons prof._
de Groot (kongsiwezen op Borneo bl. 38) beheer"
(si)~va'n "wat gemeenschappelijk óf algemeene
zaak (kong) is. De handelskongsi kan dan ook
tot verschillende doeleinden worden opgerïcht.
Zij is eene vereeniging van Chincesche koop
lieden om onder een kongsibenaming daden van
koophandel te verrichten. Tegenóver derden
treedt zij als eenheid op. Naar de opvatting van
het Hooggerechtshof (1919) is zij intusschen geen
rechtspersoon met eigen, van dat der leden,
afgescheiden vermogen. Zij kan worden faillietvcrklaard on dat beteekent dan faillietverklaring
der kongsigenooten. Gobruikelijk is het beding
dat bij ontbinding ieder der declgenootcn zijn
inbreng terugkrijgt. Een overeenkomst tot exploitatio van pandhuispacht werd door den
rechter niet als kongsi aangemerkt, omcj at zij
geene daden van koophandel beoogt^HENDRIKS (HEIN). Geboren te'Gorredijk <g/. 3 ZfP
den Sisten Juli 1854, overleden te Hilversum 5 / <
April 1917. Werd in 1879 door do Utrechtsche
Zondingsvorceniging in opleiding genomen en
bestemd voor do zending op Boeroo. Hij vertrok
daarheen in 1885 en bleef er~arbeulen tot 1$95,
toen hij wegens ziekte naar Nederland moest
terugkeeren. In 1895 gaf hij uit eene Beknopte''
Spraakleer der taal van Masaroto (Z.W. deel van
Boeroo), eene Woordenlijst (Boerocsch-Nedcrlandsch en Nederlandsch-Boeroesch) en eenigo
leesstukken met vertaling en aanteekeningen,
die ook voor de cthnografio waarde hebben.
Daarna arboiddo hij van 1898 tot 1908 onder do
Madoercczen, als zendeling te Soemberpaköm,
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Het Kon. bt. omschrijft verder den vorm der
ro s. Besoeki,.in3'elken tijd hij tezamen met den
eedsaflegging door het opstoken van de twee
heer"T\~Penninga een Madoereesch-llollandsch
voorste vingers van de rechterhand onder het
Woordenboek uitgaf (bij G. C. T. Van Dorp, Seuitspreken der voorden „zoo waarlijk helpe mij
nvarang),jn.ct uitvoerige inleiding en aanhangsel,
God almachtig”. De belofte wordt uitgesproken
waarin o. a. talrijke leesstukjes voorkomen. Later
door de woorden „dat beloof ik”, terwijl voor eene
gaf hij nog (bij Auf der Heide te Hilversum) eene
bevestiging wordt gevorderd het uitsproken van
spraakkunstige schets van het Madoerecsch uit,
„dat verklaar ik”. Bezigt de te beëedigen persoon
jnet den titel „Madoerecsch^.
eene andere taal dan do Nederlandschc, dan
EED. Dl. I, bl 651. Bij' de regeling van het
spreekt hij ter uitvoering van het wettelijk voor
' eedsvraagstuk in het Koninklijk besluit, opgeschrift de in die taal daarmede overeenkomende
nomen in Ind. Stb. 1920 no. 69, zijn de Ne
woorden uit. Met het oog op de Inlandsche en Chidcrlandsche wetten van 1911 op den voet
neesche bevolking is er op den gebiedenden
gevolgd. Art. 4 stelt voor een ieder de eed-scisch van liet bezigen van z.g. sacramenteele
pliclit voorop, wanneer een wettelijk voorschrift
woorden eene zeer naar voren tredende uit
(welke uitdrukking ook omvat producten van
zondering gemaakt met de zinsnede „tenzij hij
plaatselijke wetgeving) het afleggen, hetzij van
aan zijne godsdienstige gezindheid of aan de,
een eed, hetzij naar de wijze zijner godsdienstige
voor de bevolkingsgroep waartoe hij behoort,
gezindheid van een eed, belofte, verklaring of
geldende, met haren godsdienst en gewoonten
bevestiging (na de gedane mededeeling) vordert
samenhangende rechtsregelen den plicht ont
of daaraan wettige gevolgen verbindt. Die eedsleent den eed, belofte of bevestiging op andere
plicht geldt onverminderd, indien de te beëedigen
wijze te doen”. Het Kon. bt. laat zich niet
persoon (jurandus) niet tot eene godsdienstige ge
uit omtrent bijkomstige handelingen, zooals
zindheid (i. e. kerkgenootschap) behoort. Immers
de Mohammedanen vormen geenszins een eigen daar zijn dat de Joden gewoon zijn met gedeklen
hoofde te zweren, dat Engelschen, die tot de
lijk gezegd kerkgenootschap. Zulks kan mede ge
Staatskerk behooren, den Bijbel kussen enz.
zegd worden van talrijke bevolkingsgroepen, die
Het Kon. bt. houdt overigens rekening met de
stellig een godsdienst hebben. Intusschen zijn ook
mogelijkheid, dat een bijzonder wettelijk voor
zoogenaamde godsdienstloozen in het algemeen
schrift andere uit te spreken woorden voor
tot eedsaflegging verplicht. De te beëedigen
schrijft en stelt de superioriteit dier bijzondere
persoon kan evenwel tot eene belofte of beves
voorziening vast. De algcmeene verordening
tiging worden toegclaten op grond, dat hij
denkt zich verder de gebeurlijkheid, dat de te
tot eene godsdienstige gezindheid behoort, die
beëedigen persoon door een liehaams- of spraak
hem het afleggen van eeden verbiedt (art. 5).
gebrek belet wordt den eed enz. op de hierboven
In deze bepaling werd rekening gehouden met de
bepaalde wijze uit te zweren en neemt alsdan
historische rechten der Doopsgezinden, terwijl
genoegen met een zooveel mogelijk aanpassende
het bekend is dat in de residentie Japara zich
manier.
eenige doopsgezinde gemeenten bevinden o.a.
Ten slotte wordt ter wille van de logica, in het
te Mërgarëdja en andere plaatsen in het TaKon. bt. art. 14 der algcmeene bepalingen van
joesche.
wetgeving als eenig artikel aan dit onderwerp
Ter ontkoming aan de eedsplicht is in art. 6
gewijd, ingetrokken.
% - -J
van het Kon. bt. eene mogelijkheid geopend,
FORUM PRIVILEGIATUM. Letterlijk vertaald
die toelaat den eed door de belofte of bevestiging
beteekent het „bevoorrechte rechter”, d.i. aan
te vervangen. Indien de jurandus schrijlelijk
wijzing van zekere personen, die niet voor den
verklaart tegen het afleggen van eeden onover
gewonen, maar voor een bijzonderen rechter
komelijke bezwaren te hebben, ontleend aan
terechtstaan. De voornaamste bronnen voor dit
zijne opvatting omtrent den godsdienst, is hij
forum met betrekking tot degenen op wie het voor
daarvan vrijgesteld. Die schriftelijke verklaring
Inlanders geldende recht toepasselijk is, zijn art.
is aan een bepaalden vorm gebonden. Zij heeft
84 Regeeringsreglementen het Koninklijk besluit
nl. plaats door ondertcekening van eene akte,
in Ind. Stb. 1867 no. 10. Slechts met verlof van
d.i. een tot bewijs bestemd geschrift, opge
maakt en medeonderteekend door dengene, in
den Gouv. Gen. of buiten Java en Madoera van
den hoogsten gewestelijken gezaghebber kan vol
wiens handen de eed, belofte of bevestiging moet
gens die bepalingen eene strafvervolging worden
worden afgelegd. Kan de jurandus niet schrijven,
dan wordt daarvan in de akte melding gemaakt.
ingesteld 1°. tegen Inlandsche vorsten, rijksBij aanvaarding van een openbaar ambt, van , bestuurders en regenten, zoolang zij in functie
eenige openbare betrekking of bediening, van
zijn; zij komen voor den raad van justitie; 2°.
eenig beroep of van eenigen meer duurzamen
laras- en koeriahoofden benevens alle andere be
werkkring als die van voogden en curators, heeft
zoldigde hoofden binnen het (toenmalige) gou
de te beëedigen persoon ter uitvoering van het
vernement Sumatra’s Westkust, die onder welken
gebiedend wettelijk voorschrift de keuze tusschen
titel ook, gezag uitoefenen over de eigenlijk ge
eed, belofte of bevestiging (art. 7).
zegde Inlandsche bevolking en aan geen ander
Er bestaan wettelijke voorschriften, die uit
Inlandsch hoofd ondergeschikt zijn;3°. districts
sluitend den term „eed” bezigen. Alsdan is daar
hoofden in de residenties Mënado en Zuidcr.- en
onder mede begrepen de belofte of bevestiging,
OosterafdeeJing van Bornco.’ D
‘ e sub 2°. en 3°.
die daarvoor in de plaats treedt (art. 8). Eene
aangewezen personen staan terecht voor den
overgangsbepaling zegt, dat eeden afgelegd vóór
rechter aangewezen voor degenen, op wie het voor
het inwerkingtreden van het bovenaangehaalde
Europeanen geldende recht van toepassing is. Dit
Kon. bt. door personen, die op het tijdstip der
is mede het geval met 4°. de sub 1 °. bedoelde Ineedsaflegging niet tot eene godsdienstige ge landsehe vorsten enz. na hun ontslag; 5°.
zindheid behoorden, worden geacht tc zijn afInlanders, die recht hebben op het voeren van
gelegd op wettige wijze.
den vorstentitel, ofschoon nooit geregeerd
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hebbende; 0° vrouwen (echter niet: gewezen
vrouwen), bloed- en aanverwanten tot den
vierden graad ingesloten, zoo wettige als on
wettige, van de sub 1°. en 4°. genoemden, mits
deze nog in leven zijn; 7°. de patih’s, districts
hoofden en andere Inlandsche hoofden, die onder
welken titel ook over de cig. gezegde inlandsche
bevolking gelijk of hooger gezag uitoefenen dan
de districtshoofden, verder ondercollecteurs,
hoofdpanghoeloe’s en de priesters, die als perma
nent adviseur zitting hebben in de door Europ.
ambtenaren voorgezeten Inlandsche rechtbanken,
hoofddjaksa’s, djaksa’s en hunne adjuncten,
zoomede de leden der Inlandsche rechtbanken,
allen zoolang zij in werkelijken dienst zijn; 8°.
hoofden van Vreemde Oosterlingen en de Chineesche leden der Weeskamers; 9°. zij die als Inlandsch
lid verbonden zijn aan de Weeskamer te Batavia
en de Wees- en Boedelkamers in N.-I.; 10°. de nietEuropeesche leden der gewestelijke en plaatse
lijke (gemeente) raden, zoolang zij met het lid
maatschap zijn bekleed; 11°. de leden van den
Volksraad, dus ook de Inlandsche, staan ter
zake van misdrijf terecht voor het Hooggerechts
hof, wegens overtredingen voor den raad van
justitie met dien verstande, dat overtredingen van
locale verordeningen zoomede van reglementen
en keuren van politie voor het landgerecht komen
en, waar dit ontbreekt, voor het residentiegerecht. Voor de Inlandsche officieren en aspirantofficicren van het leger en de Koninklijke marine
geldt het Kon. besluit hf Ind. Stb. 1918 no.
555 j°. 1917 no. 401^
POLITIE. Onder.de maatregelen, die de door
werking der beoogde algeheele reorganisatie van
het politiewezen zullen bevorderen, komen voor
al in aanmerking 1°. de instelling der veldpolitie;
2°. het aanstellen van een tweeden Advocaatgeneraal bij het Hooggerechtshof, waardoor de
centrale leiding van den Procureur-generaal
effectief is gemaakt.
1°. Veldpolitie. Waar vaststond dat de dorpspolitie slecht is uitgerust, slecht bewapend,
weinig gecontroleerd, ongedisciplineerd, uit de
desabevolking zelve gerccruteerd en dat de bebestuurspolitie te weinig politioneel is geschoold
om van beteckenis te zijn ten einde voldoende aan
handhaving van rusten veiligheid mede te wer
ken, die beide trouwens op een betrekkelijk klein
ressort aangewezen zijn, is do Ned.-Ind. Regecring
bedacht geweest op het scheppen van een nieuw
orgaan van algcmcene politie. Hat orgaan zou
als machtsmiddel in bestuurshanden en berekend
voor den dienst ten platten lande, eenheid van
leiding en actie moeten bekomen. De veldpolitie
beoogt te voorkomen, dat een beroep moet worden
gedaan op
de gewapende politie, welke toch
voornamelijk is berekend op het verleenen van
steun aan het bestuur in streken met nog jonge
maatschappelijke ontwikkeling; b. het leger. Met
het oog op de gowcnschte bewegelijkheid zal een
verband worden gelegd tusschen het politioneel
optreden in hetcenoon het andere gewest. Van do
gewestelijke standplaatsen zullen mobiele colon
nes van 20 t\ 00 man (normaal 30) moeten uitzwer
men om voor de veiligheid op de groote wegen te
zorgen, diefstal van vee on te veld staande geW'asscn te beletten, gevaarlijke misdadigers te
vatten, het kètjocwezen te bestrijden, contrólo uit
te oefenen op de waakzaamheid der desa- en
gewone politie. Trachtende het vcrti-ouwen dor
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bevolking te winnen, moet zij intusschen vrij
blijven van dagelijkschen omgang met haar, al
zal zij uit hetzelfde taalgebied worden getrokken.
Zij zal eene behoorlijke opleiding genieten, loeren
gebruik te maken van wapenen, zich het op
treden in verband eigen hebben te maken. De
mobiele colonnes worden voorzien van rijwielen
en paarden, de individucele leden — naast de
bewapening van een politieagent — w'orden uit
gerust met een revolver, 50 % daarenboven met
een Beaumont-karabijn en de noodige ammuni
tie. Elke groep van 20 tot 60 man zal hebben
een postkommandant ter wille van de rust en
orde in do kazerne, een of meer mantri’s van
politie, 2 Europeesche hoofdagenten en een
politieopziener le klasse of hoofdopziener als
leider. Hunne legering zal niet alleen op gewes
telijke hoofdplaatsen plaats hebben. De dagelijkscho leiding behoort bij de hoofden van ge
westelijk bestuur tevens hoofd der politie in
hun ressort. Een technisch leider moet hun voor
elke 2 gewesten worden toegevoegd.
2°. Om de centrale leiding (wel te onderschei
den van het centraal beheer, hetwelk bij den
Directeur van Binncnlandseh bestuur berust)
van den Proc. Gen., die volgens zijn ambt (art.
ISO Rechterlijke organisatie) leider is der pre
ventieve en repressieve politie, daadwerkelijk te
kunnen maken is hem een tweede adv. gen.
toegevoegd. De Residenten staan ten aanzien
der politie in directe betrekking tot den P. G.,
die als orgaan der Regeering voortdurend met
haar voeling houdt. Ten hoofdparkette wordt
een algemeene recherchedienst ingericht, aan
het hoofd waarvan een adjunet-hoofdcommissaris van politie of een commissai'is le klasse
wordt gesteld, ten einde uit verschillende gewes
ten en van elders binnenkomende berichten te
behandelen. Een inspecteur van politie vormt
de schakel tusschen de dagelijksche leiding der
politie in de gewesten eenerzijds en de centrale
leiding en het centrale beheer anderzijds.
Bij ord. in Ind. Stb. 1921 no. 461 is eene aan
vulling tot stand gekomen van het voorloopig re
glement van tucht voor het personeel der alge
meene politic in N.-I. (Ind. Stb. 191G no. 60S).
Literatuur: Koloniale verslagen; Handelingen
Volksraad; Mr. A. Neytzell de Wilde (2e adv.
gen.): De Ned.-Ind. politie en hare leiding, ,/•
Indisch tijdschrift van het Recht CXIII bl. 115/
GRAAFLAND (Jhr. ISAAC PIERRE CON- /Cf o
STANT). Geboren to Scmarang 27 Februari 1851,
overleden to ’s Gravcnhagc~3D November 1918.
Op zovonjarigen fëc>Ftijd~naar Holland gezonden,
vertrok hij in 1869 naar Kampen om tot officier
to worden opgeleid. Als sorgeant-majoor der
Infanterie ging hij naar Moester Cornelis, waar
hij vorder werd opgeleid, totdat-hij in 1876,
toon hij op hot punt stond zyn officiersoxamoxx
af to leggen, wegens eene oogziekte afgokourd
en ontslagon word onder toekenning van gagoxnont. Hij ging naar Holland terug on was
van 1877—1886 atnbtonaar bij de Staatsspoor
wegen. In 1886 word hij naar Indië uitgezonden
als ambtonaar der Siak Tin- on LandbouwMaatschappij, doch nam spoedig ontslag, en
werkto tot 1898 bij koffie- on suikerondernemin
gen. Daarna word hij redactour aan do Soorabaja-Courant. Om gezondheidsredenen naar
Holland toruggekcord, werd hij in 1899 redactour
aan hot Dagblad voor Zuid-Holland oix ’s-Gra-

•i.
u

r
4S

:
'

:

15.

ik
I
:*
-

\

L ■ '

GRAAFLAND (Jhr. ISA AC PIER RE CONSTANT)—QUASI-INTERN. RECHT.

vonhago en in 1901 aan de Nieuwe Courant,
waarvan hij do rubriek „Buitenland” redigeerde,
totdat in 1903 zijn zwakke gezondheid hom
noopte ontslag te nomen. Do rest van zijn leven
heeft hij als ambteloos burger doorgebracht.
Behalve artikelen in couranten, met name
een groot aantal feuilletons, na zijn ontslag
als redacteur in De Nieuwe Courant verschenen,
heeft hij de volgende worken uitgegeven, allo
(gelijk ook genoemde feuilletons) ondor den
pseudoniem Creuscsol:
Paardrijden o]> Java (Somarang, 1895); Op
en om Socka Sepi, Schetsen van een koffielandje
(Batavia 1S98, 2e druk 1900): Naar Holland,
Indrukken van een lerugkeerende (Samarang,
1900); Naar de{n) Oost, Opmerkingen van een
Indischman (Utrecht 1908). Als grondig kenner
van hot land, dat hij zoo lief had en waarop
altijd zijne blikken gevestigd bleven, geeft hij
in dit boek adviezen aan jongelieden en moe
digt hen aan, een Indische loopbaan te kiezen.
Dezelfde strekking heeft zijne lezing, De Een
zaamheid- in Indic, die hij in 1912 voor de
leden der Vcreeniging Oost en West te Breda,
en te Leiden en Delft voor studenten "heeft
gehouden. Tn de serie Pro en Contra heeft hij
eveneens de vooroordeolcn, die velen tegen
Indië hebben, bestreden (De Ambtenaar in Indi'è,
1913). Had hij met Soekd Sepi reeds veel succes
behaald, in niet mindere mate was dit het geval
met een bundel van drie verhalen, dien hij
onder den titel De Khimono uitgaf (’s-Gravenhagc, 1908; de beide andere verhalen heeten:
Haram en Bij het scheiden van de markt). Het
tijdschrift De Aarde en haar Volken zegt naar
aanleiding van dit boek: „Zijn stijl lijkt op
dien van Busken Huot, zijn verhaaltrant op
dien van den seherpzienden, geestigen Thackeray.” Bij het scheiden van de markt getuigt
volgens bevoegde oordeelaars van grondige
kennis van het Javaansche karakter. Zijn laatste
werk was: Bestaat-de Stille Kracht? het resultaat
van veertig jaren onderzoek en navraag bij Ja
vanen, wier vertrouwen hij had weten te win
nen. Over ditzelfde onderwerp handelt ook zijn
opzienbarend en heftig bestreden feuilleton in
De Nieuwe Courant van 17 en 19 Augustus
1918: De Stille Kracht, een werkelijk geboek
staafd geval. Een dossier, bevattende genoemd
feuilleton on een aantal stukken, die daarop
betrekking hebben, bevindt zich in de Kolo
niale Bibliotheek te ’s-Gravenhoge./
H QUASI-INTERNATIONAAL RECHT. Het in
ternationaal ptrivautrcchti (van zoodanig strafrechtis uit den aard der zaak geen sprake) geeft aan .
welke regelen gelden bij conflicten tusschen
wetgevingen van verschillende Staten. In toe
nemende mate wordt dit recht beoefend en zijn
ook ter zake verschillende regelen bij tractaat
getroffen, die kracht van wet hebben erlangd.
Naar analogie spreekt men van quasi-intern,
recht, waar het geldt a. de verschillen op te
lossen tusschen de codificatie van Nederland en
die zijner deelen buiten Europa (interregionaal
recht afgeleid van regio = landstreek) en b.
die conflicten te regelen, welke voortspruiten uit
het verschil in recht dan wel in plaats van ver
blijf of oorsprong tusschen de bevolkingsgroepen
van N.-I. en hare onderdeden. Die sub b zou
men beter als „intergentiel (gentes = volkeren)
echt” kunnen aanduiden. Naast die beide

categorieën kunnen zich ook c. botsingen van
rechten voordoen tusschen hen, die in N.-L
verschillende godsdiensten belijden, welke
conflicten een soort „interreligieus” recht voor
hare oplossing behoeven. Het spreekt wel van
zelf dat het toenemend streven naar unificatie
het aantal dezer wrijvingen zal verminderen,
echter alleen in een verre toekomst kan een
beëindiging worden voorzien. Het bekendste
conflict op interregionaal gebied is dat tusschen
de toeziende voogdij in N. I. door de Weeskamer
van rechtswege krachtens art. 3GG Ind. Burg. Wb.
uitgeoefend en dat toezicht in Nederland door
den kantonrechter aan een particulier opgedra
gen. In 1882 is over deze kwestie een pro
ces gevoerd en hoewel sindsdien zich geene
nieuwe processen voordeden, heeft men toch
gevoeld, dat er rechtsonzekerheid bestond en
zijn velerlei pogingen in het werk gesteld om door
wetswijziging het conflict op te heffen. De z.g.
Staatscommissie privaatrecht, op een Indisch
voorstel van die strekking gehoord, bleek zelve in
1902 een ontwerp gereed te hebben. Er is echter
van eene wettelijke regeling niets gekomen. Er
waren twee oplossingen mogelijk. De eene was
te aanvaarden het standpunt van het inter
nationale privaatrecht, dat de permanentie van
het toezicht op de voogdij huldigt en het daarom
onverschillig acht of voogd dan wel pupil zich
in Ned.-Indië of in Ned. bevindt. In dat stelsel
zou het eenmaal bestaand toezicht slechts bij
de meerderjarigheid van den pupil eindigen.
Het andere zou het toezicht van de Weeskamer
doen ophouden, wanneer de voogd zich blijvend in
Nederland vestigde, cd dan niet gebonden aan eeno
benoeming door den Ned. kantonrechter of eene
beslissing van den Ncd.-Indischcn rechter dat
het toezicht was geëindigd. Het eerste stelsel
kon slechts worden tot wet verheven als de
Ned. wetgever (in de eerste plaats: de Minister
v. justitie) zijne medewerking verleende en ook
in het Ned. Burg. Wb. eene daartoe strekkend
voorschrift werd opgenomen. Door de toen
malige Ministers van Justitie en Koloniën Gort
van der Linde en Crcmcr werden in 1903 de
heeren mrs. B. Ort, destijds administrateur aan
het dep. van Justitie en W. A. P. F. L. Winekol,
gedetacheerd aan het dep. v. Kol., aangewezen
om eene desbetreffende regeling te ontwerpen,
die echter wegens gebrek aan overeenstemming
is achterwege gebleven, in de practijk schijnt intusschen de rechtsonzekerheid niet langer ge
voeld. Blijkens een circulaire van den Directeur
van Justitie van 28 Dcc. 1904 bestaat er n.1. van
de zijde der Regeering geen bezwaar meer tegen,
dat de Weeskamers, wanneer de woonplaats van
een minderjarige van Jndië naar Nederland wordt
overgebracht en tevens aldaar in de toeziende
voogdij wordt voorzien, ten einde processen te
voorkomen, op verzoek van den in Ned. gevestigden voogd het beheer aan hem overdra
gen en hem dó bij haar berustende vermogens
der betrokken minderjarigen tegen behoorlijke
kwijting afgeven. (Zie het desbetreffend artikel
van mr. A. A. de Vries, Themis 1915 afl. 4).
Volledigheidshalve zij er hier op gewezen, dat
bij het aan brengen van de wijzigingen, die in
de Ned.-Ind. verordeningen noodig waren ge
worden door de wet op het Ned.-Jnd. onderdaanschap, eene aanvulling van art. 10 Ned.-Ind.
algemeene bepalingen van wetgeving is getroffen.
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Dat art. handhaaft het z.g. personeel statuut
met de woorden „de wettelijke bepalingen be
treffende den staat en de bevoegdheid van per
sonen blijven verbindend voor Ned.-Ind. onder
danen, wanneer zij zich buiten ’s lands bevin
den” en is aangevuld met: „Evenwel zijn zij bij
vestiging in Nederland of in eene andere Ned.
kolonie (i. e. Suriname of Cura^ao), zoolang zij al
daar hun woonplaats hebben, ten aanzien van ge
noemde gedeelten van het burgerlijk recht onder
worpen aan de ter plaatse geldende bepalingen”.
Hier is dus uitgesproken het domiciliair beginsel.
De opmerking zij hier aan toegevoegd: dat het
Ned.-Ind. Burg. Wb., volgens de meening van
zijn ontwerper mr. Schollen van Oud-Haarlem,
tegenover het Ned. B. W. is een uitzonderingswetboek, waaruit volgt: dat herleving van het
Ned. recht als regel praedomineert.
De Staatscommissie privaatrecht heeft destijd
een ontwerp ingediend om de moeilijkheden,
waartoe de conflicten van het intergentiel recht
leidden, op te lossen. Dat ontwerp heeft echter
nimmer het Staatsblad bereikt. Op heldere wijze
heeft de tegenwoordige Leidsche hoogleeraar
Mr. André de Ja Porte de zich in de praetijk voor
gedaan hebbende gevallen behandeld (Tijdschrift
van het recht in N.-I., deel XCI bl. 1). Tot dusver
zijn slechts twee onderwerpen wettelijk geregeld
nl. de gemengde huwelijken (zie aldaar) en de
verhuring van grond door Inlanders aan nietlnlanders(Ind. Stb. 1918 no.21). Intusschen zullen
de rijzende strijdvragen zich bij het toenemend
verkeer vermenigvuldigen. Zoo moet o.a. het
antwoord gegeven worden op de vraag: kan een
Europeaan een erfclijk individueel gebruiksrecht
verkrijgen op gronden van het staatsdomein op
andere wijze dan door eene (uitdrukkelijk ver
boden) overeenkomst? Kan een InlanderEuropeesch eigendomsrecht uitoefenen ? Kan hij eene
wisselverbintenis aangaan? Moet een schenking
aan een Inlander door een Europeaan geschieden
op de wijze bij het Burg. Wb. aangegeven, dus
notarieel en de aanneming door den I nl. «lesgelijks ?
Welke bepalingen gelden als een Inlander aan
een Europeaan onroerend goed schenkt? Welke
wetgeving heeft de voorrang als een Europeaan op
grond zijner wetgeving aanspraak op eene zaak
heeft gekregen, doch een niet-Europeaan volgens
zijn wetgeving zijn aanspraak n«>g niet heeft ver
loren ? Behoudt een Inlander zijn iniandschc rech
ten oj) den grond, als hij met Europeaan wordt ge
lijkgesteld? Blijft hij in geval van die gelijkstel
ling met al zijne vrouwen gehuwd? (Verg. ook
mr. I. A. Nedcrburgh in Wet en Adat I bl. 2ö;
mr. L. W. C. van den Berg, Bijdragen tot del1.-,
L-.cn Vk. v. N.-I., öo reeks, deel XLl bl.ö03, XVII
bl. 83. „Een gewichtig, maar vergeten inl. belang,”
Tijdschrift voor N.-I. 1902 bl. 805 en vgl).
Eene hoogst wenschelijke regeling zal bezwaar
lijk een soort wetboek kunnen vormen, bestemd
om in alle denkbare gevallen te voorzien. Van
de bekende statutonleer (artt. Iö—18 Algcmeene
bepalingen van wetgeving) zal voor een deel kun
nen worden gebruikgemaakt. Zonder die regeling
zou men eveneens mogen aannemen, dat men rech
ten kan verkrijgen, die wortelen in het rechtsstel
sel, dat geldt voor eene bevolkingsgroep, waartoe
men niet behoort. Zoo kent het Koninklijk besluit
(Ind. Stb. 1917 no. 12) voor Inlanders en m.h g.g.
naast do algeheole of gedeeltelijke onderwerping
aan het voor Europeanen vastgcstelde burgerlijk
Supplement.
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recht, welke de bevoegdheid tot het uitoefenen van
inlandscho rechten op den grond onverkort laat
(artt. 16 en 25), niet alleen eene uitdrukkelijke
vrijwillige onderwerping voor eene bepaalde
rechtshandeling (art. 26), maar bepaalt het ook
(art. 29), dat zoo dikwijls Inlanders en m.h.g.g,
eene in het burgerlijk recht voor Europeanen gere
gelde rechtshandeling verrichten, welke in het voor
hen geldend recht niet is geregeld, zij veronder
steld worden zich vrijwillig te hebben onder
worpen aan de desbetreffende niet op hen toe
passelijke voorschriften van eerstgenoemd recht.
Voor Europeanen eischt het verkeer, dat men het
zelfde beginsel toepast. Ontwijfelbaar kunnen vee,
huisraad, schuldvorderingen etc. van Europeanen
op Inlanders en omgekeerd overgaan. Voor overgang van rechten op den grond zij er als leidraad
op gewezen, dat art. 21 der overschrijvingsordonnantie veroorlooft, dat Inlanders naar Europ.
recht bezeten gronden koopen on te hunnen be
hoeve daarop hypotheek wordt gevestigd. In
uitdrukkelijke bewoordingen is enkel verboden
het vervreemden van erf. indiv. gebruiksrecht en
van agrarischen eigendom door Inlanders aan
niet-Inlanders, eene uitzondering welke — gelijk
alle uitzonderingen — strikt moet worden uit
gelegd en niet mag beletten, dat langs den weg
van huwelijk of erfenis Indonesische rechten op
den grond worden verkregen. Intusschen kan
het gebeuren, dat voor de uitoefening dier rechten
eene hoedanigheid wordt gevorderd, die aan den
niet-Inlander ontbreekt. Zoo kan daarvoor het
behooren tot het dorpsverband worden geëischt.
Het spreekt wel van zelf, dat alsdan overgang
van recht is uitgesloten.
Ten aanzien van de vraag: welke wetgeving
bij overgang van rechten geldt, wordt door de
rechtspraak een scheidslijn getrokken tusschen
rechten op den grond en andere rechten. Voor
de eerste soort wordt beslissend geacht volgens
welk rechtsstelsel het recht is ontstaan. Is een
in inlandsch beschikkingsrecht gehouden grond
stuk gesteld tot zekerheid voor de betaling van
een inschuld, dan is de houder van dit pandrecht
te dien aanzien onderworpen aan het adatrecht.
De rechtstoestand van den grond wordt niet
gewijzigd door dien toestand van elkander op
volgende rechthebbenden (verg. vonnis raad van
justitie Batavia 21 Nov. 18S9 W. v. h. R. 1401).
Anders is het gesteld met andere zaken. Woont
iemand in eene andere streek dan van waar hij
afkomstig is, dan zal de toetssteen moeten zijn
of hij zich al dan niet met de bevolking aldaar
heeft vermengd. Als gevolg daarvan zal hij t.a.
van zijn staat en bevoegdheid (personeel statuut)
aan het recht van de plaats der vestiging zijn
ondorworpen, indien hij zich mot de bevolking
heeft vermengd. In het tegenovergestelde geval
blijft voor hem gelden het familie- en erfrecht
der plaats van afkomst. Ook hier moet de uit
zondering worden aangenomen, dat, met be
trekking tot gronden, geldt het recht van de
plaats, waar de grond gelegen is.
Bij het steeds toenemend onderling verkeer
tusschen de verschillende bevolkingsgroepen zal
het meer en meer voorkomen, dat personen van
uiteenloopend ras ten opzichte van elkander als
voogd, curator, bewindvoerder enz. optreden.
Hier is ontwijfelbaar beslissend de rechtstoestand,
waaraan do voogd is ondorworpen. Do landaard
mag nimmer reden zijn om iemand van erfrecht
4
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uit te sluiten. Wenschelijk zou het daarom kunnen heeten, dat de daartoe bevoegde wetgever
(lid 2 sub b van art. 75 R.R.) te dezen het
daarmede aangetaste adatrccht zou uitschakelen.
Er kunnen verder conflicten tusschen de be
trokkenen voortkomen uit het verbintenissen
recht. Alsdan zal zijn na te gaan welk recht par
tijen hebben aangewezen, hetzij door uitdruk
kelijke. hetzij door stilzwijgende onderwerping
aan eenig recht dan wel welk recht zij hebben be
doeld als richtsnoer voor de rechtsbetrekkingen
vast te stellen, eene bedoeling welke dikwijls uit
den aard of uit den naam van een contract is op
te maken. Blijkt die bedoeling niet, dan zal de
rechter zich bij zijne beslissing belmoren te
laten leiden door den aard der rechtsbetrekking
en de behoeften van het verkeer, eene uitdruk
king reeds gebezigd in de bekende 24 ontwerpenCarpentier Alting c. s. bl. 22 § 5. Men denke bijv.
aan de verhoudingen, die ontstaan wanneer een
Inlander aandcelcn in een naamlooze vennootschap koopt of een assurantiecontract sluit. In
het eerste geval brengen de behoeften van het
verkeer, in het tweede de aard der rechtsbetrek
king mede dat het Europcesche recht toepasselijk
is, ook als partijen zich daaromtrent niet uit
gelaten hebben. Dit geldt — gelijk van zelf
spreekt — slechts voor zoover de wet niet uit
drukkelijk eenig recht, bijv. het Europeeschc, op
het onderwerp van toepassing heeft verklaard.
Het behoeft overigens nauwelijks betoogd, dat
bij verbintenissen uit onrechtmatige daad nie
mand tot iets meer gehouden is dan waartoe zijn
eigen recht hem verplicht.
De vraag is meermalen beantwoord moeten
worden welk recht toepasselijk is, wanneer in
den loop van een rechtsgeding of bij de tenuit
voerlegging van een vonnis een derde betrokken
werd, die onderworpen is aan de rechtsmacht
van een anderen rechter dan dien voor wien
het geding wordt gevoerd of door wien het
vonnis is gewezen. Bij de executie van een vonnis
van den raad van justitie was onder een Inlander
beslag gelegd; de raad v. j. (W. v. h. R. 1290)
besliste, dat dit arrest ongeoorloofd was, omdat
die Inlander niet aan het Europeeschc recht was
onderworpen. In het voorbijgaan zij hier opge
merkt, dat voor een klein onderdeel dezer stof geldt
de regeling neergelegd in art. 202 c en vgl. Inlandseh reglement (Ind. Stb. 1919 no. 107). Voor
het overige zou het wenschelijk zijn, dat de
wetgever uitdrukkelijk vaststelde, dat in het
evengemeld geval het Europeeschc procesrecht
maatgevend zou zijn. Men kan zich overigens
het geval denken, dat een Inlander in een pro
ces voor den raad v. j. in vrijwaring wordt ge
roepen. Voor hem zou alsdan het Europeeschc
procesrecht moeten gelden.
Conflicten kunnen overigens ook ontstaan,
omdat de partijen verschillende godsdiensten
belijden. Het nieuwe art. 109 lid 8 en 4 R. R.
beveelt de regeling van den rechtstoestand van
Inlanders en Vreemde Oosterlingen, die het
Christendom belijden. Als algemeen beginsel
dient vooropgesteld, dat de godsdienst geen in
vloed mag uitoefenen op het rechtsstelsel, waar
onder men leeft. Door overgang tot het Christen
dom wordt de Jnl. of V. O. geen Europeaan; hij
blijft aan zijn privaat- en publiekrecht onder
worpen, voor zoover de hoogerbedoelde bijzondere
regeling niet is getroffen, lntusschon heeft de

practijk cenigc onbillijkheden aan het licht ge
bracht, vooral waar slechts enkelen met af
wijkende geloofsovertuiging tusschen een, in
groote meerderheid dcnzelfden godsdienst be
lijdende, bevolking wordt aangetroffen. Daar
leeft de vroegere eenheid van godsdienst zoozeer
in bestaande regelingen en gebruiken, dat zij
aan de gcheelc bevolking verplichtingen oplcgt,
die slechts aan belijders van een bepaalden
godsdienst mogen worden opgelegd. Die ver
plichtingen kunnen zijn van publiekrcchtelijken
aard, derhalve ten opzichte van de overheid,
bijv. het verrichten van heeren- of gemeente
dienst op bepaalde feestdagen. Zij kunnen zijn
van bijzonderen aard en gelden tegenover den
algemeen beleden godsdienst. In het laatste ge
val bestaan zij in het verrichten van werk of het
geven van bijdragen voor aan dien godsdienst
gewijde gebouwen of ten behoeve van bedienaars
van den godsdienst. Tegen het laden van deze
lasten op de schouders van andersdenkenden
dienen de bestuursambtenaren te waken. De
geschetste conflicten worden het best door den
wetgever opgelost met uitgangspunt, dat vrijheid
van godsdienst vooropsta en dat het algemeen
belang godsdienstige verdraagzaamheid vordert.
Gelukkigerwijze schijnt eene regeling aanstaande.
Eene waardevolle Regeeringsuitspraak wordt
gevonden in Bijblad 4042 (1 Nov. 1889), die
uitgaat van het juiste verbod van inmenging
voor alle ambtenaren en hoofden in de aang clegenheden van een godsdienst, dien zij niet
belijden of van een kerk, kerkclijke gemeente of
godsdienstige vereeniging, waartoe zij niet be
lmoren, voor zoover die inmenging niet nood
zakelijk is tot tegengang van strafbare hande
lingen of verzekering van de openbare rust of orde.
Niettegenstaande art. 124R. R. kan overigenseen
regent op Java Christen zijn .Urgent is overigens
eene regeling, die aangeeft in welke gevallep' een
Inlander als Christen wordt beschouwd/
INTERREGIONAAL RECHT. Zie QtfASI-lIN
TERNAT ION AAL REC H T.
INTERGENTIELRECHT. Zie QUASI-INTERNATIONA AL RECHT.
INTERRELIGIEUS RECHT. Zie QUA8I1NTERNAT10NAAL RECHT.
STRAFRECHT. C. Na de opheffino derO.-I. COMPag nie. W e 11 e 1 ij k voor sch rif t. Bij
ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 882 is,
onder nadere Koninklijke goedkeuring, bui
ten werking gesteld art. 102 Sw., hetwelk vaststeklo dat onder do woorden „wettelijk voor
schrift” en „wettelijkc strafbepaling” in het
strafwetboek verstaan werd: elk voorschrift en
elke strafbepaling, voorkomende in algemeene
of locale verordeningen of in reglementen of
keuren van politie. Die nadere goedkeuring is
niet bij Koninklijk besluit, maar bij z.g. kabinetsreseript verleend en mitsdien van twijfelaehtigc
wettigheid. Aanleiding tot de intrekking was
eene beschikking van den landraadvoorzitter te
^ocrakarta^wuarbij niet strafbaar geoordeeld werd
opruiing tot ongehoorzaamheid aan eene ver
ordening (prnnatan) van het Zelfbestuur van het
rijk Soerakarta, die zich had voorgedaan in don
vorm van aanzetting om te weigeren cultuurdiensten te verrichten ton behoeve van den
Vorst. De voorzitter grondde zijne beschikking
op de omstandigheden 1 °. dat aan deze pranatan
op het tijdstip van het opruien nog geene poenale
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STRAFRECHT—PIEPERS (Mr. MARINUS CORNELfS).
sanctie was verbonden; 2°, die pranatan niet viel
in den term „wettelijk voorschrift” in art. 350
Sw. gebezigd. De raad van justitie bekrachtigde
die beschikking, terwijl een door den Procureur*
Generaal ingesteld beroep van cassatie in het
belang der wet door het Hooggerechtshof werd
verworpen. Blijkens zijn arrest woog bij het op
perrechtelijk college het bezwaar, dat eene zoo
ruime toepassing van art. 150 Sw. als door den
landraadvoorzitter werd gewraakt, ongehoor
zaamheid aan allerlei ongecontroleerde en on
controleerbare voorschriften van landschapsbesturen op de Buitenbezittingen den overtreder
met den strafrechter zou doen kennismaken,
’s Hofs standpunt schijnt op zich zelf niet on
bedenkelijk, waar blijkens de geschiedenis van
het Sw. een zeer ruime opvatting van art. 102
wenschelijk is en daarom de omschrijving van
het begrip „wettelijk voorschrift” geheel aan den
rechter wordt overgelaten. Bovendien onder
werpt art. 38 der zelfbestuurregclcn (Ind. Stb.
1910 no. 822) evenals de zelfbestuurord. (Ind. Stb.
1914 no. 24) de wetgeving der Zelfbesturen aan
de leiding van het hoofd van gewestelijk bestuur,
zoodat bepaalde controle bestaat. Intusschen is
door de hooger aangehaalde ordonnantie eene be
perkende uitlegging der geciteerde uitdrukkingen
afgesneden.
Wetboek van Strafrecht voor N.-I. sub
s. (Dl. IV, bl. 154). Eene andere, wegens
specifiek Indische toestanden, noodzakelijko
aanvulling van de artt. 139 a, b en c Sw.
(Kon. besluit Ind. Stb. 1921 no. 103) bedoelt
naast de bestaande strafbaarstelling van een
aanslag of samenspanning tegen eigen Staat
of eigen Regeeringsvorm, ook te treffen die
ondernomen met het oogmerk om het grond
gebied van een bevrienden Staat of van eene
kolonie of ander gebiedsdeel van een zoodanigen
Staat geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan de
heerschappij van het daar gevestigd gezag of
om den gevestigden regeeringsvorm van den
Staat enz. te vernietigen of op onwettige wijze
te veranderen. De strafwetgover heeft toch reke
ning te houden met de omstandigheid, dat onder
de bevolking van N.-I. talrijke groepen van
personen worden aangetroffen, dfe niet het land
hunner inwoning maar hun stamland als hun
eigenlijk vaderland beschouwende, met de gecstesstroomingen aldaar geheel medeleven en ge
neigd zijn de hun in N.-I. gewaarborgde vrijheid
te misbruiken om mede te werken tot het ver
wekken van opstand en oprocr in dat stamland.
Sub jj. (Dl. IV, bl. 155). In het Kon. be
sluit (Ind. Stb. 1920 no. 808) wordt eene nieuwe
lezing gegeven van den aanvang van art.
335 Sw., zoodat naast „geweld, eenige an
dere feitelijkheid of een van beiden”, wordt
genoemd: „eene onaangename bejegening” als
middel om iemand wederrechtelijk te dwingen
iets te doen, niet te doen of te dulden. Blijkbaar
heeft men hier willen treffen allerlei ontoelaat
bare omstandigheden, die bedoelen eene zekere
pressie op den eonvoudigen desaman uit te
oefenen, zoodat hij hierdoor genoopt wordt aan
de bevolen van leiders van stakingen of van
„politieke vereenigingen te voldoen. Als zoodanig
kan men bijv. aanmerken: bedreiging mot boycot,
onthouding van hulp bij begrafenis van ver
wanten enz. Voor het misdrijf van art. 335 Sw.
is thans preventieve hechtenis toegelaten (Kon.
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Besluit in Ind. Stb. 1921 no. 2, in werking ge
treden op 1 Juli 1921, Ind. Stb. 1921 no. 294).
Sub qq. (Dl. IV, bl. 157). Bij Kon. be
sluit (Ind. Stb. 1920 no. 556) is een art. 382
bis in het Sw. ingelascht strekkende om, in den
geest van dc Nederlandsche z.g. wet-Aalbcrse
(2 Aug. 1915, Ned. Stb. 365), namaak en
nabootsing van handelsmerken beter te bescher
men dan tot dusverre geschiedde en dc oneerlijke
concurrentie op meer afdoende wijze tegen te gaan.
Sub xx. In de practijk was gebleken dat art. 549
Sw. onvoldoende was om de eigenaren van aan
plantingen tegen het losloopen van vee te bescher
men. Vooral in het Delische werd voortdurend door
bevolking en ondernemers geklaagd over dien
overlast, welke wel eenigszins verklaarbaar was
door het ontbreken van weideplaatsen aldaar,
maar tot welker opheffing de Bengaleesche eige
naren van vee niot wilden medewerken, gevende
zij de voorkeur aan het betalen van eene boete
instedc van eene kleine bijdrage te storten om
eene gemeentelijke weideplaats in het leven te
roepen. Trouwens op Java werden dikwijls
soortgelijke klachten vernomen. Sedert het Kon.
besluit (Ind. Stb. 1921 no. 250) kan het vee worden
verbeurdverklaard, terwijl bij recidive binnen
het jaar do op te leggen straf kan zijn hechtenis
van ten hoogste 14 dagen.
Straffen. Sedert het Koninklijk besluit in
Ind.jStb. 1920 no. 812 brengt art. 21 Sw. mede, dat
hechtenis wordt ondergaan in het gewest, waarin
de veroordeelde ten tijde vanjdetenuitvoerlegging
van de rechterlijke uitspraak woont of, bij gebreke
van woonplaats, verblijf houdt, tenzij hem op
zijn verzoek door den Directeur van justitie
wordt vergund haar elders te ondergaan.
Militair strafrecht. De sub He (Dl. IV, bl.
161) vermelde bijkomende straf van plaatsing bij
een strafdetachement is — met wijziging van het
Koninklijk besluit in Ind. Stb. 1921 no. 417 —
komen te vervallen. Bij Gouv. besluit d.d. 9 Mei
1919 no. 41 werd ingetrokken art. 1 ten 1°
van het bij Gouv. besl. d.d. 2S Aug. 1903 no.
30 vastgcstelde reglement voor het strafdeta
chement bij het leger in N.-I., inhoudende dc
bepaling, dat daarbij zouden worden ingclijfd
die militairen, welke in de tweede klasse van
militaire discipline geplaatst, na herhaalde
bestraffing zich zoo onhandelbaar betoonen, dat
hunne verwijdering van het korps noodzakelijk
was. Met die inlijving waren toch niet de resul
taten bereikt, welke van den maatregel ‘waren
verwacht. Do hoofdreden voor het bestaan van
hot strafdetachement daarmede vervallende, wer
den er niet meer termen aanwezig geacht om de /
hooger bedoelde bijkomende straf te handhaven.'
PIEPERS (Mr. MARINUS CORNELIS). Goh.
te Amersfoort 1.6 Nov. 1835, zoon van Mr. P. E.
Piepers en L. G. Krantz. Na te Leiden gestudeerd
te hebben, promoveerde hij aldaar den 9en Dcc.
1859 op stellingen. In Jan. 1863 trad hij in
Indiü in dienst en bekleedde aldaar eenige admi
nistratieve, doch meest rechterlijke betrekkingen.
Als lid van het Hoog-Gerechtshof nam hij een be
langrijk aandeel aan verschillende zeer uitge
werkte gewichtige adviezen door dat College
uitgebracht, bepaaldelijk over de invoering van
een nieuw strafwetboek en de herziening der
rechterlijke organisatie; over dit laatste onder
werp werden door hem bij het verlaten van den
dienst in 1894 als ’s Hofs vice-president aan de In-
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dische regccring bijzondere voorstellen ingediend.
Gcpcnsionncerd vestigde hij zich te ’s Gravenliage, alwaar hij den Gen October 1919 overleed.
Op juridisch en staatkundig gebied werden
door hem tal van opstellen gepubliceerd in het
Recht in Ned.-lndië en het Indisch Weekblad
van het Recht, van welke de voornaamste zijn
die over de priesterraden in nos. 12G5 en 126G
van het laatste en in deel LX van het eerste.
Verder in de Hand. der N.-I. Juristenvcreeniging,
voornamelijk „Het notariaat voor Inlanders”.
In de Bijdragen tot de kennis van het Staats-,
Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland
(18SS) „De Ned.-Ind. Staatsdienst en het Kon.
Besl. van 14 Fcbr. 1SSS”; in het Tijdschr. voor
N.-I., waarvan het belangrijkste is dat, getiteld
„Gelijkstelling van Vreemde Oosterlingen met
Europeanen” (1898).
Afzonderlijk verschenen van zijne hand: De
politierol (1868): Een onderwerp van Ned.-Ind.
strafwetgeving in de 2c Kamer der St.-Gen.
(1876); Macht tegen Recht le ged. (1884); drie
brochures over de quaestie der Costa-RicaPacket (1S95—1897); ééne over de Atjeh-quaestie (1896); ééne over De Indische mijnwet en het
eigendomsrecht (1899); De rechtszekerheid van
den inlander in Ned.-lndië op het gebied van het
strafrecht (1900). Voor het internationaal con
gres van Koloniale Sociologie schreef hij eene
mémoire „Le droit civil et pénal des Ind. orientalesNeêrlandaises(Paris 1900 Tomé lip. 208—
215).
Op zoölogisch gebied publiceerde Mr. Piepers
verscheidene kleinere mededeelingen in het Tijd
schrift voor Entomologie, het Nat. Tijdschrift
voor Ned.Jndië en andere periodieken. Meer uit
voerig waren die in het eerstgenoemde tijdschrift
toegevoegd aan de beschrijving door P. C. T.
Snellen van de soorten van Lepidoptera door hem
in Z.-W. Celebes verzameld, alsmede de opstel
lenin datzelfde „Ueber das Horn der SphingidenRaupen”, „Ueber die Farbe und den Polymorphismus der Sphingiden-Raypen” en „Ueber die
Entwicklungsgeschichte einiger Javanischen Papilioniden-Raupen”, alsmede die in het andere,
getiteld „Observations sur des vols dc lepidoptères aux I. O. N.” (1890) etc. en „Nouvelles ob
servations etc.” (1897). Van zijne beschrijving,
met den heer Snellen, der lepidoptera van Java is
het eerste gedeelte, de Heterocera of zoogen.
nachtvlinders, verschenen in afl. 1 en 2 van Dl.
43 T. -v. Entomologie. In hetzelfde 1'. 1906 bl.
29 gaf hij in vereeniging met Snellen eene „Enumération des Lépidoptères Hétérocères de Java”,
terwijl na het overlijden van dien medewerker
daarin (1912, 1) van zijn hand een „Jn memoriam” verscheen. In het Tijdschrift der Ned.
Dierk. Ver. (1898) vindt men van de hand van
Mr. Piepers „Die Farbenevolution (Phylogcnie
der Farben) bei den Pieriden”; in de Vragen des
Tijds (1895) „Bescherming van dieren en planten
van staatswege” en in het Tijdschrift voor Ned.lndië (1896) „Door welke maatregelen kan tot
eene rationeele bescherming der inheemsche die
ren- en plantenwereld in N.-I. worden gekomen ?”
enz. Behalve het opstel in de Vragen des Tijds
hebben alle deze geschriften op N.-I. betrekking;
ditzelfde is ook het geval met eene taalkundige
studie in De Gids (1875) gepubliceerd „Over de
Ned. taal in Oost-Jndië”. Van algemeene strek
king zijn Pieper’s opstel „Hervormingsstudiën,

I, De blijde boodschap der wetenschap ’ en het
artikel „Dc tegenwoordige inzichten omtrent
het strafrecht en het onderwijs daarin aan
’s rijks hoogcscholen”, gepubliceerd in het T. v.
Strafrecht, Dl. XIII, bl. 138.
Bekwaam rechtsgeleerde, hoewel formalistisch
aangelegd, legde hij zich met voorliefde op de
studie van het strafrecht toe. De overbrenging
van het rechtsmiddel van revisie in strafzaken
van het Hof bij de raden van justitie op Java be
streed hij met te stellen dat dit middel (algemeen
aangenomen als appèl op de stukken) in zijn
wezen cassatie was en mitsdien, als ter verzeke
ring van eenheid in rechtsbedoeling bedoeld,
bij het hoogste rechtscollege tehuisbehoorde.
Naast het Hooggerechtshof wilde hij voor burg.
zaken een appèlgerechtshof ingesteld zien, be
staande uit gewezen advocaten. De burg. rechts
vordering toch beschouwde hij meer als 1’art de
la chicane dan als de noodige vormen voor
schrijvende. Als entomoloog had hij ongetwij
feld vele verdiensten.
RECHTSWEZEN. Vervolg van Dl. III, bl. (
566. Het thans geldend art. 75 R. R. (Ind.
Stb. 1910 no. G21, in werking getreden op ]
Jan. 1920) stelt in lid 1 den wetgever ten plicht
om het burgerlijk-, handels- en strafrecht bene
vens het procesrecht te codificeeren in den vorm
van eene algemeene verordening (Wet, Kon.
besl. of Ord.), waarmede echter niet gezegd is,
dat die regeling plaats moet hebben in één en
hetzelfde product van wetgeving. Trouwens zij
kan worden vastgesteld, zoowel voor alle, als
voor enkele bevolkingsgroepen of onderdeden
daarvan, rekening houdende met de verschillen
de rechtsbehoeften der onderscheidene bevol
kingsgroepen. Het adatrccht zal dus ook wette
lijk recht worden.De evengemeldo wetgevende be
voegdheid laat onaangetast de straf wetgevende
bevoegdheid, bedoeld in artt. 72 en 68c (locale
raden) R. R.
Ten aanzien van de Europeanen behooren met
betrekking tot materieel burgerlijk- en handels
recht de Nederlandsche wetten te worden gevolgd(lid2).Afwijking is toegelaten 1°. wegens spe
cifiek Indische toestanden 2°. als dc Europeanen
met een of meer der andere bevolkingsgroepen
worden onderworpen aan dezelfde rechtsvoor
schriften, m. a. w. cene unificatie wordt beoogd.
Wat betreft de Inlanders en Vreemde Ooster
lingen moeten de onder hen met hunne godsdien
sten en gewoonten samenhangende rechtsregelen
worden geëerbiedigd. Ook van dezen regel is af
wijking geoorloofd. Vooreerst, wanneer de bij hen
gebleken maatschappelijke behoeften zulks eischcn, in den vorm van toepasselijkverklaring van
het europeesche recht, al dan niet gewijzigd, maar
ook middels vaststelling van een gemeenschappe
lijk recht met Europeanen (unificatie). In de
tweede plaats is uitsluiting van het adatrccht
mogelijk, wanneer het algemeen belang dit vor
dert of de bij hen gebleken maatschappelijke
behoeften zulks vorderen. Hier is de wetgever
aan niets gebonden en volkomen vrij in zijne
regeling. Den rechter is door deze wetsbepaling
de weleer bestaande bevoegdheid ontnomen om
het adatrccht niet toe te passen, als het hem voor
kwam in strijd te zijn met de algemeen erkende
beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.
Jn lid 3 wordt ten aanzien van strafrecht, straf
procesrecht en burg. rechtsvordering, uitsluitend
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voor Europeanen geldend, als regel gesteld liet vol
gen van de Ned. wetten, tenzij bijzondere toestan
den in N.-I. liet raadzaam maken een uitzondering
te maken dan wel bij toepasselijkverklaring of on
derwerping aan gemeenschappelijke voorschrif
ten voor andere bevolkingsgroepen of onderdoo
ien daarvan. Over de overige bevolkingsgroepen
spreekt het lid 3 niet, zoodat te hunnen aanzien de
grootst mogelijke vrijheid van regeling schijnt
te zijn gedecreteerd, ware het niet dat blijkens
het zinsverband aan unificatie met regelen voor
Europeanen is gedacht. Die unificatie is het, die
afwijking van het Ned. recht, voor zoover niet
reeds door specifiek Indische toestanden wenschelijk, in ruime mate toelaat.
Het vierde lid geldt alleen voor Inlanders en
Vreemde Oosterlingen. Zij kunnen zich vrijwil
lig onderwerpen aan het voor Europeanen gel
dende en niet op hen toepasselijke burgerlijk
en handelsrecht. Die onderwerping is algemeen
of tot eene bepaalde rechtshandeling beperkt.
Bedoeld is blijkbaar aansluiting aan het Kon.
besluit in Ind. Stb. 1917 no. 12, dat ook van
eene gedeeltelijke onderwerping spreekt en daar
mede thans op speciaal aan te [duiden
rechtshandelingen ziet. Het redactieverscnd is
te betreuren. Immers de wet moet in haar geheel
worden uitgelegd en eene gedeeltelijke onder
werping opgevat als eene aan bepaalde dcelen of
artikelen van het civiel recht, zou ontelbare
moeilijkheden in de practijk scheppen. Gevolg
van de uitdrukkelijke onderwerping voor eene
bepaalde rechtshandeling brengt van rechtswege
mede stilzwijgende aan de daarmede samenhan
gende bepalingen van het materieel civiel recht.
Lid 5 handelt over de inhecmsche rechtspraak,
die zal hebben toe te passen de in de vorige deelcn van het artikel bedoelde algemeene verorde
ningen voor zoover zij bestaanbaar zijn met het
bezit van eigen reohtspleging. Lid G vormt eene
overgangsbepaling, die voor Inlanders en Vreem
de Oosterlingen met betrekking tot het materieel
privaatrecht den bestaanden toestand handhaaft,
totdat het adatrecht zal zijn omgezet in ge
schreven recht, dan wel het Europecsche recht
is toepasselijk verklaard.
Bij de toepasselijkverklaring der burgcrrcchtelijke wetgeving voor de Europeanen in liaar
geheel op de Chineezen in Ncd.-lndiö (zie
ADOPTIE), is het bestaande art. 5 van de
ordonnantie in Ind. Stb. 1855 no. 79, voor
al met het oog op don Chinceschcn kleinhandel,
behouden. Gelden mitsdien voorde Chineezen de
in het wetboek van koophandel gegeven voor
schriften omtrent do koopmansboeken, de bewijs
kracht dier boeken is ten dcele aan het goedvinden
van den rechter (arbitrium judicis) overgelatcn.
Mocht toch het dagboek van den Chin. koopman
of ook zoodanige boeken als bij dien landaard
gebruikelijk zijn niet aan den voreischten vorm
voldoen en derhalve niet geheel regelmatig zijn
gehouden, dan kunnen zij, desnoods met eedo
gesterkt of door don dood bekrachtigd, voor
het bewijs in zoodanige aanmerking worden go
nomen als de rechter in gemoedo zal vermeenon
te behooren. Voornamelijk moet daarby gelet
worden op den aard, het gewicht en de uitge
breidheid van den handel in deze boeken omschreven on of de bovondeno verzuimen of on
regelmatigheden do blijken dragen van cenvou-
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dige onkunde en alle vermoeden van kwado
trouw uitsluiten.
Volgens het Kon. besluit (Tnd. Stb. 1920 no.
472) kunnen de voorname inlandsche hoofden,
die op Java en Madocra als lid van den land
raad zitting nemen (zie Dl. III, bl. 568) niet al
leen door den Gouverneur-Generaal zelven,
maar ook namens hem aangewezen worden. Bij
het Gouv. besluit in Ind. Stb. 1920 no. 470
(wijzigende Ind. Stb. 1918 no. 109) zijn nader
categorieën van inl. ambtenaren aangewezen,
die ambtshalve als leden van den landraad te
Soerakarta kunnen zitting nemen.
Blijkbaar ook met de bedoeling om het nijpend
tekort aan rechterlijke ambtenaren te bestrijden,
(Zie Dl. III, bl. 569) is in 1920 (Ind. Stb. no.
34G) eene belangrijke wijziging in de bepalin
gen van het Regl. op de rechterlijke organisatie
tot stand gekomen (art. 14 a. b. 15 en 16).
Daarbij is het beginsel vastgestcld, dat gegra
dueerde recht, ambtenaren, ongeacht het door
hen bekleedc ambt,bezoldigd worden naar gelang
van den doorgebrachtcn diensttijd. Aangezien
er echter niet uitsluitend ambten bestaan, waar
op incn krachtens anciënniteit aanspraak kan
maken, maar de benoeming tot hooge en zeer be
langrijke functiën bij keuze geschiedt, is bepaald
dat de keuze-functionarissen nooit minder, doch
wel meer bezoldiging dan de eerste categorie
kunnen genieten. De ancicnniteits-ambten wor
den naarmate hunner belangrijkheid in groepen
gerangschikt, 'waarover hier beneden. De op an
ciënniteit gegrondveste ranglijst der rechterlijke
macht blijft bestaan. Wordt men nu tot een
keuze-ambt benoemd, dan wordt de benoemde
gerangschikt onmiddellijk na dengone, die van de
tot een zoodanig ambt met gelijke bezoldiging of,
indien eene gelijke bezoldiging niet bestaat, met
de dichtst bij komende hoogere bezoldiging be
noemden, het laagst op de ranglijst voorkomt.
Zij die op denzelfden dag tot ambten derzelfde
groep of tot gelijk bezoldigde keuze-ambten
worden geroepen, worden gerangschikt naar het
nummer der benoemingsbesluiten; in geval van
benoeming bij éénzelfde besluit geschiedt de
rangschikking naar de volgorde, waarin zij in het
besluit genoemd worden. Keuze-ambten zijn die
van vice-president en raadsheer Hooggerechts
hof, van president van een der raden van justitie
van vice-pres. van een der raden van just. op
Java, van voorzitter van een dor landraden te
Batavia, Semarang of Soerabaia, van procureurgeneraal of advocaat-gen. bij het hof of van offi
cier van justitie bjj een der raden van justitie.
Bij gelijke geschiktheid voor een opengevallen
keuze-ambt geeft de ranglyst den doorslag. Intusschcn is ook benoeming buiten de ranglijst
der gegradueerden om toegelaten.
Geldt het de benoeming tot een ancienniteitsambt in een hoogere groep, dan geschiedt de
benoeming naar de ranglijst, behoudens de voor
waarde van geschiktheid. Het stelsel van aanbe
veling voor het opengevallen ambt van 1901 (ge
wijzigd in 1907) is in 1920 gehandhaafd. In lid 6
van art. 17 Regl. recht, organisatie is bepaald, dat
de aanbeveling bedoeld in lid 1 en 2 wordt opge
maakt bij volstrekte meerderheid van stemmen;
wordt dio moerderheid niet bereikt, dan wordt
aanbevolen do candidaat, dio de meeste stemmen
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heeft verkregen. Bij staking van stemmen heeft
’s Hofs president een beslissende stem. Over
plaatsing (zonder bevordering) kan — behalve op
eigen verzoek — in liet belang van ’s lands dienst
noodig zijn, moet dan uit den aard der zaak in
derdaad plaats grijpen, echter onder de „mits”
dat het Hooggerechtshof haar voorstelt of ter
zake geraadpleegd wordt. Er zijn slechts bepaal
de gevallen, waarin ontslag uit het ambt kan
■worden verleend, anders dan op eigen verzoek.
Art. 19 R. O. omschrijft thans het begrip „be
vordering” als benoeming tot een in hoogere
groep gerangschikt ambt en benoeming tot een
keuze-ambt, indien zij hooger tractemcnt mede
brengt. De promotie staat stil voor hen 1°. die
buitenslands verlof genieten: 2°. die om voorbij
gang vragen, mits dit zonder bezwaar kan wor
den toegestaan: 3°. die, op verzoek op non-activiteit buiten bezwaar van ’s lands kas zijn
gesteld en voor promotie in aanmerking ko
mende, verzoeken die non-activiteit te bestendi
gen, ook dit onder de voorwaarde dat tegen in
williging van dien wenseh geen bezwaar bestaat;
4°. aan hen, wien met ontslag uit het ambt in
het belang van ’s lands dienst werkzaamheden
zijn opgedragen, zoolang die opdracht duurt.
In art. 22 (1920) is eene nieuwe regeling van
binnenlandsche verloven van ten hoogste drie
maanden, met inbegrip der verlengingen, gegeven.
Bij afwezigheid, belet of ontstentenis wordt
’s Hofs president vervangen door den oudsten
vice-president als zoodanig en deze op zijn beurt
door den anderen vice-pres., gelijk hij op zijn
beurt wordt vervangen door het oudste lid als
zoodanig. Gelijk beginsel geldt bij de lagere rechts
colleges. Ter bepaling der anciënniteit als vicepresident of van lid van een college of van eene
Kamer wordt de vroegere diensttijd, in denzelfden of hoogeren rang, medcgeteld bij dien
sedert de jongste benoeming verstreken.
Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 508
heeft de verdeeling der rechterlijke ambten, die
niet als keuze-ambten gelden, in vier groepen
plaats gehad. De eerste vormen de leden van
de raden van justitie op Java en de voorzitters
van de landraden te Soerakarta en Djokjakarta; de tweede ’s Hofs griffier, de leden van de
raden van justitie te Makasser enz., de voorzit
ter van den landraad te Sragèn enz.; de derde:
de griffiers van de raden van justitie op Java en
voorzitters van eenige landraden enz.; de vierde:
de voorzitter van den landraad te Sitoebondo,
enz.
Gelijk bekend zijn voor rechterlijke ambten in
N.-I. alleen benoembaar doctoren in de rechtswe
tenschap (ook doctorandi, die thans het praedicaat „meester in de rechten” kunnen voeren), voor
zoover die ambten niet volgens de wettelijke
bepalingen kunnen worden vervuld door niet. gegradueerden of als bijbetrekking door admi
nistratieve ambtenaren. Zij moeten hebben volr daan u. aan het z.g. faculteits- of aan het Indologisch examen. Dat examen wordt intusschen niet
gevorderd van hen, b. die minstens drie jaren de
reehtspractijk in N.-I. hebben uitgeoefend. Van
beide eischen (a of b) kan dispensatie worden
verleend, in Nederland door de Koningin, in N.-I.
door den G.G. den Raad van N.-I. gehoord. Het
K. B. in Ind. Stb. 1921 no. 440 verleent laatstelijk
deze dispensatie aan die juristen, welke door den
Minister van Koloniën op aanvrage van den

Gouv.-Gcn. worden uitgezonden ten einde in N.-I.
te worden geplaatst bij den bureaudienst, waar
onder is begrepen den dienst ter griffie van bet
Hooggerechtshof of van europecschc of inlandsclic rechtbanken. Vroeger was bepaald, dat
deze bureau juristen middels dispensatie kunnen
worden geroepen tot rechterlijke ambten, nadat
zij drie jaren werkzaam zijn geweest, tenzij naar
het oordeel der Ind. Reg. het belang van den
dienst vorderde dat zij eerder daarvoor in aan
merking komen. Dit „eerder”, aanvankelijk be
perkt tot benoeming in het derde dienstjaar, is
echter blijkens K. B. in Ind. Stb. 1921 no. 440
reeds mogelijk na het eerste dienstjaar.
Om de dienstneming voor den rndischen rech
terlijken dienst te bevorderen wordt gedurende
een zeker aantal jaren een studietoelage van
/ 1200 per jaar aan studenten toegekend. Candidaat rechterlijk ambtenaar kan men worden na
afgelegd eandidaatsexamen,in bijzondere gevallen
zelfs eerder. Belangrijke premio’s worden thans
voor uitzending als rechterlijk of als burcauambtcnaar toegekend. Voor den laatste is, behalve vrije
overtocht eerste klasse en eene som voor uit
rusting van / 2250, die premie op / 5600 gesteld;
hij mag echter den leeftijd van 27 jaren niet heb
ben overschreden. Doctorandi en doctoren in de
rechten, die niet ouder zijn dan 26 jaren en zich
verbinden om het z.g. faculteitscxamen te doen
en daarna voor de rechterlijke macht te worden
uitgezonden, ontvangen bij die uitzending eene
premie van / 8000, waarop voorschotten kunnen
worden verleend naar reden van / 100 ’s maands.
In bijzondere gevallen kan de Minister van Ko
loniën van bedoelden leeftijdsgrens afwijken.
Landgerechten, (/ie Dl. III, bl. 570). Bij Kon.
besluit (Ind. Stb. 1920, no. 472, in werking 1 Mei
192J) is het misdrijf van „eenvoudige beleediging” onttrokken aan de bevoegdheid van den
landraad of raad van justitie en tor kennisne
ming opgedragen aan het landgerucht.
Naast den bezoldigden landrechter kent hot
landgerechtreglement plaatsvervangende land
rechters. Deze kunnen (Ind. Stb. 1919 no. 38, j°.
730) voor eiken zittingsdag / 15 als vergoeding
deelareeren.
Raden van justitie. De ruimere toepasselijkvcrklaring van het Europeesche burgerlijke recht
(ord. Ind. Stb. 1917 no. 129, j°. 1918 no. 350, in
werking 1 Mei 1919) op do Chineezen op Java en
Madoeraenin bepaalde gewesten op do Buitenbe
zittingen, heeft de Eur. rechtbanken en gerech
ten geheel algemeen tot voor de bedoelde Chinee
zen bestemde justitie in burg. zaken gemaakt.
De strekking van het Kon. besl. in Ind. Stb.
1921 no. 396, dat echter nog niet in werking is
getreden, is om de Chineezen in de overige gewes
ten van N.-I. in denzelfden rechtstoestand te
brengen. De ordonnantie in Ind. Stb. 1855 no. 69
zal dan voor de andere Oostcrscho vreemdelingen
blijven gelden met dien verstande, dat hare wer
king zich over geheel N.-I. zal uitstrekken en deze
Vreemde Oosterlingen derhalve ten aanzien van
de burg. rechtsvorderingen op dat toepasselijke
recht gegrond voor den Europ. rechter komen, on
verschillig waar zij gevestigd zijn. Kan men deze
uitbreiding toejuichen, niette ontkennen valt het
dat de groote afstand tusschen de woonplaats
der justieiabelen en den zetel van don raad van
justitie, voortaan de dagelijksche rechter in allo
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burg. zaken voor alle Chineezen, zijne bezwaren
hacl. Men is daarom bedacht geworden om de
bovoegdhcidsgrons der residenticgercch ton te
verruimen. Voortaan zullen die gerechten op de
Buitenbezittingen kennis nemen van alle vorderin
gen niet te bovengaande de som of waarde van
/ 1500, mits die gerechten door rechtskundigen
zijn voorgezeten. De cvengcmelde grens zal zijn
/ 500, indien dit niet het geval is. Echter zullen
in beide gevallen de zaken die som of waarde te
bovengaande door het rcs. gerecht kunnen wor
den afgedaan, als beide partijen zulks verzoeken.
Intusschen zal in het gewest Amboina, met het
oog op den bestaanden toestand, de grens
van / 1500 behouden blijven, onverschillig of
al dan niet een rechtskundige het gerecht houdt.
Bij art. 31 van Ind. Stb. 185G no. 74 is de be
rechting van strafvervolgingen (tegen burgers)
op grond van het bij gemeld Staatsblad afgekondigd drukpersreglement aan de raden van
justitie opgedragen (Verg. Ind. Stb. 1000 nos.
317 en 318). Bij arrest van hot Hooggerechts
hof d.d. 24 Juli 1918 (T. v. h. Recht CXT bl.
234) is beslist, dat van toepassing van ovongomold art. na 1 Jan. 1918, datum van inwerking
treding van hot nieuwe strafwetboek, geen
sprake kan zijn, omdat alle niet uitdrukkelijk
gehandhaafde «fm/bepalingen voorkomende in
ovengenoemd reglement op genoemden datum
zijn afgeschaft (verg. art. 3 lid I van 1 nd. Stb.
1917 no. 497). Als gevolg daarvan worden In
landers voortaan wegens drukpersdolicton voor
hun eigen strafrochtor gobracht, tenzij hot de
enkele overtredingen van het drukporsroglemont
betreft, die uitdrukkelijk in art. G no. 15 van de
Invoeringsverordcning zijn gehandhaafd.
Hot Hooggerechtshof vonnisten beslist, krach
tens Koninklijk besluit in fnd. Stb. 1921 no. 2,
mot zes raadsheoron in do zaken, bedoeld bij
art. IG5 Regl. op do rocht.organisatie, met vijf
in cassatie en mot drie in allo andoro zaken.
De inlandscho rechtskundigen, dio hot cindoxamon aan «Ie opleidingsschool aflogden, dragon
in functie hetzelfde oostuum als voor gegradu
eerde ambtenaren is bepaald.
Na do unificatie van het materieel strafrecht
en de invoering dor landrechters als strafrech
ters voor allo Nod.-Ind. ingezetenen in do laatstvorloopen jaron, is als logisch gevolg daarvan
ontstaan een streven naar een uniform straf
procesrecht voor allo groepen dor Indische sa
menleving. Do gowenschto rechtsoonhoid op
strafrechterlijk terrein, ook uit een politiek oog
punt noodzakolijk, zal zich dan niot alleon hebbon
(o bepalen tot een terechtstellen van de ovortrodors van alle landaarden voor donzelfden dagolijkschon strafreehtor, zij zal zich ook mooton
uitstrekken tot het onttrekken van hot voor
onderzoek (on dit ook bij de rechtspraak dor Iandroehtors) aan de bestuursambtenaren on op
dracht daarvan aan een zoowel uit Inlanders
als uit Europeanen bostaand Oponbaar Minis
terie (verg. do op last dor fnd. Rcgcering ver
vaardigde ontworpen met toelichting en offioioolo bescheiden, Landsdrukkerij Batavia 1919,
die evenwel slechts bodoolcn do ontworpon rogoüng eerst enkol in een of moor nador aan te wij
zen rosidonties op Java, bijv. Somarang, in to
voeren). Intusschon wordt do eonhoid ook op
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burgorrochtolijk gebied begeerd, wat slochts
tot zekere hoogte mogelijk is, gogeven het af
wijkend familie- en erfrecht van don Inlander.
Zie ook Indisch Tijdschrift van hot Recht, dl.
CXIV, derde sorie i920, bl. 410./'
SCHELTEMA (Mr. MICHAEL WILHELM).
Geboren to Amsterdam don 2en Maart 1824,
mt het huwelijk van Gajus Scholtema en Anna
Catharina Vorsteogh, studeerde te Leiden en
promoveerde aldaar in 1848 tot meester in
do beide rechten. Uitgezonden voor de rech
terlijke macht in Indié, word hij in 1849, na
een kort verblijf to Somarang, werkzaam gosteld
bij het parket van den Raad van Justitie te
Soorabaja; in 1850 benoemd tot griffier bij den
Raad to Padang; in 1853 tot President van den
Raad to Makasser; in 1857 tot Officier van
Justitio bij den Raad to Soorabaja; in 1861 tot
Officier van Justitie bij den Raad to Batavia.
Jn al deze betrokkingon onderscheidde hij zich
als een scherpzinnig rechtsgoloerdo en nauwgezet
ambtenaar, wiens werkzaamheid uitblonk niet
alleon door grooto juridische en ethnologische
kennis, maar tevens door helderheid van betoog
en keurigheid van stijl. Bij het overlijden van
den oud-Raadsheer in het Hooggerechtshof Mr.
K. H. Tutoin Nolthenius viel op hem de keuzo
om do aan dozen opgedragen omwerking en
voltooiing van do door Mr. W. H. du Cloux ont
worpen reglementen tot rogoling van het rechtswozen in de bezittingen buiten Java on Madocra
voort to zotten. Eerst word Scholtema cchtor
in commissie gesteld ten einde in Menado het
reeds door wijlen Mr. Tutein Nolthonius begon
nen onderzoek voort te zotten naar bezwaren
ingebracht togen con gowozon Resident van
Monade on don Majoor van Tonsoa, zoomede
ton aanzien van de misstandon in de residontio
Menado door den toonmaligon Resident aan
do Rogcoring gerapporteerd, on „to handelon
zooals do Gouvernour der Molukscho Eilanden,
ter plaatse zijnde, zoude kunnen en mooton
handelen”. Na roiniging van den Menadoneeschon Augiasstal op Java teruggehoord om to
Buitenzorg do regiomonton tot regeling van hot
rechtwezen in de buitenbezittingen tor hand to
nomen, bleek hom alras dat zijn inzichton botroffondo do herziening daarvan niet mot de
plannen der Rogcoring strookten, weshalve hij
ontheffing van de hem gegeven opdracht ver
zocht on vorkreog. In 18G3 word hij bonoomd
tot President van don Raad van Justitie to
Somarang. Hier openbaardo zich do kwaal, welke
hom het volgond jaar noodzaakto tot horstel
zijner gezondheid vorlof to nomen naar Europa,
alwaar hij in 18GG op verzoek eervol uit den
fndischen dienst werd ontslagen. In hotzolfdo
jaar volgde zijn aanstelling tot hooglc o raar
aan do nieuw opgerichto Rijksinstolling van
onderwijs in do Indischo Taal-, Land- on Volken
kunde te Leiden, waaraan hij reeds sedert den
22cn November van hot vorigo jaar verbondon
was gowoost voor do lesson in do staatsinstel
lingen van Indië. Bij hot verergeren van zijn
toostand begon het college govon hom echter
mooilijk te vallen en togen hot oindo van 18G8
achtte hij hot zijn plicht zich torug ,to trokkon.
In 1870 overleed hij to Haarlem.
PAARD. (Equus caballus L.).y Hot is vrij
zeker, dat het paard van den Indischen archi
pel uit het vasteland van Azië is ovcrgc-
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bracht naar de verschillende eilanden. De naam
koeda (mal., soend.), hoeda of hoda (bat.).
oeda (atj.) is afgeleid van het Hindostansch 1),
waaruit de gevolgtrekking wordt gemaakt, dat
het Indische paard oorspronkelijk uit Hindostan
afkomstig zou zijn. In de 11de eeuw wordt in Ja
vaansche gedichten reeds melding gemaakt van
het paard, zoodat in dien tijd reeds invoer moet
hebben plaats gehad. Op den Boroboedoer ziet
men het paard in beeld gebracht en het daar
weergegeven type wijst op afstamming van het
Mongoolsche paard. In elk geval blijkt er wel
uit, dat de Hindoes het paard reeds kenden.
Blijkbaar zijn er ook door de Chineczen in heel
oude tijden paarden naar Indië ovcrgcbracht.
In de Hystorj7 of the Yuan dynasty (12S0 —
1367) wordt het volgende vermeld: „omstreeks
1292 moest Java getuchtigd worden, omdat de
vorsten in gebreke bleven van hunne schat
plichtigheid aan China te doen blijken. Een
groot Chineesch leger werd uitgerust, dat landde
bij de mondingen van de Sëdajoe en de Kalimas.
Een ander gedeelte, waarbij cavalerie, .ging over
land.” De paarden, die zij meebrachten, waren
Mongolen. De afbeeldingen op den Borobodoer
komen met dit type veel overeen, hetgeen er
op zou wijzen, dat het uit Hindostan ingevoerde
paard veel overeenkomst vertoonde met equus
caballus asiaticus, niettegenstaande dit zich
toen ter tijd toch al reeds vermengd zal hebben
met het equus caballus africanus, waaruit de
Arabier zou zijn ontstaan.
Geleek het paard in Indië in de 14de eeuw dus
nog veel op het equus caballus asiaticus (Mon
gool), daarna is de invloed van het equus caballus
africanus (Arabier) duidelijk zichtbaar geworden
en hebben beide rassen zich vermengd.
Eertijds werd het Indische paard geprezen
om zijn vele goede eigenschappen. Tijdens den
Java-oorlog werd de cavalerie geremonteerd met
Javaansche paarden, die in het terrein zeer goed
voldeden. Naar de eilanden spreekt men van
Javanen, Soembawa’s, Sandelhouts,Savoeneezen,
Rottineezen, Timoreezen, Makassaren, Batakkers en Bovenlanders (Sumatra’s Westkust).
Het hoofd van het Indische paard is in den regel
nog al zwaar, de kaken breed, waarmede gepaard
gaat een nauwe keelgang. De proficllijn is recht,
soms eenigszins concaaf. Bij den Sandelhout
en den Batakker treft men vaak een concave
proficllijn, fijne kaken en een breed voorhoofd
aan. Deze eigenschappen zouden wijzen op den
invloed van den Arabier.
Alle kleuren worden onder de Indische paar
den aangetroffen; door het jarenlang verhande
len van de dieren met effen kleuren, zooals
zwarten, bruinen en schimmels, komen deze
robes thans veel minder voor, terwijl het aantal
bonte paarden sterk is toegenomen.
Wat den halsvornV betreft houdt het Indische
paard ongeveer het midden tusschen Mongool
en Arabier. Opvallend is, dat de Sandelhout in
dit opzicht meer den Arabier, dc Makassaar
meer den Mongoolschen pony nadert. Een aal
streep op den rug en dwarsstreeping op de bee
nen ziet men bij Batakkers nog dikwijls, evenals
bij het Equus Przewalsky, dat mede afstamt
van het Equus caballus asiaticus. Het mooie
dragen van den staart, zooals het Arabische
l) Veth, Het paard in den Maleischen archipel.

paard dit laat zien, komt ook voor bij den San
delhout. in mindere mate bij den Savoenees,
Batakker en Bimanccs. Over het algemeen heeft
het Indische paard een levendig temperament;
vooral de Sandelhout bezit er wel ecn$ te veel van.
Hel Javaansche paard. Dit is dc laatste tien
tallen jaren sterk achteruitgegaan, zoodat het
in hoogte varieert van 1—1.20 Meter. Slechte
verpleging, gebruik op te jeugdigen leeftijd en
het niet toepassen van rationeele teelt zijn wel
de voornaamste oorzaken van den achteruitgang
van dit eertijds zoo deugdzame ras.
Het beste type Javaansch paard komt nog
voor in de Oostelijkc residenties. Waar de Europeesche cultures zich het meest hebben ontwik
keld en daar waar de Europeaan het eerst ver
betering trachtte aan te brengen, is de toestand
het slechtst. Het Javaansche paard heeft een
vrij licht beenwerk, is veelal te smal, doch munt
uit door soberheid en kracht. Bij goede verple
ging van jongs af aan is er ook van dit dier nog
wel een deugdzaam paard te maken. Het eer
tijds zoo beroemde Kedoepaard bestaat niet
meer en nu ook het beruchte Preangerpaard vrij
wel verdwenen is, komt over geheel Java het
Javaansche paard voor. Gebrek aan geschikte
terreinen voor de opvoeding der veulens vooral
en het steeds onttrekken van het beste materiaal
aan de fokkerij oefenen nog altijd hun slechten
invloed uit. Zoowel kwantitatief als kwalitatief
is de paardenstapel sterk achteruitgegaan.
liet Sutnalraansche paard. Hiervan onder
scheiden we twee typen, n.1. den Batakker en het
eigenlijke Sumatraansche paard, dat voorname
lijk wordt aangetroffen in de Padangsche Boven
landen. De Batakker komt voor in de afdeeling
Bataldanden der residentie Tapanoeli en in de
afdeeling Simëloengoen en de Karolandcn van
het gouvernement Oostkust van Suinatra. Het
meest opvallende bij dit dier is de onevenredige
ontwikkeling van voor- en achterband. Terwijl
de eerste in den regel zeer zwaar is, valt op dc
laatste vaak veel aan te merken. De verbinding
van kruis met lendenen is dikwijls minder soliede;
koehakkige stand en sabelbeenigheid zijn veel
voorkomende afwijkingen. Niettemin is de Ba
takker een bloedpaard met veel temperament;
de beste exemplaren zijn uitstekende terreinpaarden. Als draagpaard in het geaccidenteerde
terrein voldoet hij goed. Door te grooten uit
voer van de beste hengsten, vooral naar Médan
en Singapore, is dit dier sterk in kwaliteit ach
teruitgegaan. De tegenwoordige maat varieert
van 1.16—1.25 M. Gelukkig zijn er nog veel
goede merries aanwezig, vooral op de Hoogvlakte
der Bataklanden, hetgeen voor de regeneratie
van het ras een gunstige factor is. De iSurnatraan
of Bovenlander kenmerkt zich dooreen zeer regelmatigen lichaamsbouw. Het hoofd is in den regel
goed aangezet, de halsaanhechting laat niet te
wenschen over, terwijl de schouder een behoor
lijke lengte bezit en goed gericht is. De zware
hals van den Batakker krijgt men bij dit paard
nimmer te zien, wel komt het gebrek herten
hals af en toe voor. De beenen zijn, alhoewel
fijn van bouw, 'over het algemeen goed gespierd,
de kooten wel eens wat lang en de achterband
voldoende ontwikkeld. De gangen van dit paard
zijn uitstekend; de afdeeling Pajö Koemboeh
stond vroeger bekend om zijn beste dravers.
Aan een aangenaam temperament paart de
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Sumatraan een groot uithoudingsvermogen en
hij is, evenals alle Indische paarden, uiterst sober.
De meest voorkomende kleuren zijn bruin,
bont, muisvaal en schimmel.
Yliegschim
mels, zooals onder do Batakkers nog al eens
voorkomen, worden in deze streek niet aange
troffen. Sedert jaren bestaat er in de Padangsche
Bovenlanden een levendige paardenhandel en
wordt jaarlijks een groot aantal hengsten uit
gevoerd naar Bcnkoclen, Tapanoeli en Padang.
Voor aanhouding van het beste mannelijke fokmateriaal werd destijds door de bevolking niet
voldoende zorg gedragen, zoodat ook dit paard
sterk in kwaliteit achteruitging.
Het Makassaarsche 'paard. In verband met
den naam der hoofdplaats van het gouverne
ment Celebes en Ondcrhoorighedcn (Makasser)
spreekt men als regel van Makassaren. De vroe
gere vorsten van Gowa en Boni hadden hunne
halfwilde stoeterijen om paarden te fokken
voor de hertenjachten, een hunner grootste
liefhebberijen. In de Zuider-districten (Bonthain). komen thans nog de beste exemplaren
voor. Die halfwilde stoeterijen hebben veel te
kampen gehad met kwaden droes, een besmet
telijke ziekte, die veel slachtoffers maakte,
zoodat er niet veel van is overgebleven. Toch
schijnt op sommige plaatsen middels reintcelt
nog voldoende verbetering te kunnen worden
aangebracht. Dit paard munt uit door goede
gangen; de schoft is vrij hoog en lang, in af
wijking van de meeste andere slagen, het hoofd
gewoonlijk nog al zwaar, evenals de hals. De
paardenarts Mars roemde destijds het Makassaarsehe paard om zijn vele goede eigenschappen.
Het vertegenwoordigt meer het grove type, heeft
een zwaren lichaamsbouw, rustig temperament,
flink gespierden rug en lendenen en sterke ach
terband. Vooral als trekpaard bij de artillerie
voldeed het uitstekend.
Hel Soembaivapaard. Van al de kleino Socndacilanden is Soembawa het eiland, waar de meeste
paarden geteeld worden. Het Soembawapaard
vertoont in bouw veel overeenkomst met don
Javaan. Het hoofd is in don regel goed gevormd,
af en toe wel eens wat zwaar. Waar de staart
bij den Sandelhout goed gedragen wordt, is
dit bij den Soembawanees geenszins het geval.
Evenmin als de Javaan bezit dit paard veel tem
perament, doch het munt uit door groote sober
heid en uithoudingsvermogen. Het beenwerk
is droog en de hoeven, zooals trouwens bij alle
Indische paarden, normaal van bouw en zeer
resistent.
Het Westelijk en middengedeelte van dit
eiland, de eigenlijke afdceling Soembawa, bezit
een vruchtbaren bodem, die zich uitstekend
leent voor de uitoefening van het landbouw
bedrijf. Daar wordt ook. het grootste gedeelte
van den paarden- en buffelstapcl aangetroffen.
Hot Oostelijk gedeelte, de afdceling Bima, bezit
een moer kalkachtigon bodem, nadert in dit
opzicht cenigszins liet eiland Soemba. Men
vindt daar ook een ander type paard en spreekt
ook wel van Soembawapaard en Bimanees.
Over het algemeen is de Bimanees meer gedron
gen van lichaamsbouw. Jlug en lendenen zijn
solieder, terwijl de staart behoorlijk wordt ge
dragen. In het landsehap Wera worden uit
stekende exemplaren aangetroffen. In hoogte
varieeren de paarden op het eiland Soembawa
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van 1.10 — 1.25 M. Het kost echter moeite om
tegenwoordig een paard van laatstgenoemde
maat te vinden. Jarenlang is ook hier een
groot aantal van de beste hengsten uitgevoerd
en werd de instandhouding van het ras aan do
minderwaardige overlaten, zoodat onvermijde
lijk achteruitgang in kwaliteit moest volgen.
In verwilderden staat worden paarden aange
troffen op do kleine eilandjes Mojo en Liang ten
Noorden van Soembawa-Bésar. De vorige Sultan
van Soembawa heeft daar ongeveer 40 jaar ge
leden eenige koppels merries en hengsten los
gelaten. Thans gedragen deze paarden zich volko
men als in den natuurstaat, zijn uiterst schuw
en zijn slechts op vrij grooten afstand te naderen.
Hel Soembajmard. Het eiland Soemba, ook
wel Sandelhouteiland geheeten naar de houtsoort
die er groeit, is de bakermat van het Sandelhoutpaard en wijkt door zijn eigenaardige geologi
sche formatie in vele opzichten af van de meeste
andere kleine Soenda-eilanden. De bodem van
het midden- en Oostelijk gedeelte vooral van dit
eiland bestaat voornamelijk uit kalk en koraal
steen, zoodat daar van uitoefening van het land
bouwbedrijf slechts sporadisch sprake kan zijn,
daarentegen gunstige voorwaarden bestaan voor
extensieve paardenteelt. De Sandelhout heeft
steeds de reputatie genoten van het beste paard
te zijn, dat in Nedcrlandsch-Indië wordt geteeld
en zeer terecht,-want jarenlang heeft dit eiland
werkelijk superieure paarden opgeleverd, die
om hun buitengewone prestaties, ook als lcgerpaard, gunstig bekend stonden. Schoon van
model, dat uitmunt door adel, bezit het Sandelhoutpaard een stevig skelet en is droog gespierd.
Ongetwijfeld worden ook bij dit paard dikwijls
gebreken in den lichaamsbouw aangetroffen,
doch er kan van gezegd worden, dat het met al
zijn gebreken een bijzonder deugdzaam dier is.
De beenderen zijn fijn, maar hard en compact,
het hoofd bezit een goed ontwikkeld schedelgedeelte, terwijl het aangezicht kort is. Naar even
redigheid van zijn grootte is dit paard sterk ge
spierd. Ondanks het afleggen van groote af
standen, zonder beslag, over slechte wegen, op
uitsluitend grasration, belmoren beengebreken
en gewrichtsaandocningen tot de uitzonderingen.
Het opgewekte temperament blijft na het af
leggen van lange marschen behouden, kortom
een paard met veel bloed en een uitstekendo
constitutie. Do wel eens wat lange bovenlijn
van het lichaam is buitengewoon sterk, niet ten
gevolge van de lange uitsteeksels der wervels,
doch van de naar verhouding zeer sterke ont
wikkeling van do lange ruggespieren. Een
sehofthoogte bezittend van 1.20—1.25 Meter,
heeft de Sandelhout een vry droog hoofd met
wel eens wat zware kaken, vurige oogen en
kleine ooron, die steeds in beweging zijn, als
bewijs dat aan alles in de omgeving de noodigo
aandacht geschonken wordt. Gewoonlijk is het
hoofd goed aangezet, doch do hals is wel eens te
zwaar en recht, torwijl do aanhechting aan den
romp meestal niet te wenschen overlaat.
Gebreken, die meermalen worden waarge
nomen, zijn Fransche on koehakkige stand, ter
wijl do rechte, verkeerde en hertenhals ook nog
al eens worden aangetroffen. Desniettemin was
en is het Sandelhoutpaard nog altijd het meest
gozooht en werd jarenlang het legor er modo
gereiuonteord. Do moest voorkomende kleuren
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zijn bruin, isabel, bont en schimmel; zwart
wordt zeldzaam, omdat deze kleur het meest ge
zocht was, terwijl zwarte hengsten het meest wer
den uitgevoerd, dus het minst aan de voortteling
deelnamen. De gangen van den Sandelhout zijn
over het algemeen regelmatig; evenals op de
andere eilanden van den archipel wordt door
de bevolking veel telgang gereden. De Soembanees is een behendig ruiter en heeft zijn paard
goed in de hand. Van jongs af oefent hij
zich in het paardrijden, waarbij nimmer gebruik
gemaakt wordt van zadel en stijgbeugels, doch
uitsluitend van de rapa, een eenvoudig hoofdstel,
vervaardigd uit ineengevlochten touw en rotan,
waarmede het lastigste paard in bedwang wordt
gehouden. Zooals bij alle volken van den Maleischen archipel bestaat de gewoonte van rechts
bestijgen.
Nu komen er nog wel eenige slagen van paar
den voor op de eilanden Savoe, Roti, Timor en
Flores, doch in hoofdzaak stemmen die toch in
lichaamsbouw overeen met de reeds beschrevene.
PaardcnlccÜ. Het paard komt niet gelijkmatig
over alle eilanden van den archipel verspreid
voor. Op de twee grootste eilanden, n.1, Borneo
en Nieuw-Guinea, worden bijna geen paarden
aangetroffen. De gebruikspaarden, die daar zijn,
werden ingevoerd door ambtenaren, officieren
en particulieren. De eilanden, waar paardenteelt
. wordt gedreven door de bevolking, zijn voor
namelijk Java, Sumatra, Soembawa, Soemba,
Lombok, Savoe, Roti, Flores, Timor en Celebes.
Veelal loopt- het type op de verschillende eilanden
uiteen, hetgeen voornamelijk moet worden
toegeschreven aan het verschil in bodemgesteld
heid, klimaat en opvoeding. Ontegenzeggelijk
hebben echter de beste exemplaren van die ver
schillende slagen veel punten van overeenkomst
behouden in lichaamsbouw en geaardheid.
De totale getalsterkte van den paardenstapel
in Nederlandsch-Indic bedraagt ruim 500.000
stuks, waarvan ongeveer de helft op Java en
Madoera, de rest over de eilanden daarbuiten
verdeeld voorkomt. Het paard wordt in Indië
gebruikt als rij-, trek- en draagdier. Voor het
landbouwbedrijf, om de ploeg en egge te trekken,
zooals in Europa het geval is, wordt het nimmer
gebezigd. In streken nu, waar de bodem zich
niet leent voor den landbouw, ziet men het
extensieve veeteeltbedrijf. Het zijn de dunbe
volkte eilanden, waar onafzienbare vlakten nog
voldoende gelegenheid aanbieden om een groot
aantal dieren te voeden, die daar dag en nacht
verblijven, het geheele jaar door. De natuur
moet hier vrijwel alles doen; opslaan van voer
en verstrekken van krachtvoer, in welken vorm
ook, zijn daar onbekende zaken. Dergelijke gun
stige voorwaarden voor het fokken van paarden
in het groot worden door de meeste kleine Soenda-eilanden aangeboden.
S o e m b a. Het Sandelhoutpaard komt over
het geheele eiland verbreid voor; daar waar de
gelegenheid tot dagelijks grazen het gunstigst
is, worden de grootste paardenstapels aangetrof
fen. In Midden- en Oost-Soemba vindt de be
volking ongetwijfeld haar hoofdbestaan in paar
denteelt. Al jaren lang worden meer dan 2000
der beste hengsten uitgevoerd, het springt dus
in het oog van hoe groot belang het is, dat de
paardenfokkerij hier in goede banen geleid
wordt, dat niet te veel van het beste mate-

riaal aan de fokkerij onttrokken wordt. Se
dert 1907 is wel is waar de uitvoor van merries
verboden, doch ook aan het mannelijk fokmatcriaal dient veel meer aandacht geschonken te
worden, zal het in de toekomst weer mogelijk
worden om hier een paard te fokken zooals weleer.
Scheikundige analyses hebben vastgesteld, dat
nergens in den archipel de grassen een zóó hoog
gehalte aan kalkzouten bevatten als op Soemba,
een gunstige factor voor het fokken van een
paard met een krachtig bcenderstelsel. Een op
pervlakte beslaande van i 16875 K.M.2, dus onge
veer even groot als de provincies Friesland, Gro
ningen, Drente, Overijsel en Gelderland, heeft
het eiland een bevolking van slechts £ 100.000
zielen, terwijl genoemde provincies ongeveer
2.000.000 inwoners tellen, waaruit volgt dat
Soemba 20 maal zoo dun bevolkt is. Per K.M2.
wonen in bovengenoemde streek van Nederland
4; 120 inwoners, die 8 paarden bezitten, terwijl
op Soemba pfer K.M.2 6 inwoners en 2 paarden
voorkomen. /Het relatieve paardenbezit is er
dus zeer groot, doch het is zeer ongelijk verdeeld.
Het is op grond van het vorenstaande duidelijk,
dat voor den paardenstapel, die op 40.000 stuks
geschat wordt, geweldig uitgestrekte terreinen
beschikbaar zijn, waar de dieren kunnen grazen.
De radja’s zijn de groot-paardenbezitters en
gewezen slaven houden het toezicht op de dieren,
die in koppels van 10 tot 15 merries met één
hengst worden losgelaten. De verschillende kop
pels grazen op afstanden van eenige kilometers
van elkander, zoodat er geen gevaar bestaat
voor vermenging. Daar zorgen trouwens de
respectieve vaderdieren wel voor, die hun mer
ries uitstekend weten te beschermen tegen vreem
de indringers. Het paardenbezit varieert van
eenige tientallen tot meerdere honderdtallen.
Zoo was de vorige Radja van Rende (OostSoemba) wel de grootste paarden bezitter van
het eiland met zijn ongeveer 1000 stuks.
Jeder eigenaar geeft aan zijn paarden een be
paald onderseheidingsteeken, bestaande in een
of meer knippen in het oor en de neusvleugels.
Op die manier is het mogelijk de paarden der
verschillende eigenaars uit elkander te houden.
Dagelijks brengen de herders verslag uit aan
de Radja’s omtrent den toestand der onder
huri toezicht staande paarden, terwijl op diefstal
zeer zware straffen zijn gesteld. Ééns per maand
worden 100 a 200 hengsten uitgevoerd te Waingapóc per Paketstooiner, voornamelijk naar
Soerabaia, Semarang en Batavia.
O]) geregelde tijden worden de jonge hengsten
van ongeveer 3 jarigen leeftijd uit de koppels
opgevangen en verkocht aan Arabieren, die te
Waingapoo hun stallen hebben.
Sedert 1903 worden de bereden wapens in
Jndië geromonteerd met Australiërs. Eenige
jaren daarna werd door de Regeering overwogen
om meer hoogte en massa in het >Sandelhoutpaard te brengen. Tot dit doel werden in 1909
eenige Arabische hengsten op dit eiland gebracht,
welk aantal werd uitgebreid tot 10 stuks, waar
onder ook eenig halfbloeds. De kwaliteit en
de fokwaarde van vele dezer hengsten liet
veel te wenschen over, doch het ergste was
dat de kruisingsproducten in de fokkerij van
de bevolking werden gebracht, zonder dat men
zich vooraf overtuigd had of deze wel fokzuiver
waren voor de bepaalde combinatie van eigen-
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schappen, die gewenseht werd. Hierdoor is veel
kwaad gesticht. In 1917 was de zoöteehnischc
commissie, die Soemba bezocht en een onder
zoek instclde naar de verkregen resultaten, una
niem van meening, dat deze kruising zoo spoedig
mogelijk gestaakt behoorde te worden, om ver
volgens te beproeven het ras in reine teelt weer
te relevecren. De Arabische hengsten en de
mannelijke afstammelingen er van zijn dan ook
verwijderd en voor rekening van den Lande ver
kocht.
Aangezien een voldoend aantal raszuivere
hengsten van de gewcnschte taille niet meer
aanwezig is op Soemba, zou liet dringend noodig
zijn op Java de beste exemplaren, die er nog
zijn, op te koopen en weer als dekhengst aldaar
te verstrekken. Door het steeds uitvoeren van
do grootste en beste hengsten is de erfelijke
factor voor de grootte voor een voornaam deel
verdwenen en daarom is het van zooveel belang
dat op dien uitvoer streng toezicht wordt ge
houden.
J a v a. .Dit eiland vormt meer een afzetge
bied dan een fokgebied, want jaarlijks worden
er meer dan 0000 hengsten ingevoerd van de
kleine Soenda-eilanden, voornamelijk van Sooinbawa, terwijl er van fokken op eenigszins be
langrijke schaal slechts in de Preanger-Regentsehappen sprake is. Er wordt altijd gesproken
van het Preangerpaard op Java, omdat het een
afzonderlijk type vormt, dat zijn ontstaan te
danken heeft aan allerlei kruisingen van het
Javaansehe paard met Perzen, Australiërs en
Arabieren. Oorspronkelijk kwam in de Preanger
een vrij goed paard voor met weinig tempera
ment en eenigszins grof, hetgeen normaal is in
een vruchtbaar bergland met vochtig klimaat.
De kruisingen met buitcnlandsehe rassen hebben
daar veel onheil gesticht. Er is een progenituur
verwekt, waarvan vrijwel de eenige betere eigen
schap was dat ze meer taille bezat, overigens was
ze in alle opzichten inferieur, met veel beenge
breken en onaangename karaktereigenschappen.
De Preanger-Regentschappen, een der vrucht
baarste gewesten van Java, is krachtens zijn
bodemgesteldheid en klimaat niet geschikt om
een bloedpaard te fokken, zooals de Sandel
hout.
Er worden daar nu drie typen van paarden
aangetroffen, n.1.:
1". het oorspronkelijke Javaanseho paard;
2’. kruisingsproducten van het Javaanseho
paard met Perzen, Australiërs en Arabieren;
3°. kruisingsproducten van het Javaanseho
en Preangerpaard met Sandelhouthengsten.
Onder de laatstgenoemde zijn inderdaad veel
uitstekende gebruikspaarden met een taille
van 1.20—1.35. Paarden van hoogcr taille
kunnen door den Inlander niet gefokt worden,
omdat er krachtvoedsel bij te pas komt en dit
gaat over het algemeen zijn draagkracht te
boven. Voor de bevolking past een klein sober
paard, dat uitsluitend op grasvoeding behoorlijk
kan gedijen.
Sedert 1890 zijn pogingen in het werk gesteld
om middels Sandclhoutdokhengsten het ras
te verbeteren. Nu is het een feit, dat de Sandelhouts voldoende verbetering kunnen aanbrengen,
doch de opvoeding van de jonge veulens laat zeer
veel te wensehon over en hierop stuiten de po
gingen om de zoo gewenschto verbetering te
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bereiken voornamelijk af. In alle afdeeiingen
van dit gewest zijn hengstenstations opgericht
mot een tot vier hengsten, waar de bevolking haar
merries tegen een bepaald dekgeld kan laten
dekken. Jaarlijks worden er 7 tot 800 veulens
geboren, afkomstig van die dekhengsten. Jam
mer dat er zooveel van de beste fok merries wor
den uitgevoerd naar andere gewesten, hetgeen
zelfs niet met primcering van het vrouwelijk
fokmateriaal voorkomen is kunnen worden.
Thans wordt er naar gestreefd om alleen in
die streken van de Preanger de paardenfokkerij
aan te moedigen, waar de voorwaarden voor
het opvoeden der veulens gunstig zijn en hiervoor
komen vooral in aanmerking de Zuidelijke, dun
bevolkte streken.
Jaarlijks worden op de Buitenzorgsche paar
denmarkt ongeveer 3000 paarden verhandeld,
afkomstig uit de Preanger. Het streven om van
Regeeringswege een legerpaard te fokken is in
den loop der vorige eeuw de aanleiding geweest,
dat telkens stoeterijen werden opgericht in de
Preanger, Öost-Java en op G'elebes, welker be
staan echter steeds van korten duur is geweest
en waarmede geen resultaten zijn bereikt. De
laatste poging in die richting dateert van 1903,
toen door het Departement van Oorlog aanvan
kelijk besloten was te Padalarang_een militaire
stoeterij op te richten, waar uitsluitend de beste
Sandelhoutpaarden gefokt zouden worden. In
hetzelfde jaar werd evenwel van hoogerhand
beslist, dat het Sandclhoutpaard geen voldoende
taille meer bezat als legerpaard, zoodat van de
oprichting werd afgezien. Besloten werd toen
het beschikbare fokmateriaal, bestaande uit
een 00-tal Sandellioutmerries en eenige dek
hengsten, te bestemmen voor een tamme stoe
terij, ten doel hebbend het fokken van superieure
sandelhouthengsten, die als rasverbeteraars zou
den dienen voor den paardenstapel van de be
volking in do Preanger. De resultaten hiermede
verkregen waren niet bevredigend, ^oodat ook
deze stoeterij reeds weer tot het verleden be
hoort. Do gebezigde vaderpaarden bleken niet
fokzuiver te zijn,de progenituur niet van het
gewenschto type, terwijl de aan de opvoeding
besteedc kosten zeer hoog waren, zoodat veel
goedkooper en beter het benoodigde aantal
hengsten kon aangekocht worden: deels op het
eiland Soomba, deels van particulieren.
S o e m b a w a. Evenals op het eiland Socmba worden ook hier do paarden geteeld in half
wilde fokkerijen. Kudden merries van 15—20
stuks met één hengst grazen gezamenlijk op de
uitgestrekte vlakten; ééns of meermalen per
jaar worden do 3-jarige hengsten opgevangen
en aan handelaars verkocht. Wanneer de rijst
velden geoogst zijn, wordt de geheele veestapel
er op geweid. Do paardcu vinden daar dan over
vloedig gras en aangezien slechts ééns por jaar
rijst geteeld wordt, blijven ze gewoonlijk vier
maanden in de nabijheid van de kampoengs
grazen. Ze zijn dus meer aan den monsch ge
woon en niet zoo schuw als do Sandelhout.
Do uitvoer naar Java van hengsten bedraagt
ongeveer 0 ü 7000 stuks per jaar. Het meerendeel
dezer paarden komt terecht in stalhouderijen
op de hoofdplaatsen Soorabaja, Semarang en
Batavia. Uitstekende dienstdoeners, stollen zij
zich tevreden met een karig vocdselration, be
staande uit gras en zemelen, vermengd met^troop-
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ten vormde bij de Inlandsche grooten een prikkel
suiker. Hierop gedijen deze dieren heel goed;
om in die richting cenige selectie uit te oefenen.
er is hun echter geen lang leven beschoren. Wan
Eenige der beste hengsten werden met koppels
neer er eens een statistiek van aangehouden
merries losgelaten en al naar gelang er paarden
werd, dan zou daaruit zeker blijken, dat de ge
voor de jacht noodig waren, werden de jonge
middelde levensduur van het paard in Indic
hengsten opgevangen.
na zijn entree in de stalhouderij niet meer be
Te Malissore heeft nog korten tijd een mili
draagt dan 5 tot 6 jaar.
taire stoeterij bestaan voor het fokken van lcgerTen einde op dit eiland verbetering aan te
paarden. Gebrek aan voldoende water gedurende
brengen in de kwaliteit van den paardenstapel
den Oostmoesson was oorzaak, dat deze inrichting
worden de laatste jaren de beste hengsten ge
spoedig werd opgeheven. Er zijn evenwel nog
primeerd, terwijl eveneens aan de eigenaars
geschikte terreinen in overvloed om middels
van de beste koppels merries met bijbehoorende
reinteelt in halfwilde fokkerijen het Makassaarhengsten gezamenlijk een aanhoudingspremie
sche paard te verbeteren. In het Noordelijk ge
wordt toegekend. Bovendien tracht men door
deelte van dit eiland wordt weinig aan paardenhet houden van wedrennen de liefhebberij voor
teelt gedaan, het vormt meer een afzetgebied voor
goede paarden bij de bevolking aan te moedigen.
het midden en het Zuidelijk gedeelte.
Suniatra. Voornamelijk in twee fokcentra
T i m o r. De natuurlijke voorwaarden voor het
worden paarden geteeld, n.1. de Padangsehe
fokken van paarden zijn op dit eiland vrij gun
Bovenlanden en de Bataklanden. Sedert 1898
stig, ook hier is evenwel al jaren de fout begaan
zijn er van Regeeringswege maatregelen geno
van te veel der beste hengsten uit te voeren en
men om in de afdeeling Pajö Ivoemboeh het
de minderwaardige aan te houden voor de voort
paardenslag te verbeteren door middel van het
teling. Waar de Timorees een groot liefhebber
beschikbaar stellen van Sandelhouthengsten.
is van hertenjachten en hiervoor paarden met
Inderdaad is het gelukt daar een beter gebruikssnelle gangen onontbeerlijk zijn, heeft er wel
paard te fokken. Er zou nog veel meer bereikt
altijd een prikkel bestaan om de hengsten, die
kunnen worden, indien de bevolking er toe te
bij de koppels merries geplaatst worden, met
brengen was aan de opvoeding van de veulens
eenige zorg uit te zoeken. Sedert te Timor Koe
meer zorg te besteden. Jaarlijks worden ongeveer
pang een Gouvernementsveearts geplaatst is,
500 veulens geboren en geleidelijk zijn er ook
die geregeld aanraking heeft met de bevolking,
in de afdeelingen Agam, Tanah Datar en Solok
mag verwacht worden dat in de toekomst dit
dekhengsten gestationneerd. Te Fort de Koek
bedrijf in betere banen geleid zal worden.
is tot dit doeleinde een hengstendépot opgericht,
L o m b o k. Vooral op de hellingen van den
dat onder controle staat van den Gouverne
R-indjani worden nog uitgestrekte grasvlakten
mentsveearts.
aangetroffen, zoodat het fokken van paarden
Sedert 1909 zijn er ook maatregelen genomen
daar met voordeel kan plaatsvinden. Zoowel
om verbetering aan te brengen in de kwaliteit
voor trek-, rij- als draagdiensten wordt op
van het Batakpaard. De kwantitatieve achter
uitgang moet voornamelijk worden toegeLombok veel van het paard gebruik gemaakt,
zoodat er steeds voldoende afzet bestaat voor
sehreven aan de groote slacht van merries en
de fokproducten. Van Regeeringswege zijn dan
den clandestienen uitvoer er van. Wel is waar is
deze uitvoer verboden, doch het toezicht op
ook reeds maatregelen genomen om uitsluitend
het naleven van deze bepaling is uiterst moeilijk
de allerbeste hengsten voor de voortteling te
en laat veel te wenschen over. De beste paarden
bezigen en deze te plaatsen in verschillende hengworden aangetroffen daar .waar het nog mogelijk
stenstations, waar de bevolking haar merries
is halfwilde teelt te drijven, nl. op de Hoog gratis kan laten dekken. Evenals in andere
vlakte van Toba en een deel van Simeloengoen,
fokcentra tracht men de liefhebberij voor
dat aan het Tobameer grenst. Mei. het stationgoede paarden op te wekken en aan te moe
neeren van Batak- en Sandelhouthengsten zijn
digen door het houden van jaarlijkschc ten
niet veel resultaten bereikt, wijl de Bataks
toonstellingen en wedrennen. Voor de laatste
er zoo lastig toe te brengen zijn hun merries aan
bestaat overal veel belangstelling en goed ge
het hengstenstation ter dekking aan te bieden.
leid dragen ze er ongetwijfeld veel toe bij om
Men is daar dan ook geheel van teruggekomen.
de andere maatregelen beter ingang te doen
De tegenwoordige methode is 40 a 50 merries
vinden.
met één Batakhengsl op een afzonderlijk terrein
Nu worden er op de eilanden Savoe, Roti en
gezamenlijk te laten weiden, waardoor bereikt
Floros ook nog wel paarden gefokt, doch het
wordt dat de merries op tijd gedekt worden en
’t IJ.
aantal is betrekkelijk zeer klein.
er veel meer veulens geboren worden. De San > 3 ENGELMANN (Dr. WILLEM HERMAN), geb.
delhouthengsten zijn grootendeels overgebracht / 13 Maart 1836 te Koppel (Geld.), waar zijn vader
naar Fort de Koek, zoodat de tegenwoordige
directeur eener ijzergieterij was, bezocht het
richting is verbetering in het ras zelf, dus rein gymnasium te Doesburg, waar de conrector Burteelt, en uitsluitend in halfwilde fokkerijen op
ger hem bekend maakte met Hebreeuwsch en
daarvoor geschikte terreinen. Zoodoende kan
Arabisch, zoodat hij, in 1853 student in de theolo
wellicht bereikt worden, dat in die streken weer
gie te Utrecht geworden, in de Semiotische talen
het zoo gunstig bekend staande Batakpaard, het
doorging en in 1854 te Leiden in de letteren ging
welk thans nog sporadisch wordt aangetroffen,
studeeren, om zich onder leiding van Prof. Dozy
in grooten getale gefokt wordt.
tot semiticus te vormen. Op 15 Juni 1858 pro
C e 1 e b e s. Door de bevolking wordt de
moveerde hij op de uitgave van een dichtbundel
paardenteelt gedreven zooals op de meeste andere
van Al Hadirah, in Arabisehen tekst, met Laeilanden van den archipel, vrijwel alles wordt
tijnschc vertaling en aanteekeningen. Daarop
aan de zorg van de natuur overgelaten. De be
nam hij van Dozy over de bewerking van het
hoefte =aan goede jjaarden voor de hertenjaehSpaansch-Arabisch Woordenboek van Pedro
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d'Aleala. Dit werk werd niet afgemaakt, maar
het Glossaire des mots espagnols et portugais dórivés de 1’Arabc, dat hij ook van Dozy had over
genomen, verscheen in 1861 en werd zoo goed
ontvangen, dat het in 1869 opnieuw werd uitgege
ven, door Dozy (Engelmann was toen op Java)
zeer belangrijk verrijkt. Als het beste werk over
vergelijkende taalstudie, werd het bekroond met
den Prix Volney; Engelmann was toen reeds
overleden. Om in zijn onderhoud te voorzien,
werd E. gouverneur bij dc familie Van Oosten
Slingeland te Schoonhoven, maar kreeg 8 Janu
ari 1862 van het Ned. Bijbelgenootschap de be
noeming tot afgevaardigde voor de beoefening
van het Soendaneesch, waarbij hij tevens werd
in staat gesteld om in 1862 en ’63 te Leiden
Sanskrit, te Amsterdam Malciseh en te Delft
MohammedaanscïTRecht en Javaansch te beoe
fenen. Tc Amsterdam had hij omgang met Dr.
van der Tuuk, die daar zijne Tobasche Spraak
kunst bewerkte. In 1863 plaatste E. in De Gids
van Januari een artikel ter beoordeeling van
Keijzer’s: Mawardi’s Publiek en Administratief
Recht van den Islam en in 1864 stelde hij een
beredeneerden catalogus samen van de 106 num
mers tellende verzameling Javaansche hand
schriften, door wijlen Dr. Gorickc voor het Ned.
Bijbelgenootschap aangekocht; prof. Veth heeft
dien in 1870 uitgegeven in het Tijdschrift voor
Ned.-Indië, dl. II. In Juni 1864 vertrok E, naar
Egypte en bleef er 6 weken, om met Moslimsche
theologen kennis te maken en van hen aanbeve
lingen te krijgen bij Soendaneesche collega’s. In
September kwam hij te Batavia, bleef daar eene
maand, ging toen naar Buitenzorg, om samen te
zijn met Friederich en met Radèn Bratanegara
Soendaneesch te beoefenen. In Februari 1S65
vestigde hij zich te Bandoeng en maakte van
daaruit tochten naar Garoet, Soemêdang, Soekapoera, Tjiandjoer en de YVijnkoopsbaai om dia
lecten van het Soendaneesch te leeren kennen. Met
K. F. Holle ging hij veel om. Tezamen met dezen
verwierf hij in het dorp Tji Boeroej bij Garoet een
aantal belangrijke handschriften, waarvan hij er
een in de Bijdragen van het Kon. Instituut (1867)
uitgaf, met den titel „De Otter en de Krab”. In
1868 begon Engelmann te sukkelen; hij overleed
dat jaar te Batavia. In de Java-Bode van 2 Febr.
1867 plaatste E. een stuk om te waarschuwen
tegen de Soendaneesche vertaling van het LukasEvangelie, door G. J. Grashuis in 1866 uitgegeven.
Engelmann wordt door zijne tijdgenooten zeer
geroemd, om zijne geleerdheid en karaktereigen
schappen. — Zie de Handelingen van het Ned. Bij
belgenootschap, 1862—69, het levensbericht van
Prof. Veth in Tijdsehr. v. Ned.-Indië, 1869, deel
I en dat van Prof. De Goeje, Ned. Spectator 20
Maart 1809.'
BIBLIOGRAPHIE (over Ned.-Indië). Een
systematische beschrijving van de boeken han
delend over de Nederlandsche koloniën of over
Nederl.-Indië ontbreekt tot dusverre. Wel
bestaat een door Mr. J. A. van der Chys bewerkte
„Proeve eener Ned.-Indische bibliographie”
(1659—1870) met supplementen en verbeterin
gen in 1875, 1880 en 1903 verschenen in de Ver
handelingen van het Bataviaaseh Genootschap
(XXXVii, XXXIX2 en LV3), doch deze geeft
een opsomming van de in Nederl. Oost-lndië <jedrukte boeken, niet van de boeken handelend
over Nederl.-Indië.
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Het gemis van laatstbedoelde bibliographie
wordt in Nederland niet sterk gevoeld. Waar
schijnlijk is dit toe te schrijven aan het bestaan
van goed georganiseerde koloniale bibliotheken
in het land. Bovendien zijn in enkele dezer bi
bliotheken zorgvuldig bewerkte systematische
catalogussen verschenen, welke inderdaad de
functie eener bibliographie zeer wel verrichten.
Het zijn de Catalogus van de Koloniale Bibliotheek
(met suppl.) en de Catalogus van het Departe
ment van Koloniën (met suppl.). Vooral de eerste
bevat vrijwel alle belangrijke werken op het
gebied der Nederlandsche koloniën uitgekomen.
Bovendien bewijst het repertorium van Hooykaas, Hartmann c.s. op dit gebied uitstekende
diensten. Van dit zorgvuldig systematisch inge
deeld repertorium verschenen tot en met 1922:
1°. J. C. Hooykaas, Repertorium op de kolo
niale literatuur of systematische inhoudsopgaaf
van hetgeen voorkomt over de koloniën (beoos
ten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften
van 1593—tot 1865 uitgegeven in Nederland
en zijne Overzeesche Bezittingen. Ter perse be
zorgd door Dr. W. N. du RieJiPt-Dl. I, 1 het land;
dl. I, 2 het volk; dl. II, 1 het bestuur-, dl. II, 2
de wetenschap. 2 dln. Amsterdam 1S77, 1880.
2°. A. Hartmann, Repertorium op de litera
tuur betr. de Nederl. koloniën, voor zoover ze
verspreid is in tijdschriften en mengelwerken.
I. Oost-lndië (1866—1S93). II. West-Indië
(1840—1S92), ’s-Gravenhage 1895.
3°. .-1. Hartmann, Repertorium enz. Eerste
vervolg (1894—1900), ’s-Gravenhage 1901.
4°. A. Hartmann, Repertorium enz. Tweede
vervolg (1901—1905), ’s-Gravenhage 1906.
5°. W. J. P. J, Schalker en W. C. Muller,
Repertorium enz. Derde vervolg (1906—1910),
’s-Gravenhage 1912.
6°. W. J. P. J. Schalker en IV C. Muller,
Repertorium enz. Vierde vervolg (1911—1915),
’s Gravenhage 1917.
7°. IK. J. P. J. Schalker en W. C. Muller,
Repertorium enz. Vijfde vervolg (1916—1920),
’s-Gravenhage 1922.
In deze bibliographie werden in de laatste
jaren uit ruim 100 tijdschriften de koloniale
artikelen aangeteekend, zoodat dit repertorium
een prachtige gids is bij koloniale studie.
Tot 1921 gaf de Heer W. C. Muller geregeld
maandelijks in de Indische Gids een koloniale
bibliographie als voorloopig vervolg op het
Repertorium. Deze publicatie is in 1922 stop
gezet.
Een zeer waardcvolle bibliographie werd in
1920 door het Bali-instituut uitgegeven, be
werkt door den Heer 0. Lekkerkcrker: Bali en__
Lombok. Overzicht der literatuur omtrent
deze' eilanden tot einde 1919. Bij de boek- en
tijdschrifttitels worden voortdurend inlichtende
aanteekeningen (inhoudsopgave enz.) gegeven.
BIBLIOTHEKEN. A. in NederlandschIndië. Uit allerlei aanteokoningen in het Ned.Ind. Plakaatbock en het Dagh-rcgister van ’t
Kasteel Batavia en van elders blijkt, dat in
Ncd.-IndIe7Tff'IIet''bijzonder Batavia, in de 17e
en I8o eeuw wel is waar van tijd tot tjjd biblio
theken van bescheiden omvang werdon bijeen
gebracht, maar tevens dat deze boekencollecties
ook meestal spoedig weer in verstrooiing ge
raakten. Een uitzondering maakte alleen de bi
bliotheek van den Bataviaasehcn kerkcraad,
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welke voor het gebruik der predikanten bestemd
was. Het blijkt dat deze bibliotheek reeds in
1628 bestond en van tijd tot tijd werd aangevuld.
De eerste bibliotheek van beteekenis is bijeen
gebracht door het in 1778 gestichte Bataviaasch
genootschap van kunsten en wetenschappen. De
stichter hiervan, de Raad van Indië Mr, J. C. M.
Rademaker, schonk terstond een verzameling
boeken en handschriften. De secretaris van het
Genootschap had de zorg voor de bibliotheek,
totdat in 1S44 hiervoor een met ƒ 50.— ’s maands
bezoldigde bibliothecaris werd aangestcld. Deze
bibliotheek heeft in den loop der ja ren belangrijke
uitbreidingen ondergaan. Het beheer er over
was toevertromvd aan een der directeuren van
het Genootschap. De eerste catalogus van deze
bibliotheek werd in 1846 door P. Bleeker be
werkt uitgegeven: „Bibliothecae Soeietatis Artium Scientiarumque quae Bataviae floret,
catalogus systematicus”. Een tweede uitgave
er van (in het Hollandsch) verscheen in 1853.
Een nieuwe catalogus bewerkte Mr. .J. A. van der
Chys; deze werd in 1864 uitgegeven: Catalogus
der Bibliotheek van het Bataviaasch genoot
schap van kunsten en wetenschappen. Het eerste
vervolg, door A. B. Cohen Stuart, bevatte de
beschrijving der Maleische, Javaansche en Kawiliandschriften en verscheen in 1872; het tweede
in 1873. Voor deze bibliotheek, die geleidelijk
zeer in omvang toenam (100.000 banden), werd
in 1916 een geschoold bibliothecaris aangesteld.
Naast het Bataviaasch Genootschap werd in
1850 gesticht de Natuurkundige vereeniging,
welke eveneens een bibliotheek ging bijeenbren
gen, waarvan in 1876 een catalogus werd gedrukt,
die in 1884, opnieuw bewerkt, herdrukt werd.
Ook de Vereeniging tot bevordering van ge
neeskundige wetenschappen (gesticht 1851), de
Nedcrl.-Indische Maatschappij van nijverheid
en landbouw (1853) en de afdceling Nedcrl.-Indië
van het Koninklijk Instituut voor ingenieurs
(1875) stelden zich het samenstellen van een
bibliotheek ten doel.
Daarnaast bestaan nog verscheidene andere
zelfstandige bibliotheken en bibliotheekjes te
of bij Batavia:
Militair geneeskundige bibliotheek te Welte
vreden (catalogus 1887 met aanvullingen^
Juridisch leesgezelschap te Batavia (catalogus
1894),
Garnizoens-bibliotheek voor officieren te Ba
tavia (catalogus 1897),
Bibliotheek van:
den Raad van Ned.-Indië (catalogus 1897),
elk der departementen van algemeen burgerlijk
bestuur, marine en oorlog,
den Dienst der Staatsspoorwegen,
de Algemeene Secretarie te Buitenzorg,
het Hoofdbureau van den Top o grapmse h ën
dienst (catalogus 1909),
het Hoofdbureau van het wapen der cavalerie
(catalogus 1908),
het Hoofd bureau van het wapen der artillerie
(catalogus 1908),
het Mijnwezen (catalogus 1908),
het Koninklijk Magnetisch en meteorologisch
observatorium,
het Hoofdbureau van het kadaster.
Buiten Batavia bezitten verder verschillende
proefstations en groote ondernemingen biblio
theken, terwijl van de gewestelijke bibliotheken

die van het Makassaarsch genootschap van
kunsten en wetenschappen te Makasser van
beteekenis is (gedrukte catalogus in 1905).
Naast deze bibliotheken met meer wetenschap
pelijke!* inhoud bestaan nog allerlei verzamelin
gen van boeken, meer bestemd tot ontspanning
en verbonden aan sociëteiten, onderwijsinstel
lingen, militaire tehuizen enz.
Bovendien bestaan er verscheidene volksbi
bliotheken, gesticht door Loges der vrijmetse
laren: te Batavia, Buitenzorg, Weltevreden,
Bandoeng, Salatiga, Semarang, Djoltja, Soerabiija, Maïarig, Solo, Padang, Magëlang. Te Wel-" '
tevreden en Soemb.aja vindt" men” Katholieke
leesbi bl i o t h e ken./
Zijn al deze/Bibliotheken bestemd voor Eu
ropeanen, daarnaast staan de bibliotheken, die
zich de ontwikkeling der Inlandsehe bevolking
ten doel stellen. Advies voor de samenstelling
hiervan wordt uitgebracht door de Commissie
voor de volkslectuur (zie VOLKSLECTUUR).
Ongeveer sedert 1910 is het vraagstuk der
bibliotheken in Ned.-Indië in een nieuw stadium
gekomen. Verschillende gebruikers van biblio
theken betreurden de groote versnippering, die
op dit gebied heerschte, waardoor het moeilijk
was te vinden wat men noodig had, terwijl in
totaal voor de boekvoorziening door de verschil
lende bibliotheken een groot bedrag werd be
steed. De behoefte aan centralisatie werd zeer
sterk gevoeld en vooral door het bestuur der
Koninklijke Natuurkundige Verccniging werden
pogingen gedaan om een vorm van samenwer
king tusschcn de bestaande bibliotheken te vin
den. Als beste oplossing werd voorgesteld een
centrale bibliotheek,opgebouwd uit de bestaande
bibliotheken. Als gevolg van deze pogingen
werd aan de Kon. Natuurk. vereeniging een
Regeeringssubsidie toegekend van / 12.000.—
voor de bewerking van een centralen catalogus.
Met dit, vooral van de Kon. Natuurk. Ver.
uitgaande, streven viel samen de behoefte aan
openbare leeszalen in den trant, waarin zij in
Nederland met snel succes waren ingericht. De
nieuw op te richten centrale bibliotheek zou dan
niet alleen koloniale wetenschappelijke litera
tuur moeten bevatten, maar evenzeer gegevens
voor allerlei cultureele behoeften.
Als uiting van deze behoefte zijn sedert 1914
openbare leeszalen opgericht in de navolgende
plaatsen: Malang 1914, Weltevreden 1910 en
Semarang 1919, terwijl in andere plaatsen: Ban
doeng, M6dan,jjjc_plannen hiervoor niet konden
doorgaaiV wegens gebrek aan finaneieelen steun.
De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Wel
tevreden is het resultaat van de bemoeiing tot
centralisatie in Batavia e. a. Jn 1910 werd te
Weltevreden opgericht de Vereeniging tol be
vordering van hel Bibliotheekwezen in Ncderl.Indië, welke zich de bevordering van het biblio
theekwezen, zoowel door oprichting van nieuwe
als door ondersteuning van bestaande bibliothe
ken ten doel stelt en zoowel haar belangstelling
heeft gericht op wetenschappelijke als op volks
bibliotheken.
Tot de middelen van bereiking van haar doel
rekent zij:
1°. het bevorderen van centralisatie van biblio
theken op verwante gebieden;
2°. het bevorderen van onderling uitleenverkeer tusschen Ned.-fnd. bibliotheken;
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3°. het bevorderen van internationale ruiling
en uitleen verkeer;
4°. het verzamelen en bevorderen van de be
werking van bronnenmateriaal;
5°. het stichten van een documentatie- en
wetenschappelijk inlichtingenbureau;
6°. het stichten van een algemeen bibliothcekcn bureaugebouw.
Zij heeft een kapitaal bijeengebracht en
thans, in een gebouw hiertoe door de Natuurk.
Ver. tegen lage vergoeding afgestaan, een aan
tal bibliotheken bijeengebracht, die een belang
rijke basis (van ongeveer 23.000 banden) vor
men voor de toekomstige Centrale bibliotheek.
Deze bibliotheken zijn afkomstig van deNatuurk.
Ver., het Kon. Instituut van ingenieurs, het
Schoolmuseum, het Alg. Nederl. Verbond, het
Economisch-Historisch archief, Ver. het Vrou
wenkiesrecht en Dr. Breda de Haan.
Behalve voor uitlecning van de boeken, welke in
het gebouw der Openbare Leeszaal en Bibliotheek
zijn geplaatst, verleent deze instelling ook haar
bemiddeling in het verkrijgen van boeken uit
andere [ndische bibliotheken, die hiertoe gaarne
hulp verleenen. Hiervoor wordt in deze biblio
theek aan de samenstelling van een centralen
catalogus voortgewerkt. Zij nam dit werk samen
met de bibliotheek over van de Kon. Natuurk.
Vcreeniging. Voor dit werk wordt verder ook
reeds een veel-gebruikte systematiek (Dcweysysteem) pasklaar gemaakt door een in de Vcr
eeniging ingestelde commissie voor de bibliographie.
Zie: J. D. Smit, Bibliotheken in Ned. OostIndië. [Boekzaal 1909 (III), 276]; Eerste verslage
(1916—1920) van de Vcreeniging voor biblio
theekwezen in Nederl. Indië, Batavia; Een weg
tot volksontwikkeling (uitgave van de commissie
voor de volkslectuur, Serie No. 146) en S. Kalff,
Indische boekerijen (Nieuwe Gids, April
1921).
B. Koloniale Bibliotheken in Nederland.
In vrijwel alle groote en kleinere bibliotheken
in Nederland is aandacht geschonken aan de
noodzakelijkheid van aankoop van boeken en
tijdschriften handelend over de Nederlandsche
koloniën, zoodat men overal in het land wel iets
vindt. Als speciale bibliotheek op dit gebied ver
dient in de eerste plaats genoemd te worden do
Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Insti
tuut voor de taal-, land- en volkenkunde van
Ned.-Indië en het Indisch Genootschap (geves
tigd Van Galenstraat 14, ’s Gravenhage).
Deze bibliotheek is voor de leden der beide in
stellingen toegankelijk, dagelijks van 1U—4 uur.
De gedrukte systematische catalogus 1908, mot
suppi. 1915, enz. bewerkt door G. P. Rouffaer
en VV. C. Muller, vergemakkelijkt de raadpleging
der bibliotheek zeer.
Ook het Departement van Koloniën te ’s-Gravenhago beschikt over oon zeer belangrijke kolo
niale bibliotheek on ook van deze bibliotheek
bestaat een gedrukte catalogus 1898 met suppi.
1903 enz., bewerkt door A. Hartmann, later door
VV. J. P. .J. Schalkcr.
Verder wordt thans in hot Koloniaal Instituut
te Amsterdam een omvangrijke koloniale bibli
otheek bijeongebraolit, waarvan do grondslag
wordt gevormd door die in het Koloniale Mu
seum (vroeger te Haarlem). Er is gegronde reden
te verwachten, daCöök deze bibliotheek op den
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duur van groote beteekcnis zal worden voor de
koloniale literatuur.
Ook de Ncd.-Indische Bestuursar.ade.mie, te
’s-Gravenhage en do Middelbare Koloniale Land
bouwschool te Deventer beschikken voor het on
derwijs over één Fofoniale bibliotheek.
Zeer speciale collecties op het gebied der kolo
niale literatuur vindt men te Amsterdam in het
Delï-archief van het Oostkust van Sumatra-Instïtuut (waarvan in 1917 een catalogus verspheen)
en te Leiden in het Bataksch-Instituut./
VEEARTSENÏJKUNDIGE DIENST. De bur- '
gerlijko veeartsenij kundige dienst in Ned.-Indië
werd de allereerste jaren waargenomen door mili
taire paardenartsen en stond onder leiding van
don Directeur dor Cultures. Bij Gouv. Besluit van
24 December 1851 no. 3 werd een tweetal Gouvernemontsvoeartsen aangesteld. In 1870 werd dit
aantal op 4 gebracht. Met ingang van 1 Januari
1807 ging de veeartsenijkundigo dienst ovor naar
het Departement van Onderwijs, Eoredienst en
Nijverheid en in 1885 van daar naar het Departe
ment van B. B. Sedert 1904 behoort deze dienst
bij het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel. Vooral de laatste jaron heeft zich het
veeartsenij kundig staatstoezicht belangrijk uitgobreid. Het omvat:
a. het onderzoek naar don gezondheidstoestand
van den veestapel en den toestand van den vee
stapel in het algemeen, zoomedo, waar noodig, de
aanwijzing van de middelen ter verbetering en de
bevordering van de toepassing dier middelen;
b. de handhaving dor verordeningen en regelin
gen in het belang van don gezondheidstoestand
van den veestapel vastgesteld.
Onder do algomoene leiding van den Directeur
van Landbouw, Nijverheid en Handel is het vee
artsenij kundig staatstoezicht opgedragen aan de
ambtenaren van don burgerlijken voeartsenijkundigen dienst en aan do hoofden van gewestelijk en
plaatselijk bestuur (Ind. Stb. 1912 no. 432 en
1913 nos. 26S en 598).
In 18(39 word do formatio van veeartsen uitge
breid tot 5, in 1870 tot 7 on in 1896 tot 15. Sedert
1898 kreeg de oudste Gouvernemontsvoearts den
titel van advisour in veoartsonijkundigo aangele
genheden en in 1900 werd dien ambtenaar do titel
van inspecteur, hoofd van den dionst verleend.
Do instructie voor don inspecteur en do Gouv.
veeartsen van 1901 is bij Gouv. Besluit van 25
Novombor 1916 no. 27 vorvangon door een reglemont voor don burgorlijkon veeartsenijkundigon
dienst, waarin ook do taak van dosodort 19l0aangostoldo adjunct-inspoctours word omschreven.
Al naargelang van de bohoefto werd telkens het
aantal Gouvornomontsveoartsen vermeerderd.
Vooral na 1905, toen ook op do Buitenbezittingen
goloidelijk overal oen geregeld bestuur word ingcvoord, zijn do workzaamhedon, zoowol op hot ge
bied van ziektebestrijding als van verbetering
van don veostapol dor bevolking, stork toegónomon. Tot dit dool word don Gouvcrnomontsveoartson hulppersoneel toegevoegd, bestaando uit
adjunct-gouvornomontsvooartson.ïnlandscho vee
artsen, veoinantri’s on opzieners.
In 1906 werd to Buitenzorg een laboratorium
opgoriclit voor hot bostudceron dor in Indië voorkomondo vooziokton, waardoor oon aanzienlijke
uitbroiding van personool noodig was. Bohalvo
con Diroctour zijn daar workzaam 2 assistonton en
1 zoöloog-parasitoloog (tijdolijk), 1 opzichtcr-
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amanuensis, 1 laborant en verder hulppersoneel.
Onderzoekingen worden voornamelijk verricht
op het gebied van tuberculose, malleus, scptichacmia hacmorrhagica, anthrax, piroplasmosen, sur
ra, houtvuur en varkenspest. Verschillende dozer
besmettelijke ziekten worden reeds met succes
bestreden niet behulp van in het laboratorium
bereide sera en entstoffen.
De standplaatsen en ambtskringen der veeart
sen zijn vastgesteld bij Besluit van den Directeur
van L. N. en H. dd. 17 Augustus 1917. Er zijn
thans 4 inspcctie-afdeelingcn voor de adjunetinspecteurs en 55 ambtskringen voor de Gouvernementsvecartsen, terwijl voornamelijk als hulp
personeel aan dezen zijn toegevoegd 22 adjunctgouvernementsveeartsen, 4 Inlandsche veeartsen,
237 veemantri’s en 36 schrijvers. Verder zijn bij
den veoartsonijkundigen dienst werkzaam gesteld
1 opziener voor de doorgangsstallen voor Gouvernementsdokhengsten te Bandoeng, 1 onder
wijzer in hoefsmeden aan den cursus voor
hoefbeslag te Bandoeng met 1 Inlandsch smid
als helper, 4 tijdelijke opzieners, ten einde
de hoofden der betrokken veeartsenijkundige
ambtskringon behulpzaam te zijn bij het onder
zoek naar het voorkomen en de bestrijding van
besmottolijke veeziekten, waarvan 2 voor de
hoofdplaatsen Weltevreden on Meester-Cornelis
en 2 voor den ambtskring Soerabaia. De bezol
diging van het personeel was vastgesteld bij
Ind. Stb. 1917 no. 386, aangevuld bij Ind. Stb.
1919 no. 747 en ten slotte gewijzigd in 1921,
waarbij zoowel het aanvangs- als het eindsalaris is verbeterd.
Bij Koninklijk Besluit van 13 Juli 1919 is be
paald, dat de voor den Indischen dienst bestemde
of daaraan verbonden veeartsen en militaire paar
denartsen, onder het genot van een toelage, een
leergang in tropische ziekten en veeteelt kunnen
volgen aan de veeartsenijkundige Hoogoschool te
Utrecht. Aan studenten van deze inrichting, die
een verbintenis aangaan voor den Indischen
dienst, wordt eene studietoelage uitgekeerd van
ƒ 1000 ’s jaars. Bij ontstentenis van een militairen
paardenarts in eenig garnizoen zijn de Gouvernementsveeartsen (Ind. Stb. 1912 no. 125) verplicht
den militairen dienst waar te nemen.
Veeartsenijkundig Onderwijs. Van den beginne
af heeft bij de Regeering de bedoeling voorgeze
ten zooveel mogelijk van inhecmschc krachten
gebruik te maken als hulppersoneel. Reeds in
1860 werd te §.oerabaia onder leiding van den
daar bescheiden Gouvernementsvcearts eene
school geopend, waar Inlanders opgeleid werden
tot Inlandsch veearts. Deze school voldeed echter
niet aan de verwachting, want in 9 jaar tijds wer
den slechts 8 Inlandsche veeartsen afgeleverd. In
1876 werd deze inrichting opgohevon en het stel
sel beproefd Inlandscho jongelieden door de Europeesche veeartsen op hun standplaatsen tot Inlandsch veearts te doen opleiden, waarmede
evenwel ook niet het gewensehte resultaat werd
bereikt, zoodat in 1886 met dit stelsel werd gebro
ken. Daarna werd nog overwogen hot opleiden van
Veeopzichters, doch tot uitvoering is dit niet ge
komen. In 1907 werd aan het veeartsenijkundig
laboratorium de gelegenheid geopend zich te be
kwamen tot Inlandsch veearts, terwijl ook de op
leiding tot veemantri (helper) en keurmeester
daar ter hand werd genomen. Onder toezicht
en leiding van den Directeur werd door zes

leeraren (dieron-artson) en één zoöloog-parasitoloog lesgegeven, terwijl na aanbouw van zie
kenstallen, klinieken, apotheek, leskamers en een
hoefbcslagloods aan dezen opleidingscursus bij
Ind. Stb. 1910 no. 682 do naam van „Inlandsclic veeartsenijschool” werd gegeven. Sedert ook
jongelieden van andoron landaard tot veearts
kunnen worden opgeleid, droeg de inrichting den
naam van „Indische veoartsenschool”. Jaronlang zijn laboratorium on doze school vereonigd
geweest onder den naam van „veeartsenijkundig
Instituut”. Krachtens Ind. Stb. 1921 no. 692 zijn
in dienst gesteld een hoofd van het veeartsenij
kundig laboratorium en een directeur van de
Ncderïandsch-Indische Veeartsenschool. Thans
zijn dus beide inrichtingen weder gescheiden en
wordt overwogen dc Indische vceartsenschool
over te brengen naar Batavia of Bandoeng.
Tot leerling van dc N.-I. veeartsenschool kun
nen worden toegelaten zij, die het overgangsdiploraa van de 3de klasse H. B. S. of einddiploma van
een H. B. S. met driejarigen cursus bezitten. Ver
der worden ook toegelaten zij, die een diploma be
zitten van de 1ste of 2de afdecling der Opleidings
school voor Inl. ambtenaren te Tondano, dan wel
van de kweekschool voor Inl. onderwijzers. Men
rekende er op, dat telkonjare 5—7 jongelieden tot
veearts zouden kunnen worden bevorderd. De'
toeloop van leerlingen bleef echter beneden de
verwachting; dc voornaamste oorzaak hiervan
was wel de onvoldoende salarieering dor Indische
veeartsen. Het corps veemantri’s (helpers) daar
entegen werd sterk uitgebreid, De Ned.-Indische
veeartsenschool verheugt zich niet in die belang
stelling der Regeering, waarop zij aanspraak mag
maken. Al jaren bestaat er oen chronisch gebrek
aan leeraren, zoodat de gchoele veterinaire oplei
ding dikwijls was opgedragen aan 4 docenten,
met het gevolg dat enkele leeraren 8—10 vakken
hadden te doceeren, waaronder het onderwijs van
zelf moest lijden. De cursus 1918—1919 werd be
gonnen met 29 leerlingen, n.1. 2 Europeanen, 22
Inlanders van Java, 4 van Sumatra en I van Ge
le bes.
In navolging van de aanvullende opleiding in
Nederland, waartoe do Indische Gouv. artsen in
staat worden gesteld, zal den adjunct-gouvcrnomentsveeartson, (Indische veeartsen), die door
aanleg, ijver en praktische geschiktheid uitmun
ten, eveneens de gelegenheid worden gegeven op
donzelfden voet hun hoogore vorming aan de vee
artsenijkundige Hoogoschool te Utrecht te ont
vangen, nadat zij vrijgesteld zullen zijn van hot
propaedeutisch- en het eandidaatsexamon dier
Hoogoschool. Gerekend is aan 2 eandidaten een
toolago .van / 1000 ’s jaars boven de verlofsbezoldiging toe te staan. Thans (1922) zijn reeds 3 In
dische veeartsen bezig hunne studie voort te

u

zetten.
De militaire veeartsenijkundige dienst vormt
tot nog toe een onderdeel van den militair genees
kundigen dienst en wordt waargenomen door het
corps militaire paardenartsen. Dit corps is
bij Kon. Besluit van 7 April 1919 no. 33 vast
gesteld op: 1 dirigeorond paardenarts 2de of
Iste klasse met den rang van majoor of luitonant-kolonel en titel van Inspecteur-paardenarts, voorts 11 subalterne oflicicron, waarvan
minstens 3 met don rang van paardenarts Istc kl.
(kapitein) en de overigen met dien van paai 
denarts 2de kl. (1ste luitenant). Hunne bezoldi-
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ging is geregeld bij Kon. Bosl. van 23 Juni 1917
no. 15, terwijl het pensioen overeenkomt mot
dat van de overige officieren van den genees
kundigen dienst (Kon. Besluit van G Maart
1914 no. 42).
Voorts werd bij Kon. Bosl. van 1G Juni 1919
no. 91 het corps militairo paardenverplcgers in
het leven geroepen. Genoemd corps bestaat uit:
1 Europeesche sorgcant-majoor.
sergeanten,
4
korporaals.
4
5 Inlandschc
oppassers 1ste klasse.
25
30
2de
„
Bij het Opperbestuur is een voorstol ingediend
om den-militair-veeartsenijkundigen dienst af te
scheiden van den militair-geneeskundigen dienst
en tot een afzonderlijken diensttak te maken, ter
wijl dan de Inspectour-paardonarts hoofd zal
worden van de in verband hiermede te vormen
nieuwe afdeeling van hot Departoment van Oor
log.
Bij ontstentenis van den Gouv. veearts zijn de
militaire paardenartsen gehouden op hun stand
plaats den burgorlij ken veeartsenij kundigen dienst
waar te nemen.
Door de Verceniging tot bevordering van dier
geneeskunde en dierenteelt in Ned.-Indië wordt
een maandolijksch periodiek uitgegeven, getiteld:
„Ned.-Indische Bladen voor diergeneeskunde en
dieronteelt”, dat door do Rcgeering gesubsidi
eerd wordt.
' .. TIJDREKENING. Behalve onze Gregoriaansehe kalender — of Juliaansche kalender, Nieu
wen Stijl —, begonnen Vrij. 15 Oet. 1582, welke
door een deel der Christen-inlanders overgeno
men werd, en ook bij meer ontwikkelde nietChristenen hoe langer hoe meer verspreiding
vindt, is voor Ned.-Indië van belang de in het
grootste gedeelte der Buitengewesten aangeno
men M o h a m medaansche kale n d e r,
gerekend van af Vrij. 16 Juli 622; voorts op Java
de eigenaardige M o h.- II i n d o c j a v a a ns c h e tijdrekening, welke door Sultan
Agoeng van Mataram op Vrij. 8 Juli 1633 officieel
werd ingevoerd; en, op Bali met West-Lombok,
de 'Hindoe-Balinocsc h e. Daarnaast
vindt men dan op Java nog den kalender der
Tënggercezen als overblijfsel van ouder-Jav. in• stellingen; terwijl bij verschillende meer primi
tieve stammen in de Buitengewesten men do
oud-lndonesischc tijdrekening aantreft.
De periodiciteit van den terugkeer van dag
en nacht, van do seizoenen en van do schijnge
stalten der maan vormt, evenals overal elders,
ook in Indonesië den grondslag van de tijdreke
ning. Niettemin kan er nog verscheidenheid ge
vonden worden in de ondorverdeeling van do
grooto, door de natuur aangewezen, tijdperken.
In verband mot de ligging in do nabijheid van
den equator, waardoor het verschil in zonne
stand tusschen zomer- en winterhalfjaar zeer
weinig in het oog valt, wordt in den Archipel
do jaarloop meer gemeten naar den stand van
bepaalde sterrebeelden, dan naar den zonnestand.
En evenals bij tal van primitieve volken over
de gcheelc wereld zijn het ook in don O. I.
Archipel de Plejaden, op welker stand bijzonder
gelet wordt (vgl. R. Andree. Die Plejaden im
Mythus und in ihrer Bezichung zum Jahrosbcginn und Landbau, en J. G. Frazer. The Ploiades
S uppie m(m|.

in Primitivo Calcndars. Golden Bough. 3e cd.V: L 307 e.v.) Men hcMr^rKa^dr^aXro'ffi-'juist dit sterrenbeeld, dat toch uit betrekkelijk
kleine en onbelangrijke sterren bestaat, zulk
een groote rol speelt, en het antwoord is geweest,
dat zijn verschijning samenvalt met belangrijke
fasen van den plantengroei, hoewel dit ook voor
andere sterren geldt. Dit is juist, maar er moet
iets aan worden toegevoegd. Om in sterren
beelden aardsche voorwerpen, dieren en menschen te zien, wordt geen geringe mate van ver
beeldingskracht vereïsclit. Het is omdat zij zoo
gemakkelijk onmiddellijlc te herkennen zijn, dat
de waarneming van deze sterren zulk een be
langrijke rol speelt. (Martin P. Nilsson. Primitive
Timereckoning. p. 130).
Voorts is zeer algemeen bij de Indonesische tijd
rekeningen het tellen bij maanmaanden van 29 a
30 dagen, terwijl meestal een weekberekening ont
breekt. Een andere eigenaardigheid der inheemsche tijdrekeningen is, dat zij in de voornaamste
plaats dienen voor landbouwdoeleinden,voorregeling derlandbouwwerkzaamheden:om den juisten
ouderdom van de menschen te bepalen, voor de
vaststelling van het jaar waarin een of andere ge
beurtenis plaats had, dienen de Indonesische tijd
rekeningen niet; in zooverre heeft men dus eigen
lijk geen inheemsche ]da,vtelling. Ten slotte is een
eigenaardigheid van de oer-Indonesische tijdre
kening het tellen bij nachten, niet bij dagen;
dat deze gewoonte niet van de Mohammedanen
is overgenomen werd reeds aangewezen door
Prof. Willeen in Bijdr. Kon. Inst. (1886) 5. 1. bl.
378—389." ~.....:..............
Uit de hieronder in de eerste plaats volgende
beschrijving van cenige inheemsche tijdreke
ningen zullen de bovengenoemde hoofdbeginse
len, bij verscheidenheid in de bijzonderheden,
voldoende blijken.
Op Nias gaat men bij de jaarberekening uit
van liet Zevengesternte en den rijstoogst. Het
jaar begint als de Plejaden, in een bepaalden
stand, na zonsondergang zich vertoonen; met
het begin van de maand, volgende op die, waarin
de Plejaden geconstateerd zijn, vangen de werk
zaamheden op het veld aan. Naar dit sterren
beeld heet een jaar dofi = ster, sterren. Om een
tijdsverloop van meerdere jaren aan te geven ge
bruikt men: jaghe; twee jaar = mendroewa faghe;
Jaghe betcekent rijst. Men telt dus, hoeveel malen
men rijst geoogst heeft. Voor één vol jaar kan
het woord niet gebruikt worden, want feitclijk is
hot maar een tijdperk van 6 maanden.
Volgons Schröder zou nu hot jaar verdeeld
worden in 12 maanden, volgens Niassche bere
kening elk van 30 dagenx). Elke maand wordt
verdeeld in twee perioden, die van de klimmende
en de afnemende maan; de eerste gunstig voor
het beginnen van ondernemingen, waarbij een
tocnomcn gewensekt is, de tweede voor zaken
waarbij men een afnemon verlangt (b.v. van
wonden bij do besnijdenis). Do maanden zelf
hebben gcon namen, maar wel de dagen van elke
maand; dozo namen betoekenen in het algemcon: do oei’ste, de tweede enz. Het voornaam
ste belang van dezo dagtelling bestaat in de
kennis van de verbodsdagen, die in olke maand
voorkomen, en met een bijzonderen bijnaam
x) E. E. W. S. Schröder. Nias. p. 164.
5
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worden aangeduid, b. v. 6 „de rijst verwelkt”:
10 „muizenmaan” enz. Werd op de verbodsda
gen op de velden gewerkt, dan zou de oogst
mislukken.
In verband met den stand der zon en met werk
zaamheden, die op denzelfden tjjd van den dag
regelmatig terugkeeren, wordt elke dag in een
aantal deelen met bepaalde namen verdeeld:
Schröder (o.c. pag. 176) geeft daarvan een aantal
voorbeelden uit verschillende streken van het
eiland.
Het valt in liet oog, dat de rekening van 12
maanmaanden van elk 29 dagen, 8 uur en 26
min. niet klopt met het zonnejaar, aangegeven
door den periodiek terugkeerenden zelfden stand
van het sterrenbeeld de Plejaden. Als mogelijke
opheldering geeft Schröder het volgende: „Het
jaar van 12 maanmaanden telt 352£ dag. Dit
beteekent dus een tekort op een zonnejaar van
121- dag, of in twee jaar van 25 dagen. Telt men
hierbij vijfmaal een dag (melima)1), dan is er
weer eene volle maan van dertig dagen, die de
tijdrekening met elkaar doet kloppen, zij het,
dat er tevens een volle maan is ingeschoven
boven de 12, die men beweert, dat ei in het jaar
zijn”. Nadere bevestiging, dat inderdaad zulk
een maand om de 2 jaar wordt ingeschoven,
vindt men echter niet; bovendien zou de bij 'telling van vijf dagen ook de volgende maand
rekening weer in de war sturen. Naar het ons
voorkomt, zou de schijnbare tegenstrijdigheid
tusschen de verdeeling van het zonnejaar in
twaalf maanmaanden bij de Niassers wel dezelfde
oplossing kunnen vinden als bij de Toradja’s,
wier tijdrekening, volgens hetgeen Dr. Alb. C.
Kruyt daaromtrent mededeelt in zijn werk „De
Bafeë-sprekendc Toradja’s”, Dl. II. p. 234, 208,
263—268, een merkwaardige overeenkomst ver
toont met die der Niassers.
Ter bepaling van het tijdstip, waarop bij de To
radja’s met het ontginnen der velden begonnen
moet worden, let men op den stand van een ster
renbeeld, in het Barëc Tamangkapa, d. i. deKlapwieker, de Haan, genoemd. Van dezen Haan vor
men de Plejaden den kop, de gordel vanOrion het
lichaam en Sirius denstaart. Is de Tamangkapa bij
het vallen vandenavondinhet Oosten vlak boven
den horizon te zien, dan begint men met het ont
ginnen van het rijstveld; de geschikte tijd daar
voor duurt tot de kop van het sterrenbeeld bij
het begin van den avond tot het zenith is gena
derd. Daar precies dezelfde stand van het ge
noemde sterrenbeeld eerst weder na een vol
zonnejaar terugkeert kan dus, bij nauwkeurige
waarneming, het begin van het jaar, dus van de
ontginning der velden, nauwkeurig worden
vastgesteld. Zulk een jaarkring zou moeten wor
den genoemd: sanlamanglcapa = één Tamang
kapa; of sampfonboekê, daar het opkomen van
het Zevengesternte pëmboeké genoemd wordt.
Bovendien wordt nog wel gebruik gemaakt,
voor de berekening van tijd, van de uitdrukking
UToe, de tijd dien een gewas noodig heeft om
geheel rijp te worden, dus sanUToe voor één zulk
een tijdvak; maar ook wel voor 1 jaar, tegen
over sampaë voor 1 rijstjaar van 6 maanden.
(Dit ta’oe is dus hetzelfde als het Maleische,
*) Met deze bijvoeging houdt verband dc
naam van den 30sten dag in ’t Lahömidal op
West-Nias: fasulola si melima.

Javaansohe, cn Soendanecsche loom, liet Bataksche loon voor jaar, dat in tal van Indone
sische talen met geringe wijzigingen voorkomt).
Toch wordt voor de berekening van verafgele
gen tijdstippen weinig van deze jaartelling ge
bruik gemaakt; eens mcnschen leeftijd berekent
men in 't algemeen niet, en feiten uit een eenigszins verwijderd verleden worden aangeduid door
het noemen van algemeen gememoreerde ge
beurtenissen. als het sterven van een hoofd, een
pokkenepidemie, enz. Evenals de Niassers heb
ben ook de Toradja’s maanmaanden van 29
of 30 dagen, en uit Kruvt’s beschrijving blijkt
duidelijk, dat men eigenlijk niet kan zeggen dat
het jaar, dus het zonnejaar, verdeeld wordt in 12
maanden, immers, dan zou ook hier de rekening
niet uitkomen. De zaak is, dat de beide, door de
periodiciteit van natuurverschijnselen bepaalde
tijdkringen: het jaar en de maand, onafhanke
lijk van elkaar beschouwd worden. Vandaar dat
bij de Toradja’s de maanden niet eens namen
hebben, terwijl elk der dagen van iedere maand
zijn eigen naam heeft. Heeft men de jaarberekening noodig voor het vaststellen van het begin
en de opvolging der landbouww'erkzaamheden,
ook met de verschillende dagen van elke maand
moet met het oog op den landbouw rekening
gehouden worden, en wel om te weten, welke de
dagen zijn, waarop het verboden is, veldarbeid
te verrichten. In elke maand komen er 8 of 9 van
zulke verbodsdagen voor; alle landbouwwerkzaamheid is dan verboden, maar alle andere be
zigheden zijn geoorloofd.
De twee of drie maanden, die verloopen tusschen het oogstfeest en het ontginnen der nieuwe
velden, worden als rusttijd beschouwd; men
heeft dan met de berekening der maanddagen
met het oog op den landbouw niets te maken, en
bekommert zich daarover dan ook in het alge
meen niet. Zoo is het dus te verklaren, dat men,
als weer de stand van den Tamangkapa den tijd
voor het ontginnen aangeeft, er geen rekening
mee behoeft te houden, hoeveel maanden er se
dert het vorige jaar zijn verloopen. Ook deze
rustperiode van ^ 2 maanden is een verschijn
sel, dat bij verschillende volken van den Archipel
wordt aangetroffen.
Bij de Kénja-Daju/cs op Borneo kan nog minder
dan bij de Toradja’s van een eigenlijke tijdre
kening gesproken worden. Van het hoogste be- .
lang is voor hen, den gesehikten tijd te bepalen
om de rijst te zaaien; daarom is in ieder dorp
deze taak toevertrouwd aan een bepaald persoon,
wiens werk het is, de teeltenen der jaargetijden
gade te slaan. Het is hem bekend, dat de maan
maand 28 of 29 dagen heeft, maar van het aantal
dagen in het geheele jaar heeft hij geen kennis.
Wel weet hij, dat het droge jaargetijde niet te
rugkomt na een bepaald aantal maanmaanden,
en dus heeft hij met die maanden geen rekening
te houden. Hij moet bijna geheel afgaan op do
waarneming van de geringe veranderingen in de
zonnehoogte op een bepaald uur.
Tot dit doel maakt hij gebruik van een instru
ment, bekend onder den naam loeJcar do of aso do.
Een rechte, cylindrische stok van hard hout
wordt verticaal in den grond gezet, en daar
zeer zorgvuldig bevestigd; aan zijn boveneinde
is meestal een inenschfiguur uitgesneden. Do
plaats waar de aso do staat opgericht wordt zorg
vuldig gereinigd en zoo glad en vlak mogelijk ge
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maakt. De officiecle seizoenberekenaar heeft nu
een anderen, fraai bewerkten vlakken stok,
van inkepingen voorzien, aan den oenen kant
op bepaalde afstanden aangebracht, overeen
komende met bepaalde punten van den linker
arm, wanneer men den stok daartegen houdt, aan
den anderen kant aangevende de middagscha
duw van den verticalen stok als men den anderen
stok daar horizontaal tegen aan gelegd heeft, en
wel telkens met tusschenpoozen van drie dagen,
nadat de schaduw begint korter te worden.
Zoodra de Kenja-nstronoom uit zijn metingen
ziet, dat de middagschaduw van den verticalen
stok begint in te korten, kondigt hij den dorpe
lingen aan dat de tijd om het veld gereed te ma
ken nabij is. Als de schaduw de inkeping; ge
maakt tegenover liet midden van den arm, bereikt
heeft, acht men den tijd gekomen om de rijst
te zaaien. Ingeval een goede oogst verkregen is
wordt de tjjd, waarop men met zaaien begonnen
is, vastgelegd, door een ijzerhouten pen in den
grond te slaan bij het punt, dat aanwijst hoe
lang de middagschaduw op dien datum was.
Bij eenige Kajawstammen maakt men een gat in
het dak van de kamer, die de weerprofeet in het
lange Dajakhuis bewoont, on de middaghoogte
van de zon en haar richting Noordelijk of Zui
delijk van den meridiaan worden gadegeslagen
door deze te meten op een op den vloer horizon
taal geplaatste plank.
Een derde methode, by sommige Dajakstammen in praktijk gebracht, bestaat in het gebruik
maken van een eenige voeten lange bamboe,
die op een empirisch vastgestelde hoogte een
merkteeken draagt. De bamboe wordt in ver
ticalen stand met water gevuld en dan hellend
gehouden tot ze wijst naar een bepaalde ster,
waarbij wat water wegvloeit. Nadat de bamboe
weer verticaal geplaatst is, wordt de oppervlakte
van het water opgenomen. Valt de oppervlakte
tenslotte samen mot het aangebrachte merktee
ken, dan is de tijd voor het uitzaaien gekomen.
De Zee-Uajaks laten zich bij de bepaling van
den tijd voor het bewerken der akkers enz. leiden
door den stand der Plejaden.
Uitvoerige gegevens omtrent de tijdrekening
van een der meer primitieve stammen in den
Archipel zijn te vinden in het artikel van M. C.
Schadeo: „De Tijdrekening bij de Landak-Dajaks in de Westernfdceling van Borneo” (Bijdr.
Kon. Inst. Dl. 69: 1914-). Het principe is weder
geheel gelijk aan dat, hetwelk aan de tijdreke
ning bij Toradja’s en Niassers ton grondslag ligt,
maar de astronomie, die voor de berekening der
veldwerkzaamhedcn gebruikt wordt, is meer
gecompliceerd. Ook de Landak-Dajaks hebben
het zonnejaar, d.w.z. naar den stand van bopaalde sterrenbeelden wordt telkens de tijd voor
de veldwerkzaamhedcn liepaald. Daartoe wordt
gelet op den stand van niet minder dan twaalf
sterrenbeelden, in een rij aan den hemel gelegen,
maar niet den gehcelen hemelcirkel omspannend,
zooals onze dierenriem. Vermeld wordt, dat
do kennis van dezen Dajakschen sterrengordel
nog slechts bij ouden van dagen te vindon is,
terwijl hot jongere geslacht reeds tevreden is,
wanneer hot de Plejaden en Orion aan don hemel
kan aan wij zon; vooral de Plejaden dus zijn ook
hier weer de voornaamste landbouwregelaars.
De tijd, waarin de sterren, gelogen tusschon de
Jiintany toedjoeh (de Plejaden) en de Pradah —
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eenige sterren uit de Schorpioen, (die het laatste
deel van don sterrengordel vormt), zich ’s morgens
kort vóór zonsopgang aan den Oostelijken
hemel vertoonen, is een tijdvak van stilstand
der landbouwwerkzaamheden, daar de rijstoogst
pas is afgeloopen.
De bepaling van de hoogte van eenig sterren
beeld, b.v. de Plejaden, als aanwijzing voor de te
verrichten werkzaamheden, geschiedt op de
volgende wijze: De Dajaksche astronoom is,
tegen het aanbreken van den morgen, met het
gelaat naar het Oosten gekeerd op den grond
gezeten. Hij strekt zijn rechterarm recht voor
zich uit, als of hij iets wil aannemen; het sterren
beeld, dat zich dan in de richting van zijn arm
bevindt, is in den stand tarima = aannemen.
Zijn dit de Plejaden, dan is het tijd om een
plaats te zoeken voor het aanleggen der rijst
velden. Moet hij, om naar het sterrenbeeld te
wijzen, den arm wat hooger opheffen, dan is de
stand: soesoer gelang, want de polsring glijdt
langs den arm naar den elleboog; het is dan de
tijd voor het boschkappen. Moet de man nog
hooger kijken om de Plejaden te zien, zoodat zijn
voorhoofd zich rimpelt (karoet), dan is het tijd
om het gekapte bosch te verbranden. Staan
de Plejaden zoo hoog, dat hij zijn hoofd zoover
moet achterover werpen dat zijn mutsje afvalt^
{laboe.1i langkocloé'), dan is het zaaitijd.
De maanden worden ook bij de LandakDajaks gerekend naar de schijngestalten der
maan; de dagen der maanmaand hebben elk
een eigen naam (sommige denzelfden), en zijn
vooral weer van belang om hun gunstige of
ongunstige beteekenis voor de landbouwwerk
zaamheden. In het algemeen gelden de dagen
van de wassende als gelukkiger dan die van de
afnemende maan.
Omtrent de tijdrekening op de Kei-eilanden
vindt men enkele weinige mededeelingen van
Pater \ an der Kooy in „De Katholieke Missiën”
Jaarg. XXXIV (1908/09) p. 36 en 37. Daaruit
valt op te maken, dat men ook daar met maan
maanden rekent, die elkeen naam hebben, welke
een bepaald natuurverschijnsel aanduklt, en de
jaren rekent met het tcrugkeeren van den
Oostmoesson. Uit één der maandnamen is op te
maken, dat men ook op Kei wel met de Plejaden
rekening houdt; de derde maand toch heet
Woen tör lanit, hetgeen beteekent, dat het Ze
vengesternte dan in het zenith staat. En de
bijnamen voor o andere maanden betcckenen,
dat zo resp. een voorsprong hebben van 9, 7, 5,
3 en 1, n.1. dat hot zoolang zal duren na nieuwe
maan, eer do maan in conjunctie komt met het
sterrenbeeld „Rog on Haai” = de Schorpioen
(H. Geurtjcns. Uit een vreemde wereld, p. 233 en
234). De dag wordt in een groot aantal dcelen
verdeeld, genoemd met namen als: het eerste
hanengekraai, do zon komt op, do zon scheidt
het Oosten in tweeën (ongeveer 9 uur) enz; do
tijden van den dag worden vooral naar den
zonnestand aangegeven.
Een min of meer overeenkomstige tijdrekening
vindt men bij de Sikkaneezen op de Zuidkust
van Flores. .Ook daar een tamelijk ver gaande
indecling van het etmaal mot soortgelijko namen
als op de Kei-eilanden. De Sikkanees geeft verder
aan de dagen een naam naar de markt, die
in de een of andere plaats gehouden wordt, maar
kout geen nauwkeurige indecling in maanden,

4

68

TIJDREKENING.

wel in een aantal tijdperken, die ongeveer elk
met een maand samenvallen, en naar bepaalde
verse hijnselen genoemd worden b.v.: omstreeks
Januari: de tijd der vliegende mieren; omstreeks
Februari: veel wolken, veel regen, enz. Van een
tijdrekening met jaren wordt niets medegedeeld.
(De Java-Post. Jaarg. VI p. 35 9, 3(30,).
Op Savoc wordt ook met jaren gerekend,
waarvoor men het woord töoe gebruikt. Eigen
aardig is hier het gebruik van een tijdkring
van enkele jaren, kélila geheeten, van ongelijken
duur in de verschillende landschappen: te
Séba 9 jaar, Timoe en Bandjocna 6 jaar, Liaae
en Mésara 7 jaar. Deze kélila’s speelden vroeger
blijkbaar wel een belangrijke rol, daar nog
thans de overgang van de eene kélila in de andere
met cenige feestelijkheid gevierd wordt; thans
echter worden ze niet eens gebruikt om b.v,
iemands leeftijd aan te geven.
Ook op Savoe rekent men met twaalf maan
maanden, en haalt de 11 dagen te kort op het
zonnejaar in door af en toe een schrikkelmaand
in te voegen. Men weet dat dit noodig wordt,
wanneer in de voor het /oewa/t-tappen bestemde
maand de katjes nog niet voldoende zijn uitge
schoten om ze in te snijden; hieruit besluit men,
dat de rechte tijd nog niet is gekomen en voegt
een schrikkelmaand toe. De maanden dragen in
de verschillende landschappen verschillende
namen, welke in het algemeen ontleend zijn aan
de in die maanden vallende werkzaamheden.
In elke maand worden de dagen geteld van
het eerste zichtbaar worden der maan tot deze
vol is, en daarna weer tot nieuwe maan; verschil
lende namen hebben betrekking op de schijn
gestalten der maan. De dagverdeeling berust
voor een groot deel op den zonnestand.
Van de Volken ,die niet zonder vreemden
invloed gebleven zijn, behandelen wij het eerst
de Ba taks: bij hun tijdrekening, met name bij
die der Toba-Bataks, die hier alleen bespreking
zal vinden, is een zekere invloed der Hindoes,
wat de namen van de dagen der maand en der
week betreft, onmiskenbaar. Toch berust ook
bij hen de tijdrekening nog geheel op den
oud-Indonesischen grondslag: een zonnejaar,
maar daarnevens 12 of 13 maanmaanden, van
hetzij 29 of 31 dagen; de dagen der maand elk
met zijn eigen naam, maar als vreemd element
een week met zeven dagen, elk met een eigen
naam. Voor den aanvang van het zonnejaar
wordt blijkbaar geen vast tijdstip aangenomen;
het Bataksche jaar toch begint, als Orion (of
eigenlijk de gordel van Orion met het daaraan
hangende zwaard) aan den Westelijken hemel
ondergaat, terwijl tegelijk daarmee in het Oosten
de Schorpioen met de heldere ster Antares op
gaat, dus in de maand Mei, en wel als na zons
ondergang de nieuwe maansikkel ten Noorden
van Orion voorbijtrekt. Daar de Bataksche
kalender alleen rekening houdt met 12 of 13
maanmaanden, en de nieuwe maan in Mei telkenjare op een ander tijdstip valt, noemt Winkler het Bataksche jaar een „reines Mondjahr”.1)
De 13de maand, vroeger wellicht gebezigd tot
het vereffenen van maan- en zonnejaar, is daar
toe thans niet meer in gebi’uik.
*) Johs. Winkler. Der Kalender der TobaBataks auf Sumatra. Zeitsehr. für Ethnologie.
Jahrg. 45. 1913.

De maandkalender derBataks dient ook weder,
evenals we elders zagen, voor de berekening der
gunstige en on gunstige dagen. Maar in ovcrcenstemming met de hoogcre ontwikkeling, die
zich o.a. kenbaar maakt door het bezit vaneen
eigen letterschrift, heeft men hier den kalender
opgeschreven, of liever ingekrast, op een bam
boekoker. Zulk een Bataksche kalender —
porhalaan, van hala, het Bataksche woord voor
schorpioen — bestaat uit 12, soms uit 13 rijen,
elk van 30 kleine kwadraatjes: elke maand is
door verticale lijnen in drie vakken van tien
dagen verdeeld, terwijl diagonalen, uitgaande
van den 7den, 14den, 21 sten en 28sten van de
eerste maand, de z.g. „ari na pitoe”, de „zevende
dagen'' aanwijzen, welke in elke volgende maand
een dag later vallen, en ongelukkig zijn voor
het beginnen van een werk. Voorts loopt eenigszins onregelmatig diagonaalsgewijze een dubbele
rij van gestyleerde schorpioenfiguren over het
veld, ongeveer overeenkomende met den (schijn
baren) afstand van de Schorpioen tot de maan.
Een aantal van de vierkantjes zijn leeg: deze
duiden de gunstige dagen aan; de overige zijn
voorzien van symbolische teekens en Bataksche
letters, als aanduiding van de gunstige, twijfel
achtige en ongunstige dagen.
De porhaliian behoort tot de gewichtigste
orakelgereedschappcn van den Batakschcn
datoe; bij geen enkele gewichtige onderneming
zal men verzuimen, den kalender te raadplegen:
bij zaaien en oogsten, verloving en huwelijk enz.
De namen van de zeven dagen der week zijn
aan het Sanskrit ontleend, waar ze zon, maan en
5 planeten aanduiden, zij luiden: adilya = dc
zon, soina = de maan, angyara = Mars, boedha
= Mercurius, brihaspali — Jupiter, sjoe/cra =
Venus, sjanaisjljara = Saturnus. De namen
der weekdagen zijn, zoowel in het Toba-Bataksch als in het Karo-Bataksch, verbasteringen
van deze Sanskrit woorden. Van praktische bcteekenis is eigenlijk do weekberekening niet; de
bovengenoemde namen duiden, soms met cenige
bijvoeging, de eerste zeven dagen van iedere
maand aan, en keeren in elke maand, met ge
wijzigde toevoegingen, nog3 malen terug; de 15de
heet tocla = volle maan; voor 29 en 30 heeft
men afzonderlijke namen; in het Karo’sch ook
voor 14 en 28.
Op Atjèh wordt voor de vaststelling der
Mohammedaanse!)-godsdienstige feesten natuur
lijk gebruik gemaakt van de Mohammcdaansche
jaartelling (zieMOHAMMEDAANSCHE KA
LENDER EN GEDENKDAGEN in Deel II,
waar de verwijzing naar TIJDREKENING moet
vervallen). Maar voorde regeling der landbouwwerkzaainhedcn kunnen de maanmaanden niet
gebruikt worden; daarvoor moet weder evenals
elders, op den stand der sterren gelet worden.
Eigenaardig is, dat hier de Plejaden slechts
een zeer ondergeschikte en aanvullende rol
spelen. „Komt dit sterrenbeeld ’s morgens zeer
vroeg op (dit heeft in den aan vang van Juli
plaats), dan begint de goede tijd voor het zaaien
van padi. Die zaaitijd is echter voorbij, wanneer
het ’s morgens reeds eene zekere hoogte heeft
bereikt, die men aldus bepaalt: moet de arm
van hem, die omtreeks 5 ure des morgens juist
in de richting der Plejaden wijst, zoo hoog op
geheven worden, dat de armbanden aan den
pols beginnen te rinkelen, dan is het uit mot
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zaaien.” (Dr. C. Snouck Hurgronje. De Atjèhers Dl. I p. 279. Vgl. wat hiervoren, pag. 07
omtrent de Landak-Dajaks werd vermeld). Ook
de gordel van Orion heeft voor de Atjêhsche
landbouwers slechts geringe beteekenis. De
groote regelaar der Atjohschc seizoenen is het
sterrenbeeld de Schorpioen, dat juist in opposi
tie met de Plejaden staat. Men regelt n.1. de
jaargetijden naar de ontmoetingen (kcunong =
aanraking) van de Schorpioen en de maan aan
den hemel. In de meeste zonnejaren heeft 13 X
zulk een keunong plaats, in enkele 14. De tusschenruimten tusschen elke keunong en de haar
- voorafgaande nieuwe maan varieeren; zoodat
elke keunong op een telkens twee dagen vroeger
in een Mohammedaansehe maand vallenden
datum optreedt; deze regelmaat is feitelijk niet
juist zóó in de werkelijkheid, maar wordt ge
makshalve zoo aangenomen, en zoo noodig,
op zuiver empirische wijze door de Atjèhers
gecorrigeerd. Voor den Atjèher hecht zich aan
elk der keunongnamen „de voorstelling van
bepaalde natuurverschijnselen, die gedurende
die keunong zich plegen te vertoonen, van be
paalde werkzaamheden van landbouw of scheep
vaart, enz., die dan al of niet verricht moeten
worden, van enkele feesten, die men daarin
geeft:” (O. c. p. 275).
Uit de primitieve nachten-telling heeft zich
in oude tijden alléén op Java 1) een zuiver
inlandse he tijdrekening weten te
ontwikkelen, waarvan de duidelijke sporen nog
tot heden voortleven op Java en Bali. Naast de
Moh. Hindoe-Javaansche en de Christelijke
tijdrekening vindt men n.1. op Java nog de verdeeling van het zonnejaar in 12 mangsa's of
tijdperken van ongelijken duur; de maanmaand
van beurtelings 29 en 30 dagen (ook Moh.,maar
zeker ook vóór de invoering van den Islam al in
gebruik), den tijdkring van 30 woekoe’s elk
van 7 dagen, en de vijfdaagsche marktweek;
naast deze, nog in gebruik zijnde tijdkringen
had men vroeger op Java nog de 6- en de 9daagsche week.
Zeer waarschijnlijk is ook op Java de lengte
van het zonnejaar in het eerst naar den stand
van bepaalde sterrenbeelden afgemeten; ook
thans nog dienen tot aanwijzing van het begin
der landbouwwerkzaamheden bij de ouderwetsehe landbouwers daartoe de Plejaden
en „de Ploeg”, d.i. de Gordel van Orion; maar
op Java dienen de Plejaden slechts als voor
bode van de komst van de Ploeg, die hier de
voornaamste regelaar is. In overleg met Dr.
A. B. Cohen Stuart is door den Soesoohoenan
van Soerakarta sinds 22 Juni 1855 de indeeling
van het marigsa-jaar thans als volgt vastgesteld:
Kasa: 21 Juni, Karo: 2 Aug., Katéloe: 25 Aug.,
Kapat: 18Sept., Kalima: 13 Oet., Kanem: 9 Nov.,
Kapiloe: 22 Dec., Kawoloc: 3 Febr., Kasdngd: l
Maart, Kasèpoeloeh: 20 Maart, Dèsld: 19 April,
Sddd: 12 Mei. In schrikkeljaren kunnen deze be
gindata wel eens een dag verschillen. De namen
x) Het hier medegedeelde omtrent Java
is in hoofdzaak overgenomen uit het artikel
Tijdrekening in den eersten druk der Encycl.
van N.-I. van G. P. Rouffaer, dat in zijn uitvoerigon vorm nog altijd zeer belangwekkend
blijft. Ook de op p. 73 en vgl. voorkomende
tabellen zijn uit dat artikel overgenomen.
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dor eerste .10 maanden beteekcncn: de 1ste, dc2de
enz.; de beide laatste namen zijn verbasterde
Sanskrit-woorden. Oorspronkelijk werden dus
mangsa’s slechts van 1 tot 10 geteld; het tijd
perk na den rijstoogst en vóór het begin van den
aanplant der tweede gewassen was de rusttijd
voor den landman en werd aangeduid met den
naam Apit (beklemming) of Sèld (tussehentijd).
Dr. Brandes heeft aangetoond (Tijdschrift Bat.
Gen. Dl. 41. (1899) p. 19—31), dat de naam
Apit ontleend is aan den stand van den „Ploeg”,
die na afloop der 10de mangsa bij zonsonder
gang als het ware in den horizon „beklemd”
staat en steeds verder daalt, om bij het begin
van mangsa I bij zonsopgang weer zichtbaar te
worden. De naam Apit of Sela wordt thans nog
als nevennaam voor de elfde maand van het
Moh. jaar gebruikt. Bij dit oud-Javaansche
landbouwjaar zou vroeger, volgens Dr. Rouffaer
(zie boven), een tienjarige tijdkring behoord
hebben, windoe genaamd.
De namen voor devijf-daagsche week,
de zoogenaamde mar kt-week (laag-Jav.
pasar, hoog-Jav. péken; welk laatste in Mal.
pékan, pakan, d.i. „markt”, terugkeert), zijn
oer-Javaansch, terwijl 2 a 3 daarvan te vertalen
zijn; nl. 1. K 1 i w o n — ouder Iv 1 i j on, van
lijoe = „veel”, dus „Hoofd over velen” x) — ; 2.
L e g i, of Balin. en Tëngg. M a n i s — d.i. bei
de „Zoet” —; 3. Pa hing; 4. P o n — Ba
lin. Poc-an”, dus „’s Iieeren dag” ? ; en 5.
W a g é. Daarvan wordt, gelijk Grawfurd in 1820
terecht reeds opmerkte, Kliwon, in het Midden
gedacht, en in een cirkel daaromheen: Lëgi Oost,
Pahing Zuid, Pon West, en Wagé Noord; het be
gin van telling is dus ten rechte ook Kliwon, en deverdere volgorde in de richting der wijzers van
een uurwerk. Aldus kon de oer-Jav. marktweek.
van 5 dagen, oorspronkelijk als marktentelling ontstaan vooreen desa
(in ’t midden gedacht) met 4 buurt-desa’s in een kring er om h e e n, als
grondslag van telling door het heele Hindoeïsme
heen, blijven voortbestaan tot op heden.
De lüockoe's, 30 in getal, zijn even oer-Jav.,.
gelijk hun namen aanduiden, waarbij „geen.
woord Hindoesch” is. Zij heeten: 1. Sint a;:
2. La n dep; 3. Woekir; 4. Kocrant i 1; 5. Toloe; 6. Goembrëg; T.Warig a (- a 1 i t); 8. W a r i g a-a g o e n g; 9.Djoeloeng-wangi; 10. Socngsang; 11. Ga
loon g a n; 12. Koeningan; 13. Langk i r; 14. M a ij <;1 a s i j a; 15. Djoeloen gpoedjoed;
10 Pahang; 17. Koer o c-w ö 1 o o t; 18. Marakeh; 19. T a mb i r; 20. M ë d a n g k o o n g a n; 21. M a ktfa 1; 22. Woejé; 23. M a n a h i 1; 24. Pr a ngb a k a t; 25. B a 1 a; 20. W o e g o e 27. W ajang; 28. Koelawoe; 29. Doekoe t;
en 30. W a t o o Goenoong a).
x) Verg. Van der Tuuk’s Kawi-Balin.-Ned.
Wdb. 11, bl. 206 i. v. „Kljjon”.
2) De Balin. varianten voor sommige dezer
namen zijn: 3. Oo kir; 6. Goemrêg;
8. Warigadyan; 11. Doengoelan;
14. Mandangsya; 15. P o e d j o e t;
17. Kroeloet; 13. Mrakih; 21. M a t a 1
(óók trouwens een Jav. variant); 22. O e j é;
en 26. O e g o e. Zooals men ziet, bijna alle
meer vorloopen vormen.
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Daarvan wordt dc laatste Watoe Gocnoeng. de
Papa geacht, met dc twee eerste, de Dcivïs (Go
dinnen) Sin té en Landëp. als vrouwen, uit welke
eerste gemalin de 27 andere, nos 3—29 dezer
lijst dus, als 27 Zonen geboren worden. Ver
scheidene van deze namen zijn door vertaling te
verklaren: zoo b.v. is.no. 5, T o 1 o c, niets anders
als Jav. telue, d. i. 3. en telt ook inderdaad als no.
3 dier Zonen. In deze heele ?ooe£oe-rekening her
kent men trouwens het Heilige Getal 3, evenals
in de pr/sor-rekening het Heilige Getal 5 op den
voorgrond treedt. De woekoe heeft 7 dagen, en
wordt tegenwoordig alleen gebruikt voor allerlei
berekeningen van gunstige of ongunstige dagen,
enz. Volgens Rouffaer in art. TIJDREKENING van den Isten druk dezer Eneyclopaedie zou de woekoe vroeger 10 dagen geteld heb
ben.
Even oer-Jav. moet zijn de z e s-d a a g s c h c
we e k, Jav. paringkèlan (van ringkël = ongun
stig), dus de „horoscoop-cyclus”. Hier vinden wij
het Heilige Getal 6, als Dubbele Diie, waar
schijnlijk de 6 grootste sterren van Orion, nl. de
3 van den Gordel of Jav. „Ploeg”, plus Betelgeuze, Rigel en Bellatrïx (a, fi en y Orionis),
waarin de flonkerende witte Rigel de goede, de
flikkerende roode Betelgeuze de kwade geest was.
Rigel toch is voor de Javanen de kèbo (karbouw)
die den tcloekoe (ploeg) trekt, terwijl Betelgeuze
de roode rangen (voet-verwonding) verbeeldt
van den landman die den ploeg bestuurt, en
wiens „oog” juist, volgens de folklore der Java
nen, in Bellatrix zit; verg. Brandes in Tijdschr.
/Bat. Gen. XLI, 1899, bl. 30 en noot 2. Dolc’jn
/ de blijkbaar hoogst antieke namen der dagen van
•deze G-daagsclie week is „geen woord Hindoesch”
'Zij heeten: 1. Toenglé
(kwade dag); 2.
. _A r j a n g (goed); 3. Woeroekoeng (goed);
4. Paniron (goed): 5. Was of Oewas
4 vrij slecht); 6. Mawoeloc of Mahoeloe

Igocd).
Ook oer-Jav. moet zijn de n e g e n-d a a g;S c h e week, Jav. pandangoyi, een soort landinans-week, bij de Ténggëreezen nog in wezenlijk
gebruik, bij de Baliérs bekend; het is de Heilige
-3x3. In de namen der dagen is alweder „geen
■woord Hindoesch”; zij heeten: 1. Dangoe
4'vaarnaar de cyclus padangon heet), alias
bloem- of vruchtkolf”; 2. D j a g o e r of (Téngg.)
Djanggoer, d.i.„bamboezen vogel-verschrikker”; 3. G i g i s, d. i. „afgespoeld”, booze dag;
4. Kéranga n, d. i. „verbod-dag”, dus s.lecht
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voor landbouw; 5. N o li a n. d.i. „geluks-dag ;
G. W o g a n. d. i. „spijs-dag”, of K a wogan;
7 Toclocs, di. „welig”; 8. Wocroeng,
d. i. „mis-luk”-dag, ook Wocroengan; en
9. D a d i, d. i. „luk”-dag. De doorzichtigheid
der namen stempelt deze padangon tot een
echte boerenweek. Bij de Tenggereezen en Baliërs is echter Kérangan no. G, en daardoor Nohan en Kawogan resp. no. 4 en 5; terwijl ook bij
beiden Wocroengan vóór Toeloes gaat, dus resp.
no. 7 en S zijn. Zulke afwijkingen zijn tevens het
beste bewijs, dat deze week nooit officieel heeft
kunnen wezen, zelfs niet in de periode van Madja- pahit. De vertaling dezer namen bij Netscher ^
(Tijdschr. Bat. Gen. VI, 1857, bl. 515—51G) is/
onaannemelijk.
Met dezen oer-Jav. zonnejaar- of landbouwkalender, waarbij 3, 5, 6 en 10 de heilige getal
len waren, versmolt de Hindoe-kalender, ook in
hoofdzaak op het zonnejaar gebaseerd. De Hin
does brachten de heiligheid van 7 en 8. Naast de
reeds bestaande marktweek van 5 dagen, ont
stond de woekoe-week van 7 dagen, aan Zon,
Maan, en de 5 Planeten gewijd: uit de combinatie
der pasar met de woekoe, ontstond dan weer de
masa, mdngsd, of voluit mdngsd woekoe van
5x7 = 35 dagen, de Sëlapun dind („35 dagen”)
der huidige Javanen, de heilige maandkring
van 35, ook op Bali nog altijd in eere; Jav.
sélapan, d. i. „één er af”, nl. 40—5 = 35,
is hetzelfde als Balin. pat sasoer, d. i. „vier min
één vijf-tal”, nl. 40 — 5 = 35 1). En het feit dat
in deze 35 dagen de le, 11e en 2Je op Bali de
gewijde dagen zijn, pleit — gelijk Friederich
terecht reeds zeidc, Vcrh. Bat. Gen. XXlil, 1850,
13e Stuk, bl. 52 — voor een „decimaal systeem”
dat hierin „heerschcnde” is: nl. weer voor de
oer-Jav. 10-indeeling, der ocr-woekoe bovenge
noemd, de „décade”.
De tegenwoordige woekoe van 7 dagen der Ja
vanen en Balineezen heeft, op één na, uitsluitend
min of meer verbasterde llindoe-namcn; of thans
oj) Java dito verbasterde Moh. namen; waarvan
onderstaand lijstje het gemakkelijkste overzicht
geeft.
Door 6-maul nu dezen 35-daagschen maand
kring te nemen, 5 X G x 7, kreeg men ook den
ganschen nieuweren woekoe-cyclus van 30 X 7
dagen, dc zgn. pawoekon van 210 dagen, nu nog
het gewone Balin. jaar(o/o»); de begin-woekoe
dezer Balin. pawoekon is de 11 o (sic!), dus Jav.
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Chrlst-Rom. j 1. Zon-dag 2. Maan-dag 3. Di. (Mars) 4. Wo. (Mcrc.) 5. Do. (Jup.) 6. Vrij. (Vcnus) 7. Zat. (Saturnus)
HindoeJav.

[Raditya, Dité

Balin.

Rëditi

Jav.-Moh.

Ahad, Achad,
Akacf

Soma

Anggara

Boeddha, Bocda

RÖspati

Soekra

Sanesljaru

Wröhaspatl

Sënen

Sëlasa

Rëbo

Kornis

Toempök (= „uit”)

Djoemaat,
Djoemoengah

Saptoo, Sötoo

*) Verg. Van der Tuuk’s Kawi-Bal.-Ned. Wbd. i. v. dwulapan (II, bl. 475) en sasoer (III, bl.
18G); in het laatste leze men echter „40—5” in plaats van „40 + 5”.
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Tl II) REKENING.
Oaloengan, of Balin. Doengoelan geheeten. Bocda
Kliwon der woekoe Doengoelan isdus Nieuwjaars
dag op Bali, telkens na 210 dagen.
De Hindoes brachten voorts hun (,.'aka-jaartel
ling; hun \'2-maandsch zonnemaanjaar, alles
met Hindoe-namen; verder de vaste indeoling
der maan maand in 2 helften; de — weinig ge
bruikelijke — 8-daagsche week; en- de schrik
kelmaand als verevenings-middel.
De Qaka-jaartclling rekent van de geboorte
van „Vorst C,.'aka”, d. i. den Dekhan-vorst
£aliwahana, en wel van af Zat. 14 Maart 78,
wordende jaar 1 £aka eerst geteld nadat het
„verloopen” was, en zoo steeds verder. Vgl.
verder SJAKA in Deel III.
Naast deze nieuwigheden van het luni-solaire
£aka-jaar, en de 7-daagsche week, brachten de
Hindoes hun vaste indeeling der maan-maand
in 2 helften naar Java, thans nog levend op Bali
en Tcnggër (zie TËNGGËREEZEN, waar de
verwijzing naar TIJDREKENING moet verval
len); dus dag 1—14 elk tanggal geheeten, d.i.
„opkomst”; dag 15 poernama (Skr. „vollemaan”),
dag 16—29 elk panglong, d. i. „mindering”, van
Jav. long = „afnemen”; dag 30 tilém, d. i.
„slaap” der maan, of ons „donkere maan”. Het
feit dat ditalle,behalve poernama, weer goed-Jav.
namen zijn, bewijst dat ten deze de Hindoes
slechts iets regelden, wat feitelijk er al was (zie
ook hiervóór, over de vcrdeeling der maand in
twee helften bij Niassers, Bataks, enz.); doch die
„lichte” en „donkere” helft kregen den HindoeJav. naam soeklapaksa en krèsnapaksa, letterlijk
„witte kant” en „zwarte kant”, in welke twee
„fortnights” de maan, dus ook „maand”, ge
deeld en onderscheiden werd,en welke twee namen
ook nu nog op Bali in gebruik zijn. Daarnevens
voerden de Hindoes dan nog den term titi (Skr.
tithi) in, als willekeurigcn „maand-dag, maanddatum”, voluit ook nu dan nog in Jav. titi mdngsa geheeten, vanwaar dan weer het ww. nitimangsant, d. i. „(maand-)dagteekenen, dateeren”.
Thans is echter ook jong-Jav. tanggal tot titi
verworden, dus tot „datum”, onverschillig
w'elke.
De tevens door de Hindoes op Java ingevoerde
8-daagsche week — aan de 8 Hoofdwindstreken
gewijd, O., Z.Ü., Z., Z.W., enz. — behield den
Skr. naam aslawara, letterlijk „acht-bcurt”, en
had voor haar 8 dagen alleen Hindoe-Godennamen, nl. I. Goer o c; 2. J a m a; 3. R o e d r a,
alias Loedra; 4.B r a h m a; 5. K a 1 a; 6. O e m a
7. 8 r i ; 8. I n d r a, zooals ook nu nog de volgor
de oj) Ténggër is. Vanduur dat de Tënggëreezen
dezen kring, naar den eersten dag, thans pagoeron („Gocroe-weck”) noemen, terwijl de Balineezen ook wel van padêwan („Goden-week”) spre
ken.
Do 6-daagsehe puringkélan en de 5-daagsehe pasar werden ook op z’n Hindoe-Javaansch sadwara ert pantjawara, of „zes-beurt”
en „vijf-beurt”genoemd jdesgelijks werden woekoe
en saptawdra of „ze ven-beurt” aan elkander gelijk
gesteld; en kreeg de padangon den naam sangawdra of „negon-beurt”. Deze 5-, 6-, 7-, 8-, en 9wcek zijn nog tegenwoordig op Tënggër en Bali
in gebruik; terwijl de Balineozen, voor wichelrekening, bovendien een 1-, 2-, 3-, 4-, en 10
daagsche week nog kennen, resp. eka-, dwi-, tri-,
tjatoer-, en daaawdra geheeten; van welke dus,
blijkens het bovengezegde, de dasawdra de echte

71

ocr-Jav. woekoe is. Voor het aangeven van al deze
soorten van weken met haar dagen maakt men
op Bali gebruik van een lik» of kalenderplank,
door vertikaal ingesneden lijnen verdeeld in
30 kolommen, elke kolom door horizontale
lijnen afgedeeld in 7 vakjes, in het geheel dus
bevattend 210 vakjes, alzoo de dagen van één
olon. De dagen van de 7 daagsche week zijn gemakkelijk hiermede op te zoeken, daar de eerste
(Radité of Rëditi)steedsin de onderste horizontale
reeks valt (men begint van onderen, rechts) de 2de,
Tjama of Soma, in de 2de reeks van onder enz.;
voor de andere weekdagen wordt het zoeken
vergemakkelijkt door een aantal merken, in de
plankjes ingesneden, of stiftjes, daar ingestoken.
Deze kenteekenen, ten getale van 11, bestaan
uit 5 weekdagteekens, welke een bepaalden
dag of bepaalde dagen van de 9-daagsche, 8daagsche en 6-daagsche week aangeven, en 6
horoscoopteekens voor het aanwijzen van gun
stige of ongunstige dagen.
Ook op Bali wordt voor de landbouw werkzaamhe
den het zonnejaar gebruikt, en ook daar wordt
te dien einde weder rekening gehouden met
een bepaalden stand vooral van Orion en de
Plejaden, Voorts rekent ook de Baliër met
maanmaanden van beurtelings 29 en 30 dagen,
terwijl voor de berekening van iemands leeftijd,
de vaststelling van godsdienstige en familiefeestdagen enz. wordt gebruik gemaakt van het
eigenaardige Balische jaar van 210 dagen (6x5
X 7, zie pag. 70), olon genaamd.
De Hindoe-Jav. tijdrekening bleef alge
meen op Java bestaan, tot er de Islam optrad,
die er zijn zuiver-lunairen kalender bracht, reke
nend van Mohammed’s zoogenaamde Vlucht,
ten rechte „Afscheiding” (nl. van de „ongeloovige” andere Arabieren), de Hidjra; alge
meen gerekend van af Vrij. 16 Juli 622, niet
Do. 15 Juli.
Eerst in 1625 A. D., toen Panëmbahan Tjakra
Koesoema van Mataram den Soesoehoenantitel aannam (verg. VetJi, Java, 2cn druk, I, 1896hl. 370—371), en later, toen hij tot Sultan Moehammad, alias Agoeng werd gemaakt, kwam de,
wezenlijke en blijvende, kalender-regeling door
eenvoudig dóór te tellen met Moh. maan-jaren
op de luni-solairc Qaka-jaartelling. Zie verder
de artt. MOHAMMEDAANSCHE KALENDER
en FEESTDAGEN (Dl. II) en NAPTOE (Dl.
III), waar de verwijzingen naar TIJDREKE
NING moeten vervallen.
Hier worden nu tabellen gegeven (overgeno
men uit het art. TIJDREKENING in den Istcn
druk der Encyclopaodie, door G. P. Rouffaer) van
dien Javaansch-Mohammedaanschen Kalender,
beginnende mot 1625 A. D. en sluitende met
1950 A. I)., zooals zulke sinds 1834 o.a. duor Prof.
Keyzer reeds gcwenscht werden (verg. Bijdr.
Kon. Inst. 2, VI11, 1884, bl. 18), maar die nog
nooit gegeven waren.
Een * duidt overal een schrikkeljaar aan, hetzij
bij de Arab., de Jav.-Moh., of de C'hrist. jaren.
Een Arab. of Jav.-Moh. schrikkeljaar telt 355
dagen — in plaats van 354 dagen bij een gewoon
Arab. of Jav.-Moh. jaar —, welke schrikkeldag
steeds achteraan het gansche jaar komt.
bij de Arab. jaren duidt aan
Een
dat daar de 30-jarige Arab. cyclus eindigt, waarin
telkens 11 schrikkeljaren zich bevinden; en wel
zijn die Arab. schrikkeljaren telkens: hot 2o, 5o,
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7e, 10e. 13e, 10e — niet het 15c —. lSe, 21c,
24e, 20e, en 29c. in zulk een 30-jarigcn cyclus.
Voor berekening der acquatio van
een willekeurigen Jav.-Moh. datum met den
Christelijken gelden nu de volgende gegevens
In een gewoon Jav.-Moh. jaar hebben, evenals
in de Arab. gewone jaren, alle oneven maanden
elk 30, alle even maanden elk 29 dagen; in een
Jav.-Moh. of Arab. schrikkeljaar heeft dus de
12e maand, die anders slechts 29 dagen telt, óók
30 dagen. Alleen het Jav.-Moh. jaar Dal is, sinds
de Donderdagsche kalender begon, ten deele onre
gelmatig.
Voor een gewoon Ja v.-M o h. j a a r (van
354 dagen) telt aldus de le maand: 30 dagen;
1 t/m. 2 : 59; 1 t/m. 3 : S9; 1 t/m. 4 : 11S;
1 t/m. 5 : 14S: 1 t/m. 0 : 177; 1 t/m. 7 : 207:
1 t/m. S : 236: 1 t/m. 9 : 266; 1 t/m. 10 : 295;
1 t/m. 11 : 325 dagen.
Daarbij zijn de Jav.-Moh. feestdagen:
Garëbëg Moeloed = 12 Moeloed.
Poewasa = 1 Sawal.
Bësar
= 10 Bësar.
Het jaar Dal, bij den Vrijdagschen kalender
een schrikkeljaar (zonder eenige abnormaliteit),
is sinds den Donderdagschen kalender (Alip 1675
= 1749 A.D.) door Soerakarta teruggebracht tot
een gewoon jaar (van 354 dagen), doch mei ab
normale maand-tclling; en wel, waarin de maan
den 1 en 2 : 30 dagen; 3—0 : alle 29 dagen tellen;
en verder (volgens den regel) 7 : 30; 8 : 29;
9 : 30; 10 : 29; 11 : 30 dagen; doch 12 : 30 da
gen (alsof het nog een schrikkeljaar ware geble
ven).
Voor berekening der aequatie
van een Soerakarta’schen datum in een jaar Dal
b ij Donderdagschen en Woensdagschen kalender, en van een Djogjakartaschen datum in Dal sinds A.J. = 1871 A. D.,
geldt dus dit:
Maand 1 : 30 dagen; 1 t/m. 2 : 60; 1 t/m. 3 :
89; 1 t/m. 4 : 188: 1 t/m. 5 : 147; 1 t/m. G:
176; 1 t/m. 7 : 206; 1 t/m. 8 : 235; I t/m. 9:
265; 1 t/m. 10 : 294; 1 t/m. 11 : 324.
Het jaar Djé is, in diezelfde gevallen
d a n, in stede van Dal. als schrikkeljaar (zonder
abnormaliteit) aan te merken.
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Het is ten zeerste te hopen, dat bij de 3e ver
effening met den Arab. kalender, die in 1936
A.D. zal moeten plaats vinden. Dj6 schrikkel
jaar blijve, en de abnormaliteit van Dal voorgoed
worde opgeheven: óf wel dat men geheel terug
ga tot het ouderwetsche systeem van den Vrijdagschen kalender — waarop immers ook de cij
fers der néptoc's gegrond zijn — en, evenals nu
nog de Socndaneczen doen. weer Djé als gewoon
jaar. doch Dal als schrikkeljaar (zónder abnor
maliteit!) rekene.
Voorbeeld van aequatie:
Vrage: Aan welken Christ. datum staat gelijk
Wo. Wagè 23 Djocmadiwal Alip 1803?
Alip 1803 begon met Wo. Wagé 18 Febr. 1874,
dus: Jan.= 31
Jav.-Moh. 1 t/m. 4 = 118
Datum = 18
Datum = 23
141
49
B ij v o e g e n 141 min één = 140
189
Jan. t/m. Juni = 181
Blijft dus als Datum: 8
Juli 1874; zijnde inderdaad óók Woensdag
Wagè, daar 140 dagen zijn toegevoegd, waarvan 0
overblijft zoowel na deeling door 7, als na deeling
door 5.
Aldus heeft men, indien de 7o f 5-d a a g s c h o i n 1 a n ds c h e weekd a-g, en te meer indien beide ge
geven zijn, een proef op de som
tevens.
Met behulp van achterstaande tabellen kan
men nu dus iederen willekeurigen inlandschen
datum omrekenen in den Christelijken. Waarbij
men alleen nauwkeurig lette op het schrikkelen
der Christ. jaren — waardoor immers van „Jan.
t/m. Febr”. af in achterstaand lijstje elk getal
één hooger wordt —; en op het, voor Solo geheel,
voor Djokja slechts gedcelteijk abnormale jaar
Dal in den Jav.-Moh. kalender sinds Alip
1057 = 1749 A. D., tot en met (laten wij hopen)
Djimakir 1800 = 1935 A. D.

De Jav.-Moh. maanden heeten achtereenvolgens met verbasterd-Arab. of Jav. namen:

ü
1.

2.

Moeharam

Sapar

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Doel ka ngidah,
of
Sëla,

Doelkidjah

. ;

1

Of

I

.

Soera
30

29

Rabing- Rabing- Djoema- Djoema- Rëdjëb
oelawal oelakir dilawal
dilakir
o/Bökda
of
Moeloed Moeloed
30

29

30

30

29

Saban, Ramëlan 8awal
Roewah Pasa, of
of
(Poewésa)
Arwah
Siam,
Hoog-Jav.
30
29
29

of

Bësar

of Apit
30

29 (-30)
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In deze eerste 8-jarige windoc blijkt de Javaansch-Hoh. kalender reeds te hebben bestaan.
Zoogenaamde „V rijdagsche Kalender” (Jav. choeroep djamngiah).
Arabisch
jaar
1035
* 1036
1037
* 1038
1039
1040
* 1041
1042

l

Jaar der
JavaanschJav. Windoc Moh. jaar
Alip
* Ehé
Djimawal
Djé
* Dal
Bó
Wawoe
* Djimakïr

1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

= A°. D.

1 Soera, als
7-daagsehe
weekdag

1625
1620
1627
* 1628
1629
1630
1631
* 1632

Vrijdag
Dinsdag
Zondag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Woensdag
Zondag

1 Moeharam
1 Soera als
1 SoerS. als
in Arab.
Datum
5-daagsehe
weekdag der Chr. Maand jaartelling
Lögi
Kliwon
Wagé
Pon
Pahing
Lëgi

3 October
22 September
12
31 Augustus
20

99

10
30 Juli
18

Di. 21 Aug.

11

Ma. 19 Juli

Hier begon officieel de Javaansch-Moh. tijdrekening voor het gansche rijk Mataram.
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1043
* 1044
1045
* 1040
1047
1048
* 1049
1050

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562

1633
1034
1635
* 1636
1637
1638
1639
* 1640

Vrijdag
Di.

1051
* 1052
1053
1054
* 1055
1056
* 1057
1058

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1563
1564
1565
1560
1507
1568
1569
1570

1059
* 1060
1061
1062
* 1063
1064
1065
* 1066

* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1571
1572
1573
1574
1575
1570
1577
1578

1651
* 1652
1653
1654
1655

1067
* 1068
1069
1070
* 1071
1072
1073
* 1074

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586

* 1656
1657
1658
1659
* 1660
1661
1662
1663

1075
* 1076
1077
1078
* 1079
1080

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be

1587
1588
1589
1590
1591
1592

* 1064
1665
1666
1667
* 1668
1669

Do.
Ma.
Zat.

Wago
Pon

1081
* 1082

Wawoe
* Djimakir

1593
1594

1670
1071

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

Alip

LeGi
Kliwon

Zo.

99

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

1641
1642
1643
* 1644
1645
1646
1647
* 1648

Vrij.
Di.
Zo.
Do.
Ma.
Zat.

Lëgi
Kliwon

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

1649
1650

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

99

Wage
Pon

Juli
Juni
„
99

Di. 26 Mei

Mei
„
99

April

Ma. 23 April

12 April
1
22 Maart
10
M
27 Februari
17
99

Zo.

Do.
Ma.
Zat.
Wo.

S
27
17
5
25
15
4
22

Wage
Pon
19

Zo.

Pahing
Lëgi

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

Zo.

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

Vrij.
DL

Lëgi
Kliwon

Zo.

6

99

26 Januari

Ma. 27. Jan.

15 Januari
4
25 December
14
2

22 November
11
31 October
20 October
9
29 September
IS
99

6

99

27 Augustus
16
5
99

25 Juli
14
4
23 Juni
11
1

99
99

99

99

21 Mei
10 „

I.
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Arabisch
jaar

Ja\raanschJaar der
Jav. Windoc Moh. ja ar

= A°. D.

;,

* 10S7
10S8
1089
* 1090

Alip
* Ehe
DjimaAval
Djc
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1595
1596
1597
159S
1599
1600
1601
1602

* 1672
1673
1674
1675
* 1676
1677
1678
1679

1091
1092
* 1093
1094
1095
* 1096
1097
* 1098

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610

* 16S0
1681
1682

1099
1100
* 1101
1102
1103
* 1104
1105
* 1106

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618

16S7
* 1688
1689
1690
1691
* 1692
1693
1694

1

1107
1108
* 1109
1110

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje

1619
1620
1621
1622

1695
* 1696
1697
1698

!
;

1111
* 1112
1113
1114

* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1623
1624
1625
1626

1699
1700
1701
1702

1083
1084
* 10S5
10S6

IÜ
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1683
* 1684
1685
1686

1 Soera als
7-daagsche
Aveekdag

I Soera als j l Moeharam
1 Soera als
Datum
in Arab.
5-daagsehe
der Chr. Maand ja ai telling
weekdag

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

29 April
18
8
2S Maart
16

Wo.

Zo.

Pa hing
Lègi

23 Febrauri
12

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

2 Februari
21 Januari
11
31 December

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

Zo.

Zat. 7 April

6

Zo.

11

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

Vrij.
Di.

Lëgi
Klnvon

20

Zat. 10. Jan.

11

9
28 November
17

Vrij. 8 Dec.

I

'
:
:
!

I

Zo.

7 November
26 October
16
5
24 September
13

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

Vrij.
J)i.

Lëgi
Kliwon

12 Augustus
31 Juli
21

Do.

Wage

10

Ma.
Zat.
Wo.
Zo.

Pon

29 Juni
19 „
8 „
28 Mei

Zo.

Pahing
Lëgi

Zat. 15 Oct.

1»

2

Vrij. 12 Sopt.

11

22 Augustus

Zat. 20 Juli

„

Vrij. 18 Juni

Hier had eigenlijk de „Vrijdagsche kalender” der Javanen in den „Donderdagschcn” behooren
over te gaan, hetgeen echter niet gebeurde op dit tijdstip.
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* 1115
1116
* 1117
1118
1119
* 1120
1121
1122

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634

1703
* 1704
1705
1706
1707
* 1708
J 709
1710

* 1123
1124
1125
* 1126
1127
* 1128
1129
1130

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642

1711
* 1712
1713
1714
1715
* 1716
1717

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

18 Mei
6 „
26 April

Wage
Pon

15
4

Zo.

Do.
Ma.
Zat.
Wo.

ii

24 Maart

Zo.

13
2

Vrij.
Di.

Lëgi
Kliwon

20 Februari
9
29 Januari
18

Do.
Ma.
Zat.
Wo.
Zo.

11

Wage
Pon
11

Pahing
Lëgi

Zat. 25 April

1»

Pahing
Lëgi

Zo.

Do. 17 Mei

Vrij. 23 Mrt.

11

11

Do. 19 Fobr*
Zat. 28 Jan.
Wo. 17 Jan.

7

28 December
16
5

Vrij. 27 Doe.

11

11
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Arabisch
jaar

Jaar der
Javaan sc hJav. Windoe Moh. jaar

= A°. D.

1 Soera als
7-claagsche
weekdag

* 1131
1132
1133
* 1134
1135
* 1136
1137
1138

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1643
1044
1645
1046
1647
1045
1649
1650

1718
1719
* 1720
1721
1722
1723
* 1724
1725

Vrij.
Di.
Zo.
Do.
Ma.
Zat.
Wo.

*1139
1140
1141
* 1142
1143
1144
* 1145
1146

Alip
* Ehe

1651
1652

1726
1727

Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1653
1654
1655
1656
1657
1658

* 1728
1729
1730
1731
* 1732
1733

* 1147
1148
1149
* 1150
1151
1152
* 1153
1154

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

1059
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666

1734
1735
* 1736
1737
1738
1739
* 1740
1741

1155
* 1156
1157
* 1158
1159
1160
* 1161
1102

Alip
* Ehe
Djimawal
Dje
* Dal
Be
Wawoe
Djimakir

1607
1668
1669
1670
1671
1672
1073
1674

1742
1743
* 1744
1745
1746
1747
* 1748

*

1 Soera als
1 Soera als
I Moeharam
Datum
5-daagsche
in Arab.
weekdag der Chr. Maand jaartelling
Legi
Kliwon

25 November
14

W age
Pon

23 Octobcr
12
20 September

Zo.

Pahing
Legi

Vrij.
Di.

Legi
Kliwon

30 Augustus
19

Zo.

3

0

Zat. 7 Aug.
Wo. 27 Juli

8

Wage
Pon

28 Juli
17 „

Wo.
Zo.

Pahing
Lëgi

25 Juni
14

Vrij.

Legi
Kliwon

4 Juni
24 Mei
13 „

Zo.
Do.
Ma.
Zat.
Wo.

Vrij. 6 Juli
Di. 24 Juni

7

Wage
Pon

Zo.

Pahing
Legi

Vrij.
Di.

Legi
Kliwon

Zo.

Do.
Ma.
Zat.

Wage
Pon

Wo.
Zo.

Pahing
Legi

Do. 29 Aug.

51

Do.
Ma.
Zat.

Di.

Zat. 2 Nov.
Wo. 22 Oct.
Vrij. 1 Oct.

2

51

Do. 24 Nov-

2

Do. 3 Juni
Zat. 12 Mei
Wo. 1 Mei

„

21 April
11
30 Maart
19
9 Maart
26 Februari
10
4
24 Januari
14
3

Vrij. 10 April
Di. 29 Maart
Do. 8 Maart
Ma. 25 Febr.
Zat. 15 Febr.
Wo. 3 Febr.
Vrij. 13 Jan.
Di. 2 Jan.

22 December

Door dit laatste jaar D j imakir ditmaal niet als schrikkeljaar te tellen, kon het al meer zich
openbarend verschil van 1 dag met den Arab. kalender worden opgeheven. Tevens voerde echter
Soera karta de onregelmatigheid in niet meer Dal, doch Dje als Moh. schrikkeljaar (355 dagen)
te tellen, door den wensch om Garöbeg Mocloed Dal — de groote Garebeg, ééns in de 8 Jav. jaren,
d. i. dus 12 Mocloed Dal, op Maandag*Pon te blijven vieren; Dal daarmede tcrugbrengend tot een
gewoon Moh. jaar (354 dagen), maar daarvoor meteen invoerend eene zeer abnormale maand-dag teil i ng.
Hier kreeg dus, 120 jaar na de officieele instelling ,de Javaansch-Moh. kalender zijn eerste ver
effening van 1 dag.
Zoogenaamde „D ondordagscho Kalender” (Jav. choeroep kamsiah_).
1163
Alip
* 1164 * Ehe
1165
Djimawal
* 1166 (*) Dje
1167 * Dal
1168
Be
* 1169
Wawde
1170 * Djimakir

1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682

1749
1750
1751
* 1752
1753
1754
1755
* 1756

1171
Alip
* 1172 * Ehe
Djimawal
1173
1174 (*)Dje
* 1175 * Dal
1176
Be
* 1177
Wawoe
1178 * Djimakir

1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690

1757
1758
1759
* 1760
1761
1762
1763
* 1764

Donderdag
Kliwon
Maandag
Wage
Zaterdag
Woensdag
Pon
Zondag/(Ma.) Pahingj{Pon)
Vrijdag
Pahing
Dinsdag
Legi
Zaterdag
Kliwon
Do.
Ma.
Zat.
Wo.
Zo./(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.

Kliwon
Wage
Bon
PahingI (Pon)
Pahing
Légi
Kliwon

11 December
30 Novomber
20
8

«

2S/{ 29)Oetober
18

Ma. 29 Oct.

11

7

25 September

Zo. 26 Sept.

15 September
*1
. »
25 Augustus
13
11

2/(3)

Zo. 2 Aug.

23 Juli
12 „
30 Juni

Zo.

I

Juli

i
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Jaar der JavaansehJav. Windoe Moh. jaar

= A°. D.

1 Soera als
7-daagsche
weekdag

Alip
1179
* Ehc
*1180
Djimawal
1181
11S2 (*) Dje
* 1183 * Dal
1184
Be
11S5
Wawoe
* 11S6 * Djimakir

1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
169S

1765
1766
1767
* 176S
1769
1770
1771
* 1772

1187
Alip
* 11 SS * Ehc
11S9
Djimawal
1190 (*)»jc
* 1191 * Dal
1192
Be
1193
Wawoe
* 1194 * Djimakir

1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706

1773
1774
1775
* 1776
1777
1778
1779
* 1780

1195
Alip
**1196 * Ehc
1197
Djimawal
119S (*)Dje
* 1199 * Dal
1200
Be

1707
1708
1709
1710
1711
1712

* 1780
1781
1782
1783
* 1784
1785

1201
* 1202

1713
1714

1786
1787

1203
Alip
1204 * Ehe
* 1205
Djimawal
1206 (*)Dje
* 1207 * Dal
1208
Be
1209
Wawoe
* 1210 * Djimakir

1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722

* 1788
1789
1790
1791
* 1792
1793
1794
1795

Zo./(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.

1211
Alip
1212 * Ehe
* 1213
Djimawal
1214 (*)Dje
1215 * Dal
* 1216
Be
1217
Wawoe
* 1218 * Djimakir

1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730

* 1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

Do.
Ma.
Zat.
Wo.
Zo. /(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.

1219
Alip
1220 * Ehe
* 1221
Djimawal
1222 (*)Dje
1223 * Dal
* 1224
Be
1225
Wawoe
* 1226 * Djimakir

1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

* 1804
1805
1806
1807
* 1808
J809
1810
1811

Do.
Ma.
Zat.
Wo.
Zo. /(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.

1227
Alip
1228 * Ehe
* 1229
Djimawal
1230 (*)Dje

1739
1740
1741
1742

* 1812
1813

Do.
Ma.
Zat.
Wo.

1743
1744
1745
1746

1815
* 1816
1817
1818

1231
* 1232

1233
1234

Wawoe
* Dj ma kir

* Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

11

1814

Do.
Ma.
Zat.
Wo.

Zo. /(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.
Do.
Ma.
Zat.
Wo.

Zo. /(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.
Do.
Ma.
Zat.
Wo.

Zo. /(Ma.)
Vrij.

1 Soera als
1 Soera als
1 Moeharam
Datum
in Arab.
5-daagsehe
weekdag
der C'hr. Maand jaartelling
20 Juni
9
30 Mei
Pon
18 „
Pahingj( Pon) 7/(S) „
Pa hing
27 April
Ki
LGgi
Kliwon
4
Kliwon
Wage

25 Maart
14
n
4
n
Pon
21 Februari
Pa JiingK Pon) 3/(10) „
30 Januari
Pahing
Legi
J9
Kliwon
8

Kliwon
Wage

Kliwon
Wage
11

Kliwon
Wage

Zo./(Ma.)
Vrij.
Di.
Zat.

7

Zo. 14 Nov.

11

Do.
Wo.

28 December
17

Pon
26 November
Pahingl(Pon) m i5) „
Pahing
•1
Legi
Kliwon

Zat.

Zo. 9 Febr.

11

Di.
Zat.

Ma.

Zo. 7 Mei

24 October
13

2 October
21 September
11
Pon
31 Augustus
PahingI (Pon) 10K20) „
Pahing
9
ii
Legi
29 Juli
Kliwon
18 „
11

7 Juli
26 Juni
16
Pon
5
Pahing/(Pon) 25/(26) Mei
Pahing
15
Legi
4
Kliwon
23 April

Vrij. 10 Sept
Zo. 19 Aurj.
i

Kliwon
Wage
11

Kliwon
Wage t

11

Vrij. 15 Juni
Zo. 25 Mei
Do. 14 Mei

:
!
:
■

12 April
1

22 Maart
Vrij. 21 Mrt.
Pon
11
PahingI(Pon) 28/(29) Februari Zo. 28 Febr.
Pahing
17
Do. 16 Febr.
Legi
6'
11
Kliwon
26 Januari
II

II

Kliwon
Wage
Pon
Pahing/(Pon)
Pahing
Legi
Kliwon

16 Januari
4
25 December
14

\

•1

Vrij. 24 Dec.

11

31(4)
22 November
11
31 October
n

Zo. 3 Dec.
Do. 21 Nov.

i»
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Arabisch
jaar

A

* 1235
1230

Jaar der
JavaanscliJav. Windoc Moh. jaar
Alip
. Ehe

1747
1748

= A°. D.

1 Soera als
7-daagsche
weekdag

1819
* 1820

Do.
Ma.

1 Moiharam
1 Soera als
1 Soera als
ia Anb.
Datum
5-daagschc
der Chr. Maand jaartelling
weekdag
Kliwon
Wage

21 October
9

Wo. 20 Oct.

Hier ging in Sokrakarta (en feitelijk nog 2 jaar te laat), door het tellen van Ehe ditmaal
als gewoon jaar, de kalender 1 dag over; zijnde dus de 2c vereffening na de instelling.
Zoogenaamde „W oensdagsche Kalender” (Jav. choeroep arbangiah).
Djimawal
* 1237
1238 (*)Dje
1239 * Dal
Be
* 1240
Wawoe
1241
1242 * Djimakir

1749
1750
1751
1752
1753
1754

1821
1822
1823
* 1S24
1825
1826

Alip
* 1243
1244 * Ehe
1245
Djimawal
*1246 (*)Dje
1247 * Dal
* 1248
Be
Wawoe
1249
1250 * Djimakir

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762

1827
* 1828
1829
1830
1S31
* 1832
1833
1834

* 1251
Alip
1252 * Ehe
Djimawal
1253
* 1254 (*)Dje
1255 * Dal
* 1256
Be
1257
Wawoe
1258 * Djimakir

1763
1704
1765
1766
1767
1768
1769
1770

1835
* 1836
1837
1S3S
1839
* 1840
1841
1842

1771
1772

1S43
* 1844

Djimawal
1261
* 1262 (*) Dje
1263 * Dal
1264
Be
* 1265
Wawoe
1266 * Djimakir

1773
1774
1775
1776
1777
1778

1845
1846
1847
* 1848
1849

Zat./(Zo.)
Do.

* 1267
Alip
1268 * Ehe
Djimawal
1269
* 1270 (*)Dje
1271 * Dal
1272
Be
Wawoe
* 1273
1274 * Djimakir

1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

1850
1S51
* 1852
1853
1854
1855
* 1856
1857

Wo.
Zo.
Vrij.
Di.
Zat./( Zo.)

Alip
1275
* 1276 * Ehe
Djimawal
1277
* 1278 (*)Djc
1279 * Dal
1280
Bo

1787
1788
1789
1790
1791
1792

1858
1859
* 1860
1861
1862
1863

Wo.
Zo.

* 1259
1260

Alip
* Ehe

Pon
V r ij d a g
Dinsdag
Pa hing
Zaterdag/(Zo.) Lfgu/t Pahing)
Legi
Donderdag
Kliwon
Maandag
Wage
Vrijdag

28 September
17
6/(7)
26 Augustus
15
4

25 Juli
Woensdag
Wage
Pon
13
Zondag
Vrij.
3 „
22 Juni
Di.
Pahing
Zat.\( Zo.) Léj7/(Pahing) U/( 12) „
Do.
31 Mei
Legi
Ma.
20 „
Kliwon
Vrij.
Wage
9 „
Wo.
Zo.

Vrij.
Di.
Zat.j(7jO.)

Do.
Ma.
Vrij.
Wo.

Zo.

Wage
Pon

Ma.
Vrij.

Do.
Ma.
Vrij.

Vrij.
Di.
Zat./(Zo.)
Do.

Di. 16 Aug.
Zat. 5 Aug.
Ma. 14 Juli
Zo. 12 Juni
Di. 21 Mei
Zat. 10 Mei
Ma. 18 April

7

Pahing
Lcgi/( Pahing)
Legi
Kliwon
W age

27 Maart
16/(17) „
5
22 Februari
11

Di. 23 Febr.
Zat. 12 Febr.

Wage
Pon

1 Februari
21 Januari

Ma. 22 Jan.

Vrij.

Di.

29 April
17

Wo. 18 Sept.
Zo. 7 Sept.

Zo. 17 Maart

10
30 December

Pahing
Lègi/( Pahing) m20) „
Legi
9
Kliwon
27 November
Wage
16

Zo. 20 Dec.
Zat. 17 Nov.

Wage
Pon

6 November
26 October
Ma. 27 Oct.
15
Pahing
4
Lëgi/( Pahing) 25/(24)Septemb. Zo. 24 Sept.
Legi
13
Kliwon
1
Wage
21 Augustus
Zat. 22 Aug.
?»

Wage
Pon

11 Augustus
31 Juli
20 „
Pahing
9 „
Lëgi1(1? ahing) 25/(29) Juni
Legi
18

Zo. 29 Juni

Hier conformeerde Jogjakarta zich met den Soerakarta’schen kalender, zelfs óók — na eenige
inconsequenties, voortspruitende uit weifeling, gedurende 1864—76 — in het rekenen van Dje
als schrikkeljaar, en Dal als gewoon jaar met abnormale indeeling. — Beide Vorstenlanden
gingen dus van nu af gelijk; terwijl de Soondaneezon Dal als schrikkeljaar bleven tellon.
* 1281
1282

Wawoe
* Djimakir

1793
1794

* 1864
1865

Ma.
Vrij.

Kliwon
Wage

6 Juni
26 Mei.

Zat. 27 Mei

d
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1 Soera als
7-daagsche
weekdag

1866
1867
* I86S
1S69
1870
1S71
* 1S72
1S73

Wo.
Zo.
Vrij.
Di.
Zat. /(Zo.)
Do.
Ma.
Vrij.

1S74
1875
* 1876
1S77
1878

Wo.
Zo.

1283 I Alip
* 12S4 | * Ehc
12S5
Djimawal
* 128G * Dje
1287 (*)Dal
12SS
Be
Wawoe
* 1289
1290 * Djimakir

1795
1796
1797
179S
1799
1800
1801

1291
Alip
* 1292 * Ehe
1293
Djimawal
1294 * Dje
* 1295 (*)Dal
1296
Be
* 1297
Wawoe
1298 * Djimakir

1S03
1804
1805
1806
1807
1S0S
1809

1299
* 1300

Alip
* Ehe
Djimawal
* Dje
(*)Dal
Be
Wawoe
* Djimakir

•1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

* 1884
1885
1886
1887
* 1888

1307
Alip
* 1308 * Ehe
1309
Djimawal
1310 * Dje
* 1311 (*)Dal
1312
Be
Wawoe
1313
* 1314 * Djimakir

1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826

1889
1890
1891
* 1892
1893
1894
1895
* 1896

1315
Alip
* 1316 * Ehe
1317
Djimawal
1318 * Dje
* 1319 (*)Dal
1320
Be

1827
1828
1829
1830
1831
1832

1897
1898
1899
1900
1901
1902

1321
* 1322

Wawoe
* Djimakir

1833
1834

1903
* 1904

1923
Alip
1324 * Ehe
* 1325
Djimawal
1326 * Dje
* 1327 (*)Dal
1328
Be
1329
Wawoe
* 1330 * Djimakir

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

1905
1906
1907
* 1908
1909
1910
1911

1331
Alip
1332 * Ehe
* 1333
Djimawal
1334 * Dje
1335 (*)Dal
* 1336
Be
1337
Wawoe
* 1338 * Djimakir

1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

* 1912
1913
1914
1915
* 1916
1917
1918
1919

1301

!:

JavaanschJaar der
Jav. Windoe Moh. jaar

1302
* 1303
1304
1305
* 1306

1802

1810

1879
* 1S80

Vrij.
Di.
(Zal.)/Zo.
Do.
Ma.
Vrij.

1SS1
1882

Wo.
Zo.

1883

Vrij.
Di.
(Zal.)IZo.
Do.
Ma.
Vrij.
Wo.
Zo.

1 Soera als
] Soera als
1 Moeharam
5-daagsche
Datum
in Arab.
weekdag
der Chr. Maand jaartelling
Wage
Pon

Pahing
13
(Lëg-i) l'Ptihing (2)13 „
Legi
23 Maart
Kliwon
28 Februari
Wage
Wage
Pon

Wage
Pon

Di.

Wo.
Zo.

Vrij.
Di.
(Zal.)/Zo.
Do.

Wage
Pon

Ma.
Vrij.
Wo.
Zo.

Vrij.
Di.
(Zat.)jZo.
Do.
Ma.
Vrij.

11

Zat. 10 Oct.

28 Augustus
17
9»

7

Pahing
(Légi)lPahing
Lëgi
Kliwon
Wage

26 Juli
(15)116 Juli
5
24 Juni
12 „

2 Juni
22 Mei
12 „
Pahing
1 „
(£fyi)/Pahing (20)121 April
Legi
10

Zat. 15 Juli

Wage
Pon

Wage
Pon

Do.

Zat. 4 Dec

99

Wo.

DL

Zat. 5 Jan.

23 November
12
2

Kliwon
Wage

(Zar.)l Zo.

\-Zat. 1 Maart

7

Pahing
21 October
(Léj7i)/Pahing(JÖ)/ll „
Legi
30 September
Kliwon
19
Wage
7

Ma.
Vrij.
Zo.
Vrij.

Zo. 3 April

18 Februari

28 Januari
Pahing
16
(Lëgi)lPahing (5)/6
26 December
Legi
Kliwon
15
Wage
3

Vrij.
(Zat.)/Zo.
Do.
Ma.
Vrij.

16 Mei
5 „
24 April

Zat. 20 A pril

30 Maart
18
99

8 Maart
25 Februari
15
Do. 14 Feb.
99
Pahing
4
(Lëgi)/Pahing (23) f24: Januari Zat. 23 Jan.
13
Lögi
Kliwon
2
Wage
22December
11

99

Wage
Pon

11 December
30 November

Do. 19 Nov.
20
Pahing
9
(Lêgi)lï* ahing (28)129 October Zat. 28 Oct.
Lëgi
Wo. 17 Oct.
18
99
Kliwon
7
Wage
26 September
99

99
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Arabisch
jaar

J a vaan.se hJaar der
Jav. Wiiuloe Moh. jaar

= A°. D.

1 Soera als
7-daagschc
weekdag

Alip
1339
1340 * Ehe
* 1341
Dj i mawal
1342 * Dje
1343 {*)Dal
* 1344
Be
1345
Wawoc
* 1346 * Dj i ma kir

1S51
1852
1853
1854
1855
1850
1857
1858

* 1020
1921
1022
1023
* 1024
1925
1920
1927

Alip
* Ehe
Djimawal

1S59
18G0
1801
1802

* 1928
1029
1930
1931

1351 (*)Dal
* 1352
Be
Wawoe
1353
1354
Djimakir

1803
1804
1805
1806

* 1932
1933
1034
1935

(Zal.)/Zo.
Do.
Ma.
Vrij.

* 1355
1356
* 1357
1358
1359
* 1300
1361
1302

Alip
* Ehe
Djimawal
* Dje
Dal
Be
W • woe
* Djimakir

1807
1808
1809
1870
1871
1872
1873
1874

* 1930
1937
1938
1939
* 1940
1941
1942
1943

Dinsdag
Zaterdag
Donderdag
Maandag
Zaterdag
Woensdag
Zondag
Donderdag

* 1303
1304
1305
* 1300
1307
* 1308
1369

Alip
* Ehe
Djimawal
* Dje
Dal
Be
Wa woe
* Djimakir

1875
1870
1877
1878
1879
1880
1881
1882

1943
* 1944
1045
1946
1947
* 1948
1949
1950

Di.
Zat.
Do.
Ma.
Zat.

1347
1348
* 1349
1350

* Dje

Wo.
Zo.

Vry.
Di.
(Zat.)jZo.
Do.
Ma.
Vrij.
Wo.

70

1 Soera als
1 Soera, als
1 Moeharam
in Arab.
Datum
5-daagsche
der Chr. Maand jaartelling
weekdag
Wage
Pon

15 September
4
25 Augustus
Pahing
14
(LéjpJ/Pahing (2)13
Legi
23 Juli
Kliwon
12 „
Wage
1

Zo.

Wage
Pon

Vrij.
Di.

Pahing

20
9
30
19

Juni
„
Mei
„

Do. 24 Aug.
Zat. 2 Aug.
Wo. 22 Juli

Do. 29 Mei

Zat. 7 Mei
(L«flr*)/Pahing(7)/8 ,.
Legi
27 April
Wo. 20 April
Kliwon
10 „
o
Wage
Hier zal — indien goed gerekend wordt — de „W oensdagsche kalender” moeten
overgaan in den „Dinsdagse hen kalende r”, door het laatste jaar Djimakir
niet als schrikkeljaar te tellen. De regelmaat zal dan tevens eischen het jaarDjé voorgoed als schrik
keljaar te nemen, en het jaar D a 1 als gcicoon jaar met normale maand-dagtelling; waarbij slechts
te hopen is, dat óók de Socndaneezen, die tot nog toe in ouderwetsehen trant Dal als
schrikkeljaar behielden, zich zullen willen conformeeren.
Aldus zouden wy dan krijgen het volgende schema voor een regelmatigen
„D insdagschcn kalender” (Jav. choeroep salasiah):

1370

Litcratuur: behalve de in den tekst genoemde
werken en artikelen :A. B. Crawfurd. History of
the Jndian Archipelago (1820). Hoofdstuk:
Calendar. p. 285—300; Dr. A. B. Cohcn Stuurt.
Over do Javuunsche.Tijdrekening, in Tijdschr. van
N.I. 1800. I p. 315—324; id. Jav. Tijdrekening,
van 1808 tot 1904 geregeld in den Rcgeeringsalmanak opgenomen; Dr. G. A. Wilken. Hand
leiding voor de vergelijkende volkenkunde van
N. 1. 1893. p. 190—201; R. M. A. A. Tjondro
Negoro. Do koperen zonnewijzer van Gresik, in
. Tydschr. Bat. Gen. XXVII (1882) p. 47—02,
met naschrift v. Dr. J. R. v. d. Stok; R. H. T.
, Fricdorieh. Voorloopig Verslag van het eiland
Bali. Verhandelingen Batav. Gen. Dl. XXIIE.
1850. 13e stuk, p. 49—57; Hose and Mac
Dougall. The pagan tribes of Bornco. (1912).
vol I. p. 105—109; J. K. Wijngaarden. Savoeneoscho tijdrekening in Med. Ned. Zond. Gen.
Jrg. XXXVI (1892) p. 10—33; A. van Hin-

Wo.

Zo.
Do.

Pon
Pahing

24 Maart
13

Zo. 14 Maart

3

Legi
«Kliwon
Wage
Pon
Pon
Pahing

20 Februari
10
29 Januari
18
7

28 December
10
0

Legi

'•

Kliwon
Wage
Pon

Di.

1 Febr.

Ma. 19 Jan.
Vrij. S Jan.
Zo. 17 Doe

V

25 November
15
3

23 October
12

Ma. 24 Oct.
Vrij. 13 Oct.

lbopen Labbcrton. Geïllustreerd Handboek van
N. I. (1910) p. 31 c. v.; W. O. J. Nieuwenkamp.
Een Balinecscho kalender in Bijdr. Kon. Inst.
Dl. 09 (1914).
STRANDVONDERS. Bij publicatie in Ind. Stb.X
1852 no. 21iso.a. bepaald, dat aan de hoofden van
gewestelijk bestuur wordt ovcrgclaten de aanstel
ling van de ambtenaren, in handen van wie, zoo
spoedig mogelijk, zullen moeten worden overge
bracht en gesteld schepen of goederen in zee of op
de buitengronden gered, geborgen of gevischt
wordende, bedoeld in art. 550 van het Wetboek
van Koophandel, alsmede do aanstelling van
de ambtenaren door of ten overstaan van wie,
schepen strandende of brekende of goederen geviseht wordendo aan of op vaste strandon, by
uitsluiting van allo anderen, moeten gered en
geborgen worden, bedoeld in art. 551 van het W.
v. K., zullende de hoofden van gewestelijk be
stuur, onder nadere goedkeuring van den gouvor-
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STRANDVONDERS—MAGIE.

neur-generaal, bij voorkeur behooren aan te stel
len: de havenmeesters of de Europcesche be
ambten der recherche, behoudens de bevoegd
heid om, waar zoodanige beambten niet aanwezig
zijn. daartoe anderen, zelfs geschikte Inlandschc
beambten, aan te wijzen. In den rcgeeringsalmanak wordt jaarlijks door het Departement van
Justitie een lijst gegeven van de Strandvonders.
Al wie een beheer als strandvonder aanvaard
heeft moet het beëindigen voor zoover dit niet
door overlijden, verplaatsing als anderszins on
mogelijk wordt (Bijblad 421).
De ambtenaren met het beheer der strandvon
derij belast, zorgen, in overleg met den e. a. w.
ambtenaar der in- en uitvoerrechten op de naast
bij gelegen plaats, dat de verschuldigde invoer- '
rechten voor gestrande of opgevischte goederen
-worden voldaan./
verstaat men het
dynamisme: Hieronder
i
geloof aan vrijwerkende krachten, die zonder
tusschenkomst van onstoffelijke wezens kunnen
uitgaan van alles, wat in deze wereld der ver
schijnselen geschikt is om door zintuigelijke
waarneming van den mensch indruk te maken
op zijn gedachten. Het is een jongere benaming,
geïntroduceerd door Dr. A. van Gennep, voor
'pracanimisme (zie Deel III, bl. 498), welke uit
drukking het eerst is gebruikt geworden door
R. R. Marctt, van wien ook de naam animatisme
afkomstig is. Van deze benamingen gaf Dr. Carl
Clemen een critisch overzicht in „Die Reste der
primitiven Religion im altesten Christentum”.
Dr. Richard Karutz uit Lübeck introduceerde
den naam cmanisme, welk woord door Prof.
Dr. J. H. F. Kohlbrugge in goed Hollandsch
werd vertaald als het geloof in de stralende
krachten (zie Tijdschrift-Kon. Aardrijksk. Ge
nootschap 1920).
Het dynamisme uit zich in velerlei magische
practijken (zie MAGIE), in fetisisme (zie aldaar)
en in allerlei gebruiken, welke samenhangen met
voorstellingen omtrent taboe (zie PËMALI,
Deel III pag. 378), welk woord dan echter niet
is op te vatten in den zin van geheiligd,heiligheid,
onaantastbaarheid, doch veeleer in de betee
kenis van gevaarlijk, of beter nog besmettelijk,
wat in deze natuurlijk wil zeggen magiseh-besmettelijk. Uit vrees voor magische besmetting
worden personen, die tijdelijk in taboetoestand
verkeeren, als bijv. kraamvrouwen, menstruecrenden,zoolang deze toestand duui't, afgezonderd
van de gewone samenleving; worden ook onder
bepaalde omstandigheden handelingen, welke
anders geoorloofd zijn, onverschillig of zij uit
hun aard al of niet zonder magisch gevaar zijn,
tijdelijk geheel verboden. Zoo is bijv. gedurende
het zoogen. menjepi der Baliërs, het inachtnemen van stilte na het rumoer om boozen invloed
te verjagen, alle arbeid verboden, ook het
koken, en een ieder moet zoolang het menjepi
duurt op het eigen erf blijven. Degene, die het
taboe schendt, ontketent daardoor gevaar voor
magische besmetting, in de eerste plaats voor
zich zelf, maar bovendien, al naar den aard der
overtreding, wellicht evenzeer voor huisgenooten,
verwanten of zelfs voor het geheele dorp, welk
gevaar slechts door toepassing van de juiste
afweer-magie mogelijk kan worden bezworen.
Dynamisme en animisme (zie aldaar) komen
bij volken van den Indischen archipel dooreengemengd voor» en analyse is lang niet altijd

mogelijk. Ter zake van genetisch verband tusschen deze beide primitief philosophische stelsels,
van hunne chronologische orde, kon worden
verwezen naar het boven reeds aangehaalde
artikel over pracanimisme.
MAGIE. Beoefening van do magie kwam reeds
voor in overoude tijden, wellicht reeds bij wer
kelijk primitieve volken. Zoowel in de samen
leving van hoofdzakelijk dynamistisch den
kende menseken als in de gemeenschap der ani
mistisch denkenden, is de magiër een invloedrijk
persoon; onder de belijders van ethische gods
diensten heeft hij zijn invloed nog lang kunnen
behouden, bij vele volken tot in den tegenwoordigen tijd; en zelfs in onze moderne maatschap
pij zijn, ondanks de vlucht welke de natuur
kundige wetenschappen hebben genomen, de
survivals van de beoefening der magie en het
geloof in hare resultaten nog in groote menigte
aan te wijzen.
Er is alle aanleiding om de beteekenis van de
magie voor een volksgroep af te meten naar de
daarbij behoorende religieuse verhoudingen;
want al houdt de tooverkunst ook verband met
allerlei verschijnselen in de menschelijke samen
leving, met geen enkel staat zij in zulk een nauwe
betrekking als met den godsdienst. „La magie est
(donc) un phénomène social. Les rapports qu’elle
a avec le droit et les moeurs, avec 1’économie et
1’esthétique, avec le langage, pour curieux qu’ils
soient, ne nous intéressent pas maintenant. Entre
ces séries de faits et la magie, il n’y a que des
échanges d’influences. La magie n’a de parenté
véritable qu’avec la religion d’unc part, les
techniques et la Science, de 1’autre” (H. Hubert
et M. Mauss. L’Année sociologique 1902—1903,
Esquisse d’uno théorie générale de la Magie).
Wetenschap en techniek, waaronder kunst be
hoort te worden begrepen, hebben aanvankelijk
in het nauwste verband gestaan tot den gods
dienst en de magie; alchimie, astrologie, medi
cijnen, physica, chemie, om geen andere te noe
men, zijn het eerst beoefend geworden door
magiërs, en de beginselen van welke zij uitgin
gen vonden hun oorsprong in religieuse voorstellingenjtechnieken als smeedkunst, weefkunst,
ceramiek en welke andere kunst ook, alle zijn
min of meer gewijde kunst geweest eer zij tot
profane werden, en thans nog dient o. a. bij vele
Indonesische volken de beoefenaar allerlei voor
zorgen in acht te nemen om zich te behoeden te
gen de magische kracht, welke hij met zijn
eigen arbeid opwekt en die uitstraalt van de
materialen, de gereedschappen of toestellen,
waarmode hij werkt. Magiërs hebben van ouds
her gespeurd naar wetenschap, doch niet om
haar zelve, maar om het kunnen; zij konden
naar de mate van hun weten. Ook bij hen gold do
waarheid, dat kennis macht is, maar alleen die
kennis, welko gepaard ging met kunnen. Om
de macht was het te doen; van de oudste tijden
af is het verkrijgen daarvan het doel geweest van
de beoefening der magie; macht over ingebeelde
of werkelijke gevaren, die eigen of andcrer veilig
heid en loven bedreigden, macht over stamgenooten, over volken, over de wereld, macht
over een begeerde vrouw, macht over de góden,
al naar gelang van de positie van den magiër,
van het milieu waarin hij leefde. Welko tooverkracht de mensch begeerde, blijkt het beste uit
de literatuur, waarin hij zijn voorstellingen om-
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trent de godenwereld heeft uitgebeeld; want
de góden bedrijven allen magie en natuurlijk
heeft de mensch hun die tooverkracht toegeschreven, waarover hij zelf zoude wenschen te
beschikken. Doch eer de mensch zich een goden
wereld schiep en deze bevolkte met een heir van
aloverwinnende magiërs, had het sociale ver
schijnsel, dat als magie is aan te duiden, reeds
een zeer langdurig ontwikkelingsproces doorloopen. Van den weg, dien de ontwikkeling kan
hebben gevolgd, is een schets gegeven door
A. Vierkandt in zijne, naar de psychologische
zijde dezer kwestie georienteerde studie „Die
Anfange der Rcligion und Zauberci”, gepubli
ceerd in Globus 1907. Reeds zoude, naar dezen
schrijver, een langdurig proces van differentieering noodig zijn geweest, om een scheiding teweeg
te brengen tusschen magische en profane hande
lingen; oorspronkelijk zoude aan alle hande
lingen van den mensch een magisch element
verbonden zijn geweest. Tot de eenvoudigste
bewegingen of handelingen van magischen aard
behooren dan die, welke niet anders doen dan
uitdrukking geven aan een toestand of bewe
ging van het gemoed, waarbij nog in het geheel
geen sprake is van wil of wenseh om er eenig
doel mede te bereiken. Daarop volgen de analogie-handelingen, ook nog zonder voorop gezet
doel, althans aanvankelijk geheel zonder adaequaat overleg. Eerst daarna komen de hande
lingen, welke later typeerend zouden worden
geacht als kenmerk van magische practijk, die
vastgebonden zijn aan een bepaalde reflexie, die
dus zóó en niet anders worden verricht, omdat
het oordeel van den bewerker ze alleen aldus
doelmatig achtte; bij deze soort zijn de kentcckcnen van doelmatigheid, van een op het
resultaat gericht bewustzijn, duidelijk aanwezig.
De eenvoudige, primitieve magie is niet, zooals
in het algemeen naar de gewone opvattingen
welke in verder gevorderde tijden en samenle
vingen omtrent magische handelingen gelden,
bestemd om te werken over grooten afstand,
maar heeft het te beïnvloeden object in do on
middellijke nabijheid. In verband met die dis
tantie tusschen den magiër en het object van
zijn arbeid, kan men onderscheiden tusschen
magie van nabij en magie van verre. Ook de
handeling zelve biedt gelegenheid ter onderschei
ding, waarbij is te letten op de omstandigheid,
of het doel moet worden bereikt enkel door de
werking van den wil van den magiër, door de
energie van zijn gedachte, dan wel door de hulp
aan te wenden van toovcrmiddclen, als bijv.
afbeeldingen van het object, deelcn van het
object, doelen van het lichaam van een te betooveren persoon, haren, nagels, etc., van tooverwapens, medicijn, enz.
Het is niet mogelijk altijd een scherpe grens
te trekken tusschen magische en religieuse
handelingen; in het algemeen draagt de magie
een meer individueel karakter, maar gemeen
schappelijke religieuse ceremoniën zijn toch
ook wol van duidelijk magischen aard. Pr. K. H.
E. do Jong zegt van z.g. mysteriën, dat zij in den
grond der zaak officieele magie waren (De Magie
✓ bij de Grieken en Romeinen).
In het ondervolgende beknopte overzicht van
de magie bij de inheemsche bevolking van den
Indischcn- Archipel zal zooveel mogelijk alles
wat meer thuisbehoort aan do zijde van do godsSupplemcnt.

dienstige handelingen buiten beschouwing worden gelaten. Heidcnsche priesters, tooverdokters,
medicijnmannen, sjamanen, allen zijn ze als een
soort magiërs te achten, maar in zekeren zin als
officieele magiërs, wier practijkcn dientenge
volge ook geworden zijn tot godsdienstigen
ritus. In dit artikel zal meer de aandacht worden
gevraagd voor de niet officieele magie, welke
zal worden beschreven deels aan de hand van
literatuur, deels naar aanleiding van de beoefe
ning van magische wetenschap, van verschillende
gebruiken als afweermiddel tegen magisch ge
vaar, enz.
De bij zoo vele Indonesische volksgroepen
bekende verhalen omtrent de komst of de ver
schijning op aarde van hun eerste voorouderen
paar, welke zouden kunnen worden beschouwd
als te behooren tot z.g.n. scheppingsverhalen,
kunnen hier met stilzwijgen worden voorbijge
gaan. Het is trouwens ondoenlijk om in een
kort bestek een ook maar eenigszins volledig
overzicht te geven van de magie in de ongeschre
ven en in de geschreven literatuur. Slechts
enkele voorbeelden, die min of meer als type
mogen dienen, kunnen hier worden vermeld. In
vele bekende producten van Maleisehe en Javaansche literatuur zijn de hoofdpersonen he
melbewoners of góden, die zich met een of ander
doel incarneerden door zich uit een aardsche
moeder te doen geboren worden. De conceptie
dier moeder geschiedt met volkomen terzijde
stelling van de regelen, welke de natuur daarvoor
heeft gegeven, en de uit haar in menschelijke
gestalte geboren godheid beschikt als mensch
op aarde vrijwel over dezelfde magische weten
schap als de góden in den hemel. Deze weten
schap stelt hun in staat, bijv. om zich te ver
anderen in een zeer klein dier, dat is practisch
om zich onzichtbaar te maken en zich overal toe
gang te verschaffen; ook om zich te veranderen
in een groot dier, in een reus; om zich in een
ondeelbaar oogenblik over groote afstanden te
kunnen verplaatsen, e. d. Hebben zij zulke ver
mogens niet uit eigen aard, dan is ascese het
middel om ze als gunst van de góden te verwer
ven.
Naar den Maleischen Séri Ra ma vliegt Rawana
met zijn strijdkar door de lucht naar het ver
blijf van Dasarata om diens dochter Mandoedari
ten huwelijk te vragen. Deze jonkvrouw wenscht
den huwelijkscandidaat niet en onttrekt zich
aan hem door van haar zweet en huidvuil een
pil te draaien, die zij eerst verandert in een kikvorsch, waarna zij dit dier weer herschept tot
haar eigen evenbeeld. Dit tweede-ik der prinses
voert Rawana met zich mede naar zijn residentie
Langkapoeri. Als Mandoedari aan haar vader
heeft verteld, hoe zij Rawana heeft bedot, wordt
deze verliefd op het evenbeeld zijner dochter; hij
verplaatst zich onmiddellijk door de kracht van
zijn magie naar Langka, neemt daar de gedaante
aan van een klein kind en als hij dan in die ver
schijning toegang heeft weten te verkrijgen tot
het slaapvertrek van Rawana’s gemalin, do
pseudo-Mandoedari, herneemt hij zijn gewone ge
stalte van koning Dasarata. Het is een en al
'goden-raagic.
Van de wonderbaarlijke gedaante-veranderin
gen, vooral in een vogel, en bij voorkeur in do
boeroeng-noeri, zijn in do Maleisehe literatuur tal
van voorbeelden te vinden. Nog talryker mis-
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schien zijn de voorbeelden omtrent liet gebruik
van tooverwapens. vooral tooverpijlen. Door zulk
een pijl af te schieten wordt bijv. het vijandelijk
leger plots in ketenen geklonken of wel bestookt
met een regen van zware rotsblokken. Tot af
weer schiet de aanvoerder der tegenpartij een
pijl af, welke een orkaan opwekt, zoodat de
rotsblokken als stofdeeltjes wegwaaien over de
bedreigde legers heen. Met een tooversteen roept
een koning-legerhoofd een volledig toegerustc
metalen vesting uit den grond te voorschijn.
Zijn tegenstander verwekt met een zelfde toovermiddel een aardbeving, waardoor de geheele
veste weder in den bodem verdwijnt. De fantasie
der schrijvers schijnt, als zij eenmaal in derge
lijke stof zijn verdiept, haast onuitputtelijk en
onbegrensd. De gebruikte toovermiddelen zijn
weer geschenken der góden, gewoonlijk verleend
als gunstbewijs na te hunner eere verrichte
ascese.
In den ouden tijd waren op Java dc koningen
ook incarnaties der góden of althans nakome
lingen van góden; zij beschikten over soortge
lijke magische krachten als hun hemelsche voor
ouderen en dc oude geschiedverhalen leveren ook
daarvan de voorbeelden op. Volgens dc parata Ion bjjv. is de stichter van het huis van Toeinapel,
Ken Arok, de zoon van Brahma, die uit een
aardsche vrouw werd geboren en tevens is hij
een incarnatie van Visjnoe. Hij beschikte over
zulk een stralende magische kracht, dat hij den
echtgenoot dezer vrouw reeds doodde, toen hij
nog toefde in de schoot zijner moeder.
Een zeer teckenend voorbeeld van magie,
zooals deze door den kundigen menschelijken
magiër wordt uitgeoefend, geheel analoog met
de thans nog door de medicijnmannen bij onder
scheidene Australische volksgroepen toegepaste
practijk, levert de Maleische JJikajat Malim
Dewa (editie R. O. Winstedt en A. J. Sturrock,
Singapore 1908), waar wordt verhaald hoe Maharadja Pertoekal met de noodige hokus-pokus
een pijl richt op Gombang Malim Dewa, met het
effect dat deze, niettegenstaande hij zich ge
heel ergens anders op groote distantie van zijn
vijand bevindt, plotseling door den dood wordt
overvallen. Deze uitwerking werd verkregen
dengan lakdiY Allah ta‘dld; in dc plaats van de
bijzondere gunst der Hindoe-goden komt in het
Moslimsche tijdperk de genade van Allah. Zoo
wel de volleerde yogins der Hindoe’s als de won
deren-verrichtende heiligen der Moslims zijn
naar het volksoordeel niet anders dan magiërs,
een soort hoogere wezens, die tooveren kunnen,
en de toovcrkracht, die aan beide soorten van
heiligen door het volksgeloof wordt toegekend,
is van geheel denzelfdcn aard. Het verschil tusschen de Moslimsche heiligen, die in zekeren zin
minder zelf handelen dan wel als medium fungeeren door hetwelk de godheid zijn almacht
toont, en de eigenlijke magiërs, die zich juist ken
merken door eigen handelend optreden — magie
is in wezen handelen, actief optreden bij uit
nemendheid, met behulp van wonderbaarljjk
werkende middelen — is grootendeels van theoretisehen aard; naar het volksgeloof is het de
heilige zelf, die het wonder verricht door middel
van de magische krachten, welke te zijner be
schikking staan.
Ook de eerste predikers van den Islam op
Java, reeds bij hun leven of na hun dood tot

heiligen geworden, verstonden allerlei tooverkunst. Om bekeerlingen te maken veranderen
zij bijv. allerlei nietswaardige zaken in goud.
Soenan Gocnoeng Djati had in een bosch een
ontmoeting met tien roovers, wier voornemen
om hem te plunderen hij natuurlijk doorzag,
aangezien hij wist wat er in de gedachten der
menschen omging. Hij staat hun alles af wat hij
aan waarde bij zich heeft, en toont dan aanstonds
hoe dergclijke zaken voor hem van geen beteckenis zijn, door de geheele omgeving in goud te
veranderen. De roovers bekeeren zich tot Moslim
en volgen den heilige op zijn verderen tocht.
Sjech Abdoelmoehji werd meermalen aan het hof
ontboden om moeilijke kwesties op te lossen.
Als onderweg zijn volgelingen honger kregen,
dan greep de Sjech in de lucht en verschafte
aldus rjjst en andere eetwaren. Een kleinzoon
van hem was eens uit Tjirebon zjjn grootvader
te Pamidjahan komen opzoeken. Tijdens het
bezoek bemerkte hij, dat hjj vergeten had zijn
stok mede te nemen. De oude Sjech greep even
achter zich en reikte toen aan den verbaasden
kleinzoon diens stok over.
Soenan Kali Djaga ging eens als bedelaar ver
momd naar Semarang, en bedelde vier malen
achtereen, telkens uit andere richting komende,
bij den regent, die hem eenige centen toewierp
en ten slotte toornig werd. De heilige sprak toen,
dat hij niet kwam bedelen om aardsche goe
deren, maar om bêdoeg-geluid te Semarang.
Hij greep een patjol en wierp een kluit aarde in do
pöndopo waar de regent zat, welke aarde in den
worp in klinkklaar goud veranderde; en zoo deed '
hij drie malen achtereen (Dr. D. Iiinkes, Do
Heiligen van Java).
De verbreiding van den Islam heeft op de
beoefening van de magie in den Indischen archi
pel niet belemmerend gewerkt, integendeel.
Het was toch vooral de Moslimsche mystiek, die
zoowel op Java als op Sumatra het meest het
volk heeft getrokken en met geen onderdeel van
den godsdienst houdt de magie zulk een nauw
verband als juist met de mystiek. „Rij allo primi
tieve volken is de eerste greep op den Islam
magisch. Allah en Mochammad worden schat
kamers van heilzame magische kracht”; aldus
H. Kraemcr in zijn zeer bijzonder proefschrift
„Een Javaansehe Primbon uit de Zestiende
Eeuw.” De innige eenheid van magie en mystiek
in den Archipel noemt hij overbekend; en van de
my8tische identificatie van den mensch en alle
dingen met het goddelijke, ontleend aan heb
monistische pantheïsme van Sufische en In
dische origine, zegt deze schrijver, dat zij in de
meeste gevallen verwordt tot magische iden
tificatie, d. w. z. men zoekt niet het hoogste goed,
maar de hoogste macht. Men zie het zoocvcn
genoemde boek pag. J J 0—123.
Voor velen uit het ongeschoolde volk, die aan
eenige ernstige beoefening van de mystiek zelfs
niet dachten, bracht deze toch nog een zeer ge
waardeerde magische kennis met de ngèlmoe's
(zie Deel III bl. 21), de tooverspreuken, in het
Maleisch ook bekend onder den verbasterden
Sanskrietnaam mantëra, en voorts de niet min
der gewaardeerde djimat'a (Deel I bl. 020).
Tooverwoorden en spreuken zijn natuurlijk niet
specifiek Moslimseh, maar op Java schijnen zij
toch in het Moslimsche tijdperk meer algemeen
goed te zijn geworden, althans de benaming
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er voor werd aan het Arabisch ontleend. Met
een mantëra betooverde reeds Hanoemat een der
gouden kruiken, waarin de hofjonkvrouwen het
water haalden om Sita Dexoi mede te sirammen,
zoodat die kruik niet door de eigenaresse kon
worden, getild en deze daartoe de hulp inriep
van den in brahmanengcstalte vermomden
Hanoemat, die zich aldus de gelegenheid ver
schafte om den door Ra ma als teeken voor Sita
medegegeven ring in de kruik te laten vallen.
Wat men op Java met behulp van ngèlmoe
al zoo meent te kunnen bereiken, behoeft hier
niet verder te worden uiteengezet; men zie
deze encyclopaedie s. v. het vreemde woord en
de daarbij vermelde bronnen. Van de Maleische
mantëra's is een overzicht gegeven in deel II
van het werkje „Berbagai-bagai kepertjajaan
orang Melajoe” door M. T. Soetan Lembang
‘Alam, uitgegeven door Balai Poestaka. Het ge
loof aan de macht, welke de kennis van tooverwoorden en spreuken schenkt, is nog bij lange
niet verdwenen; trouwens van allerlei, wat ge
rangschikt kan worden onder woord-magie,
waartoe ook behoort het vermijden van eigen
namen, van namen van gevreesde ziekten, ge
vreesde dieren, het gebruik van wisselwoorden
na zonsondergang, van speciale vaktermen of
zelfs van geheime vaktalen, wordt, vooral
bij de minder ontwikkelden, nog met vol geloof
aangehangen.
Djimat is een verbastering van het Arabisch
azimat, in het algemeen amulet (voor amuletten
zie men onder FETISISME, Deel I, pag. 703).
Men noemt aldus vooral die amuletten, welke
bestaan uit een stukje — of soms ook een geheele
rol — papier of andere stof, beschreven met
letters, woorden en spreuken, voorzien van
teekeningen etc., welke in het bijzonder te pas
komen in de mystiek. Zij ontleenen hun kracht
aan de persoonlijkheid van den vervaardiger,
die door Allalfs genade of door de gunst van een
of anderen heilige, naar het volksgeloof in staat is
om aan zijn schriftuur de essentieele kracht over
te dragen; de waarde van een djimat is evenredig
met den roep van vroomheid, godsvrucht, hei
ligheid, waarin de vervaardiger zich mag ver
heugen. Teungkoe Tin), die bij zijn leven als
heilige werd geacht, kon aan de vele aanvragen
om adjeumuC8, gelijk de Atjéhsche benaming
luidt, slechts voldoen, door een stempel te laten
snijden, waarmede hij do stukjes papier voor de
aanvragers bedrukte (Dr. C. Snouck Hurgronje,
'De jUjchers, Deel I bl. 187). Do teekeningen op
cTjlmats zijn meest zoogen. daerah's, lett. kring,
later ook gebruikt voor gebied, kreits, welke
kringen het voorstellingsvermogen van den leer
ling in de mystiek heeten te hulp te komen, als
hij pogingen aanwendt om zich in te denken in
de ontplooiingen van het Zijn van Allah, waar
door ten slotte uit het niet deze manifeste wereld
te voorschijn treedt. Brengt hij het zoover, dat
hij zich door indenken vun den terugweg tot een
oogenblik van godsdienstige extase kan op
werken, waarin hij zich van niets meer bewust is
dan van het Zijn van Allah, of, naar meer kettersche mystiek onder Indischcn invloed, één is ge
worden met de godheid, dan valt hem de hoogsto
zegen ten deel, worden hom genadebewijzen ver
leend waarmede van den gewonen gang der na
tuur wordt afgeweken. Een van de middelen om
het doel to bereiken bestaat in het veelvuldig
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herhalen van de reciet-formulcs der mystieke
orde, waarin de leerling zich heeft laten opnemen,
Het is begrijpelijk dat langzamerhand de meening
ingang vond, dat de bovennatuurlijke gaven
verleend worden door de kracht van de dzikrformules en van dc daerah's, zoodat de kennis
van zulk een spreuk of figuur, het bij zich dragen
daarvan in schrift en teekening, al kan strekken
tot bereiking van het begeerde doch Aldus werden
de beschreven papieren tot afweermiddelen van
invloeden, die men vreest en tot agentia om te
verkrijgen, wat men wenscht (_D,„. A—Jiinkes,. ~
Abdocrraoef van Singkel, bh 122). In „De
Indische Gids” van 1915 gaf Dr. Ph. S. van
Ronkel een beschrijving van een merkwaardige
Atjéhsche djimat, daarbij aanti /kenende, dat
het gebied der djimatgeloovigheid afneemt naar
mate de orthodoxe leeraren, die spotten met
al die ketterijen, hunne leerlingen zien toenemen.
Door het proces van islam-zuivering worden de
jongeren gewonnen voor dc meer rechtzinnige
leer, de ouderen gebracht tot twijfel en ongeloof
in zaken van heidensch-mystieke superstitie.
Evenwel het djimatgeloof is in vele streken van
den Archipel, zoo bijv. op Java, nog zeer krach
tig. Een ongewone toename van den verkoop van
djimats, waarvoor ook de armste soms nog zijn
laatste centen overheeft, wijst in dezen tijd nog
op de voorbereiding van duistere plannen; dc
nog jonge Garoetzaak en de historie der beruchte
afdeeling B. hebben daarvoor nog weer bewijs
geleverd.
Een van de meest begeerde zaken, die men
met de kennis van ngèlmoe of door het bezit
van een djimat hoopt te verwerven, is de on
kwetsbaarheid, en het is eenvoudiger deze te
verkrijgen door het koopen van zulk een toovermiddel, dan door de beoefening van de weten
schap der onkwetsbaarheid of de wetenschap
van het ijzer. In het Atjèhsche verwachtte men
daarbij ook heil van het inwrijven met kwik,
hetwelk, evenals de studie der ijzer-wetenschap,
alleen met gunstig resultaat kon geschieden onder
do leiding van een deskundigen leermeester (zie
J'he Achelmesc Vol. II pag. 34). ..
Andere wetenschappen, met welker beoefening
de kunst der magie wordt verkregen, zijn dc ge
neeskunde, die veelal en vooral op Java gepaard
gaat met dc kruidkunde, en de dierkunde.
Voor de eerstgenoemde zie men GENEESKUN
DIGEN (INLANDSCHE), Deel I bl. 767 en
GENEESMIDDELEN, Deel L bl. 769.
Dc Inlandsche geneeskundige is uit zijn aard'
priester, tooverdoktcr. Bij de animistisch den
kenden komt de genezing neer op het terugvinden
van dc ziel, levensgeest; want de ziekte ontstaat
door ongewoon langdurige afwezigheid van de
ziel, die wegblijft omdat zij zich in de macht be
vindt van een of anderen dacmon. Dc deskun
dige weet door uitzending van eigen ziel te
weten to komen, waar de ziel van den patiënt zich
bevindt en tevens, welke vergoeding, welke
ruiloffers aan den dacmon moeten worden aan
geboden, om hem to bewegen de ziel van den
zieke weder vrij te laten . Do methoden, welke
bij dc plechtigheid worden toegepast, toonen
bij sommige volksstammen duidelijk aan, dat
eigenlijk meer dj'namistische begrippen ten
grondslag liggen aan het geloof omtrent hot
ontstaan van ziekte. Het komt toch voor, dat
het ruiloffer bestaat uit een of ander ruw beeld,
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waarop door middel van haren, nagels, speeksel,
bloed, etc., iets van den patiënt wordt overgedragen, waarna het door wegwerpen in een
ravijn, in het stroomende water, geofferd wordt
aan den ziekte-verwekkenden daemon. Dc meer
oorspronkelijke motieven van deze handelingen
zullen wel zijn, dat men meende met het beeld
de ziekte voor te stellen, als persoon gedacht. Al
wat van die ziekte was overgegaan in den patiënt,
brengt men door haren, nagels, enz. weer tot het
beeld daarvan terug; juist daarom neemt men
die doelen, welke als dragers van magische kracht
gelden, magisch door groeikracht, magisch door
de medegebrachte lichaamswarmte, of wel een
kleedingstuk of een stuk daarvan, waarin de
magische eigenschappen van den draad en van de
weeftechniek geabsorbeerd zijn en dat daardoor
weer geschikt is, om magisch-boozen invloed uit
het lichaam van den gebruiker op te nemen. Dit
beeld wordt dan verwijderd, indien mogelijk zóó
danig, dat het niet kan terugkeeren; men laat
het afdrijven met den stroom.
Doch ook waar de juist geschetste voorstelling
bestaat omtrent de oorzaak van ziekte, ver
smaadt men toch de toepassing van medicijnen
niet, en dit geldt vooral voor de behandeling van
wonden. Als geneesmiddel worden ook speciaal
«lie stoffen gebruikt, welke veel magische kracht
in zich sluiten: adem, speeksel, urine, faeces, alle
•dragers van de magische warmte van het lichaam
waaruit zij afkomstig zijn. Beblazen, belikken,
bespuwen, behandeling met urine of faeces,
vooral van magische dieren, vormen een veel
voorkomende manier van heelen en cureeren.
Kaast deze ingrediënten worden andere dierlijke
en ook veel plantaardige middelen toegepast,
welke van origine alle toovermiddelen zijn, of
althans dragers van bijzondere magische eigen
schappen; en ook de hitte van het magische vuur
•dient als geneesmiddel, of in andere termen tot
het neutraliseeren van magisch kwaad of magi
sche besmetting. Vooral kraamvrouwen moeten
soms dagen lang bij het vuur liggen.
Het zijn voornamelijk die stoffen, welke óf
door herkomst, óf door prikkelende smaak of
reuk, door hardheid of andere bijzondere eigen
schappen de aandacht trekken, welke in de
Inlandsche pharmacopoea een plaats hebben
gekregen. Men vergelijke de geneesmiddelen,
welke s. v. dit woord in deel I van deze encyelopaedie zijn vermeld, met de vele magische stoffen,
besproken in het werk van Mr. F. D. E. van
Ossenbruggen „Het primitieve denken enz.”,
Bijdragen Kon. Instituut Deel 71, 1916. Nog
zeer kort geleden liet een Arabische kruidenhandelaar of apotheker te Palembang een recep
tenboekje drukken voor zijn klanten. Het bevat
haast enkel middelen tegen omstandigheden, die
zich kunnen voordoen tijdens zwangerschap,
bij bevalling, met betrekking tot menstruatie,
benevens de noodige aphrodisiaca. De behan
deling bestaat bijv. uit berooken van de schaam
streek met rook van kurkuma, komijn, blad van
mosterdplant, van duivendrck, kippemest, geitemest, rundermest, schraapsel van de hoornen
van een stier; inbrengen in de vagina van ver
schillende mengsels, bestaande bijv. uit, kurku
ma, ijzerroest, spinneweb op azijn van arèn,
zwarte komijn, segandablad, gandaroekam (een
soort hars), kalk van het dekseltje van een soort
schelp; drinken van aftreksels of mengsels van

gesmolten vet, honig, kippenei (het allereerste
dat de kip heeft gelegd), bokshoornzaad, sesamum indicum, kaneel, uien, duivelsdrek, booncn,
melk van een zoogende vrouw, etc. Het boekje
kan leercn, dat de Arabische apotheek, waai’voor
het reclame moet maken, in hoofdzaak magische
middelen bevat, dat de apotheker nog immer
de magiër is, die juist door zijn tooverkunst
klanten hoopt te tiekken, of althans speculeert
op hun goed vertrouwen in de magische kracht
zijner medicamenten. De kruidenkennis van de
Inlandsche geneeskundige is wel gericht op de
therapeutische eigenschappen van de kruiden, die
binnen den kring vallen van zijn wetenschappe
lijk onderzoek; doch daarbij wordt eigenlijk
slechts onderscheiden of zij verkoelend dan wel
verhittend werken, zooals de ziekten ook in
licete en koele worden onderscheiden.
De magiër ,die het geloof dat de buitenwereld
stelt in zijn speciale gaven vooral ontleent aan
zijn kennis omtrent de dieren, meestal slechts
één of een paar soorten van dieren, heet in het
Maleisch paxoang, met achtervoeging van den
naam der diersoort, met welke hij in hot bijzon
der vertrouwd is. Het woord heeft ruimer beteekenis; het is ook padvinder, in het algemeen
iemand, die den aan anderen onbekenden weg
weet, langs wel ken een of ander doel is te berei
ken; doch in den regel verstaat men er den
speurder van wilde dieren onder. Zoo spreekt
men van pawang gadjah, pawang boeaja, pawang
llbali, etc. Waarschijnlijk was oudtijds de pa
wang volkspriester, toovenaar; na de islamiseering van het Maleische gebied bleef hij voor
de belijders van den nieuwen godsdienst en voor
de vreemdelingen de persoon, die de gehei me
krachten van de natuur kende, in het bijzonder
degene, die met de dieren vertrouwd was, mogelijk wel hen verstond. Pawang’s hooren tot de
bewoners van liet binnenland, van wie de kust
bevolking toch reeds gelooft, dat zij de toover
kunst verstaan. Een duidelijk beeld van hetgeen
bijv. een pawang-gadjah vermag, komt voor in
een verhaal in de autobiographie van den be
kenden Maleischcn schrijver Abdoellah. Van den
uit Këdah afkomstigen pawang, die door den
heer Farquar werd in dienst genomen om oli
fanten te vangen, zegt de auteur, dat hij be
dreven was in de olifanten-wetenschap en in
allerlei tooverij. In Anthropos, Hand X—XI.
191.*5—1916, geeft de Zwitsersche zoöloog Gustav
Schneider eenige mcdedeclingen over de werk
zaamheden van een krokodillen-toovcnaar in het
Jndragirischc, in een artikel, getiteld Malayischc
Krokodilbeschwörung. De deskundige heet daar
doclcoen-boeaja, Mméntan- of koemanlan-boeaja.
De pawang van Dr. Schneider wilde alleen dan
krokodillen vangen, als zij kwaad hadden be
dreven jegens de menschen; anders liet hij ze
met rust, omdat hij zooveel familie onder hen
had. Voor wat geld zette hij zich echter over
zijn bezwaren heen. Mij opende zijn arbeid met
een soort bezweringsformule, die hij midden in dc
rivier in een bootje staande uitsprak. Zij luidde:
Hang (Jaga, Sang Gagai, poelih dada, hitam
belakang, djëinpoct kiriman adi' ëmbaljang (soort
wilde mangga) sëbocah boelat; Icalau Lida' ëngkau
djêmpoel, ëng/cau këhoeloe patah njonjong, kèhilir
patah e/cor, këranlau timpa tanah roentoeh,
këtëloek dimakan ikan-boental (soort tedrodon)
bêsar.
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Onder de personen, die zwarte magie kunnen
bedrijven, verdienen hier vermelding de matjan
ijadoengan, gelijk ze op Java heeten, en dergelijke
(zie WEERWOLF, Deel IV bl. 734), en de vampirs, Maleisch pananggalan, Minangk. palasië, bij
Toradja’s bekend als to mcbocloc, in het Oosten
evenals de weerwolven als soeangi, die de kunst
verstaan om ’s nachts het hoofd los van het
lichaam uit te sturen, en zoo hun vijanden het
bloed uit te zuigen.
Ineen maatschappij van dynamistisch-animistisch denkende mcnschen, komt niemand door het
leven, zonder dat tc zijnen behoeve de noodige
magische ceremoniën zijn verricht geworden,
hetzij tot afweer van kwaad, hetzij tot magische
versterking tegen dingen, die komen kunnen.
Dit begint al bij de geboorte; het eerste aanra
ken van de aarde met de bindervoeten, het af
dalen van de moeder met het kind naai de rivier,
het zijn van oorsprong handelingen van magische
beteekenis. Bclangrijker voor de betrokken per
sonen zelf is de initiatie, b'i den overgang van kind
tot volwassene. Uitgebreid initiatie-ritueel hoort
o. a. thuis in Melanesië, niet in Indonesië, doch
waarschijnlijk heeft men het daar vroeger ook
gekend. Als een overblijfsel is wellicht de be
snijdenis te beschouwen (zie Deel I, bl. 278),
bij de Moslimschc volken voor knapen en meisjes,
bij de heidcnsche alleen voor knapen. Naar alle
waarschijnlijkheid heeft deze operatie oorspron
kelijk moeten dienen tegen de magische gevaren,
welke men vreesde van het uitoefenen van den
coïtus, en dus om de betrokken personen ge
schikt te maken voor het huwelijk. Melanesische initiatie-gebruiken kent men op Ceram,
althans in het Westelijk deel, bij opname inliet
Kakihanverbond (zie Deel II bl. 252, en vooral
O. D. Taucrn, Patasiwa und Patalima). Ook de
majo-mystcriün (A. J. Gooszen, Bijdragen Kon.
.-Instituut, Deel 69, 1914) ter Zuidkust van NieuwGuinea zijn magische initiatie-gebruiken. Over
initiatie op de Schouteneilanden geeft W. Iv. II.
Feuillctau de Bruyn vele bijzonderheden, voor
komende in de Mededeclingen van het Encycl.
Bureau, Aflev. XXI, Schouten- en Padaidoeilanden.
Onder de huwelijks ceremoniën komt allerlei
afweer-magie voor en deze is ook noodig op
verschillende tijden van de zwangerschap.
Afweer-magie heet in ’t Javaansch in ’t alge
meen roeat, zoo iets als onttooverd, en de han
deling heet daarnaar ngroeat. Aanleiding tot
ngroeat vindt men o. a. bij huwelijk, bij de
zevende maand van eerste zwangerschap, tcrgelegcnheid van liet afvallen van de navelstreng,
van hot tandonvijlen, van besnijdenis (zie L. Th.
Maijer, Het Ngrocwat, Weltevreden 1906). Het
gaat in den regel, doch niet altijd, gepaard met
wajangspel; do op to voeren lalcon wordt gekozen
in verband met do gelegenheid waarvoor het
ngroeat wordt gedaan. Bij bevalling is do vrouw
zeer ontvankelijk voor magisch-gcvaarlijkc in
vloeden, waartegen dus allerlei voorzorgen
moeten worden genomen. Ter verdrijving van
pocntianak'’8 (zie Deel III bl. 450) benut men bij
sommige stammen in do Philippijncn do magische
werking van de genitaliën; do man der barende
vrouw houdt bij zijn woning expositie.Op Flores
waakt de man met een parang gewapend rondom
het huis. De zwangere vrouw heeft ’s nachts altijd
een mes bij zich om do ronggo mbenga, gelijk de
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pocntianak daar heet, af te schrikken: als zij
’s nachts of overdag een vreemd geluid hoort,,
verjaagt ze deze gevreesde geest door kloppen
met hout op vloer of drempel. Het hier en daar
in het. Oosten van den Archipel voorkomende
gebruik van het mannen-kraambed (zie COUVADE, Deel t bl. 533 en vooral J)r. J. P. B. de
Josselin de Jong in de mededeclingen van de
Kon. Akadcmie van Wetenschappen J 022) ia
van origine wellicht ook niet anders dan een
middel ter voorkoming en afwending van ma
gische gevaren.
Van begrafonis-ceremoniën en rouwgebruiken
blijkt duidelijk dat zij de gevaarlijke magie, welke
van het lijk uitgaat, zooveel mogelijk moeten
neutraliseeren. Hier mogen worden genoemd het
uitdragen van het lijk door een andere opemng
dan de gewone deur; het doorscheuren van
rotan of van eenige geweven stof bij het graf, ten
teeken van het afbreken van de betrekkingen
met den overledene; het van boozen invloed
reinigende bad na de begrafenis, voor allen die
de plechtigheid hebben bijgewoond: de rouw
voor naaste betrekkingen van den overledene,
wellicht aanvankelijk om zich onkenbaar te
maken. Ook de groote doodenfeesten, als bekend
van Dajaks en Toradja’s, met de talrijke offers
enz., vormen magische plechtigheden, officieele
magie, zoude men kunnen zeggen. Dat lijkver
branding ook hieronder kan worden gerangschikt,
blijkt reeds daaruit, dat hetgeen men er mede
wil bereiken, ook verkregen wordt door verbran
ding in effigie.
Alles wat gerekend kan worden tot de bij
bijzondere gelegenheden in acht te nemen pantangvoorschriften, verbodsbepalingen, welker
overtreding kwaad veroorzaakt voor den over
treder, zoude men kunnen aanduiden als nega
tieve magie, tooveren door nalaten. Doch
positief is weer de magie van de matakau (zie
onder FETISISME, Deel I bl. 703), die in zekeren
zin doet denken aan een magischcn kring, welke
gevaar van buiten moet uitsluiten. Toen Jtama
de hertjes ging vangen voor Sita, welke dieren
haar verlangen moesten opwekken en daarna
liania naar -het bosch moesten lokken, trok hij
vóór zijn vertrek met zijn vinger zulk een kring
om de woning. Raivana kon er niet binnen
komen en moest een list aanwenden om Sita
buiten den kring te lokken.
Ter afwering van algemeene rampen, worden
soms bijzondere middelen noodig geacht, die
ook om zoo to zeggen immer een heel duidelijke
magische uitwerking moeten teweeg brengen.
Kaar oude begrippen omtrent de oorzaak van
een ramp, zoude doze zijn gelegen in schending
van taboe. Ook al geschiedt zulks slechts door
enkele personen, dan kan het daardoor ontke
tende kwaad toch komen over een gehcelen
stam. Een van de grootsto ta&oc-zonden is wel
verboden geslachtsgemeenschap, dat is voor
volken mot exogamie, gemeenschap tusschen
personen van dezelfde phratrie of van dezelfde
clan, voor volken met endogamie tusschen per
sonen, die naar do ter plaatse geldende bepalin
gen elkander van te nabij bestaan. Do schuldigen
werden naar ouden adat uit de gemeonsehap
verwijderd, door ze to dooden, op een vlot naar
zee te laten afdrijven, te verdrinken in een zak,
door ze lovend te begraven, enz. Doch daarmede
was het ontketende onheil voor de overblijvenden
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no g niet bezworen. Een voorbeeld hiervan levert
een mededeeling van M. C. Schadee in de Bij
dragen Kou. Inst.Deel 03, 1010. Het familieleven
en familierecht der Dajaks van Landak en
Tajan, volgens welke allen die magisch besmet
waren door incest van anderen, reiniging noodig
hadden onder den dakdrup van liet regenwater.
Met het verwijderen uit de gemeenschap van
de taboe-schcnners hangt weder nauw samen
het verwijderen van het kwaad zelf, door het over
te dragen op een of ander dier, vooral een hoen,
dat kwaad-absorbecrendc eigenschappen heeft.
Dergelijke gebruiken, welke zijn samen te vatten
onder den naam zondebok-gebruiken, worden
nog veelvuldig toegepast ter verdrijving van
epidemische ziekten, vooral in het Oosten van
den Archipel. Nog niet vele jaren geleden werd
te Poentianak op deze wijze getracht de cholera
te bezweren. Hetoverdragen van het kwaad op het
magische dier geschiedt niet alleen door des
kundigen, ook door leeken. Daarna wordt het
•op een vlot of in een prauw in zee gebracht,
waarbij nog verschillende zaken, alle met bij
zondere magische eigenschappen, worden mee
.gegeven.
Abnormale droogte, ook een algemeene
ramp, tracht men af te wenden door regen te
lokken, waartoe verschillende methoden bekend
zijn. In hoofdzaak behooren zij tot de analogietooverij; door met water te plassen hoopt men
den regen uit den hemel te laten neerplassen. Bij
sommige Batakschc stammen plantte men de
bekende toenggal panaloean, tooverstaf, van
origine misschien een totemstaf, in den grond
en gaf water te drinken, in ruime hoeveelheid,
aan de bovenste twee in het hout gesneden pop
pen. Op Java kent men nog het baden van een
kat om regen te krijgen. Om regen te bezweren
schijnt de magie van de lichaamsopeningen
goeden dienst te kunnen bewijzen. Te Batavia
laat men daartoe wel een kind, bij voorkeur een
meisje, en jongstgeborene, op het erf de djoengJcing-houding aannemen, dat is vooroverliggend
met de achterste opgewipt (van Ossenbruggen,
Het Primitieve Denken etc.).
In het artikel over praeanimisnm (zie aldaar)
werd gewezen op de eigenaardige analogie-toover
om de vruchtbaarheid van het gewas te bevor
deren, bijv. van de rijst, van muscaatnootboomen, door bij de velden of in de tuinen te cohabiteeren of deze handeling na te bootsen. Ook het
uitzoeken en fêteeren van een rijstbruidspaar,
van de rijstmoeder, vormen magische handelin
gen, welke ten goede moeten komen aan de
opbrengst van den volgenden aanplant. Dat
oogstfeesten van oorsprong geen uiting van
dankbaarheid zijn, maar ten doel hebben om
het ontstaan van nieuw, jong plantenleven te
bevorderen, wrordt duidelijk geïllustreerd door
de beschrijving van een op Java gehouden feest,
medegedeeld in het Weekblad Indië 1917, onder
de rubriek „Schetsen over land en volk van
Indië”. Het feest bestond uit de opvoering van
een tooneelstuk, waaraan wajangvoorstelling
reeds was voorafgegaan. De schrijver deelt het
in, in vijf bedrijven. In het eerste wordt in dans
nagebootst het zoeken van een voor ontginning
geschikt terrein, het bewerken daarvan tot
horizontale vakken, het aanleggen van de galangans, enz. In het volgende bedrijf worden alle
werken vooi het aanleggen van irrigatie-leiding
O*

als het ware gedanst. Het derde heet voor te
stellen het zoeken naar een prinses, dochter van
den vorst die bevel gaf tot de verschillende werk
zaamheden, opdat er geen vocdselnood voor zijn
volk zoude komen. Die prinses is het als persoon
gedachte, vruchtbaarmakendc water; zij wordt
voorgesteld door een pinangnoot, opgehangen
boven een met water gevulde kuip. In het vierde
bedrijf trachten de deelnemers tevergeefs het
water door de nieuwe leiding te laten vloeien
naar de pas aangelegde sawah, waartoe de draad,
aan welke de noot hangt, moet worden doorge
sneden. Quasi is niemand daartoe in staat,
totdat in het laatste bedrijf de vorst zelf zijn
medewerking verleent, met het gevolg, dat de
onwillige dame nu niet langer kan weerstaan: de
pinangnoot valt in de kuip, dat wil zeggen het
water stroomt door de leiding en maakt de
velden vruchtbaar. Naar de mededeeling van
deelnemers en toeschouwers was dit feest een
oogstfeest. Het is echter duidelijk, dat de geheele vertooning behoort tot de categorie van
dansdrama’s, welke moeten dienen om een voor
genomen arbeid te doen slagen. Niet de afgeloopen oogst, maar de volgende gereedmaking
van de velden voor het nieuwe gewas leverde de
aanleiding tot de vertooning. Het geloof van dynamistisch denkenden, dat de nabootsing van
een verschijnsel, het verschijnsel zelf te voor
schijn roept (analogie-tooverij), brengt van zelf
de gedachte mede, dat tot het slagen van een
voorgenomen grooten arbeid, waarvan misluk
king een ramp zoude betcekcncn, de nabootsing
van dien arbeid van te voren de beste magische-verzekering oplevert. Wat thans oogstfeest
is voor het verkregen gewas, diende van origine
voor het slagen van den volgenden aanplant.
Tot moeilijken en gewichtigen arbeid kan ook
gerekend worden het bouwen van een woning,
vooral van een groot huis, dat onderdak moet
verschaffen aan tal van gezinnen. Om voorspoed
en vrede voor de bewoners te verzekeren, zijn
allerlei maatregelen noodig, welke geen verband
houden met de techniek van den bouw, maar met
het geloof aan magisch kwaad, aan de macht
van vertoornde geesten, waarvan de bewoners
te lijden zouden hebben, indien die maatregelen
werden verzuimd. Vele er van behooren tot de
wichelarij (zie WICHELEN, Deel IV bl. 770)
en niet tot de magie; tenzij men alle wichelpractijken ook bij de magie zoude willen indeelen. De
grens tussehen deze beide is niet scherp aan te
gevon. Het uitzoeken van de plek waar men zal
bouwen, bij de Maleiers van Malaka naar kleur,
smaak en reuk van den grond, het uitrekenen
van den dag, die gunstig is om de werkzaam
heden te beginnen, e d., behooren geheel tot het
werk van den wichelaar; het offeren aan de aard
geesten zoude men onder de officicele magie
kunnen rangschikken. Ten aanzien van allerlei
voorzorgen bij het bewerken der materialen,
het oprichten van hoofdstijlen, het betreden van /
de woning enz. zie men J. C. van Eerde, Inlei*.
ding... tot de V.olkonkunde van Nederlandschïndië, Voiksuniversiteits Bibliotheek, en de daar
aangegcvëri bronnen. Hier moge nog do aandacht
worden gevestigd op do oorspronkelijke beteckenis van het zoogen. bouwoffer. Bij allerlei
volken van deze aarde bestaat of bestond de
meening, dat een groot bouwwerk alleen dan
hecht kon zijn, wanneer in de fundamenten of
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in een der hoofdmuren een mensch, of een
menschenhoofd als offer aan den aardgeest was
gebracht. Later nam men in de plaats van een
mensch een offerdier, of een dierenkop; het
menschenoffer werd wel levend begraven of
levend ingemetseld. Dit geloof is ook in den
Indischcn Archipel bekend (zie C. Spat, Tjoclik,
Indische Gids 1910). Ouder en oorspronkelijker
schijnt echter het gebruik om allerlei voorwerpen
onder dc woning te begraven, en wel bij voorkeur
in de hoeken, onder de deur, en dan inzonderheid
zoodanige stoffen, welke geschikt zijn om boozen
invloed in zich te absorbeeren, gelijk ook de
zondenbok, of wat in dc plaats daarvoor treedt,
het kwaad in zich absorbeert. Dit begraven van
kwaadopnomende voorwerpen wordt later her
haald, als er onheil over liet huis komt, bijv.
in geval van ziekte. Bij de Javanen worden bij
pokken-epidemieën wel peperkorels, lombok,
varkensbeenderen, eieren en katjang idjo onder
den vloer begraven. Soortgelijke middelen
worden elders ook aangewend op toegangswegen
tot een dorp, om aan boozen invloed den toe
gang te verhinderen. Men zie over een en ander
Bijdrage Kon. Inst., Deel 71, 1916, Mr. F. D. E.
van Ossenbruggen, §§ 80, 136, 137, die het bouwoffer in zijn oorspronkelijken vorm rangschikt
onder dc zondenbok-gebruiken.
Met het bouwoffer hangt weer ten nauwste
samen de over allerlei streken van de wereld be
kende magie van deur en drempel, waarvoor
verwezen kan worden naar het juist genoemde
werk §§ 138—141, en dc magie van den dakdrup,
idem § 142 en 201. Door de deur komt alles het
huis binnen, ook goed en kwaad; om het laatste
te weren worden daartoe geschikte stoffen onder
den drempel begraven, worden op stijlen en pos
ten onheil werende figuren aangebracht. De
versieringen aan het dak van velo Indonesische
woningen hebben ook ten doel, om de bewoners
te beschermen. Het van het dak naar alle zijden
afstroomendo regenwater — dakgooten worden
niet gebruikt — vormt om hot huis een reinigen
den magischen kring.
In het vorenstaande werd nog weinig of niets
medegedeeld omtrent het betooveren van den
cenen mensch door den anderen. Natuurlijk
komt zulks in de Indonesische wereld voor; het
zou een wonder zijn, als men er geen toovermiddelen kende om liefde op te wekken en om haat
te zaaien, om macht over iemand te krijgen e. d.
De meest gewone middelen hiertoe zijn weer
tooverformulieren, ngèlmoe's, mantëra's; maar
er komen ook allerlei andere zaken bij te pas.
Bij de volken van het Maleische schiereiland
verwacht(te?) men vooral heil van het bezit van
kleine wassen beeldjes, gemaakt van een ledige
honigraat, waarin wat haar, nagels, huidvuil, etc.
van het te behandelen object worden verwerkt.
Deze ingrediënten moeten dienen om met behulp
van het tooverformulior de ziel van den betrok
ken persoon in don wassen pop to kunnen doen
overgaan. Is dit eenmaal gebeurd, dan kan men
het origineel zoo ongeveer alles berokkenen wat
men do pop aandoet, blind maken, armen en
boenen breken; maar behalve lichamelijk letsel
kan men het origineel ook geestelijk kwaad aan
doen. Ook kan men macht over iemand krijgen,
door wat aarde te nemen van het centrum van
zijn voetspoor. Van deze aarde maakt men drio
pakjes, in rood, zwart en geel katoen, en hangt
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ze samen op aan een veelkleurig koord midden
boven de slaapplaats. Met een bezempje van
zeven lidi’s slaat men drie achtereenvolgende
nachten bij zonsondergang, middernacht en
zonsopgang, telkens zeven maal, tegen de aldus
ingepakte aarde, en begraaft deze dan in ’t mid
den van een weg. Als dc te bewerken persoon
zijn voet op die plek heeft gezet, is hij daarmede
in dc macht gekomen van dengenen, die hem
onder zijn invloed wil krijgen. Deze en nog tal
van andere middelen zijn uitvoerig vermeld door
Skeat in zijn Malay Magie. Omtrent dc manlèragoena-goena, in het algemeen gezegd formules
voor liefdesmagie en de daarbij te bezigen
ramoean, geeft M. T. Soetan Lembang ‘Alam in
zijn boven reeds aangehaald werkje tal van
belangrijke mcdedeelingen. Zoo zijn er toovermiddelen voor de vrouw om te maken, dat haar
man naar geen andere kijkt en geheel en al onder
haar commando staat; maar ook middelen voor
den man om alle ontrouw van de zijde der vrouw
te voorkomen. Met de mantëra-pêmanis kan men
zich de genegenheid verschaffen van wie men
deze maar wenscht; de mantëra tênoeng toendjock geeft den man gelegenheid om met zeker
heid uit te maken of een begeerde vrouw al of niet
van hem gediend is. Blijkt het, dat zij afkeerig
van hem is, dan loont het de moeite haar verder
met de geschikte mantera-goena-goena te be
werken.
Ook andere middelen zijn bekend om bij een
begeerde vrouw liefde op te wekken. Dr. J. P.
Kleiweg de Zwaan meldt in zijn Geneeskunde
der Minangkabau Maleicrs, dat in Goenoeng
Sahilan de jonge man, om zich te verzekeren van
de liefde van een meisje, haar een fijngewreven
pinangnoot door het eten mengt, welke hij zelf
heel heeft doorgeslïkt en gedefaeceerd; een
methode, welke in Europa niet onbekend is.
In verband met liefdesmagie behooren ook ge
noemd te worden de tooveriniddelen welke
zwangerschap helpen opwekken of althans daar
voor bevorderlijk zijn. Al is waarschijnlijk, zelfs
voor de minst ontwikkelde volken van den
Archipel, reeds lang de tijd voorbij, waarin het
verband tusschen coitus on conceptie onbekend
was, toch schijnt dc wetenschap, dat de bevruch
ting niet anders dan door de cohabitatie tot
stand kan worden gebracht, nog geen algemeen
goed te zijn geworden. Dc oudero literatuur levert
van zulk een gebrek aan kennis menig bewijs.
Men zie over dit onderwerp vooral W. H. Rassers,
de Pandji-roman, hoofdstukken lil en VI.
Naar aanleiding van den Tjèkèlwanèngpati wordt
in dit werk vermeld: „hier leven Batara Naja
Koesoevia en zijn vrouw Dewi Nila Oetama bijeen,
en dat zij samen mingenot smaken, blijkt dui
delijk genoeg, waar vermeld wordt, dat zij
wonen in do vlakte Lela Birahi, d. i. „Minnenspel”; wanneor het huwelijk echtor kinderloos
blijft, gaat do vorst drie maanden lang asccso
verrichten op een berg, en weldra komt nu —
langs bovennatuurlijken weg — dc bevruchting
tot stand.” En verder: „de huwelijken van den
vorst en do vorstin van Koripan on van het
vorstenpaar van Daha blijven kinderloos, en,
zonder van elkaar af te woten, besluiten beiden
naar Noesa Sari (het Blocmeneiland) to gaan,
om daar om kroost te bidden; blijkbaar in het
besef, dat cohabitatie, hoe nuttig en onontbeer
lijk wellicht ook voor de conceptie, deze toch
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op zich zelf niet altijd kan teweegbrengen, worden
allerlei ceremoniën verricht: zij worden met water
overgoten, met meel en rijst bestrooid, magische
bezweringen worden over hen uitgesproken, en
ten slotte begeven zij zich ook een eind weegs
in zee. waar zij al badende een blauwe en een
witte lotus vinden.” Door het eten nu van deze
planten worden de beide vorstinnen zwanger.
Voorbeelden van bevruchting langs boven
natuurlijken weg zijn uit de literatuur in menig
te te halen. Van recenten datum is het bekend,
hoe vrouwen om kinderzegen bidden bij een oud
kanon, waarvan de druifbal aan den phallus
doet denken. Toovcrspreuken en middelen uit
de kruidenapotheek worden evenzeer te baat
genomen om het begeerde doel te bereiken. De
zelfde tooverpractijken worden ook toegepast
in zuiver Moslimsche landen: het is dus heel
begrijpelijk, dat ze in den Archipel niet door de
invoering van den Islam zijn verminderd. „Wo es
böse Geister giebt, richtet sich bekanntlich ihr
Unwille in jeder Weise gegen die Mutterfreude.
In Mekka suchen sie zunachst die Fruchtbarkeit
zu verhindern; daher lassen sich die Weiber, die
nach Kinderscgen begehren. von einem erprobten „Schëch” ein Band mit überlieferten Formeln beschreiben und „besprechen”, und holen
Vorschriften ein, wie und wann die Beiwohnung
stattfinden soll, um mit Hiilfe des um den Bauch
gewundenen Gürtels die Empfangniss zu ermöglichen” (Dr. C. Snouek Hurgronje, Mekka II).
Al is ~èchter, als boven gezegd, bij wellicht
alle stammen van den Archipel eenig verband tusschen coitus en conceptie heel goed bekend,
dat moeder natuur haar groote magie bedrijft,
als zij een nieuw individu in het aanzijn roept,
door de copulatie van eicel en spermatozo, weet de
massa der Indonesiërs volstrekt niet, en omtrent
het proces bij de zwangerschap hecrschen nog
allerlei zonderlinge meeningen. Van de Toradja’s
wordt in het bekende werk van Kruijt en Adriani
medegedeeld, dat zij zich de zaak zóó voorstellen,
als zoude bij de cohabitatie de man als ’t ware
een ei deponeeren in den schoot der vrouw, dat
dan door haar, als in een broedstoof, wordt uit
gebroed. Jhr. van Suchtelen schrijft in zijn zoo
welgeslaagd boek over Endéh (Mededeelingen
Encycl. Bureau, Afl. XXVI), dat men op Flores
weet, dat het kind vleesch is van de moeder; dat
men er zwangerschap wel voorkomt door om
legging van de baarmoedermond; maar niette
min beschouwt men de zwangerschap als een
kookproces, en overmatig braken van de aan
staande moeder schrijft incn toe aan te hevig
borrelen van het kooksel.
Tal van magische handelingen zijn bekend om
de bevalling goed te doen verloopen. Met de
vermelding van één typisch voorbeeld, ontleend
aan het laatstgenoemde boek, moge hier worden
volstaan: „Als eindelijk de weeën den naderenden
partus voorspellen, wordt ter vergemakkelijking
der baring alles opengezet: deuren, vensters,
doozen. Geen touw mag gebonden blijven,
de weefsels waaraan de patiënte gedurende haar
zwangerschap heeft gewerkt worden losgetornd,
eventueel gespannen draden voor een nieuw
weefsel worden losgemaakt”.
Aldus begint het jonge menschenleven in een
magische sfeer, waarin het wordt gevangen ge
houden tot aan den dood; en het leven, dat daarna in een andere wereld wordt voortgezet, staat ‘

naar de overtuiging van hen. die op aarde toeven,
niet minder onder invloed van de inngie.
Voor bronnen kan worden verwezen naar de
bronnenopgaven, welke zijn vermeld bij de aan
gehaalde encyclopacdic-artikelcn en in de aan
gebaalde afzonderlijke werken: in het bijzonder
is de aandacht te«vestigen op het Register van
geraadpleegde schrijvers, opgenomen achter
Mr. van Ossen bruggen’s geschrift over „Het
Primitieve Denken”, Bijdragen Kon. Instituut-''
Deel 71, 1910.
C. S.
ERMELING (JOHANN PHILIP). Geboren/te
Zelhem in Gelderland den 2Jen Januari 1831.
Genoot zijne opleiding aan de Koninklijke Mili
taire Academie en werd den Hen Juli 1850 be
noemd tot 2den luitenant der Genie van het Ned.Ind. Leger. In Maart 1851 te Batavia aangeko
men, werd hij bij de geniewerken geplaatst en
bouwde te Mr. Cornelis het Noorder-Kampementgedeelte, werkte aan de fortificatiewerken op en
om het eiland Onrust en werd daarna belast
met het treffen der voorbereidingen voor den
bouw van een fort nabij de pas opgerichte hoofd
plaats Rangkasbitoeng van het district Lëbak
in Bantam. In 1853~wërd hij overgeplaatst naar
Soerabaja, in verband met de uitvoering der
zoogenoemde buitengewone fortificatiewerken.
van vesting- en kustbatterijen en de verzorging
van den Artillerie Constructiewinkel, een pas
overgenomen particuliere fabriek, die veler
hande voorzieningen vereischte. In 1859 nam
hij deel aan de eerste expeditie naar Boni. In
Augustus 1859 tot kapitein bevorderd, werd
hem in het begin van 18G0 wegens ziekte een
tweejarig verlof naar Europa verleend, welk
verlof tweemaal werd verlengd om hem in staat
te stellen eenc studie van de grondpeilkunde in
Europa te maken en zulks naar aanleiding van
de mislukking van voor de citadel Prins Hendrik
te Soerabaja en elders in Indiö ondernomen
putboringen. In Maart 18G4 in Indiö terugge
keerd, werd hem dan ook de uitvoering van een
artesisehen put in de citadel Prins Hendrik te
Soerabaja opgedragen. In April 18G5 werd kapi
tein E. bij het Departement der Burgerl. Open
bare werken gedetacheerd ten einde den eersten
put uit te voeren ter hoofdplaats Grissee, welke
belangrijke havenplaats voor drink- en badwaterbehoefte geheel van regen en regen waterkom
men afhankelijk was. Spoedig daarop werd hem
het lidmaatschap opgedragen van een commissie
van waterstaats- en mijningenieurs voor het
onderzoek naar de mogelijkheid van artesische
irrigatie der van regen afhankelijke rijstvelden
in de laaglanden op Java. De resultaten van dit
onderzoek gaven Ermeling aanleiding tot het
doen van voorstellen voor de oprichting van een
grondpeilwezen als onderdeel van het mijn
wezen. In Mei 1870 teruggeplaatst bij het Leger
werd hjj in Januari J 808 bevorderd tot majoor.
In Maart 1872 tot luitenant-kolonel bevorderd,
werd hij als 2de Directeur der Genie bij het
Departement van Oorlog te Batavia geplaatst.
Bij de lste Atjéhsche expeditie was hij wnd. Chef
van het Wapen der Genie en maakte zich als
zoodanig ook bij de voorbereidingen van de
2do Atjèhschc expeditie zeer verdienstelijk. Gemakkeljjk verplaatsbare houten gebouwen van
bijzondere constructie, als hospitaal-barakkon,
magazijnen en staflogies, en eenvoudige bamboezen barakken voor do bezettingstroepen be-
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nevens een duwtram naar den kraton werden
door hem aanbevolen en aangoïnaakt. Tot
verbetering van hot bij ruw weer gevaarlijke
debarkement van Artillerie en Cavalerie werd
door hem het drij vervlot uitgedacht, veilig ook
bij ruw weder, ruwe behandeling en tegen
kogelschade. In het jaar 1875 bevorderd tot
kolonel en Chef van het Wapen der Genie, werd
hij in Juli van dat jaar in commissie naar Atjèh
gezonden om aldaar van nabij met de bestaande
toestanden kennis te maken. Ofschoon vele van
zijne voorstellen, voornl. om financieele redenen,
schipbreuk leden, kwamen tengevolge van zijne
adviezen toch verschillende voorzieningen tot
stand, o. a. het spoorlijntje Oelèë-Lleuë—IvoetaRadja, terwijl ter vervanging van de oude
ziekenbarakken der 2de expeditie een groot
militair hospitaal werd gebouwd. Ook in het
binnenland van Java zijn, volgens Ermelings
plannen, eenige nieuwe militaire établissementen
gebouwd, waarbij een ander, geheel nieuw kazerne-typo werd toegepast. Kolonel E. verliet
den 3en April 1879 het Leger. Kort daarna
werd hem de rang van generaal-majoor verleend.
In Juli 1879 trad hij in dienst bij de BillitonMaatschappij en werd kort daarop vertegen
woordiger van die Maatschappij in N.-I., eene
betrekking, welke Ermeling tot April 1902 heeft
vervuld. Onder zijn doeltreffend beheer kwamen
vele verbeteringen tot stand, terwijl zijn op
treden zoowel door het Europeesch als het
Chineesch personeel zeer gewaardeerd werd.
Ten gevolge van ziekte werd Ermeling in Sep
tember 1902 onder bijzondere dankbetuiging
door de Billiton Maatschappij uit zijne betrekking
ontslagen. Ook né, zijn ontslag heeft do oud-generaal zich in het maatschappelijk leven nog lange
jaren zeer verdienstelijk weten te maken, o. m.
door zijne adviezen aan de Rcgeering met be
trekking tot de haven van Soerabaja. Hij ovprleed don 4en Januari 1921 te Buitenzorg./
MARITIEME KRINGEN. Bij Ind. Stb. .1918
no. 202 (zooals dit is gewijzigd bij Ind. Stb. 1918
no. 743 en 1919 no. 018) werden ingestcld mari
tieme kringen, waaronder worden verstaan door
den Gouverneur-Generaal aan te wijzen aan do
kusten van Ned.-Indië grenzende watergebieden,
waarbinnen enkele beperkende bepalingen gelden
ter verzekering van de geheimhouding van ver
schillende verdedigingsmaatregelen. In Ind. Stb.
1918 no. 203 zijn door den Gouverneur-Generaal
eenige zoodanige maritieme kringen aangewezen.
OPLEIDING VAN ADMINISTRATIEVE AMB
TENAREN (INDISCHE BESTUURS-). De vraag,
op welke wijze de opleiding in verband mot do gowijzigde cischen van den bestuuisdionst het best
wuro te regelen, kwam in 1918 opnieuw aan do
orde door de indiening van een verzoekschrift,
ondcrteckend door een aantal gewezen Indischo
hoofdambtenaren, waarin werd aangedrongon
op do instelling van een nieuw doctoraat, in do
vereenigdo faculteiten der rechtsgeleerdheid on
dor letteren en wijsbegeerte, tot do studio waar
voor ook zouden moeten worden tocgelaten be
zitters van het einddiploma der vijfjarigo lioogero
burgerschool. Naar aanleiding van dat roquc.st
wérd bij gemeenschappelijke beschikking van
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en den fungeerenden Minister van
Koloniën van 18 September 1919 ccno commissio
ingestcld voor de hervorming van do opleiding
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van Indische bestuursambtenaren, bestaande uit
do Hoeren Prof. Dr. C. Snouck Hurgronjc,
Prof. Mr. G. And re de la Porto, Air. G. J. A.
van Berckel, G. E. doTBrffyn Kops, C. J. Hasselman, F. A. Liefrinck, Dr. E. Moresco, F. P.
Sollewijn Gclpke en Prof. Air. C. van Vollenho
ven. In haar onder dagteekening'van 9 Maart 1920
uitgebracht verslag voldeed zij in de eerste plaats
aan de haar verstrekte opdracht om een studieen examenprogramma te ontwerpen voor een
wetenschappelijke opleiding aan een of meer der
universiteiten, welke rechtstreeks zou moeten
openstaan voor hen, die in het bezit zijn van
een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
eindexamen der gymnasia of der hoogcre bur
gerscholen met vijfjarigen cursus (of van een
daarmede wettelijk gelijkstaand examen) en
waarbij do benoembaarhoid ontleend wordt aan
een afgelegd (doctoraal of staats-) examen.
Inmiddels was bij artikel XXXIII der wet
van 11 Alaart 1920 (Ned. Stb. No. 105) aan ar
tikel 133 der Hooger-Onderwijswet een tweede
lid toegevoegd, luidende: „Tot het afleggen der
examens in de vereenigde faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte be
treffende de studie van den Oost-Indischen Ar
chipel worden toegelaten zij, die in bet bezit zijn
van één der getuigschriften, vermeld in de ar
tikelen 11 en 12 x) of van een getuigschrift van
met goed gevolg afgelegd eindexamen van de
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus.”
In de toelichting (gedr. stukken Tweede Ka
mer 1919—1920 — 57, No. 10) verwees de Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen naar de instelling van bovenvermelde Com
missie, onder aanteekening dat bij de regeling
der hierbedoelde opleiding zou worden uitge
gaan van de gedachte, dat er een harmonische
vereeniging moet zijn van taal- en volkenkunde
en van staatswctenschappclijko studiën; eene
wetenschappelijke voorbereiding zou worden
ontworpen, waarbij zoowel het onderwijs, als
de examenregeling universitair zouden zijn en
wol in dier voege, dat deze niet aan ééne faculteit
zouden worden verbonden, maar do faculteit
der rechtsgeleerdheid gelijkelijk met die der
letteren en wijsbegeerte in de opleiding zouden
worden betrokken.
In aansluiting aan deze toezegging zijn bij het
nieuwe Academisch Statuut (Koninklijk be
sluit van 15 Juni 1921, Ned. Stb. No. 800) in
artikel 4, Rubriek VI, bepalingen vastgesteld
nopens de examens in de vereenigde faculteiten
dor rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte. Daarbij is onderscheiden tusschen twee
studierichtingen:
A. Studio van het Nedcrlandsch-Indisch
recht on
JS. Indologischo Studie.
Aan het doctoraal oxamon in het Ncderlandsch-Indisch rechts) ontleent de candidaat
x) d.w.z. eindexamen gymnasium of z.g.n.
Staatsexamen.
2) Dit omvat als verplichte vakken:
1.het adatrccht van Ncderlandsch-Indie.
2. het Nederlandsch-Indisch burgerlijk
recht, handelsrecht en strafrecht, met hoofd
zaken van hot Nederlandsch-Indisch burger
lijk procesrecht en strafprocesrecht.
3. do Javaanscho taal.
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de hoedanigheid van meester in de rechten; dit
examen eecft uitsluitend toegang, tot promotie
in de rechtsgeleerdheid. Bij de Indologische
Studie is het candidaatsexamen, ter keuze van
den candidaat, hetzij taalkundig, hetzij staat
huishoudkundig. Voor hen, die het taalkundig
candidaatsexamen hebben afgelegd, is het docto
raal een staathuishoudkundig examen, en voor
hen, die het staathuishoudkundig candidaats
examen aflegden, is het doctoraal een taalkundig
examen. Elk der beide doctorale examens geeft
toegang tot de promotie, hetzij in de rechtsge
leerdheid, hetzij in de letteren en wijsbegeerte, ter
keuze van den candidaat.
De nieuwe regeling op de bestuursopleiding
(Koninlijk besluit van 17 Juli 1922 No. 35, Ned.
Stb. No. 453) bepaalt nu, op den grondslag van
het evenvermeld nieuw academisch statuut,
dat tot de hoogere betrekkingen bij het Binnenlandsch Bestuur alleen benoembaar zijn zij, die
geslaagd zijn in één der doctorale examens in
het Nederlandsch-Indisch recht of in de Indo
logische studierichting. Aanspraak op benoe
ming hebben alleen de in zoodanig examen ge
slaagde candfdaai-ambtenaren, waarvan, over
eenkomstig de te voren geldende regeling, het
aantal jaarlijks wordt vastgesteld en waarvan
de aanwijzing zoowel in Nederland als in Indië
wordt voorbereid door een commissie. In ver
band met de omstandigheid, dat thans universi
taire examens moeten worden afgelegd, welke
worden beheerscht door het hierboven vermelde
artikel 133 der Hooger-Onderwijswet, komen
voor aanwijzing als candidaat-Indische ambte
naren slechts zij in aanmerking, die voldaan
hebben aan een der examens ter verkrijging van
een getuigschrift van bekwaamheid tot de studie
aan eene universiteit of aan het eindexamen van
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus
in Nederland of Indië (en het daarmede bij de
wet van 11 Januari 1919, Ned. Stb. No. 19 ge
lijkgestelde eindexamen van afd. B der algemeene middelbare school in NederlandschIndië). De candidaat-ambtenaren genieten als
tegemoetkoming in de studiekosten een jaarlijksche toelage, tot een door den Minister van
Koloniën te bepalen bedrag, zoomede c.q.
gcheele of gedeeltelijke vrijstelling van college
gelden.
In het hierboven vermelde verslag van de com
missie voor de hervorming van de opleiding der
bestuursambtenaren werd mede de vraag in be
schouwing genomen of het wenschelijk en mo
gelijk is, met opheffing van de NederlandschIndisehe Bestuursacademie te ’s Gravenhage, de
hoogere vorming van bestuursambtenaren, die
de examens voor den Indischen administratieven dienst hebben afgelegd of daarvan vrijstel
ling hebben bekomen, zoover noodig gewijzigd,
over te brengen naar de universiteit.
Als uitvloeisel van de terzake door die commis
sie gedane voorstellen werd de Hooger-onderwijswet bij artikel XXVIII van de wet van 11 Juli
1921 (Ned. Stb. No. 782) aangevuld met een
overgangsbepaling, welke het mogelijk maakte,
dat birj aitikel 41 van meervermeld nieuw Aca
demisch statuut de noodige voorschriften werden
vastgesteld om hen, die voor 1 Januari 1924 het
grootambtenaarsexamen of het eindexamen voor
den Indischen administratieven dienst hebben
afgelegd en daarna in Indië actief hebben ge

diend, in de gelegenheid te stellen de nieuwe
universitaire examens, onder genot van facili
teiten, af te leggen. In aansluiting aan die rege
ling on in overeenstemming in hoofdzaak met
het voorstel van voormelde commissie zal wor
den overgegaan tot opheffing van de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie, nadat de daar
voor in 1921 aangewezen ambtenaren hun studiën
hebben voleindigd/
VEETEELT. De bevolking van den OostIndischen Archipel vindt grootendeels haar
bestaan in landbouw en veeteelt. Deze beide
bedrijven zijn onafscheidelijk aan elkander
verbonden. Door den veestapel wordt in hoofd
zaak de trekkracht geleverd voor het bewerken
van den grond, waaruit volgt, dat hij ten opzichte
van het landbouwbedrijf een belangrijke plaats
inneemt. Langen tijd geleden, toen Java nog
minder dicht bevolkt was, had de veestapel aan
niets gebrek. Slechts een klein gedeelte van de
voor rijstbouw geschikte gronden werd in cul
tuur gebracht, terwijl de rest bestemd was tot
veeweide. Over de kwestie van de voeding van
den veestapel behoefde men zich toen ter tijd
niet te bekommeren. Het landbouwbedrijf ver
keerde nog in het stadium van roofbouw en
over den veestapel werd ten dienste van het
landbouwbedrijf alleen beschikt als men hem
noodig had. De rest van "den tijd liepen de dieren
vrij rond en werden ’s avonds onder dak gebracht
in hoogst primitief ingerichte veekralen.
In verschillende streken van de Buitenbezit
tingen stalt de bevolking haar vee ’s nachts onder
de huizen, die min of meer hoog boven den grond
worden opgetrokken en op zware houten stijlen
rusten. Daar waar veel tijgers voorkomen ver
blijven de dieren ’s nachts in goed afgesloten
stallen.
Gaandeweg is de bevolking op Java toegeno
men en in dc laatste tientallen jaren zóó sterk,
dat thans in de meeste gewesten geen geschikte
weigronden voor den veestapel meer beschikbaar
zijn. De cultures, met name rijst, suiker, thee,
koffie, tabak en rubberondernemingen hebben
geleidelijk een groote oppervlakte gronds in be
slag genomen, waar vroeger het vee kon grazen.
Met die inkrimping van de oppervlakte weigrond
had noodzakelijk gepaard moeten gaan een andere
wijze van veekouding. Aan het vraagstuk der
veevoeding werd niet de noodige aandacht ge
schonken. In verband met de wijziging der econo
mische toestanden had de veehouding in andere
banen geleid behooren te worden. Verpleging van
den veestapel in hoofdzaak op stal had toen
ingevoerd moeten zijn.
De teelt van buffels en runderen is in Indië als
regel een bijbedrijf, een nevenbedrijf, dat echter
onmisbaar is voor de uitoefening van het land
bouwbedrijf. Over het algemeen bezit de bevol
king een uiterst gebrekkige kennis van veeteelt.
De natuur heeft steeds' voor alles gezorgd en
moet dit veelal nog doen. Van teeltkeus en
uitsluiten der minderwaardige stieren van de
voortteling moet de groote beteekenis haar nog
worden bijgebracht.
Over het algemeen komt groot veebezit op
Java niet voor; wel zijn er in de afdeeling Tjilatjap, in de Zuid-Preanger en in Bantam Inlan
ders, die 40 tot 100 buffels bezitten, doch voor
alle reeds in cultuur gebrachte streken mag aan
genomen worden, dat het bezit per hoofd varieert
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van 1—8 buffels of runderen. Meestal worden
door één gezin niet meer dan twee tot vier stuks
dezer dieren verpleegd, de overige besteedt men
uit, worden z.g, „getitipt”, waaronder verstaan
wordt het tijdelijk in verzorging geven van het
vee tegen een kleine vergoeding. Zoo gebeurt
het dat geregeld, na afloop dor grondbewerking,
door de bevolking in de vlakte haar vee getitipt
wordt in de bergstreken. Daar bestaat groote
behoefte aan mest en zijn de bewoners van die
streken meestal ook genegen het vee zonder
eenige vergoeding tijdelijk te verplegen.
Ten einde in dc behoefte aan trekvee te kun
nen voorzien zijn er al veel cultuurondernemingen, die een eigen veestapel bezitten. In Deli
heeft elke onderneming haar veestapel uitslui
tend bestaande uit Bengaalsch vee, dat uit
Britsch-Indië werd geïmporteerd. Nadat in 1905
de veeartsenijkundige dienst van het Departe
ment van Binnenlandsch Bestuur was overge
gaan naar het Departement van Landbouw,
werden maatregelen voorbereid, die konden leiden
tot verbetering van den rundveestapel der be
volking. Afdoende was reeds gebleken, dat mid
dels reinteelt op Java het beoogde doel niet meer
bereikt kon worden, zoodat overgegaan moest
worden tot kruising met een geïmporteerd ras.
De keuze viel op den Zebu, waarvan reeds ver
schillende rassen door particulieren waren inge
voerd ten behoeve van de melkproductie. In 1907
had de eerste invoer plaats door de Regeering
van een 300 stuks Mysore-stieren, waarvan het
grootste gedeelte verstrekt werd aan de bevol
king der afdeelingen Salatiga, Magëlang, Këboemen, Poerbolinggo, Bandjarnëgara en do onder
afdeeling Pajö Koemboeh der afdeeling 50 Kota
(Padangsche Bovenlanden). Hiermede ging ge
paard het door middel van castratie uitsluiten
van do voortteling der minderwaardige manne
lijke dieren. De resultaten met de Mysore-stieren
zijn over het algemeen tegengevallen, hetgeen
was toe te schrijven aan het feit, dat het meerendeel dezer dieren niet voldoende massa bezat en
het in de eerste plaats noodig was in dc kruisings
producten met het Javaanscho rund meer massa
aan te brengen. De verdere invoer werd gestaakt
en er werd overgegaan tot het importeeren van de
grootere rassen, nl. Ongele, Hissaren Gujrat. De
resultaten hiermede verkregen zijn van dien aard,
dat op den thans ingeslagen weg behoort te
worden voortgegaan. Sedert 1910 zijn telkens
Commissies van aankoop naar Britsch-Indië ge
weest en tot heden werden ruim 2000 stieren en
ongeveer 1200 koeien aangekocht met de bedoe
ling deze in verschillende gewesten aan dv veebezitters op gemakkelijko afbetalingsvoorwaarden (in don vorm van renteloos voorschot) te ver
strekken. De voornaamste fokcentra op Java, waar
met succes dc kruising met Zebus is toegepast, zijn
do afdeelingen Magëlang, Këboemen, Bandjar
nëgara, Poerwokërto, Salatiga, Këndal, Ponorogo,
RÖmbang, Toe ban, Djoinbang en Blitar. De half
bloed Bengaalsche stieren zijn gebleken voor trein
diensten voel beter te zijn dan het Javaanscho
rund. Daarbij komt nog dat de melkproductie
ook niet onbelangrijk is, zoodat do vrouwclijko
afstammelingen der Zebustiorcn veel aangekocht
worden voor kleine molkbedrijvcn. Op verschil
lende plaatsen zijn na verloop van tijd fokstations
ojigericht, voornamelijk om jonge volbloed Zebustieren tot een zekeren leeftijd (ongeveer
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jaar) op tc fokken en in goede conditie tegen
billijken prijs aan de bevolking, te verstrekken.
Hoe goed de bedoeling ook geweest moge zijn, die
heeft voorgezeten bij de oprichting dezer fokstations, de resultaten waren allesbehalve be
vredigend. Al dadelijk bleken het dure inrich
tingen; het aanplanten van gras, de verzorging
der aanplantingen, de verpleging der dieren, het
verstrekken van extra voer in droge tijden kostte
veel geld, zoodat de opgefokte jonge stieren uit
den aard der zaak met veel verlies van de hand
gezet moesten worden. Ze kwamen veel duurder
te staan dan de uit Britsch-Indië geïmporteerde.
Fokstations zijn opgericht in de afdeeling Batang, sedert overgobracht naar Boemiajoe, resi
dentie Pëkalongan, in de Padangsche Boven
landen te Padang Mangatas, in de afdeeling
Padang Sidempoean te Si Hitang, in de afdeeling
Benkoelen te Doerian Demang en op Sumatra’s
Oostkust te Tandjong Moelia. Te weinig is bij
dezen maatregel rekening gehouden met de
mentaliteit en de draagkracht van den Inlander.
Het bleek al spoedig, dat de op deze stations op
gefokte stieren, in de desa’s verstrekt zijnde, in
voedingstoestand achteruitgingen en weinig pro
ductief dekten. Waar er destijds van bevoegde
zijde op gewezen was, dat in enkele streken de be
volking reeds bezig was met succes jonge stieren
op te fokken tot den tweejarigen leeftijd, was het
veel rationeeler geweest deze opfokmethode,
waaraan nog wel het een en ander mankeerde, in
betere banen te leiden. Dan was althans bereikt,
dat na verloop van tijd een voldoend aantal
stieren had opgekocht kunnen worden, dat
opgegroeid is onder omstandigheden en voor
waarden, zooals ze in de desa in het algemeen
worden aangetroffen. In de afdeelingen Ivëndal,
Këboemen, Koetoardjo, Rembang en Toeban
zijn meerdere desa’s aan te wijzen, waar de
veebezittors van het opfokken van jonge stieren
een bedrijf maken. In het algemeen slaat de
Zebu het best aan in droge, warme streken,
doch hij heeft een groot aanpassingsvermogen
ook voor eenigszins koudere en vochtige kli
maten, zooals bijv. in de afdeeling Wonosobo
gebleken is.
Ten einde voor de toekomst niet geheel afhan
kelijk te zijn van Britsch-Indië, wat betreft den
import van Ongole-vco, is do Regeering er toe
ovorgogaan sedert 1913 op het eiland Soemba een
aantal stieren en koeien van dit ras te verstrek
ken aan de radja’s op dit eiland. Voornamelijk op
Midden- on Oost-Soemba werden aan de radja’s
een koppel koeien van 15 tot 20 stuks verstrekt
met één stier, op voorwaardo dat ze evon veel
jonge stieren van 21/, jaar aan het Gouvernement
teruggaven als do kudde aan dieren sterk was.
In 1917 is na afloop dozer overeenkomst een
betere regeling gotroffen, nl. deze: dat do ver
zorgers van do koppels verplicht werden om
alle kalveren, zoowel mannelijke als vrouwelijke,
op éénjarigen leeftijd te verkoopen aan do Regee
ring tegen een prijs van / 50. Op deze wijze had
men beter do selectie in de hand bij het formeeren
van nieuwe koppels en word voorkomen dat incestteelt werd toegepast. Op het eiland Soemba,
waar thans reeds meer dan 3000 volbloedkoeien,
zijn en het benoodigd aantal volbloedstieren
gaat dezo fokkerij uitstekend; do kosten zijn
zcor gering, terwijl zij voor de bevolking veel
voordeel af werpt. Jaarlijks worden thans reeds
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u_ 200 Ongolc-stiercn uitgevoerd naar Java, om
daar als dekstier te worden gebezigd.
Zoo zijn er nog wel meer streken op de kleine
Soenda-eilandcn, die zich goed leenen voor het
extensieve veeteeltbedrijf. De fokstations zijn
alle opgericht in reeds jaren lang gecultiveerde
streken, waar het fokken van vee met veel meer
kosten en moeite gepaard gaat. De destijds op
het eiland Socmba ingevoerde Madoereeschc en
Australische runderen zijn sedert 1918 overge
bracht naar Timor, waar gunstige voorwaarden
bestaan tot het fokken van slachtvee.
In de Lampongsche districten te Gëdong
Tataan, waar reeds jaren kolonisatieproeven ge
nomen worden met Javanen uit Këdoe, werden
Javaansche koeien geïmporteerd en Gujratstieren, waaruit uitstekende gebruiksdieren zijn
gefokt, zoodat daar thans reeds een veestapel
aanwezig is van 20 stieren, 700 koeien, 175 ossen,
S25 koekalveren en 230 stierkalveren. Op het
eiland Madoera wordt sedert 1910 jaarlijks
■— ƒ 100.000 toegestaan voor verbetering van den
veestapel. In hoofdzaak worden deze fondsen
besteed aan het primeeren van goedgekeurde
dekstieren, het houden van tentoonstellingen en
kërappans (stierenwedstrijden). Het is evenwel
nog niet gelukt de castratie van minderwaardige
stieren daar algemeen toegepast te krijgen, het
geen voornamelijk moet worden toegeschreven
aan het feit, dat de veebezitters en de veehande
laren van deze kunstbewerking finaneieele nadeelen ondervinden. Door dit niet te willen
erkennen, is er een algemeen lijdelijk verzet bij
de bevolking ontstaan en kunnen de resultaten
onmogelijk evenredig zijn aan de groote uitgaven,
die aan de veeverbetcring ■worden ten koste
gelegd. Waar er jaarlijks 60.000 slachtrunderen
worden uitgevoerd, laat het zich hooren dat
het veeteeltbedrijf op dit eiland, waar uitsluitend
reinteelt wordt toegepast, van groot belang is
voor de bevolking.
Een groot verschil met Madoera vormt het
eiland Bali, waar de castratie van stieren van
ouds door de bevolking zelf werd toegepast. De
gewoonte bestond echter om deze kunstbewer
king niet toe te passen vóór den 4 jarigen leeftijd,
opdat de os zooveel mogelijk het mannelijk type
zou behouden. Eigenaardig is zeker dat de zwart
bruine kleur van den stier na castratie verandert
in de roodbruine van de koe, welk verschijnsel
moet worden toegeschreven aan het uitschakelen
van den invloed van bepaalde stoffen, die bij den
stier in de testikels worden afgescheiden en in het
bloed circuleeren en dus bij den os ontbreken.
De maatregelen tot verbetering bestaan op dit
eiland uitsluitend in selectie van de stieren, cas
tratie der minderwaardige en het houden van
tentoonstellingen. Het aantal uitgevoerde slaehtossen bedraagt jaarlijks ongeveer 25.000 stuks.
Van groot belang is het derhalve, dat de veestapel
zoowel kwantitatief als kwalitatief wordt verbe
terd. In de hoogere bergstreken wordt getracht
met behulp van Australische en Hollandsche stie
ren een gebruiksrund te fokken met meer massa
en grooter slachtwaarde. Zoo werden destijds in
deTënggër20 Herefordstieren geïmporteerd en 10
stuks in de afdeeling Salatiga. De laatste jaren
zijn deze stieren, die geleidelijk moesten vervan
gen worden, verwisseld met jonge stieren der
boerderij „Generaal de Wet” te Tjisaroea, dus
van Hollandsch ras. Ongetwijfeld wordt op deze

wijze een zeker percentage, al is dit gewoonlijk
niet meer dan 15 %, goede gebruiksdieren ge
fokt, doch het mcerendecl hiervan wordt ver
kocht aan eigenaars van melkerijen, die er flinke
prijzen voor betalen. Vooral nu er groote vraag
naar melkvee bestaat in Indiü, worden vele der
beste vrouwelijke dieren aan de fokkerij onttrok
ken. Intusschen worden ook in de afdecling Malang een aantal Hollandsche stieren verstrekt;
van Zebus is de bevolking in de Oostelijke ge
westen van Java bepaald afkeerig, vooral in
Bcsoeki. Door Europeanen en Chineezen wor
den veelal de bestaande melkerijen in Indic ge
ëxploiteerd. In de meeste dezer bedrijven wor
den een aantal kruisingsproducten, soms raslooze dieren, aangetrofïen. Evenwel zijn er ook
enkele, die overeen zeer goed veebeslag beschik
ken, zooals te Tjisaroea en te Lembang bij de
Gebr. Ursone.
Aan verbetering van den buffelstapel wordt in
de meeste gewesten nog niet veel gedaan, terwijl
toch dit dier van bijzonder groot belang is voor de
grondbewerking. In do residentie Semarang wordt
al jaren selectie gehouden van de stieren en de
minderwaardige uitgesloten van de voortteling
middels castratie. Voor enkele streken is de buffelteelt van bijzonder groot belang. Zoo bezit
Soembawa een grooten buffelstapel en voert
jaarlijks ongeveer 3000 stuks uit, voornamelijk
naar Java.
Uit het mindere-welvaartsondcrzoek is reeds
gebleken dat het vleeschverbruik per hoofd bij
de Inlandsche bevolking was toegenomen. De
laatste jaren wordt er volgens de statistieken op
vallend meer vee geslacht. Op verscheidene resi
dentie- en af declingshoofdplaatsen bestaan slacht
huizen, terwijl er ook al verscheidene zijn op
districtshoofdplaatsen, opgericht door de Gewes
telijke Kaden. De meeste particuliere slachtplaat
sen laten uit een hygiënisch oogpunt zeer veel te
wensehen over, evenals de verkoopplaatsen van
vleesch en visch op vele plaatsen. Er zijn thans 8
Gemcente-veeartsen belast met de keuring van
vee en vleesch, op de overige plaatsen geschiedt
dit meestal door daartoe opgeleide Inlandsche
keurmeesters, bij gebrek aan deskundig perso
neel. Soms geschiedt de keuring van levend vee
ook wel door Inlandsche schrijvers, oppassers,
Officieren van Gezondheid, Inlandsche arten, die
hiervoor evenmin de bevoegdheid bezitten.
Schietmaskcrs worden zelden gebruikt, het
slachten geschiedt meestal door doorsnijden van
den hals op de Mohammedaansche manier, ter
wijl op de Karohoogvlakte en in de Bataklandcn
de dieren ook nog wel door een lanssteek in de
hartstreek afgemaakt worden.
Veestapel. Voor eone bevolking, die grootendeols in landbouw haar bestaan vindt, is uit den
aard der zaak do veestapel van veel belang. Zoo
wel op Java als op do Buitenbezittingen wordt do
trekkracht voor het landbouwbedrijf geleverd
door don hoornvoestapel. Buffels on runderon ne
men dan ook do eerste plaats in, daarna paarden,
kleinvee en pluimvee.
Do buffel (mal. kërbau, jav. këbo) is een bij
uitstek nu’ttig huisdier voor do bevolking. Forsch
en zwaar van lichaamsbouw kan dit dier enorme
kracht ontwikkelen, hetgeen ook noodig is voor
oen behoorlijk diep bewerken van don grond. Hij
voodt zich gemakkolijk, kost weinig aan onder
houd on vormt dus een zeer waardovol bezit voo r
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den Inlandschen landbouwer. In gewoonton en
gobruikon is door don Javaan zoowol als don Afalcier aan den buffel een voorname plaats toege
kend. Zoo worden in sommige stroken witte buf
fels nog als heilig beschouwd on was het tot vóór
kort vorboden zo te slachten. Buffels mot sterk
ontwikkelde horens worden op het eiland Soomba
reeds tijdens het leven van een radja aangewezen
om na diens overlijden geslacht te worden en als
doodonmaal te dienen. Ter bezwering van ziek
ten, zooals cholera en pest, worden in de Vorsten
landen nog wel witte buffels, mooi opgetuigd en
gevolgd door een grooten stoet Inlanders, rond
geleid onder het branden van wierook. Niet ten
onrechte is daarom wel cons gezegd, dat de buffol
een trouwe bondgenoot is in het leven van den
Inlander. De zorg voor deze logge viervoeters is
opgedragen aan Inlandsche knapen, z.g. „botjah
angon”, die als het ware van jongs af met hen op
groeien. Uit bepaalde teekons meent de bevol
king de geaardheid en deugdzaamhoid van de
buffels te kunnen afleiden. Tot die teekons be
lmoren vooral verschillende haarwervels en witte
kringen of streepon onder don hals, terwijl aan
stand, richting, lengte van de horens en den staart
de eigenaars hunne dieren weten te herkennen.
Do algemeen voorkomende kleuren van buffels
zijn blauw en grijs, doch er zijn donkerblauwe,
z.g. këbo binoewang en lichtgrijze, z.g. kebo miloekoet. Onder de eerstgenoemde worden de
grootste en beste exemplaren aangetroffen. Witte
buffels zijn zeldzamer; wol komen er bontge
kleurde voor, nl. blauwgrijze met witte vlokken
aan kop, romp en onderbeenen. Voor het trans
port op verharde wegen is de buffel minder ge
schikt dan het rund, zijn klauwen zijn niet zoo
stevig van bouw, zoodat er gemakkolijk zoolkneuzingen ontstaan. Bovendien beschikt hij ook
niot over zooveel uithoudingsvermogen. Voor de
natte bewerking der rijstvelden is hij ovenwcl hot
aangewezen dier.
In do Preangor-Regentschappcn (afdeelingen
Tasikmalaja en Tjiandjoor), Banjoomas (afd.
Tjilatjap), Pökalongan (afd. Batang en Brëbcs),
Palembang en do onderafdeeling Ophir op Sumatra’s Westkust komen de beste buffels voor,
wat grootte en lichaamsbouw betreft. Vooral in
Palembang zijn buffels mot een hoogte van 1.25
—1.40 AI. en borstomvang van 2—2.20 AI. geen
zeldzaamheid.
Hot rund (mal. Iemboe, JAV. sapi) is nog het
cenigo van do groolo huisdieren, dat in het wild
wordt aangetroffen, nl. de bantèng of Bos Soondaïcus AI. et S., voorkomende in do Zuidelijke ge
deelten der residenties Bantam, 1’reangor-Re
gentschappen, Banjoomas, Ködiri, Pasoorooanen
Bésooki. In do uitgestrekto oerbosschon vindt
men don bantèng in kudden van 4 tot 5 kooion
mot één stier. Oj> do overige eilanden van den ar
chipel wordt de bantèng niot meor aangelroffon.
Wol komt op Borneo oon verwilderd rund voor,
dat zeer op don bantèng gelijkt on waarschijnlijk
hetzelfde verwilderde Balineosche rund is, dat op
het eiland Alojo ten Noorden vanSoombawa voor
komt. Do bantèngstior is donkerbruin, dikwijls op
zwart af, de koe steeds licht of roodbruin. Do
zeer typische kenmorkon zijn do witte achtorvlakto dor dijen on ondorboenon, daarbij do
langgorokte schoft. Do stior is opvallend groot
en sterk ontwikkeld in vorgolijking van do
koo.
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Op het eiland Colobos leeft in het wild hot z.g.
dworgrund of Anoa (zie ANÖEANG), ongeveer
80—90 cM. hoog. Er bestaan twee variëteiten
van, nl. do Anoa dcpressicornis en Quarlesi. Do
voornaamste verschillen tusschen beide zijn ze
ker wel, dat do eerste oen staart bezit als een rund,
de tweede als een hert.
De tamme rundoron in den Indischen archipel
bohooren tot twee verschillende rassen:
lo. Hot Javaansche ras.
2e. Het Balineescho ras.
Van het eerstgenoemde worden drie verschil
lende typen aangetroffen, die hun ontstaan te
danken hebben aan den invloed van uitwen
dige ontwikkelingsfactoren, n.1.:
a. Het Javaansche rund.
b. Hot AIadoereo3cho rund.
c. Hot Sumatraansche rund.
Het phaonotypo heeft zich dus eenigszins ge
wijzigd na verloop van tijd, genotypisch zijn het
feitelijk vertegenwoordigers van een en hetzelfde
ras.
Het Javaansche of inheemsche rund nu is ont
staan uit eon kruising van den Zebu, eeuwen gele
den door Alaleisch-Polynosische volksstammen in
Indië gebracht, met den bantèng, die het aanzijn
gaf aan een constanten tusschenvorm. Vergele
ken met do Europeesche rassen en den Zebu is
het klein van gestalte.Terwijl de stieren een hoog
te bezitten van 1.20—1.25 AI., bedraagt deze
maat voor de kooien 1.10—1.15 AI. In do afdcoling Wonosobo der rosidentie Këdoe en op
. het eiland Aladoora wordon nog wol eens stie
ren van 1.35 AI. aangotroffen. De lichaams
lengte is naar verhouding belangrijk minder dan
bij ons Hollandsch vee; do stier heeft in den regel
korte, naar buiten staando horens, doch er komen
voel afwijkingen voor in richting on lengte. De
hals is kort, maar zwaar, do nek breed en ge
spierd. Steeds is do voorhand overwegend sterk
ontwikkeld vergeleken met de achterband, een
kenmerk bij natuurrassen. De koe is aanmerkelijk
kleiner dan do stier, de horens vrij licht en naar
boven on buitenwaarts gericht. De schoft is vaak
langgerekt, hotgeon wijst op afstamming van
den bantèng, ovenals do eenigszins lichtgekleurde
onderboonon, buik on achtorvlakte van de
dijen.
Hot Aladooreescho rund verschilt in werkelijk
heid niot van hot Javaanscho. Ongetwijfeld is op
Aladoera het goodo type boter behouden geble
ven, omdat er op dit eiland geen vreemd bloed
word ingovoord; daarbij staat de Aladooroos
bokond als eon uitstokond verzorger van zijn
vee.
Hot Sumatraansche rund. De besto oxomplaren
hiervan worden aangotroffen in de Padangsche
Bovenlanden, Padang Lawas (Tapanoeli) on
Langsar (Atjèh). Van een afzonderlijk ras is oven
wol geen sprake, in bouw komt hot vrijwel over
een met hot Javaanscho; hot staat alleon wat la
ger op zijn beonon on is wat meer gedrongen van
lichaamsbouw.
Het Balinooscho rund is foitolijk do tot huisdier
gowordon bantèng on heeft do typischo kenmer
ken van zijn stamvaders behoudon, n.1. do witte
achtervlakton dor dyon on ondorboenon, do langgerokto schoft, witte zoom om do bovonlip, do
meestal donkoro kleur van don stier on do lichtbruino of roodbruine kleur dor koe. Hot lieoft al
leon betookonis als trok- on vlcoschrund; voor do
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melkproductie komt hot, evenmin als andere natuurrassen, in aanmerking.
Ook hot Javaansche rund heeft voor do melk
productie geen beteekenis, hoogstens bedraagt de
melkgift 2 tot 24 Liter per dag, nauwelijks genoeg
om het kalf te zoogen.
Oorspronkelijk kwam het Balineescho rund al
leen op het eiland Bali voor, thans wordt het in
vrij grooten gctalo ook aangetroffen op het eiland
Lombok en is het zelfs overgobracht naar Bornoo, Celobes, Soombawa, Soemba, Timor en
Nieuw-Guinea.
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Evonals de bantèng heeft de Balineesche stier
een broeden korten kop, met eenigszins concave
profiollijn en zware horenkam.
Om buffels en runderen gomakkelijk in bedwang
te houden worden ze op i 24 jarigen leeftijd
voorzion van een ncustouw. Met een puntige bam
boe wordt een opening gemaakt in het neusmiddenschot, waardoor een touw loopt, waarvan do
uiteinden op den nok worden vastgeknoopt. De
lastigste dieren worden met bohulp van dit dwang
middel handzaam gomaakt; hot voldoot beter
dan een neusring.

Overzicht van den paarden- en veestapel op Java en Madoera
op ultimo 1919.
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Getalsterkte van den paarden- en
hoornveestapel
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Klein vee.

Gewesten
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Paarden Runderen

Buffels

Totaal
hoornvee

Varkens

Geiten j Schapen
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Bantam............................
Batavia............................
Preanger-Regentschappen
Cheribon............................
Pëkalongan....................
Semarang........................
Rembang.............................
Soera baia.........................
Pasoeroean.........................
Bësoeki.............................
Banjoemas.........................
Këdoe.................................
Djokjakarta....................
Soerakarta.........................
Madioen.............................
Këdiri .............................
Madoera.............................
Totaal.........................

Go 70
25898
45019
S502
15332
18745
0738
10557
29741
31885
G954
1S031
5369
19501
12082
12549
13G03
287076
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955
39047
2G658
30255
175025
50123
2350
278784 309006
80146
4035
102215
32585
1602
111880
5702
86105
17783
1380
34114
9884
73110
17993
15575
2964
44906
79493
geen opgaven.
2715 |
43937 | 33795
geen opgaven
485
28787
34511
2806
87814
19872
2351
87288
15930
3704 j 117484
14545
203 j
82710
7409
79560 | 1428399 712794

Buitenbezittingen1).

:

!

G97
139538
140235
26065
281054
307119
19771
227603
247434
15G4
132214
133778
24605
182934
207539
109137
212333
321470
226207
141379
,30758.6
901G2
241969
332131
£23105
8905
832010
359871
381811
21940
S2466
82204
104070
145769
110039
255808
104431
44695
149120
189495
162399
351894
179670
152810
332486
161579
117746
279325
.571638
23998
595036
3268045 | 2132013 j 5400058 |
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Sumatra’s Westkust . .
Tapanoeli.........................
Ben koelen.........................
Lampongsche districten .
Pa le m bang.........................
Djambi.............................
Oostkust v. Sumatra . .
Atjèh en Onderhoorigh. .
Riouw en Onderhoorigh. .
Banka en Onderhoorigh. .
Westerafd. Borneo . . .\
Z. en O.afd. Borneo . . ƒ
Mënado.............................
Celebes en Onderhoorigh.
Amboina.............................
Ternate en Onderhoorigh.
Timor en Onderhoorigh. .
Bali en Lombok ....
Totaal.........................

16937
5445
1403
496
534
415
11615
611

106696
22203
169J6
5816
37472
5189
26994
124337
4925

115003
221699
2513
57699
53498
35496
255
15752
32668
15005
9189
62986
376
25514
30074
35263
293
58713
.69504
31719
172249
2800
47912
9608
—
4683
geen gegevens

28207
13077
14739
8141
52291
9967
17171
55460
3248

2521
3899
2260
2515
7682
644
3428
21626

35538

17997

10589

1691

270929
279944
3026
1558
128039
123794
450451
87430
843221 | 1835375

65573
228229
4650
1590
41572
210265
699115

34302
14931
9675
7450
49154
3747
332149

20249
1234
578
7
43320
278
111932

1645

15054

20484

25411
77246
159
154
116436
34266
292773

251802
3763
2163
1558
4245
363021
992154

19127
276181.
863

l) Vele van deze cijfers berusten alleen op schatting.
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Do verdccling van den hoornveostapel ovor
do eilanden van don Indischcn Archipel houdt
over het algemeen verband mot de bodemgesteld
heid en het standpunt van ontwikkeling, waarop
het landbouwbedrijf der bevolking staat. Op
do zware kleigronden en in moerassige streken
gevoelt zich do buffel uit den aard der zaak
beter thuis dan het rund. In West-Java worden
overwegend vool buffels aangetroffen, op Mid
den-Java komen ongovoor evenveel buffels als
runderen voor, torwijl in Oost-Java hot rund
verreweg de overhand heeft.
Op de Buitenbezittingen, waar hot landbouw
bedrijf in de meeste streken ton achter staat bij
Java, vindt men veel meer buffels dan runderen.
Zoo worden op Sumatra do meeste runderen
nog aangetroffen in de Lampongscho districten,
Palembang, Sumatra’s Westkust, Tapanoeli en
de Oostkust van Sumatra, ochter zijn do buffels
ovoral in de moerderhoid.
Op hot eiland Bornoo kwamen oorspronkelijk
alleen buffels voor, het rund is daar ingevoerd
in de Zuider- on Oosterafdeoling uit Bali en
Madoera. Gedeeltelijk is het daar weer verwilderd
on het verwilderdo Balinoesche rund wordt
aangezien voor den bantèng.
Van het eiland Colebes staat de residentie
Mënado bovenaan wat den rundveestapel be
treft, in het ovorigo gedeelto komon veel moor
buffels voor.
In de residentie Bali en Lombok is do rundvee
stapel veel sterker dan de buffelstapol. Bali is
bekend om zijn mooie runderen; het landbouw
bedrijf staat er ook hoogcr dan op Java. Daaren
tegen bezit de residentie Timor en Onderhoorigheden een grooten buffelstapol; de rundveestapel
is daar van veel minder belang.
Kleinvee. De geit komt in het wild nog voor
op Sumatra (Koerintji en Padangscho Boven
landen), nl. do steenbok- of Nemorrhacdus
Sumatranus.
Hot aantal geiten in Indië is opvallend grooter
dan dat dor schapen. Eerstgenoemd dier levert
niet alleen vlcesch als voedsel voor don mensch,
ook do huid bezit waarde, torwijl do vacht
van het schaap tot heden vrijwel waardeloos is.
Voor de melkproductie heeft do Inlandsche geit
geen botookenis. Langs do Noordkust van Java
zijn door do daar gevestigde Arabieren vool
Bengaalseho geiten geïmporteerd voor do melk.
Afstammelingen van deze dieren hebben zich
vermengd mot do Inlandsche geiten; ondor
deze kruisingsproducten zijn er, die H—2 liter
melk per dag geven.
Het Inlandsche schaap is over hot algomeon
kloin van taille, produceert weinig of geen wol
on lovort alleen vleosch als voedsol voor do bevol
king. Het beste schaap komt voor in Dongala.
(G'clcbes), het z.g. votstaartschaap, dat opvallend
grooter on zwaardor is. Ook in Oost-Java en op
hot eiland Madoera worden betere schapen aangotroffen dan op het overige gedeolte van
Java.
Hot Indische varken stamt af van het wildo
varken, dat algomeon verspreid voorkomt. Het
tamme varken vindt men overal, waar Chincez.cn
wonen; veelal is hot gekruist met hot Chincoscho
varken, dat om zijn groote vruchtbaarheid be
kend staat. In de Bataklandon, op Colebes en
do kleine Soonda-oilandon worden veel varkons
gehouden, doch uitsluitend door do Christen- on
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do Hcidonbcvolking. Do Mohammedanen be
schouwen hot als een onrein dier.
Don grootsten varkensstapel bezit ochter het
eiland Bali, waar do Hindoebevolking zich voor
namelijk voedt met rijst on varkensvleesch en
jaarlijks ± 50.000 varkons worden uitgovoerd
naar Java, Sumatra, Colebes en Singapore.
Pluimvee. Tot hot pluimvee behooren voor
namelijk kippen en cenden. Dozo dieren komen
vrij wol ovoral bij do bevolking voor. De Inlandscho kip is oen zeer nuttig dier, levort behalve
eieren, vleosch als voedsel voor den mensch, is
oon uitstekende broedster on bezit veel weer
standsvermogen togen ziekten. In de residentie
Këdoe op do hellingen van den Soembing en Sindoro worden de beste hoenders aangetroffon. Het
aantal eieren, dat por jaar gelegd wordt, varieert
van 50—GO met een gewicht van 40—*5 gram.
Door verschillende liefhebbers zijn eenige jaren
geleden hoenderparken aangelegd tot het fokken
van raskippen. Vooral Leghorns, Minorca’s, Plymouth Rocks, Langshans en Orpingtons werden
geïmporteerd. Herhaaldelijk hadden deze inrich
tingen te kampen met ziekten, zoodat er op
heden niet veel van is overgebleven. In sommige
streken (district Parakan der residentie Këdoe)
legt men zich toe op het fokken van vechthanen.
Kruisingsproducten van de gewone kip met den
boschhaan (bëkisar) worden vooral door Chineezon als siervogels gehouden.
Onder de cenden nemen de voornaamste plaats
in de z.g. loopoondon voor de eier- en vlceschproductie. Kruisingsproducten van do gewone eend
met de Manilla-eend, de z.g. bratis, leveren veel
vleosch, doch onderling zijn ze onvruchtbaar en
kunnen dus niet voorttelen.
Veehandel. Verhandeling van vee direct onder
elkaar komt bij Inlanders over het algemeen wei
nig voor. In zake veehandel is de desaman nog
steeds aangewezen op tusschenpersonen, make
laars, z.g. bëlantiks en bakoels. Deze personen
hebben een groot overwicht op de bevolking en
weten daar handig partij van te trekken. In de
centra van veeverkeer worden gewoonlijk om de
vijf dagen veemarkten gehouden. Op MiddenJava zijn het voornamelijk de veepasars te Salatiga, Ngampel, Soenggingan (Bojolali) Sawangan, Moentilan, Kërtëg, Sapoeran en Wonosobo,
waar de meeste slachtrunderen worden verhan
deld, meercndecls bestemd voor de levering van
vlcesch aan de hoofdplaatsen van Midden- en
West-Ja va. Al deze veemarkten zijn gelegen op
of in de nabijheid dor berghellingen van den Mërbaboe, Mörapi, Soembing en Sindoro, waar de be
volking van oudsher het vee goed verzorgt en in
huis verpleegt.
In de vlakte wordt het magere vee opgekocht,
dat na zes tot 8 maanden verpleging op stal in
huis in slachtconditie is gebracht om vervolgens
met een behoorlijke winst van do hand te worden
gezet. Zoodoende wordt op Midden-Java een le
vendige veebeweging in stand gehouden, die zich
in hoofdzaak richt van de vlakto naar de lioogor
gelegen bergstreken en vandaar weer terug naar
de groote bevolkingscentra.
In West-Java, waar overwegend veel buffels
worden aangetroffen, worden de grootsto vee
markten gehouden te Buitenzorg, Bëkasi, Krawang, Sérang, Poorwakarta, Tjiandjoor, Bandoeng, Tasikmalaja, Tjiamis en Cheribon. Ook to
Tëgal, Pëkalongan, Batang, Poerwodadi, Koe-
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does, Pati en Këboemen worden veel buffels ver
handeld. De verkoop vindt nu op twee manieren
plaats; de desaman brengt zijn vee op den pasar,
waar het door den bëlantik wordt verkocht, of
wel de bakocl reist met 5 tot 10 stuks vee van ver
schillende eigenaars, na voorafgaande taxatie, de
veepasars in de omgeving af, totdat alles ver
kocht is. De laatste vorm van bedrijf is vooral op
het eiland Madocra veel in zwang, niet zelden
worden met een kudde vee al de veepasars van
Soemënëp tot Kamal afgcrcisd alvorens al de die
ren verkocht zijn. Wel een bewijs, dat de vee
bezitters over het algemeen een groot vertrouwen
stellen in de makelaars, die den gehcelen veehan
del beheerschen. Madoera bezit van alle gewesten
den grootsten veestapel en daar worden dan ook
de belangrijkste veepasars aangetroffen, waar
dikwijls 7 tot S00 stuks vee te koop worden aan
geboden. Vooral de pasars te Balega, Sampang,
Bangkalan en Soemënëp worden druk bezocht.
Verder zijn van Oost-Java de veemarkten te
Bodjonëgoro, Modjokörto, Djambang, Këdiri,
Malang, Pasoeroean, Probolinggo en Bondowoso
het meest bekend.
V ccdicjstaUcn en vecmisliandeling. Sedert de ge
meenschappelijke veckralen, z.g. „kandang
koempoelan” zijn afgeschaft is het aantal vee
diefstallen en het doorkappen van de Achillespe
zen afgenomen. Door verpleging op stal of in huis,
zooals in de bergstreken gebruikelijk is, wordt er
aan de dieren meer zorg besteed en geschiedt de
bewaking veel beter dan ooit bereikt kan worden
met om toerbeurten aangestelde bewakers, die
dikwijls samenspanden met de dieven. Gewoonlijk
worden er zware straffen gesteld op veediefstal.
Op het eiland Soemba werd diefstal van een paard
destijds onherroepelijk met den dood gestraft.
Mishandeling van dieren komt in Indië nog
veelvuldig voor. Over liet algemeen worden ze
veel te jong gebruikt voor zware trek- en draagdiensten. Het is daarom toe te juichen, dat van
Regeeringswege verboden is het gebruiken van
paarden voor trekdieren wanneer ze nog niet ge
wisseld hebben, dus feitelijk nog veulen zijn en
voor draagdiensten, wanneer zij nog geen 4 paar
den- of blijvende tanden bezitten.
Evcnzoo zijn in verschillende gewesten veror
deningen afgekondigd, waarbij liet verboden is
buffels en runderen te bezigen voor trekdiensten,
die het eerste paar snijtanden nog niet gewisseld
hebben.
Door de Vereeniging tot bescherming van die
ren in Ned.-Indië, wier hoofdbestuur te Batavia
gevestigd is, werd reeds veel op dit gebied ver
richt. Doorliet opriehten van weegbruggen wordt
gecontroleerd of te zware vrachten worden ge
trokken of gedragen en opzichters waken ertegen,
dat kreupele en gewonde dieren worden gebruikt.
Op enkele plaatsen, met name Buitenzorg, 8alatiga en Malang zijn klinieken geopend, waar door
de dierenartsen gratis medische hulp wordt ver
leend.
’t H.ƒ
VEEZIEKTEN. Op het gebied van het onder
zoek naar het voorkomen en bestrijden van vee
ziekten valt in Nederlandsch-Indië nog een
ruim arbeidsveld te bewerken. Wel is waar is
er in deze richting reeds veel gedaan door den
burgerlijken veeartsen ij kundigen dienst en het
veeartsen ij kundig laboratorium te Buitenzorg,
doch er zijn nog tal van ziekten, vooral de z.g.
bloedziekten, die door parasieten worden ver-

oorzaakt, waarbij nog vele zaken omtrent ont
slaan, verbreiding en bestrijding nader moeten
worden onderzocht. Zooals elk land zijn genees
middelen oplevert, worden ook in Indië tal van
Inlandschc kruiden en minerale stoffen aange
troffen, die in bepaalde gevallen van veel nut
kunnen zijn bij de behandeling van zieke dieren.
Over het algemeen heeft de Inlander niet veel
vertrouwen in Europecsche geneesmiddelen.
Wel kan men dit vertrouwen geleidelijk winnen
door het behandelen van zieke dieren en het
niet a priori versmaden van zijn dikwijls een
voudige middelen. Zoo kunnen tömoe lawak,
tamarinde, sirih, kalk, troesie, tawas, kajoepoetih-olie, wëlirang en meerdere inlandschc mid
delen in bepaalde gevallen met succes worden
toegepast.
Er komen voor besmettelijke en niet besmettelijkc ziekten. Met de laatste heeft de
veeartsenijkundige dienst, voor zoover het de
huisdieren van de bevolking betreft, weinig
bemoeienis. Deze beweegt zich in hoofdzaak op
het terrein van opsporen, onderzoeken, voor
komen en bestrijden van besmettelijke veeziek
ten, die in Indië vaak zooveel slachtoffers
maken.
Bij Ind. Stb. 1912 no. 432 en 1917 no. 45 is
vastgesteld, welke veeziekten als besmettelijk
worden beschouwd.
Om den inheemschen veestapel te beschermen
tegen het overbrengen van besmettelijke ziekten
uit het buitenland bestaan drieërlei voorschrif
ten:
le. verbod van invoer,
2e. keuring aan boord vóór den invoer,
3. quarantaine.
Geldt het de bestrijding en het voorkomen
van uitbreiding van besmettelijke ziekten, die
eventueel zijn binnengesleept of wel inhcemsch
zijn, dan kunnen de volgende maatregelen
worden toegepast:
le. afmaken van het door de ziekte aange
tast vee.
2e. afzonderen der zieke dieren.
3e. verbod van in- uit- en doorvoer uit een
bepaalde streek. Het afmaken past men alleen
toe ingeval er mogelijkheid bestaat om de ziekte
bij het begin van haar optreden te onderdruk
ken. Blijkt dat uitbreiding niet is te voorkomen,
dan wordt het afmaken onmiddellijk gestaakt.
Afzonderen van zieke en verdachte dieren
wordt uit den aard der zaak bij het beerschen of
voorkomen van elke besmettelijke ziekte toege
past. De lijken van gestorven dieren worden
begraven of verbrand.
De voornaamste besmettelijke ziekten, waar
door buffels, runderen en paaiden worden aan
getast zijn: Surra, malleus (kwade droes),
. septichaemia haemorrbagica, piroplasmosen,
miltvuur, houtvuur, tuberculose, mond- en
klauwzeer en saccharomycosis (pseudomalleus).
Tegenover het buitenland zal steeds gewaakt
moeten worden tegen invoer van veepest, long
ziekte en tuberculose.
Surra, moebëng (jav.) Deze ziekte wordt ver
oorzaakt door trypamosomen, behoorende tot
de protozoën. Het zijn parasieten, die in het
bloed worden aangetroffen; in het levende bloed
kan men ze bij vergrooting van 300 maal onder
den microscoop duidelijk zien. Zoowel bij buffels,
runderen als paarden komt deze ziekte voor en
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wordt van het ccnc dier op het andere overge
bracht door bloedzuigende en stekende vliegen.
Vooral de horzels (Tabanus) en ook de laler
(jav.) (stomoxys) zijn wel in de meeste gevallen
de overbrengers. Tijdens de kentering en in het
bijzonder in de nabijheid van bosschen zwermen
deze insecten veel. In het algemeen moet voor
komen worden, dat gezonde dieren worden aan
getast en dit bereikt men door al het vee in
donkergemaakte stallen te verplegen, zoodra
eenige gevallen dezer ziekte zijn geconstateerd.
Buffels en runderen genezen wel eens van deze
ziekte; aangetaste paarden sterven alle.
Gelukkig komt de ziekte nog niet overal in
Indië voor. Op het eiland Boem ba is zij nimmer
waargenomen tot heden, wel op Soembawa, Roti,
Timor, waar zij veel slachtoffers maakte onder
den paardenstapel. In 1917 heersehte een groote
epidemie onder buffels en runderen in de resi
denties Rembang en Soerabaja, waar ongeveer
10.000 dieren stierven. Men onderscheidt een
aeuten en een chronischen vorm. Eerstgenoemde
kenmerkt zich bij buffels en runderen door eigen
aardige draai-bewegingen.
Dourine (boosaardige dekziekte) wordt door
een dergelijken parasiet veroorzaakt als de
surra, de z.g. trypanosomum equiper^lum, die
tijdens de dekking wordt overgebracht. Gevallen
van deze ziekte worden nog wel eens waarge
nomen in de Preanger-Regentschappen. Uit
sluitend paarden worden er door aangetast.
Septichaemia haemarrhagica. Een bloedziekte,
die gewoonlijk zeer verbreid voorkomt. In WestJava, waar zij het meest onder buffels wordt
aangetroffen, noemt de bevolking haar ngorok
(jav., soend.), naar het snorkende geluid, dat
bij de ademhaling gehoord wordt. Heele kleine
bacteriën, die met massa’s in het bloed voor
komen, zijn de oorzaak van deze ziekte. Zij gaat
gepaard met groote zwellingen aan borst ,hals on
keel. Runderen zijn niet zoo vatbaar, het sterfte
cijfer onder buffels is verreweg het grootst. De
smetstof leeft in den bodem en in stilstaande
plassen. liet meerendeel der dieren sterft binnen
een dag, soms na twee dagen .Van de aangetaste
buffels bezwijken zeker 90—95%. Bij de ver
breiding spelen stekende en bloedzuigende in
secten ongetwijfeld een voorname rol, doch
meestal wordt de smetstof opgenomon met hot
gras, of ander groen voer. Prophylactisch kan
veel bereikt worden met wasschen, uitspreiden en
aan het zonlicht blootstellen van het gras, al
vorens het don dieren te verstrekken en ver
plegen op stal van den veestapel zoolang zich ge
vallen van deze ziekte in een bepaalde streek
voordoen.
Piroplasmotien. Dit zijn ziekten, veroorzaakt
door piroplasinata, behoorende tot dezelfde groep
als de amoeben, dus ééncclligo organismen, die
in de roode bloedlichaampjes dringen evenals
do malaria-parasieton by den monsoh. Men
spreekt ook wel van rundermalaria of Toxaskoorts, omdat in dit land de ziekte het eerst is
bestudeerd. Het o ver brengen van de smetstof
geschiedt door teken; deze zuigen zich vol met
bloed op de zieke dieren. Op deze wijze komen
de piroplasmosen terecht in het lichaam van
do teek. Volgc'zogen zijnde valt de teek af en uit
de eitjes der vrouwelijkc teken ontstaan na
verloop van 20—25 dagen de z.g. nymphon, die
in een volgend stadium overgaan in larven.
Supplement.

Beide tusschenvormen herbergen echter ook de
piroplasinata, die zich daar geslachtelijk voort
planten, terwijl in het bloed van buffel en rund
dit proces plaats vindt door decling.
Aangezien deze ziekte inheemsch is, worden
bijna alle buffels en runderen op jeugdigen leef
tijd met piroplasinata besmet. Het lijden ver
loopt dan echter zeer licht, soms onmerkbaar.
En voor het verdere leven hebben deze dieren
een zekere mate van onvatbaarheid tegen’deze
ziekte verkregen. Het meest hebben dieren te
lijden, die van uit het buitenland zijn ingevoerd.
Bij het inheemsehe vee ziet men dus het chroni
sche, bij het geïmporteerde het acute verloop
dezer ziekte, gepaard gaande met hooge koorts
en bloedwateren.
De bestrijding moet gericht zijn tegen de teken.
Daarvoor worden de dieren „gedipt”, d.w.z,
een volbad gegeven in een waterige oplossing
van soda en arsenicum in bepaalde verhouding.
Miltvuur (Anthrax), Evenals de septichaemie
verloopt ook deze ziekte zeer acuut en wordt
veioorzaakt door den miltvuurbacil (bacillus
anthracis). De smetstof dezer ziekte is aan den
bodem gebonden, jarenlang kan eenzelfde
stuk grond besmet zijn. Het zijn vooral de spoien
door de bacillen gevormd, die geweldig veel
weerstandsvermogen bezitten.
Na opname met het voedsel ontstaan in het
lichaam van buffel en rund miltvuurbacillen,
die zich in het bloed snel vermenigvuldigen.
De ziekte verloopt soms zeer snel, in andere
gevallen minder en gaat dan gepaard met bloe
derige ontlasting en zwellingen op het lichaam.
Ter voorkoming van uitbreiding der ziekte is
voorgeschreven, dat de cadavers van gestorven
dieren, zoo eenigszins mogelijk, moeten worden
verbrand. Afzonderen van de zieke en opstallen
van de gezonde dieren zijn de voornaamste maat
regelen ter bestrijding. Met succes worden laatst
genoemde tegenwoordig ook geënt.
Boutvuur (Gangraena empkysematosa). Dit
is eveneens een ziekte veroorzaakt door bacillen,
die in den bodem worden aangetroffen en daar
sporen vormen. Evenals miltvuur kan ook bout
vuur jaren achtereen aan een bepaalde streek
gebonden zijn.
De algemeene verschijnselen zijn koorts,
verloren eetlust en een typische zwelling,
meestal voorkomende aan het bovenste gedeelte
van een der ledematen, ook wel eens op den
borstwand. Bij wrijven er over heen laat zich
een knetterend geluid hooren, dat veroorzaakt
wordt door vocht en gassen, die zijn opgehoopt
in do dikke spiermassa. Een constant verschijn
sel bij deze ziekto is hot kreupel gaan.
Gowoonlijk duurt do ziekte slechts 1 of 2
dagen en eindigt meestal met den dood. Cada
vers afkomstig van deze dieren worden zoo
mogelijk verbrand. Evenals tegen miltvuur be
staat tegen boutvuur oen voorbehoedende enting
met een entstof, bostaande uit verzwakto smet
stof. In do praktijk bereikt men ook al goede
resultaten met tijdolijk opstallen van don vee
stapel en verstrekken van voer, dat na uitge
spreid te zijn eenige uren aan hot felle zonlicht
is blootgesteld geweest.
Uit het voorafgaande moge blijken dat in Indië
aan stalverpleging veel voordcelen zijn verbon
den. Niet alleen dat aan deze wijze van verple
ging het groote voordeel is verbonden, dat veel
7
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stalmest gemaakt wordt, doch ook uit een oog
punt van prophylaxis, van voorkomen van
ziekten, heeft zij groote beteekenis.
Tuberculose. Oorspronkelijk kwam deze ziekte
niet voor in Indië, bij het inheemsche rund en den
buffel werd zij nimmer primair geconstateerd.
De besmetting gaat echter uit van de geïmpor
teerde Australische en Hollaudsche runderen,
zooals meermalen gebleken is. Tot heden be
schikt de Regeering over geen enkele behoorlijke
quarantaine-plaats; het laat zich dus hooren,
dat er gelegenheid te over bestaan heeft om deze
ziekte binnen te slepen. Het is dan ook gebleken,
dat zij ongeveer in alle melkerijen te Soera
baja voorkwam en in vele andere te Semarang, Batavia, Bandoeng, Djokjakarta, Soerakarta, Kediri, Malang, Modjokërto en andere
plaatsen.
Het zal nu niet zoo gemakkelijk zijn deze
ziekte weer geheel uit te roeien. Ter onderkenning
van de ziekte wordt gebruik gemaakt van de
tuberculinatie, een kunstbewerking, die uit
sluitend kan verricht worden door ter zake
kundigen.
Mond-en klauwzeer (Ajjhthae epizoötica).
Zooals de naam reeds aanduidt, zijn bij deze
ziekte voornamelijk aangedaan het mondslijmvlies en de klauwen. De ziekteoorzaak behoort
tot de nog onzichtbare smetstoffen. Over de
geheele wereld verspreid, komt zij voor bij alle
dieren met gespleten hoeven.
In den regel verloopt deze ziekte in Indië
goedaardig en zijn de aangetaste dieren binnen
veertien dagen weer hersteld. Laat de verzor
ging van de klauwen te wenschen over, dan
treden nog al eens verzweringen op, gepaard
met een loslaten van den hoorn van de zool,
waarvan het gevolg is ontschoening en lang
durig kreupel gaan.
Op cultuurondernemingen, die een eigen vee
stapel bezitten voor het afvoeren van de pro
ducten, kan deze ziekte veel last en moeielijkheden veroorzaken. Niet zelden moet het ge
heele transport tijdelijk stop gezet worden.
In melkerijen veroorzaakt mond- en klauwzeer
eveneens veel schade, omdat de melkproductie
sterk vermindert en de koeien na herstel niet
meer op volle melkgift terugkomen.
Veepest (Pestis bovina). Herhaalde malen
werd deze ziekte uit het buitenland binnenge
sleept en wel met zebus uit Britsch-Indië.
Sedert 1897 is de invoer van zebus voor particu
lieren verboden en sedert komt ook geen veepest
meer op Java voor. Van 1909—1911 is zij even
eens uitgeroeid in de afdeeling Bataklanden,
waar onder buffels, runderen en varkens tevoien
geregeld veepest voorkwam.
Ook de smetstof van deze ziekte is onzichtbaar.
Vooral de veestapel van West-Java heeft des
tijds herhaalde malen te lijden gehad van inva
sies dezer ziekte. Het sterftecijfer bedroeg ge
woonlijk 90—95 %, zoodat enorme schade
werd geleden door de bevolking.
In Britsch-Indië, waar de ziekte inheemsch
is, sterft slechts een gering percentage der aan
getaste dieren, omdat geleidelijk een groote,
natuurlijke onvatbaarheid is ontstaan bij de
zebus. Worden evenwel gevoelige dieren be
smet, dan treedt de ziekte onder heftige ver
schijnselen op, voornamelijk tranen der oogen,
zweren op het mondslymvlies, tandvleesch en

lippen, diarrhee, soms bloederige ontlasting.
Longziekte (Pleuropneumonia contagiosa). In
het jaar 1910 werd deze ziekte geconstateerd
onder twee veestapels in Oost Java. Gelukkig
heeft geen besmetting plaats gevonden van den
inheemschcn veestapel. Sedert zijn echter stren
ge maatregelen genomen ten opzichte van
Australië, van waar de invoer van vee slechts
onder beperkende bepalingen mag plaatsvinden.
Alleen is vrije invoer toegestaan van slachtvee
uit West-Australië, waar deze ziekte nog niet
is geconstateerd. Verder mag ook melkvee uit
Nieuw-Zeeland worden ingevoerd.
Saccharomycosis (Pseudomalleus). Een ziekte,
voorkomende bij paarden, waarbij zich zweren
op het lichaam ontwikkelen, voornamelijk op de
borst en aan de beenen, in het verloop van de
lymphebanen. Soms breidt het proces zich uit
op het neusslijmvlies en lijkt de ziekte dan
inderdaad veel op:
Malleus (kwade droes), eveneens uitsluitend
bij paarden voorkomende. Microscopisch zijn
deze ziekten echter gemakkelijk uit elkaar te
houden. Malleus wordt veroorzaakt door een
bacil en saccharomycosis door een schimmel.
In stalhouderijen, vooral te Soerabaja, komt
malleus zeer veel voor; nog steeds worden
maandelijks ± 40 paarden, lijdende aan deze
ziekte, afgemaakt. Ook op de eilanden Lombok
en Socmbawa heeft deze ziekte veel slachtoffers
gemaakt. Na een systematische bestrijding is
zij daar echter teruggebracht tot sporadische
gevallen. Op het eiland Soemba is tot heden
gelukkig deze ziekte nog niet voorgekomen.
Goedaardige droes (adenitis equorum) komt
daarentegen overal verspreid voor en is een
ziekte, die voornamelijk jonge paarden aantast.
Neus- en keelslijmvlies zijn daarbij ontstoken,
wat gepaard gaat met zwelling van de klieren
onder de kaak en in den keelgung, veelal ge
volgd door abcesvorming. Binnen eenige weken
is gewoonlijk het dier weer hersteld.
Schurft (scabies), een besmettelijke huidziekte
bij runderen, buffels, geiten en ook wol bij
paarden. Jonge dieren hebben er dikwijls veel
van te lijden.
Rabies (hondsdolheid;. Ongetwijfeld de meest
gevaarlijke ziekte met het oog op besmetting
van den mensch. Jaarlijks wordt deze ziekte in
verschillende gewesten geconstateerd en gere
geld worden er andere dieren en ook menschen
gebeten. Het aantal personen, dat jaarlijks be
handeld wordt aan het Instituut Pasteur, be
draagt meer dan 000, waarvan het grootste deel
Inlanders. Gelukkig treedt slechts bij 0,3 % der
behandelde personen watervrees op. Tot heden
is nog met weinig succes tegen deze ziekte op
getreden, wat voornamelijk moet worden toegcschrevcn aan de verkeerde toepassing van de
ter zake bestaande voorschriften en het algeheele gemis van een goede voorbereiding, zonder
welke nimmer het gewenschte resultaat zal
worden bereikt.
*
Bij de uitvoering der maatregelen moet ook
in de eerste plaats rekening gehouden worden
met de mentaliteit van de groote volksmassa,
die er nog zeer eigenaardige begrippen op na
houdt omtrent deze ziekte.
Ook bij paarden, runderen en geiten, gebeten
door dolle honden, wordt deze ziekte meermalen
waargenomen.
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Onder de niet besinettelijke ziekten zijn de
voornaamste:
Dislomatosis of leverbotziekte, waaraan vooral
buffels en runderen veel te lijden hebben. Wordt
veroorzaakt door de leverbot, die in de galgangen
van den lever voorkomt, doch in enkele geval
len deze doorboort on het grootste gedeelte
van het leverweefsel ondermijnt, af en toe ook
in de longen wordt aangetroffen. Vooral wanneer
de dieren geregeld grazen op vochtige, laag ge
legen plaatsen in de nabijheid van rivieren,
zoodat jaarlijks overstrooming plaats vindt,
staan zij veel bloot aan dezen parasiet.
Filaria lacrymalis, een dunne worm, die in
de voorste oogholte wordt aangetroffen bij
paarden. Alleen op het eiland Sumatra schijnt
dit lijden voor te komen. Indien deze worm niet
operatief wordt verwijderd, volgt onherroepelijk
blindheid.
Filaria immilis, eveneens een heele fijne
worm, die als een kluwen dikwijls wordt aan
getroffen bij honden in de rechter hartckamer.
Zoolang de wormen nog vrij in de bloedvaten
eirculeeren treden geen ziekteverschijnselen op,
doch zoodra ze zich hebben opgehoopt in het
hart, treden hevige benauwdheden op, gewoon
lijk gevolgd door den dood.
Scleroslomiasis, een ziekte veroorzaakt door
kleine ingewandswormen, die veel bloed zuigen
en daardoor een zekeren graad van bloedar
moede veroorzaken vooral bij veulens op het
eiland Soemba. .Dikwijls gaat hiermede nog ge
paard een vliegenplaag, waarbij de dieren als
het ware bezet zijn met de z.g. luis vlieg (hyppobosca), eveneens bloedzuigende.Een groot percen
tage van de jonge veulens bezwijkt hieronder.
0sle.omalac.it (Sakit toelang, mal.). Dit lijden
ontstaat ten gevolge van gebrek aan kalkzouten
in liet voedsel. Te Padularang kwam destijds
deze ziekte veel voor onder de paarden van de
tamme stoeterij. Door kalkbemesting van den
bodem en het toedienen van phosphorzure
kalk met het voedsel is de toestand spoedig
verbeterd.
Boomardige kopzic/cte, verloopt meestal doode
lijk en komt zoowel bij buffels als runderen voor.
De begin verschijnselen komen veel overeen
mot veepest.
Anchyloslomiasis, een wormziekte, bij honden
veel voorkomende in Indië. Zij gaatgepaard met
hoogen graad van bloedarmoede en bij tusschenpoozon met bloeddiarrhee.
Tueniac (lintwormen). Bij honden komt
veelvuldig voor de taenia Marginata, afkomstig
van do blaasworm, die bij het rund wordt aange
troffen, nl. de cysticercus tennicoilis. Ook bij
menschon komen dikwijls lintwormen voor en
wel twee soorten: de taenia marginata van de
cysticercus inermis, een blaasworm in de spieren
van het rund en de taenia solium van de eystieercus ccllulosae, een blaasworm, die bij het
varken in de hart-, tong- en de kaakspieren
wordt aangetroffen. Vooral bij de Bataks,
die veel varkensvleesch in vrij rauwen toestand
eten, wordt deze lintworm dikwijls waargenomen.
’t H.
V AUTONOMIE, in navolging van het moederlandscho staatsrecht spreekt men ook in het
Indische sinds lang van „autonomie” tegenover
„zelfbestuur” (medebewind, selfgovernment),
om kenbaar te maken, dat de in Indië aanwezige
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lagere publiekrechtelijke lichamen deels zorg voor
eigen huishouding hebben (de hierbedoelde autonomie), deels plicht tot medewerking aan de
taak van hoogere huishoudingen. Zoo gaf men
den naain autonomie aan het in art. 71 lid 2 Reg.regl. beschreven eigenmccsterschap der dorpsgemeenten (I, bl. 591, 636); zoo erkende men fei
telijk veelal de autonomie van dorpenbonden en
soortgelijke lichamen (I, bl. 759); zoo werden de
locale ressorten der decentralisatie wetgeving
van eenige autonomie voorzien, al ontving deze
autonomie niet (gelijk de grondwet doet voor
moederlandsche provincies en gemeenten) een
wettelijken waarborg (1, bl. 574, 575); zoo wer
den voorts autonome waterschappen in wester
schen trant mogelijk gemaakt en ingesteld (IV,
bl. 700); en zoo kwam ten slotte de autonomie
der zelfbesturende rijken meer tot haar recht,
althans op papier, sinds de instelling van landschapskassen en de nieuwe zelfbestuurspolitiek
(I, bl. 576; IV, bl. 829). Voor al deze gevallen
was „autonomie” een gebrekkig woord, daar het,
naar de letter genomen, „zelfwetgeving” beteekent, terwijl het in werkelijkheid niet alleen
op daden van wetgeving of regeling, maar op
het geheele bestier der eigen huishouding (ook
bestuur, ook politie, soms zelfs ook rechtspraak)
bedoelt te zien. De nieuwe redactie van art. 71
lid 2 Reg.-regl. (Ind. Stb. 1922 no. 216) drukt dit
duidelijker uit dan de oude. Autonomie omvat
nergens meer een bevoegdheid der lagere publickreehtelijke lichamen om in vrijheid hun
eigen organisatie te bepalen (het langst deed zij
dit voor de zelfbesturende rijken); wel die om,
behoudens in de wet wortelende beperkingen,
hun eigen huishoudelijke belangen te behartigen
naar eigen inzicht. Een bepaling als die van art.
144 lid 4 der grondwet, welke het mogelijk maakt
de autonomie der moederlandsche gemeenten bij
een speciale wet (van Koning met Staten-Generaal) voor een speciaal geval te breken, ontbreekt
in Indië voor de tot dusver genoemde lichamen;
daar echter de lagere publiekrechtelijke lichamen
aldaar uitsluitend in de wet wortelen (behalve de
zelfbesturende landschappen), zou ook voor
Indië een speciale wet (van Koning metSt.-Gen.)
elke speciale autonomie kunnen ter zijde stellen.
Voor locale ressorten is echter opheffing van het
publiekrechtelijk lichaam zelf mogelijk (art. 17
Decentralisatiebesluit); voor inlandsche gemeenten in rechtstreeksch gebied is sinds Ind.
Stb. 1918 no. 482 opheffing mogelijk, hetzij van
de gemeente zelf, hetzij van een deel karer auto
nomie; voor Europeesche waterschappen op den
voet van het nieuw art. 145 Reg.-regl. is opheffing
mogelijk.
Men vergelijke voor het bovenstaande o.a; /
Kleintjes, Staatsinstellingen, II3,1918 bl. 2, 5; 71;
iïasselman, De tooverformule der desa-autonomie, in Onze Eeuw 1911; Kroniek Sum. Oost
kust 1917 over kampong-autonomie.
In later tijd evenwel komt in het Indisch
staatsrecht hetzelfde woord „autonomie” ge
durig voor in tweeërlei nieuw verband, waarvan
men vroeger niet hoorde.
1. Vooreerst wordt de behoefte bepleit, en
somtijds vervuld, aan nieuwe „autonome licha
men”. Weliswaar is daarmee niets anders be
doeld dan wat al in de decentralisatiewetgeving
en in het nieuwe art. 145 Reg.-regl. (water
schappen) tot uiting kwam, doch men begeert zo
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thans mogelijk te maken op ruimer voet. Nadat
Ritsema van Eek in 1912 al op autonome regent
schappen had aangedrongen (1, bl. 2S8) en daarvoor sympathie gebleken was, nam De Graaff
deze in 1914 in zijn nadere plannen cener bestuurshervorming over (1, bl. 2S7), hetgeen Van
Deventer in liet lnd. Genootschap, Oct. 191.4,
een gelukkigen gre'ëp'noemde. Is van autonome
regentschappen nog niet gekomen (zie REGENTSCHAPSRADEN), en heeft men tot dusver in
de buitengewesten autonome lichamen van de
zelfde soort slechts in het leven geroepen op den
voet der de centralisatie wetgeving — de locale
ressorten Angkola-en -Sipirok, Padang Pandjang,
Lematang llir, Ögau llir, liomering llir, Barabai, Minahasa, Ambon, Karangasèm —, het rap
port der Herzïeningscommissie wilde autonome
lichamen op broeder schaal mogelijk maken (bl.
97, 232, 244), en de wet op de bestuurshervorming
in lnd. Stb. 1922 no. 21G gedoogt in het algemeen
dat binnen de zoo aanstonds te noemen provin
cies gedeelten daarvan zullen worden aange
wezen als „zelfstandige gemeenschappen” onder
een tot regeling en bestuur van de huishouding
dier gemeenschap bevoegden raad. Nevens deze
lagere autonome lichamen kwam bovendien aan
de orde het gouvernement (de provincie) als
autonoom lichaam, een lichaam van den om
vang van eenige hedendaagsche gewesten bij
eengenomen; hadden de plannen-De Graaff
die autonomie der gouvernementen ontworpen
in een vorm, waaraan al het kenmerkende en
democratische der moederlandsche autonomie
vreemd bleef (I, bl. 287), Van Deventers politiek
testament van 1915 had juist op echte autonomie
aangedrongen, een wetsontwerp-Plcyte van 1917
had ze geschetst, het herzieningsrapport van
1920 bepleitte zulkj^een autonomie van groote
gebiedsdeelen met kracht (autonomie voorop,
zelfbestuur achterna),en de bestuurshervormingswet van 1922 opent voor deze autonomie de
deur, zij het met toevoegingen en toelichtingen,
die doen verwachten, dat o.a. de kring der „eigen
huishouding” eng getrokken zal zijn. Het
hiërarchisch verband tusschen de autonome
lichamen, door de decentralisatiewetgeving even
zeer verwaarloosd als later door de wijziging
van art. 71 Reg.-regl. in 1918, is in de wet van
1922 geteekend in dier voege, dat de provincies
als rechtsgemeenschappen staan onder het Land,
de als zelfstandige gemeenschappen aangewezen
gedeelten van provincies onder de provincies, de
dorpsgemeenten onder de „bij ulgemecne ver
ordening aangewezen zelfstandige gemeenschap
pen”, waarmee gedoeld is op de zooeven vermel
de provinciedeelen, doch onder welken term ook
de locale ressorten der decentralisatiewetgeving
zouden kunnen vallen. Bij de hicrbedoelde auto
nomie valt nog aan te teekenen, dat de Herzieningscommissie aan alle autonome lichamen
tusschen „gouvernement” en desa den verwarrenden naam „gemeente” had toegedacht (Rapport,
bl. 99, 245), dat haar rapport herhaaldclijk niet
de nieuwe rechtsgemeenschappen zelf, maar de
raden autonoom noemt, en dat Ritsema van Eek
in den term autonomie nog de willekeurig geko
zen gedachte wenseht te leggen, dat zij alleen
in handen mag zijn van ongemengde „Indiërs” raden.
II. Op geheel ander gebied, en als zaak van
veel grooter gewicht, ontmoet men de „autono-

mie” van geheel Indië. In een rede, op 31 Augus
tus 1005 bij het openbaar gehoor gehouden, be
pleitte Gouv.-Gen. Van Hcutsz, vooral voor financieele zaken, „het verschaffen van de vercischte autonomie aan Ned.-Indië”; een punt,
waarop deze bewindsman vóór en na zijn aftreden
.meer dan eens terugkwam. In Onze Eeuw van
1910 schreef Hasselman een artikel, in welks
titel „Indiës autonomie” voorkwam. Juridisch
scherp is die benaming misschien niet; want
als Indië behalve in zijn op eigen territoir
gevestigde eigen organen of representaties bo
vendien eigen organen of representaties in het
moederland heeft — eenerzijds de Kroon, ander
zijds de wetgevende macht —, dan zou men kun
nen volhouden, dat het de bevoegdheid om door
eigen organen zijn eigen huishouden te bestieren
reeds bezit (vgl. Bordewijk, Rechtspersoonlijk
heid der Nederlandsche koloniën, 1905, bl. 148,
161, 17G). Evenwel placht men in 1865, bij de tot
standbrenging van de twee Wcstindische regeeringsreglementen, den term „autonomie van Su
riname (van Cura9ao)” te bezigen voor de be
voegdheid van Suriname of Cura9ao om zijn eigen
zaken te bestieren door organen, die het met nie
mand anders deelt, die speciaal aan Suriname of
Cura9‘ao eigen zijn, d.w.z. door organen, op eigen
gebied gezeteld; want zijn Haagsche organen
(Kroon, wetgever, Raad van State, Hooge Raad)
deelt het met het Rijk in Europa en zelfs met
den geheelen Staat. Op gelijke wijze is men,
vooral sinds de dagen der leuze „Indië Weer- ,
baar” (1916, 1917), meer en meer gaan spreken
van „autonomie voor Indië” om aan te duiden
Indiës bevoegdheid om zijn eigen huishouden
te bestieren door organen, in Indië gezeteld
en waarover de bevolking zelf eenig zeggenschap
erlangt. Deed de instelling van den Volksraad
de eerste mogelijkheid daartoe opkomen, en
gaf de openingsrede van den eersten Volksraad
op 18 Mei 1918 reeds te verstaan, dat ook de
Indische regeering in deze richting wilde ar
beiden, het waren vooral de namens den Land
voogd in den Volksraad gedane treffende medodeelingen van 18 November en 2 December J918
— mededeelingen, op den wapenstilstand in
Europa (11 November 1918) en de vrees voor
woelingen in Nederland zelf gevolgd —, de in
stelling van de Herzieningscommissie (17 De
cember 1918) en het rapport dezer commissie
(30 Juni 1920), die dit vraagstuk tot een vraag
stuk van practischc politiek hebben 'gemaakt
(zie IV, bl. 620, 621 en HERZIEN!NGSCOMMISSIE). De op 20 December 1918 in Nederland
benoemde grondwetscommissie bleek in haar ver
slag van 27 October 1920 de overzeesche gebiedsdeelen te hebben verwaarloosd, doch de op 22
Maart 1921 bfl do Staten-Generaal ingediende regeeringsvoorstellen tot grondwetsherziening hiel
den vrijgevige bepalingen op dit stuk in van be
knopter vorm dan het grondwetsvoorstel der
Herzieningscommissie, doch van gelijke strek
king als deze. De toelichting beschreef de richting
der voorgestane hervormingen aldus: „dat zooxucl
wetgeving als bestuur ten aanzien van de inwen
dige aangelegenheden zooveel mogelijk moeten
worden gelegd in handen van in Indië zelf zete
lende lichamen en overheden en dat aan de aldaar
gevestigde bevolking een zoo groot mogelijke in
vloed op en aandeel in de samenstelling dier li
chamen moet worden toegekend”. Meende men

AUTO NOM IE—RE GE NTSC H A PS RA DE N.
uit deze voorstellen, waarop in April 1021 de
Volksraad werd gehoord, te moeten verstaan,
dat het opperbestuur van zins was een wezen
lijke autonomie voor Indië bere.kbaar te maken
door een nieuwe Indische staatsregeling, de geheele toon der memorie van antwoord en der rcgeeringsdebatten vestigde weer bij velen den in
druk, dat op het woord der regoering niet kon
worden gebouwd. Eind December 1921 vormde
zich in Indië een „Comité voor de autonomie van
Indië”, waartoe aanvankelijk drie bekende rijgen
ten behoorden, die spoedig het comité verlieten ;•
volgens de regecring „vrijwillig” verlieten. Op 3
Februari 1922 gaf de minister van Kolbniën in
de Eerste Kamer te kennen, aan een algemeene
herziening van het Reg.-regl. niet te denken. Ook
in Nederland vormde zich toen, in Mei 1922, met
het oog op de naderende verkiezingen een „Comi
té voor de autonomie van Indië”, hetwelk echter
bij de stembus van Juni 1922 geen zijner aanbevolenen gekozen zag. Op 2b Juni 1922 kwam bij
den Volksraad het voorontwerp in van een wet
tot herziening en verdooping van het oude regeeringsreglement van 185-1, hetwelk in November
en December 1922 in den Volksraad behandeld
werd. In de richting van een autonoom Indië
wijst de aanstelling van een eigen „handelscom
missaris van N.-I.”; van toelating als lid van
den Volkenbond kan eerst sprake zijn, nadat de
beoogde autonomie tot solide werkelijkheid zal
zijn geworden.
Over deze „autonomie van Indië” handelt, in
de jaren 1921 en 1922, een vrij rijke dagbladliteratuur, ten deele vermeld in het persoverzicht van
De Indische Gids: zie ook Kol. Tschrift 1922.,_bL».
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„Indiërs” ook niot-Indicrs ging omvatten. De
Graaff nam het denkbeeld van regentschapsraden in de tweede editie zijner bestuurshervormingsvoorstcllcn over (I, bl. 287); het herzieningsrapport van Juni 1920 ging er eveneens mee accoord (bl. 98, 99, 129, 130, 244). Inmiddels was
op 17 Juli 1919 bij den Volksraad een voorstel
aanhangig gemaakt om, in den vorm eener sup
plctoirc begrooting (memoriepost) en op den
voet der decentralisatiewetgeving, de instelling
mogelijk te maken van locale ressorten ter groot
te van een regentschap, onder leiding van den
regent en met een gemengden (naast Indone
siërs ook niet-Indoneöiërs tellenden) raad. Dit
voorstel, op 7 Januari 1920 in den Volksraad met
warmte gevoteerd, kwam in Juni 1920 in zulk
een vorm (als onderdeel eener uitvoerige aanvullingsbegrooting) en zoo laat bij de Tweede Ka
mer in, dat op deze op 2 Juli 1920 wel be
sluiten moest vóór haar reces den begrootingspost niet meer te behandelen: van welk uitstel,
buiten schuld der Kamer, afstel kwam. In plaats
toch van in een volgende zitting het voorstel te
hernieuwen, knoopte de regeering in Maart
1921 in haar wetsontwerp op de bestuurshervorming (tot wet geworden in Februari 1922)
de regentschapsraden aan deze groote bestuurshervorming vast, hetgeen tot onmiddel
lijk gevolg zou hebben, dat niet — gelijk in het
eerste plan —regentschapsraden zouden kunnen
worden opgericht overal waar de proef kans van
slagen bood, dus b. v. in ten minste één regent
schap van elk der vijftien rechtstreeks bestuurde
gewesten (krachtens de decentralisatiebepalingen van 1903 en 1905), doch alleen in dat deel
V" 231,. 301. Zie voorts het imFi^errtTigST3rpport 1920 of die declen van Java, waar, eerst na lange
op tal van plaatsen (bl. 1, 8, 15. 45 enz.); mr._Co-, jaren misschien, een „provincie” op den voet der
\ hen Staart* in Ind. Genootschap 28 Jan. 1921.; dr.
wet van 1922 zou kunnen worden ingesteld. Met
Mórésco, Les linies Orientales ’Néerlandaises,
dat al blijft nog altijd de instelling van zelfstan
Madrid, 1921; De herziening van de Indische
dige regentschappen als locale ressorten der
staatsinrichting, uitgave van het Indische Autodecentralisatiewetgeving (welker nadere bepalin
nomiecomité, 1922; mr. Van Vollenhoven, Indië
gen echter maar ten deele voor oostersche regent
gisteren on heden, 1922; dr. Colenbrander in De
schapsraden passen) mogelijk, en zoowel de
Gids, Juni 1922;. Stokvis, Van wingewest naar
Volksraad (motie van 12 Juli 1921) als de In
zelfbestuur, 1922; Van Kol in De Social. Gids,/ dische regeering (openingsrede op 1G Mei 1922)
Oct. 1922; D. G. Stibbc, Autonomie van.Indiéy gaf blijk de urgentie van verwezenlijking te ge
in „De Amsterdammer” van 15 April 1922.
voelen; waaraan wellicht ook deze overwe
REGENTSCHAPSRADEN. De regeritséWpging niet vreemd was, dat velen aan de regent
pon, die de Compagnie op Java aantrof, waren
schapsraden een plaats toedenken in het toe
komstige kiesstelsel voor den Volksraad, en dat
mcerendcols niet anders dan ambtskringen van
hooggeplaatste stedehouders vanMataram; alleen
de decentralisatiewetgeving in de buitengewes
voor de Preanger kan men ze beschouwen
ten reeds gebezigd is om een aantal Indonesischals zelfstandige rechtsgemeenschappen. De re
gokleurde zelfstandige gebiedsdeelen in het leven
te roepen (Angkola- en- Sipirok, Padang Pangentschappen, die de Compagnie en later hot
djang, Lümatang Ilir, Ogan Ilir, Komëring llir,
gouvernement ontleenden aan do organisatie van
Rarabai, Minahasaraad, Ambonrand, Karangahet vorstenbestuur, waren dan ook niets anders
sömraad). Uit dc plannen is nog niet duidelijk ge
dun ambtskringen; en als de onteigeningsverbleken, voor welke onderwerpen men naast re
ordening van 1804 in haar art. I van een onteige
gentschappen als rechtsgemeenschappen de re
ning ten name van o. a. een regentschap sprak,
gentschappen als ambtelijke bestuurskringen wil
berustte dit op een vergissing, aangezien een
laten voortbestaan, noch ook hoe men zich het
regentschap geen rechtspersoon was, geen rech
verband tusschen ontvoogding van regentschap
ten had, geen eigendom kon verkrijgen (lil, bl.
pen, rcgcntschapssecretarissen en regentschaps
J34). Ritsoma van Eek was de eorste, die in zijn
raden heeft te denken.
brochures (I, bl. 288) het denkbeeld opperde om
Zie, naast de reeds vermelde officieelo stuk
den staatkundigen bouw van Java te beginnen
ken: Ind. Gids 1919, bl. 610 (rogeeringscirculaire
met regentschappen als publiekrechtelijke lic ha
van Jan. 1919); mr. Van Wijngaarden in De
men: zij zouden dan, evenals de locale ressorten
Taak van 1919 (zie Kol. Studiën, 2, bl. 143);
(I, bl. 575), raden en financiën moeten krijgen;
Locale belangen 7, 1919—20, bl. 2G1, 357, 3G9,
deze schryver woigerde echter regentschappen
516; Meijer Ranneft in Kol. Studiën 3, 1919, bl.
als autonome lichamen te beschouwen, tonzij de
32); Kol. Tschr. 1919, bl. 753, 755, 757; Ritsema
rcgentscha paraad ongemengd bleef, d.i. niet naast
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Ann den geleidelijken ontwikkelingsgang der
van Eek in Berzicningsrapport 1020. bl 307;
fnlandsche scheepvaart en scheepsbouw werden
Hasan Djajadiningrat in Kol. Studiën 4, 1020,
echter grenzen gesteld en wel hoofdzakelijk door
bl. 23; Ritscma v. Eek in Ind. Gids, April 1020;
jnt3^a«—ï\’-^ugaardon.jJi_liid.—Genootschap..10„. _de komst van Europeesche vreemdelingen in het
Oosten, die met hunne groctcrc, beter uitgeruste
Maart 1921ƒ "
schepen, als organen van kapitaalkrachtige han
C'VAAR'TuiGEN. Indien ergens ter wereld de
delslichamen, langzamerhand de eigenlijke In'omstandigheden gunstig zijn voor het verkeer te
landsche vrachtvaart grootendeels verdrongen.
water, niet alleen op de rivieren en meren, maar
Vooral de stoomvaart heeft daartoe veel bijge
ook —en vooral — ter zee, dan is het zeker in den
dragen.
Indischen archipel.
De Javanen, die tot de 17e eeuw een groot
Een gebied van duizenden eilanden, omsluiten
zee- en handelsvolk waren, die, volgens den Por
de de grootste binnenzee, waar orkanen en zware
tugees Conto, met hunne schepen zelfs de Kaap
stormen onbekend zijn en de atmosferische toe
de Goede Hoop en Madagascar zouden hebben
standen beheerscht worden door de regelmatige
bezocht, bevaren thans de zee bijna uitsluitend
wisselwerking van land- en zeewind (waaraan het
dagelijksch verkeer zich aanpast) en van Oost slechts langs de kusten van Java; de groote
Maleische en Atjèhsche handelsprauwen ziet
en Westmoesson (waarnaar de grootere reizen ge
men haast niet meer. Slechts de Boegineezen en
regeld worden). Voegt men bij dit gegeven den
Makassaren, zoomede de bewoners van eenige
grooten rijkdom der omsloten wateren aan visch
kleine eilanden beoosten Madocra hebben zich
en andere waardevolle producten als tripang
als zee- en vrachtvaarders weten-te handhaven,
(zeekomkommers, holothurioidea), schildpadden,
zij ’t ook lang niet op den voet van eertijds.
parel- en paarlemoerschelpen: het voordeel voor
Volgens het bekende „overzicht van den ecode zeevarenden, dat op hunne tochten bijna
nomischen toestand op Java en Madoera” van
altijd land zichtbaar is. waardoor oricntcering
Van Deventer zoude van de Javaansche scheep
zeer vergemakkelijkt wordt; het tropische kli
vaart overgebleven zijn:
maat, dat zoo weinig eischen aan herberging en
1. Binnenvaart. Op de Solorivier niets. Op de
kleeding stelt en alle door koude veroorzaakte
Brantas nog een levendige prauwvaart met
ellende of ongemak uitsluit: voorts het — als het
tjomprèngs
tusschen Toeloengagoeng,
ware — overal voorkomen van de deugdzaamste
houtsoorten voor scheepsbouw, dan zal men moe
Kediri en Soerabaja.
2. Schuiterivoerderij. Het stadsverkeer in de
ten toegeven, dat hier alle factoren aanwezig zijn,
havens, voorzoover betreft het transport van
om in de eerste plaats de zcevisscherij en vervol
gens het handelsverkeer, door middel van scheep goederen van en naar de op de reede of in de
haven liggende schepen, is bijna uitsluitend in
vaart, tusschen de verschillende groepen van ei
handen van Europeesche maatschappijen.
landenbewoners met uiteenloopende* behoeften
3. Kustvaart. Het meest in den Oosthoek met
uit te lokken en te bevorderen.
Het vaartuig neemt dan ook zoo’n overbeerMadoercesche prauwen, dan West-Java met de
schende plaats in het leven van den Indonesiër in,
Lampongsche Districten, en het minst in Middendat het ook als het vervoermiddel bij uitnemend
Java, waar slechts tusschen fjemarang en Djapaheid der menschelijke ziel gedacht wordt. In vele
ra een druk buurtverkeer bestaat.
streken van Nederlandsch-Tndië, zoowel in het
4. Groote vaart. Slechts van uit de ten Oosten
uiterste Westen als in het Oosten, kent men
van Madoera gelegen eilanden Sapoedi, Kangéan,
zielen- en* offerprauwen of wordt de doodkist
Raas en Goewa-Goewa naar verschillende deolen
aangeduid met een woord, dat „vaartuig” bevan den archipel met vaartuigen naar Makasteekent. Verder behoort hier en daar, niet alleen
saarsch-Boeginecsch model. Hierbij kan opge
op zee (zie ORANG LAOET) maar ook in het ge
merkt worden, dat de visschers van de tot Java
bied der groote rivieren, een vaartochtje per
behoorende eilanden Bawean en de Duizend-Eiprauw tot het huwelijksceremonieel; bruid en
landen hunne tochten totBorneoendeChineesche
bruidegom stappen dan in letterlijken zin in het
zee uitstrekken en dat de Madoereezen tot bij
huwelijksbootje. Tevens kan hier vermeld wor
Bandjënnasin en Makasser naar tripang en paarlden, dat op sommige eilanden gebruikelijk is,
moerschelpen visschen.
om bij het voorkomen van een hardnekkige
Over de vroegere toestanden in Atjèh gewaagt
ziekte een miniatuur prauwtje in zee te stooten,
Beaulieu (Nederlandsche vertaling van J. II.
ten einde de ziekte weg te voeren.
Glazemaker, „De rampspoedige scheepvaart”):
De ontwikkeling van de scheepvaart hield
„De Koning van Achem is onder zijn gebueren
uiteraard ongeveer gelijken tred met het peil der
de machtigste ter zee. Hij heeft omtrent hondert
beschaving onder de Indische volken en zoo wer grote galayen, zo in Achem, Daya als te Pedir,
den langzamerhand de meest beschaafden, tevens
die alle gereet en vaardig zijn. Het darde deel
de verstgevorderden op nautisch gebied, de koopdaaraf is wel groter dan diegenen, die men in
en vrachtvaarders tusschen de deelen van den
’t Christendom bout. Ik heb de kiel van een ge
archipel onderling zoomede tusschen den archipel
zien, die niet meer dan middelmatig was en van
en het vaste land van Azië. De Maleiers, Boegi één stuk zijnde hondert en twintig voeten lang
neezen, Makassaren en, niet in het minst, de
was.” Van die bloeiende scheepsbou windustrio
Javanen bezochten met hunne schepen zoowel de
in Atjèh is niet veel overgebleven.
Molukken, Nieuwr-Guinea, zelfs de Noord-WcstVan de aanraking met de technisch hooger
kust van Australië als de groote Soenda eilanden,
staande Westerlingen hebben de Indische vol
het schiereiland Malaka en de Philippjjnen, ge
ken op scheepsbouwgebied niet eens in belang
bruik makende van de constante Westelijke,
rijke mate hun voordeel kunnen doen. De In
respectievelijk Oostelijke moessonw-inden. De
landers missen namelijk over het algemeen orgaAtjèhers beheerschten het Noordelijk deel van
niseerend talent en zoo bestaan onder hen geene
Sumatra en voeren op Malaka.
groote reederijen, geen groote scheepswerven,
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VAARTUIGEN.
geene dokken en geene kapitaalkrachtige han
delslichamen. Verbeteringen, die niet door den
pramveigenaar zelf kunnen worden aangebracht
respectievelijk onderhouden, worden dan ook
niet overgenomen. Zelfs waar bij vele Inlandsche
handelaren de behoefte aan sneller en zekerder
vervoer wordt gevoeld, schept deze omstandig
heid geen prikkel tot vervolmaking te dien aan
zien der inheemsche vaartuigen, te minder, om
dat die handelaren bevrediging hunner behoefte
vinden in de Westersche stoomschepen met hun
ne lage tarieven voor „dekpassagiers”.
Deze zijn de redenen, waarom men nu nog de
Inlandsche vaartuigen, ten opzichte van hun
bouw en uitrusting, in denzelfden toestand als
eeuwen geleden aantreft nog wel met dien ver
stande, dat verscheidene typen, als oorlogs-,
roovers-, staatsie- en zelfs handelsvaartuigen,
verdwenen of van bestemming veranderd zijn.
Overigens is er nog verscheidenheid genoeg.
Iedere bevolkingsgroep heeft hare eigen bijzon
dere vaartuigen, die plaatselijk weder kunnen
verschillen, en elk type heeft zijn eigen ontwikke
ling gehad. Tot de meest karakteristieke, typen
behooren de Javaansche m a j a n g met de
naar binnen gekromde- en a 1 i s-a 1 i s met ge
spleten vóór- en achterstevens; de Borneosche
gondelvormige p r a h o e negara en prah o e ta m banga n; de Makassaarsch-Boegineesche padoewakang met driebeenige
masten en hoog achterschip; de Moluksche
orëm baai en belang met zeer hoog oploopcnde versierde stevens en de muzikanten
zitplaats op het platte dak van de hut; de lange,
zeer smalle kano van Zuid-Nieuw-Guinea, met
naar binnen gekromde boorden en waarin slechts
staande kan geroeid worden; en in het algemeen
voor heel Nederlandsch-lndie de vlerkp r a u w,
Op enkele uitzonderingen na, kan men verder
aannemen, dat de in den Indischen archipel
voorkomende prauwtypen ook zuiver Indo
nesisch of Polynesisch zijn. Deze opvatting vindt
steun in do omstandigheid, dat de meest gang
bare benamingen voor vaartuigen in het alge
meen of onderdeden daarvan als p 5 r a h o e of
p r a h o e, d j o e k o e n g, d j a I o e r, d aj o e n g, k a j o e h, k ö m o e d i, t i a n g enz.
Indonesische woorden zijn. Tot de oudste Indo
nesische woordvormen, waarmede vaartuigen
worden aangeduid, behooren, behalve p r a h o e,
ook b n n a w a en w angkan g, hoewel onder
w a n g k a n g tegenwoordig uitsluitend een
zeilschip van Chineesch type verstaan wordt.
De meeste verscheidenheid neemt men onder
de visschersprauwen waar en het aanlal vormen
en namen, daarop betrekking hebbende, is over
weldigend groot. Op den naam oefenen, behalve
de vorm, ook de plaats van herkomst en het ge
bruikt wordende vischtuig invloed, zoodat het
vaak voorkomt, dat geheel mot elkaar overeen
komende vaartuigen op verschillende, niet ver
van elkander gelegen plaatsen met verschillende
namen worden aangeduid.
Evenwel, hoe vele en hoevele verschillende
er ook zijn, toch kunnen de Indonesische vaar
tuigen tot slechts enkele grondvormen worden
teruggebracht, waarbij opgemerkt worde, dat
men in nagenoeg den geheelen archipel het oer
type naast do meer gecompliceerde vindt.
Het vlot, dat als vervoermiddel uitsluitend
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op rivieren cn slechts stroomafwaarts, of als
veerpont wordt gebruikt, is eigenlijk slechts een
„drijftuig”. Als zoodanig doet het ook dienst als
onderbouw der drijvende woningen op de groote
rivieren in Borneo en Sumatra. Zij bestaan alsdan
uit groote boomstammen van zeer licht hout,
naast en aan elkander bevestigd, of uit verschei
dene lagen bamboe en zijn verder verankerd op
zoodanige wijze, dat zij de op-en-neêrgaande be
weging van het water onbelemmerd kunnen
volgen.
Toch is het mogelijk, dat uit het vlot zich
een kano, zij het ook met vlerken, ontwikkeld
heeft (zie hieronder).
Als oertypen der Indische prauwen kunnen
echter met meer recht genoemd worden de kano
van boomschors en de uitgeholde sagoestam, die
beide nog hier en daar in gebruik zijn; de sagoe
stam zelfs nog bijna overal, waar sagoe gewonnen
wordt. Om de sagoe te verkrijgen, velt men den
boom, een palmsoort met dikken stam, splijt den
stam in tweeën en hakt cn klopt het vezelachtige
merg fijn, waarna het sagoemeel er uit gewassclien wordt. Van den stam blijft slechts een
paar vingers dikke harde, taaie schors, als een
holle halve cylinder, over. Aan één uiteinde wordt
wat merg uitgespaard en dicht men —zooals ook
inderdaad geschiedt — de open zijde met klei,
dan verkrijgt men al dadelijk een bootvormig
voorwerp, dat o. a. voor transport te water van
de gewonnen sagoe geschikt is. Daar verder de
sagoepalmen het liefst aan rivier- of mocrasoever
groeien, is het water, waarin de uitgcholde stam
moet komen te drijven, ook bij de hand. De ver
onderstelling, dat de sagoestam de eerste Indo
nesische kano is geweest, schijnt niet te gewaagd,
te minder als men den verbazend hoogen ouder
dom van het sagoewinnen zelve in aanmerking
neemt.
De boomschorskano is ook niet moeielijk te
vervaardigen. Men kiest daarvoor dikke, taaie
schors, die men naar de verlangde afmetingen
van den desbetreffenden stam snijdt en afpelt.
De bast wordt overlangs gevouwen, de uiteinden
daarvan stevig vastgesnoerd en verder met klei
dichtgemaakt, terwijl dwarshouten van verschil
lende lengte de boorden van elkander houden on
in den vercischten vorm brengen.
De volgende sport der ontwikkelingsladder
van hot vaartuig wordt ingonoiuon door den uitgeholdcn stam van hoornen, andere dan sagoe
palmen. varieerende tusschen de peulschillen
op do rivieren, waarin kinderen in den letterlijken
zin van het woord „spelevaren” en die, welke
plaats bieden aan vijftig en meer volwassen
personen.
Op de rivieren en meren met het stille water
voldoden zij, als zoodanig, heel goed, maar voor
het woelige zeowater waren zij niet stabiel ge
noeg, althans voor cenigszins langere tochten ter
zee niet geschikt. Dit bezwaar werd op tweeërlei
wijze ondervangen, namelijk door verhooging,
tegelijkertijd verbloeding der boorden en door
het aanbrengon van uitleggors aan beide kanton
of slechts aan één kant. Deze uitleggers, door ons,
Nederlanders, „vlerken” genaamd, bestaan uit
twee (zelfs ook uit één) of meer dwarsliggers, die
een vaam en verder buiten boord uitstoken en
welker uiteinden aan elke zjjdc met elkaar ver
bonden worden door langschcepsohe rondhouten
van zeer licht hout of door een dikken bamboe
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dan wel een bundel saamgeb- nden bamboe’s; in
de Molukken soms door gaba-gabci (do zeer lichte
en sterke middennerf van liet sagocpalmblad).
Deze „drijfhouten” of „drijvers” steken voor en
achter voorbij de dwarshouten uit en loopen niet
precies evenwijdig met de lengte-as van het
vaartuig, maar van voren iet of wat naar elkander
toe, zoodat zij ongeveer in de richting van het
wegstroomende boegwater liggen en daardoor
aan minder wrijving zijn blootgesteld dan anders
het geval zoude zijn. Ook zijn zij met dat doel
vóór spits uitloopend en wat hooger dan achter.
Voorts moeten zij zoodanig zijn aangebracht dat
zij, zoodra de boot bemand of geladen is. even het
water raken. Door een en ander belemmeren de
vlerken de vaart heel weinig.
Tweezijdige vlerken geven meer stabiliteit dan
enkele. Bij harden wind gaat een gedeelte der
bemanning op de vlerk aan den loefkant staan of
zitten, om het evenwicht beter te bewaren.
De voordeelen der eenzijdige zijn: le dat men
aan de open zijde van het vaartuig gemakkehjker
met vischnetten kan manoeuvreeren; 2e dat men
met dien vrijen kant langs zij van een ander vaar
tuig of eene kade kan komen; 3e dc mindere wrij
ving. Hierbij wordt aangeteekend, dat de eenzij
dige vlerk in den regel aan de loefzijde, als tegen
wicht, gehouden wordt, dus c.q. verplaatsbaar
moet zijn.
Er zijn ook losse dubbele uitleggers, die gemakkelijk aangebracht en geborgen kunnen
worden, zoodat zij bij het binnenkomen van
rivieren of havens niet behoeven te hinderen.
De prauwen met vaste vlerken bevinden zich,
zoolang zij niet in gebruik zijn, op het strand,
waarop zij getrokken of gedragen worden.
Daar waar hooge branding kan staan zooals
op de Westkust van Sumatra, de Zuidkusten van
Java en Bali, moeten de vlerkprauwen berekend
zijn voor een zeer onzachte aanraking met het
strand. Aan de Zuidkust van Bali is bij zware
branding het in- en uitvaren slechts met de gevlerkte djoekoengs mogelijk. Met vliegende
vaart worden zij, gedragen door een groote
schuimende golf, terwijl de bemanning uit alle
macht roeit en de stuurman het vaartuig in de
gewenschte richting (recht op de kust) houdt, bij
het „binnenkomen” tegen het steil oploopende
strand geworpen en aldaar door daarvoor gereed
staande personen opgevangen. Deze grijpen den
voorsten dwarsligger der vlerken stevig vast en
sleepen het vaartuig verder het strand op, ten
einde het buiten bereik van den volgenden brekenden metershoogen oceaanroller te brengen.
Romp en vlerken moeten dan wel heel sterk zijn,
om dit alles te kunnen doorstaan.
De eenvoudigste vlerken ziet men bij kleine
prauwen met lage boorden: a één dwarsligger
met een drjjver beide van bamboe; b twee rechte
en gelijke dwarsliggers, direct op het boord, en
twee daaraan vastgebonden, eenigszins gebogen
bamboes als drijvers. Zijn de boorden hooger, dan
worden inkepingen of gaten daarin gemaakt,
waarin de dwarshouten komen te liggen of waar
doorheen zij steken. Daarentegen ziet men ook
wel, dat zij op verhevenheden, die op het boord
zijn aangebracht of uitgespaard, rusten. Verder
komt het voor, dat losse houten dwarsliggers ge
stoken worden in dikke bamboezen kokers, die
zoo lang zijn als het vaartuig breed is en dwars
over de boorden bevestigd zijn.

Over het algemeen zijn de vlerken in het Oostelijkc deel van den archipel gecompliceerder en
sierlijker dan in het Westelijke. Het meer samen
gestelde uit zich zoowel in den vorm en het aan
tal der dwarsliggers als in de verbinding tusschen
deze en de drijfhouten. Bij het Madoereesche
model bestaat het achterste dwarshout uit drie
stukken, waarvan het middelste, met de eind
punten naar boven, gebogen is en met naar be
neden stekende zijstukken aan de drijvers ver
bonden. Hoe sierlijk de dwarsliggers soms be-.
werkt worden, kan men uit de in „Ned.-Indië'
Oud en Nieuw” 1017 no. 7 gereproduceerde teekening van W. O. J. Nieuwenkamp duidelijk zien.
Verder naar het Oosten wordt het aantal
dwarsliggers vaak meer dan twee. bij grootcrc
prauwen tot twaalf oploopcnde. Zij worden dan
tevens tot zitplaatsen voor de roeiers en ook,voor
een deel buiten boord van een dak voorzien, tot
bergplaats van allerlei benoodigdheden ingericht.
In het gebied van Halmahéra loöpen de vler
ken niet over de geheele lengte van het vaartuig
door, doch zijn meer tot midscheeps beperkt;
steken echter vrij ver uit. Ook de eenzijdige
vlerken van Noord-Nicuw-Guinea steken ver zij
waarts uit en zijn aan de andere zijde een weinig
voorbij het boord verlengd, welk deel als zit- en
bergplaats dient.
Ecne speciale studie omtrent de prauwvlerken
vindt men in het „Journal of the Royal Anthropological Institute” 1920 deel L, getiteld „The
outriggers of Indonesian canoes” van A. C.
Haddon. Deze schrijver komt tot de volgende
conclusies: le dat de vlerken van Indonesischen
oorsprong zijn; 2e dat de dubbele vlerk ouder is
dan de enkele; 3e dat de vlerken waarschijnlijk
ontstaan zijn uit de dubbele kano’s, thans nog
in gebruik op sommige Australische eilanden, of
uit een vlot van drie boomstammen. In het
eerste geval zou de tweede kano, langzamerhand
in afmetingen afnemende, tot een eenzijdige
vlerk ontaard zijn; in het tweede geval wordt ver
ondersteld, dat de middelste boomstam van het
vlot zich, door uitgehold te worden, tot het eigen
lijke vaartuig ontwikkeld heeft, terwijl de twee
uiterste als drijfsteunpunten bleven dienstdoen,
waardoor dus de dubbele vlerk zoude geschapen
zijn.
In verband met het voorkomen van onkele
en dubbele uitleggers, trekt Haddon over den
Tndischen archipel grenslijnen. Het gebied der
enkele zou, op een klein deel van Sumatra’s
Westkust en de Noordkust van Nieuw-Guinea
na, buiten Nederlandsch-Indië vallen. Dit is in
zooverre juist, dat de eenzijdige vlerken in het
grootste gedeelte van Nederlandsch-Indië niet
zooveel voorkomen als de dubbele, doch zij
worden zoowel aan Java’s Noordkust als in
Zuid-Celebes en de Molukken aangetroffen.
De op de N.-kust van Midden Java, van Cheribon tot Rümbang, thuis behoorende d j o ek o e n g s hebben alle slechts éénzijdige vlerken.
Ten aanzien van de dubbele outriggers, die
wél in Nederlandsch-Indië normaal zijn, bestaat
onderscheid in het aantal dwarsliggers en wordt
geconstateerd, dat twee dwarsliggers als hot algemeene type in dat gebied moeten worden be
schouwd. Meerdere dwarshouten tot twaalf toe
treft men slechts in de Molukken en NieuwGuinea aan. Ten deze valt aan te teeltenen, dat er
ook eenzijdige vlerken zijn met één dwarsligger,
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welk model vrij algemeen bij de bovengenoemde
djoekoengs van Midden-Java in gebruik is.
Verder verdeelt hij de verschillende wijzen,
waarop de verbindingen tusseken dwarsliggers
en drijvers aangebracht zyn in cenigc typen en
spreekt van a directe, b indirecte, c gemengde ver
bindingen. De directe kan weder op twee ver
schillende manieren tot stand gebracht zijn: de
dwarsligger dringt in (door) het drijfhout öf wordt
daaraan met touw (rotan) gelascht. De indirecte
wordt bewerkstelligd middels een jdankje, een
stok of lange pin, waarbij dient opgemerkt te
worden, dat Bawean, Madoera, Oost-Ja va en
Bali ter zake eene afzonderlijke ondergroep uit
maken. In het verdere Oosten van den archipel
heeft de verbinding op zulk een bijzondere wijze
plaats, dat te dien opzichte weder van afzonderlij
ke typen kan gesproken worden: 1. Het Molukkentype, hierin bestaande, dat tusschen drijver
en dwarshout stukken rotan in U, 0, 6 of 8vorm vastgehecht zijn en 2. het Halma hératype met de schuinliggende S als vorm van het
verbindingsstuk.
Onder „gemengd” wordt verstaan, dat een der
dwarshouten direct en de andere indirect met den
drijver verbonden is.
In het trekken van de grenzen waar wèl, dus
ook waar geen vlerkprauwcn in gebruik zijn, heeft
Haddon zich in zooverre vergist, dat hij de
Noordkust van Midden- en de Zuidkust van heel
Java aangeeft als gebied zonder vlerkprauwcn,
hetgeen beslist onjuist is. Tot zoover Haddon.
De vlerkprauwcn hebben bij vele voordeelen,
het nadeel dat zij, bij het voorkomen van
dwarszectjes eerder water scheppen dan ge
wone vaartuigen, doordat zij niet zoo „mccgevend” op de golfbeweging reageeren, daarin ver
hinderd door den weerstand van de vlerk aan de
lijzijde en door het tegenwicht van de andere.
Van tijd tot tijd moet dan ook een der roeiers
zich met het uithoozen van het ingedrongen water
bezig houden. Evenwel, al loopt zulk een prauw
vol, door de groote drijfkracht der uithouders
zinkt zij toch niet verder dan tot even onder de
wateroppervlakte.
Het is opvallend, dat de eigenlijke „Maleiers”
het gebruik van „vlerken” nimmer overgenomen
hebben en zoo treft men in het groote gebied,
waar de uitleggers toepassing vinden, namelijk
van Madagascar, Oost-Afrika en Ceylon tot de
Zuidzee eilanden met inbegrip van NederlandschIndië en de Philippijnen, een strook aan, begrensd
door de Noordkust van West-Java, de Oostkust
van Sumatra, het schiereiland Malaka en do West
en Zuidkust van Borneo, waar vlcrlcprauwen niet
of slechts bij hooge uitzondering voorkomen.
De verklaring van dit verschijnsel dient gezocht
te worden in de omstandigheid, dat het Malcische
gebied samenvalt met dat der kalmste zee en der
grootste rivieren, waarvoor do Maloische prauwen
voldoende zee waardig blijken te zijn.
Bovendien komen aan een deel der Zuidkust
van Niouw-Guinen ook slechts vaartuigen zonder
vlerken voor. Daar, aan die kust, kan men het
wonderbaarlijke schouwspel zien, dat zeer lange
on zeer smalle, uit één uitgeholden boomstam
bestaande kano’s, zóó smal, dat men er niet zitten
en^slechts ,met de beenen achter elkaar, staan
kan, en zóó gladrond van bodem, dat alle sta
biliteit uitgesloten is, door de inboorlingen in
staande houding met zeer lange pagaaien op zee
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voortgeroeid worden en wel met groote vastheid.
De kracht en de geoefendheid der bemanning
benevens de lichtheid der prauwen verleenen
nan deze een groote snelheid, die uren lang kan
worden volgehouden.
Het woord „vlerkprauw”, w'aarmede de vaar
tuigen met bovenomschreven uitleggers worden
aangeduid, is van betrekkelijk jongen datum.
Onze voorvaders noemden ze „vlieghers”, niet
omdat zij het betrekkelijke apparaat met vleugels
vergeleken, maar omdat die prauwen, vooral de
kleine, zoo „snel int sevlen zyn, dattet schynt,
dat zy vlieghen, derhalve van ons oock vlieghers
ghenaemt wordt” (Willem Lodewyksz. d’Eerste
Boeck t'Amstelredam C. Claesz 1598. waarin
ook afbeeldingen van Indische vaartuigen zijn).
De Engelsclien spreken van „flying prow”.
De vlerken bleken zoo doeltreffend te zijn, dat
zij ook op vele vaartuigen van hoogere orde, als
die met opgehoogde boorden en zelfs op geheel
van planken opgebouwde werden aangebracht.
Op de bas-reliefs van den Boroboedoer zijn
groote en hooge oud-Javaansche schepen met
vlerken afgebeeld. De grootste vlerken zullen
wel geweest zijn die der oude Moluksche k o r r a
k o r r a ’s (zie aldaar).
De prauwen uit écn uitgeholden boomstam,
al of niet met opgelioogdc boorden, worden over
al in Indië aangetroffen on plaatselijk aange
maakt. Men kiest een rechten stam van de begeerde houtsoort uit, zoo mogelijk zonder kwas
ten. Van do Toradja’s aan het Posomeer wordt
door N. Adriani vermeld, dat zij hout met een
kwast er in niet als materiaal voor een vaartuig
geschikt achten, omdat de kwast krokodillen
zoude aantrekken, die het vaartuig zouden aan
vallen. Aan het omkappen der boomen gaat bij
vele volkstammen een godsdienstig ceremonieel
vooraf, terwijl ook gedurende de eigenlijke be
werking vaak ritueolo of adat-voorschriften moe
ten in acht genomen worden.
De uitholling van den stam geschiedt zoowel
door uitkapping met een dissel als door uitbran
ding. Om de boorden een weinig buitenwaarts te
doen buigen, verwarmt men den stam zacht en
geleidelijk van buiten, na in de uitholling water
gedaan te hebben, terwijl men den verlangden
vorm krijgt door het aanbrengen van stukken
hout van verschillende lengte dwars tusschen de
boorden. In plaats van de binnenruimte van den
romp met water to vullen, maakt men in sommige
streken die slechts nat, terwijl de openbuiging
bevorderd wordt door de boorden middels klem
men en daaraan verbonden koorden buitenwaarts
te trekken. Het verwijden der boorden is geen
bepaald voreischte, indien het vaartuig van vler
ken wordt voorzien. In het Oosten van don archi
pel blijft die bewerking meestal achterwege on in
Nicuw-Guinea zijn de boorden der kano’s meestal
zelfs opvallend naar binnen gebogen.
De afwerking bestaat in het wegkappen van
het overtollige hout aan binnen- en buitenkant
en c. q. door het aanbrongen van versieringen
door verf of snijwerk dan wol beide. Veelal wordt
hot geheelc schuitje met houtolie (van den
Kroolngboom) als hardings- en preserveeringsmiddel herhaaldelijk bestreken.
Op deze wijze verkrijgt men de vaartuigen van
het d j o e k o e n g (d j o o n g k o c n g, d j o n gk o n g, d j a 1 o c r) type, waarvan de grootste
oen longte hebbon, die naar de 30 M. loopt on
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ongeveer 2 AI. breed kunnen zijn. Deze buitengewoon groote doen tegenwoordig in sommige
streken slechts bij roei wedstrijden en andere
feestelijke gelegenheden dienst.
De bodemvorm der vaartuigen van bedoeld
type varieert van zeer flauw- tot sekerpgebogen
met den zuiver ronden vorm er tusschcn in. De
kano’s met zeer flauw gebogen bodem en romp
zijn uiteraard plat en laag van boord (het eigen
lijke d j a 1 o e rtype) en slechts voor zeer kalm
water geschikt.
De ophooging, tevens meerdere verbreeding
der boorden geschiedt met boomschors, atap,
kadjang. gaba-gaba of planken.
Geheel van planken opgebouwde vaartuigen,
welker constructie ingewikkelder en mocielijker
is, en in hoofdzaak met die van onze vaartuigen
vrijwel overeenkomt, vereischen uit den aard
der zaak bekwame scheepsbouwers en worden
dus niet overal op de plaatsen zelf, waar zij ge
bruikt worden, vervaardigd. Voor Java vindt
men in de residentiën Rembang en Soerabaja de
voornaamste scheepswerven. Op Sumatra en
Borneo worden vrij groote handelsprauwen op of
nabij de groote handelsplaatsen gemaakt; ook
op de eilanden bewesten Sumatra, Simaloer en
Nias, zoomede op de tusschcn Borneo en Sumatra
gelegen Poelau Toedjoeh eilanden. In de Molukken zijn de prauwen van Kei, die o.a. naar de Aroe
eilanden. Banda, Ambon uitgevoerd worden,
goed bekend, zoomede die van Sënana, hoofd
plaats der Soela eilanden. In Zuid-Cèlebes, het
land der Boegineezen en Alakassaren, worden
de groote handelsprauwen — van het p a d o evervaardigd en wel o. a.
w a k a n gtvpe
te Ara, Lémo-Lémo, Bira, Bonthain, BoeloeKomba en het eiland Manoei.
Bij de opgebouwde prauwen is meestal een
kiel aanwezig. Bestaat deze uit een bepaalden
balk, dan kan men van een eigenlijke „kiel”
spreken; bestaat ze echter uit een eenigszins
uitgeholden boomstam en is ze daardoor zeer
laag en plat of flauw gebogen, zooals zeer dikwijls
het geval is, dan is de term „kielplaat” beter op
zijn plaats. Het voordeel dier weinig gepronon
ceerde kielen is, dat het vaartuig gémakkelijk
op het strand kan getrokken worden.
Bij vele vlerkprauwen van de Noordkust van
Celebes en Atjèh zoomede bij sommige prauwtypen van Oost-Java en Madoera zijn de kielen
of kielplaten vóór en achter verlengd, zoodat
zij nog vrij ver uitsteken (in het Noorden van
Celebes zeer ver) en, daar zij eenigszins oploopen,
ook goed zichtbaar zijn. De meeningen over het
doelmatige van dezen bouw Ioopen uiteen. Is ’t
om beter het water te klieven, is het voor het
verkrijgen van meer weerstand tegen afdrijven,
voor het breken van den golfslag of tot bescher
ming van den romp bij aanvaring? In alle geval
echter wordt die constructie dienstbaar gemaakt
aan de verwezenlijking van het denkbeeld, om
aan het vaartuig het uiterlijk van een visch te
geven, namelijk vóór van den geopenden vischbek en achter van den gespleten vischstaart.
Bij het te water laten van nieuwe prauwen heeft
op vele plaatsen in Ned.-Jndië een inwijdingsfeest
met een offermaaltijd plaats.
Het aangewezen hout voor scheepsbouw is
op Java het welbekende djati, terwijl aldaar
ook b$nda, njamploeng, ingas en kétniri daarvoor
gebruikt worden. Buiten Java, waar nagenoeg

geen djati voorhanden is, heeft men de beschik
king over vele zeer deugdzame soorten van
„wildhout”,die om hare taaiheid, buigzaamheid
en duurzaamheid zich uitstekend voor het doel '
leenen als : mèranti, mëdang, boengoer, rasak,
rengas, bintangocr, mërbau, njamploeng, oelien
(onglèn, bëlian), soerian, tëmbësoe, waroc, kapoer,
da mar, bajoer. tëroentoeng, goevassa, katondeng
enz. Zie HOUTSOORTEN. Voor de prauwen,
die stroomversnellingen moeten bevaren, wor
den lichte, doch taaie houtsoorten gekozen;
voor ankers en riemen ook bijzonder taai hout.
Als hechtingsmateriaal moet hier en daar
nog rotan dienst doen, waarmede de verschil
lende doelen aan elkaar gebonden of vastge
snoerd worden; elders houten pennen of groote
doorns als de tjnngkringdoorn, maar men werkt
ook al veel met spijkers en nagels.
Voor het dichten der naden, het kalfaten en
breeuwen bezigt men den bast van den gëlarnboom, bamboevezels, boomvczels, kapas, kapok,
mossoorten enz., gevolgd door bestrijking met
dëmpoel (stopverf), een mengsel van fijn werk,
kalk en djarak (ricinus) olie of da mar, welk
mengsel gala-gala heet. De damar (hars) wordt
daarvoor fijngestampt en gezeefd, met heet
water overgoten en daarna met houtolie en
kapas dooreengekneed. De geheele romp wordt
van buiten met gala-gala bestreken, waardoor een
huid ontstaat ter bescherming tegen den paal
worm. Ten slotte wordt de geheele huid nog ge
kalkt. Indien hinderlijke aangroeiing moet ver
wijderd worden, eischt de huid ook algeheele
vernieuwing en worden de planken, vóór het
aanbrengen der nieuwe laag, schoongebrand. Een
metalen huid komt bij prauwen niet voor.
De masten zijn meestal als bij ons, rondhouten
(soms van bamboe), gaande door een balk of
doft. Er zijn er ook, die in een koker gestoken
worden, om ze gemakkelijk te kunnen strijken,
een toepassing, die veel bij rooversprauwen
voorkwam. Bij de Afaleische prauwen wordt
steeds de voorste mast door een rotan in een
sterke bocht voorovergehaald, zoodat de nok
soms recht boven de boegspriet komt.
In Nieuw-Guinea bestaat een prauwsoort,
waarbij de mast builenboords op een uitlegger
is geplaatst.
Bij de Boegineezen en Alakassaren bestaan de
masten, althans van de groote prauwen, uit een
bok met drie beenen (ook wel van bamboe),
waarvan twee, de eigenlijke mastbeenon, in één
lijn, loodrecht op de lengteas van het vaartuig in
kokers of galgen staan, terwijl het derde, dat
tusschcn de beide andere door om een bout kan
draaien, vóór- of achteruit wijst en tot steun dient.
De geheele bok kan spoedig worden opgezet
en neergelegd. Ook tweebeenige masten, dus
zonder steun, komen voor. De masten van bam
boe zoeke men hoofdzakelijk bij kleine vaartui
gen, zij komen echter ook bij grootere voor.
Het sturen geschiedt op verschillende wijzen.
J)e kleinste vaartuigen hebben geen roer, maar
worden zoowel voortbewogen als bestuurd door
den man. meestal den eenigen, die aan den achter
steven zit met een pagaai, vrij in de hand. Voor
grootere prauwen gebruikt men als roer een grooten riem met breed uitloopend blad, die met een
flinken strop (meestal van rotan) aan een staak
of stuurbalk aan het achterschip wordt vastge
maakt en wel aan de lijzijde en, bij verandering
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van boeg, overgebracht wordt. Aan den steel
van het roer is ter bestemder plaatse een horizon
tale lat aangebracht, door middel waarvan de
roerganger met hot roer manoeuvreert.
Zeer groote prauwen hebben meestal twee
roeren, waarvan de lijwaartsche gebruikt wordt,
daar het door de afdrift van het vaartuig daar
tegen wordt gedrukt, terwijl dat der loefzijde
zoude afwijken en daarom buiten het water
wordt gehangen Sommige groote rivier- en laadprauwen hebben een zwaar roer, met een strop
aan de uitstekende stevenpunt bevestigd, en
voorzien van een kruk, gelijk een groote pagaai
met een lang blad.
Roeren naar Chineesche of onze wijze, dus
draaibare, met roerpen of koorden, en achteruit
midscheeps aangebracht, komen langzamerhand
wat meer in gebruik, doch zijn nog verre in de
minderheid. De Maleiers hebben voor zulk een
roer een eigenaardigen naam: „kèmoedi tjaioat”.
„kèmoedi” is roer en „tjawat” is de schaamgordel
van den man, die eerst om de heupen aangelegd,
daarna tusschen de beenen door stijf aangehaald
en achter weder ingestoken wordt.
Wat de „ankers” betreft, staat vrij wel vast,
dat de Indonesische oorspronkelijk niets anders
waren dan zware stcenen, die, al dan niet van een
gat voorzien, aan trossen van gevlochten rotan
of plantenvezels stevig bevestigd, over boord
werden geworpen. Nu nog hebben vele kleine
prauwen geen ander voorwerp daarvoor dan een
steen (soms een stuk koraal) of een stuk ijzer.
Een van de nog gangbare Maleische benamin
gen voor het anker is batoe (steen), terwijl de
man, die met het toezicht op het anker belast is,
nog steeds djoeroe batoe genoemd wordt (djoeroe
= iemand, die in het een en ander bedreven is,
daarin voorgaat, daarmede belast is).
Later zijn ankers in zwang gekomen, die in
vorm meer met de onze overeenkomen en ook
van de Westerlingen zullen overgenomen zijn.
Zij heeten o. m. ook djangkar, hetgeen duidelijk
een verbastering van het woord „anker” is.
Evenwel zijn zij meestal van hout en hebben dan
nog gewoonlijk slechts één arm. De armen, die
nimmer „handen” hebben, eindigen in een
dikwijls met ijzer beslagen punt. Ankers met
twee armen hebben in den regel een „stok”
op de halve hoogte van de schacht of nog
dichter bij de armen. De schacht heeft aan het
boveneinde een gat, waardoor een strop van rotan
komt, aan wolken strop het ankertouw bevestigd
wordt. Ten einde het geheel te verzwaren, wor
den groote steenen of stukken ijzer boven aan de
schacht gebonden. Een andere manier van ver
zwaring past men o. a, op de Mèntawci eilanden
(ten W. van Sumatra) toe. Daar bestaat de ankertitok uit vier houten latten, die door ringen van
gevlochten rotan bijeengehouden worden en
waartusschon een rij vrij zware steenen bekneld
is. Een andere afwijking van dat anker bestaat
daarin, dat, in plaats van armen, aan weerszijden
van hot ondereinde der schacht driehoekige
houten weerhaken zijn bevestigd.
Meer en meer komen ook gewone ijzeren an
kers en dreggen in gebruik, dikwijls te zamen
mot de houten, om naar gelang van de weersge
steldheid gebezigd te worden.
Wij komen nu tot de voortstuwingswerktuigen en noemen daarvan, als waarschijnlijk het
oudste, het eerst de galak, de staak, gewoonlijk
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bestaande uit een dunne, doch zeer sterke bam
boe met ingestoken punt van hard (anau) hout,
waarmede ..geboomd” wordt. Algemeen worden
de landprauwen de rivier-op voortgeduwd: op de
groote diepe rivieren uiteraard vlak langs den
oever.
In de tweede plaats dient genoemd te worden
de pagaai, ook wel „schcpriem” of „rocischop”
geheeten, waarmede los uit de hand geroeid
wordt, terwijl de roeier vooruitkijkt. Waarschijn
lijk is de dubbele pagaai1), waarmede beurtelings
links en rechts geroeid wordt, de oudste vorm van
de Indonesische roeispaan Deze dient ook als
evcnwïchtsmiddel bij het stil liggen op het
water. Het is mogelijk, dat zij het aanbrengen
van vaste cvenwichtsmiddelen, de vlerken, heeft
geïnspireerd.
De dubbele pagaai is op de eilanden in de
Stille Zuidzee nog veel, doch ook op verschil
lende plaatsen, over heel Nederlandsch-Tndië
verspreid, in gebruik.
De enkele wordt zeer algemeen in den archipel
aangewend tot voortstuwing van kleine en zelfs
matig groote prauwen zoomede bij roei wedstrij
den. waarbij de roeiers in groote, lange „kano's”
mannetje aan mannetje aan beide boorden ge
plaatst zijn.
Tot de oerpagaaien, nu nog in gebruik, o. a.
in Zuid-Oost-Nieuw-Guinea, mogen wel gerekend
worden die, welke uitsluitend uit de middennerf
van een sagoepalmblad, gnba-gaba, bestaat.
Deze bladnerven zijn zeer licht en sterk en lang
genoeg, om er staande mede te roeien, zooals al
daar gebruikelijk is.
Tn de pagaaien, die alle, met uitzondering der
bovenbedoelde primitieve, van taai hout ver
vaardigd zijn, bestaat, wat den vorm aangaat,
een grooter verscheidenheid, dan men oppervlak
kig zou veronderstellen. De hoofdvorm is een
„steel” met aan het cene einde een „blad” en
aan het andere een „kruk”. Meestal bestaan
steel en blad uit één stuk, maar het komt ook
voor , o. a. zoowel in de Molukken als op de ei
landen bewesten Sumatra, dat het blad, middels
een kruisclingsche doorvlechting van rotanreepen
aan een afgeplat gedeelte van den steel wordt
vastgehecht.
Aan den vorm der stelen, rond, zeshoekig,
achthoekig, is niet veel variatie te brengen, aan
dien der bladen zooveel te meer en zoo vindt men
daaronder: ronde, ovale, langwerpig driehoekige,
gelijkzijdig driehoekige, ruitvormige, langwer
pig zeshoekige, bladvormigc. lancctvormigc,
langwerpig klokvormige enz. met of zonder
middenrug, welke nu eens sterk geprononceerd is
dan weder geleidelijk verloopt, In het Borneosche
zijn sierpagaaien met een blad, waarvan -de
vorm beschreven kan worden als „zeer lang
werpig lclokvormig mot zeer breed grondvlak”.
(R. ethn. mus. Leiden). Zie ook de afbeelding
l) Oorspronkelijk verstond men onder
„pagaai” slechts de dubbele schcpriem, tegen
woordig spreekt men van „enkele” en „dub
bele” pagaaien. Deze uitdrukkingen hebben
trouwens reeds vrij lang het burgerrecht ver
kregen, daar Prof. Veth in zijn „Oost en West”
reeds melding maakte van „pagaaien met twee
rooischoppen”. Zoo is ook het verschil tusschen
de werkwoorden „pagaaien” en „scheppen”
verloren gegaan.
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van een sierlijke pagaai van het Mantanameer
in Celebes in „Reisen in Celebes” van de gebr.
Sarasin.
De kruk kan zijn tonrond of zuiver cylindervormig; recht of gebogen. Bij sierpagaaien ziet
men ook wel een mooi uitgesneden cirkelvormig
handvat, in plaats van een kruk.
De langste pagaaien zijn bij de Papoea's, die
staande roeien, in gebruik en kunnen tot 3 M.
lang zijn.
De zucht tot versiering, die meer in het Ooste
lijke deel van den archipel dan in het Westen tot
uiting komt, vindt behalve in het vaartuig zelve,
ook in de pagaai een geliefd object. De versierin
gen, soms ingesneden, soms en relief dan wel
met kleuren, worden voornamelijk aan het blad,
doch ook aan steel en kruk aangebracht. Te
Palembang zijn er. die geheel gelakt en van ver
guldsel voorzien zijn. In Nieuw-Guinea stelt de
kruk dikwijls een menschenkopje voor.
Zoodra de prauwen wat zwaarder en de boor
den hooger zijn, wordt er op Westersche wijze
geroeid met riemen, die echter over het alge
meen niet zoo lang als de onze en geheel recht
zijn. Hier en daar wordt ook daarmede staande
geroeid: door Chineezen in hun sampan kotak en
sampan poekat; door Indonesiërs o. a. op het
Tondanomeer (Minabasa).
Bestaan de riemen uit één stuk, dan is het
ruitvormige blad slechts een kleine verbreeding
van den steel; zijn zij uit twee stukken gevormd,
dan is het blad meestal plat en rond. Bij laadprauwen doen korte, zware riemen met lang
werpig vierkante of ronde bladen en een kruk
dienst. De langste riemen ziet men voor en
achter op de groote vlotten; zij rusten op een
standaard en worden door den roeier, al heen
en weer loopende, in beweging gebracht. De
gewone riemen worden door aan de boorden der
prauw bevestigde rotanstroppen gestoken; te
genwoordig worden ook dollen en pennen ge
bruikt.
Ook de riemen worden in sommige streken
van den archipel van snijwerk voorzien of ge
verfd.'
Zeer eigenaardige roeispanen worden o. a.
op de Mèntawei eil., ten W. van Sumatra, ge
bruikt, n.1. met twee lange dunne uiteinden, die
onder het roeien trillen en geluid voortbrengen.
Vermelding verdient nog, dat het roeien zoowel
met riemen als met pagaaien op één vaartuig
ook voorkomt, althans voorkwam. Zie BELANG.
Met uitzondering van een minderheid, w. o.
de kleinste visschers- en de meeste riviervaartui
gen zoomede de lange smalle Papoeasche kano’s,
zijn de Inlandsche prauwen ook voor het zeilen
ingericht. De zeilen zijn trapezium vormig (ra
zeilen), zuiver rechthoekig (Mak-Boeg. razeilen)
of driehoekig, de z, g. Iatijnsche zeilen, die aan
een langen spriet worden aangeslagen en zooda
nig aan een korten mast geheschen, dat de nok
hoog daarboven uitsteekt. Kleine prauwen
hebben ook wel een driehoekig zeil met een uit
houder van onder, waaraan de schoot is vastge
maakt. De visschersprauwen op Java gebrui
ken — op een enkele uitzondering na — nooit
twee groote zeilen tegelijk. Zij hebben twee
razeilen van verschillende grootte aan boord,
om ze beurtelings, naar gelang van de kracht van
den wind, te hijschen. Algemeen worden do zeilen
geborgen door het val te strijken en tegelijkertijd

het zeil om den ondersten spriet op te rollen.
Vierkante zeilen zoomede bezaan- en fokkezeilen naar Europeesch model komen ook voor,
doch zijn zeldzaam.
De typisch Inlandsche zeilen worden nog
veelal vervaardigd van grof „zakkengoed”,
karong agèl of kadoet, de gevlochten vezels van
den gehang palm; ook van kadjang, de aaneen
geregen bladeren van den nipah■ of van den
/cmtarpahn, welke grondstoffen goed tegen
zeewater bestand zijn; verder ook van grof linnen
of katoen.
De eerste Indische zeilen zijn vermoedelijk on
bewerkte palmbladeren geweest, rechtstandig in
de prauw gehouden en nu nog vindt deze manier
van zeilen hier en daar, o.a. in Niouw-Guinea, toe
passing. Overigens gebruikt men daar vierkante
zeilen van aaneengeregen p«?idanbladeren. Een
zeer eigenaardige wijze van zeilen neemt men bij
de Toradja’s van het Posomeer waar. Binnen de
prauw bevinden zich tegen den wand houten
blokken, waarin gaten zijn gebeiteld. Wanneer
de schipper een zeil wil opzetten, steekt hij in die
gaten, aan weerszijden van de schuit, staken,
waartusschen een sarong gespannen wordt. De
adat aldaar laat geene andere wijze van zeilen
toe en houdt dus vooruitgang ten deze tegen,
maar zal zich te eeniger tijd wel aan de allengs
dringender wordende gewijzigde behoeften aan
passen.
Bij zeilwedstrijden, het nationale vermaak
bij uitnemendheid der Riausche Maleiers, voeren
de meeste prauwen overmatig groot zeil en slaan
daarbij dan ook wel cens om. De te water geraak
te opvarenden hoozen al zwemmende de prauw
leeg, zetten de zeilen weer bij en vervolgen don
wedstrijd. Op rivieren en in nauwe zeeëngten
worden ook wel wedstrijden met miniatuur zeil
scheepjes, uiteraard zonder bemanning, gehou
den.
Het touwwerk bestaat hoofdzakelijk uit
rotan, gevlochten idjoek (doek, giimoetoe), de
bastachtige zwarte vezelstof tusschen den stam
en de bladstelen van den arènpalm, en gevlochten
saboel of kaer, het omkleedsel van de kokosnoot.
Het fijner bindtouw is meestal van rami-, In
disch vlas, vezels gemaakt. De rotanstengels
gebruikt men óf als zoodanig óf in elkaar ge
vlochten tot trossen, in welk laatste geval men
zich van een dun, taai soort bedient. Zoowel ro
tan als idjoek worden niet door zeewater aange
tast.
Boven is reeds met een enkel woord over het
aanbrengen van versieringen van vaartuigen ge
sproken. Bij de eigenlijk gezegde Maleiers zien wij
daarvan niet veel, zelfs weinig onnoodig hoog oploopondo stevens of andere voorzieningen, om
aan de prauw eene sierlijke gedaante te geven.
Hier wordt slechts op de eischen der doelmatig
heid gelet. Op Sumatra moet men naar de Bataks
toe, om — op het Tobameer — door bijzonderen
bouw en snijwerk verfraaide vaartuigen te zien.
In het Maritiem Museum „Prins Hendrik” te
Rotterdam is een model van een Bataksche
o 1 o e b o e 1 o n, waarvan de uitprauw
gesneden, op eigenaardige wijze gevormde, fraai
beschilderde voorsteven de aandacht trekt.
Zijn op West-Java vormen en kleuren over het
algemeen nog eenvoudig te noemen, in Oost-Java
en Madoera en verder in geheel de Oostelijke
helft van den archipel vallen de’sierlijke vormen
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oa do levendige kleuren der vaartuigen op. Het
hoog doen oploopon der voor- on achterstevens,
overigens verschillend gevormd, behoort tot de
veel toegepastc verfraaiingsmiddelen.
Deze
stevens staan recht naar boven of hellen een
weinig, zijn vaak sterk gebogen, soms met bin
nenwaarts gekromde einden (het karakteristiek
van het m a j a ngtype), eindigen in een punt
of zijn vlak afgesneden dan wel afgerond. Boven
dien worden zij, ook de niet oploopcnde, gewoon
lijk van snijwerk voorzien of geheel uitgesneden,
waarbij men zich veelal laat leiden do _>r de zeer
voor de hand liggende vergelijking van het
watertuig met een waterdier, in de eerste plaats
de visch. Do voorsteven moet dan den visehkop
en de achtersteven den vischstaart voorstellen.
Dit denkbeeld wordt ook door schilderwerk
weergegeven en de meest eenvoudige wijze daar
van kan men o. a. op de Bataviasche laadprauwen gedemonstreerd zien, waar aan weerszijden
van het voorschip een driehoek (bek), kleine
cirkel (oog) en een boog (kieuwspleet) achter
elkaar, en achter een driehoek, in tegengestelden
stand als de eerst genoemde, als staart aange
bracht zijn.
In plaats van den gewonen visehkop zijn op
Bali koppen van een soort van zeeolifanten (ma
kara = zeemonster) en in Nieuw-Guinea van kro
kodillen in den voorboeg uitgesneden. De lange,
smalle, zeer laag op het water liggende kano’s
der Papoea’s doen ook sterk aan aan de opper
vlakte van het water drijvende krokodillen den
ken. Ook bij de Dajaks komt de krokodillenkop
als versiering van den voorsteven voor, soms met
opengesperden bek, waarin een klein dier.
Voorts komt vrij veelvuldig en over geheel
Nederlandseh-lndië verspreid de afbeelding van
den draken- of naga-kop voor. Er zijn staatsieprauwen, die in hun geheel een draak voorstellen
met hoog opgeheven kop en staart en de bont
geschilderde romp als het geschubde lichaam.
(Maritiem Museum Rotterdam, staatsieprauw
van Maroekoe). Nog andere versieringsmotieven
zijn vogels, vogelkoppen (zeer gewild is die van
den neushoornvogel), honden en wilde zwijnen
(Nieuw-Guinea) on krullen. De meest bewerke
lijke zijn in Nieuw-Guinea, waar kruivormige fi
guren met gloeiend ijzer uitgobrand worden en
het vervaardigen van prauwvorsieringen een bij
zondere tak van nijvorheid uitmaakt.
Op Enggano, ten W. van Sumatra, kent men
als versioring van den voorsteven ook een hou
ten menschenkop met echte tanden en oogen van
paarlemoer.
Ook komt het voor, dat het uiteinde van het
„drijfhout” ruwweg als een dieronkop wordt
uitgesneden.
In „Nodcrlandsch-Indië Oud en Nieuw” 1917
no. 7 laat Nieuwenkamp ook zien hoe de Boegineezen den spiegel hunner sopè verfraaien.
De m a j a n g s van Oost-Java hebben nog
een typisch versiersel. Tusschen mast en achter
steven hebben zij een staak — vaak ook met
sny werk — met gevorkten top, om het gestreken
zeil op te houden. Deze staak is met den mast ver
bonden door een bamboe (of een bundel van 2 a 3
bamboes), waarvan het uiteinde als een groote,
eenigszins schuinstaande S ver voorbij den ach
tersteven uitsteekt en bovendien met een roode
lappenstrook en een bundel kralen behangen is.
Deze verbindingsbamboe, andang andang of
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pèlandang geheeten, dient overigens om er een
kadjangafdakje of netten, die gedroogd moeten
worden, over te hangen.
Ten opzichte van de versiering door verf, kalk
en teer zij vermeld, dat in do Molukken en
Nieuw-Guinea een bonte beschildering van den
geheelen romp voorkomt, terwijl men zich op
Java hoofdzakelijk bepaalt bij het sober aan
brengen van overlangsche strepen.
De Javaansche, Maleische, Makassaarsche,
Boegineesche en eenige andere Indonesische
namen van de voornaamste onderdeden der
vaartuigen volgen hier:
mast. tijang (jav., mal.); tihang (atj.);
palajarang (mak.); paladjarang, lolosoe (boeg.);
paliarana (talautsch); pa la la heng (sangireesch
zeil. lajar (jav., mal.); lajara, sombala (mak.);
ladja, sompa (boeg.); karoro (mak.-boeg.); lodja
(bim.); lojo (nias); lajeuë (atj.); kapokai (z„
W. NIEUW-GUINEA);
groote razeil, lajar tandjak (jav., mal.); lajar
tóp (mal.); sombala tandja (mak.); sompa tandja
(boeg.);
sprietzeil, lajar soedoe-soedoe (jav.) ; lajar batang, l. sabang (mal.);
kluiverzeil, lajar goesi, l.ljoetjoer, djib (mal.);
kalèwerè, tjotjoro (mak.-boeg.);
pagaai, fcajoeh, gajoeh (jav.); kajoeh, pèngajoeh
(mal.); bisè (mak.); wise (boeg.); bései, palar
{üAj.); poh, po, pos, pesa, pores, poejakè, itök kavia (nieuw-guinea); roos (toradja).
dubbele pagaai, wëlah (jav.); bëlibal, kèlibat
(MAL.); klibeu'ét (atj. );
riem. dajoeng (jav., mal.); panggajong (mak.);
gadjong (boeg.); sola (nias); locka (mèntawei);
zeer lange riem voor vlotten, dajoeng paling,
tja was (mal.);
roer. kè moedig (mal.); moedi (jav.); goeling
(mak., boeg.); keumoedóë (atj.); gamoeri
(nias); oe (nieuw-guinea);
anker, batoe, laboeh, djangkar (jav., mal.);
saoeh (mal.); balango (mak., boeg.); so-ar
(nieuw-guinea) ;
vlerken, kitjak, kitjakan (jav.); katir (jav.,
mal.); Ijadik, katil (mal.); ati (boeg.); palèwai
(mak.); rofa (nias); tjeudè (atj.); semang, soman(molukken); adi, jaas (nieuw-guinea); Kaloemani (toradja); haman (z.w. eil.).
In navolging van de alleszins loffelijke be
werking van dit artikel in den eersten druk
dezer Encyclopaedie door de Ileeren P. C. Coops
en G. P. Rouffaer, volge hier ook de alfabetische
opsomming met korte beschrijving van prauwtypenen, ofschoon thans over wat meer materiaal
dan toen kan beschikt worden, moet ook nu,
evenals toen, vorklaard worden, dat die opsom
ming geen aanspraak op volledigheid kan maken.
Er valt nog veel in loco te onderzoeken, vooral
wat het gebied buiten Java en Madoera betreft,
ten opzichte waarvan de bewerking mot uit
voerige beschrijvingen van G. E. de Bruyn
Kops Sr. „Iets over de zeevaart in den Indischen
Archipel”, opgenomen in het Tydsehr. voor Nij
verheid in N.-i. dl. 1 1S54, nog steeds de voor
naamste bron is.
Aangaande Java en Madoera kunnen wy
tevens verwijzen naar de voortreffelijke, door
verschillende foto’s aangevulde studie van Dr. P.
N. van Kampen „De hulpmiddelen der zeevis-
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sekers op Java en Madoera”, deel uitmakende
van de Mededcelingen v/h. Dept. van Landbouw
no. 9 jaar 1909, waarvan bij de samenstelling van
dit nieuwe artikel „vaartuigen” door schrijver
dezes een ruim en dankbaar gebruik is gemaakt.
Een andere nieuwe bron van beteelcenis is het
artikel van A. C. Haddon „The outriggers of
lndonesian canoes” (Journal of the Royal anthropoligical Institute 1920), mede met afbeeldingen.
Het is zeker ernstig zaak, dat de verdere die
per gaande studie der Indonesische vaartuigen
spoedig ter hand genomen wordt, daar in den
loop der laatste halve eeuw reeds verscheidene
prauwtypen verdwenen en andere aan het ver
dwijnen zijn. Een bijna onafwijsbare eisch daar
bij is, dat de bewerking door fotografieën en,
waar noodig, ook door teekeningen aangevuld
worde, aangezien de gewone lezer, uitsluitend aan
de hand zelfs van de meest nauwkeurige be
schrijving van een vaartuigtype, zich toch geen
juiste voorstelling van het beschrevene kan
vormen.
Met „roeiriem” of „riem” wordt steeds be
doeld het roeituig naar Westersch model, terwijl
„pagaai” de typisch Indonesische roeispaan is.
Van de verschillende prauwtypen zijn mo
dellen in:
I. Het Rijks Ethnografisch Museum te Leiden.
II. Museum van land- en volkenkunde en
Maritiem Museum „Prins Hendrik” te Rotter
dam.
III. Koloniaal Museum te Haarlem.
IV. Het voormalige Ethnografisch Museum
van „Natura-Artis-Magrstra” te Amsterdam,
thans in bewaring bij het Koloniaal Instituut.
V. Museum der voormalige Indische Instelling
te Delft.
VI. Ethnologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap v. Kunsten en Weten
schappen te Batavia.
Van I, V en VI bestaan beschrijvende catalogi,
ook met betrekking tot de vaartuigen.
A b a k. Platboomd visschersvaartuig, djoo.koetigtype, weinig omhoogstekende, puntige
stevens, gewoonlijk met vlerken. Mèntawei eil.
A 1 i s-a 1 i s. Geheel van planken opgebouwd
visschersvaax-tuig, heeft dezelfde gedaante als
de handelsprauw d j a n g g o 1 a n, is echter
kleiner. Karakteristiek is de aan beide uiteinden
vrij uitstekende kielbalk. De boorden gaan voor
en achter over in een overdwars staand vlak,
met smaakvolle gekleurde figuren versierd. In
Oost-Java, vooral aan de aan Straat Madoera
grenzende kuststreken, in gebruik.
A 1 o e t. Algemeene benaming voor kano in
het Kënja-Dajaksch.
A r a d. Zie D j o e k o e n g-a r a d.
A r o e t. Van planken opgebouwd handels
vaartuig met hoog oploopende stevens en een
kajuit. De voorsteven is afgerond, de achter
steven breed en recht afgesneden. Z.-Borneo.
A r o e t tambangan. Als voi-en doch
kleiner, om personen over de Barito te zetten.
Backeloisprauwen. In Compagniestijd in W.-Java tot militaire doeleinden gebruikte
riviervaartuigen, waarover een luitenant met
den titel van „opsichter van ’s Comps cleen
oorlogsvaartuygh ende prauwenhuys” het com
mando had.
B a h t é r a. Javaansch uit het Sanskrit; groot
vaartuig, schip, ark.

B a 1 o e k. Rotineesch handelsvaartuig met
één a twee masten.
B a 1 o e r. Een vroeger niet groot roeivaartuig,
als roofprauw gebruikt en in de koloniale bronnen
ook „balouw” genoemd. Zie B i n t a (k).
Bana m a. Dajakschj vaartuig, schip in het
algemeen. Zie B a n a w a.
B a n a w a. Een Makassaarsck-Boegineesch,
naar het model der padoewakangs op
gebouwd vrachtschip met twee roeren, één of
twee masten en een boegspriet, voert ook een
stagzeil en dient o. a. tot vervoer van vee.
Banawa Lclioort tot de oudste Indonesische
woorden, om in het algemeen schip of vaartuig
aan te duiden.
Bandoen g. Zeil- en roeivaartuig met twee
masten, vrachtschip tot vervoer o. a. van brand
hout en houtskool van de Riausche eilanden
naar Singapore. Ook een rivierlaadprauw, geheel
overdekt en voorzien van loopplanken (voor het
boomen) in W.-Borneo.
^Bandoen ga n. Pont, bestaande uit een
dek—ran~"gcvlöchten bamboelatten, over twee
of drie aan elkaar verbonden kleine vaartuigen
voor het oversteken op rivieren. Zoo’n pont wordt
geboomd. Wordt ze middels een van den eenen
naar den anderen oever gesp annen zware rotan
getrokken, dan heet ze è r è t a n, iets dat ge
sleept, getrokken wordt.
Bang ka. Zie Wang k a, W a n g k a n g.
Bang ko (Prahoe bangko, P ra hoe
k a g o e n a). Roei- en zeilvaartuig in de Molukken (Ternate) tot personenvervoer. Komt
in bouw overeen met de orêmbaai, heeft
echter midscheeps zware vlerken met vier
dwarsliggers en overlangsche verbindingen,
waarop binnen boord een plat- of scherm vormig
overdekte hut.
B a n t i n g. Laad- en handelsprauw met twee
masten, vroeger veel in Atjèh gebruikt. Ook de
naam van een open laadprauw aan Java’s Noord
kust, die veel overeenkomst met de tjomp r è n g heeft, zijnde een kort en breed vaartuig
met naar binnen gebogen stevens. De boorden
zijn naar achter als vleugels verlengd en op deze
vleugels rust het lage dak van de hut. Het heeft
twee masten en twee roeren.
Belang. Een op de Kei-eilanden thuis behoorende groote roei- en zeilprauw, waarvan
de stevens spits oploopen en meestal fraai be
sneden en beschilderd zijn. Ze is de staatsieprauw der Inlandsche hoofden en wordt bij voor
komende plechtige gelegenheden met vlaggetjes
opgetuigd. Het betrokken hoofd en zijne gasten
nemen in het midden op een stellage plaats, de
roeiers pagaaien op den rhythmus, door eeriige
spelers op slagintrumenton, lifa-gong, aangege
ven, terwijl op de voorplecht een paar mannen
dansen uitvoeren.
Vroeger waren de bélang's oorlogsprauwcn
met een geblindeerd kamertje van dik hout voor
den kommandant en een platform daarboven.
Beneden, op voor- en achterschip, zaten de roeiers
met pagaaien en op het platform roeiers met
riemen.
De belang wordt ook gebruikt bij de parelvisscherij op de Aroe-eilanden en is dan een wei
nig anders ingericht. Boven het dek van bam
boelatten en de boorden verheffen zich dan d.rio
smalle, overlangsche stellages tot berging van
zeilen, masten en bagage, waar ook plaats is
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voor de ///«-j/oaj/spelcrs. In het midden bevindt
zich een stookplaats tot bereiding van het eten.
Verder heeft ze dan een of twee masten van het
Mak.-Boeg. model, dus twee of driebeenige,
rechthoekige zeilen van kadjang of gespleten
bamboe en twee roeren.
De prauwen, die o. a. te Banda voor roeiwedstrijden gebezigd worden, zijn ook b c 1 a n g s
uit Kei.
B é 1 a r a n g. Vlerkprauw van Zuid-Celebes.
Belongkang. De gewone rivierlaadprauw in Palembang, Djambi en Indragiri, ook
gebruikt voor transport van reizende militairen
en andere personen; platboomd, zonder masten
en midden in een vast dak van kadjang, terwijl,
zoo noodig, de prauw over de geheele lengte met
kadjang kan gedekt worden. Stroomopwaarts
wordt ze, waar mogelijk, geboomd, met welk doel
men zoo dicht mogelijk langs den oever vaart.
Stroomafwaarts wordt ze met riemen geroeid,
Bëlotto (blotto). Uiterst primitieve
kano op het meer van Tondano (Mënado).
B e n a d o n. Vlerkprauw, handelsvaartuig
der Soeloe eilanden, ten N. van Celebes.
B é n t j a I a n g. Het Atjèhsche woord voor
Pantj alang; zie aldaar.
B e n a o e. Het Timoreesche woord voor
Banawa; zie aldaar.
B ë r o (k). Timoreesch; vlerkprauw in het al
gemeen.
B e s e. Open, Javaansche laadprauw, thuis
hoorende in de kuststrook Sëmarang-Sëdajoe.
Ook de naam van een vischvaartuig van het
majangtype aan de Noordkust van Midden-Java.
Bid ar (Bé da). Mot planken opgehoogde
dj aloers van een lengte van zes tot tien M.,
soms met lange, laagoverhangonde stevens en
gewoonlijk wit geschilderd. Op de achterste helft
een kajuit; romp en kajuit ook wel met ver
guldsel en snijwerk versierd. De voortstuwing
geschiedt door twaalf tot vier en twintig roeiers
met pagaaien. Het vaartuig dient tot vervoer
van Europeesche en Inlandsche ambtenaren en
hoofden op de rivieren van Sumatra en Borneo.
Als rcisprauw van Inlandsche hoofden is ze
meestal geheel met een /rodjrt«j/dak overdekt en
bij grootere tochten door een keukenprauw ver
gezeld. Ten aanzien van de Europeesche be
stuursambtenaren zijn de bidars langzamerhand
door kleine motor- of stoombootjes vervangen.
Zie ook P ë 1 é 1 é.
Op de Riausche eilanden kent men ook een
zeevaartuig b i d a r met één mast, gelijkende
op de djooloeng d j o o 1 o e n g, doch
kleiner.
Bij den Onderkoning van Riau was destijds
ook een b i d a r (bidar kadjang sèrong)
met twee korte masten, als reisvaartuig tusschen
do eilanden, in gebruik. Daarop was plaats voor
dertig pagaairoeiers.
Bidoek. Vlerkprauw van eigenaardig mo
del met twee masten, die vroeger veel in Straat
Soenda gezien werd, waar ze o. a, als kadraaier —zïê aldaar — bij de aldaar vertoevende zeilsche
pen functioneerde. Thans is ze nog in Atjèh als
laad- en transportvaartuig, onder den naam van
bido, in de vaart. Deze heeft volgens do beschrij
ving een rankon vorm en één mast, terwijl voor
en achter de kielplaat op zoodanige wijze uit
steekt, dat de vóór- en achtersteven respectieve
lijk den vischbek en vischstaartvorm hebben.

lil

Ze moet een goede zeiler zijn. Het zeil wordt
veelal gevlochten van ibïöhbladeren, die goed
tegen zeewater bestand zijn.
Bidoek g a d a n g. Klein handelsvaartuig
op het meer van Singkarak (Sumatra’s West
kust).
Bi1o1ang
( B a 1 o 1 a n g). Mak.-Boeg.
vlerkprauw voor de vischvangst, platboomd met
bijna rechtoploopende stevens en één mast,
hetzij enkelvoudig hetzij als mastbok, met een
driehoekig of rechthoekig zeil. De uiteinden der
boorden hebben een golvend beloop. Is ook als
handelsprauw in gebruik en alsdan gewoonlijk
voorzien van een overdekte hut, op de dwarslig
gers der vlerken gebouwd en aan beide zijden een
weinig buiten boord uitstekende.
Bingkoeng. Vrij groote visschersprauw
in W.-Java, is geheel van planken opgebouwd
(zonder gekromde stevens) en wordt te Cheribon
vervaardigd. De plank, die de beide boorden aan
den voorboeg vereenigt, loopt niet tot boven
door, maar eindigt halverwege met afgeronden
top, waardoor de indruk gemaakt wordt van
een kropgezwel aan den voorboeg. In Bantam
en K ra wang wordt de prauw dan ook t j o ndong of t j o nd o n g gondok (krop) ge
noemd.
Bingkoeng soto. Kleine bingkoeng in
Cheribon bestemd voor de visscherij met lijn
of kleine netten.
Binin taa (Bi n in ta). Vroeger oorlogs
vaartuig op de Talaud-eil. Zie B i n t a (k).
B i n t a (k). Oudtijds groote rooversprauw van
Mak.-Boeg. oorsprong en gelijkende op de pad o e w a k a n g s, dus met mastbokken, voeren
de een bemanning van 2ö tot öO koppen en meer.
Ze had twee hutten, een achter en een mid
scheeps, aan weerszijden genoegzame ruimte
latende voor de roeiers, die in twee rijen boven
elkaar, vier en twintig in het geheel, waren ge
zeten. Voorop was een houten borstwering van
versch, taai hout, om het indringen van kogels
te beletten en de bewapening bestond onder
meer uit eenige lichte kanonnen,waarvan een of
twee achter de borstwering. Niet zelden waren
de rooversprauwen rijk met snijwerk versierd.
De zeeroovers, die vaak vloten hadden van
vijftig of zestig goed uitgeruste bodems, maak
ten de zeeën van heel Nederlandsch-Inclië on
veilig en konden eerst goed bestreden worden,
toen onze oorlogsafoowischepen in de vaart
kwamen en stolselmatig aan hunne bestrijding
werden dienstbaar gemaakt. Thans behoort
zeeroof (zie aldaar) — en dan nog op zeer kleine
schaal —in Ned.-Indië tot de hooge uitzonderin
gen. De beruchtsto zeeroovers waren de Ilanoen’s van Mindanao (Philippynen).
B i r o w a n g. Mak.-Boeg. vlerkprauw met
één mast (mastbok met drie pooten) en rechthoe
kig zeil.
Blandongan. Vry smalle visschersprauw
in Banjoewangi van Madoereesch vlerkdjoe&oe/n/type met gevorkten voor- en achtersteven en
opgehoogde boorden. Ze heeft één mast met
trapezium vormig zeil en achter den mast een
verbreeding, waarop do roeiers een plaats
vinden.
B 1 a t i k. Andere naam voor majang op Poelo
Këmbang in Straat Madoera.
B o e n g. Dajaksche naam voor een prauw
met stompe stevens. Zie H a r o k.
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D j é n g g o 1 a n (d j anggolan). OostB o k a. Kleine prauw uit één boomstam, met
Javaansch handelsvaartuig van ongeveer dezelf
en zonder vlerken, op de Aroe-eil.
B ö t. Naam van Europeescke sloepen in
de gedaante als de A 1 i s-a 1 i s, doch grooter en
met vaste overdekking. Het is kenbaar, behalve
Atjèk en Riau.
Brockoetan. Handelsprauw op Java
aan de gespleten vóór- en achterstevens, aan
met scherpe kiel en puntige naar binnen gebogen
twee rijen zwarte blokjes op den witgekalkten
stevens, liet dek is van planken en in liet mid
romp, als de koppen van scheepsnagels. Djfinggoden is een kajuit met kadjangd&k. l)e eenige
lan beteekent letterlijk transport- of beurtvaarmast gaat door het dak van de kajuit.
tuig.
De djénggolan wordt iu O.-Java en Madoera
Dab. Kleine Aroeneesclie djoekoeng als B 6 k a.
D a o e p-d a o e p of D a o e b-d a o e b. Vrij
ook door nènèr visschers gebezigd om vischtergroot riviervaartuig op Borneo en Sumatra,
rein te zoeken en tot vervoer van nènèrbibit. Nènèr
waarvan de boorden aanmerkelijk met kadjang
zijn de larven (bibit) van de bandëng, een geliefde
opgehoogd worden, wanneer het stroomver
viseksoort, die in vijvers nabij het strand ge
kweekt wordt.
snellingen moet passeeren. Alsdan wordt het
als een vlot bestuurd, namelijk met twee zeer C\,X> j o e k o ejLg (Jav.). Beteekent in het alge
méén' liet type der vaartuigen, welker romp
lange riemen met ronde bladen, dajoen paling,
Ijawas, één vóór en één achter, ten einde, waar
geheel of gedeeltelijk uit één uitgeholden boom
noodig, scherpe wendingen te kunnen maken. Dastam bestaat. Die, welke geene opgehoogde boor
den hebben, dienen bijna uitsluitend voor de
(h)oep beteekent in het Kajan-Dajaksche prauw
riviervaart en de kustvisscherij of worden door
in het algemeen.
de groote prauwen op sleeptouw genomen om,
D è r m a j o e. Geheel van planken opgebouwd
vischvaartuig (zonder gekromde stevens) in
bij het uitzetten der netten, in het algemeen als
W.-Java en afkomstig van Indramajoe.
sloep dienst te doen. Op zee gebruikt, hebben zij
D j a g o h a n (D j a g o w a n). Javaansch
meestal een korten lossen mast, ook van bamboe,
handelsvaartuig, gelijkende op de p a n t j aen zijn — behalve in het Maleische gebied —
gewoonlijk van vlerken, eenzijdige of dubbele,
1 a n g.
D j a 1 ö k a w é. Atjèhsche langwerpige, smalle
voorzien. De Madoereesche djoekoengs hebben
kano uit één boomstam met spitse stevens en
steeds vlerken en eigenaardige ramvormige ste
geringen diepgang, soms met één mast. Uitslui
vens.
tend voor de vischvangst bestemd.
De opgehoogde vlerkdjoekoengs gaan tot ver
Djalö klibeuët. Als boven, doch zeer
in zee en worden zoowel voor visch- als transport
klein, zonder mast; wordt met de dubbele pa
en handelsdoeleinden gebezigd. De Madoereesche
gaai geroeid.
groote djoekoeng wordt, voorzooveel betreft de
Djalö koesangka (peusangka).
zeevisseherij, langzamerhand door de Javaansche
Ais djalö ka toé, doch wordt ook tot vervoer van
rnajang en alis-alis verdrongen.
goederen langs de kust of op de rivieren gebruikt.
Naar gelang van den vorm en de bestemming
D j a f o e r. Benaming van verschillende
der djoekoengs worden zij door een tweeden daaraangekoppelden naam nader aangeduid.
soorten van vaartuigen. Djaloer beteekent letter
Hier en daar duidt het woord djoekoeng zonder
lijk slechts „kiel” of „kielplaat” en zoo worden
meer een bepaald soort van vaartuig aan, zooaJs
in Indragiri en Palembang kleine, platte, uit één
ondiep uitgeholden, boomstam bestaande prau aan de Zuid- en Oostkust van Java voor de
wen, die eigenlijk niet veel meer dan „kielplaat”
kleinste een- of tweepersoons kano’s als d j at è n en d j ë g o n g; zie aldaar.
zijn, ook djaloer genoemd. Zij zijn soms zoo klein,
De vlerkprauwen van Bali worden ook slechts
dat zij slechts één man kunnen dragen.
Aan de Westkust van Sumatra verstaat men
djoekoeng genoemd.
Djoekoeng arad. Een djoekoeng met
echter onder djaloer een vrij groote vlerkprauw,
opgeboeide boorden en hoogoploopende gebogen
waarvan het onderste gedeelte van den romp uit
stevens, zonder vlerken en mast, waarmede in
één uitgeholden boomstam bestaat en verder
W.-Bantam gevischt wordt met het pajangaradmet planken is opgebouwd. Ze heeft twee masten
net, een treknet met kleine mazen.
en een vrij lange kajuit achter, die over de boor
Djoekoeng d j a 1 a. Een kleine djoekoeng
den en den achtersteven keenschiet en in een
van Madoereesch type in Banjoewangi, waarvan
platten spiegel eindigt. Er zijn er ook met drie
masten.
de boorden met kudjang zijn verhoogd; zonder
mast en met een eenzijdige vlerk. De andere zijde
D j a t è n. Kleine één- a tweepersoons visvan het vaartuig blijft vrij voor het uitwerpen
schersprauw aan de Zuidkust van Java, van het
van het werpnet {djala).
djoekoengtype zonder opgehoogde boorden,
Djoekoeng d j a r i n g. Mede een vlerkvoor en achter in horizontaal afgeplatte spitsen
djockoeng van Madoereesch type in Banjoe
eindigende. Ze wordt dikwijls met de dubbele
wangi, vrij groot, met gevorkte vóór- en achter
pagaai geroeid. Men waagt zich hiermede tot
stevens, een ophooging der boorden met twee
ver in zee.
planken en een langen houten mast met trape
Een andere Oost-Javaansche prahoe djatèn
ziumvormig zeil. Achter den mast is een verschijnt dezelfde te zijn als de prahoe mandit; zie
breeding als zitplaats voor de roeiers. Ze dient
aldaar.
tot het vissehen met de djaring, een treknet.
D j ë g o n g. Klein visscJhersvaartuig aan de
Djoekoeng djatèn. Eenvoudige visZuidkust van Java als de djatèn.
sehersdjoekoeng van Madocreescli type, in het
Ook de naam van een groot, van planken
Rëmbangscbe in gebruik.
opgebouwd visschersvaartuig in W.-Java.
Djoekoeng d j ë g o n g. Een uit planken
D j ë g o n g panoearakan (dj. panopgebouwd visschersvaartuig in Krawang.
dj a 1 a n). Soort lokprauw voor de visch vangst,
Djoekoeng
k ö m a n a k.
(d j. p ëongeveer als prahoe m a n d i t; zie aldaar.
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ngana k). Kleine djoekoeng in W. -Java, zonder
jonk, met twee en drie masten, hooge achter
ophooging der boorden en zonder vlerken; wordt
plechten breeden^spiegel. De vorm van het.
als sloep door de majangs mede genomen.
achterschip doet denken aan dien der Mak.-Boeg.
Djoekoeng loemboeng. Een djocp a d o e w a k a n g s.
koeng met rechtopstaande vrij hooge boorden,
De speelgoedscheepjes worden in het Maleisch
bijna geheel overdekt door een dak van kadjang.
ook djoeng genoemd.
Reisvaartuig in de bovenstreken van Borneo,
Djoenkoeng (djongkong). Het Magebouwd speciaal met het oog op de stroom
leische woord voor djoekoeng Men verstaat in de
versnellingen (Ham) in de rivieren.
Maleisehe landen daaronder een kano niet zoo
Djoekoeng m a n t j i n g. Heeft denzelfden
plat als de d j a 1 o e r.
vorm als de djoekoeng d j a r i n g, doch
In Oost-Borneo noemt men ook djoengkoeng
is kleiner; heeft een korten houten mast met een
of djoekong een zeer lange, doch smalle prauw
driehoekig zeil. Ze wordt in Banjoewangi voor
met in het midden een overdekt hekwerk en
de visscherij met de lijn gebruikt.
waarmede men betrekkelijk verre reizen doet.
Djoekoeng mantjingan. Kleine
D j o h o r a n. Een geheel van planken opge
vlerk djoekoeng van de Noordkust van Madoera
bouwde visschersprauw met afgeknotte stevens
voor de lijnvisscherij.
in K ra wang.
Djoekoeng pajang. Vrij groote vlerk D j r o e p i h. Een vaartuig van Madoereesch
djoekoeng van Madoereesch type aan de Noord
djoekoengtype met vlerken, opgehoogde boorden,
kust van Madoera, is ongeveer even lang als de
eenvoudig afgeknotten voorsteven en niet-gemajangs en is ook, evenals de majangs, voor de
vorkten achtersteven. Wordt in het Bësoekische
voor het inzamelen van schildpadeieren gebruikt.
visscherij met het pajang net (groot treknet)
bestemd. Ze wordt met vijf personen bemand
D o b. Kleine vlerkprauw op de Aroe-eil., on
en blijft soms dagen lang, namelijk in den lajanggeveer als de Bok a.
D o e a n g a. Naam voor vaartuig in het al
(een vischsoort) tijd, in zee. De gevangen visch
wordt niet geconserveerd, maar eiken dag door . gemeen bij de Toradja’s in Midden-Celebes.
opkoopers overgenomen en naarden wal gebracht.
D o u d e i. Naam voor „prauw” in het alge
Djoekoeng paloentang. Borneosch
meen in de Minahasa (Menado).
vaartuig van ongeveer vijf M. lang en één M.
Don d ei blotoe. Kleine kano. Zie B ebreed.
lotto.
Dondei kalebat. Groote vlerkprauw.
Djoekoeng pantjing. Kleine prauw
met eenvoudige afgeronde stevens, soms van
Dondei timbiloeng. Kleine vlerk
een eenzijdige vlerk voorzien; dient voor de lijn
prauw.
visscherij in W.-Bantam.
È 1 o h a. Visschersvaartuig uit één stam ge
Djoekoeng pangopekan. Een vlerkhouwen met vlerken, die rechtstreeks op de
boorden of op uitgespaarde verhoogingen daar
djoc.koc.ng van Madoereesch type aan de Noord
kust van Madoera, als de djoekoeng pa
van rusten, en zitbanken, in gebruik op het eiland
jang, doch kleiner en bestemd voor de vischEnggano ten Westen van Sumatra. De versie
vangst met de pajang pangopekan, een niet groot
ring der stevens met uitgesneden vogels of
treknet.
vogelkoppen wordt bij het te water laten aan
Djoekoeng panga m pakan. Een
gebracht.
visschersvaartuig in Bantam en de Lampongsche
È r è t a n. Overvaartvlot; zie B a n d o edistricten van het djaloertype met zeer opge n g a n.
hoogde boorden, vóór en achter spits oploopend.
F a k a t o r a. Goed zeewaardig roei- en zeilDjoekoeng
parenggaean.
Vrij
vaartuig met één mast en trapeziumvormig zeil
groot visschersvaartuig, lang de Zuidkust van
in gebruik bij de Galélareezcn (Halmahéra), ook
Borneo gebruikt voor het visschen mot de renggè
bij de Galélareesche kolonie op het eiland Boeroe..
G a g a p (kaka p). Snelvarend roeivaar
of zegen.
Djoekoeng s o e d o r. Kleine visscherstuig, destijds bij de zeeroovers in gebruik voor
kano van Borneo.
kruisersdiensten, dus dat op kondschap werd
Djoekoeng t a m b a n g a n. Vaartuig
uitgezonden. Zie Binta (k).
met zitbanken te Bandjërmasin, om personen
G è t è k. Javaansche naam voor vlot van
over de rivier te brengen. Ook als kustvaartuig
bamboe of hout; zie R a k i t.
bekend.
G i 1 a 1 a. Ranke, zeer snelvarende roeiboot,
D j o e 1 o e n g. Vrij groote handelsprauw in
vroeger in de Molukken in gebruik.
het Oosten van Madoera en in Banjoewangi in
G 1 a t i k (b 1 a t i k). Andere naam voor
gebruik on gelijkende op de Mak.-Boeg. pa do emajang.
w akang s, met een los dek van bamboelatten.
Go bang (G o e b a n g). Klein, goed zee
Ook een kleine vlerk djoekoeng in Madoera,
waardig handelsvaartuig op Borneo, Banka,
Billiton, Karimata-eil. en Sumatra met kiel,
waarvan de achtersteven als een visclistaart uit
uitstekonden scherpen voorsteven en rechten
gesneden is en daarom naar de visch djoeloengachterstevon, een planken dek, houten kajuit en
djocloeng, langwerpig met spitsen bek, wordt
één mast met driehoekig zeil. Ook voor personen
genoemd.
vervoer. In O.-Borneo wordt een riviorprauw,
D j o e 1 o e n g-d j o e 1 o e n g. Handelsvaar
welke in het middon aan weerskanten van een
tuig van Celebes met dubbele vlerken en een
hekwerk is voorzien en voor het vervoer van
tweebeenigen mast, soms van bamboe De voor
rotan en gètah dient, ook gobang genoemd.
steven loopt hooger op dan de achtersteven.
Gorab (gora p). Groot roeivaartuig, „ga
Ook een Maleisehe prauw met één a tAvee en
lei” van Arabischen oorsprong, thans niet meer
kelvoudige masten, gelijkende op de p ö n d j nin Ned.-Indië in gebruik, wordt echter in oude
d j a b, doch kleiner.
koloniale bronnen meermalen genoemd.
D joon g. Groot Chineesch handelsvaartuig,
Supple ment.
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H a k a. Ambonsche vlerkprauw; zie w a n gk a n g.
H a r o k-k a j a n. Borneosch riviervaartuig
uit één boomstam uitgehouwen met recht op
staande vrij liooge boorden; zeer geschikt tot het
bevaren der stroomversnellingen. IJarok beteekent- in het algemeen een prauw met spitse ste
vens. Zie B o e n g.
Idawang. Prauw der Aroe-eil., zonder
vlerken, in gebruik bij de parelvisscherij.
Idjon-idjon. Geheel uit planken opgebouwd vaartuig in O.-Java voor personen- en
goederentransport, tevens voor de visscherij
gebruikt.
1 n a n g. Als idawang.
I s j a. Zeer smalle en uiterst ranke éénmans kano, uit één stam, met glad-ronden bo
dem, gebogen voorsteven, eindigende in een
langen, puntigen, horizontalen spriet en korteren, eenigszins afgeronden achtersteven, in
gebruik op het meer Sëntani bij de Humboldt
baai, X.-Xieuw-Guinea. De roeier (met pagaai)
zit op de naar binnen gebogen boorden met de
voeten voor elkaar en opgetrokken knieën.
Moet hij één hand vrij maken, dan houdt hij met
de andere, al manoeuvreerende met de pagaai,
het vaartuig in evenwicht; heeft hij zijne beide
handen voor iets anders noodig, dan brengt hij
zijne beide beenen schrijlings over de boorden in
het water en weet daarmede het omkantelen te
voorkomen. Voor de vrouwen zijn er afzonderlijke
kano’s. Zie K a j i.
J a v o e-n (J ö-mb ë). Naam van „vaartuig”
in het algemeen in Z.-O.-Xieuw-Guinea.
J a-b ë j a v o e-n.Groote prauw in Z.-O.-NieuwGuinea.
J ó. Vaartuig op Jamna (Xieuw-Guinea) met
één linksche vlerk.
Jonk. Hollandsch-Chineesch woord voor
d j o e n g.
K a d a 1. Andere naam voor majang.
Kadraaier. Zoo worden door onze zee
lieden genoemd de kleine prauwen met koop
waren (allerlei kleine benoodigdheden en versna
peringen), die aan de opvarenden van de op de
reede liggende schepen worden verkocht. Het
woord is afgeleid van „kaaidraaier”. Zie ook
B i d o e k.
Kadjangan. Zie Prahoe k ad j angan.
K a j i. Kano uit één stam, speciaal voor de
vrouwen, op het Sëntani meer, grooter en sta
bieler dan die der mannen. Zie I s j a.
K a 1 a m b a. Groote handelsprauw met twee
masten op Nias. Vele daarvan zijn reeds omge
bouwd tot laadprauwen en magazijnen, goedang,
nadat de Paketvaart Mij er haar booten laat
varen; een der vele voorbeelden vun het ver
dringen, tot vernietiging toe, van de Jnlandsche
scheepvaart door de stoomvaart.
Kaloeloes(këloeloes, këloekoes).
Een reeds lang uit de vaart verdwenen vaartuig
van Javaanschen oorsprong. De Portugeezen
spraken, blijkens hunne oude koloniale ge
schriften, van calaluz.
Kanalkan. Verheven term voor een vorste
lijk vaartuig, letterlijk het vaartuig, dat door den
vorst bestegen wordt.
Ook de naam van een kleine kano, die bij de
Boegineesche rooversprauw B i n t a (k) als
sloep dienst deed.

K a n t i n(g). Zie J? r a h o c-k a n t. i n.
lv a p a 1. Algemeen in Ncd.-Indië gebruikt,
van het Tamil overgenomen woord, ter aan
duiding van op 'Europceschc wijze getuigde
schepen. De Makassaren maken er van kdpala.
K a r è k è t. Madoereeschc vlerkprauw voor
het visschen met de zetlijn, pantjing karckèt.
Karroessi. Noefoorsche (Noord-NicuwGuinea) naam voor een groote, uit planken op
gebouwde prauw.
K a t o e r. Oude, niet meerjgebruikelijke naam
van een soort Javaanse!) oorlogsvaartuig met één
mast, dat ook als een galei kon geroeid worden.
Het woord is waarschijnlijk uit Vóór-lndië af
komstig en de woorden ad«r (Port.), cutter (Eng.)
en kotter (Ned.) schijnen daarvan afgeleid.
K e m p a n g. Riviervaartuig van het d j a
loer type in Sumatra’s Oostkust en Riau Lingga archipel.
Kënabat bogoloe. Vroeger oorlogs
vaartuig van de Mèntawei eil. (ten Westen van
Sumatra), met groote vlerken, waarvan de
dwarsliggers met een schuin over het dak van de
ka j uit Ioopende lat met de masten verbonden zijn.
Aan vóór- en achtersteven worden zeer lange,
gebogen sprieten, voorzien van hangende palm
bladeren, als versiering aangebracht. De be
manning bestond vaak uit honderd koppen.
K i r a p. Visschersvaartuig der Sangi- en
Talaudeil.
K i t j i. Scheepje met Europeesch tuig (brik,
jacht). Vgl. het Hollandsche kitsen het Engelsche
ketek. Kitji dagang,
handelsvaartuig:
K i t j i p e r a n g, oorlogsvaartuig.
K 1 è w è. Opgebouwde vlerkprauw in Atjèh,
bestemd voor handelsdoeleinden.
K 1 i t j i r a n. Klein visschersvaartuig van
het djoekoengtype in Pékalongan voor strand- en
riviervisscherij met lijnen en kleine netten.
K o e. Benaming van prauw in het algemeen
in Z. -W.- Nieuw-Guinea.
K o e n t i n g (I\ o n t i n g). Een der vele
namen van de visschersprauwen op Java van het
majangtype; de koenting behoort tot de
grootere.
Kólèk (k ó 1 i k). Algemeen in Ned.-Indiö
verbreide benaming voor een prauwsoort, echter
niet overal voor dezelfde soort.
Het Maleiseh kölik, zonder meer, duidt aan
een zeer kleine kano, uit één boomstam bestaande,
waarin gewoonlijk slechts voor één persoon en
hoogstens drie plaats is en speciaal voor de lijn visscherij bestemd; ze is iets grooter en niet zoo
plat als de d j a 1 o e r.
De Atjèhsche koele is een vrij groote handels
prauw met één k twee masten en soms met twee
roeren.
In W.-Java is kólèk, ook wel kólèk t ë t ap,
de gewone naam voor een groote majang met
smalle stevens, die ook in W.-Java (Batavia)
wordt vervaardigd. De romp is gewoonlijk wit
gekalkt of geverfd, met een rooden of zwarten
band langs de boorden en, beneden de waterlijn,
ook rood of zwart gekleurd. De vroolijke kleuren
wit en rood voor vaartuigen van W.-Java maken
een uitzondering. Op de Duizend-eil. wordt de
kólèk, behalve voor de visscherij, ook uls vrachtprauw gebezigd.
Verder kent men in hot Bësoekischeeen kólèk,
die van de zooeven genoemde geheel afwijkt en
meer overeenkomst met een sloep met spits op-

-

S

f
VAARTUIGEN.
loopenden voorsteven of een Riausche sampan
vertoont. De boorden zijn opgehoogd en kot
vaartuig heeft verder een dak van kadjang, óen
mast , een soort van boegspriet en een op Europeesche wijze aangebracht roer. Het zeil is van
het rechthoekige Mak.-Boeg. model. De prauw is
in gebruik bij de Boegineezen in Bësoeki voor
het inzamelen van schildpadeieren.
K ö 1 è k p o e k a t. Vaartuig van het kleine
majangtype, in Bantam gebruikt voor het vis
sollen met de poehal kèinboeng, een net om kèmboeng, een soort makreel, te vangen. Ook deze
prauw is met heldere kleuren geverfd.
K ó 1 è k s é r o. Wordt gebruikt om de viscli
uit de sèros te halen, heeft vaste vischkaren aan
boord. Zie sampan séro.
K ö 1 è k a n. Is in W.-Java de naam van een
kleine soort van m a j a n g. Jn O. Java (Pasoeroean) is de lcölèkan weer wat grooter, ook van
het majangtype, maar mist het S-vormig orna
ment als verlengstuk van de pèlandcmg, die de
m a j a n g s van Oost-Java steeds hebben.
Te Soerabaja wordt een soort prauw, die voor
personen- en goederenvervoer, hier en daar mede
voor de visscherij gebruikt wordt, maar van het
majangtype afwijkt, ook hólèhan genoemd.
Een dergelijk vaartuig van het eiland Sapoedi,
ten Oosten van Madoera, met een compleet dak
van planken en voor grootere tochten geschikt,
draagt ook al den naam van kölèkan.
K ó 1 è-k ó 1 è. Een Ambonsehe orëmbaai
met vlerken.
K öj ik mantang ) Vaartuigen van het
Köliksëlat
• köliktype in den
Kólik tam bang j Riauschen archipel,
zoowel voor visscherij als transport van personen
en goederen tusschcn de eilanden in gebruik.
Kólik t ë t a p. Is grooter en kan zes en
meer personnen bevatten; ligt vaster op het
water (tètap = vast, bestendig).
Koenting (k o n t è n g,
koentin g a n). Andere namen voor majang s.
• Kor r a-k o r r a (korakor a). Hot gebied
dei' korra korra's strekt zich over de Molukken en
W.-Nieuw-Guinea uit. Reeds voor onze komst in
de tropen werden die vaartuigen van betrekkelijk
groote afmetingen vervaardigd en voor oorlogs
doeleinden gebezigd; in den Compagnies tijd wor
den zij door het gebruik, dat daarvan bij de
hongitochtcn tot bescherming van het mono
poliestelsel gemaakt werd, berucht.
Die vaartuigen waren reusachtige orfanbaaien
met zeer groote en breede vlerken, bestaande
uit meerdere dwarsliggers en overlangsche drij
vers, welke dry vers voorzien waren van twee iï
drie rijen banken, waarop de vele roeiers met
hunne pagaaien gezeten waren. Met de vele
roeiers in de boot zelve waren zij honderd tot twee
honderd man sterk. Geroeid werd, zooals in de
Molukken gebruikelijk, op de maat van muziek
of zang.
De korra-korra's waren zelf zeer breed, hadden
midden-in een overdekt verblijf en zeer hooge
in een punt eindigende, oploopende stevens,
welke van snij- en schilderwerk waren voorzien.
Zij waren ook voor het zeilen ingericht, doch
zulks kon slechts onder de gunstigste omstandig
heden plaats hebben, daar het logge gevaarte,
bij eenigszins holle zeeën, niet meer naar behooren
kon manoeuvreeren on gevaar liep uit elkander ge
slagen te worden. Uiteraard waren zy bewapend
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en wol mot kleine stukjes en handwapenen.
Elk voornaam hoofd had zijn korra-korra en,
zooals te begrijpen valt, trachtte men elkander,
wat grootte en fraaiheid van vaartuig aangaat,
de loef af te steken. In Valentyns „Oud en Nieuw
Oost-Indiün” vindt men eenige teekeningen van
korra-korra'sThans ziet men dergelijke groote korra-korra's
niet meer Op de Sangi- en Talaudeil. ten N.O.
van Celebcs, zijn nog vaartuigen van dien naam,
doch van kleiner afmetingen, en in den Timor
archipel, namelijk in de kampoengs Lamakéra
op Solor en Lamararap op Lomblèm, zijn kleine
vlerkprauwen, ook lcorra-korra genaamd, met
een uitbouwsel aan den voorsteven, waarop
de harpoenier staat, voor de walvischvangst in
gebruik. De 40 ük.50 M. lange harpoenlijn wordtaan
de prauw vastgemaakt. Trekt de geharpoeneerde
walvisch het ^vaartuig mede in de diepte, dan
springen de daarop voorbereide opvarenden, 8 a
10 man, bij tijds in zee, zwemmen naar een andere
klaar liggende prauw en wachten er tot het ge
wonde dier weer boven komt, om dan, zoo mogelijk, een tweede en later een derde prauw aan
den tros vast te maken. De zoodanig belaste,
toch weder duikende walvisch raakt eindelijk
uitgeput en wordt dan naar den wal gesleept,
De juistheid der meening als zoude korrakorta eene verbastering van koera-koera, de
Maleischc naaiu voor schildpad, zijn en het vaar
tuig zoo genoemd van wege zijn overeenkomst
met een schildpad, is aan twijfel onderhevig.
Eene andere meening zoekt verwantschap tusschen korra-korra en kölè kölè.
Kro m a n. Is een kleine pëdoe wang (zie
aldaar), op Madoera en de eilanden ten O.
daarvan in gebruik.
Kruisorëmbaai. Groote orémbaai, vroe
ger ook gebruikt voor de /ioji^itochten, later voor
transport van ambtenaren, doch sedert vrij lan
gen tijd in onbruik geraakt.
Kruisprauw (k r u i s b o o t). Tot be
teugeling van den steeds grooter afmetingen
nemenden zeeroof in geheel Nederl.-Indië
(zie bij B i n t a (k). werden door de Indische
regeering in de eerste helft der negentiende
eeuw vier en dertig vaartuigen, kruis prauwen
genaamd, in dienst gesteld en in verschillende
gewesten gestationneerd. Zij waren geheel met
Inlanders bemand en, om geen argwaan te
wekken, werden zij oorspronkelijk in den trant
der rooversprauwen opgetuigd, doch later doel
matiger op Europeesche wijze. Toen zij niet
meer ter bestrijding van den zeeroof noodig,
waren, zijn zij nog lang voor het vervoer van
ambtenaren op dienstreizen bestemd geweest,
waarvoor zij, met een ruime kajuit en een breed
dek, zeer geriefelijk ingericht waren. Verder zyn
zij aan opnemingsvaartuigen toegevoegd ge
weest. Thans zijn er niet meer onder dien naam
in de vaart.
Ook aan sommige Inlandsohe vorsten, o. a.
dien van lliau-Lingga, werd de verplichting op
gelegd, een kruisprauw in dienst te hebben,
waarvoor zy van het Gouvernement een indemni
teit voor het onderhoud ontvingen. Deze vaar
tuigen hadden dikwijls den vorm en het tuig
van een p ö n d j a d j a b, een ook door de
roovers vcol gebruikte prauwsoort; twee masten,
die gemakkelyk konden noergelegd worden en
een hut achterop. Zy konden ook met suc-
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ces geroeid worden en wel met lange riemen.
L a j a n. Atjèhsch visscliersvaartuig. Zie L ë1 a j a n.
■ L a m bo..e_ (Mal.L. Een soort van sloep.
‘
Lamboe t. Visscliers vaartuig in O.-Ja va
met Europeescli roer en tuig, veel overeenko
mende met onze gewone sloep.
In Madoera en Boelèlèng (Bali) zijn ook
vrachtprauwen van dezen naam.
L a n o n g. Groot, diepgaand rooversvaartuig
met twee masten, twee a drie rijen riemen boven
elkander en bemand met soms honderd vijftig
koppen; kon zich niet snel bewegen. Zie B i nt a (k).
L a n t j a. Groot, Maleisch handelsvaartuig
met drie masten en razeilen. Vroeger werden deze
vaartuigen op het eiland Lingga (Riau) vervaar
digd.
L a n t j a n g. Maleisch oorlogsvaartuig uit
vroeger tijd met raas, doch zonder spiegel.
Ook een lang roeivaartuig uit vroeger tijd
met plaats voor vijftig roeiers, bij de zeeroovers
in gebruik. Zie B i n t a (k).
L a n t j a n g (rantjang) p o e k a t. Het
Atjèhsche visscliersvaartuig bij uitnemendheid,
langwerpige smalle boot met kiel en spitse ste
vens, lang Inlandsck roer en roeiriemen. Zie
Praho e-p o e k a t.
Ook een Maleische handelsprauw, breed on
kort, met doorloopend dek, dat door eene over
dekte laadruimte wordt afgebroken, één mast
en boegspriet draagt den naam van 1 a n t j a ng
p o e k a t.
Lantjaran. Snelzeilend oorlogsvaartuig,
uit vroeger tijd, door de Portugeezen lanahara
genoemd. De naam is waarschijnlijk afgeleid van
lanljar, het vlug vooruitschieten als een slang.
Lantjangs en Lantjarans hadden
vermoedelijk veel overeenkomst met de p ë nd j a d j a b.
L a s a r a. Naam op het eiland Nias van een
mythische wonderbare prauw, die uit zich zelf
wist te varen.
L a w a k (1 a w a k a n, 1 ë 1 a w a k). Do
kleinste visschersprauw van het djoekoengtype
op de N. kust van W.-Java.
L ë 1 a j a n. Groote handelsprauw ter W.
kust van Sumatra met drie masten, twee roeren
en achter een hut, die buiten boord uitsteekt.
De laadruimte loopt door tot de voorplecht,
wordt door een dak gedekt en heeft met buiten
communicatie door een luik tegen het boord. Do
boorden zijn naar voren als vleugels verlengd en
door een zwaren rib vereenigd.
Het Atjèhsche 1 e u 1 a j a n is de naam van
een opgebouwd handelsvaartuig met vlerken.
L é p a-1 é p a. De Mak.-Boeg. naam voor een
prauw van het djoekoengtypc, letterlijk beteekenend „plat”, dus platbodemd. Zij kunnen een
zijdige en dubbele vlerken hebben en ook zonder
vlerken zijn.
Ook in de Molukken heeten dergelijke prauw
tjes lèpa-lèpa; in Ambon zijn zij gewoonlijk met-,
in Halmahéra zonder vlerken.
Lépa-lépa p a 1 e w a i t o e w a 1 i.Slechts
voor één man bestemde kano in Zuid-Celebes met
een eenzijdige vlerk en één mast, gebruikt voor
het visschen met de lijn.
L é p a-1 é p a p a d a r i. Als voren voor het
visschen met het werpnet.
L é p a-1 é p a Budo. Prauwtje in Z.-Celebes
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om visch op te jagen en in het net tc doen sprin
gen.
L ï s-a 1 i s. Zie A 1 i s-a I i s.
Loemboeng. Lang en smal riviervaartuig
in O.-Borneo voor verre reizen. Vóór- en achter
steven zijn wel eens uitgesneden respectievelijk
als drakenkop en drakenstaart. In het midden
van het vaartuig bevindt zich een overdekt ver
blijf.
Loen g-d j o e 1 o o n g. Zeer kleine vlerkdjoekoeng voor de lijnvisscherij aan de N. kust
van Madoera. Zie D j o e 1 o e n g.
L o n d é. Vlerkprauw op de Sangi- en Talaudeil., ten N. van Celebes, met één mast; bestemd
voor de lijnvisscherij.
L o p i. Het Bimaneesche woord voor vaar
tuig in het algemeen. Vlerkprauw van Soembawa
en Saleier,
M a j a n g. Het Javaansche vaartuig bij uit
nemendheid voor het visschen met de groote
zegen, pajang, is de wajang. Haar gebied heeft
zich waarschijnlijk van de N.kust van MiddcnJava zoowel naar Oost als naar West over de
geheele N.kust van Java verbreid en zij zal, naar
het zich Iaat aanzien, ook in de Madoereesche
wateren de djoekoeng als voornaamste vischprau w
verdringen. Het is een geheel van djati opge
bouwd, bijna platbodemd, open vaartuig met
gebogen kiel en lage, naar voren en achteren een
weinig oploopende boorden, en dat door zijn
groote breedte (± 3 M.) bij een lengte van ±12
M. en lage plaatsing van gewichten zeer stabiel
op het water ligt; heeft één mast, iets vóór het
midden, met een achteruithouder op den achter
steven en voert een groot trapeziumvormig zeil.
Het is een zeer goed zeiler en neemt weinig water
over; het minste briesje is voldoende om het
vaart te geven en zoo lang de wind ruim inkomt,
kan het den kamp met op Europeesche wijze
getuigde vaartuigen gerust opnemen. Door wijzi
ging van den stand van zijn eenig zeil wordt met
de windkracht rekening gehouden. De mast is
gewoonlijk van hout, echter bij kleine wajangs
ook van bamboe; sommige kleine wajangs heb
ben vlerken, hetgeen bij de grootere nooit voor
komt. Het karakteristieke van de wajang is ge
legen in hare oploopende gekromde stevens met
naar binnen (terug) gebogen uiteinden, welke
stevens overigens plaatselijk cenigszins verschil
len, hetzij puntig uitloopende en als horens ge
vormd, hetz\j recht of vierkant afgesneden.
Practi8che beteekenis kan aan een en ander niet
gehecht worden.
Het roer is van gewoon Inlandseh model,
hangende aan een stut of wel een lange riem in
een strop op de roerdoft; het anker van hout, met
een steen bezwaard.
Bij stilte wordt do wajang met korte riemen,
gestoken door stroppen, gaande door klossen op
het boord, voortgeroeid. Daar zij scherp van
vóór en achter is, wordt met het roeien eene be
vredigende snelheid bereikt.
De achteruithouder van den mast, waaraan
in O.-Java een S-vormig verlengstuk, pèlandang,
wordt gevoegd, wordt vaak met reepen gekleurd
katoen, vlaggetjes, belletjes, bundels gekleurde
vezels versierd. De ruimte onder de doften is
in vakken, pètalc's verdeeld, waarin de visschen
worden geborgen; het aantal pètak's verschilt
naar de grootte van het vaartuig en is hoogstens
negen, waarvan drie vóór den mast.
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Vaartuigen van het majang type wordon
echter niet uitsluitend voor de visscherij, maar
ook voor het overbrengen van goederen gebruikt.
In het laatstgenoemd geval hebben zij midscheeps
een dak ter beveiliging van de lading. Wordon
zij als loodsbooten gebezigd, dan hebben zij een
gezonken hut achterop. Meestal hebben alle
majangs een kleine prauw, djoekoeng, als sloep
op sleeptouw.
Behalve in grootte, verschillen de majangs
weinig van elkaar, doch er bestaat een zeer
groote verscheidenheid in hunne namen, soms
naar het schijnt, zeer willekeurig toegepast,
zoodat bijv geheel gelijk vormige prauwen in
twee aangrenzende plaatsen anders genoemd
worden.
Tn Bantam zijn de boorden wat meer opge
hoogd in verband met de hooge zeeën in Straat
Soenda.
M a j a n g a n. Andere naam voor majang.
M a n 8 o s o e. Groote prauw in W.-NieuwGuinea.
M e u d a n g ara (mêdang ara.) Atjèhsche handelsprauw met twee masten en twee
roeren: tien tot twintig kojun (Ikojan = 2 ton)
kunnende laden.
Mëlangbong (mëlangbang). Zie
Pralambang.
M enting (koemënting, tjoem ë n t i n g). Naam van een kleine soort majang.
M o 1 a n g a n. Madoereescke vlcrkprauw, ge
bruikt bij de Tènggirivisscherij, voor één a twee
personen en den stuurman, die een lijn met drie
haken vasthoudt, terwijl het vaartuig met goede
vaart vooruitgaat. De tènggirVs zwemmen aan de
oppervlakte en de niet bezwaarde haken blijven
door de vaart, waarmede zij voortgetrokken
worden, ook aan de oppervlakte.
M o 1 o a n. Kleine Madocrecsche vlerk djoekoeng
zonder vasten mast, op Sapoedi voor de visscherij
in gebruik.
M nndèt. Een visschcrsvaartuig op Madoera
van het groote majangtype.
N aha n g. Aroeneesche prauw zonder vler
ken, gebruikt bij de parclvisscherij.
N g o r è k. Een door G. F. de Bruyn Kops Sr.
opgegeven naam van een O.-Javaansch vaartuig;
vermoedelijk niet anders dan een A 1 i s-a 1 i s,
gebruikt voor het visschen met de pantjing
korèk, een samengestelde lange lijn.
N i j o n. Vlorkprauw van Batjan.
N i t i h. Madocrecsche prauw met scherpe
kiel, puntig oploopenden voorsteven en staartvormigon achtersteven, één mast en driehoekig
zeil.
Of a (Ofak). Algemeene naam voor vaar
tuig op Roti.
0 f a m a e i k. Rotineesche vlerkprauw.
O f a b a 1 o e k. Zie B a 1 o e k.
0 m p o. Naam van een vlerkprauw in Bima.
a r o e b a i,
(o r o b a i 1,
Orëmbaai
aroembai), Waarschijnlijk eon verbastering
van het Maleischo rambaja, staatsievaartuig;
wordt uitsluitend in de Molukken gebruikt voor
opgebouwde kielvaartuigen zonder vlerken,
welker romp veel overeenkomst met dien der
majang prauwen op Java heeft. De stevens zjjn
zeer hoog oploopend, achter recht en eindigen in
eon punt, zijn meestal rijk met snijwerk versierd.
Bij de uitsluitend voor de vischvangst bestomde orëmbaai8 liggen do doften over de gehcole
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lengte van het vaartuig, in het midden een ruimte
tot berging der netten openlatende. Zij worden
met pagaaien geroeid en de zestien tot twintig
roeiers zitten op de doften. Het sturen geschiedt
ook middels een pagaai.
De orëmbaai8 voor personenvervoer hebben
één a twee masten en in het midden een over
dekt verblijf, waarvan het platte dak zoo sterk is,
dat het tot zitplaats van eenige tifa (/on^-spelers
kan dienen. Deze tifa (trom) <jo«.(/spelers *) zorgen
voor de maat, waarop geroeid moet worden.
Zijn de rooiers vermoeid, dan wordt in een lang
zamer tempo op de instrumenten geslagen, om
langzamerhand weer tot het normale aan te
zwellen. Even voor de aankomst bij een negorij
wordt hot tempo steeds versneld, om met zeker
élan binnen te komen, al heeft men nog zoo’n
verre reis achter den rug, De snelste maat wordt
uiteraard bij roeiwedstrijden aangegeven en ontegenzeggclijk spoort de muziek tot vlug en gelijk
roeien aan.
Beschikt men niet over bedoelde instrumehten.
dan geeft wel eens zang de maat aan en anders
slaan de roeiers met hunne pagaaien bij eiken
schep tegen den bootromp aan, terwijl degene,
die de leiding daarin heeft, bovendien met den
steel van zijn pagaai een tweeden slag doet hooren. Zulks is ook bij de visschers in gebruik en
indien een prauw met een goede vangst thuis
komt. dan hoort men het aan het krachtige en
vlug rhythmische geklop van pagaai op boot.
Ieder negorij hoofd beschikt over een orèmbaai voor zijn transport, welke dan fijner bewerkt
en versierd is en gewoonlijk sclioenerstuig heeft.
Deze vaartuigen zijn zoo scherp gebouwd en de
bemanning heeft zulk een vaardigheid in het roei
en, dat zij een acht & negen mijls vaart kunnen
halen. Zie ook Kruisorëmbaai.
Orêmb'aai d j a r i n g. Een groote orèmbaai van twaalf tot veertien M. lang in Ambon,
bestemd voor het visschen met een groot treknet.
Orëmbaai rédi. Een kleiner soort van
i acht M. lang voor het visschen met een kleiner
zegen (redt).
0 t i. Ternataanschc vlcrkprauw.
0 t i 1 (o t i 1 i). Vlcrkprauw van Tobélo
(Halmahéra).
0 w o. Groote handelsprauw met twee masten
op Nias. Zie Kalirnb a.
P a d a h o e (p ë d a h o e). Balinecsche vaar
tuigen op de bergmeren zoowel voor het visschen
als voor personenvervoer. Het woord is misschien
verwant aan padawoe (Tamil).
P a d é w a. Madocrecsche naam voor p a d o ew a k a n g, o. a. op het eiland Sapoedi in ge
bruik.
P a d é w a k a n. Andere Madocrecsche naam
voor p a d o e w a k a n g.
P a d j a 1 a (p ë d j a 1 a). Mak.-Boeg. vaar
tuig van padoetoaka ngtype, zonder dek, zoowel
voor de visscherij als voor handolsdoeleinden.
Hot heeft gewoonlijk één mastbok met drie pooten,
maar soms nog eon tweede mast achteruit. Vooi
den roerganger is er een hut. Dit soort vaartuig
gebruikt men ook op de oilanden ten 0. van
Madoera.
Padjala lomp o. Mak. vaartuig, be
mand met negen personen, voor het visschen
‘) Soms versterkt door soeling- (fluit) en
rëbanu (tamboeren) spelers.
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VAARTUIGEN

met het groote net, djaln lompo. een zegen.
Padoewakang. Het reeds zeer oude,
typisch Mak.-Boeg., betrekkelijk groote handels
vaartuig, dat blikbaar in den loop der laatste
eeuwen gcene noemenswaardige veranderingen
heeft ondergaan, daar het nog nagenoeg geheel
aan de vroegste beschrijvingen daarvan beantwoordt. Het behoort tot de meest karakteristieke
typen van Indische vaartuigen en verraadt zoo
wel in bouw als in naam verwantschap met de
echt Chineesche wang ka ng (zie aldaar): doet ook
denken aan onze koggeschepen en wat het achter
schip betreft aan boerenwagens. De achtersteven
is sterk gebogen en oploopend, terwijl de voorzijde van de prauw zeer laag met korten steven
is, zoodat het geheel een min of meer misvormd
voorkomen heeft.
Tot het zeer eigenaardige van deze prauwen
behooren de twee of drie masten, bestaande uit
driepootige bokken, meestal van hout, maar ook
van bamboe, welke masten achterover neerge
legd kunnen worden. Twee pooten, de eigenlijke
mastbeenen, staan in een lijn, loodrecht op de
lengteas van het vaartuig en zijn aan den top
saamverbonden door een naar achteren gebogen
en omgekrulde houten kap, in den vorm van een
langwerpige muts. waarin zich gaten of schijven
voor de zeilvallen bevinden. De voorste poot, die
een weinig beneden den top der twee andere
met deze verbonden is en wel zoodanig, dat
hij tussehen beide kan draaien, dient tot steun.
Men ziet op sommige Mak.-Boeg. schepen ook
wel een enkelvoudigen te zamen met een
samengestelden mast; de enkelvoudige is dan
niet van het mutsvormige topstuk voorzien.
De raas zijn gewoonlijk van zware bamboe’s
aan een houten lat gesjord, terwijl de groote
zeilen in zooverre in vorm van de andere in den
archipel gebruikte verschillen, dat zij niet trape
ziumvormig, doch rechthoekig zijn. Zij hangen,
voor den wind zeilende, nagenoeg horizontaal;
bij den wind schuin overeind. Een roode reep
overlangs over het zeil beteekent, dat de prauw
aan een adellijke of aanzienlijke toebehoort; twee
van dergelijke reepen getuigden van vorstelijk
bezit.
Achterop is een gezonken hut en soms mid
scheeps een grootere. Bij de grootste padoewa
kangs is achter een ruime kajuit onder het dek
over de geheele breedte van de prauw. Aan de
achterzijde wordt die door een grooten vierkan
ten platten spiegel afgesloten. Het dek boven
de kajuit steekt van achteren buiten den spiegel
uit en eindigt in een hek. De lading wordt óf
geheel benedendeks geborgen óf in alle geval met
planken overdekt.
Versiering in den vorm van snijwerk of
beschildering wordt aan den spiegel, het hek
werk en den top van den boegspriet aangebracht,
terwijl de nokken der raas met bundels gekleurde
touw- of boom vezels prijken.
De padoewakangs zijn over het algemeen
slechte zeeschepen, stampen zeer zwaar, zoodat
het voorschip bij de minste zee onderduikt.
Bovendien drijven zij door hun hoogen boven
bouw, te hoog in verband met hun geringe lengte
(8—20 M. lang bij een breedte tot ±"4 M.), bij
zijdelingse hen wind sterk af.
En toch, niettegenstaande deze gebreken, heb
ben de Makassaren en Boegineezen, koene zee
vaarders als zij zijn, daarmede sinds eeuwen den

gehcelen Indischen archipel, van Nicuw-Guinea
tot de Westkust van Suraatra, bevaren, daarbij
rekening houdende met de periodieke moessons.
Men ging er mee tot de N.W.kust van Australië,
o. a. voor de tripangvangst. Nu nog worden
padoewakangs voor de tripangvangst dienst
baar gemaakt, zij het ook niet meer aan de Aus
tralische kust.
Behalve in Zuid-Celebes zijn de prauwen van
het padoelenkangtype ook veel op de eilanden
ten Oosten van Madoera in gebruik. In verband
met het bovenstaande zij de opmerking gemaakt,
dat de Boegineezen en Makassaren ten aanzien
zoowel van den vorm als van de namen hunner
vaartuigen en onderdeden daarvan in Nederlandsch-Indië een geheel zelfstandige plaats
innemen, getuigende van hun eigen cultuur op
scheepvaart- en scheepsbouwgebied, doch ook
van hunne al te groote vasthoudendheid aan die
cultuur.
P a g a é. Vaartuig met dubbele vlerken in
Zuid-Celebes voor het visschen met het treknet
goè.
P a g a r a n g a n. Zeil- en roeivaartuig der
Soeloe eilanden.
P a i s a 1. Kleine vlerkprauwen in de Molukken met puntige stevens, gewoonlijk slechts door
één man geroeid en nagenoeg uitsluitend om
tjakalan's, soort van tonijn, te visschen. Er
wordt met twee lijnen gevischt Een andere naam
voor zulk een prauw is djoekoeng Ijakalang.
P a k a t a. Makassaarseh vaartuig.
P a 1 a r i (pclari). Handelsvaartuig van het
padoewakangtype met twee masten, waarvan de
grootste een driepoot en de andere een enkelvou
dige is. Op de plecht is een hut. Het is in ZuidCelebes en op de eilanden beoosten Madoera in
gebruik; in laatstgenoemd ressort zijn ook
pèlaris met één mast.
Verder is het de naam van een Mak.-Boeg.
pleziervaartuig met twee masten als boven en
een met lof en snijwerk versierde Jtajuit. Het
ligt laag op het water, is snelzeilend en kan ook,
bij windstilte, door acht tot tw'aalf roeiers snel
voortgeroeid worden.
Palampoko. Mak. overdekte zeilprauw
met platte, vooruitstekende kiel,buikige zijden en
hoogoploopendc snavelvormige stevens. Ze heeft
een driepootigen mast van bamboe en is in het
midden door een kadjungdak gedekt. Ze dient
tot vervoer van handelsartikelcn als kalk, zout,
arèn8uiker, sirih.
Pa la wé (pal o wé). Vaartuig van Boegineeschen oorsprong.
Pamajangan. Andere naam voor een
vaartuig van het majangtype.
P a n g k o h. Vaartuig van Zuid-Borneo, ge
noemd naar de groote handelskampong van dien
naam aan de monding der Kahajan.
Pantjalang (p a t j a 1 a n g, p ö n t j a1 a n g). Geheel van planken opgebouwd groot
Maleisch handelsvaartuig met één ii twee masten,
doorloopend dek en een hut. Tn het midden van
de prauw is een door een vast dak overdekte laad
ruimte. in Atjèh heet het bèntjalang, wordt op
het ten Westen van Atjèh gelegen eiland Simaloer vervaardigd, doch schijnt langzamerhand uit
de vaart te geraken. Vroeger was de pantjalang
ook in W.-Java en de Lampongs goed bekend.
Tjalang beteekent iemand, die op uitkijk ge
plaatst wordt; pênljalang een schip, dat op
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kondschap wordt uitgezonden, een „kruiser”.
Als zoodanig deden de pëntjalangs, van slankeren vorm dan de gewone handelsprauwen van
dien naam, bij de zeeroovers dienst.
è b e k.
Pantj alang
Palèrabangschc
prauw van het bidartype. Ebèk beteekcnt „boeiplanken”. Zie Prahoe t i n d a.
P a n t j a s a n. Bataviasch, geheel van plan
ken opgebouwd visschersvaartuig zonder mast;
de beide boorden loopen spits naar elkander toe
en zijn door een plank vereenigd.
Papalimbang. Mak.-Boeg. kusthandelsvaartuig, gelijkende op de pa dj al a met
verhoogde boorden, heeft een driepootigen mast
en midscheeps een hekreeling langs het verdek.
Pap i-s. Kleine prauw in Z.-O.-Nieuw-Guinea.
Parenggaean talatap (Dajaksch).
Borneosch zeil- en roeivaartuig met één mast,
platten bodem, midscheeps een dak van kadjang,
voor en achter een planken dek. Het dient voor
het visschen met het treknet rènggaè.
P ë d o e w a n g. Ts eigenlijk een vrachtschip
in O.-Java en Madoera, doch wordt ook, als de
djënggolan (zie aldaar) door nènèr visschers
gebruikt. Heeft ongeveer denzelfden vorm als
de A 1 i s-a 1 i s, dus ook met den vóór en achter
uitstekenden kielbalk.doch is van (Madoereesche)
vlerken voorzien; gewoonlijk twee masten,
waarvan één vast en kort en de achterste los.
P é g o n. Andere naam voor een visschers
vaartuig van het majangtype in W.-Java.
Pëladjongan. Zie T ë 1 a d j a«n g a n.
P é 1 a n g. Een ongeveer negen M. lange roei
en zeilboot voor de vischvangst in volle zee in
Noord-Celebcs; meer bepaald bestemd voor de
kèmboengyarif'Ht. Volgens Graafland een reisprauw met vlerken...;.
Ook een vaartuig'voor het vervoer van steenen
en balken langs de kust der Sangi- en Talaudeil.
P ë 1 é 1 é. Kleine vischprauw van het djoekoengtype zonder boordophooging, te Batavia .
in gebruik.
,
Ook een snelvarend riviervaartuig in W.Borneo als een smalle b i d a r, zonder boord
ophooging, en bestemd voor personenvervoer.
Pëlélé darat. Kleine prauw voor de riviervischvangst in W.-Borneo.
Pëlélé 1 a u t. Als voren voor de zeevischvangst.
Deze vaartuigen worden pëlélé genoemd,
vermoedelijk naar de ikan lèlé, een soort van
meerval.
P ë 1 ë t è k ( = pëlélé?). Klein vaartuig, in
gebruik aan do N.kust van Java voor het her
stellen van séro's; (staketsels'in zee) heeft een
kleinen, lossen mast.
P é 1 o n g (s a a t a m a polo). Vaartuig
van do Sangi- en Talaudeil.
P ë m a n t j a. Geheel van planken opgebouwd
visschersvaartuig met sterk opgehoogde boorden,
die aan de uiteinden door een van boven afge
ronde plank zijn vereenigd. De prauw is zeer
breed, heeft twee roeren en hoort op de Karimondjawa eil., ten N. van Java, thuis.
P Ö n d a j a k. Riviervaartuig in West-Bornco
voor het handelsverkeer met de Dajaks. Het is
platboomd, wordt met riemen geroeid en heeft
een laadruimte van hoogstens 2 kojan of 4 ton.
Pëndéwakan. Mal. Zie Padoewak a n g.
Pëndjadjab. Klein Mal. handelsvaar
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tuig, scherp gebouwd met rechte, sterk hellende
stevens on één mast even achter den voor
steven, welke mast als by alle Mal. prauwen, door
een stag zoover voorover wordt gehaald, dat de
nok vóór den boeg komt.
Het boord is opgehoogd, hetzij met kadjang,
hetzij met planken, welk boeisel van achteren aan
beide zijden verlengd en door dwarshouten
vereenigd wordt. Do prauw heeft oen los dek
van bamboelatten en een los kadjangdnk, kan
steeds, wanneer noodig geoordeeld, midscheeps
over een lat geslagen worden. Ze kan ook ge
roeid worden en wel met dunne lange riemen
Het roer is vaak op Europeesche wijze aange
bracht en is soms van stuurraderen voorzien.
De pëndjadjab dient ook tot woonschuit der
Orang-Laoet (zie aldaar).
Een oud zeerooversvaartuig met twee mas
ten en dubbele rij van roeibanken, plaats bieden
de voor twintig k dertig roeiers, werd ook
pëndjadjab genoemd; het kon zich zeer snel
voortbewegen. Dergelijke vaartuigen werden ook
door ons tegen de zeeroovers gebruikt en waren
dan o. a. met eenige lichte kanonnen bewapend.
Zie B i n t a (k).
P e n g a i 1 (p ë n g g a i 1). Klein Mal. vaar
tuig in W.-Borneo om met de lijn (kail) te vis
schen.
Pëngajoehan. Zie Përkaj oehan^'
Péni s. Verbastoring van het Engelsclie
woord pinnace (Fransch: péniche, Holl: pinas).
Naar Westersch model gebouwd en getuigd,
Inlandsch handelsvaartuig met twee masten,
dat in vele streken van Ned.-Indië in de vaart is.
P ë n t j a 1 a n g. Zie Pantj alang.
P è n t o r. Madocrcesch klein vaartuig voor
het visschen met een handnet.
P ë r k a j oelian. (Mal.). Prauw, die gepa
gaaid wordt, van kajoeh = pagaai. Met het daar
van afgeleide pangajaoa bedoelden de Portugeezen vroeger blijkbaar een bepaald soort roei
boot.
P ë r a h o e, (P a r a h o e). Zie Prahoe.
Pëtoeroesan. Visschersprauw in 0.Java, als een kleine lis alis en bestemd voor het
visschen met het locroesnet.
P i 1 a n g. Een platbodemd vaartuig.
P i 1 a u. De Chineesche uitspraak van përahoe.
P i n d i s. Maleische sloep.
P o c k a t. Zio Prahoe poe kat.
P o e k a t gambir. Zie Prahoe poek a t.
Poesta (Mal.). Een niet meer bestaand
oorlogsvaartuig met zeil- en roei vermogen; het
woord is afgeleid van het Spaanschc fusta, lang
platbodemd vaartuig.
P o t i k (k o t i k). Andere naam voor oen
vaartuig van het majangtype.
Prahoe of P ërahoe is de meest verbreide
Indonesische benaming voor Indisch vaartuiq in
het algemeen. Het woord wordt in die beteekenis
niet alleen in heel Nederl.-Indië, maar ook in het
daaraan grenzende gebied gebezigd en is door ons
in don vorm van prauw en door de Engclsehen
in dien van proto overgenomon.
Met banawa en wangkang behoort het tot de
oudste Indonesische woorden om vaartuig uit te
drukken, doch heeft de beide andere in die betcokenis verre ovorvleugeld. Geen wondor, dat
hot, vooral in het Javaansch en Maleisch, in zeer
volo verbindingen voorkomt; men zou het, om

■M

mimn

I

120

•$

m

-

1

■

1 !-•

IH :

i

i:
!

■ j. J

1'
1
-

■

!i
•iu
! '■

’

m
\\
.

■m i

VAARTUIGEN.

vaartuig van het djaloertypc, dienende tot verhet zoo uit te drukken, voor elke andere bena
voer van pottebakkerswaren.
ming van Indische, vaartuigen kunnen plaatsen.
P r a h o e 1 o m b o ng (Mal.), hoog opgoDe meest gebruikelijke dier samenstellingen
bomvd vaartuig met weinig buik.
volgen hieronder.
Prahoe bant. i ng. Zie Banting.
Prahoe raandit (p i r i k, pine k).
Kleine riviervisschersprauw zonder vlerken m
Prahoe b ë n a g a. Riviervaartuig van
Z.-Borneo, zoowel voor personen- als goederenOost-Java. Ze heeft aan cenc zijde aan korte uit
houders een wit geschilderde plank in schuine
vervoer. De prauw is breed, heeft een ronden
richting, zoodat de vrije rand in het water komt.
bodem en oploopende stevens. Over de geheele
lengte is ze met een kadjangdak, rustend op
’s Avonds langs de oevers varende, doet de hel
witte kleur de visschen schrikken; deze springen
korte stutten op de doften, gedekt. Onder dat
op en komen dikwijls in de prauw terecht. De
dak zitten ook de roeiers (met pagaaien).
Prahoe b i n t a k. Zie Bint a(k).
daarbij gebruikte pagaaien zijn lang, om de
Prahoe djaring. Kleine djoekoeng met
prauw ook te kunnen voortduwen. Zie D j a t è n
en Djëgong panoearakan.
vlerken, in de Wijnkoopsbaai_gebruikt voor het
visschen met een klein treknet bij de kust.
Prahoe n g a d a n g. Vaartuig in O.-Java,
De bemanning bestaat gewoonlijk uit vier per gelijkende op de A 1 i s-a 1 i s, doch voorzien van
een kadjangdak. Het wordt voor opkoop van
sonen.
Prahoe djarit. Ongeveer gelijk aan
visch gebruikt.
Prahoe nëgara. Geheel uit planken
I d j o n-i d j o n.
Prahoe djëgong. Zie Djëgong.
opgebouwd riviervaartuig in Z.-Borneo, lang en
Prahoe djoekoeng. Palembangsch ri
smal, met lichte kiel en hoog oploopende ver
viervaartuig uit één boomstam, zonder kiel, voor
sierde stevens, die soms respectievelijk kop en
en achter zwaluwstaartvormig verbreed, voor
staart van een draak moeten voorstellen; andere
het visschen, zoomede om producten van de vel
stevens zijn snavelvormig met stompe punten.
Midscheeps is een hut, waarvan de zijwanden
den te halen.
Prahoe djoekoeng lamp on g. Lam*
met snijwerk versierd zijn; vóór en achter de
pongsche vlerkprauw voor vischvangst en per
hut zitten de roeiers met pagaaien. De prauw
sonenvervoer.
wordt in den regel van ijzerhout, oelin, gemaakt
Prahoe djocloeng. Visschersvaartuig
en wel hoofdzakelijk te Nëgara, een groote
van Madoereesch djockoengtype met kadjangnijvere kampoeng aan de Bahan of Nëgararivier,
boordophooging en korten mast in Banjoewangi
een zijtak van de Barito.
in gebruik.
Prahoe ngoeseup (Soend.). Kleine
Prahoe garid. Ongeveer gelijk aan
visschersprauw van het djoekoengtype met
I d j o n-i d j o n.
vlerken, *’n de Wijnkoopsbaai aan de Z.kust van
Prahoe ilanoen of lanoen. Zie
Java in gebruik voor het visschen met .de lijn.
L a n o n g.
Men waagt zich daarmede tot ver in zee.
Prahoe kadjangan. Palembangsch
Prahoe p a j a n g. Een grootere visschers
vaartuig uit één boomstam met tegen de boorden
prauw van het djoekosngtype met vlerken, in de
een schuin opstaand hek van bamboelatten en
Wijnkoopsbaai, Z.kust van Java, gebruikt voor
hierop een zadeldak van kadjang. Het transpor
het bedienen van het pajangnet. Ze is ongeveer
teert personen en goederen hoofdzakelijk op de
tien M. lang, heeft met een plank of kadyrng opge
rivieren, doch vaart ook over kleine afstanden
hoogde boorden en hoog oploopende gebogen
langs de kust tusschen Palembang en de Kam stevens, waardoor ze op de Bataviaschc kolèlcs
pongs, om van de eene riviermonding in de
lijkt.
andere te komen.
Prahoe p a j a r (p a j i r). De Mal. naam
Prahoe kantin (dagang). Drijvende
voor kruisprauw (zie aldaar).
winkel op de rivieren in Palembang; platbodemd
Prahoe
pandöwèlan (pangröw 6 d a n, pömbakoela n). Kleine djoevaartuig uit één boomstam met schuin afgesne
den stevens, waarvan de voorsteven in een
koeng in W.-Java, door opkoopers van visch
knop eindigt. In het voorschip wordt door een
gebruikt, om de groote vischprauwen tegemoet
te gaan.
houten dwarswand een trapeziumvormige bak
gevormd. Het verhoogde achterschip is onge
Prahoe papan (p a p a n g). Ouderdekt; de rest is voorzien van een driehoekig
wetsche benaming van uit planken (papan) ge
kadjangdak. Het dek is van planken. Het woord
bouwde vaartuigen in tegenstelling van die
kantin, uit te spreken kanlian, staat vermoedelijk
uit één boomstam; ook in oude koloniale bron
nen gebruikt. Thans nog de naam van een Iaadin verband met ons woord cantine of het Enprauw.
gelsche canteen.
Prahoe katir (Jav., Mal.). Algemeene
Prahoe papan 8 a j o e r. Palembangsch
roeivaartuig uit één boomstam, met stomp afnaam voor vlerkprauw. Zie Inleiding.
gesneden stevens voor het visschen in de rivier
Prahoe lantja. Zie L a n t j a.
en ook voor transport van veldproducten.
Prahoe linggis (lingkis). Palem
Prahoe papan sajang
bö ka
bangsch riviervaartuig voor reizende Inl. hoof
den. Midscheeps is een houten kajuit met kadjangdjang. Palembangsche rivier-handelsprauw met
vast kadjangdak en kajuit. Boven den achter
dak, terwijl het verhoogde achterschip een af
steven een stuurstoel van twee opwaarts ge
zonderlijk dak heeft. Kajuit en achterschip
kromde balken met dak en hierboven een los
zijn gewoonlijk van snijwerk voorzien. In het
kadjangdak. Op het voorschip ook een kadjangHandels Mus. te Haarlem, is een model van een
dak. De boorden zijn achter hooger opgetrokken
prahoe lang kas, met versierde voorste
dan voor; de romp is uit één stuk (Handels
ven. Blijkbaar dezelfde soort als Pr. linggis.
Mus. Haarlem).
Prahoe loenas. Palembangsch rivier»
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Pr a hoe patètëtan Kleine, Madoereesche vlorkdjockoeng slechts voor één man,
om met de lijn te visschcn.
Prahoe p ë k o n. In koloniale bronnen ge
noemd vaartuig in YV.-Java, o. a. gebruikt voor
prahoe s a s a k (zie aldaar).
Prahoe pënganak. Kleine djoekoeng
als sloep op sleeptouw bjj de groote vischprauwen.
Prahoe p 6 n i s. Zie Penis.
Prahoe poek at (Sampan poe kat).
Eigenlijk een vaartuig, bestemd voor het visschen
met de zegen, poekat, doch zoo wordt ook ge
noemd een naar dat model, maar in grootere
afmeting vervaardigde prauw, waarmede men
gambir en andere producten zoomede personen
in den Riauschen archipel en van daar naar
Singapore vervoert. Tegenwoordig geschiedt
dat transport hoofdzakelijk met kleine stoom
bootjes.
De prauw, n. 1. de grootere, heeft twee masten
en op het achterschip een hut voor de passagiers.
De voorsteven is sterk hellend en bijgerond, ter
wijl de achtersteven rechtop staat en een vier
kant hek draagt. Op het ruim is een los dek,
waarop plaats is voor 24—28 roeiers (met riemen),
die aan het vaartuig een zeer groote vaart kunnen
geven. Het is ook een goed zeiler en voert bij
gunstigen wind twee groote zeilen.
Vroeger werd het, om die eigenschappen, ook
wel als rooversprauw in Straat Singapore en
onder den wal van het schiereiland Malaka
gebruikt.
Zie voor de gelijknamige vischprauw s a mpan poek at.
Prahoe rëmbang. Andere naam voor
visschersvaartuigen van het majangtype.
Te Batavia wordt ook zoo genoemd een lange
prauw van het djoekoengtype met sterk opge
hoogde boorden, mede bestemd voor het vis
schen met het pajangnet.
Prahoe sampan. Ook wel sampan
zonder meer genoemd. Platboomd laadvaartuig
in Chcribon en Batavia met dikke, schuin, weinig
uitstekende stevens, waarvan de stompe koppen
onderaan zwart en boven rood gekleurd zijn. De
laadruimte is omgeven door een vast boeisel,
waarop een dak. ter beveiliging der lading. Het
heeft één mast, welke, voor zoover de Bataviasche prauw betreft, neergeslagen kan worden.
Om ook aan deze vaartuigen eenigszins het
uiterlijk van een visch te geven schildert men
aan weerszijden: vóór achtereenvolgens een
(bek), een O (oog) en een ) (kieuwspleet) on
achter een < (de staart).
Prahoe sasak. Om bij gemis van bruggen,
rivieren over te steken, worden vlotten gebruikt,
bestaande óf geheel uit bamboe óf uit een dek
van een horde {sasak) van gevlochten bamboelatten, over eon paar prauwen gelegd; de prau
wen zijn dan onderling door twee of meer ribbon
vorbonden. Do laatstbeschroven soort wordt
prahoe sasak genoemd.
Prahoe s é m a n(g). Algcmeene naam
voor vlorkprauwen in de Molukken.
Prahoe s i s i r. Bataviaschc prauw om
de visch uit de sfoó's te halen, met het schrobnetsiair. Zie Sampan séro.
Prahoe
soengsang.
Handelsvaar
tuig, hoofdzakelijk tusschen Palombang en
Muntolc varendo en zoo genoemd naar de kampoeng Soengsang, aan een der hoofdmonden der
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Mocsi gelegen. Het is uit één boomstam ver
vaardigd on de boorden zijn met kadjang opge
hoogd. Achter en voor steken evenwijdig aan de
prauwas ribben uit, waarvan de uiteinden door
korte dwarsplanken vereenigd zijn. De prauw
heeft twee masten, waarvan de voorste, volgens
het Maleische model, sterk voorovergebogen is,
en twee roeren; ze kan ook geroeid worden.
Prahoe tamben. Handelsprauw van
Rëmbang.
Prahoe t i m b a. Kleine majang van
Rëmbang.
Prahoe timba sasak. Riviervaar
tuig van Rëmbang.
Prahoe t i n d a (p ë n t j a 1 a n g). Palembangsche rivierprauw voor het vervoer van
ambtenaren. In liet midden is een overdekte
zitplaats met banken. De naam beteekent vaar
tuig met een tent (tinda naar het Port. tènda).
Prahoe tjondong. Zie T j o n d o n g.
Pralambang. Oud-Javaansch kielvaartuig, vermoedelijk van het kalocloestype (zie
aldaar).
Prau w. De Ncderlandsche schrijfwijze voor
prahoe.
Rakit. Het Mal. woord voor vlot. Rakit
beteekent in het algemeen de verbinding van een
aantal gelijke deelen tot één geheel. Op vlotten
drijvende woningen op de groote rivieren van
Borneo en Sumatra (o. a. te Bandjërmasin, Pontianak, Palembang, Djambi) worden ook een
voudig rakit genoemd. In de oudst bekende
berichten van zeevaarders over Palembang
werd reeds van die drijvende woningen, waaruit
toen het grootste gedeelte der stad bestond, gewag gemaakt. Het is dus een zeer oude Indone
sische woonwijze, die zindelijk en gezond is.
Zie Inleiding.
Het vlot, dat tot afvoer van bosch- en veld
producten dient, is zelf ook koopwaar en wordt
op het eindpunt der i*eis, na verkoop en lossing
der goederen, mede verkocht. Op dergelijke
eindpunten, meestal de havenplaatsen aan de
delta’s der groote rivieren zijn bamboe en hout
als drijf- en bouwmateriaal zeer gewild.
Kleine, smalle, stevig in elkaar gezette vlotten
van bamboe worden op rivicrgedeelten met lange,
vrij sterk hellende stroomversnellingen gebezigd,
om kleine hoeveelheden producten, die tegen nat
worden en een schok bestand zijn, stroomafwaarts
to vervooren (bijv. in Benkoclcn). Voorop staat de
man, op wien het besturen aankomt, met een
dunnen, taaien, bamboestank in de hand, om
het'met vliegende vaart, langs een kronkelenden
geul door het water medegevoerde toestel voor
botsingen tegen den rot-sachtigen wand of tegen
in de bedding liggende groote steenen te behoe
den. Men bewondert de koelbloedigheid en de
vastheid van oog en hand, waarmede do man
juist op tijd en met de juist toegemeten kracht
met zijn 'staak de noodigc afstootingen bewerk
stelligt.
In het Maritiem Museum te Rotterdam is hot
model aanwezig van een houten vlotje in den
vorm van een sleede „om schildpadden te vangon in Straat Socnda,”
R a o e . Vlerkprauw van het djoekoengtypo
op de Ivoi-oil. met platte plechten, waarop
c. q. een harpoenier kan staan.
R è d a n g. Vaartuig in W.-Borneo met een
uitgeholdo boomstam als kielplaat.
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R ë m b a j a . Zie O r 5 m baai.
R o e n g k o e. Vlerkprauw der Philippijncn
en Soeloe eil.
R o r é g é (r o r é h é). Visschersvaartuig in
de Molukken en het N. van Celebes van het
Orëmbaaitype; kan met ongeveer twaalf koppen
bemand worden.
Saatarn a -s o p è. Soort kotter op de Sangi- en Talaudeil.
S a k o e n g. Sangirecsch vaartuig in het al
gemeen.
S a k o n a. Het Bimaneesche woord voor
„schoener.”
S a k o t a. Bimaneesch vaartuig met één mast.
S a m b ö. Atjèhsche naam voor Europeesche
sloepen. Zie B ö t.
S a m p a n. Dit woord is uit het Chineesch
overgenomen en thans in Ned.-Indië als naam
van eenige soorten van vaartuigen zeer verbreid.
In het Chineesch beteekent sampan letterlijk
dricplank; de naam is dus blijkbaar niet bedoeld
voor vaartuigen, die uit één boomstam bestaan.
Deze beteekenis heeft hij in het Maleische ge
bied behouden, waar onder sampan verstaan
wordt kleinere, scherp gebouw de,goed zeilende
en roeiende vaartuigen, die tot allerlei locale
doeleinden — vischvangst, goederen- en personen
vervoer — gebniikt worden.
Voorts worden met het woord sampan zonder
meer aarigeduid: In O.-Java zoowel een vis
schersvaartuig, breeder dan de Blandongan
met één mast, doch zonder vlerken, als de klein
ste soort vischdjoekoeng, slechts voor één man
bestemd: op de Karimon-djawa eil. een zeer
breede, geheel van planken opgebouwde prauw
met sterk verhoogde boorden en twee roeren,
waarmede ook verre tochten gemaakt worden;
in W.-Java een laadprauw; zie P r a h o e sa mp a n.
Van de vele samenstellingen met Sampan
worden de volgende vermeld.
Sampan balang. Maleisch handels
vaartuig met twee masten, grooter dan de
sampan djohor. Het woord is misschien
afgeleid van het Portugeesche balao, een soort
van bark.
Sampan batil. Maleische sloep met
breeden buik en om haar min of meer ronden
vorm naar een batil, bak, waarmede men water
schept, genoemd.
Sampan bëlat rantau. Vaartuig in
Borneo, waarvan de stevens tongvormig cn
schuin afloopende zijn, met drie zitbanken en
één mast, bestemd om de fuiken, belui, te plaat
sen en te halen.
Sampan b ë 1 ë p a s. Kleine, Mal. handels
prauw op het eiland Boengoeran (Natoena eik).
Sampan bërlaga. Mak prauw voor
wedstrijden.
Sampan bfirtakah. Mak vaartuig met
ingekeepte kieluiteinden.
Sampan b o e g i s. Vaartuig der Karimoneik, voornamelijk tot het vervoeren van ba/cau(rhizofoor) bast.
Sampan dj aloë r. Kleine, platboomde
visschersprauw in O.-Borneo met stompe, schuinafloopende stevens; bestemd voor één man. In
W.-Borneo zijn ook groote sampan djuloer, tot
vervoer van personen op de rivier.
Sampan djaringan. Visschersprauw
in O.-Java van het Madoereesche djoekoeng type,

soms met een eenzijdige vlerk, bestemd voor de
kustvisscherij.
S a m pan djohor (t a m b a n g). Maleisch vaartuig voor de overvaart van perso
nen, gelijkende op de sampan b a 1 a n g,
doch kleiner: heeft één mast met sprietzeil en
achter een verbreeding voor den stuurman.
Oorspronkelijk van Djohor, een Maleischen
staat op het schiereiland Malaka.
Sampan gcbèng (s. g ö b i n g). Maleische boot, die tot woning voor de Orang Laoel
(zie aldaar) dient.
Ook een vroeger oorlogsvaartuig in de Bataklanden (Tobameer), thans voor personen- en
goederenvervoer gebruikt. De voorsteven loopt
schuin op, de achtersteven is recht afgesneden.
Op het achterschip is een kajuit met plat dak.
Voorsteven, boorden en kajuit zijn soms van
snijwerk voorzien.
Sampan g o b a n g. Zie G o b a n g.
S a. m pan k i a u. Riausche sampan, scherp
gebouwd, tot vervoer van personen en goederen
en ook voor het visschen met de lijn.
Sampan k o t a k. Hieronder wordt thans
verstaan een vierkante, korte sloep van typisch
Chineesch model tot vervoer van personen en
goederen over kleine afstanden. Van voren is ze
laag met een afgeplatten spits, loopt dan breed
en oploopend naar achteren uit, terwijl een
dwarsplank de beide boorden vereenigt.
Deze soort vaartuigen, die veel in den Riauarchipel. Oostkust van Sumatra en Atjèh worden
aangetroffen, worden in den regel slechts door
één Chinees, in staande houding, met het gezicht
naar voren, geroeid en bestuurd en wel middels
twee lange riemen, die elkaar binnenboord
kruisen, zoodat de stuurboordsriem in de lin
kerhand en de bakboordsriem in de rechterhand
gehouden wordt.
Langs de kusten van ïndragiri en Siak worden
deze sampans ook voor de visscherij, o. a. de
garnalenvisscherij, gebruikt.
Kot/ik betcekent in liet Mal. vierkant vak of
Iade, kist, koffer en daaraan heeft het in vakken,
als afzonderlijke ruimten, verdeelde vaartuig
zijn nuarn te danken. Het is een zeer oud type
van Chin.-Mal. vaartuigen en verondersteld
wordt, dat er vroeger ook van grooteren om vang
dan thans in de vaart waren, die verscheidene
passagiers, ieder over eene afzonderlijke laad
ruimte beschikkende, konden bergen.
S a m p a n kaè r. Kleine visschersvlerkprauw aan de Westkust van Sumatra.
Sampan 1 o p i 1c. Klein, Mal,, platbodemd
roeivaartuig.
Sampan m o 1 o a n. Klein visschersvaartuig in O. Java, van het Madoereesche djoekoengtype voor de kustvisscherij.
S a m pan p a j a n g. Een op het eiland
Bawéan gebruikte handels- en visschcrsprauw,
geheel van planken opgebouwd met kort- uit
stekende stevens en niet gelijkende op de Javaansche prauwen. Daarmede worden reizen
naar Billiton, Singapore enz. gemaakt.
Sampan p a n d j a n g. Zeer lange, smalle
en scherpe roei- en zeil vaar tuigen, in den Riauschen archipel in gebruik voor personentrans
port over grootere afstanden. Aanzienlijken
hadden vroeger zeer grootc, snelroeiende (met
riemen) sampan pandjang met meer dan één
mast en achterop een hut.
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VAART UI O EN.
S a m p a n p a n d j a n g t a m b a n g.
Kleine sampan pandjang met- zonnetent van
kadjang.
Sampan patótetan. Als s a m p a n
m o 1 o a n.
Sampan pendjaring a n. Kleine visschersprauw, om met de djaring (net) te vissollen.
Sampan pëngajoeh dato dato.
Rivierrcisprauw voor voorname Inlandsehc
hoofden, dato dato, in de Bataklanden, met doorloopend dek en zonnetent. De beide stevens zijn
van snijwerk voorzien.
Sampan pënambang (tamban ga n). Maleische overzetboot. Zie T a m b angan,
Sampan p o e k a t (s. p. ikan). Als de
Prahoe poe kat, maar kleiner en speciaal
voor de vischvangst met het poekalnet (zegen).
Zij is lang en smal met ronden bodem en zeer
laag op het water, doch in de vaart met den
neus opvallend boven het water uitstekende.
Behalve de stuurman, zijn er zes roeiers, die het
lichte vaartuig snel over het water doen gaan.
Het voert ook een k twee korte losse masten met
sprietzeilen.
In de met Chineezen bemande sampan poekal
wordt staande geroeid met het gezicht naar voren,
elke roeier met één lange riem en dus niet als bij
de sampan kolak (zie aldaar) met twee.
Door het voorovergooien van het lichaam
en tegelijkertijd strekken van de armen maken
de roeiers lange slagen en daar zij bovendien
uitgezóchte krachtige mannen zijn, weten zij
aan hun sampan een verbijsterende vaart te
geven. Zij gaan ver in zee en blijven meermalen
een etmaal weg. Deze visschersvaartuigen zijn
veel in den Riauschen archipel, Oost- en West
kust van Sumatra en Atjèh in gebruik. In Atjèh
worden ze ook Lantjang p o e k a t (zie
aldaar) genoemd.
Sampan s a g o r b ë l a h a n. Bataksche
prauw voor vervoer van handelsartikelen, met
ronden bodem en in het midden zeer breed. De
voorsteven is afgerond en de achtersteven vischstaartvormig. Ze wordt gewoonlijk geboomd.
Sampan r e e 1. Vaartuig in W.-Bornco;
een met één plank en lijst opgeboeide sampan
d j a 1 o e r.
Sampan s é r o. Ts de Bataviasche s a mp a n, die gebruikt wordt, om in de baaien van
Batavia en Bantam de séro's (staketsels in zee, in
den vorm van m-ééngcschoven reusachtige V’s
en als fuiken functionccrend) te vervoeren en op
te stellen, tevens om de visch van de séro's
naar den wal te brengen. Om voldoende laad
ruimte over te houden is er geen mast in het
midden aangebrncht, doch zijn er twee kleine
masten van hout of bamboe, één voor en een
achter.In tegenstelling met de andere Javaansche
visch prauwen voert de sampan séro twee groote
zeilen tegelijk.
Sampan t a m b a n g. Een door Chinee
zen, op dezelfde wijze als de sampan kot a'k,
dus staande, geroeide boot tot vervoer van per
sonen over korte afstanden (Riau eil.).
Sampan timbau (S. t i m b a). Vaar
tuig van W.-Bornco; is een met 2 t\ 3 planken
en lijst opgeboeide sampan d j a 1 o c r.
Sampan t o e n d a. Kleine sampan als
sloep op sleeptouw.
Sara pio n'g. Chineesch handelsvaartuig in
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W.-Bornoo, platbodemd, wordt (met riemen)
geroeid of geboomd.
S a p i t kadiama n. Woonschip der Badjau’s (op zee zwervende volksgroep in O.-Bornco), met platte kiel, weinig oploopende en recht
afgesneden stevens; in het midden een dak.
S a r a m p o e. Vaartuig van de Padangsche
Benedenlanden.
S a s a k. Sasak beteekent eigenljjk slechts
grof vlechtwerk van bamboe, waarvan men zich
bedient o. a. als wanden van een huis en als dek
voor brug of veerpont. In verband met de laatst
bedoelde aanwending noemt men op Java de
gcheele veerpont sasak. Zie Prahoe sasak.
Sasak k a m b a n g. Letterlijk drijvende
sasak. Zie Prahoe sasak en Ban do en g a n.
S ë b i r. Vaartuig op de Aroe-eil. voor de
parelvisscherij in gebruik; gelijkt op de Be
lang (zie aldaar), doch heeft andere stevens.
De voorsteven eindigt in twee horizontale,
boven elkaar uitstekende balken met soms een
vertikale plank aan het uiteinde. Bij het boven
komen zouden de duikers zich aan die uitsteek
sels optrekken. Aan den achtersteven is een zeer
lang en dun, naar boven gebogen uitsteeksel, met
snijwerk versierd.
S ë k a h. Kielvaartuig van Billiton voor het
visschen, buikig met schuinen vóór- en bijna
loodrechten achtersteven.
liet heeft een doorloopend dek, één mast en
een op Europeesche wijze aangebracht roer.
S ë k o n g. Een in O.-Java, Madoera, Bali en
Lombok in de vaart zijnde visschers- tevens han
delsprauw van het Madoerecsche vlerkdjoe/joe«j7type met uitstekende kioleinden. De vrij hooge
boorden loopen aan den bovenkant een weinig
naar elkander toe, waardoor de prauw op den
bodem breeder dan van boven is. Ze heeft een
korten mast met trapeziumvormig of driehoekig
zeil en is goed zeewaardig. In „Ned.-Indië Oud
en Nieuw” 1917 no. 7 vindt men mooie teekeningen van Nieuwenkamp van een (Prahoe)
sèkong.
S ë k o t j i (s i k o t j i). Verbastering van
ons woord „schuitje”. In het Jav., Mal.. Mak.Bocg., do naam van een Europeesche sloep; in
het Mal. ook die van grootere vaartuigen met
Europ. tuig van het jacht, brik of kottormodel,
bij de Indonesiërs in gebruik.
S o k o e n j ë r. De Maleische verbastering
van ons „schoener”. Hierbij dient vermeld, dat
de schoeners in verschillende deelcn van Ned.Jndië als handelsvaartuigen gebruikt worden.
S é m a n. Zie Prahoe
é m a n (g).
S ë n a t. Soort van Chineesch vaartuig.
S ö n t i. Madoereesch handelsvaartuig met
scherpe kiel on naar binnen ge bogen stevens :^heeft
één mast met rechthoekig zeil.
S e p e h (S o p e h). Vaartuig om van de
Sangi- en Tnlaudcil. naar Mënado over te steken.
S ë r o c a. Roei- en zeilboot in de Molukkon,
kleiner dan de orémbaai en van het eiland Sëroea
bij Séran afkomstig; heeft een hut met een plat
dak.
S i k o e n j a r a. De Makassaarsche verbas
tering van ons „schoener”. Zio S e k o e n j ö r.
Silëma n. Kleine djoekoeng als sloep bij
een m a j a n g.
Skandirija Staatsicvaartuig van de
Kei-eil., kan tot zestig personen bevatten.
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Skandirija is eigenlijk een andere naam voor de
B 6 1 a n g (zie aldaar).
Soloe bolon. Vrij groot roeivaartuig op
het Tobamecr (Bataklanden), vroeger oorlogsprauw, thans voor den handel bestemd. Het is,
hoewel tien tot twintig M. lang, uit één boomstam
vervaardigd en is soms van vlerken voorzien.
Vóór- en "achtersteven loopen breed uit, door
een verticaal schot doormidden gedeeld, welk
schot onder ver doorloopt en als kiel dienst doet.
Op het voorschip, dat gewoonlijk met snijwerk
versierd is, (zie de teckening van Nieuwenkamp
in „Ned.-Indië Oud en Nieuw” 1917 no. 7) be
vindt zich de eereplaats voor de Jnlandsehe
hoofden. Bij feestelijke gelegenheden wordt
voorop een lange, flauwgebogen staak met plui
men en andere versieringen van uitgesneden
hout (deze ook achter) aangebracht. Het roeien
gaat gewoonlijk met gezang gepaard. Dergehjke
vaartuigen hebben in den regel ook hunne eigen
namen.
Soloe ratsaran. Vaartuig als voren,
doch kleiner, voor de vischvangst bestemd.
S o m b o e. Kleine kano der Toradja’s op het
meer van Poso (Centraal Celebes).
S ö-m b ë J a v o e-n. Benaming voor schip
in het algemeen in het Halifoersch van Z.-O.Nieuw-Guinea.
. Soj>è. Mak.-Boeg. visch- en handelsprauw,
in gebruik in Z.-Celebes, O.-Ja va en Madoera. Ze
is geheel van planken opgebouwd, heeft een kiel,
hellenden voorsteven en achter tusschen de ver
lengde boorden een dwarsplank als spiegel, die
van snij- en schilderwerk is voorzien. De mast
is enkelvoudig, het dek doorloopend en mid
scheeps is er een vast dak van bambocreepen.
De sopès worden ook op Bali en Lombok door
aldaar gevestigde Boegineezen gemaakt (zie
teekening van Nieuwenkamp in „Ned.-Indië
Oud en Nieuw” 1917 no. 7).
Sopè is ook de naam van een laadprauw der
Karimon-djawa eil. ten N. van Java. met
sterk verhoogde boorden en uitstekende, puntig
uitloopende stevens.
Voorts wordt ook zoo genoemd een matig
groote vischprauw te Batavia, waarvan de
boorden bij hunne uiteinden door een aan één
kant afgeronde plank, als weinig uitstekende
steven, vereenigd zijn.
Sopè g é p é. Visschersprauw van ± 9 Al
lang in N.-Celebes.
S o p è t. Mak.-Boeg. vrachtprauw als de
Palari, doch kleiner.
S o t o. Zie Bingkoeng s o t o en S o t o
d a p a n g a n.
Soto dapangan. Visschersprauw' van
Tëgal, soort van Bingkoeng.
Tababéri (tampabéri). Noefoorsch.
Groote vlerkprauw van N.-Nieuw-Guinea. De
vlerk is eenzijdig en bestaat uit elf ronde dwars
houten, verbonden door een drijver en verschei
dene overlangsche latten. Vóór- en achtersteven
zijn versierd.
Tambangan. Algemeen in Ned.-Indië,
althans in de W. helft daarvan, gebruikte term
voor kleine platboomde vaartuigen van plaatse
lijk verschillende typen (Bandjërmasin gondeltype, Batavia gewone sloeptype), die tot ver
voer van personen over kleine afstanden (stads
vervoer, van den wal naarde reede, tusschen beide
oevers van een breede rivier of zee-inhara) dienen.
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Letterlijk beteekent tambangan „veerschuit’ .
Worden deze vaartuigen op zee gebruikt, dan
zijn zij van een mast met driehoekig zeil voorzien.
Middenin is een ingezonken ruimte voor de passa
giers, waarboven al dan niet een zonnetent is
aangebracht. Zij worden geroeid, hetzij met pa
gaaien (Bandjërmasin, Palembang) hetzij met
riemen en gestuurd met een pagaai (riem) óf
met een roer naar Europeesch model.
Voor den overtocht van Socrabaja naar den
Madoerawal worden grootere tambangans met
twee masten gebruikt.
T a 1 a (t a 1 a 1 o, t a 1 o, a 1 a 1, s a p o e).
Namen voor „vlerkprauw” in het Moluksch
Halifoersch.
T ë k 1 ë t è k. Madoereesch snelzeilend han
dels- en visschersvaartuig op de Sapoedieil.
ten O. van Madoera.
Tëladjangan (t j i 1 a n d j o n g a n,
p ë 1 a d j o n g a n). Visschersvaartuig in Pasoeroean en Bësoeki van het Madoereesche vlerkdjoekoengtype, met door planken of kadjang op
gehoogde boorden. De uitstekende kielplaat
van achter heeft den vischstaartvorm.
T ë m b o n. Tamelijk groot Cheribonsch vis
schersvaartuig van het djoekoengtype, waarvan
de boorden met meerdere planken zijn opgehoogd.
T e n a. Benaming van een „vlerkprauw” op
het eiland Soemba (KI. Soenda eil.).
Ténggang (t i n g g a n g). Een in oude
koloniale bronnen meermalen genoemd vaartuig
van W.-Java. Het was een laad- en transportprauw, althans in den Compagnie’s tijd. In Rumphius’ Rariteitkamer bl. 63 wordt er van gezegd:
„een soort van Javaansche sloepen, tinggang
genaamt, in ’t gemeyn tinan, dewelke met twee
roers bestuurd worden”.
Tjaralingkin. Rivier-, uitsluitend roei
vaartuig van Palembang. Achter op het vaar
tuig is een hut met een vast dak van kadjang,
waarvan de achterpunt hoog oploopt. Het heeft
een doorloopend los dek, het voorste gedeelte
daarvan is de zitplaats der roeiers (met riemen).
T j a k 1 a n t j a k. Visschersvaartuig van het
Madoereesche sampantype, wordt alleen op
Poelo Këtapang, ten N. van Probolinggo aangetroffen.
% i & m p_ 1 o n. Vrij groote, geheel uit planken
opgebouwde prauw van Midden-Java, vooral
tusschen Semarang en Japara veel als vracht
schip gebruikt. Ze is te vergelijken met een
„bom” of „buisschip”, van wege het „buizen”
of „plompen” in het water, zoodra er eenige zee
staat. Bouwt overigens goed zee, doch is een
loome zeiler.
ri’ j ë m p 1 o n is ook de naam van een lang
visschersvaartuig van het djoekoengtype met
flink opgehoogde boorden, voor het visschon met
een pajangnet. Het hoort te Semarang thuis.
T j ê n r a n a. Handelsprauw van West-Cclebes, in hoofdzaak gevormd als de padoewakang
met één mastbok. Ze heeft een sterk hellenden,
gebogen en vrij hoog oploopenden voorsteven
en een gebogen, steil opgaanden achtersteven.
Het dek is zadelvormig, begint achter den mast
en loopt tot over de kajuit op het achterschip.
Tj oenéa (t j o e n i a). De bekende havenlaadprauw van Batavia, Semarang, Soerabaja
en andere Javaansche havens, oorspronkelijk
vanChineesch type, zooals de naam ook aanduidt.
Zij is platbodemd met; weinig uitstekende kiel
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en zware, mede weinig uitstekende stevens,
waarvan de voorste helt en de achterste rechtop
staat. Achterop is een hut met vast dak en daar
achter een met kadjang overdekte ruimte voor
den stuurman.
De laadruimte wordt door houten luiken over
dekt. Buiten het boeisel is nog ruimte voorliet hoo
rnen. De mast staat opeen derde der prauwlengte
van voren en kan neergelaten worden. Het op
Europeesche wijze aangebracht roer wordt met
een lange roerpen bestuurd; het heeft een vier
kanten vorm en is onder water zeer breed. De
riemen, twee jl vier in getal, hebben den gewonen
vorm. Waar mogelijk wordt het vaartuig ge
boomd, daar het een slechte zeiler cn roeier is.
Tjomprèng. Een nog veel gebruikte
laadprauw te Socrabaja en vooral op de Brantas
tusschen Soerabaja, Këdiri en Toeloengagoeng.
(De binnenvaart op de Brantas heeft zich staande
gehouden, doch dc vroeger zoo drukke vaart
op de Solorivier tusschen Soerakarta en Grësik
is tengevolge van den spoorwegaanleg geheel
verdwenen).
De tjomprèng is grooter dan de tjoenéa, heeft
één mast en wordt langs loopplanken geboomd ol
langs den oever met een lijn getrokken. De vooren achterstevens steken hoog uit. Jn het achter
gedeelte is een hut met een houten dak (ook wel
een kadjangd&k) Het roer is op Indonesische
wijze aangebracht.
In bet Cheribonsche heeft men een vischprauw van het Midden-Javaansche djoekoengtype, zonder vlerken, die ook tjomprèng of djoekoeng tjomprèng wordt geheeten.
Tjondong(tjondong gondok). Zie
Bingkoen g.
T o e a k a u. Chineesch vrachtschip, kleiner
dan de Wangkang of Djoeng; wordt
o. a. in den Riauschen archipel veel gezien.
Toembiloeng. Tamelijk lang en zeer
smal visschersvaartuig op de Sangi- en Talaudoil., ten N.O. van Celebes, met twee masten en
vlerken met drie dwarsliggers. Het is bestemd
voor de lynvisschery ver in zee.
Toendra ha (t o e d r a h a). Benaming
voor „vaartuig” in het algemeen op het eiland
Nius.
Toendraha g u i. Visschersprauw met
opgehoogde boorden, bestemd voor de lijnvisscherij, op hot eiland Nias.
Tongkang. Groote vrachtprauw van Chinceschen oorsprong, veel gebruikt tusschen
de Riausche eil. en Singapore en in Bornco’s
Wester-Afdceling. Ze wijkt geheel van het wangkangtype af en lijkt meer op een hooge aak met
twee masten, op Europeesche wijze getuigd.
Ze wordt ook wel gebruikt, om dc lading van en
naar de op de roede liggende schepen te brengen.
T o n d a. Zie sampan t o e n d a.
T ö p (toe p). De top of prahoe top is hot
grootste Mal. handelsvaartuig (tot 100 kojan of
200 ton laadvermogen) cn dat in bouw het meest
met de Westersche scheepsbouworde overeen
komt, vroeger een veel voorkomende verschij
ning in ltiau, Atjéh, Bornco en Celebes, thans
nog slechts weinig in de vaart. Het moet van
Siameesehen oorsprong zyn.
Het heeft een doorloopend dek van planken
met een luik voor het ruim achter elk der twee
& drie masten en een rijkelijk van snywerk voorzienen vierkanten spiegel. Op het achterschip is
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con ingezonken hut, die weinig boven liet dek
uitkomt en waarvan het dak naar achteren een
weinig oploopt. Dc groote cn voorste mast
voeren trapeziumvormige zeilen, de achtermast
een driehoekig zeil.
Het roer is van Europeesch model óf er zijn
twee Indonesische roeren.
De prahoe top in Z.-Celebes heeft twee masten
en de hut geheel benedendeks.
Dc tops hebben een vrij groote sloep op sleep
touw.
Vlerkprauw. Zie Inleiding.
W a, W a g (w a g a, w a n g g a). Vrij algemeene naam voor „vlerkprauw” in N.-Nieuw'Guinea. De vlerkprauwen aldaar hebben in den re
gel slechts één vlerk, die aan de andere zijde ook
een weinig uitsteekt, welk deel tot zit- en berg
plaats wordt bestemd. Zjj zijn zeer smal en hebben
met planken opgehoogde boorden, die eenigszins
naar binnen gebogen zijn. De verbinding tus
schen drijver en dwarshouten van de vlerk be
staat uit twee kruiselings geplaatste latjes.
Soms wordt er van een zeil van kokos- of
pandanbladeren gebruik gemaakt.
De buitenkant van den romp wordt vaak met
roe d, wit en zwart geschilderde figuren versierd,
terwijl ook uitgesneden figuren van vogels en
andere dieren als ornament van de prauw wor
den aangewend. Bij sneltochten (tochten om te
gaan „koppensnellen”) worden de daarvoor ge
bruikte prauwen met pluimen van de veeren
der witte kakatoe opgemaakt.
Wag en waga zijn eenigszins andere vormen
van het oud Indonesische woord wangkn(ng); zie
aldaar.
W a i. Kleine kano in W.- en N.-NieuwGuinea.
Waïdon. De grootere prauwen in W.-en N.Nieuw-Guinea met hoornvormige, in een knop
eindigende stevens. Ook deze worden slechts
geroeid en wel met pagaaien.
Wapai. Prauw van W.- enN.-Nieuw-Guinea
met gaba-gaba ( de middennerf van het sagoepalmblad) schansldeeding. Daarop liggen op
onderling gelijke afstanden zeven dw-arsliggers
met haakvormige, naar boven gekeerde einden,
waaraan wordt vastgemaakt een langs de geheele
lengte der prauw loopende ronde houten staaf,
een en ander als borstwering. Wapai is ook de
naam van vlerkprauwen; de kleinere hebben
één vlerk en de grootere twee vlerken.
Wabata (o e w a b a t a). Kleine prauw in
dc Geelvinkbaai (N.-Nieuw-Guinea).
Waho t e t e a r. Opgebouwd kielvaartuig
der Kei eil. van liet bélangtypo, doch veel klei
ner en minder sierlijk.
Wangkang (w a n g k a). Onder wang
kang wordt thans verstaan uitsluitend een echt
Chineesch zeilschip met hoog vóór- en achterschip
in don trant der djoengs, doch kleiner dan deze.
Het woord is echter een oer-oud Indonesische
uitdrukking voor boot of vaartuig in het alge
meen (naast prahoe en banawa) en is nu nog
onder verschillende daarmede verwante vor
men over den geheelen archipel verspreid:
wa(g). waga, wnka, wangka, bangka, haka. Ook
het Mak.-Boeg. padoewakang moet daaraan
verwant zijn, hetgeen te aannemelijker is, wanneor men op den overeenkomstigen bouw van het
achterschip bij padoewakang en wangkang let;
namelyk beide zeer hoog opgebouw'd.
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Delft.
G. F. d. B. K.
ABAK. Zie VAARTUIGEN.
ALAL. Zie VAARTUIGEN bij T a 1 a.
ALOET. Zie VAARTUIGEN.
ARAD. Zie VAARTUIGEN.
AROET. Zie VAARTUIGEN.
BACKELEISPRAUW. Zie VAARTUIGEN.
BAHTÈRA. Zie VAARTUIGEN.
BALOEK. Zie VAARTUIGEN.
BALOER. Zie VAARTUIGEN.
BANGKO. Zie VAARTUIGEN.
BÉLARANG. Zie VAARTUIGEN.
BÈLOTTO of BLOTTO. Zie VAARTUIGEN.
BÈNADON. Zie VAARTUIGEN.
BÉNTJALANG. Zie VAARTUIGEN.
BLANDONGAN. Zie VAARTUIGEN.
BLATIK. Zie VAARTUIGEN.
BOENG. Zie VAARTUIGEN.
BÓKA. Zie VAARTUIGEN.
BÖT. Zie VAARTUIGEN.
BROEKOETAN. Zie VAARTUIGEN.
DAB. Zie VAARTUIGEN.
DËRMAJOE. Zie VAARTUIGEN.
DJALO. Zie VAARTUIGEN.
DJËGONG. Zie VAARTUIGEN.
DJOHORAN. Zie VAARTUIGEN.
DJROEPIK. Zie VAARTUIGEN.
DOB. Zie VAARTUIGEN.
DOEANGA. Zie VAARTUIGEN.
ÈRÈTAN. Zie VAARTUIGEN.
FAKATORA. Zie VAARTUIGEN.
GLATIK. Zie VAARTUIGEN.
HAROK KAJAN. Zie VAARTUIGEN.
IDJON-IDJON. Zie VAARTUIGEN.
IDAWANG. Zie VAARTUIGEN.
INANG. Zie VAARTUIGEN.
ISJA. Zie VAARTUIGEN.
JAVOE-N. Zie VAARTUIGEN.
JABË-JAVOE-N. Zie VAARTUIGEN.
JÖ. Zie VAARTUIGEN.
JÓ-MBË. Zie VAARTUIGEN.
KADAL. Zie VAARTUIGEN.
KADRAAIER. Zie VAARTUIGEN.
KAJI. Zie VAARTUIGEN.
KALAMBA. Zie VAARTUIGEN.
KANAÏKAN. Zie VAARTUIGEN.
KANTOORPRAUW. Zie VAARTUIGEN.
KARÈKÈT. Zie VAARTUIGEN.
KARROESSI. Zie VAARTUIGEN.
KËNABAT BOGOLOE. Zie VAARTUIGEN.
KIRAP. Zie VAARTUIGEN.
KLÈWÈ. Zie VAARTUIGEN.
KLITJIRAN. Zie VAARTUIGEN.
KOE. Zie VAARTUIGEN.
KOENTING. Zie VAARTUIGEN.
KÓLÈK (KÖLIK). Zie VAARTUIGEN.
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KÖLÈKAN. Zie VAARTUIGEN.
KÖLÈ-KÖLÈ. Zie VAARTUIGEN.
KONTÈNG. Zie VAARTUIGEN.
KORRA-KORRA. Zie VAARTUIGEN.
KROMAN. Zie VAARTUIGEN.
KRUISPRAUW (KRUIS BOOT).Zie VAAR
TUIGEN.
LAMBOET. Zie VAARTUIGEN
LANONG. Zie VAARTUIGEN.
LASARA. Zie VAARTUIGEN.
LA WAK. Zie VAARTUIGEN.
LAWAKAN. Zie VAARTUIGEN.
LËLAWAK. Zie VAARTUIGEN.
LIS-ALIS. Zie VAARTUIGEN.
LOEMBOENG. Zie VAARTUIGEN.
LOENG-DJOELOENG. Zie VAARTUIGEN.
MANSOSOE. Zie VAARTUIGEN.
MOLANGAN. Zie VAARTUIGEN.
MOLOAN. Zie VAARTUIGEN.
MONDÈT. Zie VAARTUIGEN.
NAHANG. Zie VAARTUIGEN.
NGORÈK. Zie VAARTUIGEN.
NIJON. Zie VAARTUIGEN.
NITIH. Zie VAARTUIGEN.
OMPO. Zie VAARTUIGEN.
PAGAE. Zie VAARTUIGEN.
PAGARANGAN. Zie VAARTUIGEN.
PALAMPOKO. Zie VAARTUIGEN.
PANTJASAN. Zie VAARTUIGEN.
PAPI-S. Zie VAARTUIGEN.
PARENGGAEAN TALATAP. Zie VAARTUI
GEN.
PËMANTJA. Zie VAARTUIGEN.
PËNGAIL. Zie VAARTUIGEN.
PÈNTOR. Zie VAARTUIGEN.
PËTOEROESAN. Zie VAARTUIGEN.
SAATAMA-SOPÈ. Zie VAARTUIGEN.
SAKOENG. Zie VAARTUIGEN.
SAKONA. Zie VAARTUIGEN.
SAKOTA. Zie VAARTUIGEN.
SAMBÖ. Zie VAARTUIGEN.
SAPIT KADIAMAN. Zie VAARTUIGEN.
SAPOE. Zie VAARTUIGEN bij T a 1 a
SARAMPOE. Zie VAARTUIGEN.
SËBIR. Zie VAARTUIGEN.
SËKAH. Zie VAARTUIGEN.
SËKOENJËR. Zie VAARTUIGEN.
SËNAT. Zie VAARTUIGEN.
SËNTI. Zie VAARTUIGEN.
SEPEH (SOPEH). Zie VAARTUIGEN.
SËROEA. Zie VAARTUIGEN.
SILËMAN. Zie VAARTUIGEN.
SO-MBË JAVOE-N. Zie VAARTUIGEN.
SOMBOE. Zie VAARTUIGEN.
SOPÈT. Zie VAARTUIGEN.
TABABÉRI. Zie VAARTUIGEN.
TALA (TALALO, TALO). Zie VAARTUIGEN.
TAMBANGAN. Zie VAARTUIGEN.
TËKLËTÈK. Zie VAARTUIGEN.
TËLADJANGAN. Zie VAARTUIGEN.
TËMBON. Zie VAARTUIGEN
TJAK-LANTJAK. Zie VAARTUIGEN.
TJARALINGKIN. Zie VAARTUIGEN.
TJËMPLON. Zie VAARTUIGEN.
TJËNRANA. Zie VAARTUIGEN.
TJILANDJONGAN (PËLADJONGAN). Zie
VAARTUIGEN.
TJOMPRÈNG. Zie VAARTUIGEN.
TJONDONG. Zie VAARTUIGEN.
TOEAKAU. Zie VAARTUIGEN.
TOEMBILOENG. Zie VAARTUIGEN.
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TOENDRAHA (TOEDRAHA). Zie VAAR
TUIGEN.
TONGKANG. Zie VAARTUIGEN.
TÖP (TOEP). Zie VAARTUIGEN.
VLERKPRAUW. Zie VAARTUIGEN.
WABATA. Zie VAARTUIGEN.
WAHO TETEAR. Zie VAARTUIGEN.
WAÏDON. Zie VAARTUIGEN.
WANGKANG. Zie VAARTUIGEN.
WAPAI. Zie VAARTUIGEN.
ADATRECHT (aanvulling van I, bl. 6). Was ■
de term „adatrecht” voorheen beperkt tot het
spraakgebruik, en slechts incidenteel in regeeringsstukken erkend, bij art. XVIII der wet in
Ned. Stb. 1920 no. 105 (tot wijziging van de hooger-onderwijswet; op dit punt sedert vervallen,
zie Ned. Stb. 1921 no. 782, art. VII) en bij het academisch statuut in Ned. Stb. 1921 no. 800 is hij
ook als officieele benaming aanvaard. Het op 1
Januari 1920 in werking getreden nieuwe art. 75
Reg. regl. (Ind. Stb. 1919 ns. 621 en 816; boven,bl.
52) spreekt niet langer o ver„godsdienstige wetten,
instellingen en gebruiken”der inlanders en vreem
de oosterlingen, doch over de „met hun godsdien
sten en gewoonten samenhangende rechtsrege
len”; tegen het vooropschuiven van den gods
dienst in deze omschrijving werd bezwaar geop
perd in het Ned. Weekbl. v. h. Recht 9820 (over
genomen in Adatrechtbundcl 12, bl. 3). Voor de
misvatting, die ter ztïke'vanChristelijk adatrecht
bestaat, zie I, bl. 489, en III, bl. 567. In de Vor
stenlanden geeft men den term adatrecht tegen
woordig met tatatjara weer, vgl. o.a. Rijksblad
v. Djokjakarta 1916 no. 19.
Een overzicht van cenige belangrijke inzettin
gen van het adatrecht is in deze Encyclopaedic
gegeven in de artikelen Desa’s, Dorpen, Gemeen
schappen, Grond (Rechten op den), Huwelijk,
Ouderrecht, Rijkssieraden, Solidariteit, Stam,
Waterrecht, zoomede in de artikelen over streken
en volkengroepen zooals Boegineezen, Chineezen,
enz. enz.
De hulpmiddelen ter bestudeering van het adatrecht zijn, behalve mot een breede rij gege
vens in boeken en tijdschriftartikelen, verrijkt
(tot December 1922) met tien nieuwe AdatrechtbiiAicJ&;_met vier nieuwe deelen — vijf
boekdoelen — der „Pandecten van het adat
recht” (III en IV Grondenrecht, V Erfrecht;
VI een deel van het Huwelijksrecht); met een
uitvoerig woordregister achterin Adatrechtbundel
20, 1922.;. en met een „Literatuurlijst voor het
adatrecht van Indonesië”, 1920. Dit laatste werk
is een uitgave der in 1917 te Leiden opgerichte
Adatrechtstichting, welker Bestuur gevormd
wordt door de in 1909 ingestelde „commissie
voor het adatrecht” (I, bl. 7). In 1919 heeft
zich te Manila een „Research Committee for
customary law” geconstitueerd voor de Philippijnen, welker bevolking evenzeer Indonesisch
is als die van Nederlandsch-Indië (vgl. Adatreclitbundel 16, bl. 219, en 21, bl. 325). Öiitfordeêlón van het adatrecht zyn behandeld in y
Van Eerde, Inleiding tot do Volkenkunde van'''
N.-L, 1920. Waarschuwing tegen overschatting
van het adatrecht is mot name uitgegaan van
mr. F. C. Hokmoyor in de Ind. Gids van 1909,
van mr. A. van Gonnep in het Ind. Genootschap
van Dec. 1910, van mr. H. J. Scheuer in den
Volksraad op 19 Nov. 1918, van mr. G. J. Nolst
Trenité in Vragen des Tjjds van Dec. 1922, en
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van prof. rar. L. W. C. van don Borg in do Eerste
Ka mor sedert 1011*
Was het adatprivaatrocht dor Chineczen sinds
oen verordening van 1855 (werkend van l Mrt
1856 af) voor Java on Madoera en (later) voor de
helft der buitengewesten teruggedrongen tot fa
milie- en versterfrecht (I, bl. 486). sinds een ver
ordening van 1917 (werkend van 1 Mei 1919 af)
is in die zelfde streken hun geheele privaatrecht,
op de adoptie na, aan Europecsch recht gelijkge
maakt, terwijl hei adatrecht in zake adoptie codi
ficatie onderging (Ind. Stb. 1917 no. 129); zie
boven, bl. 43.
In 1921. in zijn vergadering te Parijs, heeft het
Institut colonial international omstandig beraad
slaagd over de jegens het adatrecht hier en elders
te volgen staatkunde; zie de praeadviezen en de
batten in het Pompte Rendu van dat jaar. Zie
verder, over adatrechtspolitiek» het in 1920 ver
schenen rapport der Herzieningscommissie, als
mede in deze Encyclopaedie o.a. I, bl. 489 (Chris
ten inlanders), 111, bl. 566 (rechtswezen), en 1V.
bl. 496 (unificatie), alsmede hieronder DUALIS
ME.
ONDERNEMERSRAAD VOOR NED.-INDIË.
Dit lichaam is opgericht op 24 Augustus 1921 en
gevestigd te ’s-Gravenhage. Doel: de bevorde
ring van de maatschappelijke belangen van de
in Xederlandsch-Imlië werkende ondernemin
gen en bedrijven.De Raad werd erkend als rechts
persoon bij K.B. van 27 December 1921 no. 6. De
volgende belangengroepen maakten in de jaren
1921/23 deel uit van den Raad: de Ver. van X.-I.
Spoor- en Tramweg Mijen.; de groep Transoeeanische en de groep Oost-Aziatische Stoom
vaart: de Boud van Eigenaren van N.-I. Suiker
ondernemingen; de Ver. voor de Theecultuur in
X.-I.; de groepen Koffiecultuur, Kinacultuur en
Kiuine-fabricatie, Sumatra Tabakscultuur, OostJava Tabakscultuur; de Bond van Vorstenlandsche Landbouwondernemers; de Handelsver.
Amsterdam: de groepen Industrie in het Alge
meen, Petroleumindustrie, Mijnbouw-industrie:
de Koloniale Exporteurs Ver.; de Ver. van Impor
teurs van X.-I. Producten: de Xc-derl. HandelMij. en de groep Gas- en EIcctriciteitsbedrijven.
Het Dagelijksch Bestuur werd in die jaren ge
vormd door de heeren: Mr. M. W. F. Treub,
Voorzitter, Mr. J. H. van Hasselt. Onder-voor
zitter. Ir. J. Th. Gerlings, Mr. J. Gerritzen, J. E.
F. de Kok, W. C'. London (ter vervanging van
Jhr. Ir. J. C. van Reigersberg Versluys). Secreta
ris: G. J. W. Putman Crarner. De Ondernemersraad voor X.-I. heeft gedurende zijn eerste vereenigingsjaar onder meer in studie genomen het
vraagstuk der Indische belastingen, inzonderheid
voor zoover deze de aldaar gevestigde onderne
mingen treffen, en heeft zooveel mogelijk gege
vens verzameld over de practisc-he werking dier
heffingen. De bij de beraadslagingen daaromtrent
tot uiting gekomen meeningen en bezwaren als
mede de verzamelde gegevens zijn door den Voor
zitter verwerkt in eene in Juli 1922 bij de fa.
Mouton & Co. te ’s-Gravenhage verschenen nota.
.BUITENGEWESTEN. Sinds ongeveer 1916 is,
uit antipathie tegen het woord „bezittingen” (zie
aldaar), de naam „buitengewesten” in zwang gekomen voor alle eilanden van Xed.-Indië, niet beboorende tot Java en Madoera: blijkens bl. 69
der Handelingen van den Volksraad van 27 April
921 is hij bedacht door D. van Hinloopen Lab-

horton. Reeds hcrhaaldelijk heeft zich de In
dische regeering zelf van dien term bediend,
b.v. in de openingsrede van 20 Mei 1919 en in
de tabellen van het Kolon. Verslag; en ook in
het Ind. Staatsblad komt hij tegenwoordig ge
regeld voor, b.v. in Stb. 1919 no. 654 (afdeeling
„bestuurszaken der buitengewesten”), 1920 no.
406 en 407, 1922, no. 225, 522, 551,562. De bena
mingen „buitenbezittingen” en „bezittingen bui
ten Java en Madoera” in oudere staatsbladen (I,
bl. 419) zijn evenwel niet vervangen. Bij de
schriftelijke behandeling der Ind. begrooting
voor 1922 in den Volksraad bleek de Ind. regee
ring een samenvattenden naam voor alle gewes
ten buiten Java en Madoera practisch nog onmis
baar te achten (eerste gew. zitting Volksraad 1921,
onderw. l,afd. 1, stuk S. bl. 9). Daarentegen is het
vroeger meermalen geopperde denkbeeld om een
departement voor de buitenbezittingen (buiten
gewesten) in te stellen — minister De Waal in
1S70: het Tweede-Kamerlid Levyssohn Norman
in 1892
niet verwezenlijkt; in plaats daarvan
is in 1908 bij het departement van binn. bestuur
een afdeeling voor de bestuurszaken dier bezittin
gen ingesteld, welke evenwel bij het genoemde
Stb. 1919 no. 654 werd gereorganiseerd en mindér
zelfstandig gemaakt. Zie over deze afdeeling o.a.
Ind. Stb. 1909 no. 504, met wijzigingen; Bijblad
7145, 7658, 7835, 8466; Van Kol in de ÈersTe". .
Kamer op 21 Sépt. 1916; en deze Encyclopaedie, I, bl. 588. Het corps ambtenaren van binnenlandsch bestuur, voorheen gesplitst in een
corps voor Java en Madoera en een voor de
buitengewesten, is bij Stb. 1921 no. 749 voor de
toekomst tot één gemaakt, in verband waarmede
ook de opleiding geen verschil meer kent (vgl. I,
bl. 10; 111, bl. 170). De inlandsche bestuursorga
nisatie is, wegens verschil in toestanden, uiteenloopend gebleven (I, bl. 283, en Heslinga, het
inlandsch bestuur en zijn reorganisatie, 1920).
De gouvernementsrechtspraak der buitengewes
ten is grootendeels geregeld in afzonderlijke
rechtsreglementen, staande naast de bepalingen
voor Java. doch daarvan niet essentieel verschil
lend (III, bl. 567). De inheemsche rechtspraak
is vooral yin de buitengewesten ontwikkeld (II,
bl. 152)
DU
ISME. Aldus pleegt men de omstandig
heid te noemen, dat do Indische wetgeving, sinds
zij zich opzettelijk met do massa der Indonesi
sche bevolking ging inlaten — hetgeen in den
Compagniestijd nog niet het goval was —, eenerzijds bepalingen voor westerlingen, anderzijds be
palingen voor oosterlingen kent, en niet één stel
bepalingen voor allen. Eigenlijk is dualisme geen
juiste benaming, daar de wetgeving veeleer drie
ledig was en is (IV, bl. 538). Het is vooral bij de
behandeling der wetten van 31 Dcc. 1906 nopens
artt. 75 en 109 Heg. regl. geweest, dat de vraag te
berdckwam.ofde wetgeving inderdaad dualistisch
was, en of dit dualisme behoorde plaats te maken
voor unificatie (III, bl. 566; IV, bl. 538); de
nieuwe tekst van art. 109, op I Januari 1920 in
werking getreden, verschilt intussohon in begin
sel niet van het gewraakte oude art. 109. Zie
o.m. Bijlagen der Tweede Kamer 1904 1905, no.
121, stuk 5 (bijlage A), en de literatuuropgave
over adatrechtspolitiek in Literatuurlijst voor
het adatrecht van Indonesië, 1920. bl. 92—94.
Stelde de Herzieningscommissie tegenover dit
dualisme baar begiusel van afschaffing van het
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rascriterium (IV, bl. 497, 539), en bepleitte
Ritsema van Eek een nieuw dualisme tussehen
Indiërs en niet-lndiërs (I, bl. 288; IV. bl. 497,
539), do regeering heefVunificalie op haar pro
gramma (IV, bl. 496)./'
BEZITTINGEN (aanvulling van Dl. I, bl. 302).
Had het in 1920 verschenen rapport der Herzieningscommissie bepleit den naam „koloniën en
bezittingen” uit de grondwet en de verdere
wetgeving te verbannen (bl. 144, 146, 278), nog
in September 1921 verzette zich de regeering
daartegen; doch de Tweede Kamer voteerde
een redactie in den geest van het herzieningsrapport. Ten gevolge daarvan rept de in 1922 ge
voteerde tekst der grondwet nergens meer van
„koloniën en bezittingen”, doch van „Nederlandsch-Indië, Suriname en Cura9ao”. Tegen
aanbevolen verzamelnamen als overzeesche gebiedsdeelen, (gebieden, gewesten) had zich de re
geering verzet. De term „Buitenbezittingen”
was al eerder verdwenen (zie BUITENGE
WESTEN)/
BUITENBEZITTINGEN. Zie BUITENGE
WESTEN.
PELGRIMSSCHIP. Onder een pelgrimsschip in
den zin der Pelgrimsordonnantie 1922 (Ind.
Stb. no. 698) wordt verstaan een schip, dat
gebezigd wordt om van een haven in Ned.-Indië pelgrims over te voeren naar eene zeeplaats
van de Roode Zee, Golf van Aden, of Arabische
Zee of van eene zeeplaats van de Roode Zee,
Golf van Aden of Arabische Zee naar eene haven
in Ned.-Indië. Een schip , dat behalve de gewone
passagiers (onder welke mogen worden gerekend
de pelgrims, die als hutpassagier in de hoogste
klasse reizen) pelgrims der lagere klassen zal
overvoeren in eene verhouding niet grooter dan
één pelgrim per 283 M*. bruto inhoud van het
schip, wordt niet als pelgrimsschip aangemerkt.
Slechts stoom- on motorschepen mogen als
pelgrimsschip gebezigd worden, terwijl een schip
met een bruto inhoud van minder dan 2500 M*. of
een schip, dat niet in staat is bij goed weder een
vaart te loopen van tenminste 1Ö zeomijlon por
uur, niet als pelgrimsschip wordt toegelaten.
Een pelgrimsschip mag de reis naar eene plaats
buiten Ned.-Indië gelegen niet ondernemen van
eene andere plaats in Ned.-Indië dan eene pelgrimshaven. De pelgrimshavens zijn Makasser,
Soerabaja, Tandjoengpriok, Emmahavcn, Palembang en Sabang.
Een pelgrimsschip en elk schip, dat, al wordt
liet niet aangemerkt als pelgrimsschip, van eene
zeeplaats der Roode Zee (Suez uitgezonderd),
Golf van Aden of Arabische Zee, pelgrims naar
Ned.-Indië vervoert, mag, komende van eene
plaats buiten Ned.-Indië, bij aankomst in Ned.Indië geene andere haven aandoen dan Sabang
(Poeloe Rocbiah) of Tandjoengpriok (Kuiper).
Omtrent de eischen, waaraan een pelgrims
schip moet voldoen, het onderzoek, de pelgrimscertificaton, den meetstaut, het plaatsbewijs, den
pelgrimsagont, het geneeskundig onderzoek van
passagiers en hunne goederen bij inscheping en
bij aankomst in Ned.-Indië, zie men nader do
bepalingen in de Pelgrimsordonnantie 1922, dio
in werking is getreden medio November 1922.
PELGRIMS. Zie BEDEVAART NAAR MEK
KA, Deel I, bl. 215 e.v. en MEICKAGANGERS,
Deel II bl.696. In den zin der Pelgrimsordonnantie
1922 een Mohammedaansch passagier, ongeacht
Supplement.
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geslacht of leeftijd, ter bedevaart gaande, naar
den ITcdjaz, of daarvan terugkeerende.
MEKKAGANGERS. De voorschriften'op het
vervoer van pelgrims van Ned.-Indië naar den
Iledjaz en vandaar naar Ned.-Indië (Ind. Stb.
1898 no. 294 en v.), opgenomen in de onderste
4 regels van den tweeden kolom. Deel II, bl.
696, zijn vervangen door andere bepalingen, ver
vat in de Pelgrimsordonnantie 1922 (Ind, Stb,
no. 698).
VEEVOEDER. De voedermiddelen voor de
huisdieren zijn in Nederlandsch-Indië meerendeels geheel andere dan in Holland. De oorzaak
hiervan is voornamelijk gelegen in den tropischen plantengroei en de wijze waarop de dieren
verpleegd worden. De positieve kennis van de
in Indië gebruikelijke voedingsmiddelen is veel
minder groot dan die van de Europcesche. Van
het voornaamste voedsel, het gras, is de kennis
nog niet zoodanig, dat zij gegrond is op een groot
aantal voederproeven en chemische analyses.
Maar al te dikwijls berust de waardebepaling
nog op overlevering en empirie. Door Dr. Dekker
zijn destijds in het laboratorium te Buitenzorg
chemische analyses en voederproeven verricht,
vooral betrekking hebbende op de kalkhoudende
bestanddeelen van het voedsel. Het voornaamste
voedsel voor den veestapel is gras. Overal waar
dit in voldoende hoeveelheid en van goede
kwaliteit wordt aangetroffen verkeeren de dieren
in behoorlijken voedingstoestand. Deze gun
stige toestand komt echter alleen nog maar voor
in ongccultiveerde streken. En aangezien weiden
speciaal voor veevoer, zooals in Europa, in Indië
niet bestaan, omdat landbouw veel meer voor
deel afwerpt dan veeteelt, moet bij gebrek aan
de noodige hoeveelheid gras de voedselvoor
ziening in een andere richting gezocht worden.
Na het oogsten van de rijstvelden grazen de
paarden, buffels en runderen op de stoppelvelden,
die voor korten tijd vrij veel gras leveren, doch
wanneer alle gronden beplant zijn is de bevol
king in vele streken reeds genoodzaakt om
afval van de verschillende cultuurgewassen in
gedroogden toestand op te slaan en in tijden van
grasschaarschte aan het vee te verstrekken.
Zoo wordt het rijststroo en loof van verschil
lende katjangsoorten geregeld verzameld om er
het vee op stal mee te voeren. De Madoerees
slaat ook malsblarcn in gedroogden toestand op,
zelfs do jonge toppen van de bamboe worden
niet versmaad.
In groote steden zooals Soerabaja, Batavia,
Sëmarang en Bandoong, waar veel gras noodig
is voor de vele paarden in verhuurderijen en het
vee in de melkerijen, wordt geregeld ’s morgens
en ’s middags het gras aangevoerd door vaste
graslevcranciers. Zoo heeft iedereen, die een of
meer paarden of koeien houdt, zijn vasten gras
snijder. Ook wordt op bepaalde plaatsen in de
drukke centra van verkeer dagelijks gras te
koop aangeboden.
Tot de zeer goedo grassen behooren:
Isachne australis Brown of Isachne Javana Nees,
Wawaderan (soenix), een malsch en sappig gras,
dat door de dieren gaarne wordt gegeten. Het
groeit bij voorkeur op moerassige plaatsen tot
op ongeveer 1000 Meter hoogte. Ten Oosten van
Madiocn is dit gras tot heden nog niet aange
troffen.
Leptochloa chincnsis Noes, Timoonan (jav.),
9
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wordt zeer sreroemd sis uitstekend voedergras.
Bij voorkeur groeit het langs waterkanten, dus
op vochtige plaatsen.
CtfKoaVw ök-zt.Vïï. G zintuig
Vooral voor
paarden een zeer voedzaam gras. Dit kruipende
gras met zijn kleine blaadjes ziet men gaarne in
grasmengsels: het groeit in de bergstreken
weelderiger dan in de vlakte. Langs wegen en
voetrsden wordt het veelvuldig aangetroffen.
Lrersjö *ïrr-iv. K&lsmènta (jav.). Lameta
(sc-ent.'. gedr: het best op vochtige plaatsen,
bezit een zacht behaarde:: stengel en smalle,
tzre blaadjes. Vooral voor paarden wordt het
zeer aanbevolen. Op vloeiwei den te Padalarang
werden met dit gras en wawadèran groote
producties verkregen.
•" . s •
r.
. Katelan ..tav. t), Tapak
djalak SC v.xtx e Dit gras groeit op drogen en
harde r, bode m, langs de desa wegen.
Als goede grassen staan bekend:
n ■■•er n o va.-e,. Roompoet Banggaia
Lamdjahan . tsorxix;. Dit is wel
bet moest productieve gras van Indië. Het is
e verblrven.i en s:
uit, waardoor het een
rol vernet, die langzaam- aan grooter wordt; bet
:s daari.i
. .-.r. e-r. v rót gaarne gegeten.
RL goede verzorging kan het 7 tot $ maal per
jaar gesnedor. w roer., Liefst groeit het op een
voormeen, dooriaarbtren bodem.
t.-.rTorsk. Kfdar.djana (jav.),
Kak & soïtV-T.- v Ls een lang. kruipend gras.
•los de kr:o jenntex van den stengel schieten
.. •.
ruin ee-.; met-er hoog w orden.
Algemeen komt d.t gras voor in ravijnen en
groo.i:
brst ii. vic-j.rLge, me*erass3ge streken,
i't
g. gr oc gs-tiiart. is Let r.o. dig. da: het
onder s. tadi. i o- *men gr o; lt, Zoowel paarden
&.ïs b-rks. j. vers genpen goed cv dl: gras. doch
de
moeten e-r aan wennen..
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cn in moerassige streken voorkomt. Op sawah’s
aangeplant kan liet maandelijks gesneden
worden. Voor paarden is het uitstekend voer,
dat gaarno gegeten wordt.
Mclinuti mimi tiflora, Braziliaansch gras, dat
alleen in gekweokten toestand wordt aangetrof
fen. Het verspreidt een nog al sterken geur,
zoodat de dieren in den beginne een tegenzin
hebben om het te; eten. Voor melkkoeien is het
minder geschikt, omdat de melk er een eigen
aardigen smaak van krijgt.
Bepaald slechte grassen zijn over het algemeen
die. welke een stengel bezitten, die driehoekig
of plat-ovaal op doorsnee is. Hieronder worden
aangetroffen de z. g. schijngrassen, veelal behoorende tot de Cjperaceae, die bij voorkeur groeien
in moerassige streken.
Als veevoer wordt ook veel gebruikt het blad
van de Scsbania .grandiflora Poir, ook wel
Toeri (soend.) genoemd. Het is zeer voedzaam,
omdat het een hoog gehalte aan eiwit bevat.
In de warme streken met ©enigszins zilten
bodem groeit de toeri het best. doch slaat in
hoogerc streken tot 1500 voet ook wel aan.
Leucaena glauca Benth, Lamtara, Kêrclandingan (jaw), ook wel pëté tjina (jav.) genoemd
naar de vruchten en zaden. De jonge takjes en
bladeren van deze plant, die evenals de toeri be
hoort tot de familie der Icguminosru. vormen een
uitstekend voedsel voor herkauwers,
Erylhrina, Dadap (jav., soexd. ), de bekende
schaduwboom, die zelfs op magere gronden gr oeit
en veel blad vormt, dat als veevoer gebezigd kan
worden.
Door vermenging van verschillende voedings
middelen kan dikwijls een goed veevoer bereid
worden. Voor elk dier bestaat een enderi : udsen een product ie voer. Terwijl het eerste
L:.s
dient om in het onderhoud van Let 1:te
voorzien. dient het laatste bovendien n;g m de
verbruikte stoffen aan to vullen. Het zrodu
wr bij oen bepaald levend gewicht i* bekend
on bedraagt voor volwassen runderen van ■; zee
veer 300 KG. lovend gewicht 7j—* K - water
vree voedingstoffen, die in ovuectzbir-z. v : moeten bevatten 0.0 - O.Tè Kil. - . - It.
- b •
koolhydraten en O.o Kik vetten.
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verstrekt aan paarden, die zware diensten hebben
te verrichten en aan melkkoeien. Behalve rijst
in den vorm van gaba komen hiervoor in aan
merking maïs en een mengsel van gemalen
katjang, gaba, stroopsuiker en zemelen. De
veevoederfabriek Ngadiloeweh op Java levert
o.a. dergelijk voedsel voor vee en paarden.
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BOJANS. Losse werklieden ter Sumatra’s
Oostkust, te Singapore en elders, die komen
van en terügkeërëri naar het eiland Bawéan bij
Java. Sommigen beschouwen den naam als een
samentrekking van orang Bawéan, anderen als
een verbastering van het Maleische boedjang,
arbeider. Zie I. bl. 212>//
BOACHI (AQUASI), prins van Ashanti, geboren 29 April 1827, als oudste zoon van den koning
van Ashanti (benoorden de Kust van Guinee of
Goudkust, destijds een Nederlandsche bezitting),
overleden te Buitenzorg 9 Juli 1904. In 1837
werd door genefaaKTerveer een overeenkomst
gesloten met den koning van het Rijk Ashanti,
waarbij deze zich verplichtte tot levering van
een zeker aantal manschappen aan het Nederlandsch-Indische leger. Tot waarborg van de
getrouwe nakoming van die verbintenis gaf de
vorst twee prinsen van 10 jarigen leeftijd als
gijzelaars, op de belofte van Nederlandsche zijde,
dat zij buiten zijn kosten als pupillen van onzen
koning Willem I in Nederland een Europeesche
opvoeding zouden ontvangen. Die twee prinsen
waren Aquasi Boachi, ’s konings oudste zoon en
Poko, de oudste zoon van ’s konings zuster, de
aangewezen troonopvolger (men stelde daar
prijs op zekerheid en zuiverheid van koninklijk
bloed). De beide neven kwamen op de kostschool
van Mark te Delft. Poko’s studie was geen succes,
hij keerde naar Afrika terug, maar de ontvangst
van wege de koninklijke familie was zóó koel,
dat hij zich in een vlaag van moedeloosheid te
Elmina van het leven beroofde. Boachi had
een ander lot, hij kon beter leeren, hij werd Chris
ten en vroeg in 1843 vergunning om aan de
toen juist opgerichtc Koninklijko Academie te
Delft te mogen studeeren. Hij verwierf daar goede
vrienden, zooals Linse en Lebret, die gedurendo
een lang leven met hem in betrekking bleven.
Na den cursus van mijningenieur te hebben ge
volgd te Delft, en zijn studie te Freiburg in
Zwitserland te hebben voltooid, verwierf hij in
1849 te Delft het diploma van mijningenieur
en werd ter beschikking van den gouverneurgeneraal (Roehussen) gesteld, die hem tot
mijningenieur in staatsdienst aansteldc. In den
aan vang diende hij met voldoening; hij verriehtto
onder anderen een onderzoek naar kolen in
Bantam. Maar al spoedig meende hij gering
schatting van superieuren te bespeuren en hij
kwam tot de overtuiging, dat elke hoogcro rang
voor hem gesloten zou blijven en dat wel als
gevolg van een geheime ministeriecle aanschrij
ving. Hij nam daarop zijn ontslag en vertrok naar
Nedorland'om zijn beklag te doen bij den koning
(toen reeds Willem III). De koning vond zijn
klacht gegrond en droeg aan den GouverneurGcnoraal op om, daar het ondoenlijk was om
hem in zijn rung te herstellen, ter vergoeding van
het verstoren van zijn loopbaan, hem een schade
loosstelling toe te kennen. Deze bestond in een
erfpachtsrecht op gronden in Madiocn en een
toelage, die op de Indische begrooting, 2e hoofd-
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stuk, uitgaven in Indië, post 40 c., steeds is
uitgetrokken, onder het hoofd „vorsten, grooten,
gezanten, staatsgevangenen en dergelijke”, als
„toelage aan den mijningenieur-titulair Aquasi
Boachi / 7200.” Later vestigde hij zich als
landhuurder op het land Soekasari in de afdeeling Buitenzorg, en ten slotte woonde hij te
Bantar FetéhT"" even boven de hoofdplaats
Buitenzorg. De bevolking betoonde hem steeds
diepen eerbied, zag in hem den koningszoon. Hij
was gedurende een lange reeks van jaren corres
pondent van de Vereeniging van Burgerlijke
(Delftsche) Ingenieurs en toen hij aftrad be
noemde zij hem tot eerelid. In 1900 werd hij
gehuldigd naar aanleiding van zijn 50-jarig ver
blijf in Indië. Men zie over hem een waardeerend
opstel van H. Linse in Eigen Haard van 10 No-^^..
vember 1900 (met portret) en De Ingenieur 1900.
N°. 42 en 47. (idem), en oen necrologie in Dc^''"^
Ingenieur, 1904 N°. 2Q/'
EXORBITANTE
ECHTEN. Onder dezen fj ?'
naam — eigenlijk een lakende benaming („de
alle perken te buiten gaande rechten”), die het
eerst gebruikt schijnt in 1S52, doch sinds 1854
in zwang is gekomen zonder afkeurende bijbe
doeling — verstaat men de bevoegdheid van
Landvoogd met Raad van Indië om aan perso
nen, die in Indië verblijven, het verblijf in geheel
Indië óf in een deel van Indië te ontzeggen, dan
wel hun een verblijfplaats aan te wijzen (I, bl.
281; IV', bl. 528). De voorgeschiedenis dezer be
voegdheden, de boteekenis der betrekkelijke artt.
45—48 Reg. Regl., de daaraan gegeven veelvul
dige toepassingen, de beteekenis voor zelfbcsturernle landschappen, de critiek, in Staten-Generaal en Volksraad geuit, en de literatuur, is thans
omstandig in samenvatting te vinden bij mr. P.
TL C. Jongmans, De exorbitante rechten van den
G7G. in de’praktijk, 1921. Het totaal der toepassingsgevallen van 1855 tot 1920 wordt daar bere
kend op 1145. De onder Europeanen meest be
kende gevallen zijn die van bisschop Grooff in
1S46 (I, bl. 655; III, bl. 630), Roorda van Eysinga
in 1864 (III, bl. 809), mr. C. P. K. Winckcl in
1873 (persdelict), Sol en De Sturler wegens de
Tjiomas-zaak in 18S6 (III, bl. 578), Douwes
Dekker met Tjipto en Soewardi in 1913 (mr.
P. H. Eromberg, Het geval Soewardi, 191S),
Sneevliet in 1918, Brandsteder in 1919, Baars
in 1921, Bergsma en Tan Malakka in 1922; men
zie echter niet voorbij, dat de druk der exorbi
tante rechten met name is gevoeld door de Indo
nesische bevolking. Hoewel deze bevoegdheden
officieel geen bijzondere namen dragen, pleegt
men van uitzetting te spreken, indien het ver
blijf in heel Indië wordt ontzegd, van apolitieke
verbanning indien het verblijf in een deel van
Indië wordt ontzegd, van interneering indien
een verblijfplaats wordt aangewezen; de prak
tijk heeft een vierden maatregel ingevoerd, die
hierin bestaat, dat men vrijheid krygt Indië te
verlaten, doch, zoo neen, geïnterneerd wordt. Het
in later tijd opgekomen woord externeering wordt
nu eens gebezigd voor uitzetting uit Indië, dan
weer voor don pasgenoemden vierden maatregel.
Ziet niemand het gevaar van deze exorbitante
bevoegdhoden voorbij, en is daarop in parlement
en Volksraad bij herhaling gewezen (zio b.v.
Tweede Kamer 8 en 9 April .1919 en 19, 22,
23 Dcc. 1919, Volksraad 22 Juni 1921), afschaffing
zonder meer wordt zelden aanbevolon. Het
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EXORBITANTE RECHTEN—IN DONES IË.

nieuwe koers in onze koloniale politiek, 1011.
rapport der Herzieningscommissie uit 1920
handhaaft ze, doch stelt er veel strenger beper-i ? ?.VAN HOUTEN (GIDEON), geboren te Amstevkingen aan (bl. 158); de in Mei 1922 verschenen^.-7dam 12 Juni 1843, overleden te Bancloeng_ 9
Proeve eener staatsregeling voor Ncd.-Indic
September 1917, verkreeg in 1863 het diploma
van civiel ingeneur aan de Kon. Academie te
van mr. Oppenheim c.s. evenzoo (art. S); prof.
Delft, werd in hetzelfde jaar aangcsteld als
Carpentier Alting verdedigde hun behoud, op
a’clspfra nt - ingen ie u r bij den Waterstaat en
beperkten voet, in „Vrije Arbeid”, Aug.-Sept.
’s Land's Burgerlijke Openbare Werken in Ned.1922, Van zendingszijde is daarentegen zelfs
Indië, doorliep in dat corps alle rangen, trad in
het verwijderen van sommige lioofdenfa1S92 op als directeur der Burgerlijke Openbare
milies van Boeroe bepleit in Meded. v. li. ZenWerken en werd als zoodanig in 1S9S gepensiondelinggenoolichap 62, 19IS, bl. 274.
neerd. Hij diende van 1867—1873 in het gouver
Toepassing van de exorbitante rechten heet
nement Sumatra’s Westkust, en overigens op
uiteraard geen oplegging van stiaf (die van den
Java. Hij heeftTJiet zeldzame voorrecht gehad
rechter zou moeten uitgaan), doch geldt als
éénzelfde groot openbaar werk voor te bereiden,
maatregel van politiedwang. Iets nieuws van
op te nemen, te ontwerpen, uit te voeren en te
verwanten aard is het „onder politietoezicht
voltooien: de waterwerken van de afdeeling
stellen” van een bepaald persoon, hetwelk niet
De mak. Hij leidde de voorbereiding van 1874—
in het Reg.regl. wortelt en o. a. besproken is
’78, ging toen voor 2 jaar met verlof wegens
in den Volksraad op 1 Dec. 1919.
ziekte en werd na zijn terugkomst in 1881
EXPANSIEPOLITIEK. Met dezen naam wordt
wederom in commissie naar Nederland gezonden
gewoonlijk de staatkunde aangeduid, die er naar
om als technisch chef dezer werken de uitvoering
gestreefd heeft de feitelijke gezagsoefening dooi
voor te bereiden. In 1882 teruggekeerd, heeft hij
de Indische regeering te verbreiden over alle
die taak tot 1889 op schitterende wijze volbracht.
eilanden en tot in alle hoeken van den archipel.
Het werk kostte 8 millioen en met aanvullingsWas de Compagnie tot op de dagen van Van Imwerken 12 millioen. Ilij gaf daarbij aan den Inhoff (II, bl. 135, 203) bijna nergens een territoriale
dischen Waterstaat het eerste, maar aanstonds
macht, en duurde het tot de dagen van Daendels
en Raffles aleer Java geleidelijk in een reeks aan schitterende, voorbeeld van een streng technisch
wetenschappelijke behandeling van groote irri
eensluitende gewesten verdeeld kon worden, op de
gatie vraagstukken.
eilanden daarbuiten was onze macht gedurende
Na zijn pensionneering bleef hij 6 jaar in Neder
het grootste stuk der negentiende eeuw zwak
land, keerde toen voor goed naar zijn geliefd
vertegenwoordigd: zoowel in het binnenland
Indië terug en vestigde zich in 1904 te Bandoeng.
van Sumatra, Borneo, Celcbes, Halmahera en
Hij werd daar een invloedrijk lid van den ge
Nieuw-Guinea als op tal van eilanden beoosten
Celebes en Madoera lagen „onafhankelijke”,
meenteraad, bekleedde vele andere maatschap
dikwijls zelfs onverkende, landen; onze ver pelijke functies, en stelde pogingen in het werk
tegenwoordiging door posthouders en gezag tot bevordering der zijdecultuur. Hij heeft een
belangrijk aandeel gehad in den opbloei van het
hebbers had meermalen met een werkelijke be
stuursvoering niets gemeen; expedities waren
vooruitstrevende Bandoeng.
Literatuur: De waterwerken van de Afdeeling
tuchtigingsexpedities, die na afloop het land
verlieten gelijk zij het gevonden hadden. Talloos
Demak, door L. H. Slinkers en J. E. de Meyicr, .
zijn uit deze periode de staaltjes van geiingTijdschr. Kon. Inst. v. Jng. Afd. N. Ind. 1891—/
schattende behandeling van onze autoriteiten.
’92; Levensbericht (met portret) door W R. A.
Het is Lombok—geweest, dat in 1894 onder
van Sandick. De Ingenieur 1918, N°. 35.
•——
Gouv.-Gen. Van der Wyck de expansiepolitiek
EXTERNEERING.
Zie EXORBITANTE
heeft zien inzetten, in 1896 en 1898 gevolgd
RECHTEN.
.
door Atjèh (Pidië-expeditie enz.). Onder RooseINDONESIË (vervolg). Deze in 1884 door den^x
'y ,
boom wercTin deze richting voortgegaan (MiddenDuitschen ethnograaf A. Bastian aan den Malei- ‘ ’
Sumatra), doch vooral de landvoogdij van Van
schen archipel gegeven naam (II,bl. 143,1, bl. 174)
Heutsz, 1904—1909, heeft aan de expansiepoli
wordt sedert juister en ruimer toegepast op dat
tiek een centrale plaats gegeven en haar ten einde
deel van den aardbol, waar volken wonen, wier
toe volvoerd (Borneo, Zuid-Celebes, de Molukeigenschappen,talen en inzettingen verwantschap
ken, Timor, Bali, enz.). Voor de organisatie van
vertoonen met die van Javanen, Sumatranen,
!
deze nieuwe streken zijn van beteekenis geweest
Colebes-bewoners enz. Indonesië in dezen zin om
de rondreizen van den toenmaligen officier H.
vat het binnenland van Formosa, de Philippijnen,
Colijn in opdracht van Van Heutsz. Sinds dien
bijna geheel Nederlandsch-indië, de Noordstrook
is Indië geworden tot één aaneengesloten geheel
van Borneo, do Portugecsche helft van Ti mor,
van waarlijk georganiseerde streken; alleen voor
het Maleisehe schiereiland, eenige streken van Inenkele gedeelten van Nieuw-Guinea, voor enkele
dochina, misschien een paar streken in of nabij
streken van Oost- en Zuid-Oost-Celebes en voor
Engelsch-Indië, en Madagaskar. Een groot deel
enkele eilanden gold nog een tijdlang de toestand
van Nederlandsch-Nieuw-Guinea valt buiten
van onbekend en onbestuurd zijn.
Indonesië. Zie over een en ander o. a. Van Eerde,/
Behalve naar de vele artikelen dezer Encycloinaugureele oratie, 1917, bl. 13, en Inleiding tot do
paedic zelf, die over bepaalde gewesten en landvolkenkunde van N.-I., 1920, bl. 27, 36; Van
sti’eken buiten Java handelen, zij verwezen naar
Eerde in De Volken van N.-I., I, 1920, bl. 2, 12^
I, bl. 287 (bestuur), II, bl. 419 (koloniale politiek),
Van Eerde (over Nieuw-Guinea) in Tijdschr.
IV, bl 827, 829 (zelfbesturen); Doeff in Ind. Ge
v.h. Aardr. Genootsch. 1921, bl. 823, en 1922,
nootschap 15 Jan. 1907 en in Kol. T. schrift 2,
bl. 510.
1913; Lulofs in Onze politiek tegenover de Bui
Bij de behandeling in den Volksraad van de
tenbezittingen, 1908 (overgedrukto artikelen uit
grondwetsvoorstellen van Maart 1921 is, in
t
de Java-Bode); mr. Jongeneel, De oude en de
April 1921, een voorstel-Van Hinloopcn Lab-
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berton om Ned.-Indië in de grondwet Indonesin
te noemen verworpen.
INDONESIËR. Naam, die in later jaren meer
en meer gegeven wordt aan de inhecmsche be
volking van Ned.-Indië en van het overige Indo
nesië (zie aldaar); hij komt b.v. meermalen voor
in Snouck Hurgronje, De Atjèhcrs, 1893—1891,
o.a.^TI; 'bl. '30S, 336.~J)cze naam wordt door som
migen boven den naam „inlander” verkozen, om
dat, ten gevolge van spraakgebruik en regeeringsreglement (art. 109), in den laatstcn naam de aan
wijzing van een lagergeplaatste volksgroep wordt
gehoord. Misleidend is'echter het feit, dat ver
scheidene Amcrikaansche schrijvers (b.v. Kroeber, Peoples of the Plnlippines, 1919) den naam
Indoncsian bezigen, juist niet om onze Indone
siërs aan te duiden, maar integendeel om die ach
tergebleven volkon aan te geven van bruine huids
kleur, doch oudere of andere herkomst, die zij
tegenover de Malaysians of Maleische volken
stellen; Indonesian in dezen zin (proto-Malaysian) zijn dan onder meer de Bontoks enlfoegao
van Luzon, de Manobo’s van Mindanao, de Tagbanoea van Palawan, en een aantal achterlijke
volksgroepjes in N.-Indië en op het Maleische
schiereiland.
De naam Indonesiër wordt in de wetenschap
wel, in ambtelijke stukken nog niet gebruikt.
De in Mei 1922 verschenen „Proeve van eenc
staatsregeling voor N./ van prof. Oppenheim
officieel te maken
c.s. stelde voor, diejr naam
n
(art. 3 en elders),/
UHLENBECKy(GERARD HENDRIK). Gebo
ren te Colombo (CevIon) den 17 Februari 1SJ5 en
den 5 October 1835, na voltooide militaire oplei
ding tot 2e Luitenant van de genie O. I. leger
aangesteld, kwam Uhlenbeck 10 Augustus 1837
in Indië aan. Al spoedig volgde zijne bevordering
tot le luitenant op 30 November 1837, waarna
hij aangewezen werd tot adjudant van den Di
recteur der Genie te Batavia op 24 Augustus
1838. Als zoodanig volvoerde hij van Mei 1843
tot Mei 1844 de opdracht om het terrein tusschen
Semarang en de Vorstenlanden op te meten met
het oog op den spoorwegaanleg in de richting
bedoeld bij Kon. Besluit van 28 Mei 1842 n°. 27
(Zie SPOOR- EN TRAMWEGEN Deel IV, bl.'
68). Tijdens het bewind van den Gouv. Generaal
Duymaer van Twist werd wegens de onbevredi
gende toestanden bij den dienst der Opcnbaro
Werken eenc organisatie op betere grondslagen
van het bobeer van dien tak van dienst nood
zakelijk geacht en het was op Uhlenbeck —sedert 24 Oct. 1850 Majoor der Genie —, dat de
keuze viel die organisatie tot uitvoering te bren
gen. Hij werd bij besluit van 27 Mei 1853 belast
met de waarneming der betrekking van Chef van
den Waterstaaten’sLands civiele werken. De door
Uhlenbeck ontworpen voorstellen leidden toteeno
organisatie, die vastgesteld werd bij Kon. Besluit
van 4 November 1854 n°. 40, afgekondigd in het
Ind. Staatsblad vran dat jaar. In 1855 werd het
Departement van Burgerlijke Openbare Werken
opgericht en bij Besluit van 8 April Uhlenbeck
(11 Sopt. 1854 was hij tot Lt. Kolonel der genie
bevordord) aanvankelijk belast met de waarne
ming en 19 Januari 1856 definitief benoemd tot
Directeur der Openbare Werken en Inspecteur
van den Waterstaat met gelijktijdig eervol ontslag uit den militairen dienst.
Tot 6 April 1861, toen hij met tweejarig verlof
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naar Nederland vertrok, is Uhlenbeck hoofd van
den X. I waterstaat geweest op cene wijze, waar
van in het werk van C. L. F. Post over den Wa
terstaat in N, T., uitgave 1879, met bijzondere
waardeenng wordt getuigd. Uhlenbeck was ver
scheidene iaren Voorzitter der Maatschappij van
Nijverheid en Curator van het gymnasium Wil
lem III te Batavia. Omtrent de redenen, die hem
tot heengaan noopten, zie men het artikel WA
TERSTAAT, Deel IV, bl. 716.
Tijdens zijn verlof werd hem door Thorbecke
in Januari 1802 de portefeuille van Koloniën aan
geboden, die hij 1 Februari 1862 aanvaardde.
Als Minister van Koloniën ondervond Uhlenbeck
in de Staten-Generaal al spoedig veel tegenstand
wegens zijne zeer liberale beginselen. Zoo werd
door hem een ontwerp betreffende de Cultuurondernemingen in O. I. ingediend, waarbij het
oprichten daarvan aan voorschriften werd on
derworpen en het sluiten van overeenkomsten
met de inlandsche hoofden zoowel als met de ar
beiders werd geregeld. Uit dit ontwerp sprak
naar het oordeel der Kamers te groot radica
lisme en het werd reods bestreden bij de bespre
king van het adres van antwoord op de Troon
rede. In de Eerste Kamer werd de door Uhlen
beck verdedigde begrooting, hoewel in de Twee
de Kamer aangenomen, vooral, op grond van
de oppositie tegen het hiervorengenoemd ontwerp
verworpen.
Uhlenbeck verzocht daarop ontslag, dat hem
met ingang van 3 Januari 1863 werd verleend.
Met meer voldoening heeft hij kunnen terugzien op
het door hem in de Tweede Kamer verdedigd wets
ontwerp op de afschaffing der slavernij in WestIndië. Na zijn aftreden als Minister van Koloniën
werd hij op 15 October 1S64 tot Lid van den
Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten be
noemd. Hij overleed 2 Mei 1S8S te ’s-Gravenhage.
Zie de meer uitgebreide biografie door Ramaer in het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek van Dr. P. C. Molhuijsen en Prof.
Dr. P. J. Blok, 1918, Dl. IV:
INTERNEERING. Zie EXORBITANTE
RECHTEN.
V;-KOLONIE. Over de toepassing van dezen
naain op Ned.-lndië, zio I, bl. 302, en onder
BEZITTINGEN/
KROONORDÖNNANTIE. Zie IV, bl. 767
(wetgeving).
SCHAKELSCHOLEN. In 1921 is in Bandoeng ƒ
en Padang Pandjang een proef begonnen met een
nieuw schooltype, de zg. scliakelschool, waarvan
het welslagen zoowel in maatschappelijk als in
pacdagogisch opzicht van de grootste beteekenis
kan worden voor een betere organisatie van het
onderwijs voor de inheomsche bevolking.
Het bestaande stolsel vertoont enkele belang
rijke, tot dusver onvermijdelijk geachte gebre
ken, die onmiddellijk samenhangen met het feit,
dat onderwijs op Westerschen grondslag slechts
aan een betrekkelijk zeer klein deel der Inlandschc jeugd gegeven kan worden. De groote massa
dor onderwijszookenden is aangewezen op de Inlandschc lagere scholen (volksscholen en 2de klas
se scholen), die, wat mogelijkheden van verdere
opleiding en uitzichten op goed loonende betrek
kingen aangaat, ver achterstaan bij de HollandschInlandsche scholen. Ambachtsscholen, normaalscholen en cursussen tot opleiding van volksonderwijzers, opleiding tot verpleger of vaccinateur,

134

ijl

f

'__

i ?
:

I

i

SCHAKELSCHOLEX—VAN BERCKEL (HENRI EMAXUEL).

lagere betrekkingen bij verschillende diensttak
ken (bestuur en politie, post, spoorwegen, pand 
huisdienst enz.), daarmede zijn de perspectieven,
welke het Inlandsch lager onderwijs opent, vrij
wel uitgeput. Voor allen meer beteekencnden ar
beid, zoowel in particulieren als in overheids
dienst, is Westersche opleiding een vooralsnog
onvermijdelijke eisch. Welke Inlandschc kinderen
nu voor zulk een opleiding, bepaaldelijk voor toe
lating tot de Hollandsch-lnlandsche scholen, in
de eerste plaats in aanmerking komen, hangt niet
af van hun aanleg — die zich immers op om
streeks 6-jarigen leeftijd nog niet voldoende laat
onderscheiden —, maar van hun afkomst of van
het milieu waaruit zij voortkomen. Dat hierbij
niet alleen op aanzienlijke geboorte en gegoed
heid gelet wordt, maar ook op het ambt van den
vader en op de door dezen genoten opleiding,
neemt niet weg dat de Hollandsch-lnlandsche
school overwegend het karakter van standen
school draagt, al blijven hier en daar ook wel
eens plaatsen over voor kinderen van eenvoudige
afkomst.
De inheemsche schooljeugd bestaat dus uit
twee scherp gescheiden groepen: aan den eenen
kant de groote massa, die de lnlandsche lagere
scholen bevolkt en waarvan zelfs de meest be
gaafden weinig of geen kans hebben hun aanleg
ten volle te ontplooien en een daaraan beantwoor
dende plaats in de maatschappij te bemachtigen,
aan den anderen kant een betrekkelijk kleine
groep bevoorrechten, waarvan de keuze op zich zelve geen waarborgen geeft, dat de hun geboden
voortreffelijke gelegenheid tot ontwikkeling in
Westersche richting aan hen het best besteed is.
Te dempen is deze kloof voorloopig niet, maar
de schakelschool beoogt haar althans te over
bruggen en daardoor aan beide zijden in de aan
gewezen leemten eenigermate te voorzien. De be
doeling is nl., zeer begaafde leerlingen van de Inlandsclie 2de klasse scholen, die het 3de leerjaar
achter den rug hebben, door intens onderwijs voor
al in het Xederlandsch voor te bereiden voor het
Mulo en hen dus even ver te brengen als de leer
lingen der Hollandsch-lnlandsche school. Voor
loopig is er op gerekend, dat een vijfjarige leer
gang hiervoor noodig en voldoende zal zijn.
Ook uit onderwijskundig en paedagogiseh oog
punt is de proefneming met de schakelschool van
groote beteekenis. Het leerplan der Hollandschlnlandsche school gaat uit van de gedachte, dat
de leerlingen de Nederlandsche taal het best
machtigworden, wanneer met het onderwijs daar
in zoo vroeg mogelijk wordt aangevangen en ook
andere vakken zooveel mogelijk aan oefening in
het practiseh gebruik van die taal worden dienst
baar gemaakt. Wel is waar wordt een niet onbe
langrijk aantal lessen, o.a. al hot onderwijs in in
heemsche talen, in de betrokken landstaal gege
ven, maar in de meeste vakken gebruikt men zoo
spoedig mogelijk het Xederlandsch als voertaal
en reeds de leerlingen der eerste klasse krijgen
spreekonderwijs in die taal. Deze methode d ruischt
in tegen het paedagogiseh beginsel, dat de moe
dertaal der leerlingen voertaal bij het onderwijs
moet zijn, vooral waar het zeer jonge kinderen
geldt. Zij moet echter noodgedwongen worden ge
handhaafd, zoolang niet practische resultaten
hebben doen blijken dat het onder geen voor
waarde prijs te geven doel der Hollandsch-ln
landsche school: voorbereiding voor het Mulo

binnen redelijker tijd, tenminste even goed te
bereiken is, wanneer met liet onderwijs in het
Xederlandsch later wordt begonnen. Mocht nu de
schakelschool dit bewijs leveren, dan zal ook de
verbetering, welke zij dan brengt in de methode
van Westersch onderwijs voor Oostcrsche leer
lingen, haar tot een belangrijke aanwinst voor de
Indische onderwijsorganisatie maken.
Indien de proefneming slaagt, zal de schakel
school ongetwijfeld de normale inrichting van
Westersch lager onderwijs voor Inlanders wor
den. Het laat zich echter niet aanzien, dat zij de
Hollandsch-lnlandsche school geheel zal verdrin
gen. Een beperkt aantal van die scholen zal — zij
liet ook met gewijzigde leermethode — gehand
haafd moeten worden, omdat de verhoudingen in
de lnlandsche samenleving en de sterke behoefte
aan Westersch onderwijs in de bovenlaag daar
van zich verzetten tegen een stelsel, waarin bij de
verschaffing van gelegenheid tot dat onderwijs
het milieu-criterium in het geheel geen rol meer
zou spelen./
? VAN BERCKEL (HENRI EMANUEL), geboren
te Delft 25 Augustus 1844, overleden te ’s-Graven-,.
hagëJ3".April 1902, verwierf in 1869 aan de Poly
technische school te Delft het diploma van civiel
ingenieur, werd in 1870 benoemd tot adspirantingenieur bij den Waterstaat en ’s Lands Bur
gerlijke Openbare Werken in Xederlandsch-Indië
en werd geplaatst in de residentie Banjoemas,
alwaar hij z»ch bijzonder onderscheidde bij het
ontwerpen en uitvoeren in eigen beheer van wer
ken onder zeer moeilijke omstandigheden, waar
onder de steenen boogbrug bij Poerwakart.a in de
eerste plaats moet worden genoemd. Verder was
hij modeontwerper van de groote waterleiding
voor irrigatie in de afdeeling Bandjarnëgara en h ij
deed een opname voor een militairen weg in liet
district Dajeuhloehoer, door een streek, die be
rucht was wegens het doodende klimaat. Van
BerckeJ’s ongeëvenaarde energie en toewijding de
den hem echter alle bezwaren glansrijk overwin
nen. In 1874 werd hij belast met den bouw van een
vuurtoren op Poeloe-Bras, een onbewoond, woest
eiland aan den ingang van Straat Malaka. De
schitterende wijze, waarop hij aan die opdracht
voldeed, werd erkend door zijn benoeming tot rid
der in de orde van den Nederlandschen Leeuw. In
1876 werd hij loegevoegd aan J. A do Gelder, voor
liet ontwerp en de uitvoering van de havenwerken
van Batavia te Tandjoengpriok. De bouw van de
eigenlijke havenwerken’ WcHFaan hem opgedra
gen en toen de haven in 1883 gereed was, werd hij
belast met den bouw van de accessoires. Hij was
intusschen in 1883 opgeklommen tot ingenieur lc
klasse en werd in 1886 benoemd tot chef der 2de
waterstaatsafdeeling op Java. In die betrekking
heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de be
vordering der irrigatie, waarbij hij zeer krachtig
het standpunt verdedigde, dat alleen de hoofdlei
dingen door den Staat moesten worden aangelegd,
doch de nevenleidingen en de middelen ter dis
tributie van het water aan het Binnenlandsch
Bestuur dienden te worden ovcrgelaten. Hij zag
daarin bezuiniging en vorhooging der rentabili
teit van de bevloeiingswerken.
In 1890 werd hij bevorderd lot hoofdingenieur
2de klasse. In 1892 ging hij, na een 22 jarig on
afgebroken verblijf in Indië, met verlof naar
Europa, alwaar hem herhaaldelijk door het Mi
nisterie van Koloniën adviezen werden gevraagd.
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Na '/.ijn terugkomst in Indië werd h ij her
plaatst als chef der 2dc waterstaatsafdccling.
In 1894 dwong zijn gezondheidstoestand hem te
repatriceren en den landsdienst te verlaten. Hij
heeft zich toen onledig gehouden met gencojogische naspeuringen over zijn familie te Delft en
met studiën over kerkelijke kunst
Van Berclcel was een man, die zich in Indië
geheel en al gegeven heeft aan zijn ambt. Hij
zocht geen ontspanning, doch werkte onafgebrokenaan de hem opgedragen taak. Een door zijn
eenvoud en waardeering treffend levensbericht
verscheen van hem in De Ingenieur 1902, n°. 17
van de hand van den chef der havenwerken van
Batavia J. A. de Gelder, die o.a. zegt: „Van Berckel is de bouwmeester van de haven van Bata
via. Aan zijn groote hoedanigheden is het daarbij
verkregen succes te danken.”
OUDERRECHT. Zie HUWELIJK.
PRENTAH. Zie IV, bl. 767 (wetgeving).
REGISTRATIE. Zie VERBLIJF.
ANTHROPOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN,
zijne verhandeling „Over Anthropologisch
U' onc^erzoe^ opreis” (Tijdschrift van het Koninklijk
yr.
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 6e
'* f ■ deel, 1882 )heeft onze landgenoot.de bekende an^ yj? .y thpopoloog Dr. H. F. C. ten Kate de vraag gesteld,
^\vateV door Nederlandschc reizigers over het al^l /
gemeen en in den Indischen Archipel in het bij Zonder op het gebied der moderne physische anV
.thropologie is verricht geworden. Het antwoord
iy.n ,was volgens Ten Kate gemakkelijk te geven: wei//}&'&**n nig of niets. „Wèl kunnen wij wijzen” zegt
(J
schrijver „op mannen als Junghuhn, Bleekeren
U *> / Swaving; maar in verhouding tot het schoone en
/
onmetelijke veld van onderzoek in onze bezittin
gen is er zeer weinig gedaan. Wèl vinden wij als
loffelijke proeven van anthropologisch onderzoek
een aantal tabellen van maten van schedels enz.
in eenige Nederlandsch-Indische tijdschriften ver
spreid; maar het is niet voldoende, dat dergclijke
spaarzame gegevens begraven liggen in werken,
die zelden of nooit door buitenlandschc vakge
leerden worden gelezen. Ontegenzeggelijk hebben
ook weder vreemdelingen op anthropologisch ter
rein in onzen Archipel meer verricht dan wij.
Men denkc aan Wallace, A. B. Meyer, Von Miklucho-MacIay, Montano e. a. Mocht Nederland op
toekomstige expedities toonen, dat hot ook op dit
veld van wetenschappelijk onderzoek bij geen an
dere natie ten achter wil staan; maar voor alles
een bekwaam anthropoloog naar Insulindc zen
den, om een nalezing te houden in die streken,
waar de koene Junghuhn, Muller, Von Roscnberg
o.a. voorbereidend doortrokkon! Dan zouden de
bouwstoffen voor een natuurlijke geschiedenis
der rassen van Insulindc verzameld kunnen wor
den, ongeveer zooals Fritsch die heeft bijeenge
bracht in zyn standaardwerk over de rassen van
Zuid-Afrika en zooals door Malnow en Zograf
zoo uitstekende proeven ten opzichte der Morduinen en Samojeden geleverd zijn.
Mochten toekomstige Nederlandschc reizigers
bedenken, dat er in Insulindc ook op een ander
veld van wetenschap, tot nu toe zoo geheel ver
waarloosd, lauweren zijn te plukken, en dat er
van de studio der lovende natuur in haar tallooze
vormen ons geen enkele zoo na aan het hart ligt
als die van tien mensch, zooals Goethe het uit
drukte „das non plus ultra alles monschlichen
Wissens und Thuns”!”

Aldus schreef in den jare 1882 do bij uitstek be
voegde en deskundige anthropoloog Herman ten
Kate.
Wij zullen uit onze verdere beschouwingen kun
nen afleiden, dat inderdaad aanTenKate’s wensch
m menig opzicht is voldaan en dat in latere jaren
niet alleen Hollandsche onderzoekers, maar ook
in niet mindere mate vreemde reizigers en vakge
leerden ook op anthropologisch gebied lauweren
hebben geplukt.
Ten Kate wijst er dan in zijn genoemde publi
catie nog verder op, dat vooral daarom de studie
der gekleurde rassen van zoo groot belang moet
worden geacht, omdat zij geen uitstel meer duldt.
Ook hier geldt, zegt hij, in vele gevallen althans,
hetgeen Serrurier ten opzichte der ethnographie
zeide: „Wie verzamelen wil, die moet zich haas
ten.” De alles nivelleerende Westersche bescha
ving doet haar onwederstaanbaren invloed reeds
tot in de verste gewesten, vooral der gematigde
luchtstreek gevoelen; het eene typische ras na
het andere sterft uit, of wat, van ons standpunt
beschouwd, hetzelfde is, gaat geheel op in het
heerschende blanke element. Zooals een van
Duitschland’s uitstekendste anthropologen, Prof.
Fritsch, opmerkte (Sonst und jetzt der menschlichen Rassenkunde vom morphologischen Standpunkt. Zeitschrift für Ethnologie 1 SS 1), is erin
de laatste tachtig jaren voor de physische anthropologie oneindig meer gedaan, dan in de 800 ja
ren, die voorafgingen; maar vooral in de laatste
25 a 30 jaren is onze kennis, dank zij de anthropomotrie en de photographie, met reuzenschreden
vooruitgegaan.
Wanneer wij een overzicht willen geven van de
anthropologische prestaties in het gebied van den
Indischen Archipel en in de naburige streken, doet
men m. i. goed te dien opzichte twee groote tijd
vakken te onderscheiden, n.1. de onderzoekingen
verricht vóór 1900 en die na het begin der 20ste
eeuw, de onderzoekingen uit de periode der groo
te wetenschappelijke ontdekkingsreizen in onze
Oost.
Toen vooral door de geschriften en onderzoe
kingen van Blumenbach, Retzius, Peter Camper
en Sandifort, de belangstelling in anthropologi
sche onderzoekingen was levendig geworden, be
gonnen al spoedig ook in onze Oost sommigen
zich met dergelijke onderzoekingen, zij het dan
ook aanvankelijk nog op zeer bescheiden wijze,
bezig te houden. In zijn studie „Über die Form
des Knochcngcrüstes des Kopfes bei verschiedcnen Vólkern” heeft Retzius reeds enkele inedcdeolingen gedaan omtrent den vorm van den sche
del, n.1. van Maleiers, Amboneezen en Papoea’s.
En vorder vindt men reeds in den atlas van G.
Sandifort (Tabulae craniorum diversarum gentium, L. B. 1839—1843) eene beschrijving met
afbeeldingen van enkele Indische schedels, met
opgave van sommige hunner afmetingen, terwijl
G. Vrolik in zijn studie „Beschouwing van het
verschil der bekkens in onderscheidene volkstam
men” (Amsterdam 1826) al op de eigenaardighe
den van het Javaansche vrouwenbekken heeft
gewezen, waarbij hem bijzondor opviolen de ron
de vorm van don bekkeningang, de geringe dwarsafmeting van dien ingang, de gracicle bouw van
het bekken, het weinig naar voren trodon der ba
sis sacri en het sterk naar binnen gekeerd zijn der
spinac ischii.
Na Vrolik was het allereerst Prof. T. Zaayer,
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die zich met dc bestudecring der Indische bekkens
heeft bezig gehouden (1862 en 1S66). Voor zijn
proefschrift heeft Zaayer zes bekkens van Javaansche vrouwen en één bekken eener Niassche
vrouw onderzocht, terwijl hij in zijne verhandeling van 1S66 de resultaten van zijn onderzoek
van 26 Javaansche vrouwen-bekkens heeft neer
gelegd. Een tiental jaren later verscheen F.
Winckel’s publicatie „Einiges über die BeckenKnochen und die Bccken der Papuas” (Mitteilungen aus dem Kgl. Zoologischen Museum zu Dres
den, 1877).
In Indië zelf werden de eerste anthropologische
onderzoekingen, en wel craniologische, verricht
door P. Bleeker, J. W. E. Arndt en C. Swaving.
Deze schedelonderzoekingen zijn gepubliceerd
geworden in liet „Natuurkundig Tijdschrift voor
Ncderlandsch-Indie”. Bleeker’s studie „Afmetingen van schedels van inboorlingen van Java. Sumatra, Nias, Borneo, Celebes, de Moluksche eilan
den en Nieuw-Guinea” verscheen reeds in het jaar
1S51. in welke studie hij ter vergelijking nog op
geeft de maten van schedels van een aantal ande
re volken. De niet minder belangrijke craniologi
sche onderzoekingen van C. Swaving werden ge
publiceerd in de jaren 1861—1870; zij omvatten
ook al een groot aantal stammen van den Indi
schen Archipel. Door Swaving werd gewezen op
het voorkomen van hypsistcnocephalie bij inlan
ders van het eiland Sumatra, terwijl hij ook reeds
heeft nagedacht over het voorkomen van Negri
to’s in den Indischen Archipel, eene kwestie, die
in latere jaren herhaaldelijk de aandacht heeft
getrokken en ook nu nog steeds de aandacht der
anthropologen verdient.
Onder die anthropologische publicaties uit het
begin der tweede helft van de vorige eeuw dient
ook nog genoemd te worden de studie van J. A.
Kool, getiteld „Craniometrie of onderzoek van
den menschelijken schedel bij verschillende vol
ken, in vergelijking met dien van den Orang Oetan” (Amsterdam 1852), waarvoor o.a. een 128tal Indische schedels zijn onderzocht geworden.
Met ijver wierp men zich in dien tijd, ongetwijfeld
daartoe aangezet en geïnspireerd door Retzius’
onderzoekingen en resultaten, op het beschrijven
en meten der schedels van de verschillende verza
melingen, in de verwachting op die wijze het
vraagstuk der classificatie der rassen tot oplos
sing te kunnen brengen.
Zoo verscheen in het jaar 1860 te Leiden de
catalogus van J. van der Hoeven: „Catalogus
craniorum diversaruin gentium”, waarin ook een
55-tal Indische schedels worden vermeld. In den
catalogus van het Museum Vrolik (J. L. Dusseau:
„Catalogue de la Collection d’Anatomie humaine,
comparee et pathologique de M. M. Gér. et W.
Vrolik”, Amsterdam 1865) vindt men eveneens
een aantal schedels uit den Indischen Archipel
beschreven. Een iaar later reeds publiceerde H.
J. Halbertsma zijn studie „Die Asymmetrie der
Javanischen Schadel” (Nederlandsch Tijdschrift
voor de Dierkunde 1866), waarin wordt gewezen
op het frequent voorkomen van asymmetrie bij
Javaansche schedels, veroorzaakt door zijdelingsche afplatting van het achterhoofd. Volgens
den schr. is deze opmerkelijke eigenschap niet
toeteschrijven aan vroegtijdige vergroeiing van
naden, maar zou zij waarschijnlijk het gevolg zijn
van druk, van buiten op den schedel uitgeoefend
door het liggen op een harde onderlaag.

Onder deze schedelcollectics moet ook nog ge
noemd worden die van Von Baer (Crania selecta),
welke eveneens een aantal Indische schedels om
vatte.
Schedelonderzoekingen van materiaal, afkom
stig uit den Indischen Archipel zijn verder
vooral verricht door A. B. Meyer, Rudolph Virchow en door den Russischen reiziger en anthropoloog Von Miklucho-Maclay.
De talrijke studies van A. B. Meyer nemen reeds
een aanvang in het jaar 1873. Zij golden met na
me het kunstmatig vervormen van den schedel,
in verschillende gebieden van den Archipel in
zwang, de mutilaties van het gebit, eveneens in
onze Oost een zeer verspreid gebruik, het onder
zoek van Negrito-schedels der Philippijnen, on
derzoekingen van schedelmateriaal van Celebcs
en van het Oostelijk gebied van den Indischen
Archipel, alsook van Nieuw-Guinea afkomstig.
Een verdienste van Meyer is het ook geweest,
dat hij de aandacht gevestigd heeft op het feit,
dat voor het anthropologisch onderzoek slechts
zulke schedels van nut en van belang zijn te ach
ten, waarvan de herkomst en het ras nauwkeurig
bekend zijn. Deze waarschuwing was vooral
daarom zoo noodig, omdat te dien opzichte in
dien tijd en ook nog wel later vaak met te weinig
critiek is onderzocht geworden. In het bijzonder
heeft Meyer zich ook beziggehouden met het be
langrijke Negrito-vraagstuk. Hij zag reeds in de
Negrito’s de oorspronkelijke bewoners van den
Indischen Archipel en heeft nagegaan, welke vol
ken tot het Negrito-ras moeten gerekend worden
en welke de lichamelijke kenmerken van dit ras
zijn (The Distribution of the Negrito’s in the Philippine-islands and elscwherc, Dresden 1899). Ook
moet het een verdienste van Meyer worden ge
noemd, dat hij reeds erop gewezen heeft, dat de
Papoea’s volstrekt niet allen, gelijk men meende,
een dolichocephalen schedel bezitten. Meyer’s at
lassen hebben ongetwijfeld ook veel bijgedragen
tot eene betere kennis der inlandsehe bevolking
van den Indischen Archipel. In het jaar 1880 ver
scheen te Dresden zijn „Album von PhilippinenTypcn”,inT889 zijn „Album von Cclcbes-Typen”,
terwijl eenige jaren later, in 1894, Meyer en R.
Parkinson uitgaven hun „Album von PapuaTypen, Neu-Guinea und Bismarck-Archipel”,
waarin Dij de afbeeldingen tevens eene korte lichaamsbeschrijving der Inlanders is gevoegd.
Aan Von Miklucho-Maclay, dien wij naast A.
B. Meyer noemden, danken wij eveneens een
groot aantal studies op anthropologisch gebied.
Zij zijn in hoofdzaak in de jaren 1873—1880 ver
schenen. Zijn onderzoekingen golden in het bijzon
der de Melanesiërs en Mikronesiërs, de Papoea’s,
alsook de bewoners van het Maleische Schierei
land en van de Philippijnen. Zijn onderzoek van
Papoea-schedels (J874) vestigde de overtuiging,
dat dolichocephalie bij deze inlanders volstrekt
geen karakteristiek lichaamskenmerk is. Meerma
len toch werd door Von Miklucho-Maclay bij de
Papoea’s brachyccphalie geconstateerd. Ook in
vele eilanden van Melanesië constateerde hij bij
de Inlanders duidelijke brachyccphalie. Met
A. B. Meyer heeft Von Miklucho-Maclay tot de
eersten behoord, die in den Indischen Archipel
in het veld, aan den levenden lijve, metingen heb
ben verricht.
Jn het schiereiland Malaka onderscheidde hij
een Melanesisch ras van het Maleische, terwijl hij .
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er op wees, dat de Orang Sakai en do Séinangs
van hetMaleische Schiereiland voor verwant moe
ten worden gehouden aan de Ncgrito’s der Philippijnen. Ook de Papoea’s en Negrito’s meende Von
Miklucho-Maclay als stamverwant te mogen be
schouwen. Op grond zijner anthropologischo on
derzoekingen komt hij dan tot het resultaat, dat
in den Indischen Archipel een Melanesisch ele
ment voorkomt, dat het restant van een oorspron
kelijk ras voorstolt, hetwelk zich echter aldaar
min of meer met de Maleiers heeft vermengd.
Als „dritter im Bunde” uit dezen tijd noemden
wij Rudolph Vircliow, wiens eerste onderzoekin
gen op craniologisch gebied dateeren van om
streeks 1870. Onderzocht werden door Virchow
o.a. schedels van het Malcische Schiereiland, van
de Philippijnen, Nieuw-Guinea, de Molukkcn,
Borneo, Ceram, Timor, Wètar, Tënimber, Lèti,
Java, Madoera, Niasen Sumatra. In zijn publica
tie „Über Schadel von Neu-Guinea” (1873) wijst
Virchow erop, dat er belangrijke verschillen be
staan tusschen schedels van Negrito’s en die van
Papoea’s. Evenmin zou men overeenkomst mo
gen aannemen, wat betreft den schedelvorm, bij
Negritische en Australische schedels, terwijl de
Negrito-schedels eveneens van Afrikaansche Neger-schedels zouden verschillen.
Wat betreft de Heidensche bevolking der Molukken meende Virchow, dat deze zich in hoofd
zaak aansluiten bij de Malcische bevolking van
Celebes en bij die der Philippijnen, terwijl zij
slechts in geringe mate kruising met Melanesisch
bloed zouden hebben ondergaan.
In de Negrito’s der Philippijnen zag Virchow
de oerbevolking van dit gebied, verwant aan de
Mincopies der Andamanen en de Séinangs en Sakai van het Malcische Schiereiland. Verder zou
den, naar hij meende, ook Negrito’s voorkomen in
het grensgebied tusschen China, Burma en Siam,
alsook in sommige bergstreken van Vóór-Indië.
Al deze kleine volken zouden evenmin als de
dwergvolken van Afrika pithekoïde eigenschap
pen bezitten; ook zijn zij niet theromorph.
M. Haberlandt (1885) beschreef een 20-tal oude
en recente schedels, afkomstig van de eilanden
Malipano en Samal, aan de Zuidpunt van Mindanao gelegen. Bij deze schedels waren duidelijk
de teokenen van kunstmatige vervorming aan
wezig.
J)e belangstelling in de craniomctrie leidde er
toe. dat men in verschillende landen zich op het
verzamelen van rasschedels ging toeleggen. Van
de schedel-collcctics in Duitschland ( Die Anthropologischcn Sammlungen Deutschlands*) werden
uitvoerige catalogi uitgegeven, waarin ook de
voornaamste maten der schedels zijn genoteerd.
In deze verzamelingen bevinden zich ook talrijke
schedels uit den Indischen Archipel. Genoemd
moeten vooral worden de collecties van Bonn,
Frankfort en Dannstadt, (gecatalogiseerd door
Schaafflmusen), het Anatomisch Museum van
Berlijn (G. Broesike), Freiburg (A. Eckor), Tübingon (R. ïlaecker), Königsberg tC. Kupffer en F.
Bessel-Hagen), Straatsburg (E. Mohncrt), Dresden (A. B. Moyer en E. Tüngel), Heidelberg (J.
Mies), do collectie der Universiteit van Berlijn
(H. Rabl-Ruckhard), Münehen (Rüdingcr), Leipzig (E. Schmidt), Göttingen (J. W. Spengelj en
Breslau (G. Wieger).
Soortgelijke verzamelingen, eveneens Indische
schedels bevattend, ontstonden ook in andere
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landen; bekend zijn b.v. de collecties van Parijs,
Londen, Ziirich, Leiden, Amsterdam en UtrechtIn Frankrijk waren het in het laatste kwartaal
der 19e eeuw vooral P. A. Lcsson, Martinet, de
Quatrefages, Hamy en Lapicquc, die zich met anthropologische vraagstukken, den Indischen Ar
chipel betreffende, hebben bezig gehouden.
Aan P. A. Lesson danken wij een studie om
trent de bewoners van het eiland Timor (1877).
Hij meende, dat de Timoreezen tot do Papoea’s
moeten worden gerekend en dat deze Papoea’s
aldaar de Negrito’s hebben geabsorbeerd of ver
drongen. rJ’egeno\cr Hamy betwijfelde Lesson,
dat in het centrum van Timor nog Negrito’s voor
komen. Uitvoerige inlichtingen omtrent de bevol
king van den Indischen Archipel geeft ook de stu
die van Lesson en Martinet, getiteld: „Les Polynésiens, leur Origine, leurs Migrations, leur Langage” (1880). Hierin wordt aangenomen, dat in
Oceanië twee verschillende rassen voorkomen,
het Melanesische en het Polynesische. Tot de Melanesiërs worden de Papoea’s gerekend. Van de
Maleiers zou men in Oceanic slechts enkele sporen
vinden. In de Javanen en Maleiers zagen schrijvers
geen oorspronkelijk ras, maar een ras ontstaan
door de kruising van Polynesiërs met een zwart
ras, dat reeds eerder in den Indischen Archipel
leefde. Dit zwarte ras was dat der Negrito’s, het
welk zou verschillen van het Melanesische ras,
waartoe in den Indischen Archipel de Papoea’s
worden gerekend. Dc kleine donkere volken, die
in Melanesië worden aangetroffen, zouden niet
tot de Negrito’s belmoren; de kleine gestalte dier
volken wordt namelijk aan slechte hygiënische
verhoudingen toegeschreven. In de Heidensche
bevolking der binnenlandon zagen schrijvers de
afstammelingen dor Malcische Polynesiërs.
Verder wordt in genoemd geschrift de theorie
bestreden, volgens welke Polynesië bevolkt zou
zijn geworden door Aziatische of Maleische immi
granten, welke van het Westen naar het Oosten
zich begaven. Lesson en Martinet meenden omge
keerd, dat de Polynesiërs van uit hun gebied in
den Indischen Archipel en in Azië zijn gedrongen,
na kortoren of langoren tijd in Polynesië te heb
ben vertoefd. De Polynesiërs zouden van NieuwZeeland naar de Polynesische eilanden zijn geko
men en niets anders zijn dan Maori, wier physieke
kenmerken en taal in do meer aequatoriale gebie
den min of meer gewijzigd werden. De directe
afstammelingen der Polynesiërs in den Indischen
Archipel zouden zijn: de Bataks van Soematra,
de Dajaks van Borneo en de Heidensche bevol
king der binnenlandon van Celebes, terwijl de Ja
vanen en Maleiers slechts als indirecte nako
melingen der Polynesiërs worden beschouwd.
Verder zouden door het binnendringen van Poly
nesische elementen in sommige Me.lanesischo ei
landen aldaar intermediaire volkstypen tot ont
wikkeling zijn gekomen. Zoowel in Polynesië als
in Melanesië zouden zich de Polynesiërs met dc
Mclanesiörs hebben gekruist. Daarontcgen kwam
E. T. Hamy (1875), op grond van zijn onderzook
van craniologisch materiaal van Timor afkomstig,
tot de overtuiging, dat er aldaar twee zwarte ras
sen voorkomen, n.1. een Negrito-ras (in hoofdzaak
in het Centrum en het Zuidelijk deel van Portuaeesch Timor) en een Papoea-ras. De Negrito’s en
Papoea’s zouden vroegere bewoners van den Indi
schen Archipel zyn geweest, bij welke eerst in
veel later tijd do Maleiers zich hebben gevoegd.
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Ook in Borneo meende Hamv een Negrito-ras te
mogen aannemen.
Lang vóór de Maleier- zouden in den Indischen
Archipel reeds bestaan hebben de „Indonesiërs”,
met welke benaming reeds vroeger Logan had aan
geduid de lichtgekleurde, niet-Maleische bewonors van dit gebied. Hamy verstond echter on
der Indonesiërc alle volken van den Indischen Ar
chipel, die niet van Maleische en ook niet van Papoca-origine zijn, maar die een Kaukasiscli type
bezitten, wonende in het gebied vanaf NicuwGuinea door Indo-China tot aan het Himalavagebied. Tot deze Indonesiërs rekende Hamy de
Bataks (in Soematra het zuiverste type van Indo
nesiërs), de bewoners van Nias, Enggano, vele
Dajaksche stammen van Borneo en verder ook
bepaalde stammen in Celebes en de Philippijnen.
Die Indonesiërs zouden goed onderscheiden moe
ten worden van de Maleiers.
In dit verband zij nog vermeld, dat reeds F. W.
Junghuhn in zijn studie „Die Bataklander auf Sumatra” (1847) de Bataks, Dajaks en Alfocrcn,
alsook de Niassers, Koeboes, Pasoemah, de Makassaren «_n Boegineezen, de bewoners van Timor,
Florcs( ?) en van eenige naburige eilanden tot een
afzonderlijk ras in den Indischen Archipel heeft
samengevat, wel te onderscheiden van de beide
andere rassen aldaar, het Negrito-ras en de Maleiers.
Ook aangaande de bevolking der Philippijnen
en die van het Maleische Schiereiland heeft Hamy
belangrijke mededeelingen gedaan. De Negrito’s,
zooals die in de Philippijnen voorkomen, meende
hij tot in Japan te kunnen vervolgen, Zuidelijk
tot in Timor, terwijl ook in Borneo Negrito’s zou»
den worden aangetroffen. In het Maleische Schier
eiland werden door Hamy de Sëmangs tot het
Negrito-ras gerekend.
Het vraagstuk van de verspreiding der Negri
to’s in den Indischen Archipel vond ook de volle
belangstelling van A. de Quatrcfagcs. Deze ver
deelde den Melanesischen tak van het Negerras in
twee groepen, namelijk in de groep der Negrito’s
en die der Papoea’s (1872). Het Negrito-ras leeft
in Malaka en op de eilanden, vanaf de Andamanen tot aan Melanesië en Mikronesië. Echter
meende de Quatrcfagcs, dat in den Indischen Ar
chipel twee typen van kleine Negroïde volken be
staan, verschillend door hun gelaatsvorm. Het
eene type heeft het gelaat van de Mincopies, het
andere een ietwat anders gevormd gelaat en te
vens eene minder donkere huid. Dit laatste type
zou in het Oostelijk gebied van den Archipel le
ven en daarin aanraking zijn gekomen met de Pa
poea’s, die echter lichamelijk van hen verschillen.
Beide typen hebben echter de brachycephalio ge
meen. Vandaar dat de Quatrcfagcs de Negrito’s
verdeelde in een Maleischen tak, die eertijds over
den geheelen Archipel zou hebben bestaan, nu
echter vanaf Flores en de Molukkcn tot in NicuwGuinea wordt aangetroffen, en een Mincopie-tak
in de Andamanen, Nicobaren tot aan de Philip
pijnen, in vroeger tijd zich echter verder uitstrekkende tot in de Marianen en zelfs tot in Japan. Tot
deze Mincopie-tak rekent de Quatrefages o.a. de
Sëmangs van het Maleische Schiereiland.
In eene latere studie (Nouvelles Etudes sur la
distribution géographique des Négritos et sur
leur identification avec les Pygmées Asiatiques
de Chésias et de Pline, 1882) vermeldt de Quatre
fages nog, dat de Oostelijke tak der Negrito’s een

ietwat lanceren schedel bezit dan de Weste
lijke. De Ncgrito-Papoea's stellen den Oostclijken tak voor, de Westelijke tak omvat de eigen
lijke Negrito’s. In de lichtgekleurde bewoners der
binnenlanden van de grootc eilanden in den Ar
chipel zag de Quatrefages (1804) volken, die ver
want zijn aan de Polynesiërs. De Polynesiërs zou
den een aantal lichaamseigenschappen bezitten,
welke zij ontleenen aan het blanke, gele en zwar
te clement; het blanke element zou echter in de
Polynesiërs overwegen. Van uit Azië zouden dan
de Polynesiërs hun tegenwoordige woonplaatsen
zijn binnengedrongen.
Volgens de Quatrefages zouden resten der Negrito-bevolking ook in Celebes, Borneo, Java en
Timor voorkomen (Les Pygmées, 1887), mis
schien ook in Soembawa en Flores (A. de Quatre
fages et T. Hamy: Crania Ethnica, 1882).
Eene groote verbreiding van het Negrito-ras in
den Indischen Archipel werd ook door Lapicque
aangenomen. Behalve de bevolking der Philippij
nen toch zouden verschillende stammen in Ma
laka, Solor, Lombok, Odonara, het Oostelijk
deel van Flores, Roti en Timor Negrito-bloed in
zich hebben.
In zijn studie van 189G (La Race Négrito et sa
Distribution Géographique, Annales de Géographie) daarentegen schrijft Lapicque, dat in Solor
en Timor eene bevolking leeft, ontstaan uit het
Indonesische en het Papoea-ras; een Negrito-ras
durft hij aldaar niet met zekerheid aannemen. In
Sumatra achtte hij het Negrito-clcment eveneens
weinig waarschijnlijk.
Onder de Franschen, die in de laatste decen
niën der vorige eeuw over de anthropologie van
den Indischen Archipel publicaties hebben gele
verd, moeten nog genoemd worden Ch. Cauvin,
Mugnier, Alfred Marche, J. Montano en Elisée
Reclus.
Van eerstgenoemde verscheen een onderzoek
van schedels van Nieuw-Guinea (1882); Mugnier
beschreef een aantal Sakai-schedels, van het Ma
leische Schiereiland afkomstig (1880). Alfred
Marche heeft gedurende zes jaren in de Philippij
nen gereisd’cn van verschillende stammen aldaar
eeneanthropologische beschrij ving gegeven(J 887).
Montano bestudeerde de bevolking van liet Ma
leische Schiereiland en de Philippijnen (1884). Hij
meende, dat het schiereiland Malaka en de gehcele Indische Archipel ten Westen van Flores,
Ceram en Djilolo door drie verschillende rassen
worden bewoond, n.1. door de Negrito’s, Indone
siërs en Maleicrs en geeft op, welke volken in den
Archipel tot deze drie groepen moeten gerekend
worden, alsook hunne karakteristieke lichaams
eigenschappen en geographische verbreiding.
Reeds vroeger (1878) waren door genoemden on
derzoeker een aantal Boegincesche en Dajaksche
schedels bestudeerd, aanwezig in het „Musée
d’Histoire Naturelle” te Parijs.
Een overzicht van de anthropologische samen
stelling en de lichaamskenmerken der volken van
den Indischen Archipel en die van aangrenzende
gebieden vinden wij in Reclus’ „Nouvelle Géographie Universelle”(LaTerre et lesHomincs,T. XIV
Océan et terres Océaniques, 1889). Dit overzicht
verscheen een viertal jaren na de publicatie van
P. J. B. C. Robidé van der Aa: „De verhouding
der Papoea’s en Melanesiërs tot het Maleisch-Polynesi8chc ras” (Tijdschrift van hetKoninklijlcNoderlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 188G).
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Daarin bestrijdt Van der Aa de opvatting van
Earl, volgens wien in den geheelen Archipel nog
■donkergekleurde volksstammen zouden leven als
de Negrito’s of Papoea’s. Earl rekende namelijk
de Negrito’s tot de Papoea’s. Volgens Van der
Aa zou in geheel Nieuw-Guinea en de daarbij bchoorcnde eilanden, als ook in de aan de NoordOost- en Zuid-Oosthoek zich aansluitende eilan
dengroepen van Nieuw-Brittannië en Louisiade
de bevolking dezelfde zijn. Zelfs zou men des
noods de benaming „Papoea” nog verder Oost
waarts kunnen gebruiken voor de bewoners van
den eilandengordel, reikende van Nieuw-Ierland’s
Oostkaap in een halven cirkel tot den Steenboksring, bestaande uit de Salomonen, de Santa-CruzArchipel, de Nicuw-Hebrieden en Nieuw-Calcdonië. Hij meende, dat er geen voldoende reden be
staat om de Papoea’s en Melanesiërs als twee ver
schillende menschenrassenop te vatten. Hoogstens
wettigt het verschil in huidskleur en uiterlijk het
vermoeden, dat deze twee groote families van
volken, wanneer zij tot hetzelfde ras behooren,
reeds sedert eeuwen van elkaar gescheiden zijn
geweest.
De gewoonlijk veel te sterk op den voorgrond
geplaatste anthropologische verschillen tusschen
de Papoea’s en Malayo-Polynesiërs zouden vol
gens Van der Aa geen bezwaar opleveren beide
als verschillende takken van één menschenras op
te vatten. Hij veronderstelde, dat al de bewoners
der eilanden tusschen de drie continenten, Azië,
Amerika en Australië, behooren tot hetzelfde
menschenras, hetwelk hij het Insulaire of Ocea
nische ras noemt. Dit menschenras zou in vijf
takken te splitsen zijn, teweten: de Papoea’s,
Melanesiërs,Maleiers, Mikronesiërs en Polynesiërs.
Deze groepen zijn echter reeds vanaf overouden
tijd van elkaar gescheiden geweest en hebben in
den loop der eeuwen door allerlei omstandigheden
belangrijke wijzigingen ondergaan. Door het lang
durig verkeer in later tijd met het Mongoolsche
ras en door kruising daarmede zouden de ver
schillende Maleische volken thans zoozeer van
hun oorspronkelijke stamverwanten, de Papoea’s,
afwijken en min of meer een Mongoolsch type
hebben verkregen.
Op de bestudeering van anthropologische vraag
stukken betreffende den Indischen Archipel heb
ben zich in het laatst der vorige eeuw ook Engelschc onderzoekers toegelegd. De meeste dier on
derzoekingen golden uit den Archipel afkomstig
schedelmateriaal. Zoo onderzocht P. G'omrie
(1877) een aantal schedels van Britsch-NieuwGuinea; echter danken wij aan dezen onderzoeker
ook nog eenc anthropologiseho beschrijving der
Papoea’s van de Zuid-Oost-kust van dit eiland.
J. G. Garson bestudeerde een aantal schedels van
Koeboes (Sumatra) en van Timoreezen. Hij
kwam tot do overtuiging, dat de Koeboe’s niet
tot het Negrito-ras kunnen gerekend worden,
maar van Mongoolsche origine zijn. Bij de Timorlaoet-bewoners onderscheidde hij twee typen,
n.1. hot Maleische type en het Papoea-elemcnt
(1884).
Door Oldfield Thomas (1885) werden een 49tal schedels van de Torrcs-Straits (Jarvis-eiland)
onderzocht, die alle Melanesisch, of Australisch
van type zouden zijn. Aan W. Turner danken wij
vooral belangrijke onderzoekingen omtrent de
bevolking van de Torrcs-Straits, den Entrccastcaux-Archipcl, Nieuw-Guinea en Borneo, ter
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wijl van later tijd dateeren diens studies betref
fende den sacraalindex, de wervelkolom en het
bekken van verschillende volken. Verder werd
door YV. H. Flower (1S80—1889) het Negritovraagstuk weder onder de oogen gezien en de ver
wantschap der Negrito’s met de Mincopies der
Andamanen nagegaan. In het bijzonder \estigde
genoemde onderzoeker de aandacht op de ver
schillen tusschen de Negrito’s en Melanesiërs, wat
hunne lichaamseigenschappen betreft. PI ij meen
de, dat in den Indischen Archipel Java en Suma
tra de eenige groote eilanden zijn, waar geen Ne
grito’s voorkomen. In Nieuw-Guinea zouden
daarentegen wel Negrito’s worden aangetroffen
(1885). De Maleiers en de bruine Polynesiërs re
kende Flower tot het Mongoolsche ras.
Macfarlane gaf beschouwingen omtrent de af
komst en lichaamsgesteldheid der bevolking van
Britseh-Nieuw-Guinea en van de Toires Str'aits
(1876).
Yrolgens YY^allace (1879) zouden de Papoea’s van
Nieuw-Guinea verwant zijn aan de Negers van
Afrika en zou eertijds in het Oosten het Melanesische ras over een zeer uitgestrekt gebied de oor
spronkelijke bevolking hebben uitgemaakt, welke
in later tijd uitgeroeid en verdrongen is geworden
door een lichter gekleurd, sluikharig bevolkings
element. Wallace ging na, door welke liehaamseigenschappen de Papoea’s verschillen van de
Maleiers en Polynesiërs.
Van de Italiaunsehe onderzoekers uit dezen tijd
moeten vooral genoemd worden Gigliogi, Siglogo,
Incoronato. Mantegazza, Regalia, Riccardi en
Zannetti.
E. H. Gigliogi leverde eene uitvoerige studie
over het Negrito-ras en aangaande de verschillen
de volken, welke tot dit ras moeten gerekend wor
den (1876). Het Negrito-vraagstuk vormde ook
nog het onderwerp van studie voor H. H. Siglogo
(1876 en ’7S), die meende dat het Negrito-ras zich
uitstrekt van Centraal- en YVest-Afrika tot in den
Indischen Archipel en misschien zelfs tot in
Nieuw-Guinea en de Oostelijk daarvan gelegen
eilanden. Men zou daarom de Negrito’s in drie
groepen kunnen vcrdeelen, n.1. de Acthiopische,
Aziatische en Australische groep.
Door A. Incoronato werden eenige schedels van
Papoea’s en van de Heidensche bevolking van
het eiland Aroe \rokan onderzocht, terwijl Mantegazza’s talrijke publicaties eveneens in hoofd
zaak golden het onderzoek van schedel-materiaal
van Nieuw-Guinea, zoowel van het Engelsch als
van het Hollandsch gebied. Op grond dezer on
derzoekingen kwam Mantegazza tot de overtui
ging in Nieuw-Guinea een tot dusver nog onbe
kend ras te kunnen aannemen, hetwelk verwant
zou zijn aan het Negrito-ras.
Door E. Regalia werd in het bijzonder het
voorkomen van motopie onder een groot aantal
Papoea-schedcls opgespoord (1877), door P. Ric
cardi bijzonderheden in bouw bij schedels van
PapoeaG nagegaan en tevens het skelet van een
Atjèhcr vergeleken met skeletten van Maleiers,
Dajaks, Papoea’s, Sumatranen en Javanen. Zan
netti onderzocht een Dajak-schedol. In het laat
ste decennium der vorige eeuw vallen ten deele nog
de onderzoekingen van den Deen A. E. H. Lubbers en van onzen landgenoot H. F. C. ten Kate.
Eerstgenoemde publiceerde eene studio over do
Atjèhors (1890), waarin hij als zijn vermoeden uit
sprak, dat onder deze Atjèhers een donker bc-

I
i

'
i

140

!

;

I

ANTH R0P0L0G1SCHE ONDERZOEKINGEN.

volkingselemcnt is opgenomen, hetwelk waar
schijnlijk uit Vóór-Indic stamt. Van het jaar
1S93 dateert Lubbers’ publicatie over de anthropologie der assistent-residentie Gorontalo
(residentie Mënado).
Ten Kate’s belangrijke studie „Contribution a
1’Anthropologie de quelques peuples d’Océanie”
(rAnthropologie, Tomé IV) verscheen in het jaar
1S93. Een groot aantal volken uit het Oostelijk
deel van den Indischcn Archipel werd door onzen
bekwamen landgenoot nauwkeurig onderzocht,
waarbij hij tevens in de gelegenheid was er op te
wijzen, door welke kenmerken zich de Polyne
siërs van de Indonesiërs onderscheiden. In zijn
niet minder belangrijk „Verslag van een reis in de
Timoergroep en Polynesië” (Tijdschrift van het
Nederland ch Aardrijkskundig Genootschap), in
het jaar 1894 verschenen, vestigt Ten Kate de
aandacht op het feit, dat de grenslijn van Wallace
voor de menschenrasscn van Insulinde gedeelte
lijk onjuist moet worden geacht en dat zulk een
lijn voor de menschenrassen onmogelijk scherp
kan worden getrokken. In eene andere studie van
1894: „Een en ander over anthropologische pro
blemen in Insulinde en Polynesië” wijst Ten Kate
en nogmaals op, dat men toch niet de Indonesiërs
voor verwant moet houden aan de Polynesiërs
Van veel later datum is Ten Kate’s interessante
verhandeling: „De verspreiding van den sehedelen neusindex in de Timoer-groep en Polynesië”
(1915), waarin wordt betoogd, dat er niet slechts
één Prae-Maleisch ras in den Archipel is geweest,
maar verscheidene Prae-Maleische rassen of on
derrassen, terwijl bovendien in den opbouw der
inlandsche bevolking de Wedda’s een belangrijke
aandeel hebben gehad. Ook onder de Negrito’s en
Papoea’s zouden verscheidene onderrassen be
staan. Volgens Ten Kate zal inzake deze raskwes
ties het laatste woord niet zijn aan den linguist,
maar aan den anthrojmloog.
Ook craniologische onderzoekingen danken wij
aan Ten Kate. Een groot aantal Atjèhsche, Oeloesche, Bataksche, Niassche en Batoe-schedels zijn
door hem gemeten geworden (1881), terwijl later
nog de uitkomst van een onderzoek betreffende
een 21 tal schedels van Soemba, Timoer, Roti en
Flores, aanwezig in ’s Rijks Ethnographisch Mu
seum te Leiden, is gepubliceerd geworden (1913).
Van de Duitsche onderzoekers uit deze periode
moeten vooral genoemd worden O. Finsch en
B. Hagen. Finsch heeft het rassenvraagstuk in
Oceanië behandeld en in het bijzonder omtrent de
anthropologie der Melanesiërs en Papoea’s be
langrijke gegevens aan de hand gedaan.
Ook Hagen’s talrijke onderzoekingen en publi
caties vallen ten deele nog in het laatste decen
nium der vorige eeuw, ten deele echter reeds in
het begin der 20ste eeuw. Hagen nam in den Indischen Archipel en in de naburige gebieden een
Maleisch oer-ras, de Oer-Malciers of Prae-Maleiers aan, hetwelk zich in de kustgebieden ge
kruist zou hebben met vreemde elementen: Euro
peanen, Indiërs, Chineezen, Arabieren, Hindoe’s
enz., door welke kruising de Kbst-Maleiers zijn
ontstaan. Dit oerras zou zich tot in Melanesië,
Afrika en Amerika hebben voortgezet.
Genoemd moeten verder vooral ook worden
Hagen’s onderzoekingen omtrent de Papoea’s van
Duitsch-Nieuw-Guinea, alsook die betreffende de
Koeboc’s van Sumatra (1890). Op grond van het
onderzoek van een drietal door Hagen meege

brachte Koeboc-skelctten kwam Klaatsch tot de
overtuiging, dat de Koeboe’sccn der primitiefste,
een der laagststaande typen der menschheid
voorstellen.
Wat aangaat de anthropologische onderzoekin
gen van Duitsche zijde uit het laatste decennium
der vorige eeuw zij er nog op gewezen, dat A.
Schaden berg een onderzoek publiceerde over de
bevolking der Philippijncn, dat O. Schellong ver
schillende stammen van Duitsch-Nieuw-Guinea
onderzocht, L. Steiner het voorkomen ran pigmentvlekken in de conjunctiva van Maleische
volken naging en dat E. Zuckerkandl de schedels
der No va ra-collectie en een 27-tal Niassche sche
dels beschreef. Zuckerkandl wijst in zijn studie op
de overeenkomst in schedelvorm bij Niassers en
Bataks, welk laatstgenoemd volk door Hagen tot
het Oer-Maleische ras wordt gerekend.
Van de Engelsehc onderzoekingen uit het laat
ste decennium der vorige eeuw moeten in het bij
zonder die van Chalmers, Haddon en Gray wor
den vermeld; ook deze publicaties vallen echter
reeds ten deele in het begin der 20ste eeuw.
J. Chalmers onderzocht de bevolking van BritschNieuw-Guinea, terwijl A. C. Haddon eveneens de
bewoners van dit gebied bestudeerde en tevens
aan het Negrito-vraagstuk zijn aandacht wijdde.
Tegenover A. B. Meyer nam Haddon het stand
punt in, dat op Nieuw-Guinea geen Negrito’s
voorkomen en dat de Papoea’s en Negrito’s van
verschillende origine zijn.
Door J. Gray werden 124 Papoea-schedcls,
op enkele weinige na alle uit het Britsche gebied
afkomstig, nauwkeurig gemeten.
Als onderzoekingen van Italianen uit het laat
ste decennium der vorige eeuw noem ik allereerst
die van J. Danielli, door wien de door Elio Modigliani uit Nias en Enggano medegebrachte sche
dels zijn onderzocht geworden. G. Sergi bestudeer
de een groot aantal schedels van Nieuw-Guinea
en meende op grond van dit onderzoek elf ver
schillende variëteiten bij de Melanesiërs te kun
nen onderscheiden.
In het laatst der vorige eeuw , maar vooral ook
in het begin der 20ste eeuw tot op heden hadden
de groote wetenschappelijke expedities plaats,
waardoor in betrekkelijk korten tijd de Indische
Archipel zooveel beter is bekend geworden. Deze
expedities, waaraan zoowel door Nederlanders
als door vreemdelingen werd deelgenomen, had
den deels op eigen initiatief en eigen kosten
plaats, deels werden zij op touw gezet en bekos
tigd door onze drie groote wetenschappelijke li
chamen, te weten: het „Indisch Comité voor we
tenschappelijk onderzoek”, de „Maatschappij ter
Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek
der Nederlandsche Koloniën” en het „Koninklijk
Nederlandse!] Aardrijkskundig Genootschap”. Al
deze onderzoekingstochten genoten in ruime ma
te den steun en de belangstelling der Indische Regeering. In den regel waren aan deze expedities
personen verbonden, aan welke het anthropologisch onderzoek was opgedragen.
Van deze onderzoekingstochten zij in het hijs
zonder vermeld: die van Dr. A. W. Nieuwenhuir
dwars door Borneo, de tocht der Sarasins door
C'elebes, de expeditie van Van Hasselt c.s. en latedie van Dr. Alfrcd Maass en Kleiweg de Zwaan
door Midden-Sumatra, die van lludolph Martin
in het Schiereiland Malaka, van Volz door de
Batak- en Gajo-landen van Sumatra, verder de
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onderzoekingen van Hose en Mac Dougall in Borneo, die van Kleiweg de Zwaan op het eiland
Nias, om niet te vergeten de talrijke Nieuw-Guinca-expedities, bij welke anthropologisch onder
zoek is verricht geworden door mannen als Koch,
Van der Sande, Van Nouhuys, Bijlmer e.a.
Het door Dr. A. W. Nieuwenhuis op zijn tocht
in Borneo verzamelde anthropologische materiaal
werd bewerkt door Dr. J. H. F. Kohlbrugge
(1903), die tot de conclusie kwam, dat in Borneo
twee groepen van bevolking voorkomen, namelijk
eene brachycephale en eene dolichoccphale groep.
Laatstgenoemde groep, waartoe behooren de Oeloe-Ajar-Dajaks. alsook de Soeroe- en MahakamDajaks worden tot de Indonesiërs gerekend, ter
wijl de brachycephale groepen tot de Maleische
zouden behooren.
Aan Dr. Kohlbrugge danken wij bovendien nog
belangrijke onderzoekingen omtrent de lichaamseigenschappen der Javanen (1901) en omtrent de
eveneens aldaar wonende Tenggëreezen. Kohl
brugge nam in het binnenland der vier groote
Soenda-eilanden eene oerbevolking (Indonesiërs,
Oer-Maleiers) aan, die dolichocephaal is, terwijl
de Kust-Maleiers brachycephaal zijn. Hij meende
de Tenggëreezen op Java tot de Indonesiërs te
moeten rekenen. In eene latere publicatie (1911)
daarentegen spreekt Kohlbrugge het vermoeden
uit, dat de dolichocephalie der Tenggëreezen, als
ook die van bepaalde stammen in Sumatra en
Borneo aan een geringe functie der hersenen kan
worden toegeschreven, terwijl de kustbewoners
dier eilanden, welke hunne hersenen meer gebrui
ken, daardoor wellicht een brackycephalen sche
del hebben gekregen.
Omtrent Borneo danken wij ook nog anthropo
logische gegevens aan E. B. Haddon (1905), die
eveneens aldaar dolichocephale stammen (de
Mocroets, Kalamantans en Oeloe-Ajar-Dajaks)
van brachycephale kan onderscheiden. Laatstge
noemde groep noemde hij: Proto-Maleiers, de dolichoccphale: Indonesiërs. Een 27-tal schedels van
Moeroet-Dajaks van Sörawak werden eveneens
door Haddon beschreven; op grond van dit on
derzoek kwam hij tot de conclusie, dat in den Indischen Archipel, afgezien van do Negrito’s en
Melanesiërs, en de immigranten van het vaste
land van Azië, nog twee verschillende rassen of
variëteiten voorkomen, namelijk de Indonesiërs
en de Proto-Maleiers.
Door T. R. H. Garrett (1912) werden eenigo
stammen uit het Oostelijk gebied van Borneo, n.1.
de Bandjareezcn, Orang Balik Papan, O rang Pa
rakan en -Boclongan gemeten, terwijl in het
werk van Ch. Hose en W. Mac Dougall (The Pagan Tribes of Borneo, 1912) A. C. Haddon de Mooroets, Kalamantans, Poenans, Kcnja’s, Kajans
en Ibans van Borneo aan een uitvoerig onderzoek
onderwierp en tevens het resultaat van zijn on
derzoek van 83 schedels van Dajaks van Sörawak
heeft gepubliceerd.
Omtrent de anthropologische verhoudingen op
Celebos danken wij, gelijk gezegd, belangrijke ge
gevens aan de expeditie der Sarasins (1900). Deze
onderzoekers zijn van meening, dat in Celebcs
de Toala, Tomoena en Tokeja, alsook de slaven
van Contraal-Celebes de primitieve bevolking
van het eiland voorstellen. Deze stammen zijn
waarschijnlijk verwant aan do Wedda’s van Ceylon. Tot deze Wedda-laag rekent Sarnsin ook de
Scnoi van het Schiereiland"* Malaka. De ïora-
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dja’s van Celebcs daarentegen, en ten deelc ook de
Bocgineezen en Makassaren, als ook de Gorontaleezen in het binnenland en de Mongondouers en
Minahassers worden tot het proto- of rein-Malcisr.he type gerekend, terwijl de kustbewoners van
Celebes, ten deele ook de Boegineezen en Makas
saren en verder de bewoners der kust van Mandar, Kaili en de inlanders der Tomini-bocht, als
ook de kust-Gorontaleezen tot het deutcro- of gcmengd-Maleische type worden samengevat.
Volgens de Sarasins zou eertijds het Weddatype over den geheelen Archipel verspreid ge
weest zijn, toen nog de verschillende groote eilan
den aldaar door landverbindingen met elkaar
vereenigd waren. Later echter is deze Wedda-bevolking door hooger staande volken uiteenge
drongen, grootendeels uitgeroeid of naar de on
toegankelijke bosschen en bergstreken van het
binnenland verplaatst geworden.
Omtrent de samenstelling der bevolking van
het Maleische Schiereiland en hare physieke ken
merken zijn sedert het begin dezer eeuw grondige
studies verschenen van Nelson Annandale en H.
C. Robinson, Duckworth, Skeat, Blagden, Rudolph Martin, Knocker en Schlaginhaufen.
De onderzoekingen van Annandale en Robin
son betreffende de bevolking van het Schiereiland
Malaka zijn verschenen in het „Journal of the
Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland” (1902) en in de „Fasciculi Malayennes”
van 1903. In het bijzonder zijn door genoemde
onderzoekers de Orang Sëmang en de Orang Sakai bestudeerd geworden. Zij achten het moge
lijk, dat de Orang Sakai zijn Semangs, die min
of meer eene kruising hebben ondergaan met
Maleiers.
Door W. L. H. Duckworth zijn de lichaamsafmetingen opgegeven van een aantal Pangan-Sakai, door Laidlaw gemeten, welke studie even
eens in genoemd „Journal” in het jaar 1902 is ver
schenen. Bovendien gaf Duckworth eene uitvoe
rige beschrijving van een Sëmang-schedel uit Boven-Pcrak, opgegraven door Grubauer, alsook
van een Pangan-Sëmang. Denzelfdon onderzoe
ker danken wij nog eene latere studie van sche
dels, afkomstig van Ivwaiawata-eiland, bij NieuwGuinea gelegen (1906), alsook een onderzoek van
eenige crania van Rotumn.
Duckworth onderscheidt de Orang Sakai van
de Orang Sömang en houdt cerstgenocmden voor
verwant ann de Wedda’s van Ceylon, de Semangs
daarentegen voor verwant aan de Mincopies der
Andamanncn. Door W. W. Skeat werden in zijn
publicatie „The wild Tribes of tho Malay Peninsala” (1902) drie groepen van bevolking in het
Maleische Schiereiland onderscheiden, namelijk
de kroesharige Negrito’s (de Semangs), de golvendharigo Sakai en de sluikjarige Jakuns, die op
de Maleiers gelijken. In zijn boek, door Skeat in
samenwerking mot Ch. A. Blagdon uitgegeven.
„The Pagan Races of the Malay Peninsula”( 1906)
vindt men oene uitvoerige uiteenzetting van het
rasprobleem in het Schiereiland Malaka. In ge
noemd werk worden de Semangs als vorwant aan
de Mincopies beschreven, do Sakai en Senoi daar
entegen voor verwant aan do Wedda’s van Ceylon
gehouden, terwijl in de Jakuns wordt gezien het
kruisingsproduct van Maleiers met Sëmangs en
Sakai.
Verder zij nog vermeld, dat in het „Journal of
the Anthropological Institute of Great Britain
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and Ireland” van 1907 nog is gepubliceerd eene
anthropologische studie van F. W. Knocker over
de aborigines van Sungci Ujong, de Orang Bukit
van het Maleische Schiereiland.
Reeds in het jaar 1899 was van de hand van
Rudolph Martin in het „Korrespondenz-Blatt der
Deutschen Gesellschaft für Anthropologic, Ethnologie und Urgeschichte” eene studie verschenen over de oerbewoners van het Maleische
Schiereiland. Martin onderscheidde aldaar de ulotriche stammen (Sëmang en Pangang) van de cymotriche (de Senoi, door de Maleiers meestal Sakai genoemd) en de gemengde stammen (Blan
da’s, Mameri of Besisi, Mantra’s en Jakuns).
Zijn standaardwerk: „Die Inlandstamme der
Malayischen Halbinsel” verscheen echter eerstin het jaar 1905. Daarin geeft Martin eene uitvoelige classificatie der verschillende volksstammen
van het Maleische Schiereiland, met opgave hun
ner lichaamseigenschappen en -afmetingen. De
ulot.riche Sëmangs houdt hij voor verwant aan de
Negrito’s der Philippijnen en de Mincopies der
Andamanen, terwijl de Senoi verwant schijnen te
zijn aan de Wedda’s van C'eylon en de Toala's van
Celebes.
Ten slotte leverde O. Schlaginhaufen eene stu
die voor eenige Sêmang-schedels, door Grubauer
verzameld (1907).
Wat betreft de anthropologic der Philippijnen
zijn uit het begin der 20ste eeuw vooral te noemen
de onderzoekingen van Koeze, Reed, Jenks, CooperCole, Brewer Christie, Barrows,Bennett Bean,
Sullivan en Kroeber.
G. A. Koeze heeft in zijn „Crania Ethnica Philippinica” (1901—3 904) een groot aantal schedels
beschreven en de afmetingen opgegeven van ver
schillende Philippijnsche stammen, waarbij in het
bijzonder de aandacht werd gewijd aan de kunst
matige schedelvervorming, bij verscheidene
stammen der Philippijnen in zwang. Omtrent de
Negrito’s van Zambales bezitten wij nog belang
rijke inlichtingen van W. A. Reed (1904), terwijl
A. E. Jenks vooral de Bontoc-Igoroten heeft be
studeerd (1905). Ook A. L. Kroeber heeft een aan
tal metingen gepubliceerd (1906) bij Igoroten,
aanwezig op de tentoonstelling van SanFraneisco.
De studie van Cooper Cole „Distribution of the
non-Christian Tribes of North-Western Luzon”,
waarin omtrent de Negrito’s, de Igoroten, Tinguvanen, Apayaos en Kalingas mededeelingen
worden gedaan, verscheen in 1909 (American Anthropologist, vol. 11). In hetzelfde jaar kwam ook
uit de verhandeling van Emerson Brewer Chris
tie over de Subanuns van de Sindangan-baai.
Eene uitvoerige anthropologische publicatie is
ook die van Robert Bennett Bean: „The Racial
Anatomy of the Philippine Islanders” (1910),
waarin bij de Philippijnsche bevolking een groot
aantal rassen en typen worden onderscheiden, die
door den schrijver worden aangeduid als: het
Adriatische-, primitieve-,Beiersche-, Alpine-, Ibe
rische-, Noord-Europeesche-, Cromagnon-type,
het Australoïde- en palaeolithischc type.
Sullivans’ publicatie (Racial types in the Phi
lippine islands; Anthropological Papers of the
American Museum of Natural History, 1918) be
oogde in hoofdzaak eene samenvatting der waar
nemingen en onderzoekingen van verschillende
anthropologen, ten einde daardoor en op die wij
ze te kunnen vaststellen de onderlinge rasver
wantschap der verschillende volken, in de Philip-

pijnen woonachtig. Hij onderscheidt aldaar de
Christen-bevolking van de wilde (Pagan), Mohammedaansche en Negrito-volken en vermeldt,
welke stammen in de Philippijnen tot deze groe
pen moeten gerekend worden, alsook hunne li
chaamskenmerken en lichaamsafmetingen.
De Philippijnsche bevolking zou dan tot drie
verschillende rastypen kunnen teruggebracht wor
den, n.1. tot het Malcisclie ras-tvpe, het Indone
sische- en het Negrito-ras, waarbij dan wordt op
gegeven, welke stammen tot deze drie ras-groepen behooren. Bovendien worden nog de anthropologische verhoudingen op de Philippijnen ver
geleken met die van andere gebieden in den Indischen Archipel.
In het jaar 1919 verscheen nog een publicatie
van A. N. Krocber: „Peoples of the Philippines”,
waarin eveneens de anthropologische samenstel
ling der bevolking op de Philippijnen wordt be
handeld en een onderscheid gemaakt tusschen de
Negrito’s, de Maleische en Indonesische stam
men. Zoowel de Maleiers als de Indonesiërs wor
den door Kroeber tot het Mongoolsche ras gere
kend; de Indonesiërs zouden echter minder dui
delijk Mongoloïde eigenschappen bezitten dan de
Maleiers.
In Sumatra en de naburige kleinere eilanden
zijn gedurende de laatste twintig jaren anthropo
logische onderzoekingen verricht door Volz, Klei
weg de Zwaan en Moszkowski, terwijl Von Luschan een aantal schedels heeft onderzocht, door
Alfred Maass van de Mentawei-eilanden thuisge
bracht en Giuffrida Ruggeri het skelet van een
Batak en een 14-tal Sumatraansche schedels
heeft beschreven.
W. Volz publiceerde in 1900 in het „Archiv
für Anthropologic” cene anthropologische studie
over de Bataks, bij welke hij een braehycephaal
bevolkingselement en een subdolichocephaal aanneemt. In 1900 verscheen Volz’ publicatie over
de Mentaweiers, in welk volk hij een uitgesproken
Mongoloïd-type meende te kunnen herkennen.
Volz’ studie over de Koeboe’s in Sumatra ver
scheen in genoemd „Archiv” van het jaar 1909.
De tegenwoordige Koeboe’s houdt Volz voor een
meng-ras, de resten wellicht van verschillende
overoude bevolkingslagen. Hij meent bij de Koe
boe’s twee variëteiten te kunnen vaststellen, n.1.
een mesocephaal met een lang gezicht en een brachycephaal met kort gelaat. Ook door hun haarvorm, huidkleur, vorm der oogen en hun uiterlijk
zouden deze twee variëteiten verschillen. De mesocephale variëteit komt overeen met de OcrMaleiers, de brachycephale houdt Volz voor het
eigenlijke Koeboe-elcment.
Vanwaar dit element afkomstig is, kan echter
niet worden opgegeven. Volz meent het te mogen
rekenen tot het Negrito-type van den Indo-Australischen Archipel.
In zijn, in hetzelfde jaar verschenen werk „Die
Bataklander” geeft Volz inlichtingen omtrent de
lichaamseigcnschappen en rasverwantschap der
Bataks. Hij is van oordeel, dat in de Karo-Bataks van Sumatra, evenals in de Mentaweiers,
een oud bevolkingselement is opgesloten, hetwelk
behoort tot het Wedda-type, waartoe door Volz
ook worden gerekend de Senoi van het Maleischo
Schiereiland, de Koeboe’s van Sumatra. als ook
sommige inlandsche stammen van Celebes.
Uitvoeriger anthropologische inlichtingen om
trent de Gajo’s van Midden-Sumatra geeft Volz
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in zijn in het jnnr 1912 verschenen publicatie „Die
Gajoliinder”; hij acht de Gajo's opgebouwd uit
een Batak-element en een Koeboe-element, ter
wijl bovendien in de Gajo’s nog Atjèhsch, Maleisch en Arabisch bloed opgesloten zou zijn.
Van het jaar 1908 dateert de anthrolopogische
studie van J_ P Kleiweg de Zwaan over de Minangkabau-JVIaleiers van Midden-Sumatra, het
resultaat van waarnemingen en metingen bij 569
Minangkabauers. In 1914 verscheen van denzelfden schrijver de „Anthropologische Untersuchungen über die Niasser”.
Ook bij de Niassers kon schrijver verschillende
typen onderscheiden. Schrijvers schedclondcrzoekingen zijn neergelegd in het in 1915 verschenen
werk „Kraniologische Untersuchungen Niassischer Schadcl”, verder bestudeerde Kleiweg de
Zwaan nog een aantal schedels van Mentawei, wel
ke studie is verschenen in het Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Ge
nootschap (1917).
Omtrent de Orang Akit en Sakai van Sumatra deed M. Moszkowski eene mededeeling (1908);
hij meent de Sakai te mogen rekenen tot de Pa
poea’s, als wier laatste uitloopers men de Wedda’s van Ceylon zou hebben op te vatten. De
Orang Akit daarentegen zouden ten deele tot het
Negrito-ras behooren. In zijn publicatie „Auf
neuen Wegen durch Sumatra” rekent Moszkowski
de Sakai van Sumatra voor verwant aan de Koeboe’s en behoorend tot het Wedda-type, hetwelk
eertijds over uitgestrekte gebieden van tropisch
Azië zou hebben bestaan, nu echter nog slechts in
de binnenlanden en de bergstreken te vinden is;
een menschentype, dat den oervorm der menscliheid zeer na zou staan.
Omtrent de bevolking van Java bezitten wij
uit den lateren tijd, hoe vreemd zulks moge klin
ken, slechts schaarsche anthropologische gege
vens. Niet veel meer dan de onderzoekingen van
J. W. R. Koch, toegevoegd aan zijn proefschrift
over de Papoea’s. In ditzelfde proefschrift zijn
ook nog metingen gepubliceerd betreffende de
Djambiërs en Atjèhers van Sumatra, de Balïera en Snaaks ( Bijdrage tot de Anthropologic der
bewoners vanZuid-West-Nieuw-Guinea, benevens
uitkomsten van lichanmsmetingen verricht bij
Javanen, Socmatranen, Baliërs en Sasaks,
1908). Omtrent de lichaamsvormen der Javaansche vrouwen heeft Stratz ons nog een en ander
medegedeeld; deze studie is echter reeds in 1898
verschenen.
Verder heeft Eugèno Dubois ons onlangs be
langrijke gegevens aan de hand gedaan omtrent
een Australoïden fossielen mcnsch van Wadjak
(Java), welken hij als nauw verwant beschouwt
aan den stamvorm, waaruit zich de Australiërs
en Tasmaniërs hebben ontwikkeld. Den Wadjakmensch meent Dubois misschien als do oudste,
zeker echter den meest primitieven vorm van het
homo-sapienstype —voorzoo ver dit in 1920 be
kend was — te mogen beschouwen. Gelijk bekend,
danken wij aan Dubois ook de buitengewoon be
langrijke vondst van den Pithecanthropus erectus, een vondst van zoo bijzonder groote en ver
strekkende beteckenis.
Heel wat meer is ons zeker bekend geworden
uit Nieuw-Guinea en de aangrenzende gebieden
en wel door anthropologen van verschillende na
tionaliteit. Hiei dient in het bijzonder gewezen to
worden op de onderzoekingen on publicaties van
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Fischcr, Friederici, Frizzi, Moszkowski, Neuhauss,
Poch. Rechc, Sehlaginhaufcn, Thurnwald, Kra
mer, Parkinson, Krueger-Kelmar, Von Luschan,
Schmidt, Van den Broek, Van der Sande, Van
Nouhuys, Bijlmer, Rivers, Seligmann, Wollaston,
Berry, Robertson en Stuart Cross.
Van deze onderzoekers hebben de Hollanders
uit den aard der zaak in hoofdzaak het Neder
landsch gebied van Nieuw-Guinea onderzocht, of
anthropologisch materiaal, daaruit afkomstig, be
studeerd.
In zijn reeds genoemd proefschrift (1908) heeft
J. W. R. Koch de resultaten zijner metingen bij
120 inboorlingen van Zuid-West-Nïeuw-Guinea
neergelegd. Deze metingen hadden in vijf ver
schillende streken van Nieuw-Guinea plaats, n.1.
in Mërauku, Mimika, de Etna-baai, Fak-Fak en
op het eiland Warnar. Het bleek, dat naar het
Westen toe de bevolking schijnt te veranderen,
niet alleen wat aangaat de lichaamslengte, maar
ook wat het algemeen uiterlijk en den habitus be
treft. Meer Westelijk is de index cephalicus iets
hooger. De bewoners der eigenlijke Zuidkust (Mëraukë, Mimika en Etna-baai) werden langer be
vonden dan die van het meer Westelijk gebied
(Fak-Fak cn Doba). Aan de geheele Zuidkust van
Nieuw-Guinea schijnt uitgesproken dolichocephalie voor te komen; daarentegen waren de mannen
van Doba brachycephaal.
Van der Sande’s onderzoek (Nova Guinea
1907) gold in het bijzonder de Papoea’s der Humboldtsbaai en die van het Sentani-meer; hij vond
de Papoea’s van het kustgebied duidelijk langer
dan die van het gebergte.
In het „Tijdschrift voor Tandheelkunde’*
(1907) heeft Van der Sande bovendien eene uit
voerige beschrijving van het gebit der Papoea’s
gegeven.
J. W. van Nouhuys gaf in „Nova Guinea”
(1913) eenige inlichtingen omtrent de door hem
bezochte Pësëchëm-Papoea’s van Centraal-Nederlandsch-Nieuw-Guinea.
Door A. J. P. van den Broek werd in het „Tijd
schrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap” eene beschrijving gegeven van de
dwergstammen, die het gebied van het Goliathgebergte bewonen (1911). Ook danken wij aan
Van den Broek de bewerking der anthropologi
sche resultaten der derde Lorentz-expeditic, waar
bij een 50 tal Pësëchëms werden genieten, terwijl
hij ook nog heeft gegeven eene uitvoerige be
schrijving van het skelet van een Pësëchëiu-Pa
poea (Nova Guinea, 1915). Verder verdient ver
melding de uitvoerige studie van Van den Broek
betreffende 116 Papoea-schedels van Neder
landsch Zuid-West-Nieuw-Guinea, eveneens in
„Nova Guinea” (1915) verschenen.
Een drietal schedels van Hollandsch-NieuwGuinea zijn ook door Aug. Kramer onderzocht ge
worden, van welke twee bijzonder klein bleken te
zijn.
De Papoea’s van het Mamböramo-gebied wer
den door Moszkowski bestudeerd (1911).
Bijlmer geeft in zijn onlangs verschenen proef
schrift (Anthropological Rcsults of the Dutch
Scicntifie Central New-Guinea Expedition A°
1920. followcd by an essay on the Anthropology
of the Papuans, 1922) eene uitvoerige beschrij
ving van de door hem onderzochte Timorini van
kleine gestalte, in het centrale bergland van
Nieuw-Guinea. Het bleek hem, dat dezo Timorini
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groote overeenkomst vertoonen met do reeds ge
noemde en naburige Pësëchëms, wonende aan
den Zuidkant van den centralen bergketen.
Door Bijlmer worden daarom de Timorini der
Swart vallei voor verwant gehouden aan deze Pesëchëms. alsook aan de op niet verren afstand le
vende Tapiro- en Goliatlidwergen.
Op grond van zijn onderzoek komt Bijlmer tot
de overtuiging.dat het element van kleine gestalte
een essentieel bestanddeel der bevolking van ge
heel Nieuw-Guinea is,maar dat een afzonderlijk en
echt dwergras aldaar niet met zekerheid is aange
toond geworden. In het algemeen zou men bij de
Papoea-bevolking twee verschillende elementen
kunnen onderscheiden, namelijk een breedneuzig
type met breed gelaat en een ander bevolkingstvpe van langere gestalte.met een langen en convexen neus en een langer gelaat. Deze beide bevol
kingselementen hebben zich in Nieuw-Guinea
veelvuldig met elkaar en met andere gekruist en
zijn ook bij de Timorini duidelijk te herkennen.
Het type van langere gestalte komt vooral aan de
Zuidkust van het eiland voor, maar ontbreekt
nergens anders.
In de Papoea’s ziet Bijlmer in hoofdzaak een
kruisings-product van Negrito- en Kaukasische
bevolkingselementen. Van eerstgenoemd ras heb
ben de Papoea’s hun kroeshaar, hun breeden neus
met diepingezonken neuswortel, de bruine huid
kleur en de roodachtige bijtint van het donkere
haar. Het Kaukasische element herkent men voor
al door de langere lichaamsgestalte, sterkere be
haring. door de neiging tot dolichocephalie en den
langen, niet zelden gebogen neus./Het Kaukasi
sche element zou een kenmerk zijn der DravidoWedda-Australolde bevolkingsgroep, van uit Indië
in Nieuw-Guinea gekomen en die zoowel Negrito
als Kaukasische eigenschappen zou bezitten.
De dwergvolken van Nieuw-Guinea houdt Bijl
mer niet voor een apart ras, maar eenvoudig voor
Papoea's van kleine gestalte, van de langere Papoea-stammen verschillend, doordat zij meer Ne
grito en minder Kaukasisch bloed in zich heb
ben.
Vrij talrijk zijn ook uit den lateren tijd de on
derzoekingen van anthropologisch materiaal uit
het vroegere Duitsche gebied van Nieuw-Guinea
en de naburige eilanden.
Zoo heeft J. Krueger-Kelraar in eene akademiseh proefschrift (1905) een 23-tal Melanesische schedels onderzocht, op grond van welk on
derzoek tot de conclusie werd gekomen, dat de
Nieuw-Hollanders. Polynesiërs en Melancsiërs
zoowel anatomisch als ethnologisch drie verschil
lende rassen voorstellen. De Nieuw-Hollanders
schijnen den Polynesiërs anthropologisch nader te
staan dan den Melancsiërs.
R. Poch heeft verscheidene studies gepubli
ceerd aangaande de inboorlingen van het vroegere
Duilseh-Nieuw-Guiuea. Deze studies datecren uit
de jarvn 1905—1917. In het bijzonder werden
door hem amhropologiscfeonderzoeht deMonoembo. Manam. Kai-Papoea‘s, Bainings. de bevolking
der Huongolf, de Nieuw-Mecklenburgers, alsook
de Ki■•orapi vanBritsch-Nieuw-Guinea.de bewo
ners van Mosquito-island, van Fergusson en
Goodenough. In Nederlandseh-Nieuw-Guinea be
studeerde Poeh nog de Kaja-Kaja-Papoea's.
Ook Seiiiaginhauïen heeft ons omtrent de anthropologie van Duitsch-Nieuw-Guinea en de
aangrenzende gebieden zeer waarde volle gegevens

verschaft. Zijne onderzoekingen golden in het bij
zonder de Pygmecön-volkcn van Nieuw-Guinea,
de Butam’s van Zuidelijk Nicuw-Mecklenburg en
verschillende stammen van liet vroegere DuitschNieuw-Guinea. Wat betreft het Pygmeeön-vraagstuk zij vooral ook genoemd Schlaginhaufen’s be
langrijke publicatie: „Über die Pygmaenfrage in
Ncu-Guinca” (Festschrift der Dozenten der Universitat Zürich, 1914). In eene andere op het pygmeeen-vraagstuk betrekking hebbende verhande
ling „Pygmacn-rassen und Pygmaenfrage” (1916)
spreekt Schlaginhaufcn als zijn meening uit, dat
de dwergvolken waarschijnlijk ontstaan zijn ten
gevolge van een selectieproces. Het pygmeeën
vraagstuk in Nieuw-Guinea is ook nog door Von
Luschan behandeld, naar aanleiding van een zeer
kleinen schedel door hem verkregen uit het Gazelle-Sehiereiland (1910).
Opmerkelijk zijn zeer zeker ook de onderzoe
kingen van O. Reche over groei en geslachtsrijp
heid van Melanesische kinderen, waarin vergelij
kingen te vinden zijn met de verhoudingen te
dien opzichte bij Europeesche kinderen. Boven
dien heeft genoemde onderzoeker nog een aantal
schedels, afkomstig van de Keizerin-Augustarivier, bestudeerd.
Neuhaus’ onderzoekingen hadden ten deele
eveneens betrekking op het pygmeeën-vraagstuk in Nieuw-Guinea, terwijl hij bovendien pu
blicaties heeft geleverd betreffende het roodblonde haar der Papoea’s en de lichaamskenmerken
der bevolking van Duitsch-Nicuw-Guinea en van
naburige eilanden.
Door E. Frizzi werd de bevolking van Bougain
ville en van Buka (de Nasioi, Telei, Numa-Numa,
Buka en Alu) en tevens een 14-tal schedels van
Telei (Zuid-Bougainville) en van Buka beschre
ven.
Vermeld dient ook nog te worden, dat R. Parkinson in zijne publicatie „Dreissig Jahre in der
Siidsee” o.a. eene beschrijving heeft gegeven van
de. Inlanders van het Gazelle-Schiereiland, NicuwMccklenburg en van cenige naburige eilanden, terw ijl wij omtrent de lichaamsgesteldheid der bevol
king van Palau onlangs uitvoerige inlichtingen
hebben gekregen van Augustin Kramer (1919).
Wat ten slotte betreft het Engclsche gebied be
zitten wij anthropologisclio publicaties uit den
laatstcn tijd met name van Rivcrs, Seligmann,
Wollaston, Berry, ltobertson en Stuart Cross.
Eerstgenoemde bestudeerde de bevolking van de
Torres-Strait-eilanden en van het Fly-riviergcbied, alwuar unthropologische metingen zijn ver
richt geworden door S. Meyers en W. Mac Dougall. Tezamen met W. Mersh Strong bestudeerde
C. G. Seligmann do Koeni, Kanaweka en Mekeo
van Engelsoh-Nieuw-Guinea; bovendien publi
ceerde Seligmann nog een onderzoek betreffende
de Tugere-Papoea’s van het llollandseh gebied.
Eene uitvoerige olassifieutie der bevolking van
Britsch-Nieuw-Guinoa gaf genoemde onderzoeker
in het „Journal of the Authropologieal Institute
of Circal Brituin and lrelaml” (vol. 99, 1909),
waurby een kaart is gevoegd, aangevende de geo
grafische verdeeling van de Papoea’s en PapoeaMolanosiërs in hel. EngelHehe gebied. Eaatsigenoeimle stammen vindt men ook beschreven in
sehr.'s werk „The Melanesinna of Hritish NewGuinea” (1910), waarin «leze bevolking wordt ver
deeld in eene Ooslel\jke en eene Wentel(jke groep.
Van West naar Oost verandert uamelyk het type
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van een dolichocephaal van korte gestalte in een
brachycephaal bevolkingselement van langere ge
stalte.
Door A. W. D. Robertson zijn een aantal Pa
poea en Mclanesische schedels vergeleken met
Australische en Tasmanischc. Hij kwam tot de
conclusie, dat de Tasmaniërs het meest homogene
volk zijn, het zuiverste ras voorstellen; daarop
volgen wat zuiverheid van ras aangaat de Melane8iërs, dan eerst de Australiërs, terwijl dc Pa
poea’s het minst homogene bevolkingstype zou
den zijn.
Tezamen met Richard J. A. Berry en K. Stuart
Cross publiceerde Robertson nog eene anthropologische studie, getiteld „A Biometrical Studjr of
the Relativc Degrec of Purity of Race of the Tasmanian, Australian and Papuan” (Proceedings of
the Royal Society of Edinburgh, vol. XXX f,
1910—1911), waarin genoemde onderzoekers
eveneens tot de conclusie kwamen, dat de Tasmaniërs het zuiverste, de Papoea’s het minst-zuivere rastype voorstellen. Aan Wollaston’s werk
„Pygmies and Papoea’s”, waarin eene lichaamsbeschrij ving wordt gegeven van de Papoea*bevol
king en van de Tapiro-dwergen, is toegevoegd ge
worden eene studie van A. C. Haddon, waarin het
pygmeeën-vraagstuk wordt behandeld.
Ten slotte kunnen wij ook nog de aandacht ves
tigen op eenige anthropologische publicaties be
treffende de bevolking van eenige eilanden van
het Hollandsche gebied in Indië, in de buurt van
Nieuw-Guinea gelegen.
Zoo heeft b.v. B. Bickel in het „Zeitschrift für
Ethnologie” (1917) een onderzoek gepubliceerd
vaneen groot aantal schedels, afkomstig van de ei
landengroepen Babar, Tönimber en Aroe, -Vol
gens dezen schrijver kan men bij deze schedels
duidelijk twee verschillende typen onderscheiden,
n.1. het Aroeneesche type, dat veel gelijkt op het
Papoea-element en het type van Tënimbcren Ba
bar, dat meer Maleische kenmerken vertoont.
Hot Maleische- en Papoea-element kon Kleiweg
de Zwaan ook onderscheiden bij zijn Tënimber
schedels (studie van 1917). Een groot aantal sche
dels, van het eiland Ceram afkomstig, werd door
M. iSchwoorcr onderzocht (1919), bij welk materi
aal ook weer verschillende typen konden worden
opgemerkt. Omtrent de lichaamseigenschappen
en -afmetingen der inboorlingen van Flores be
zitten wij nog gegevens van J. A. van Staveren,
yin diens publicatie: De Rokka’s van Midden-Flores” (Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en
Vollo-nkundo van Ned.-Indië, 1915).
Eenige schedels, van Timor afkomstig, werden
beschreven door E. Frizzi (Archiv für Anthropologie, 1914), terwijl de bekende Portugeesche anthropoloog A. A. Mendes Corrca vele schedels van
het Port ugcesch gebied van dit eiland heeft onder
zocht, namelijk van Beira-maren van Montanka.
Ook bij deze laatste schedels kon duidelijk een
Malcisch- en een Papoeasch-element worden vast
gesteld.
Ten slotte willen wij nog de aandacht vestigen
oj) eenige meer speciale anthropologische onder
zoekingen, betrekking hebbende op het spierstel
sel, zenuwstelsel, de zintuigen en stofwisseling
van Inlanders uit het Indische gebied.
Wat betreft de muskulatuur der Inlanders zij
vermeld, dat A. Koerster het spiersysteem van een
Papoea-foetus heeft onderzocht (1904) en Eugen
Fiscker de ontwikkeling der gelaatsspieren bij
Supplement.
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twee Papoea’s (1906). Met spiersysteem van een
pasgeboren Papoea-kind werd nog bestudeerd
door Fr. Stoffens cn O. Koerncr (1910), terwijl Lina Harslen-Riemschneider in het „Zeitschrift für
Morphologie und Anthropologie” (1921) eene bij
drage heeft geleverd, getiteld „Die Gesichts-muskulatur von 14 Papua und Melanesiern”.
J. J. Koster bestudeerde de geziehtsmuskulatuur van Soenda-eilanders (1919); zijn academisch
proefschrift „Bijdrage tot de kennis van de gezichtsmuskulatuur van Bewoners van den Indischen Archipel” verscheen in het jaar 1920.
Betreffende het zenuwstelsel der Inlanders van
den Indischen Archipel verschenen de volgende
publicaties:
O. Mohnike: Afzetting van zwart pigment op
de arachnoidea der medullaoblongata, eigenaardig
aan de Maleische volkstammen, Tijdschrift der
Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige
Wetenschappen in Ned,-Indië, 2e jaargang,
1854; L. Bolk: Das Gehirn eines Papua von NeuGuinea. „Petrus Camper”, deel 3, 1905; J. II. F.
Kohlbrugge: Die Gehirnfurchen der Javanen,
1906; J. H. F. Kohlbrugge: Die Gehirnfurchen
Malayischer Volker verglichen mit denen der
Australiër und Europaer, 1909; M. Herzog: The
Brain-weight of the Filipino. American Anthropologist, vol. X, 1908; C. van Noort: De gehoors- en
gezichtssehors bij Madoereeshersenen, 1917; F.
A. Kooy: Over den Sulcus lunatus bij Indone
siërs, Academisch Proefschrift 1921.
Onderzoekingen omtrent handkracht, gezichtsscherpte, kleurenzin, smaak, reuk, reactietijden,
temperatuur en polsslag vindt men o.a.in de reeds
genoemde werken van G. A. J. van der Sande
(Nova Guinea, 1907); R, Martin (Die Inlandstamme der Malayischen Halbinsel); J. P. Kleiweg de
Zwaan (Bijdrage tot de Anthropologie der Menangkabau Maleiers, en diens Anthropologische
Untersuchungen über die Niasser); R Neuhauss
(Deutsch Ncu-Guinea, 1911) en H. J. T. Bijlmer
(Antkropological Results of the Dutch Scientific
Central New Guinea Expedition A°. 1920).
Verder moeten nog de volgende publicaties
worden vermeld: G. Grijns: Bepalingen van den
enkeh oudigen reactietijd bij Europeanen en Ma
leiers, Geneeskundig Tijdschrift van Ned.-Indië,
1902; G. Grijns: Reukmetingen bij Europeanen
on Inlanders, Idem 1906; Rivers: Physical Characters and DKeases of the eyes in TorrcsStraits (1901 en 1903); H. J. Gerritsen en G J.
van der Hilst Karrewy: Een onderzoek naarde
gezichtsscherpte van militairen, Geneeskundig
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, deel LIII
1913; II. F. C. ten Kate: Dynamometrie, Ameri
can Anthropologist 1916; S. Koster: Een verge
lijkend reukonderzoek bij Inlanders van Ned.Oost-lndië en Hollanders, Geneeskundig Tijd
schrift van Ned.-Indië, 1921.
Voor onderzoekingen betreffende de stofwisse
ling cn de samenstelling van het bloed der Inlan
ders van den Indischen Archipel zij in hoofdzaak
verwezen naar de publicaties van A. van der
Scheer, G. Grijns, C. D. de Langen, H. Schut, C.
Eykman en A. W. Verhoef.
Wanneer wij ons dan ten slotte dc vraag voorleggen, wat er op anthropologisch gebied in den
Indischen Archipel is gepresteerd geworden, kan
in waarheid worden geconstateerd, dat in menig
opzicht vooral in den laatsten tijd onze kennis te
dien opzichte belangrijk is \errijkt.
10
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Echter er ontbreekt nog zeer veel, er blijft al
daar voor den anthropoloog nog veel te doen en
te onderzoeken. De waarnemingen en metingen
toch hebben tot dusverre vaak slechts bij kleine
aantallen van personen plaats gehad en hebben
dientengevolge soms slechts eene betrekkelijk ge
ringe beteekenis. Bovendien is het materiaal van
onderzoek niet altijd met voldoende eritiek ver
zameld geworden.
In vele gebieden van onze Oost hebben nog vol
strekt- geen anthropologische onderzoekingen
plaats gehad, die gebieden liggen nog ten eenenmale braak.
Het zal noodig zijn in de toekomst zulke onder
zoekingen op grooter schaal te doen plaats heb
ben en wel door competente en daarvoor met
zorg opgeleide onderzoekers, volgens onderling
overeengekomen onderzoekingsmethoden. In het
bijzonder zal daarbij, meer dan tot dusverre het
geval is geweest, de aandacht gevestigd moeten
worden op het onderzoek van vóórhistorisch ant-hropologisch materiaal. De zeer merkwaardige
vondsten en onderzoekingen van Prof. Eugène
Dubois wijzen hier den weg.
tDit artikel is in ho'ofdzaak hetzelfde als dat,
onder den titel: „Physical Anthropology in the
Indian Archipelago and adjacent regions” (1923),
namens de Internationale Circumpacifische Onderzoek-Commissie der Kon. Akadcmie van We
tenschappen te Amsterdam, gepubliceerd).
J. P. K. d. Z.
ONDERZOEKINGEN (ETHNOLOGISCHE). £ie
ETHNOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN.
NEDERLANDSCH-INDISCHE AARDOLIE
MAATSCHAPPIJ. Tijdens het bestuur van den
Generaal J. B. van Heutsz over het gewest Atjóli
en Onderhoorigheden richtte deze vertoogen tot
de Indische Regeering, waarin hij trachtte aan
te toonen, dat de uit ontginning van aardolie
verkregen winsten zoo ruim waren, dat het bil
lijk moest worden geacht, deze in ruimer mate
te doen bijdragen tot versterking van ’s Lands
financiën dan als gevolg van de, in do eerlang
in werking tredende Indische Mijnwet geregelde,
cijnsheffing het geval zou zijn. Toen hij in
October 1904 als Gouverneur-Generaal het be
stuur over Nederlandsch-Indië aanvaardde en
inmiddels was gebleken, dat het beoogde doel
niet zonder wetswijziging was te bereiken, wer
den al spoedig, met te niet doening van te voren
getroffen voorbereidende maatregelen, sommige
terreinen en streken voor het instellen van mijnbouwkundige opsporingen gesloten verklaard ten
einde aldus tijd te winnen voor hot treffen der
noodige maatregelen. Hieronder behoorde ook
de residentie Djambi.
Het bleek evenwel niet zoo gemakkelijk een
bevredigende oplossing te vinden, vooral ook
omdat naast de vraag op welke wijze grootore
baten voor de schatkist uit de ontginning door
derden waren te verkrijgen, reeds aanstonds
de mogelijkheid en wenschclijkheid van staats
exploitatie aan de orde werden gesteld.
Eerst in 1910 kwam, op initiatief van Minister
De Waal Malefijt, een wijziging der Indische
Mijnwet tot stand, welke strekte om den Indischen fiscus een aandeel te verzekeren in degroote
winsten, die met de winning van delfstoffen
konden worden gemaakt en welke daartoe de
gelegenheid opende door aan het Gouvernement
de bevoegdheid te verleenen, öf zelf opsporingen

en ontginningen ter hand te nemen óf met
particulieren contracten te sluiten, waarbij
dezen zich verbinden tot de exploratie en de
exploitatie van bepaalde streken of terreinen
onder voorwaarden, die den staat grooter voor
deel waarborgen, dan hem ten deel zou vallen,
indien die streken of terreinen bij gewone ver
gunning tot het doen van mijnbouwkundige op
sporingen of concessie tot mijnontginning worden
uitgegeven.
Nadat in de gedachtenwisseling tusschcn het
Opperbestuur en de Indische Regeering over de
vraag of in Djambi al dan niet tot staatsexploi
tatie van aardolie diende te worden overgegaan,
in ontkennenden zin was beslist, werd in 1912
een openbare inschrijving geopend voor hen, die
met den staat ter zake van de oliewinning in
Djambi op speciale voorwaarden wilden contracteeren en daarbij den Lande grootere dan de ge
wone financieele baten wilden doen tockomen.
De inmiddels van gouvernementswege onder
zochte aardolievelden in Djambi waren daartoe
gesplitst in twee terreinen, resp. groot 336,000
en 220.000 hectaren, op elk waarvan inschrijvin
gen werden ingediend door een zestal gegadigden.
Na nauwkeurig onderzoek dezer biedingen
diende Minister Pleyte in 1915 een tweetal ont
werpen in, strekkende om voor deze beide ter
reinen resp. met de Bataafsche Petroleum Maat
schappij en met de Petroleum Maatschappij
Zuid-Perlak een overeenkomst aan te gaan. Het
eerstbedoelde wetsontwerp werd in November
1915, na aanneming van een motie van de heeren
Albarda en Mendels, waarin de wenschclijkheid
van staatsexploitatie werd uitgesproken, ver
worpen, nadat de Zuid-Perlak haar aanbod reeds
te voren had ingetrokken, omdat een inmiddels
opgetreden nieuw bestuur dezer maatschappij do
aangeboden voorwaarden te bezwarend had ge
acht.
Daar Minister Pleyte de bezwaren, aan staats
exploitatie verbonden, ook na nader overleg met
de Indische Regeering, onoverkomelijk achtte,
gaf hij aan het in de motie uitgesproken verlan
gen der Kamer geen gevolg, doch sloeg een mid
denweg in en diende in 1917 opnieuw een wets
ontwerp in, dat in de richting ging cenor gelijktij
dig met de motie-Albarda bij de behandeling van
zijn eerste wetsontwerp ingediende motie-De
Meester: Deze motie was door de verder strek
kende, welke staatsexploitatie beoogde, niet in
stemming gekomen, doch sedert dien was ge
bleken, dat zij van verschillende zijden sympa
thie had gewonnen. Dit wetsvoorstel strekte om
de aardolievelden in Djambi in ontginning te
doen nemen door eene speciaal daarvoor in het
leven te roepen maatschappij, wier kapitaal
eenerzijds door den staat zou worden gewaar
borgd, doch op wier gestie deze anderzijds in
vloed zou hebben.
Spoedig na het uitbrengen van een in het al
gemeen ongunstig luidend voorloopig verslag,
trad Minister Pleyte in September 1918 af. Zijn
opvolger, Minister Idenburg,dic de zaak wederom
ter hand had genomen, moest de portefeuille
van Koloniën echter reeds eind 1919 wederom
neerleggen en zoo bleef het aan zijnen opvolger,
Minister de Graaff, om deze moeilijke aangele
genheid eindelijk tot een oplossing te brengen.
Een ontwerp tot ontginning der aardolievelden
in Djambi. waaromtrent als gevolg van inmid-
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(Iels door den dienst van het mijnwezen voortge
zette onderzoekingen, gebleken was. dat zij een
aanzienlijk grootere uitgestrektheid besloegen en
die reeds in het tweede ontwerp-PIoyte tot een
gezamenlijk oppervlak van 1.740.000 hectaren
waren aangegeven, werd op 22 November 1920
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend en bereikte, ondanks eene. zoowel bin
nen als buiten het parlement daartegen gevoerde
krachtige oppositie, hetstaatsblad(Wet vanö Juli
1921 Ned. Stb. No. 845). Krachtens artikel 1 dezer
wet werd de Minister van Koloniën „gemachtigd
om met inachtneming van de bepalingen dezer
wet voor en namens Nederlandsch-Indië met de
door hem aan te wijzen persoon of personen eene
naamlooze vennootschap op te richten, genaamd
„Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij”,
welke ten doel heeft:
a. het opsporen en winnen in de residentie
Djambi van:
1. aardolie, aardpek, aard was en alle andere
soorten van bitumineuse zelfstandigheden, zoo
wel vaste als vloeibare en brandbare gassen, voorzoover niet uitmakende een bestanddeel van een
vast gesteente, dat voor hunne winning in zijn
geheel moet worden ontgonnen;
2. jodium en de verbindingen daarvan;
b. het te gelde maken van de gewonnen grond
stoffen en de daaruit bereide producten;
c. het verrichten van handelingen en het aan
gaan van overeenkomsten, welke tot de berei
king van liet sub a en b vermelde doel bevorder
lijk zijn, daaronder het deelnemen in andere ven
nootschappen”.
Uit de toelichtende bescheiden bleek, dat de
Regeering het voornemen koesterde, om bij de
oprichting van de vennootschap gebruik te ma
ken van de Bataafsche Petroleum Maatschap
pij, welke had verklaard daartoe bereid te zijn
en deze tevens met de directie te belasten. Het
leidende beginsel, dat bij het ontwerpen dezer
wet gold, bestond toch in het aangaan eener be
langengemeenschap met een lichaam, dat op het
gebied der winning en bereiding van aardolie en
den verkoop der daaruit verkregen producten
geacht mocht worden de waarborgen te bieden,
welke voor een technisch en financieel welslagen
der onderneming onontbeerlijk werden geacht.
De memorie van toelichting vermeldde hier
omtrent na eene uiteenzetting van de redenen,
waarom staatsexploitatie geacht werd niet tot
bevredigende resultaten te kunnen leiden, het
volgende:
„Zooals de omstandigheden thans zijn, kan het
Land naar het oordeel van den eersten ondergeteekendc slechts dan uit de Djambi-terreincn
geldelijke voordeelen behalen, welke inderdaad
van beteckenis zijn tegenover de steeds hoogere
financieele eischon, die aan het Gouvernement
gesteld worden, wanneer besloten wordt tot eene
wijze van ontginning, waarbij hetzij met de Koninklijke-Sholl-grocp, hetzij met de Standard Oil
Company wordt samengegaan. Deze beide licha
men hebben eene ervaring op het gebied van
oliewinning en verwerking als geen ander; zij
alleen beschikken over eene handelsorganisatie,
waardoor zij in staat zijn voor al hare producten
te allen tijde zich van den hoogsten prijs te ver
zekeren. De economische voordeelen van een zoo
danig samengaan, waarbij de Staat, instedc van
op zich zelf een oliebedrijf te moeten opbouwen,

J 47

ingeschakeld wordt in een bestaand machtig bcdrijfsgcheel, springen aanstonds in het oog. Eene
dergelijke bedrijfsconcentratie voorkomt econo
mische verspilling en waarborgt zoowel een zoo
hoog mogelijk opgevoerde productie als de meest
doeltreffende distributie”.
Uit deze beide lichamen koos de Minister de
Bataafsche Petroleum Maatschappij, omdat deze
„niet alleen aan de evenvermclde cischen in den
ruimsten zin voldoet, maar (die) bovendien de
in de nabijheid der Djambi-terreinen gelegen Palembangsche olievelden exploiteert en uit dien
hoofde beter dan eenig ander lichaam toegerust
is voor ec-ne zoo economisch mogelijke ontginging ook van dc eorstbedoelde petroleumterreinen.”
Op 14 December 1921 werd de NederlandschIndische Aardolie Maatschappij opgcricht. De
voorwaarden, waaronder deze belangengemeen
schap tot stand werd gebracht, beoogen voor
eerst om aan het Land een ruim winstaandeel te
verzekeren, terwijl een overwegend medezeggen
schap in de leiding der onderneming aan de Re
geering degelijke waarborgen voor een goede be
hartiging harer belangen verschaft.
Het algemeen bestuur der vennootschap be
rust bij den Raad van Beheer, die tevens de
Maatschappij in en buiten rechten vertegen
woordigt en die uit vijf leden bestaat, waarvan
drie door den Minister van Koloniën worden be
noemd. De directie is belast met de (lagelijksche
leiding van zaken en tegenover derden bevoegd
tot alle (laden van beheer en eigendom, met uit
zondering evenwel van een aantal nader in de
wet aangeduide en desgewenscht in de acte van
oprichting nog verder uit te breiden handelingen,
waarvoor zij de goedkeuring of machtiging van
den Raad van Beheer behoeft.
Als voornaamste der door den Raad van Be
heer gereserveerde bevoegdheden moet worden
genoemd:
„het in exploitatie nemen of het beëindigen
van de exploitatie van terreinen en de oprichting
en sluiting van fabrieken, zoomede de totstand
brenging en opheffing van verkoopsorganisaties
en het sluiten, wijzigen en tenietdoen van over
eenkomsten voor den verkoop van ruwe en daar
uit bereide producten, behalve transacties, in een
commercieel bedrijf dagelijks voorkomende”.
Het maatschappelijk kapitaal —waarin Nederlandsch-Indiö steeds voor dc helft deelneemt
— bedraagt 10 millioen gulden, verdeeld in 5000
aandeelen A en 5000 aandeclen B elk groot
/ 1.000. Alle aandeelen luiden op naum. Houder
van aandeelen A kan uitsluitend zijn de rechts
persoon Nederlandsch-Indië. De houders van
aandeelen B, dat zijn de persoon of de personen,
met welke (1c Maatschappij is opgericht, moeten
voldoen aan de vcreischten van art. 4 der
Indische Mijnwet, waardoor het Nederlandsch
karakter der onderneming wordt gewaarborgd
en mogen niet worden overgedragen dan na toe
stemming van den Minister van Koloniën. Door
de houders der aandeelen B, welke alle in handen
zijn der Bataafsche Petroleum Maatschappij,
worden twee leden in den Raad van Beheer be
noemd.
Daar de houder der aandeolon A, behalve zijn
kapitaal, de oliehoudende terreinen in Djambi
inbrengt, wordt hij, ondanks dat de medccontractanten daartegenover ook nog hare bedrijfser-
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varing en de personecle en matericele middelen,
waardoor spoedige en doeltreffende ontwikke
ling van het bedrijf mogelijk wordt, benevens
hare relatie niet. een wijdvertakte verkoopsorga
nisatie beschikbaar stelt, bij de winstverdecling
bevoorrecht. Het gezamenlijk dividend wordt
toch tusschen de houders van aandeelen A en B
als volgt verdeeld:
Zoolang het voordeelig saldo in totaal niet
meer bedraagt dan 25 pet. van het gestorte kapi
taal, ont vangen de houder der aandeelen A 60/100
en de gezamenlijke houders der aandeelen B
40/100 van het gezamenlijk dividend.
Bedraagt het voordeelig saldo in totaal meer
dan 25 pet. over het gestorte kapitaal dan ont
vangen van het gezamenlijk dividend:
van de eerste 25 pet. de houder der aand. A.
60/100, de houders der aand. B. 40/100;
van het meerdere t/m 35 pet. de houder der
aand. A. 65/100, de houders der aand. B. 35/100;
van het meerdere t/m 45 pet. de houder der
aand. A. 70/100, de houders der aand. B. 30/100;
van het meerdere t/m 55 pet. de houder der
aand. A. 75/100, de houders der aand. B. 25/100;
van het meerdere boven 55 pet. de houder
der aand. A. S0/100, de houders der aand. B.
20/100;
met dien verstande, dat aan den houder der
aandeelen Ain totaal nooit meer komt dan70/100,
aan de gezamenlijke houders der aandeelen B
nooit minder dan 30/100 van het gezamenlijk
dividend.
De directie geniet echter jaarlijks een bclooning van 10 percent van het voordeelig saldo
eener winst- en verliesrekening, na vermindering
van dit saldo met de bijdrage aan het reserve
fonds. De kosten dezer belooning worden door
alle aandeelhouders gedragen, zoodat slechts de
helft daarvan ten koste van Nederlandse!) Indië komt.
Na de oprichting der Maatschappij werd ten
spoedigste met dc werkzaamheden een aanvang
!
gemaakt, waartoe een tweetal anticlinalcn gele
gen in Zuid-Oostelijk Djambi als de meest ge
schikte in aanmerking kwamen. In den loop van
1922 kon dientengevolge met de boorwerkzaamheden een aanvang worden gemaakt alsmede
met de aansluiting dezer boorterreinen aan het
leidingnet der Bataafsche Petroleum Maatschap
pij in de residentie Palembang.
/ ClZ^.<jU '£ <
ETHNOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN.
,
1. Nederlandsch-Indië wordt bewoond door een
&
*v'
zeer 8r0°t aantal ethnische groepen en groepjes,
£-* 'f- ,
,/r ..waarvan de voornaamste zijn:
•
Op en bij Sumatra: de Atjèhers: de Gajo’s en
if.A
£." Alas; de Bataks; de Minangkabausche Maleiers;
de Oostkust-Maleiers, en die van den Riau-Archipel; de Zuid-Sumatranen; de bewoners der eilan
den bewesten Sumatra.
Oj) en bij Java: de Soendaneezen; de Javanen;
de Oost-Javanen met de Madoercezen.
Beoosten Java: dc Baliërs; de bewoners der
overige „kleine Soenda-eilanden”; de bewoners
van de Tirnor-groep.
In de Molukken: de Papoea’s van Nieuw-Guinea en omliggende eilanden; de bewoners der Zui
delijke (Ambonsche) Molukken; die dor Noorde
lijke (Ternataansche) Molukken.
Op en bij Celebes: de bewoners van Noord-Ge
le bes; die van Midden-Celebes (Toradja’s); de
Mak assaren en Boegineezen.
:

Op Borneo: dc inheemsche stammen van Bor
neo (Dajaks).
Over deze ethnische groepen nu zal in dc vol
gende regelen worden gehandeld en daarbij de
vraag worden gesteid welke ethnographische on
derzoekingen te hunnen opzichte zijn ingesteld en
welke uitkomsten daarbij zijn verkregen. Dat
zulk een overzicht binnen een beperkt kader
slechts de voornaamste lijnen kan toonen, worde,
zeker ten overvloede, hier nog even vastgesteld.
2. De ethnographie van den Ned.-Indischen
Archipel is zoo oud als de berichten omtrent de
daar wonende volken, voor zoo ver die berichten
door vreemdelingen werden opgeteekend. Want
lang vóórdat de volken van den Archipel de
thans in verschillende letterteekens haast overal
gebruikelijke schrijfkunst machtig waren, werden
hunne eigenaardigheden door vreemde kooplie
den en zeevaarders waargenomen en hetzij verder
verspreid om door schrijvers van de oudheid te
worden genoteerd, hetzij door zulke vreemde be
zoekers zelf te boek gesteld. In dit licht beschouwd
zijn de mcdedeelingen van den Alexandrijnscken
geograaf Claudius Ptolemaeus uit de tweede eeuw
onzer jaartelling omtrent de vijf Baroesai-, de
drie Sabadeibai-, en drie Sindai-eilanden met
hunne anthropophagen (Gerini, Researches on
Ptolemy’s Geographv of Eastern Asia 1909, p.427
sq.) reeds ethnographische aanduidingen, geheel
in overeenstemming met den primair-sterken indruk, die het eten van menschen op hooger be
schaafden maakte.
Naast dit inenschencten als opmerkelijk feit:
het voorkomen van goud op het vruchtbare Jabadios met de hoofdplaats in ’t Westen: de Zil
verstad. En omstreeks dienzelfden tijd weet het
Ramayana ook reeds in Hanoeman’s last om de
geroofde Dewi Sita te zoeken te gewagen van dat
zelfde goud- en zilver-eiland Jawadwipa, dat met
zeven koningen prijkt.
Toentertijd dus reeds berichten naar landen
ver over de zee van de menscheneters, de edele
metalen-winners, de rijstplanters, de staatsorde
van sommige streken van den Nederlandsch-Indischen Archipel, waarin later het goud-ciland (Sumatra), het rijst-eiland (Java), het cdelgesteenlen-eilund (Borneo) als voornaamste drio werden
onderscheiden.
Vonden zulke berichten hunnen weg West
waarts, het waren ook spoedig de schrijfkunst
machtige vreemdelingen uit het Oosten, met na
me de Chineezen, die van dc volken van den Ncd.Indischcn Archipel gewaagden. Sedert het begin
van de 5de eeuw het reisverhaal van Fa-Hian en
de annalen van verschillende Chineesche dynas
tieën, zooals die door Groeneveldt, in zijn Notcs
on the Malay Archipelago and Malacca, uit Chi
neesche bronnen zijn gecompileerd en vertaald.
Sedert de 7de eeuw I-tsing’s record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay
Archipelago (Takakusu, 1890), totdat 1225 A. D.
Chau-Ju-Kua in zijn „Boek van de beschrijving
van vreemde landen” (Hirth & Rockhill 1912)*
reeds heel wat bijzonderheden omtrent den Indischen Archipel komt mededeelen.
Tegelijkertijd met de Chineezen hebben intusschen ook de Arabieren gegevens verstrekt, te
raadplegen in de Bibliotheca geographorum Arabieorum (do Goejo 1889), les Relations des voyages faits par les Arabes (Reinaud 1845), Lo livro
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de ravertissement de la revision (Carra de Vaux,
1896), Le livre des mcrveilles de 1’lnde (van der
Lith 1883—1886) en Les voyages d’Ibn Batoutah (vertaling Defrémery en Sanguinetti).
Zoo reiken de berichten tot in de 14de eeuw en
dan komen de Javaansche geschiedbronnen Pararaton (cd. Brandcs—Krom 1920) en Nagarakretagama (cd. Kern—Krom 1919).
3. Intusschcn zijn er ook veel oudere gegevens
vooral op Java, aangetroffen, die een inzicht kun
nen geven, zoowel in het geestelijk als het stoffe
lijk beschavingsbezit van de Indonesiërs. Uit al
lerlei inscripties op steen en koper, op monumen
ten vooral, is een llindoe-Javaanschc maatschap
pij te reconstrueeren, zooals die ook haar analo
gieën vond op andere eilanden, met name ook in
sommige streken van Borneo en van Sumatra.
Het rijkste materiaal levert in dit opzicht het
grootste en prachtigste Buddhistische heiligdom
van Midden-Java, de waarschijnlijk in de acht
ste eeuw voltooide reliefreeksen van de Boroboedoer, die „een ongekende rijke hoeveelheid en ver
scheidenheid van personen, zaken en situaties in
beeld brengen. Zoo ergens, dan krijgen wij hier
van uit het volle leven een indruk van het Java
dier dagen. De paleizen der vorsten worden ons
evenzeer voor oogen gesteld als de hutten der onaanzienlijken, het vrouwenvertrek opent zich zoo
goed als het klooster, dc dagelijksche bezigheden,
het handwerk, de landbouw, de zeevaart, niets is
er, waarheen ons de teksten niet verplaatsen. Zoo
is hier een schat van gegevens opgetast van het
leven der Hindoe-Javanen en de toestanden in
hun maatschappij” (Dr. N. J. Krom, Beschrij>Aving van Barabudur, I, 1920, p. 671). Toch
heeft het tot de 19de eeuw geduurd, voordat het
oog der Europeanen op dezen wetenschappelijken
schat viel en eigenlijk zijn zij pas behoorlijk ont
sloten in het uitnemende en van een groot aan
tal afbeeldingen vergezelde boek van Dr. Krom,
waarvan de. titel hooger werd vermeld.
Eeuwen tevoren werkten echter reeds de vaak
wonderlijk overdreven verhalen omtrent de vreem
de landen en volken van den Archipel op de phantasie der Zuidelijke en later der Westelijke Euro
peanen. Na hun optreden aldaar begint dan ook
een steeds wassende stroom van berichten te
vlooien, in den aanvang hoofdzakelijk uit Venctiaansche en Portugeesch-Spaansche bronnen.
Van Marco Polo (1292) en Nicolo de Conti
(1432), Antonlo PigafettaT(To21), De G'nstanhcda
(1554), Antonio dc Herera (1601), De Argensola
(1609), Francisco d’Andrade (1613) gaat een
lange reeks van Zuidelijke Europeanen, die
hunne bijdragen leveren tot de kennis van den
Indischen Archipel en de daar wonende menschcn in hun bonte schakeering, zoowel wat
het peil als den aard van hunne beschavingen be
treft. En spoedig treden daar ook de Engclschen
(Drake 1577) en de Nederlanders (1596), de
Fransehcn (1604), de Denen (1625) op, waarover
te lezen zijn de voortreffelijke studiën van Dr. P.
A. ïhiele, De Europeërs in den Maleiseken Archi
pel (Bijdragen Kon. Inst. T.-L.- en V.K. 1877—
1887),
Het zou veel te ver voeren, om al de literatuur
te vermelden, welke sedert dc komst der Neder
landers in Indië (5 Juni 1596 by Enggano, en
achttien dagen later voor Bnntën) en gedurende
het tijdvak van de Oost-Tiïdische Compagnie
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(1002—1708) op ethnographisch gebied is verschenen. Maar twee uitzonderingen uit den eer
sten tijd moeten hier toch even vermeld worden,
omdat zij in zeker opzicht als grondlcggend kun
nen worden beschouwd.
Vooreerst dan de eerste beschrijving van Bali
en de Baliërs. die wij reeds danken aan de aantcekeningen, welke gedurende de eerste reis der Ne
derlanders (verblijf bij en op Bali Jan.-Febr.
1597) met betrekking tot dat eiland zijn gemaakt. -In De eerste schipvaart der Nederlanders naar'
Oost-ïndië onder Cornelis de Houtman; d’eerste
boek van Willem Lodewijckz (uitgave Rouffaer
en Ijzerman 1915. bh 197) komt de oudste be
schrijving der Baliërs voor en het zou meer dan
twee eeuwen duren voordat eene volgende samen
vattende ethnographie van dit volk verschijnen
zou (Rafflcs, Historv of Java 1817, II App. Iv.).
Later komen de gegevens van Zollinger (1849).
Friedrich (1S50), Jacobs (1883), en de illustraties
van Nicuwenlcamp (1906, 1910), Krause (1920),
en Tyra de Kleen (1922) om nu de schrijvers
van zeer belangrijke tijdschriftartikelen: Van
Bloemen Waanders, Van Eek en vooral Liefrinck
in de laatste, maar niet de minste plaats te noe
men. De volledige literatuur omtrent Bali tot
1919 vindt men gelukkig bijeen in een uitnemend
overzicht van C. Lekkerkerker (1920), waarnaar —
elke weetgierige te verwijzen zal zijn.
Een tweede voorbeeld van wetenschappelijken
zin, doch nu op een hooger plan, en doelbewust
door de bewindhebbers en de overige vertegen
woordigers der Oost-Indische Compagnie ge
steund, is de arbeid van den beroemden natuurhistorisehen en geschiedkundigen geleerde Rumphius, die in het midden der 17de eeuw in de Molukken grondige onderzoekingen instelde (zio
over hem het „Rumphius-gedenkbock van 1902
en Dr. M. F. Sirks, Indisch natuuronderzoek
1915, bl. 25). Deze „Plinius Indicus” geeft in
Caput. XII van d’Ambonsche Land Beschrijving
(M. S.) eene verhandeling van de Alphoeresen,
dat zijn wilde Berghbewoners op het Eyland Ceram, haer manier van Leven, draght en Religie,
etc, In 1621 waren Sebastiaan Danckaerts (Bijdr. Kon. Inst. 1859, bl. 105 e.v.) en Aert Gysels
(Kroniek Histor. Gen. Utrecht 1872, bl. 348 e. v.)
hem trouwens als ethnografen van ’t Quartier van
Amboina reeds voorafgegaan en Framjois Valentijn zou later metRumphius in één adem genoemd
worden als do geleerden, die ieder voor zich meer
van de Molukkcn wisten „dan het geheele thans
levende geslacht te zamon". Dr. M. Dassen, 1S47).
4. W’as Rumphius de grondlegger van de we
tenschappelijke kennis van den Ned.-Indischen
Archipel, Valontyn is te noemen de schrijver van
de eerste Encyclopacdio van die eilandenwcreld.
Mot hem zijn wij aangeland bij den auteur van de
Indonesische lettres curieuses et édifiantes. Want
ten tijde van de Oost-lndisohc Compagnie waren
het vooral ook do predikanten in haren dienst (er
bestond van 1623—1633 te Leiden reeds een Col
legium Indicum, waar aan de a.s. predikanten
Maleisch, Mohammedanisme en hcidenschc gods
diensten werden gedoceerd), die zich ten aanzien
van de beschrijving der gebruiken en denkbeel
den van de bevolking onder welke zij werkzaam
waren, hebben verdienstelijk gemaakt. Wij noe
men hier in verband met hunne volksbeschavin
gen uit Vóór-Indië Abraham Rogcrius, die godu-
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rende tien jaren predikant was te Paliacatta en
die in 1651 in zijn „Opcne Deure tot het verbor
gen Heydcndom” eene beschrijving gaf van den
godsdienst der Hindoes op de kust van Coromandel (’s Gravenhage 1915); zoomede de Ceylonsche predikant Pliilippus Baldaëus, van wien in
1672 belangrijke mededeelingen verschenen over
de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen op de
kust van Malabar (’s Gravenhage 1917). Met be
trekking tot den indischen Archipel moet hier
echter vooral vermeld worden het reeds genoem
de encyclopaedische werk van den Ambonschen
predikant Framjois Valentijn, wiens „Oud en
Nieuw Oost-Indiën” (1724—1726) een schat van
wetenswaardigheden bevat, ook op ethnographisch gebied omtrent de bevolking van verschil
lende landstreken in de eerste plaats van de Mo
lukken, waar de Oost-Indische Compagnie zich
gevestigd had. Met deze drie Nederlandsche ethnografen wordt een reeks geopend van verkondi
gers van het Evangelie in Nederlandsch-Indië,
die zich op het gebied der volksbeschrijving heb
ben verdienstelijk gemaakt en die voortgaat tot
op den huidigen dag. Onderdo predikanten maak
ten zich o.a. verdienstelijk W. R. baron van Hoëvell (Reis over Java, Madoera en Bali 1847), Dr.
S. A. Buddingh met zijn driedeelig werk Nederlandsch-Oost-Indië (1S57) en J. F. G. Brumund,
met zijn publicaties op archaeologisch gebied
/(1S62). Doch het was vooral ook de Protestant.sche zending, die met hare hoe langer hoe beter
volkenkundig en taalkundig geschoolde zendelin
gen de ethnographie van Nederlandsch-Indië
zeer heeft gediend. Niet alleen de nauwe aanra
king met de bevolking en de belangstelling voor
haar geestelijk leven; niet slechts een langdurig
verblijf op dezelfde plaats; noch ook eene min of
meer goede volkenkundige en taalkundige scho
ling (waaraan hoe langer hoe meer aandacht werd
geschonken) waren op zich zelf de factoren, welke
medewerkten om de zending een groote rol toe te
bedeelen bij de ethnographie. Het was mede de
ijzeren noodzaak, die den eisch stelde van grondi
ge verkenning met het uitzicht op vertrouwenwekkenden omgang en als resultaat wellicht goe
de uitkomsten, als door de zending bedoeld. En
zoo zien wij dan ook, dat verscheidene zendingsge
nootschappen, -vereenigingen, en -bonden man
nen naar Nederlandsch-Indië hebben gezonden,
welke onze kennis omtrent de bevolking hebben
verrijkt, zoowel door hunne bijdragen in do
zendingsperiodieken als in verschillende weten
schappelijke tijdschriften van ethnographischen
aard. Het spreekt van zelf, dat deze bijdragen in
hoofdzaak betrekking hadden op de bevolking
van die streken, waarin de zending intensief werk
zaam was, met name sommige gedeelten van Ja
va: Medhurst, Verhoeve, Jansz., (vader en zoon),
Harthoorn, AIkcma,__.Coolsma, Grashuis, Klinkert, J. Kruyt, Poensen, Kreemer e.a.; de Bataklanden op Sumatra: Schreiber, Warneck, Dammerboer, Joustra, Neumann, e.a.; Nias: Denninger, Sundermann, Kramer, Lagemann, Fehr,
Friess, Lett (Mentawei) e.a.; Zuid-Oost Borneo:
Hardeland; Celebes: Riedel, Schwarz, Wilken Sr.,
Graafland, A. C. Kruyt, Schut e.a.; de Ambonsehe Molukken: Roskott, Teffer, Van Ekris,
Krayer van Aalst, Van der Miesen, Letteboer e.
a.; de Ternataansche Molukken: Van Dijken, Van
Baarda, Fortgens, Hueting e. a.; Nieuw-Guinea:
Van Balen, Van Hasselt, Bink, e.a.; de Timor-

Archipel: Wielenga, e.a.; Bali: Van Eek, De
Vroom e.a.
Op een naverwant gebied, dat der Bijbelverta
ling, liet liet Nedcrlandschc Bijbelgenootschap
zich gelden en ook aan dat genootschap danken
wij een aantal geleerden, die veel hebben bijge
dragen tot de bestudeering van de talen en de psy
che van de Indische volken: Dr. J. T. L. Gericke
op Java, Dr. H. Neubronner van der Tuuk op Sumatraen Bali, Dr. A. Hardeland op Oost-Borneo,
Dr, B. F. Matthes in Zuid-Celebes, Dr. J. P. Esser
op Madoera hebben ieder op hun terrein de ethnologischc wetenschap verrijkt. Hetzelfde is op
grond van hunne academische proefschriften te
verwachten van Dr. H. van der Veen en Dr. H.
Ivraemer, die thans vanwege het Nederlandsche
Bijbelgenootschap in Nederlandsch-Indië werk
zaam zijn.
Eén paar namen en één boek werden voor het
laatst van dit hoofdstuk bewaard, vooreerst om
dat daaraan verbonden is de nauwe samenwer
king tusschen Bijbelvertaling en Zending en dan
nog, omdat wij aan die samenwerking een der
beste ethnographische werken omti’ent een Indo
nesisch volk danken: Dr. N. Adriani en Dr. A. C.
Kruyt. Nu haast 30 jaren wonen zij onder de Toradja’s van Midden-Celebes en voor de weten
schap bracht hun eendrachtig streven als
schoone vrucht hun uitnemend boek over de
Bare’e sprekende Toradia’s van Midden-Celebes
(1914).
Ook door de R. K. Missie zijn tal van gegevens
op taal- en volkenkundig gebied verzameld en ge
publiceerd, veelal in de tijdschriften, waarvan
eene opsomming te vinden is op bl. 143 van
„Onze Missiën in Oost- en West-Indië, Feest
nummer v. d. Indische Missie-vereeniging van
9 Sept. 1922, vergel. Bijl. XIX (bl. 384) van De
Roomseh-Katholieke Missie in NcderlandschOo8t-Indië 1808—1908 (Nijmegen 1908). Hier
mogen genoemd worden: Groenewegen, Van Lith
(Midden-Java); Van Meurs (Midden-iSumatra);
Galon, IJsseldijk, Timmcrs, Engbers, de Natcris,
Rouppe van der Voort (Flores); Asselbergs (ZuidCelebes); Van Swieten, Mathysen, (Timor); Ie
Cocq d’ArmandvilIe,Neycns, Nollen, Van de Kolk,
Viegen, Vertenten, (Niëuw-Guinea); Mertens,
Kusters, Geurtjens (Kei-eilanden).
5. Zeevaarders, kooplieden, evangelieverkon
digers droegen aldus bij tot de vermeerdering on
zer ethnographische kennis omtrent den ïndischen Archipel. Naarmate de vestigingen der
Europeanen zich uitbreidden en duurzamer wer
den, namen ook de omvang en de waarde der vol
kenkundige gegevens toe.
Om dit toe te lichten wordt hier in groote trek
ken geschetst do toeneming van de cthnographisehe bekendheid met de bevolking der Molukken
sedert Rumphius en Valentijn, omdat in zulk een
schets van dit gebied lijnen worden onderkend,
welke voor de geheele Indonesische volkenkunde
van belang zijn, terwijl zij zich in het drukke
beeld van de ontwikkeling onzer kennis van de be
volking in andere streken van den Archipel soms
verliezen. Na de grondleggers van de ethnogra
phische kennis van de Molukken komen hier en
daar bij schrijvers van do 17de en 18de eeuw nog
wel gegevens voor (Wurffbain 1680,/Barchewitz f. i,
1730), doch eerst in de 19de eeuw wórdt die ken- 7'
nis op eenigszins belangrijke wijze vermeerderd.
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Traag blijft de stroom van gegevens vloeien in de
eerste helft van die eeuw.
Crawfurd in zijn History of the Indian Archipelago (1820); Kolff’s Reisc (1828); Olivier’s
Land- en zectogten (1827—1834, 1837) en Tafereelen en Merkwaardigheden (1838); Sal. Muller’s
Schetsen (1839—1844) on Reizen en onderzoekin
gen (1857); Reimvardt’s reis van 1821 (1858);
Temminck’s Coup d’oeil (1849); Van Schmid’s
Aanteekeningen (1844); Scherius’ Korte aanteekeningen (184G); de Boudyek-Bastiaanse’s Voyages (1845), Willer’s Boeroe (185S) en Bleeker’s
reis (1856) brengen ons onder het bestuur van de
gouverneurs-generaal Rochussen, Duymacr van
Twist en Pahud.
De klimmende belangstelling in het lot van de
bevolking derMolukken uitte zich toen in het zen
den van regeeringscommissarissen of ook in rei
zen van de landvoogden zelf, die zich deden ver
gezellen door deskundige ambtenaren, wier ver
slagen later werden gepubliceerd.
Naast de zendelingen en predikanten komen
nu de bestuursambtenaren als othnografen aan
het woord: na Willer komt Van der Crab (1862 en
1864), zoo ook Van Eybergen (1865), doch vooral
waren het de werken van Baron van Hoëvell,
eerst controleur en later resident van Amboina,.
die veel bijdroegen tot do vermeerdering van de
kennis omtrent de Ambonsche Molukken. In
1875 verscheen zijn boek over Am bon en de Oeliassers, in 1890 zijne bijdragen over de Tanimberen Timorlaoet-eilanden, Babar, de Aroe-eilanden,
Lcti, de Kei-eilanden, later gevolgd door verschei
den opstellen in bet Internationales Archiv für
Ethnographie. Mede van de hand van een ge
wezen resident van Amboina, J. G. W. Riedel, was
een reeks van ethnographische schetsen van de
bewoners der verschillende eilandengroepen tusBchen Celebcs en Nieuw-Guinea (1886), terwijl de
kennis omtrent de bevolking van de residentie
Ternate nieuwe bijdragen vond in de Aanteeke
ningen van den resident de Clercq (1890).
Het laatste gedeelte van de 19de eeuw ken
merkte zich nog door een ander verschijnsel, n.1.
het optreden van wetenschappelijke expedities.
In dc eerste plaats is dan te noemen de expeditie
naar de Kei-eilanden onder leiding van de hoeren
Planten en Wertheim in dc jaren 1889 en 1890,
uitgezonden door het Kon. Ncd. Aardrijkskundig
Genootschap. Hoewel v.n.1. in de bedoeling lag,
een hydrographisch, geographisch en geologisch
onderzoek te doen plaats hebben, leverde de ex
peditie op ethnographisch gebied ook belangrijke
resultaten op. In de verslagen van de leden der
expeditie, opgenomen in het Tijdschrift van het
Aardrijkskundig Genootschap van 1892 en 1893,
komen veel belangrijke gegevens voor, niet alleen
van de Kei-eilanden, doch ook van de andere Zui
delijke eilandengroepen.
Jn 1894 bereisde Prof. Dr. K. Martin do Mo
lukken, hoofdzakclijk voor het doen van geologi
sche verkenningen. Het omvangrijke verslag van
zyn reizen (1894) verschafte echter bovendien in
teressante gegevens op ethnographisch gebied,
vooral van Ceram en Boeroe.
Van dc vreemdelingen, die dc Molukken met
een of ander wetenschappelijk doel bezochten,
moot in de eerste plaats worden genoemd, de be
kende othnoloog Prof. A. Bastian, die in Juni en
Juli 1879 de Molukken bereisdo en de eerste afle
vering (1884) van zijn werk „Indoncsicn” aan de
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Molukscho volken wijdde. Voorts bezocht de Ame
rikaan Prof. A. S. Bickmore de Molukken (verta
ling van zijn werk door de Hollander, 1873).
In opdracht van het Bcrliner Museum für Vol
kerkundo bereisde de Noor A. Jacobsen in 1887—
1888 de eilanden tusschen Flores.cn Kei. De in
structie, die hij medekreeg van Prof. Bastian
hield o.m. de opdracht in v.n.1. de aandacht te
richten op godsdienstige gebruiken der natuur
volken en de voorwerpen, bij hun eeredienst in
gebruik, te verzamelen. De resultaten van deze
reis zijn opgenomen in het in 1896 uitgegeven
reisverhaal „Reise in die Inselweltdes Bandameeres”.
De Senckenbergsche naturforschende Gesellschaft zond in 1893 Dr. W. Kükenthal naar den
Oostelijken Archipel met het doel zoölogische on
derzoekingen te verrichten en materiaal te verza
melen. In het in 1896 uitgegeven reisverslag wor
den echter ook belangrijke ethnographische gege
vens medegedeeld, vooral over de bewoners van
Halmahéra.
Op de door den Engelschen botanicus Henry
O. Forbes medegedeelde bijzonderheden op eth
nographisch gebied (1884, 1885) werd critiek ge
leverd door Wilken en Riedel.
Van de overige buitenlandsche schrijvers over
de Molukken noemen wij nog Dr. S. Friedmann
(1868), Schulze (1877), C. Ribbe (1892) en Joest
(1895).
Nieuwe ambtelijke personen komen dus in de
tweede helft van de 19de eeuw als ethnografen op
den voorgrond: reizigers en bestuursambtenaren
of met bestuursfunetiën belaste officieren. Hoe
meer het Nederlandsch gezag zich uitbreidde, hoe
meer behoefte er bleek te bestaan aan betere en
diepere bekendheid met de bevolking, hoe meer
ook aan die behoefte werd voldaan door hen, die
sterk het gemis aan goede gegevens hadden on
dervonden en nu voor zichzelf, na publicatie ook
voor anderen, zulke gegevens verzamelden. Dat
daarvan ook door de 'wetenschappelijke werkers
gaarne werd gebruik gemaakt, spreekt vanzelf en
blijkt b.v. uit Pleyte’s bewerking van door die on
derzoekers verzamelde ethnographica (Tijdschr.
K. N. Aardrijkskundig Genootschap 1892, 1893
en 1S94).
Zoo was dan de 20ste eeuw aangebroken en de
ze kenmerkt zich door weer betere en grondigere
studies van de bevolkingen der grootere eilanden
van de Molukken, mogelijk gemaakt door eene
steeds toenemende bevestiging van hot Nederlandsche gezag op die eilanden, de organisatie van het
bestuur aldaar en de plaatsing van met bestuur
bckleodo personen op verschillende plaatsen van
de grootere eilanden. Het waren ook vooral de ge
zaghebbende officieren, welke nu de uitkomsten
hunner plaatselijko studiën publiceerden.
Zij vonden hunne voorgangers in Van Doren
(1856, 1857), Ludeking (IS6S), Boot (1893), en
konden nu verder wyzen op eene beschry ving van
Het eiland Seran en zijne bewoners door F. J. P.
Sachso(1907,1922)en dicnsNotaoverWest-Ccram
(1919). Verder op de gegevens over Ceram van J.
van Hecht Muntingh Napjes (1912), terwijl over
dc bewoners van dat eiland ook belangrijke gege
vens werden verstrekt door J. W. Tissot van Patot (1908) en A. C. Schadeo (1915).
Over Halmahéra schreven de officieren G. J J.
de Jongh (1909) on J. M. Baretta (1917); over do
Soela-eilanden. J. W. van Nouhuys (1910), en
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A. van Hulstijn (1918), terwijl ook omstreeks dezen tijd de zending voortreffelijke bijdragen op
volkenkundig en taalkundig gebied levert over
Hnlmahéra (van Baarda, Hueting, Fortgens, e.
a.), over welk eiland een Literatuuroverzicht te
einden is in de Mededeelingen van het Encvclo/ paediseh Bureau XIII ( 1917).
/
"Wetenschappelijke expedities komen ook nu
/
weer opdagen. De Senckenbergsche Gcsellschaft
zond Dr. H. Mcrton (1907—1908) naar de Aroeen Kei-eilanden, waar o.a. ethnographische gege
vens werden verzameld. Dr. O. D. Tauern publi
ceerde omtrent Ceram veel wetenswaardigs in
zijn fraaie werk van 1918. En het in 1914 beraam
de wetenschappelijke onderzoek van de eilanden
tusschen Celebes en Nieuw-Guinea door het K. N.
Aardrijkskundig Genootschap, dat op geologisch
en zoölogisch gebied reeds resultaten opleverde
(1920), heeft ook op volkenkundig gebied ver
wachtingen opgewekt.
Het van verschillende zijden verzamelde mate'
riaal gaf de aanleiding tot verscheidene volken
kundige studiën. Hier worden genoemd die van
Meyer èn Richter over de koperen helmen (1900),
schilden en pantsers (1902, 1903), die van J. F.
Snelleman over Tënimber (1913) en Kei (1913),
die van Nieuwenkamp over de keteltrommen op
Leti (190S) en die in de Notulen van het Bataviaasch Genootschap 1900 (Bijl. I).
6. Het is wel verleidelijk dergelijke schetsen te
geven van de ontwikkeling der ethnographische
bekendheid met al de ethnischc groepen, die in
den aanvangvan dit overzicht zijn genoemd. Doch
de toegestane ruimte van dit overzicht laat dat
niet toe en zulk een uitgebreide verhandeling zou
wellicht ook het hier gestelde doel voorbijstreven.
Zoeken wij dus nog even de groote lijn terug, dan
vinden wij deze thans vervolgd tot aan het zich
doen gelden van verschillende bestuursambtena
ren als ethnografen en tot aan het optreden van
expedities, die uitsluitend voorwetenschappelijke
doeleinden arbeidende, vaak belangrijke volken
kundige gegevens verzamelden. Tevens zagen wij
hoe zulk een arbeid van met bestuursfuncties be
laste ambtenaren en van expedities werd in
de hand gewerkt door de uitbreiding van het Nederlandsche gezag in den Indisehen Archipel, zooals die uitbreiding vooral sedert de laatste halve
eeuw is tot stand gekomen.
Dat de bestuursambtenaren op dit wetenschap
pelijk terrein een rol gingen spelen, hield mede
verband met hunne opleiding, die plaats gaf aan
de studie van de Indische talen-en volkenkunde,
zooals die hun sedert 1864 te Delft j*n sedert
1877 en daarna uitsluitend sinds 10O'3~aan de Uni
versiteit te Leidea_wordt gegeven. Uit hunnen
kring is voortgekomen de grootmeester der Indi
sche ethnologie Dr. G. A. Wilken, eerst bestuurs
ambtenaar op Boéroe, later in Mönado en in Midden-Sumatra en tëri slotte hoogleeraar aan de
Leidsche Universiteit (1885—1891). Zijne studiën
over het Indonesische huwelijk, erf-, pand- en
strafrecht, het animisme, het sjamanisme, de
offergebruiken, de sehedelvereering en zoovele an
dere onderwerpen meer, doen hem kennen als de
ethnoloog van diepgaande en veelomvattende
studie, wiens roem dan ook een internationale
klank heeft verkregen. Zijn geschriften zijn in
1912, in vier deelen verzameld, uitgegeven door
Mr. F D. S. van Ossenbruggen, die aldus een

schoon monument heeft opgericht voor dezen
voortreffelijken geleerde.
Nu de Leidsche Universiteit ter sprake kwam
met haar zeer oude wetenschappelijke brieven op
het gebied van het Semitische Oosten (Erpenius,
Golius), dient hier van den opbloei te worden
gewag gemaakt, die de Oostersche studiën te Lei
den vertoonen sedert de tweede helft van de
19de eeuw, zoodat die stad een wereldcentrum
kon worden voor de bedevaarten der oriëntalis
ten. De namen der mannen, die aan Leiden haar
grooten naain als zoodanig gaven, behoeven
slechts vermeld te worden om voor den geest te
roepen een aantal wetenschappelijke werken van
hooge en blijvende waarde voor de Oostersche
wetenschappen.
Dozy (Islamisme) met zijne leerlingen De Goeje
(Bibliotheca geographorum arabicorum), Snouck
yllurgronjc (Mekka), Houtsma, Van Vloten, J uyh7
boll, Van Gelder, L. W. C. van den Berg. •
Kern (Buddhisme, Kawi-studiën) met zijne
leerlingen Brandes, Adriani, ^Jonker. Juynboll,
van Ronkel._
De oudere lndologen Wilkens, Winter, Cornets
de Groot, Roorda, Keyser, Gunning, Meinsma,
Grashuis, Vreede, Cohen Stuart vonden hunne
opvolgers in Hazeu, Krom, Bosch,-Rinkes, Hoe-_
sein Djajadihingrat, jSchrieke, Van der Veen,
Kraemer, Lafeber, e.a.
Doch genoeg namen zijn hier genoemd! Wer
den er nog verdienstelijke geleerden op het ge
bied der Indische talen over het hoofd gezien?
Zeker, het zullen er vele zijn, want naast Neubronner van der Tuuk, Niemann, Van Ophuysen,
Iviliaan, Van Dissel, Van de Wall, Walbeehm,
Fokker, Tendcloo, Ivats, Labberton e.a. zouden
nog verscheidene namen van zendelingen her
haald moeten worden en ook dan nog zou men
verre van volledig zijn.
Moge dit voldoende zijn om vier omstandig
heden te doen zien. Vooreerst, dat verschillende
geslachten van Indische taalgeleerden sedert het
midden van de 19de eeuw werkzaam zijn geweest
om de talen en daarmede de volken van den lndischen Archipel beter te doen kennen. Dan, dat het
de Indische staatsdienst was, die door zijn aanstelling van ambtenaren voor de beoefening van
Indioche talen (sedert 1878), van Adviseurs voor
Oosterscho talen en Mohammcdaansch recht,
voor Inlandsche en Arabische zaken, door zijn
Oudheidkundigen dienst en zijn onderwijs in Indië, de opleiding van lndologen zeer bevorderde..
Vervolgens, dat ook het hooger onderwijs aan
Universiteiten en Hoogcscholen in .Nederland hoe
langer hoe meer leerkrachten vroeg. En ten laat
ste, dat in dit licht bezien hier de sleutel gelegen
is voor de bevinding, dat er geen groep van la
ger ontwikkelde volken zoo goed beschreven, be
studeerd en voor de ethnologische wetenschap
toegankelijk is gemaakt als de volken van den
Nederlandsch-Indischen Archipel. Is deze bevin
ding juist, dan is de verklaring daarvoor in hoofd
zaak drieledig. Vooreerst dan, omdat de verza
meling der gegevens kon plaats vinden door oen
groote staf, alom door den Archipel verspreid wo
nende ethnografen, n.1. de min of meer volken
kundig onderlegde bestuurders, zendelingen, of
ficieren e.d. In de tweede plaats waren er in Indië en in het Moederland tal van degelijk weten
schappelijk onderlegde geleerden aanwezig, welke
die gegevens ethnologisch vergelijkend konden
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bewerken. En in de laatste plaats, omdat bij
de door de regeering gevraagde taalkundigen ook
de ethnologie onderwerp van studio werd en hoe
langer hoe meer bleef (ook het onderwijs van Mr.
Stcinmetz in de algemcene ethnologie droeg
vruchten).
Nu dient hier dep naam genoemd te worden
van één geleerde, die op zeldzame wijze den taal
kundige en den volkenkundige in zich vercenigt,
Dr. C. Snouck Ilurgronje, die ook bij zijn leer
lingen de liefde voor de samenwerking van ethno
logie en linguistiek wist ingang te doen vinden.
Is Kern „ons aller leermeester”, Wilken „de
Nederlandsche Tvlor”, Snouck Hurgronje mag
met recht onze „Golius redivivus qui mores multorum vidit et urbes” heeten, omdat hij de ge
heimenissen van den Islam in het hart van het
Mohammedanisme doorvorsebte, zooals hij later
het hart van den Atjèhschen en den Soendaneeschen Islamiet doorvorschcn zou om vast te
stellen, welke betcekenis het Mohammedanisme
voor zijne belijders in Oost-Indiö heeft.
Niet alleen dus over Mekka (1888—’89), het
Mekkaansche feest (1880), de Islam (1886), de
Mahdi (1880), Arabische spreekwoorden (1S86,
1891) schreef deze. geleerde, doch in het verband
met dit overzicht moet vóór alles de nadruk ge
legd worden op de verschijning van het uit een
ethnographiseh oogpunt zeer belangrijke stan
daardwerk „De_Atjèkers” (1893—’94), waarvan
een Engelsche vertaling verscheen in 1906: The
Achehncse.
' Want datr werk was niet alleen belangrijk als
ethnographie van het Atjèhsche volk, het gaf een
frisschen kijk op een groot gebied van de Indone
sische volkenkunde in ’t algemeen en vooral op
de Indonesische practijk van de Moslimsche in
stellingen en denkbeelden. Dat werk werd boven
dien de grondslag voor een politieke gedragslijn
tegenover het woelige Atjèh, die voeren zou tot de
pacificatie van dat land. Een ander werk: Het
/Gajo-land en zijn bewoners (1903) en een serie
voordrachten (Nederland .en de Islam 1915, Mo-hammedanism 1916), bleven bewijzen van hetin. ' nig verband tusschen de wijze en mate van recep
tie van den Islam en de ethnologische eigenaar
digheden en het ontwikkelingspeil van een be
paald volk.
7. Er is misschien geen tweede gebied ter we
reld, waar de omstandigheden voor wetenschap
pelijke expedities zoo gunstig zijn als de NedcrIandsch-Indische Archipel.
Vooreerst, omdat de literatuur omtrent de ver
schillende eilanden van den Archipel zeer uitge
breid is, zoodat vóórstudiën kunnen worden ge
maakt, die een goeden grond geven voor voort
gezet onderzoek ter plaatse. En ten tweede, om
dat de Indische Regeering de gewoonte had we
tenschappelijke onderzocl^ers zooveel mogelijk
voort te helpen en bij te staan.
Vooral echter op ethnographiseh gebied levert
de Archipel velerlei voorwaarden om tot goede
uitkomsten te geraken. Immers is de eilandenbe
volking van dit uitgestrekte gebied haast immer
over zee te genaken en slechts op do grootste
eilanden treden de exploratie-bezwaren op, die
expedities op de vastelanden kenmerken. Het
insulaire karakter van Nederlandsch-Indië had
mede ten gevolge, dat volkstype en -bescha
ving het eigene langen tijd bewaarden of dat be-
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schavingsbezit. dat elders in het gedrang kwam,
op een of meer dezer eilanden een veilig onder
komen vond. Kwamen daarbij op vele eilanden
nog onderlinge vijandschap, plaatselijke veeten,
dan ontstond een groote verscheidenheid van ge
woonten, denkbeelden en maatschappelijke in
stellingen; dan treft men aan de bonte variëteit
van bescha vingsuilingen, die Nederlandsch-Indië
deed worden tot het belangwekkendste museum
van varieeronde beschavingsgoederen. Hoe beter
dat museum toegankelijk werd, hoe meer bezoe
kers en belangstellenden het trok, ook van buiten
de Nederlandsche grenzen. Eenige der voornaam
ste onderzoekingstochten en de daarvan gepubli
ceerde uitkomsten worden hier genoemd, daarbij
de Molukken buiten beschouwing latende, omdat
omtrent de toeneming van de volkenkundige ken
nis van die eilanden-groepen reeds (met dank
bare gebruikmaking van gegevens van den archi
varis van het Molukken-Instituut) in den loop
van dit overzicht is gewaagd (onder 5).
Sal. Muller’s Reizen en onderzoekingen (1857,
II); De Midden Sumatra-expeditie (1877 van
Hasselt’s volksbeschrijving); IJzerman’s tocht
Dwars door Sumatra van 1891 (1895); Dr. H. F.
C. ten Kate’s Anthropologiseh-ethnographisch
onderzoek van de kleine Soenda-eilanden van
1891 (T. K. N. A. G. 1894); in 1S93 Nieuwenhuis’__-.
onderzoek in de Westerafdeeling van Romeo, ge
volgd in 1896—1897 en 189S—1900 door zijne
tochten Quer durch Borneo (1904); de Reisen in^
Celebes van de heeren P. en F. Sarasin van 1893
—1895 (Reisen 1905, Versuch Anthropologic
1905); Maass’ gegevens van Mentawei (Bei liebenswiirdigen Wilden 1902) en Quer durch Suma
tra (1912); Kleiweg de Zwaan’s Insel Nias bei Su
matra (1913—’ 14); Elbert’s Sunda-expedition
van 1909 (1910—12); Nieuwenkanyp’s Bali en
Lombok (1906) en Zwerftochten^ 1910); W. Volz*
Nord-Sumatra (1909, 1912), zijn sommige getui
genissen van de toenemende mate, waarop expedities in Nederlandsch-Indië werden ondernomen.
En nu is hierbij nog gezwegen van de systema
tische en snelle verkenning van de volkenkundige
verhoudingen op het Nederlandsche gedeelte van
Nieuw-Guinea. Deze verkenning heeft plaats ge
had met een doortastendheid en volharding, die
ten slotte, men mag wel zeggen in een korten tijd
heeft geleid tot een overzicht van hetgeen NieuwGuinca in den loop der eeuwen heeft verborgen
gehouden. De wetenschappelijke exploratie van
Nieuw-Guinea is één der symptomen van de
groote activiteit, welke in het laatst van de 19de
eeuw zoowel in Nederland als in zijne koloniën is
ontstaan. Vooral ook op koloniaal terrein heeft
Nederland sedert dien tijd veel energie ontwik
keld, die rechtstreeks ten goede kwam aan het
wetenschappelijke onderzoek van gebieden, wel
ke vóór dien dag vrijwel terra incognita waren ge
bleven, zij het in verband met hunne cconomischo
en politieke onbelangrijkheid, zij het omdat hun
ne exploratio groote bozwaren met zich bracht.
Ofschoon de kuststroken van Nieuw-Guinea
door de reizen \an zeeofficieren, bestuursambte
naren en zendelingen wel cenigszins bekend waren
geworden, zoomede door do onderzoekingen van
vreemde reizigers: Alfrcd Russel Wallace (1858—
1860), Cerruti (1870), Beccari en d’Alhcrti (1872
— 1S75), Van Miklueho Maclay (1874), en A. D.
Meyer (1872—’73), zoo begint toch eigenlijk de
ernstige exploratie op systcmatisch-wetenschap-.
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pelijke basis na de oprichting van de bestuurspos
ten te Fak-Fak en te Manokwariin het Westelijk
deel van Nieuw-Guinea in 1S9S.
In 1901 bezocht controleur Van Oosterzce met
een deel van de bemanning van Hr. Ms. „Cerarn”
het Sentani-meer, terwijl de controleur Moolcnburgh den doorsteek maakte van de Gcclvinkbaai
naar de Teloek Bintoeni en de controleur Van der
Meiden het Kamaka Wallen-meer bezocht (Bij✓ dragen K. I. 1903, p. 250)/
y .T^Tussohcn '1902-en-l-905'iverkendc de controleur
Van Hille een deel van het Maccluergolf-gebied
>(Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. 1905—1907).
De hoer Van Dissel, benoemd tot tijdelijk ambteAj naar \oor de bestudeering der inlandsche talen,
gesproken aan de kust van Nederlandsch-NieuwGuinea en het verzamelen van ethnographische
gegevens aldaar, verkende in 1904 het schiereiland
Onim.
In 1902 werd te Mëraukö in Zuid-Nieuw-Guinea
een bestuursvestiging opgericht en tevens een mi
litaire bezetting aldaar gelegerd. In 1905 werd
deze bezetting weer opgeheven. Door deze troepen
was in de afgeloopen jaren veel verkenningswerk
gedaan, hoewel de nog steeds gevolgde politiek
van onthouding meebracht, dat de exploratie als
bijzaak werd beschouwd. Met het optreden van
den assistent-resident Hellwig (20 Januari 1906)
begon echter een tijdvak, waarin ook grootere
tochten werden besohreven.
Overeenkomstig de voorstellen van den regeeringscommissaris Colijn, werd in 1907 besloten
Nieuw-Guinea stelselmatig.te exploreeren. Het
hoofddoel van deze exploratie was het verkrijgen
van een goede atlaskaart van het Nederlandsche
gebied. Dit neemt echter niet weg, dat de kennis
van de bevolking gedurende den sy&tematischen
arbeid aanzienlijk werd uitgebreid, zooals blijken
kan uit het „Verslag van de Militaire Exploratie
van Nederlandsch-Nieuw-Guinea 1907—1915”,
verschenen in 1920.
Een deel van bet verzamelde materiaal werd
reeds eerder in dagbladen, boeken en tijdschriften
openbaar gemaakt. Zoo verschenen in het Tijdschr. K. N. Aardr. Gcnootsch. geregeld uittrek
sels uit de verslagen van de leiders der exploratiedetachementen, waarin ook tal van bijzonderhe
den omtrent de bevolking voorkomen. Bovendien
schreven verschillende officieren en ambtenaren
nog verhandelingen over speciaal-ethnographische onderwerpen. (Gooszen, Gjellcrup, Heldring,
Snell, Langeler, Doorman).
Zonder te kort te willen doen aan de uitnemen
de verdiensten van de wetenschappelijke expedi
ties, in de laatste twintig jaren naar N. Guinea ge
zonden, kan ook wel gezegd worden, dat het voor
namelijk de militaire exploratie is geweest, welke
ten slotte het binnenland van het uitgestrekte
eiland heeft opengelegd en ons bekend heeft ge
maakt met de merkwaardige stammen, die hier
woonden.
Nadat het eerste exploratiedetachement IJ Ju
li 1907 te Meraukë was aangekomen, werd in
Zuid-Nieuw-Guinea de verkenningsarbeid onafge
broken voortgezet onder de bevelen van Gooszen,
Weber, Schaeffer, le Cocq d’Armandville, Weycrman en Opperman.
West-Nieuw-Guinea werd voorloopig verkend
door het detachement, dat daar in 1906 was gele
gerd tot handhaving van het gezag. In 1921 werd
dit detachement voor het verrichten van explo-

ratic-werkzaamlieden op denzelfden voet georga
niseerd als het detachement van Zuid-Nieuw-Guinea (Koch en Helb).
In Noord-Nieuw-Guinea werd, na een voorverkenning in 1909, een detachement gelegerd onder
kapitein Sachse. Onder zijn opvolgers Ten Kloos
ter en Schulz werd de exploratie voortgezet tot
1913, waarna de deelnemers overgingen naar het
detachement in het Mamböramo-gebied, waar
heen werd uitgezonden de z.g. Marabëramo-cxpeditie (Nov 1909—April 1910) onder leiding van
kap. Eranssen Herderschee. Hierop volgde de
marine-exploratie van de Idenburg-rivier onder
leiding van den luit. t/z. De Wal. In Nov. 1913
werd in dit gebied een exploratie-dctachement
gelegerd onder commando van den kapitein Op
perman.
Ten gevolge van den oorlog moesten de werk
zaamheden in Januari 1915 worden afgebroken.
Intusschen waren naast deze militaire verken
ningen ook de wetenschappelijke expedities opge
treden, zooals uit het volgende overzicht blijken
kan.
1903. Een wetenschappelijke expeditie onder
leiding van Prof. A. Wichmann bezoekt de N.kust, van waaruit verschillende kleine tochten
naar het binnenland worden gemaakt. De resul
taten van deze en volgende belangrijke expedities
werden vastgelegd in het serie-werk Nova Guinea,
dat als een archief van wetenschappelijke verhan
delingen over Nieuw-Guinea kan worden be
schouwd en verschillende ethnographische stu
diën bevat. In dit verband moge hier. met groote
waardeering gewag gemaakt worden van Vol. III
Ethnography and Anthropology door G. A. J. yvan der Sande (1907), Vol. VII Pesegembergstam door J. W. van Nouhuys en Ethnographica
door H. W. Fischer, en voorts gewezen worden op
het boekje van Lorentz,_Eenige maanden onder
de Papoea’s van 1905
/
1904 De Zuidwest-Nieuw-Guinea-expcditie v.
h. Kon. N. Aardrijksk. Gen. (waanan het ver- .
slag in boekvorm verscheen in 1908) verkent do^
Otakwa-rivier en de Kasteel-rivier en maakt vanaf de Etnabaai een landtocht (Posthumus Meyjos,
De Rochcmont, Koch, Moerman).
1907. Eerste expeditie naar Zuid-Nicuw-Guinca onder leiding van Lorentz (Van Nouhuys,
Versteeg en Dumas).
1909—1910. Tweede expeditie Lorentz (van 'rj~.
Nouhuys, Habbema, Von Romer). Zwarte men- 1
schen, witte bergen 1913.
1912—1913. Expeditie naar de Lorentz-rivier
en het Sneeuwgebergte onder leiding van A.
Franssen Herderschee (Versteeg, Pulle, Hu brccht,
Sitanala). Zie Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen.
1912 en Pulle, Naar het sneeuwgebergte vanNieuw-Guinea (1913).
1920—1921. Expeditie naar Ccntraal-NieuwGuinea onder leiding van kap. van Overecm en
later van den kap. luit. t/z. Kremer (Bijlmer,*
Hubrecht). Zie Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen.
■
1922 bl. 156 en Dr. H. J. T. Bijlmer, Anthropological results of the Dutch Scientific Central
New Guinea-expedition 1920, followed by an
Essay on the Anthropology of the Papuans/' )
(1922).
/ nDe laatstgenoemde vier expedities werden uit
gezonden door het Indische Comité voor weten
schappelijke onderzoekingen te Batavia in vereeniging met andere instellingen (Maatschappij
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ter bevordering van het Natuurkundig Onder
zoek der Ned. Koloniën).
Door de Britsche Ornithologische Union wer
den twee expedities gezonden naar Nieuw-Guinea.
1910—1911. Eerste Engelsche expeditie onder
leiding van W. Goodfellow (Wollaston, Shortridge, Stalker, Rawling, Marshall; dekkings-detachement onder luit. H. Cramer). Verkend werden
de Mimika- en Kamocra-rivier.
1912 —1913. Tweede Engelsche expeditie on
der leiding van Dr. Wollaston (Boden Kloss, dekkingsdctachement onder luit. A. v. d. Water naar
Otakwarivier en Sneeuwgebergte). Zie Wollaston,
Pygmies and Papuans 1912, en Rawling, The
land of the New-Guinee pygmies 1913, en Reports
on the collection 1916.
Bij den modernen exploratie-arbcid op NieuwGuinea is wat uitvoeriger stilgestaan, om de twee
nieuwe factoren: het militaire exploratiewerk en
het sjrstematische optreden van wetenschappelij
ke expedities in het licht te stellen.
Daarnaast bleven Protestantsche Zending en
R. Katholieke Missie, Bestuur en Marine hun aan
deel leveren in de geschiedenis van de ontdek
king van Nieuw-Guinea, dat mot zijn groote rivie
ren, zijn Centraal-gebergte, zijn moeilijk toegan
kelijke passen en sneeuwtoppen al de moeilijkhe
den ople\ert van een vasteland. Voorde oudere
ontdekkingsgeschiedenis worde verwezen naar
>Wichmann, Entdeckungsgeschichte 1903 en Me/ dedeelingcn Éncyclopaëdisch Bureau Deel XI
(1916).
8. Wanneer wij nu in groote trekken zullen na
gaan hoe het staat met de ethnographische ken
nis van de verschillende volksgroepen, welke in
den aanvang van dit overzicht zijn genoemd, dan
worde er nog eens met nadruk op gewezen, dat
hier van eene bibliographie geen sprake kan zijn
en dat dus slechts enkele gedrukte bronnen kun
nen worden genoemd, ook al weder met de bedoe
ling om in deze uitkomsten van het ethnographisch onderzoek vaste lijnen te zoeken. Wij zul
len dan zien, dat hoe langer hoe meer en vooral in
de 20ste eeuw zich twee verschijnselen manifesteeren, welke nauw verband houden met de dan
bereikte vrij behoorlijke mate van ethnographi
sche kennis omtrent de meeste volksgroepen. Te
weten: Je de neiging om de verspreide gegevens
te verwerken in samenvattende boeken, 2e de nei
ging om naast de verdieping der kennis door vak
geleerden, te geraken tot voor velen toegankelijke
volkenkundige werken. Op die boeken en werken
wordt hier hoofdzakelijk de aandacht gevestigd
van degenen, die meer willen weten dan in het
/•verzamelwerk De Volken van Nederlandsch-In/' dië (2 doelen, 1920—’21 bij Elsevier) door ver
schillende deskundigen is medegedeeld.
Met betrekking tot Sumatra mogen hier dan ge
noemd worden Marsdon’s History (1783; 1811),
Veth’s samenvatting (1873) en ten slotte Eekkérkerker’s Land en Volk van Sumatra (1916).
De Atjèhcrs vonden, na de beschrijving van
Veth (1873) en Jacobs (1894), voortreffelijke be
handeling in het boven reeds aangeduide boek
van Snouck Hurgronje (1893—’94, The Achchneso 1906) en in Krccmer’s werk Atjèh, waarvan
in 1922 het eerste deel het licht zag.
Hetzelfde werk handelt ook over de Gajo’s on
Alassers, van welke de bewoners van het Cajo-
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land reeds een uitnemende beschrijving vonden
door Snouck Hurgronje (1903), terwijl Dr. HazeiT'
in zijn Gajo’sch-Nederlandsch woordenboek
(1907) een sclyit van volkenkundige gegevens had
medegedeeld/1)^-/] .

:

*) Een kenschetsende wijze van de toene
ming der ethnograohische kennis van de Gajo’e
en Alassers levert de literatuur omtrent die
volksgroepen. Vóór 1901 werd hun land nog
door geen Europeaan betreden, terwijl in de
daarna volgende 20 jaren eene zeer belangrijke
hoeveelheid gegevens werd verkregen, zooals
blijken moge uit de navolgende literatuuropga
ve, die wij danken aan den Archivaris van het
Atjèh-Instituut. De vóór 1901 verschenen ge
gevens zijn afkomstig óf van het nabuurvolk
der Atjèhcrs óf van zich aan de kust van Atjèh
bevindende Gajo’s.
Koloniaal Verslag 1877 p. 11.; P. J. VethDe Gajo’s, een volksstam in de binnenlanden
van Atjèh, Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. dl.
2 (1877) p. 30 vg.; Dezelfde: Les Gayos, tribu
de 1’interieur d’Atchin, Annales de 1’extrème
Oriënt vol. 1, 1878/1879, p. 22 vg.; L. Wallon:
Atcliin, les Gayos et la mer intérieure, als voren
p. 179 vg.; Van Delden en R. H. Schomerus:
Nota over de Gajo, Ind. Gids 1881 dl. II, p. 142
vg.; K. F. H. van Langen: Bijdrage tot de ken
nis van de Gajoelandcn, Tijdschr. K. N. Aard
rijksk. Gen. dl. 5 (1881) p. 34 vg.; C. Snouck
Hurgronje: Nota van wenken, die bij de aanra
king met hoofden en bevolking van het Gajo- .
.TL.land te behartigen zullen zijn, Batavia, 1902y'
?i "Inventaris van voorwerpen, verzameld in de ,,
Gajolanden gedurende de excursie onder Ma-,/
joor Van Daalen in 1901. Notulen Bat. Gen. dlf'
40 (1902), Bijl. I.; G. C. E. van Daalen: Jour
naal van den commandant der maréchausséecolonne ter achtervolging van den Pretendent J,
Sultan in de Gajolanden, Ind. Milit. TijdschrNy
1902, extra bijl. No. 2; C. Snouck Hurgron- y*
je: Het Gajoland en zijne bewoners, Uatirvra^^
1903; B. Plagen:’Die 'G’ajólS'ndér auf Suma
tra, Jahresber. des Frankfurter Vercins für
a,.
Geogr. und Statist. 66e/67e jrg. (1903) p. 29 vg.
C. Snouck Hurgronje: De blauwe Prinses in_
liö'F~Gajo-mecr, Album Kern, Leiden 1903;
B. Hagen: Die Gajos auf Sumatra, Globus tïl. 86 (1904) p. 24 vg.; Instructie voor den luitenant-koloncl van den Gcneralen Staf G. C. E.
van Daalen, commandant van do marechaus8ée-colonnc op excursie naar de Gajo- en Alaslanden enz. (Bijlagen Pland. Stat. Gen. 1904—
1905 No. 4/40 b.); J. C. J. Ivempees: De
tocht van overste Van Daalen door do Gajo-,
Alas- en Bataklanden, Amsterdam, 1905;
Inventaris van voorworpen, afkomstig van de Gajo-, Alas- en Bataklanden, verzameld door
luit. kol. G. C. E. Van Daalen (1901—1904).
tentoongesteld in het Museum van het Bat.
, v
Gen, van IC. on W. van 5/12 Februari 1905. Ba- \cr~
tavia, 1905; Geneeskundig rapport betref
fende de excursie naar de Gajo-en Alaslanden
onder den luit. kol. G. C. E. Van Daalen, Ind,i^—
Milit. Tijdschr. 1905, extra bijl. No. 15; G. C.
E. Van Daalen: Verslag van den tocht naar de
Gajo- en Alaslanden in de maanden Februari
,
toten met Juli 1904, Ind. Milit. Tydschr. 1905,Ac?"'*
extra bijl. No. 14.; Dezelfde: Nota over het
Alasland, Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. 2do 4
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Over de Zuid-Sumatranen weer een geweldige
literatuur en een samenvattend boekje. Overzicht
van Zuid-Sumatra door G. F. de Bruyn Kops
(1919), waarnaast het raadplegen van cthnographische literatuur noodig blijft: de werken van de
Midden-Sumatra expeditie en IJzerman’s tocht,
oudere opstellen van De Sturler, Van Vloten, Wesly, Helfrich e.a., en het groote werk van Dr. lt.
Broersma, De Lampongsche districten (1916).
De binnenlandschc stammen van Sumatra von
den gelukkig ethnografen, zoodat hun primitieve
beschaving in hoofdzaak werd vastgelegd. Hagen’s beweringen over de Koeboe’s vonden aan
vulling en verbetering door VanJDongen (1906,
1910). Een lijstje Koeboe literatuur is te vinden
in Tijdschr. voor Geschiedenis, Land- en Volken
kunde 1915, bl. 233; en een met Koerintji-literatuur bij Van Aken (Meded. Encyclop. Bureau
VIII, 1915). Over Rëdjang schreef Swaab in
Tijdschr. K. N. Aardrijksk. Gen. 1916; over de
Loeboe's in Mandailing gelden nog immer de ge
gevens van Heyting, Van Ophuj'sen, Kreemer,
Van Dijk, e.a.
Ook de eilanden langs de Westkust van Suma
tra herbergen een zeer belangwekkende bevol
king, die om meer bestudeering vraagt, hoezeer
ook de zending, het bestuur en wetenschappelijke
/serie dl. 24(1907) p. 204 vg.; J. F. Niermeyer:
reizigers zich inspanden om goede gegevens te
,/y Gajo's en Nederlanders, Amsterdammer 2 en 9
verzamelen. Van de afzonderlijke werken mogen
hier genoemd worden Modigliani (1890) en Sehrö/April 1905.; G. Nijpels: Gezag in de Gajo- en
der (1917) over Nias. Maass over Mentawei (1902),
plaslanden. Ind. Gids 1905 dl. I, p. 102—103;
terwijl tal van tijdschriftartikelen over de bevol
/R. Piek: Das Gajoland und seine Bewohner,
✓ •' Mitt. d. K. K. Geograph. Gesellsch. in Wicn
king van de eilandenreeks van Simaloer tot Eng^1907, p. 379 \g.; G- A. J. Hazeu: Gajoschgano dan onvermeld blijven.
//y^Nederl. woordenboek, Batavia, 1907; InMeer dan drie eeuwen zijn de Nederlanders nu
structie voor de onderafdeelingschefs in de Gaop Java, op het geheele eiland wordt door hen een
,jo- en Alaslanden van 27 Januari 1909; W.
veelomvattende en intense bestuursbemoeienis
/. Volz: De Gajo en Bataklanden (voordracht
uitgeoefend. Rijckloff van Goens gaf reeds in x’
X. • Tijdschr. K N. Aardrijksk. Gen. 2de serie dl.
1056 een Cortc Beschrijvinge van ’t Eyland Java 'y
y26 (1909» p. 535 vg.; C. van Vollenhoven:
(Bijdragen 1856 p. 366) en toch: eene goede cthHet adatrecht van Nederlandsch-ïndië, Leiden
nographische beschrijving van Java ontbreekt.
/'“ afl. m (1909) p. 226 vg. en afl. IV (1911) p. 229
Van de Atjèhers en de Toradja’s, van de Gajo’s
vg.; W. Volz: Nord Sumatra dl. II (Die Gajoen de Baliërs weten wij meer dan van de Javanen.
y lander), Berlin, 1912; H. W. Fischer: CataKomt het, doordat men de Gajo’s in de laatste
1 ••• logus van ’s Rijks Ethnographisch Museum dl.
20 jaar met het oog op hun geringe getal beter in
VI (Atjèh, Gajo-en Alaslanden), Leiden, 1912;
besohouwing kon nemen dan de tientallen milNota betreffende het landschap Sërbadjadi,
lioenen tellende bevolking van Java in een paar
/
,/ Bijdr.; -T.- .L. - en Vk. dl. 67 (1912) p. 439 vg.;j r eeuwen? Of komt het hierdoor, dat de koloniale
, r- M. Joustra: Gegevens en aanwijzingen omtrenüf machtsmiddelen op Java zoo groot waren, dat de
adatrecht bij de Gajo’s en de Batak’s getrokken
eigenaardigheden van de bevolking er minder toe
uit de Woordenboeken, Adatrechtbundel VI
deden; of hierdoor, dat op dat eiland „waar nie
(1913) p. 21/47;. Van. Eybergen: Atjèh „up
mand tijd heeft”, geen gelegenheid restte om zich
to date”, Tijdschr. Binn Best. dl. 46 p. 1 vg ;
te bezinnen en te verdiepen in het belangrijkste
yü. H. van Kol: Driemaal dwars door Sumatra
Javaansche onderwerp: de bevolking? Hoe dit
,/ en zwèrftocKten door Bali, Rotterdam, 1914;
zij, de literatuur is overstelpend, maar de uitver
S . Mr. P. A. F. Blom: Kentrekken van het verkoren goede werken zijn weinige. Tusschcn Raffwantschaps-, familie- en erfrecht bij de volken
les’ History of Java (1817) en Chailley’s Java et
van Indonesië (proefschrift 1914) p. 36/41;
ses habitants (1914) ligt een eeuw van politiek der
W. Baptist: Siah OetaSna, een Gajosehe legen
Dutch in Java (Cliye Dav, 1904). Van lm hof F fy
de, Aarde en haar volken jrg. 51 (1915) p.
ijpis van 1743 (Bijdragen 1853) is van Aïïgïista de
159/161; Meded. v. h. Encyclop. Bur., De Bui
Wit’s ’ Facts 'and fancies (1905) gescheiden door
tenbezittingen dl. II afl. 2 (Atjèh en Onderhooanderhalve eeuw en toch zijn wij bij den blik, die
righeden), 1917; J. J. Sporry: HetN. W. Ga
Mayer ons laat slaan in het Javaansche volkslc*
joland (het Meergebied), Jaarversl. Topogr.
ven (1897) of als hij ons den Javaan schetst als
Dienst in N. I. over 1917, p. 216 \g.; F. F.
rncnsch etc. (1894) ver van voldaan, ondanks
Milius: Opvoer naar de Gajoe Loeös, Ind. MiPoensen’s karakterschetsen (Med. Ned. Zendgen.
lit. Tijdschr. 1919 p. 1018/1022; J. Kroe
XXIII) en wat daaraan vooraf ging. Die onvol
mer: De bewoners van de Gajo-en Alaslanden
daanheid sluit de dankbaarheid niet uit, welke
An „De Volken van Nederlandsch-Jntlië”, Ammen verplicht is aan Vellid speurzin en compilaS sterdam, 1920, dl. I p. 80/120; Dezelfde:
tie-ijver bij het sa mens tellen,van zijn Java (1878,
' Atjèh, loeiden, 1922.
bijgewerkte druk van 1896), doch sedert zijn wij
Over de Bataks bestaat een literatuuroverzicht
(1907, met supplement 1910), evenals een gazet
teer, De Batakspiegcl (1910 met supplementen
1913 en 1916) van de hand van M. Joustra, ter
wijl ook eenige andere uitgaven, mede van het
Batak-lnstituut, nopens deze volksgroep inlich
ten.
Over de Minangkabausche Maleiers handelen
de groote werken van de Midden-Sumatra expe
ditie en van Maass, beide reeds hooger genoemd,
zoomede een samenvattend werkje Minangkabau
door M. Joustra (Leiden z.j.).
De Oostkust-Maleiers zijn veel moeilijker te be
naderen; men moet gegevens omtrent deze lieden
bijeengaren van allerlei kant en dan meestal van
vrij ouden datum. Netscher, Neumann, Hymans
van Anrooy, Van Rijn van Alkemade, Van Dijk,
Kroesen, Westenberg zijn de bestuursambtena
ren, die over deze Maleiers hebben verteld. Overi
gens zullen Swettenham, Blagden en Martin’s
Inlandstamme (1905) en de daar aangehaalde
literatuur, zoomede de gegevens over den RiauArchipel (De Bruyn Kops, Netscher, Schot, De
Boer) en de Poclau Toedjoeh (T. K. N. A. G.
1898) aanvullende gegevens brengen.
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door de Atjèhcrs en de Toradja’s verwend en
vragen derhalve thans om beter.
Jntusschen bezitten wij over de Soendaneezen
een Encyclopacdie in de. Haan’s Priangan (1910),
over de Badoej’s een belangrijke schets vaiwf.Q^.
jcobs en Meyer. .(.1891),. over de Vorstenlanden
Roïiffaer’s degelijk Encyclopaedie-artikel, over
de Madoereezcn een groot tekort aan volkenkun
dige gegevens in vergelijking tot de taalkundige
en voor de bevolking van geheel Java met Madoera behalve een haast niet te overziene hoeveelheid
tijdschriftartikelen, een bibliotheek met klappers
daarop (Hasselman, Stcinmetz) in de uitkomsten
van het zoogenaamde Welvaartsonderzoek (1905
—1920).
Drie omstandigheden zijn er, die doen hopen,
dat er een goed boek over de bevolking van Java
zal groeien. Vooreerst, omdat de Hindoe-maatschappij van het oude Java op Brandes’ voorgaan
degelijk werd en wordt verkend door hen, die bij
den Oudheidkundigen dienst werkzaam waren of
zijn; dan, omdat de grondslag van de Mohammcdaansche geschiedenis van Java in een aantal
Leidsche proefschriften stevig is gelegd en de
schrijvers daarvan thans Java ook door hunne
ethnologisch geschoolde oogen bezien; vervolgens
omdat onder de ontwikkelde Javanen zelf nationaliteitsbesef en waardeering van de eigen cul
tuur hand aan hand gaan.
Wanneer wij nu naar de eilanden beoosten Java
gaan, laten wij Bali liggen, omdat daarover reeds
hooger (onder 3) werd gesproken en komen wij bij
de bevolking van de overige Kleine Soenda-cilanden, waaronder ook de Mohammedaansche Sasaks van Lombok begrepen zijn, en die Oostclijk
afsluit met de menschen van de Timor-groep: Timor, Soemba, Roti.
De standaardwerken op deze bevolking betrek
king hebbende, bepalen zich tot de taalkundige
boeken van Jonker over het Bimaneesch en het
Rotineesch, doch overigens is men op tijdschrift
artikelen aangewezen, onder welke echter belang
rijke worden aangetroffen. Zollingcr opent de
rij (1847—1850), Elbert’s expeditie zag er rond
(1910—1912), Jasper vertelde ervan (1908), en
voorts zijn aan deze eilandenrij, behalve die van
missionarissen de schrijversnamen verbonden van
EroissJ 1860). Roos (187.7), Couvrcur (1908), Bce' kering (1911). Ten Kate (19 PfJ.TSt&pcl ( 1914), Van
. «Staveren (1915). Over Endéh, zie MëdecT. Encycldp. Bureau XXVI (1912) en over de Timorgroep aldaar 111 (1914), zoomede Wielenga( 1913),
Wanner (1913), O rijzen (1904) en ouderen. Br.
Kruyt vult in deïijÓngsten tijd in verschillende
periodieken aan, wat door deze en andere schrij
vers is medegedeeld.
Over de Moliikkcn en Nicuw-Guinca werd reeds
een en ander medegedeeld (onder 5 en 7).
Do cthnographische kennis van de bevolking
van Cclebes groepeert zich om het reeds genoemde
werk van Adriani en Kruyt, de Barc’e-sprekendo
Toradja’s (1914) en om de latere publicaticn van
deze zendingsmannen. Jntusschen bestaan er ook
wuardcvolle gegevens omtrent de bevolking van
de Noordelijke on Zuid-Westelijke streken van
dit eiland, dat reeds in de eerste helft van de 10e
eeuw door Europeanen werd bezocht, zoodat hier
reeds oude vestigingen, centra van Jnlandsch
/ Christendom voorkomen. Graafland’s Minahassa
(1809, 1898), Jellesma (1903), Meded. Encyclop.
Bureau II (1912); de reeds genoemde werken van
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de Zwitserschc onderzoekers Sarasin (1905), Grubaucr’s Kopfjager (1913), EIbcrts Sunda-expedi- ..
tion (1910— 12) en laatstelijk Kaudern’s I Gele-bes Obygder (1921) zijn voorts van meer of mfri. der belang uit een oogpunt van tekst of illustratie.
Voor de Mohammedaansche bevolking van het
Zuid-Westelijk schiereiland zijn wij nog immer
aangewezen op Bijdragen van Matthes (1875)
met de daarbij behoorendc cthnographische atlas,
om nu van oudere schrijvers: Donselaar (1855),
Bakkers (1865) en vele nieuwere als Ivooreman
f1883), Niëmann (1889), Asselbergs (1894), Eerdraans .(1897), VanMarle (1901—’02) niet te spre
ken.
Toen Posewitz in 1889 zijn literatuuroverzicht
over Borneo samenstelde geschiedde dit vóór de
verschijning der groote studiën, welke thans over
de binnenlandsche stammen bestaan: lang Roth’s
boek (1896), dat een encyclopaedie heeten mag,
Nieuwenhuis’ Quer durch Borneo (1904), Hose ’
and Mac Dougall Pagan Tribes (1914) e.a. In deze
studiën is zulk een prachtig materiaal verwerkt,
dat het boek Borneo al haast geschrev en zou kun
nen worden door dengene, die na aanvullend
plaatselijk onderzoek de geheele ethnologische
structuur van dit eiland zou kunnen overzien,
daarbij geholpen door de taalkundige gegevens
van Hardeland (1858—’59), Barth (1910), Sundermann (1911—’ 12) en Sidney H. Rav (1913).
9. De Nederlanders benijden de Engelschcn,
behalve een aantal Imperial Gazetteers het bezit
van één ding: Strachev’s India. Waarom dat zoo
is, zal uit het bovenstaande wel gebleken zijn.
Want daarin moesten veel te veel namen genoemd
worden. Dat was niet noodzakelijk geweest, wan
neer van elke volksgroep, of voor elk eiland of
nog beter voor geheel Nedcrlandsch-Indië één
boek bestond, dat volledig en beknopt inlichtte
omtrent de Indonesische bevolking, zooals dat
ten aanzien van sommige volken reeds mogelijk
bleek.
Want noch de Ho.llander’s Handleiding *1861),
of von Rosenberg’s Malayischer Archipel (1S79), ^
noch van dor Lith’s Nederlandscli-Oost-Indur
(1893), noch Veth’s lnsulinde (dat een bewerking
is van Wallace, The Malay Archipelago 1S69),
noch van Hinloopen-Labberton’s Geïllustreerd >
Handboek (1910), noch Colijn’s Neer!ands-Indië
(1911—’12) geven wat men zou wonschenT Voor
zoo ver deze werken niet verouderd zijn, wat zeker
het geval is met Wilken’s Handleiding voor de
vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-lndië van 1893, zijn zij van compositie en synthese
toch niet die doorleefde en doorschouwde een
heid, welke wenschelijk ware om do Indonesiërs
aan den belangstellende to vertoonen in beknopt
en sprekend beeld. Wat Nederland wel heeft, dat
is deze Encyclopaedie (1ste druk, 4 dln, 1S96—
1905, 2do druk 1917—1921), die ofschoon niet
geïllustreerd on niet mot kaarten doorschoten,
aan cthnographische onderwerpen goede aan
dacht schenkt. Men zou dezo do derde Encyclo
paedie kunnen noemen na Valentijn’s werk uit
de 18e eeuw en Crawfurd’s Descriptive dictionary
of the Indian islands van 1S56.
Wat Nederland bovendien heeft, dat is de sloutel op, men mag haast zeggen alles, wat omtrent
de koloniën in Oost-Azië gedrukt is, to weten: do
Catalogus van do Koloniale Bibliotheek te ’s Gravonhage, 1908 (met supplementen), die eenc op-
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somming van de boekwerken bevat en van het
Repertorium op de koloniale literatuur (7 deelen
I877/1SS0, 1895, 1901, 1906, 1912, 1917, 1922)
betrekking hebbende op de Tijdschrift-artikelen.
Wie deze catalogi raadpleegt, zal twee indruk
ken ontvangen. Vooreerst, dat er in Nederland
en in Nederlandsch-lndië naarstig wordt gewerkt
op ethnographisch en ethnologisch terrein, maar
ook, dat men een zeer rijke literatuur bezit, die
vooral uitmunt door voortreffelijke werken, wel
ke een overzicht geven van bepaalde onderdeden
van het Indonesische beschavingsbczit.
Allereerst dan de voornaamste boeken, welke
het geestelijk beschavingsbczit behandelen.
Ten aanzien van het primitieve volksgeloof
vindt men in Wilken’s verzamelde geschriften
overvloed van gegevens en tal van belangwekken
de studies; eveneens in Kruvt’s Animisme(1906),
zijne Measa-artikelen in~Bydragen 191S,/T9en
’20, en van Ossenbruggen’s Primitieve/denken
(1906). Deze boeken laten ons deze gegevens
zien in Animistisch, Ziclestoftheoretisch en Praeanimistisch licht, aldus evenwijdig loopende aan
de lijn door Tylor, Durkheim en Preusz getrokken
en verduidelijkt.
De invloed, die het in het begin onzer jaartel
ling in den Indischen Archipel gekomen Hindoe
ïsme op dat volksgeloof en op de Indonesische
maatschappij uitoefende gedurende de eeuwen
van zijne inwerking, is na te gaan uit Kern’s verzamelde geschriften (1913 _scp). Brandës*"Parara-~
tbn-uitgave, (ïaatsteiijïTvan 1920), Krom’s Inlei
ding tot de Hindoe-Javaansche kunst (T920) eri
/ dé fraaie monographieën, die over sommige Hin
s doetempels op Java zijn uitgegeven, (TjandiToempang, Panataran, Boroboecloer.)- HetMoIfammë'daTïismê, dat in del 6de eeuwer in geslaagd
was het Hindoeïsme van Java te verdringen, kan
men leeren kennen uit de reeds hooger genoemde
geschriften van Dr. C. Snouck Hurgronje. ,
Na de godsdienst het adatrecht, dat zich naar
de behoeften van de inheemsche maatschappij
heeft gevormd en daadwerkelijk is doorgedron
gen in het bewustzijn van het volk. Er is waar
schijnlijk geen Europeesche natie, die op zoo een
grondige studie van het adatrecht kan wijzen als
de Nederlanders ten aanzien van de rechtsgevol
gen hebbende gebruiken der Indonesiërs. In Ne
derland geen offieieele maatregelen voor het ver
zamelen en codificeeren van het adatrecht, geen
regeeringscommissiën tot onderzoek, maar: een
standaardwerk Het.adatrecht van Nederlandschlndië door Mr. C. van Vollenhoven (het eerste
deel kwam in 1918 gereed, het tweede zal spoedig
volgen) en daaromheen een aantal boekjes van
dezen schrijver, welke alle het specifiek Indonesi
sche adatrecht tot onderwerp hebben. Miskennin
gen van het adatrecht (1909), Een adatrechtboek.-je voor heel Indië (1910), De Indonesiër en zijn
S grond (1919). De totstandkoming van een eom'
missie voor het adatrecht in Nederland (sedert
1909), een commissie van bijstand voor het adat
recht te Batavia, een adatrechtstichting (sedert
1917), de samenwerking met het Koninklijk In
stituut voor de Taal-, Land- en. Volkenkunde van
Ned.-Indië, met het Koloniaal Instituut, en met
buitenlandsche lichamen, welke ook belangstel
len in het Indonesische adatrecht, dat alles is het
werk van den heer Van Vollenhoven, die bezig is
een grootsch gebouw op te trekken voor dat le
vende volksrecht. Meer dan 20 1 ij vige Adatrecht

bundels.on 6 doelen Pandecten van hot ndatrecht
doen reeds de gegevens omtrent het ndatrecht
voor ieder toegankelijk zijn en nog steeds wast
deze stroom van publicatiën aan, ook wat betreft
de Leidschc proefschriften over adatrcchtclijke
onderwerpen. Een literatuurlijst van het adatrecht van Indonesië verscheen in 1920 door de
zorgen van de Adatrechtstichting.
Wat de Inlandsche beeldende kunst betreft,
ook de waardeering daarvan is in de laatste
kwart-eeuw zeer toegenomen. Uit de geschriften
van Hein, Haddon, Foy, Richter, Rouffaer en
Juynboll, Von Saher, Pleytc, Jasper, Loebër,
Nieuwenkamp, Nieuwenhuis, Roorda en vele
Oïïclërëirköirliet iëtlëF'Huide 1 ijk worden, dat de
anonyme Indonesische kunstenaars kunstwerken
scheppen, die in broeden kring bewondering wek
ken, vooral wat betreft het snijwerk, de textiele
versieringen, het smeedwerk, om nu niet te spre
ken van de Hindoe-Javaansche bouw- en beeld
houwkunst, waarover het hooger reeds genoemde
werk van J)r. Krom handelt. Een bibliographie
van de literatuur over Indische kunstnijverheid
is te vinden bij Loebèr, Techniek en sierkunst in
den Indischen Archipel Dl. VIII (1916). Over het
Inlandsche tooneel schreven Serrurier (1896), Hazeu (1897), Juynboll (1918); met betrekking tot
de Inlandsche muziek worde gewezen op eendegelijk artikel in deze Encyclopaedie, Deel II, bl. 812
van Joh. F. Snelle man. Over dén 'dans'handelt
een opstel van Dr. G. J. Nieuwenhuis in Interna
tionals Archiv für Ethnographie, Bd. XXIII
(1916) s." 183.
Blijft nog over te vermelden de Letterkunde
der Indonesiërs, die zooals reeds hooger bleek een
groot aantal beoefenaren vond en de Inlandsche
wetenschap, die zieli vooral uitte in de primitieve
geneeskunde en de tijdrekening, waarover ook
verscheidene publicatiën bestaan.
10. Wanneer men nu vragen zou of naast deze
voornaamste werken, welke handelen over het
beschavingsbczit der Indonesiërs ook niet op an
dere wijze zal kunnen worden kennis gemaakt
met de stoffelijke beschavingsuitingcn uit den Nederlandsch-Indischen Archipel, dan zou het ant
woord natuurlijk zijn eene verwijzing naar de
ethnographische Musea van Nederland en dat van
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetëhschappèn te Batavia. In het Moederland is
het rijkst voorzien ’s Rijks Ethnographisch Mu
seum te Leiden; hft meest overzich te 1 ijke het
Muséum „Prins Hendrik” te Rotterdam; in aan
bouw is een groot museum van het Koloniaal In
stituut te Amsterdam; smaakvol uitgestald is een
collectie te Leeuwarden en voorts zijn er ethno
graphische verzamelingen te Haarlem, Delft,
Breda, Arnhem, Kampen, ZwolléTTJevéhtër, Zutphen, Tilburg, Oudcnbosch, Stèyl, Zeist, Middclburg.
De in vele deelen verschijnende catalogus van
’s Rijks Ethnographisch Museum te Leiden is een
voorbeeldig werk, dat het overvloedige materiaal
in beschrijving en afbeelding met literatuuraanwijzingen onder ieders bereik kan brengen, en dat
als het ware een legger gaat vormen voor een
groot deel van het materieele cultuurbezit der
Indonesiërs, voorzoo ver het in deze rijke vorzamelingen aanwezig is.
Genoeg om te doen zien, dat in Nederland een
opgewekt leven heerscht op het gebied der ethno-

!

\
!
:
=

ETHNOLOGISCHE ONDERZOEKINGEN—HEYNING (JOHANNES CORNELIS).

159

graphischo studie. Zoowel de wetenschappelijke
( Dit artikel is in hoofdzaak hetzelfde als dat, in
1923 verschonen onder den titel: „A review of
beoefening van ethnologie en ethnographie als de
edita, welke daarmedo verband houden, zoowel
the ethnological investigations in the Dutch Inde collectiön in de verschillende musea, als de uit
dian Archipelago'’, ten behoeve van de Inter-,
rusting van expeditiën waren daarvan getuigenis national Circumpacific conference te Sydney).
sen. En die belangstelling uit zich ook in de werk
'J•
zaamheid derwetensehappelijke Genootschappen,
ONDERZOEKINGEN (ANTHROPOLOGISCHE).' "
welke op dit'gebied zich laten gelden. In dit ver
Zie ANTHROPOLOGISCHE ONDERZOEKIN- f
GEN.';
band dient in de eerste plaats genoemd te worden
£>~het oudste wetenschappelijke genootschap in de i
TJAMAT. Voormalige naam voor die tusschenEuropeesche Koloniën: het in 1778 opgerichte
hoofden in de Preanger Regentschappen, die ^
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en We
oudtijds de schakel vormden tusschen de dis-'
tenschappen, dat in zijn Verhandelingen, zijn
trictshoofden of kapala’s tjoetak (IV, bl. 377)C'1
Tijdschrift, zijn Notulen en de Catalogi van zijne
eenerzijds en de dorpshoofden anderzijds. In het
verzamelingen een schat van ethnographisch ma
spraakgebruik is de naam tjamat (met zijn aflei
ding katjamatan) overgegaan op het onderdisteriaal heeft verzameld en gepubliceerd. In het
Moederland is sedert 1851 werkzaam het Konink
trictshoofd, den assistent-wedana (I, bl. 286). Zie
lijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken
ook op TÜSSCHENHOOFDE^^^
kunde van Nederlandsch-Indiè, dat in het bezit is^ .> HEYNING (JOHANNES CORNELIS), geboren
van eene uitnemende Koloniale Bibliotheek (met ' te Zijpe (Noord-llolland) 20 Maart 1853, over
leden te ’s-Gravenhage 27 Februari 1915, ging
uitvoerige catalogi) te~*S' Gravenhage en' dat door
het uitgeven van zijne Bijdragen en van afzonder
in 1855 met zijn ouders mee naar Indië en deed
reeds op zijn 13de jaar opzichterswerk op de sui
lijke werken de Indonesische ethnographische
studiën zeer bevordert. Ook het Koninklijk Nekerfabriek „Rendeng”, nabij Koedoes (Japara),
waarvan zijn vader mede-eigenaar en aTIministraderlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Am
teur was. In 1S72 deed hij eindexamen H. B. S.
sterdam (sedert 1873) werd in dit overzicht reeds
aan het zoogenaamde Gymnasium Willem III te
genoemd in verband met de uitrusting van expeditiën, welke goede uitkomsten leverden op
Batavia, vertrok daarop naar Nederland, "stu
ethnographisch gebied (Midden-Sumatra, Zuiddeerde aan de Polytechnische School, werd als
Nieuw-Guinea, Kei-eilanden, Kleine Socnda-eistudent in 1875 toegelaten tot een verbintenis
landen, Midden-Celebes, Ceram, Boeroe, enz.). In
voor den Indischen waterstaat, verwierf in 1S77
het dijdoma van civiel ingenieur, was werk
het Tijdschrift van dit Genootschap en de door
zaam bij de Nauwkeurigheidswaterpassing, waar
zijne zorgen uitgegeven werken zijn ook belang
rijke ethnographische gegevens te vinden. In de
van prof. ir dr. L. Cohen Stuart het hoofd was, bij
laatste jaren werkt dit Genootschap nauw samen
de ploeg Amsterdam—Deventer, onder leiding
met de Maatschappij ter bevordering van het Na
van ir. C. Lely en werd in 187S benoemd tot
adspirant-ingenieur bij den Waterstaat en 's Land
tuurkundig onderzoek der Nederlandsche Kolo
niën (1888) en het Indisch Comité voor weten
Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandschschappelijk onderzoek (1897), aan welke wij o.a.
Indië. Aanvankelijk geplaatst bij den ge weste
danken dc expedities naar Borneo en Nicuw-Guilijken dienst in do res. Probolinggo schiep de aard
nea. Ook verschenen sedert 1911 een aantal niovan zijn werk aan hem onwillekeurig de gelegen
nographieënof opstellen over ethnographische on
heid om een blik te slaan in de Javaansche desa.
derwerpen door bemiddeling van een door de In
Toen bleek hoe sterk de indrukken waren geweest,
dische Regcering ingesteld Encyclopaedisch Bu
die hij als jongen te Koedoes had moeten verwer
reau (zoo over Batjan, Atjèh, Sangi- en Talaudken. Hij bemerkte, dat hij de Javaansche taal nog
cilanden, Habirïsaianj Timor, Koerintji, Nieuwmin of meer machtig was, en hij streefde er naar
Guinea, Halmahéra, Morotai, dc Socla-eilanden,
zich in die richting te ontwikkelen. Daarin slaag
Minangkiibau, Simaloer, de SchoTTEen- en Padaide hij op buitengewone wijze. Hij werd een waterdo-oilanden, het Batakland, Nias, Flores, enz.).
staatsingenicur, die Ja vaansch verstond en sprak.
En ten slotte wérd in 1910 te Amsterdam opgeDie taalkennis, zuiver uit de practijk, was de
richt het Koloniaal Instituut, dat kennis wil ver
brug, die hem leidde tot de kennis van land en
zamelen en verbreiden omtrent de Nederlandsche
volk en het was vooral de studie van den Jakoloniën en dut voor dat doel ook heeft ingesteld
vaanschen landbouwer, die hem aantrok. In 1S80
cene Volkenkundige afdccling. Een groot ethno gewerd hem eon overplaatsing naar de residentie
graphisch Museum is in aanbouw, waarin tal van
Bantam „speciaal voor het doen van opnemingen
in het bezit van hot Instituut zijnde collectiön
tot verbetering van dijken en wegen”: Hij ont
zullen worden tentoongesteld. Stelselmatige ethwierp en voerde dijk verbeteringen uit aan de
nographische studio is aan deze afdeeling onder
Tjioedjoong in Noord-Bantam en een wegvernomen ten aanzien van verscheiden etlmische
betering in de afdeeling Lëbak van Rangkasbitoeng naardc Buitenzorgsche grens. Beide werken
groepen van Nederlandsch-Indië en een aantal sawaren-bedoeld als zoogenaamde relief-works.
monvattonde publicatiön verscheen reeds door
Na een verblijf van slechts 2 maanden in de
do medewerking van verschillende kleinere Insti
afdeeling Dömak der residentie Semarang, werd
tuten (voor Atjèh, de Oostkust van Sumatra, Minangkabau, Zuid-Sumatra, Buli, de Molukken),
hij in 1SS2 geplaatst naar Soerabaja- om werk
welke in verband met do Volkenkundige Afdee zaam te zijn by den dienst der verbetering van
ling van het Kolonjaal Instituut werkzaam zijn.
het vaarwater in Straat Madoera. Toegevoegd
Uit dit schotsmatige beeld moge den belangstel aan den ingenieur J. J. Dijkstra, werd hij door
lende blijken, dat in Nederland en in Nederdezen belast met een zeer belangrijk werk, de
landsch-Indië eon opgewekt wetenschappelijk lo uitvoering van do verlegging van den mond der
ven heerseht met betrekking tot de ethnographie
Solorivier. Dit werk, omvattende het graven
van een nieuwen riviermond en do afdamming van
van de Nederlandsche koloniën in hot verre Oosten.
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de Solorivier, is door hem in eigen beheer op on
volprezen wijze volbracht en binnen den gestelden termijn van 3 a 4 jaar voltooid, terwijl de
werkelijke uitgaven ƒ 3 millioen. ongeveer
ƒ G40.000 beneden de begrootinp, bleven. Een
tweede werk was de uitvoer ng van de sluis in de
kali Miring, eveneens volgens ontwerp van Dijk
stra.
In ISS8 werd hij benoemd tot chef der op 1 Ja
nuari 18S9 in tc stellen irrigatie-afdeeling Sera
joe (residenties Bagëlèn en Banjoemas). Het was
de eerste proef, die de Regeering nam met het
technisch beheer der bevloeiingen en waterverdeeling. Dit beteekende een omkeer in de bestuurspolitiek op Java. De proef slaagde volko
men. Zoo is Hevning de pionier geweest van het
technisch beheer der bevloeiingen, en zooals Prof.
ir. C. W. Weys het in 1913 uitdrukte in zijn inaugureele rede aan de Technische Hoogeschool te
Delft: „Hcyning is geweest de schepper van het
succes der irrigatie-afdeelingen”. In 1S90 ging
hij wegens ziekte met verlof naar Europa, keerde
in 1S92 naar Indië terug en werd in 1893 toe
gevoegd aan den chef der 4de waterstaatsafdeeling, teneinde te worden belast met de opnemin
gen in het belang der verbetering van de bevloeiing der districten Waroedjajang en Kërtosono
in de residentie Kcdip_Het door hem op grond
van die opnemingen ingediende ontwerp is tusschen 1901 en 1911 in zijn geheel uitgevoerd. In
1895 werd hij overgeplaatst naar Dëmak (res.
Sëmarang) als chef der irrigatie-afdeeling Scrang,
die zich uitstrekte over deelen van de residenties
Sëmarang, Japara en Rembang. .Tot dat gebied
behoorden cle Dëmaksche waterwerken. Hij
heeft daar, in samenwerking met zijn vriend,
den regent van Dëmak. Raden Mas Adipati
(later Pangéran) Ario Hadiningrat ingevoerd de
Dëmaksche waterregeling, een systeem van
beurl bevloeiing, hetgolingan-stelsel van Dëmak,
dat tot bedoeling had stipt rechtvaardige verdeeIing van het voor den natten rijstbouw zoo kost
bare irrigatie water, alleen in het belang van
den wong tani, den kleinen inlandschen land
bouwer. Het stelsel voldeed uitstekend. Indische,
Nederlandsche. ja zelfs Japansche en Fransehe
ingenieurs togen naar Dëmak en vertrokken vol
waardeering over hetgeen Hevning aldaar be
reikt had. Na zijn vertrek uit Dëmak in 1902
schijnt niet meer de hand te zijn gehouden aan
de regeling. Een commissie van onderzoek werd
benoemd, die in 1908 een rapport indiende, waar
bij voorgestcld werd de regeling, die vastgelegd
was bij ordonnantie van 18 Juli 1903 n°. \2
(Stb. 269) in te trekken. Dit geschiedde. Van
het levenswerk van Hevning was niets meer over.
Dit was hem een groote teleurstelling, stemde
hem pessimistisch over de toekomst van de exploi
tatie van irrigatie werken. Hij werd een warm
voorstander van de overbrenging van die exploi
tatie naar het Departement van Landbouw.
Van 1902—1906 was hij chef van de 3de waterstaatsafdeeling ter standplaats Sëmarang. Hij
heeft toen verschillende belangrijke adviezen ge
geven als lid der Watersnood- en voedingsnoodeommissie over de verbetering van bevloeiing en
afwatering in de res. Sëmarang (verdeelwerk Wilaloeng, uitgevoerd 1908) en omtrent de Rawah
Pëning. Verder was hij lid van de Hoofdcoinmissie der Commissie tot onderzoek naar de mindere
welvaart der Inlandsche bevolking op Java en

Madoera, ingestcld in 1002. Intusschen was hij
in 1905 opgeklommen tot hoofdingenieur lo
klasse. In 1906 vertrok hij met verlof naar Euro
pa. In 1908 werd hij belast met het geven van
onderwijs in de waterbouwkunde aan de Tech
nische lioogcschool te Delft, toen zijn collega ir.
P. Th. L. Grinwis Plaat wegens ziekte zijn bui
tengewoon hoogleeraarschnp niet meer kon waar
nemen. Hij heeft dat hoogleeraarschap 8 maan
den geheel belangeloos waargenomen, maar wei
gerde pertinent na Grinwis Plaat’s overlijden,
hem als hoogleeraar op te volgen. In 1909 werd
hij op zijn verzoek eervol uit ’s Hands dienst ont
slagen. Eenige dagen vroeger was hij benoemd
tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw.
Hevning was een man, die zich nooit op den
voorgrond plaatste en altijd achter de scher
men bleef. Met hem ging een bekwaam ingenieur
en een waar vriend van de inheemsche bevol
king heen:
TOELATING. Zie VERBLIJF.
TOE-RI-DJÉNÉ. Makassaarsche naam van
zeenomaden of zeemensehen, die rondzwalken
op de kusten van Zuid-Celebes en op de eilanden
in de nabijheid; vergelijkbaar met de orang
laoet van Riouw en de orang sëkah van Banka
(I, bl. 161; III, bl. 175,178, 183, 609). Zij komen
o.a. voor als tripang-vangers. Zie over hen
Tideman in Bijdr. v. h. Kon. Inst. T. L. V/
59, 1906, bl. 653, 656; Kriebel aldaar 76, 1920, bl.
213; Kriebel in Kol. T.schr. 8,1919, II, bl. 1089;
Van Eerde in De Volken van N.-I.. 1, 1920, bl. 35.1----- TUSSCHENIÏÖÏIFDÊN. Onder tusschenhoofl
den verstaat men óf zoodanige Inlandsche hoof
den, die, zonder zelf dorpshoofd te wezen, tusschen het vorstenbestuur (later: de besturende
gouvernementsambtenaren) en een aantal na
burige dorpsgemeenten in waren geplaatst, óf
zoodanige dorpshoofden, die aan hun qualiteit
van dorpshoofd van óen dorp toezicht over een
aantal naburige dorpen paarden, ten gerieve
alweder van vorsten- of gouvernementsbestuur.
De tusschenhoofden hielden er dikwijls hun eigen
boden op na. De tusschenhoofden op Java (zie I,
bl. 286) zijn geleidelijk afgeschaft sinds 1840 en
vooral na J866, doch het instituut is nog niet
dood en hun vermelding komt nog altijd voor in
art. 33 Inl. Regl. (de wijziging bij Ind. .Stb. 1919
no. 689 is niet in werking getreden, zie Ind. iStb.
1920, no. 9 en 325). Namen voor tusschenhoofden
op Java zijn of waren o.a.: djogokörso, tompokërso, pëlawangan, aris, palang, këpalang, pötinggi aris, baoe aris, glondong; op VVest-Java
tjamat; in Boelèlèng op Bali pambëkël.
Zie Baud in Keuciienius III, bl. 587; Eindresumó 111, bl. 207; Van Davelaar in Tjjdschr.Batav. Gen. 34, 1891 (Java); Man Vollenhoven.
Hét adatrecht van N.-L, 1, 1918, bl. 4'6?T('BaTI),
5V45/715 (Java); ïlesfinga, Het inlancTspTi’bësCirur
en zijn reorganisatie, 1920, bl. 8L/
UITZETTING. Zie EXORBITANTE RECH
TEN.
VERBANNING. Zie IV, bl. 122, 132, 135,
151, en EXORBITANTE RECHTEN.
AARDOLIE MAATSCHAPPIJ (NED.-IND.).
Zie NEDEHLANDSCH-INDLSCHE AARD
OLIE MAATSCHAPPIJ.
VESTIGING. Zie VERBLIJF.
/VERORDENINGEN. Zie WETGEVING.
(BEVOLKING. Volgens de uitkomsten van de
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in November 1920 gehouden volkstelling (zie
bijlage A van het Kol. Verslag van 1923)wr.ren
op dien datum in Ned.-Indiö aanwezig 109708
Europeanen en met dezen gelijkgestemden (95010
mannen en 74G98 vrouwen), van wie 135288
(74919 m. en 00309 vr.) op Java en Madoera
en 34420 (20091 m. en 14329'“vE) in de buiten
gewesten woonachtig waren.
Het aantal Chineezen bedroeg in genoemde
maand in geheel Ned.-lndie 809G47, van wie
384218 op Java en Madoera en 425429 in de
buitengewesten. Het zielental van de Arabic en
was op dat tijdstip 44921, van wie 2780G op
Java en Madoera en 17115 in de buitengewesten.
Het aantal der andere Vreemde Oosterlingen
(Klingaleezen, Afganen, Afrikanen en Egypte naren) beliep 21938, van wie 3383 op Java en
Madoera en 18555 in de buitengewesten.
Op genoemd tijdstip bedroeg het aantal In
landers op Java en Madoera 34.43347G (namelijk
1G.8G1920 mannen en 17.571556 vrouwen), terwijl
het zielental over de buitengewesten — in totaal
13.871144 (van wie 7.041134 m. en 6.330010 vr.)
— als volgt verdeeld was: Sumatra’s Westkust.
1.505209, Tapanocli 839515, Benkoelen 253639,
Lam pongsche' "districten 229608, Palembang
810353, Djainbi 228975, Oostkust van Sumatra
1.042930, Atjèh en Onderhoorighcden 718444,
Riouw en Ondérhoorlghcden 199315, Banka en
Onderhoorighcden 35774, Billiton 39188, Westerafdeeling van Borneo 535510, Zuider- en Oos:
terafdeeling van Borneo 998282, Mén ado.745985.
Cefëbês en Onderhoorigheden 2.329123, Araboina .271879, Ternate en Ondorhoorigheden
Ï46391, Nieuw-Guinea 193856, Tijnor_en On
derhoorigheden 1.140708 en Bali on Lombolt...
1.556154 '
Volgons de uitkomsten der volkstelling van
1920 bevonden zich dus in geheel Ned.-Indiö
in November 1920 ruim 48.000000 Inlanders,
tegen 37.000000 einde 1905, eene vermeerdering
dus met 30%
Het aantal in Ned.-Indië gevestigde Europea
nen bedroeg in 1905 80910 en in 1920 169708; het
vermeerderde in de laatste 15 jaron met 110%.
Het aantal Chineezen beliep in 1905 563449
en in 1920 809647, nam alzoo van 1905 tot
1920 toe met 44%.
Dat van do Arabieren was in 1905 29588
en in 1920 44921, dus steeg van 1905 tot 1920 met
52%.
Vergeleken met de inlander^ vormen do nietInlanders een zeer gering bestanddeel van de
goheelo bevo king: in 1920 op Java en Madoera
1.6% en in de buitengewesten 3.6% (do Euro
peanen alleen 0.4 on 0.25%).
De uitkomsten van de beide laatste volks
tellingen wijzen op eene vermeerdering van do
goheele bevolking van Ned.-Indiö van 1905 tot
1920 van 31%.
Aangozien de oppervlakte van Java en Madocra 131430 K.M.2 en van do buitengewesten
1.708710 K.M.2 bedraagt, is de dichtheid dor
bevolking op de eerstgenoemde eilanden 266
zielen per K.M.2 en in do buitengewesten onge
veer 8 per K.M 2. Hot dichtst bevolkt zijn op
Java on Madoera de gewesten Këdoe, Soorabaja,
Djokjakartaon Pëkalongan(447,417, 4Ó7 en 40Ö
personen pey K.M *), het slechtst bevolkt Bantam
en Bësoeki (113 en 148 personen per K.M 2). Van
do buitengewesten zijn Bali en Lombok het
Supplement.
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dichtst bevolkt (148 per K M.2)en Nieuw-Guinea
het slechtst (0.4 per K.M.2).
Literatuur: Uitkomsten der in Novcmjrer 1920
gehouden volkstelling (Batavia 1922)/'
ONDERZOEKINGEN (ZOÖLOGISCHE). Zie
ZOÖLOGISCHE ONDERZOEKINGEN.
ZOÖLOGISCHE ONDERZOEKINGEN. I. K o r t e
geschiedenis van onze zoölogische
kennis van den Indischen Archip e 1. De geschiedenis van dit grootste eilanden
rijk der aarde, gelegen tusschen het Eur-Aziati
sche en Australische vasteland, in de route naar
China en Japan, reikt in de verre oudheid terug.
Het dankt zijne vroegere vermaardheid aan de
specerijen der Molukken, die langs zee- en kara
vanenwegen het verre Westen bereikten. Maar
juist als „specerijland” bij uitnemendheid gaf het
aanleiding tot langdurigen strijd om zijn bezit,
vooral tusschen Portugeezen, Nederlanders en
Engelsehen: een strijd, die van zelf den sluier
lichtte van dit uitgestrekte gebied en het toegan
kelijk maakte voor het licht der wetenschap.
Reeds vroeg hechtte zich aan den Archipel het
zoölogische probleem van de herkomst der bevol
king van eilanden: eene vraag, die van Aristoteles af tot heden de wetenschap bezig houdt. Dit
probleem der discontinuïteit van geslachten en
soorten, die bij eilanden meer dan elders op den
voorgrond treedt, was, evenals het probleem der
Antipoden, in de middeneeuwen nog geen zoögeographiscli vraagstuk, maar een van philosophisehen en vooral van religieusen aard, dat alle den
kenden bezig hield.
De klassieke oudheid zag geen bezwaar in het
.disjuncte voorkomen van mcnschen en dieren. Zij
vond in hun autochthoon ontstaan eene gereede
verklaring.
Voor het bijbelgeloof der middeneeuwen kon
deze niet gelden. Alle menschen toch stamden
van Adam en Noach af. Hoe konden zij, hoe die
ren op eilanden komen, nadeinaal allen, die geen
plaats in de arkc vonden, verdronken ? Zij konden
op bevel Gods door engelen derwaarts gebracht
zijn, of zooals Augustinus in „De civitate Dei”_
half haeretisch verdedigde, hun ontstaan aan eene
nieuwe schepping danken, waarmede hij eene
lans brak voor de allermodernste opvatting van
het „polytope” ontstaan van soorten.
Eerst in Zimmermann, den grondvester der
exacte diorongoographie (1777), vond dit vraag
stuk der eilandenfauna, speciaal ook voor do
Soenda-cilanden, eene nieuwe interpretatie. Hij
meent, dat zjj door „aardrevoluties” hun vroegeren samenhang met continenten verloren, van
waar zij hun diorcnbevolking kregen, die slechts
over land daar konden komen. Maar daar hij te
vens vraagt in hoeverre de geographische ge
schiedenis der Quadrupcden de geschiedenis van
onze aarde verklaren kan, is hij tevens de stichter
der genetische dieren-geographie- Hij brengt het
eerst do twee problemen naar voren, die heden
nog de zoölogische studiën van den Archipel beheerschen.
Haar faunistisohe basis werd eerst in het begin
der 19o eeuw opgetrokken. Maar lang voor dien
heeft men Indische dieren lecren kennen. Aanvan
kelijk in den vorm van onbetrouwbaro, min of
meer phantastisch opgesmukte verhalen vooral
van zeevarenden.
De eerste, dieic-tssamenhangendsgaf, berusten
de op informatie on observatie ter plaatse, was J.
11
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dc Bondt (Jacobus Bontius) *), die in 1627 den
Gouverneur-Gcneraal Coen als medicus vergezel
de. In het 5e boek van Piso’s werk bespreekt hij
een aantal dieren. Voornamelijk Indische vissehen
behandelt Johan Nicuhof. Maar het standaard
werk uit deze tijdenis de „ Amboinsche Rariteitkamcr’VanG.E.Rumphius, een wijdvermaard werk,
dat na zijn dood in 1705 verscheen. Het behan
delt de Mollusken, Crustaceen, Echinodermen en
Coelenteraten, waarvan een deel der koralen be
spreking vond in zijn „Herbarium amboinense”2).
De heldere, nauwkeurige beschrijvingen en af
beeldingen, de naamgeving, die prophetisch-linneisch is en veelal zuiver binair, doen het dubbel
betreuren, dat zijn „Dierboek handelende van
Land-, Lugt- en Zeegedierten der Ambonsche eylanden” is verloren geraakt. Vermoedelijk heeft
F. Valentvn er gebruik van gemaakt in het derde
deel van zijn „Oud en Nieuw Oost-Indië”, maar
dan als dilettant en zonder den critischen geest
van Rumphius, die hem nog heden een eereplaats
in de wetenschap verzekert, zoo helder in het licht
gesteld in het hem in 1902 gewijde Gedenkboek.
Zijne beteekenis blijkt ook uit de reis van A. S.
Bickmore, opzettelijk uitgevoerd om vooral de
door Rumphius beschreven Mollusken terugtevinden. Uit Rumphius tijd dateeren ook platen,
eveneens te Ambon vervaardigd, waarvan Cornelis de Vlaming'~gebruik maakte. Voorts F. H.
Ruysch voor de derde editie van Jonstons Historia naturalis animalium. Ook L. Renard, agent
van den Koning van Frankrijk, voor een werk,
dat Vosmaer in 1754 uitgaf. Louter werken, die
geen vergelijking gedoogen met Rumphius’ klas
siek levenswerk.
Weinig weten wij van het lot zijner verzamelin
gen. Zeker kwam een deel daarvan terecht in het
Hofmuseum te Weenen, een ander wellicht in
handen van verzamelaars, waaronder A. Seba
bovenaan stond. Bij hem trad Artedi, de „vader
der moderne ichthyologie” en Linné’s vriend in
1735 te Amsterdam als assistent kortstondig in
dienst, daar hij spoedig verdronk. Van den rijk
dom van Seba’s verzameling, vooral ook aan In
dische dieren, legt zijn prachtwerk in 4 deelen ge
tuigenis af.
Met Rumphius dood in 1702 begint eene voor
de Indische zoölogie steriele periode. Zij duurde
juist 100 jaren, totdat Th. Horsfield in 1802 te
Batavia _land de en meer methodische faunistische studiën inleidde. In dien tussehentijd was de
eenige verrijking onzer kennis te danken aan rei
zigers, die terloops ook den Archipel bezochten.
Zoo Ph. Commerson, die L. A. de Bougainville
op zijn wereldreis vergezelde. Van zijn nagelaten
manuscript, dat de beschrijving en afbeelding
van meer dan 160 soorten vooral van Indische visschen bevatte, maakte het eerst Laeépède, later
*) Voor de literatuur zij verwezen naar de
in het Engelsch verschenen brochure „The Zooiogv of the indo-australian Archipelago by the
Scction for Zoology of the I. C. O Committee”
Internat. Circumpacif. Onderz. Kon. Academie
v. Wetensch. Amsterdam 1923.
2) Op de Crustaceen gaf J. G. de Man, op de
overige Evertebraten M. vonMartens een sleu
tel in „Rumphius Gedenkboek” 1902. Een
„Clavis Rumphiana botanica et zoologica”
werd door Henschel in 1833 uitgegeven.

ook Cuvier en Valeneiennes gebruik, die tevens in
het bezit kwamen van de origineele gedroogde
huiden.
Een ander tochtgenoot van De Bougainville, P.
Sonnerat, bleef in Indië, bezocht 1709 het Ooste
lijke deel der Molukken en gaf in 1776 daarover
het werk uit: „Vovage ü la Nouvelle Guinee”, een
opzettelijk misleidende titel — hij bezocht im
mers nimmer Nieuw-Guinea — om voor de „OostIndische Compagnie” te verbergen, dat het ver
krijgen van versch materiaal van de notemuskaat doel zijner reis was. Maar zij wierp ook we
tenschappelijk vruchten af, evenals zijne tweede
reis in 1774—1778.
In een supplement tot De Bougainville’s reisver
haal zijn opgenomen de natuurwetenschappelijke
resultaten van J. Banks en D. Solander, die J.
Cook op zijn eerste reis rond de wereld (1768—
1771) vergezelden en ook den Archipel be
zochten.
Eenige bijdragen tot de kennis van de fauna
van den Archipel leverden ook de reizen van P.
Osbeck en van C. P. Thunberg, die ook Java be
zocht.
Vroeg kwamen ook opmerkelijke dieren uit
Indië levend naar Europa. Zoo, reeds in 1597, een
exemplaar van Casuarius galeatus uit Ceram
naar Amsterdam; voorts de Orang door Vosmaer
en door P. Camper in 1778 beschreven. Ook Von
Wurmb bestudeerde hem in hetzelfde jaar, ge
denkwaardig wegens de oprichting van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen, dat van toen af in wisselende mate ook
voor de Zoölogie van beteekenis was. Von Wurmb
was de eerste secretaris van dit oudste weten
schappelijke Genootschap in de tropen.
Reeds werd Horsfield als inleider van een nieu
we periode van zoölogisch onderzoek bestempeld.
In één adem met hem is Th. Stamford Raffles and
W. Marsden te noemen: alle drie vooral ook explorateurs van Sumatra.
Maar eerst met het beëindigen van do Engelsche tusschenregeering (1811—1815) en van af
het herstel van Nederland (1815) begint het zoölo
gisch onderzoek op methodische wijze.
Het werd het eerst aan C. G. C. Reinwardt toe
vertrouwd; daarna met meer succes aan de „Na
tuurkundige Commissie voor Nedorlandsch In
dië”, in 1820 opgericht. Haar eerste leden waren
de begaafde jonge onderzoekers H. Kuhl en J. C.
van Hasselt, die vooral aan Temminck, Cuvier en
Valeneiennes e.a. het materiaal leverden voor be
langrijke geschriften.
De verdere geschiedenis der Commissie, met do
namen der begaafde natuuronderzoekers Boie,
Macklot. Salomon Muller, Diard, Forsten, Schwaner, is voor een goed deel een lijdensgeschiedenis,
daar velen van hen een vroegtijdig einde in dienst
der wetenschap vonden. Zij is uitvoerig door H. J.
Veth l) beschreven, en als hij tot het besluit
komt, dat hare opheffing in 1850 cene wcnschelijke zaak was, mag men nimmer vergeten, dat door
haar toedoen een goed deel der landfauna van de
Groote Soenda-eilandcn, van Ti mor, Celebes, de
Molukken cn Nieuw-Guinea bekend werd; dat
uit hunne verzamelingen velerlei werken voort*) H. J. Veth, Overzicht van hetgeen gedaan
is voor de kennis der fauna van Nederl.-Indië.
Leiden, 1879.
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sproten ')• die de basis vormen van een goed deel
van onze zoölogische kennis van den Archipel.
Intusschen begon ook de mnrinefauna de aan
dacht te trekken. Al gebeurde het niet metho
disch, veel van haar werd bekend, in de eerste
plaats door de groote Fransche wereldreizen van
de „Uranie”, „Physicienne”, „1’AstroIabo”, „Co
quille”, die elkander tusschen 1817 en 1840 snel
opvolgden en op hun uitgcbreiden weg over de
aarde ook den Archipel bezochten. De zoölogi
sche resultaten werden bewerkt door Lesson,
Garnot. maar vooral door de bekwame zoölogen
Quoy en Gaimard.
Ook de reizen van de „Sulphur” en „Starling”,
die de Molukken bezochten (1838—40) en later
van de „Samarang” (1843—40) en van de „Fly”
(1843—45), met den verzamelaar J.Mac Gillivray
aan boord, vermeerderden naast de kennis der
Zoogdieren en Vogels, vooral ook die van Visschen en Mollusken.
De expeditie van de „Rattlesnake” (1848—
1850) naar Torres-Straat en Zuid-Nicuw-Guinea
is waard in de herinnering voort te leven, daar de
jeugdige Th, H. Huxley op haar zijn eerste zoölo
gische ontdekkingen deed.
Van zeer bizonderen aard was het zoölogisch
werk van P. Bleeker, die van 1842—00 in Indië
vertoefde. Wereldkundig zijn zijne ichthyologische
studiën, die dit deel der fauna van den Archipel
tot het best bekende maakten. Hij mocht niet bele
ven zijn „Atlas ichthyologique” voltooid te zien.
En daar hem de diepzeefauna geheel onbekend
bleef, evenals de zoctwaterfauna der Oostelijke
eilanden, kwamen anderen ertoe, met steun dei
regeering de uitgave van een werk over de IndoAustralische vissollen tot stand te brengen, n.1. M.
Weberen L. F. de Beaufort. Daaruit groeide het
plan tot de uitgave van een systematisch werk
over de gcheelc Vertebratenfauna, waarvan reeds
de Reptiliën door mejuffrouw P. De Rooy het
licht zagen en de Amphibiën door P. N. van
Kampen in druk zijn.
Maar Bleeker’s veelzijdige geesten groote werk
kracht wisten daarnaast aan de kwijnende weten
schap nieuw leven in te blazen, zooals 70 jaren
voor hem de stichters van het Bataviaasch Ge
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Hij
stichtte thans in 1850 de Koninklijke Natuurkun
dige Vcreeniging in Ncderlandsch-Indiö, die even
als haar Tijdschrift zooveel deed ook ter bevor
dering der Zoölogie.
Belangrijker nog is het jaar 1854, waarop A. R.
Wallace zijne intrede in Indië deed en tot het jaar
1802 vele eilanden grondig onderzocht. Met hem
traden de vragen naar voren, die als het probleem
der discontinuiteit der eilandenfauna, reeds de
grijze oudheid bezig hield. Zij waren teruggedron
gen door het empirisch streven de rijke fauna der
eilandenwcreld te leeren kennen; een streven, dat
steeds wakker bleef, hoogerc wijding en dieperen
zin kreeg door de talrijke zoögeographische vragen, reeds door Salomon Müller (1846) en W.
Earle (1845) opgeworpon, die onder invloed van
Darwin’s leer tevens het karakter kregen eener
gcnetischo diergeographic. En daar het eilanden
gold groot in aantal en om vang, twee continenten
l) Wij noemen slechts: „Verhand, over de
nat. geschiedenis der Nedcrl. Overzcesche Be
zittingen”, waarvan het 3de deel 1840—1847
de Zoölogie omvat.
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van groote biologische verscheidenheid verbin
dend, eilanden met een gecompliceerde geologi
sche voorgeschiedenis en met eene meer veelzijdige
fauna dan elders ter wereld, werd de Archipel
steeds meer eefi klassiek terrein voor de studie
van biologische problemen. In steeds klimmend
aantal togen hare adepten derwaarts. Zij deden
de literatuur in zoodanige mate aangroeien. flat
hier slechts uitvoeriger naar enkele auteurs ver
wezen kan worden, waar verdere bronnen te vin
den zijn l).
Kenmerkend voor deze nieuwe periode is aller
eerst eene enorme toename onzer feitenkennis,
die tot heden aanhield. Het meest geldt dat voor
het voordien het slechtst onderzochte Oostelijke
gedeelte van den Archipel.
Vanaf Bernstein en Von Rosenberg was NieuwGuinea het studieobject van talrijke zuivere ver
zamelaars en van geleerden als O. Beecari, IVA1bertis, A. B. Meyer, Raffray en Mandron, W..
Maclcay, Miklucho-Maclay, O. Finseh e.a. Maar
het waren vooral de later nog nader te bespreken,
groot opgezette Nederlandsche expedities, die van
af 1903 tot heden Nieuw-Guinea ook zoölogisch
goed bekend maakten. Daaraan namen ook deel
twee Engelscheexpedities naar Zuid-Nieuw-Guinea in 1910 en 1912 van W. Goodfellow en A. F.
R. Wollaston, voorts P. N. Van Kampen en K.
Gjellerup als leden der Nederlandsch-Duitsche
Grcnsregelings-Commissie (1910). In het stan
daardwerk van A. Wichmann 2) is ook eene vol
ledige geschiedenis over de zoölogie van dat ei
land tot 1903 te vinden.
Nieuwe zoögeographische vragen traden daar
door op den voorgrond, waarin ook de Molukken
betrokken waren. Tot hunne oplossing leverde de
reis van R. Semon (1894), maar vooral die van W.
Kükcnthal (1893) naar Halmahera, van H. Mor
ton en J. Roux (1911) naar de Aroe- en Kei-eilanden en van L. F..De Beaufort naar Waigeoe en
Ceram (1913) en de Freiburgcr Molukken-Expedition (K. Deninger en O. Stresemann) het gewenschte materiaal. Ook de reizen van H. O.
Forbes (1878—83) naar Ambon, Boeroe,.TimorLaut en Timor zijn hier te noemen.
Vooral van het laatste eiland was de zoölogi
sche kennis verwaarloosd sedert de weinig voor
spoedige en weinig verreikende exploratie door de
Natuurkundige Commissie.
Gelukkig hebben de reizen van H. F. C. ten
Katoen van de geologen A. Wichmann (1888—
1890) en later van G. A. F. Molengraaff (1910)
ook belangrijk zoölogisch materiaal geleverd.
De naburige „Kleine Soenda-eilanden”, waar
het eerst Wallacc’s assistent Allen verzamelde,
werden nader onderzocht door M. Weber en door
de expeditie van «T. Elbert.
Dat Java door zijn steeds uitgebreider worden
de wetenschappelijke instellingen te Batavia en
Buitenzorg in klimmende mate het uitgangspunt
werd voor zoölogisch onderzoek zal later blijken.
Ook de Sumatraansche zoölogie mocht zich al
lengs in bescheidener wetenschappelijke centra
gaan verheugen, maar hier werd vooral nieuw
1) Voor eene algemeen-* orienteering zij daarvoor verwezen naar hot verdienstelijke werk
vanM. J.Sirks, Indisch Natuuronderzoek, 1915.
2) A. Wichmann.: Entdeckungsgeschiclite '
von Ncu Guinea. Nova Guinca i, ii, Leiden
1909—Ï912.
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licht ontstoken door de Middcn-Sumatra-Expeditie (1877—79), door den reeds genoemden H. O.
Forbes, door M. Weber, door de drie reizen van
E. Modigliani tusschen 1886 en 1894 en door on
derzoekingen van Pcrugia, D. B. Hagen, W.
Volz, G. Schneider, W. L. Abbot, G. Muller e.a.
tot in deze dagen.
Modigliani was het ook. die liet onderzoek der
Sumatraansche eilandenketen begon, die door
Kleiweg de Zwaan voortgezet en door E. Jacobson tot Simaloer uitgestrekt werd.
Voor Borneo werd het werk der Natuurkundi
ge Commissie het eerst weer door Wallace opge
vat. Spoedig volgden hem E. Von Marlens als
zoöloog der Pruisische expeditie naar Oost-Azië,
de reeds genoemde Italiaansche reizigers G. Doria
en O. Beccari, voorts de onderzoeker van den Ki
na Balu J. Whitehead (1893), waaraan zich het
onderzoek van Sarawak door Everett en Hose
aansloot. Ook Kükenthal (1896) en C. Bock ver
zamelden in Borneo. Uitgebreider deden dit voor
de vischfauna de door Nederland uitgezonden
„Bomeo-expedities” tusschen 1903 en 1906.
Centrum der wetenschappelijke belangstelling
was en bleef het eiland Celebes, dat reeds in de
geschriften van Wallace zulk een voorname plaats
beslaat. Met zijne zoölogische problemen hield
zich vervolgens A. B. Mej'er, die met L. W. Wigglesworth (189S) zijn avifauna bewerkte, bezig.
Nog intensiever M. Weber, die aan de zoetwaterfauna en aan do fauna der land-Evertebraten aan
dacht wijdde, maar vooral P. en F. Sarasin, die
Celebes in 1893 tot 1896 en 1902 en 1903 bereis
den. Hun vijfdeclig werk: Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes (1898—1906) is een
voorbeeld geworden voorzoögeographisehe studie.
Do marine fauna van Celebes werd vooral door
S. J. Hickson en laatstelijk door de onderzoekin
gen van de „Albatross” bevorderd.
Van groote betcckenis, ook voor de Zoölog'e,
werd de stichting der „Maatschappij ter bevor
dering van het natuurkundig onderzoek der Nederiandschc Koloniën’5 in 1890 door L. Scrrurier,
in 1888 voorafgegaan door die, der Commissie
van gelijken naam door M. Trcub.
Haar eerste daad was de uitzending van A. A.
W. Hubrecht voor het bijeenbrengen van embry
ologisch studie-materiaal, een doel dat ook E.
Selenka (1890) naar Indië voerde. Maar spoedig
hadden op haar initiatief en met haar moreelen en
financieelen steun grootere ondernemingen
plaats: tusschen 1893 en 1897 de expedities naar
Borneo: in 1899—1900 de Siboga-expeditie, tus
schen 1903 en 1912 vier expedities naar Noord
en Zuid-Nieuw-Guinea. Ook de zoölogische ken
nis van Nieuw-Guinea mocht zich daardoor in
verblijdende toename verheugen, die verdere
uitbreiding onderging door de pas afgeloopen
expeditie naar de Mambërarao-rivier. Ook de
expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aard
rijkskundig Genootschap in 1904 leverde faunistisch materiaal. Intussehen is in gemeenschap
met dat Genootschap het onderzoek der eilanden
keten tusschen Celebes en Nieuw-Guinea begon
nen door het onderzoek van Ceram en Boeroe.
Talrijk zijn de geschriften, waarin de reizigers
hunne tochten beschrijven en hunne bevindingen
te bock stelden. Zij bevatteD veel ook zoölogisch
wetenswaardigs en waren, als wij over meer ruim
te beschikten, ten volle waard nader besproken te
worden. Wij kunnen hier slechts enkele noemen,

die meer uitsluitend zoölogisch zijn. Bovenaan
staan de standaardwerken van A, R. Wallace,
dan volgt zijn tijdgenoot O. Molmike. Van ge
heel ander aspect is het werk van E. Von Martens, een der degelijkste geschriften over Indi
sche zoölogie Eenig in zijn soort is het verdien
stelijke werk van J. C. Koningsberger, eene eerste
proeve eener oecologische zoölogie.
Uit dit vluchtig overzicht kan niet blijken de
hoeveelheid geestelijke arbeid en moeite, de hoe
veelheid volharding, ontbering en moed, die het
gepraesteerde werk eischte. Er blijkt ook nauwe
lijks uit hoe sedert Wallace nieuwe, banen van
onderzoek bewandeld werden.
Het meest verwaarloosd was een meer metho
dische kennis van de zoetwaterfauna. E. Von
Martens was de eerste, die zich met haar bezig
hield; uitgebreider nog M. Weber, die vooral de
vischfauna gebruikte voor zoögeographische spe
culatie over Celebes, de Aroe- en Kei-Eilanden,
Nieuw-Guinea en voor het glaciaal-probleem in
Indië. Vruchtbaar waren voorts de studiën van
P. en F. Sarasin over de meren van Celebes. Later
zal de huidige beteekenis van het hvdrobiologisch
onderzoek blijken.
Een tweede nieuwe weg werd eerst door Earle
en vervolgens door A. 'R. Wallace bewandeld.
Hierbij werd de verspreiding der recente fauna in
verband gebracht met het geologisch verleden:
eene beschouwing, die de basis vormt van het
meesterwerk van P. en F. Sarasin over Celebes;
aan M. Weber in 1902 „Der Indische Archipel
und die Geschichte seiner Tierwelt”, aan P. N.
van Kampen „De Zoögeographie van den Indischen Archipel” (1909) in de pen gaf en de roode
draad is in vele zoögeographische geschriften
over dit deel der aarde.
Ten slotte zagen wij boven reeds hoe allengs,
aanvankelijk meer incidenteel, de lang verwaar
loosde marine-zoölogic de belangstelling trok.
Het laatst door de Oostenrijksche Novara-Expeditie (1857—1859) en de Duitsche Gazelle-Ex
peditie (1874—1876), die beide ook den Archipel
bezochten. Th. Studer op de „Gazelle” gaf reeds
eene breedere hvdrobiologische basis aan zijn ver
zameld materiaal. Maar eerst door de klassiek
geworden expeditie van de „Challcnger”gescbiedde dit op methodische wijze bij hare onderzoekin
gen vooral van de diepzeefauna, ook van een ge
deelte van hot Oostclijkste gedeelte van den Ar
chipel. Omgekeerd gebeurde dit voor het uiterste
Westen door de „Valdivia”. Een systematisch on
derzoek werd eerst aan de „Siboga-Expeditie”
(1899—1900) opgedragen, die de oceanographische
problemen, die de Archipel in zijn naast elkander
gelegen vlak- en diepzee biedt, tot basis van haar
werkzaamheden nam, maar deze ook uitat:ekte
tot een methodisch onderzoek der riffauna en
daardoor de zeefauna van den Archipel tot een
der best bekende maakte.
Daartoe hielp mede liet werk van vele anderen
waaronder C. Ph. Sluiter en C. Pictet en M. Bedot
(1893) bovenaan staan.
Naast al deze talrijke expedities en tochten
van individueele natuuronderzoekers, die toch
in de eerste plaats verzamelroizen waren,waarvan
het materiaal thuis uitgewerkt moest worden,
trad steeds meer de behoefte en neiging voor den
dag tot meer sedentair werk in den Archipel zel
ve, waarbij het verzamelen tot bestudooron in
loco kon worden uitgobreid on verdiept. Pioniers-
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werk op dit gebied was dat van C. Ph. Sluiter
(1SS1—1891), die de stichter was van het eerste
aquarium in de tropen. Hiervan en van zijn hulp
en raad profiteerden velen, doch een en ander
kon slechts dienen om de behoefte aan laborato
ria in klimmende mate te doen gevoelen.
Ijl. Zoölogische Instellingen voor
practijk en wetenschap.
Het zou niet lang duren, of aan die behoefte
werd, aanvankelijk op bescheiden, later op ruime
on zelfs schitterende wijze voldaan.
Het groote botanische centrum te Buitenzorg,
dat onder de leiding van Treub tot huoge ont
wikkeling en algemeeno bekendheid was geko
men, trad meer en meer in relatie tot de practijk
van den landbouw en in verband daarmede bleek
al spoedig de noodzakelijkheid, ook de landfauna
tot object van onderzoek te maken. In 1891 werd
een zoölogisch laboratorium opgericht, aanvan
kelijk met geen ander doel dan de bestudeering
der voor den landbouw schadelijke dieren. Het
bleek echter al spoedig, dat deze studie slechts
dan tol de gewenschte uitkomsten kon leiden,
wanneer zij met een meer algemeen onderzoek
der fauna gepaard ging, wat op zijn beurt de
noodzakelijkheid in het licht stelde, over een zoo
volledig mogelijke zoölogische collectie te be
schikken. De eerste stappen daartoe werden in
1899 gedaan en in 1901 werd te Buitenzorg een
zoölogisch museum geopend (Directeur Dr. K.
W. Dammermann), dat snel in uitgebreidheid
toenam en thans de diervormen van Nederlandsch-Indië tot een vrij hooge mate van vol
ledigheid bevat.
Niet alleen de fauna van het land, maar ook
die der zee. Want naast de landbouw kwam ook
weldra de visscherij om behartiging harer belan
gen vragen. Dit laatste gaf aanleiding tot de
stichting, in 1906, van een biologisch station te
Batavia, voor het onderzoek van de fauna der
zee in verband met visscherij-aangelegenheden,
welk station zich langzamerhand heeft uilgcbreid tot een groot laboratorium, dat over alle
moderne hulpmiddelen beschikt, die voor dergelijkc doeleinden onmisbaar zijn (Directeur Dr.
A. L. F. Sunier). Zelfs werd, in 1907, een
volledig uitgerust stoomschip ter beschikking
van het visscherij-onderzoek gesteld, dat niet
alleen ten doel had de Westersche methoden der
hoogzeevisscherij in de zeeën van NederlandschIndië te beproeven en haar bruikbaarheid aldaar
te toetsen, maar ook dienstbaar werd gemaakt
aan hydrologisch, hydrobiologisch en oceanographisch onderzoek.
Het voorbeeld, aldus door de Regeering van
hot land gegeven, vond, wat don landbouw be
treft, weldra ook in de kringen der belangheb
benden zelf algomeene navolging. Aan de talrijko proefstations, die in den loop der laatsto
dertig jaren ten behoeve der culturen van suiker,
tabak, thee, cacao, kina, rubber enz. werden op
gericht, werden bijna zonder uitzondering dier
kundigen aangesteld, die, ieder in zijn kring, in
niet. geringe mate tot vergrooting onzer kennis
der fauna bijdroegen en niet zelden locale collec
ties van hooge instructieve beteekenis tot stand
brachten. De grootste dezer verzamelingen vindt
men wel in het Proefstation voor de tabakscul
tuur to Médan,„de hoofdplaats van het gouver
nement Oostkust van Sumatra, liet centrum van
de tabakscultuur van Deli.
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Met al deze plaatselijke haarden van dier
kundige werkzaamheid staat het centrale zoö
logische instituut te Buitenzorg in nauwe en
voortdurende aanraking, zoodat een algemcene
en vruchtbare samenwerking is gewaarborgd.
Als gevolg van al het bovenstaande, waarin
uit den aard der zaak slechts de hoofdzaken wer
den vermeld, mag thans worden vastgestcld, dat
de fauna van het uitgestrekte eilandenrijk tot
een aanzienlijk percentage bekend is. Het meest
geldt dit voor Java, waar het dierkundig onder
zoek het langst en het meest intensief heeft plaats
gehad, waarbij ook de biologische en de oeconomische zijden ervan vooral in de laatste decennia
de volle aandacht der zoölogen hadden. Dat ech
ter onder de kleinere en minder opvallende vor
men, en onder deze weder vooral die van de
hoogere, dikwijls moeielijk toegankelijke berg
streken, nog veel nieuws schuilt, zal niemand
verwonderen, die eenigszins met den onuitputtelijken rijkdom der tropische fauna bekend is. Ook
de andere groote eilanden (Sumatra, Borneo,
Celebes) zijn reeds in aanzienlijke, dikwijls zelfs
bevredigende mate doorzocht en zoölogisch be
kend, maar toch bieden zij den onderzoeker nog
een rijk en vruchtbaar arbeidsveld. Dit laatste
kan ook worden gezegd van de kleinere eilanden,
waarvan de Socnda-eilanden en de Molukken de
belangrijkste groepen uitmaken. Hier is nog veel
werk te verrichten, waarbij vooral de vraagstuk
ken der zoögeographische verspreiding op den
voorgrond treden.
Wat eindelijk het. uitgestrekte Nederlandsche
gedeelte van Nicuw-Guinca betreft, hier is, even
als op het overige gedeelte ervan, nog slechts
pionierswerk verricht. Maar de talrijke weten
schappelijke expedities, in de laatste twintig jaar
naar dit merkwaardige land ondernomen, hebben
veel nieuws aan het reeds bekende toegevoegd en
rijke hoeveelheden materiaal opgeleverd, dat
voor een aanzienlijk deel reeds in bewerking is
genomen.
Voor de kennis der zeefauna hebben de vroeger
genoemde expedities, vooral die der Siboga, niet
alleen de grondslagen gelegd, maar ten aanzien
van talrijke diergroepen hebben zij dadelijk veel
meer dan dat gegeven. Op haar vruchtbaren
arbeid bouwt het instituut voor het biologisch
onderzoek der zeefauna te Batavia voort, waar
bij het tegelijk zijn aandacht schenkt aan vraag
stukken van ruimere strekking, zoowel in oeconornisehe, als in oecanografiscbe en andere rich
tingen.
Zooals zooeven reeds werd opgemerkt, trad,
om voor do hand liggende redenen, de occonomisclie studie der landfauna in sterke mate op
den voorgrond. Do groote culturen van suiker,
rijst, koffie, thee, kina, rubber enz. zijn in hevige
mate aan do aanvallen van allerlei schadelijk ge
dierte blootgesteld en het laat zich hooren, dat
do wig zo van optreden, ontwikkeling, versprei
ding en, ten slotte bestrijding ervan, inde eerste
plaats do aandacht der zoölogen in beslag nam.
Als gevolg hiervan zijn, vooral sinds ongoveer
1890, ten aanzien van allo takken van landbouw
uitvoerige onderzoekingen ingesteld en heeft
zich allengs een goed georganiseerde phytopathologische dienst ontwikkeld, zoodat thans kan
worden getuigd, dat Nederlandsch-Indiö in dit
opzicht bij geen onder land ten achter staat.
Het in 1919 verschenen werk van K. W. Dom
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mermann: „Landbouwdierk unde van Oostlndië” legt daarvan een duidelijk getuigenis
af.
III. Zoögfiographiscbe
Vraag
stukke n. Reeds eenige malen is in de voor
gaande bladzijden de zoögeographie van den In
dische» Archipel ter sprake gekomc'n. Er is wel
geen ander deel der aarde te noemen, waar op het
gebied van de verspreiding der dieren zich zulke
interessante problemen voordoen en het is daar
om geen wonder, dat zoögeographische onderzoe
kingen over dit gebied talrijk zijn geweest.
Om tot een goed begrip te geraken van de pro
blemen, die den zoögeograaf hier gesteld worden,
zij er aan herinnerd, dat de eilanden van den
Indo-australischen Archipel gestrooid zijn in de
zeeën, die Australië scheiden van Azië. Australië
du, het is te bekend om er lang bij stil te staan,
herbergt een dierbevolking, die men grootendeels primitief kan noemen. Tal van meer mo
derne dieren, de hoogere zoogdieren b.v., zijn
hier onbekend. Daarentegen hebben hier de af
stammelingen van diervormen kunnen voort
leven, die elders zijn uitgestorven.
De fauna van de Westelijke eilanden van den
Archipel, met name de Groote Soenda-eilanden:
Sumatra, Java en Borneo, vertoont geheel een
aziatisch karakter. Maar reeds op Gele bes wordt
het anders. Naar tal van dieren, die men op de
zoocven genoemde eilanden aantreft, zal men hier
tevergeefs zoeken. Daarentegen zal men enkele
australische vormen ontmoeten. Hoe Oostelijker
men komt, hoe grooter dit Australisch element
wordt om ten slotte op Nieuw-Guinea zoo zeer te
dominceren, dat de overeenkomst met Austra
lië, in het bijzonder met Noord-Australië, treffend
is te noemen.
Wat is de oorzaak van die groote verschillen in
fauna tusschen Oost en West ? Zoolang aangeno
men werd, dat alle diersoorten vanaf het begin
der schepping onveranderd hebben bestaan, kon
wel geen andere verklaring gegeven worden dan
die, welke Salomon Müller gaf, nl. dat het ver
schil veroorzaakt werd door verschil in klimaat
en in voedsel. Anders werd het toen Darwin en
tegelijkertijd Wallace de evolutie-leer ontwik
kelden. Voor Wallace, die toen juist den Archipel
bereisde, kwamen de problemen, naar wier oplos
sing hij gezocht had, in een geheel nieuw licht.
Hij zag in, dat de verspreiding van nieuw ont
stane soorten, voorzoover zij althans niet de
zee kunnen overzwemmen of overvliegen, door
de verdecling van land en water wordt be
paald en daar die verdecling door alle tijden heen
niet dezelfde is geweest, liet zich veel verklaren,
wat vroeger geheel duister was. Nu begreep hij,
waarom eilanden, zelfs als zij zoo dicht bij elkaar
liggen als in den Archipel, zoo dikwijls eigen
(endemische) soorten herbergen en zoo kwam hij
ook tot het inzicht, dat Australië langen tijd ge
isoleerd moet geweest zijn, ten gevolge waarvan
moderne soorten dit vasteland niet konden be
reiken en meer primitieve vormen, die elders
verdrongen en uitgestorven zijn, daar konden
blijven voortleven. Uit de overeenkomst, die tus
schen de fauna’s van de Groote Soenda-eilanden
en Azië bestaat, leidde hij af, dat die eilanden
eenmaal met dit continent verbonden waren en
bekend is de „lijn van Wallace”, die hij Oostelijk
van de Philippijnen, tusschen Romeo en Celebes
en tusschen Rali en Lombok trok als de schei-
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dingslijn tusschen een Aziatisch en een Austra
lisch gebied.
Talrijk zijn de onderzoekers, die zich na Walla
ce met de zoögeographie van dit gebied bezig hiel
den. Verscheidenen zijn reeds genoemd. Op het
door hen en anderen bereikte resultaat willen wij
nog even ingaan.
Max Weber zag in, dat voor de oplossing van
zoögeographische problemen een bestudeeringvan
de zoetwaterfauna van groot belang is, iets
waarop o. a. Günther en Von Martens reeds had
den gewezen. Op zijn reis, in 1SS8, door den
Archipel ondernomen, wijdde hij dan ook in het
bijzonder zijn aandacht aan die fauna en kwam
hij dientengevolge tot een zienswijze, die van die
van Wallace in enkele punten afwijkt. Zoo kon
door hem worden aangetoond, dat Celebes en de
Kleine Soenda-eilanden geen „Australische”,
maar een verarmd-Indischefauna, met bijvoe
ging van enkel Australische vormen herbergen en
dat de lijn van Wallace dientengevolge niet die
belangrijkheid heeft, welke de uitvinder er aan
toekende. Nog scherper kon dit door de neven
Sarasin worden aangetoond, die door hunne
reizen op Celebes een grondige kennis van de
fauna van dit eiland verkregen. Zij konden aantoonen, dat Celebes zijn Indisch-Aziatische fauna
door vroegere verbindingen met de Philippijnen
en Java verkreeg, niet echter van uit Borneo. Ce
lebes en Borneo hebben geen diersoort gemeen,
welke ook niet op Java of op de Philippijnen
wordt aangetroffen, slechts door tusschenkomst
van een dier eilanden konden dieren van Borneo
naar Celebes komen en omgekeerd. De lijn van
Wallace kreeg daardoor, althans voor het deel
tusschen de beide genoemde eilanden een nieuwe
betcekenis. De diepe straat-Makassar vormt een
belangrijke zoögeographische grens, wat ook met
de opvattingen der geologen overeenkomt (Molengraaff 1922). Westelijk daarvan — een blik op de
kaart doet het ons zien—liggen de Groote Soendaeilanden op een ondiep onderzeesch plateau, dat
hen met Azië verbindt. De geoloog Molengraaff
bevestigde vroegere berekeningen, dat het vastlcggen van water in den vorm van ijs aan de polen zoo
veel water aan den oceaan bij den evenaar onttrok,
dat het zooeven genoemde ondiepe onderzecsche
plateau, het „Socnda-plat” droog kwam te lig
gen. Tusschen Sumatra, Java en Borneo strekte
zich toon een laagvlakte uit, waarin de rivieren
van Oost-Sumatra en West-Borneo uitvloeiden
en zich vereenigden tot een machtigen stroom,
die Noordwaarts in de Zuid-Chineesche Zee uit
mondde. Deze hypothese kon Max Weber be
vestigen door een analyse van de zoetwatervisschen, welke de rivieren van Borneo en Sumatra
bewonen. Hij toonde aan, dat de vischfauna van
de rivieren van West-Borneo, welke nu in de
Socnda-zee uitmonden, meer overeenstemming
vertoont met die van de rivieren van Oost-Su
matra dan met die van \yést-Borneo, welke naar
straat-Makassar afwatereii. Strcsemann kon dit
nog nader bevestigen door een studie van de ver
spreiding der spechtsoorten van Sumatra. Slechts
soorten, welke laaggelegen bosschen bewonen,
hebben zich naar Java en Borneo verspreid en
komen op alle drie eilanden voor; de bergvormen,
welke van de verbinding door de laagvlakte geen
gebruik konden maken, zijn, op één uitzondering
na, op Borneo en Java onbekend.
Evenals de Groote Soenda-eilanden met Azië.
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moeten ook Nieuw-Guinea on Australië in den
ijstijd verbonden zijn geweest, zoonls Molengraaf!
aantoonde. Ook hier 13 een ondiep onderzeoschplateau, het Saliul-plat, dat Australië met NieuwGuinea, de Aroe-eilanden en enkele andere eilan
den verbindt. Door zoögeographen is reeds lang
zulk een verbinding aangenomen, al werd meestal
de tijd, waarin die bestaan heeft, vroeger gesteld.
Gedurende de suecesvolle Nederlandsche weten- ■
schappelijke expedities naar Nicuw-Guinea, die
in 1903 aan vingen, werd op instigatie van Max
Weber de zoetwaterfauna ijverig verzameld en
dientengevolge kon deze aan de hand van de
zoetwatervischfauna en steunende op do gege
vens uit andere diergroepen tot hetzelfde resul
taat komen, als waartoe Molengraaff op geolo
gische gronden geraakte, al meende Weber de
verbinding tusschen Nieuw-Guinea en Australië
eenigszins vroeger te moeten stellen.
Weber’s beschouwingen gaven Merton en
Roux aanleiding, de fauna van de Aroe- en Kcieilanden te verzamelen en aan De Beaufort, om
de zoetwaterfauna van Waigeoe en Ceram te on
derzoeken. Uit het onderzoek van de collecties
van Merton en Roux en speciaal uit de door Max
Weber bewerkte visschen kon het groote verschil
tusschen de fauna’s van deze twee eilanden-groepen worden aangetoond: De Aroe-eilanden, over
eenkomstig de verwachting, vertoonen in hun
zoetwaterfauna een Australisch element, dat op
de Kei-eilanden ontbreekt. Desgelijks vond ook
De Beaufort ditzelfde Australische element
onder de zoetwatervisschen van Waigeoe en
zocht hij daarnaar te vergeefs op Ceram. Aan de
hand van een analyse van de vogelfauna kon
laatstgenoemde bovendien het treffende ver
schil aantoonen tusschen de eilanden, welke met
Nieuw-Guinea en Australië op de Sahul-bank
liggen en die welke daar buiten vallen.
De geschiedenis van de fauna van deze
laatste eilanden, de eilanden dus tusschen de
Groote Soenda-eilanden en Nieuw-Guinea, is
zeer mocielijk te ontcijferen. Ten deele, wanneer
wij afzien van Cclebes, omdat die fauna minder
goed bekend is dan van andere eilanden van den
Archipel. Wel is waar heeft Kükenthal Halmahera
onderzocht, heeft de Freiburger Molukkon-expeditie op Boeroe en Ceram verzameld en de Elbert-expeditie op de Kleine Soenda-eilanden,
waar ook Weber vroeger verzameldo, maar toch
is de zootwaterfauna b. v. van vele dier eilanden
nog slecht bekend. Maar in de tweede plaat3 is
dit deel van den Archipel in tegenstelling mot het
stabiele Socnda-plat in het Westen en Sahulplat in het Oosten, een gebied met een zeer on
rustig bodemreliëf (Molengraaff 1922), waarin
in geologisch jongen tijd, die liet meest zijn
stempel op de huidige verspreiding der dieren
gedrukt heeft, waarschijnlijk talrijke verbin
dingen (?n verbrekingon van eilanden hebben
plaats gehad, waardoor allorlei uitwisseling van
diersoorten kon geschieden. Van Kampen heeft
er op gewezen, dat deze uitwisseling vermoede
lijk over sinalle land bruggen heeft plaats gehad.
Bij de studio der Amphibiün kwam hij tot het rosultaut, dat er in verhouding meer Indische vor
men van deze klasse Nieuw-Guinea hebben be
reikt, dan van andere. Dit is op zich zelf niets
verwonderlijks — niet alle diergroepen zijn even
oud en hebben van dezelfde verbindingen bij
hunne verspreiding gebruik kunnen maken, zoo-

167

als ook blijkt uit de studie, die Barbour van de
verspreiding der Reptielen maakte.
Maar wat in het geval van de Amphibiün
merkwaardig is en waarop Van Kampen dan ook
in het bijzonder wijst, is, dat onder de Amphibiün,
die Nieuw-Guinea van uit het Westen hebben
bereikt, er vele vormen zijn, die hunne ontwikke
ling in het ei doormaken en zich dientengevolge
van het zoete water min of meer geëmancipeerd
hebben. Het is te begrijpen, dat zulke soorten
nog gebruik konden maken van landverbindingen,
die b.v. voor zoetwatervisschen geheel ontoerei
kend waren.
Hoe die verbindingen in bijzonderheden ge
weest zijn, is nog niet opgehelderd. De Sarasin’s
nemen eene vroegere verbinding van Celebes met
de Molukken aan over de Soela-eilanden, zoowel
als eene minder belangrijke met de Kleine Soen
da-eilanden. Wat deze laatste eilanden betreft
heeft Weber aangetoond, dat de scherpe schei
ding tusschen Bali en Lombok, door Wallace
gelegd, niet kan worden volgehouden. De Kleine
Soenda-eilanden vertoonen ons een verarmde
Indische fauna, die wellicht vroeger rijker is ge
weest, maar door de hevige vulkanische uitbar
stingen in deze streken gedeeltelijk kan zijn ver
nietigd; misschien ook hebben nooit vele dier
soorten in deze smalle eilandenreeks kunnen
doordringen.
Van de marinefauna kan men in het algemeen
zeggen, dat zij uit drie categorieën samengesteld
is.
Uit universeele soorten, die dan in de eerste
plaats circumtropisch zijn. Ten tweede uit soor
ten, de meerderheid der fauna vormende, die in
ruimere of beperktere mate eigen zijn aan het
indo-pacifische gebied. Ten derde vrij talrijke
locale soorten, vooral door de Siboga-Expeditie
bekend geworden. Eerst de toekomst kan uit
maken, in hoeverre deze laatste beperkt zijn tot
den Archipel. Zij vinden wellicht hare verkla
ring in de zoogeographische en oecologische bizonderheden van de zeeën van den Archipel.
Gelegen tusschen den Indic en Pacific en een
overgang vormende tusschen het Orientaalsche
en Australische faunagebied, munten de haast 31
millioen quadraat-kilometeromvattende wateren
van den Archipel uit door physische en oecolo
gische verscheidenheid. Gedeeltelijk zijn het on
diepe zeeën, wier bodem gevormd wordt door
zand, torrigenen modder en detritus, afkomstig
van de koraal, die eilanden vormen of do kusten
omzoomen. Daarnaast treden diepe bekkens op,
die met diepten tot over 6500 M. tot de diepste
der aarde behooren. Zij zijn door nauwe straten
onderling verbonden en met de naburige oceanen.
Deze veelheid van levensvoorwaarden is oor
zaak van don rijkdom aan soorten. Kenmerkend
voor de diepzee van don Archipel is, dat zij wat
haar bodembodekkingen haar bewoners aangaat,
haast ongemerkt overgaat in hot sublitorale gobied: dat abyssalc dieren dus reeds in ondieper
water voorkomen dan men vroeger wist. Belangrijker nog is de vraag naar de herkomst der intorarchipelagische diopzeefauna, daar de diepe bek
kens heden door betrokkelijk ondiepe drempels
van de oceanische diepten gescheiden zijn. De
wordingsgeschiedenis dier bekkens is een geolo
gisch probleem, nog onlangs door Molengraaff
besproken.
Do uitkomsten der Siboga-Expeditie leiden,
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den zoögeograaf tot het besluit, dat er een tijd
moet geweest zijn, waarin ook de abyssale ge
deelten van den Archipel in ruimere communi
catie stonden met de wereld-oceanen, dan thans
het geval is en openstonden voor immigratie.
Omgekeerd lecren die uitkomsten verder, dat de
Archipel waarschijnlijk het oorsprongsgebied
was voor verschillende groepen van dieren, die
van hier uit over de oceanische diepten zich gin
gen verspreiden. Dit leidde tot het besluit, dat
de abyssale fauna van den Archipel oud moet
zijn, maar daaruit volgt niet, dat de huidige
configuratie der abyssen zelvo en dus van den
Archipel in zijn geheel oud moet zijn.
IV. Medische Zoölogie. Eerst sedert
betrekkelijk korten tijd is de zoölogie door den
Geneeskundigen Dienst in Nederl.-Indiü erkend
als een wetenschap, die binnen het kader der amb
tenaren van dien dienst, met het oog op de oplos
sing van vraagstukken, die de volksgezondheid
raken, beoefend dient te worden. Onder invloed
van De Vogel, Van Loghem e.a., is aan dit inzicht
practische uitvoering gegeven. Hoewel reeds voor
dien tijd zoölogische arbeid van bovengenoem
de strekking werd verricht, mag erkend worden,
dat die daarna in omvang zeer sterk is toegeno
men, een arbeid waaraan zoowel geneeskundigen
als zoölogen hebben deelgenomen. Geheel ge
scheiden daarvan is het zoölogisch werk in veterinairen dienst,dat reeds van veel ouderen datum is.
Deze zoölogische arbeid bestaat gedeeltelijk
uit „veldwerk” (bijv. bij malaria), zonder nauw
verband met een bepaald laboratorium; gedeel
telijk is het laboratoriumwerk en wordt verricht
in het Geneeskundig laboratorium (dir. Dr. H. W.
Hoesen) en het Centraal Militair Geneeskundig la
boratorium (dir. Majoor Dr. S. L. Brug) te Welte
vreden (Java), het laboratorium derSönèmbah
tabak Mij (dir. prof. dr. W. Schüffner) te Tandjong
Morawa (Deli-Sumatra), het Pathologisch lab.
(dir. Dr. H. Vcrvoort) te Medan (Deli-Sumatra),
het laboratorium van het Serdang Doctorfonds
(dir. Dr. Baermann) te Patocmboekan (Deli-Su
matra) en in de verschillende territoriale labora
toria in Ned.-Indië; voor dc veterinaire zoölogie
staat het laboratorium van den veeartsenijkundigen dienst te Buitenzorg open.
Een niet gering gedeelte van den verrichten ar
beid komt uit Nederlandsche laboratoria, waar
ook sommige der onderzoekers een deel hunner
opleiding genoten, met name de Afd. voor tropi
sche hygiëne van het Koloniaal Instituut te Am
sterdam (dir. Prof. Dr. J. J. van Loghem) en het
Instituut voor tropische geneeskunde te Leiden
(dir. Prof. Flu).
De zoölogische arbeid, verrichtten dienste van
de volksgezondheid in Ned.-Indië, laat zich als
volgt ind celen:
a. Werk verricht in verband met de studie der
epidemiologie en ter bestrijding van de builen
pest.
b. Id. id. van de amoebendysenterie.
c. Id. id. van de ancvlostomiasis.
d. Id. id. van de malaria.
e. Id. id. van de filariasis.
/. Id. en met de wering van de gele koorts.
4 a. Builenpest. De murphologiscbe onderschei
f, ding
van huisrat en sawah-rat (Mus rattus griseiventer Bonhote on M. r. diardii Jentink *)) door
*) Naar De Beaufort’s nomenclatuur.

Van Loghem op Sumatra’s Oostkust in 1909 ge
geven, werd door dezen bij het uitbreken der pest
op de Javnansche ratten toegepnst, De aandacht,
die aanvankelijk op de veldrat als pestbron ge
richt was geweest, werd daardoor op de huisrat
overgebracht, daar alle gevonden pestratten tot
liet huisraUypc behoorden.
Het resultaat va n het verdere onderzoek van Van
Loghem e.a. over de biologie van de huisrat, met
name het feit, dat deze in de bamboes, waaruit de
woningen der inlanders zijn opgebouwd, nestelt,
leidde tot de practische gevolgtrekking, dat ook
hier het vraagstuk der pestbestrijding tot dat der
woningverbetering kon worden teruggebracht.
Dit inzicht bleek bij zijne toepassing van groote
waarde te zijn,waardoor o.m.in de eens zoo zwaar
geteisterde afdeeling Malang (Java) de pest ge
heel verdwenen is. Otten heeft daarbij aange
toond, dat die rat een strikt huisdier is en niet op
de velden kan leven, zoodat de woningverbete
ring tevens tot de vernietiging van de huisrat
leidt. Hij vond verder, dat de zgn. „kleine huis
rat” (Mus concolor Blvth), in bergstreken een
veldrat, secundair tot huisrat kan worden, in stre
ken waar de grootc-huisrattenbevolking zeer ge
dund is, een omstandigheid, die de taak der wo
ningverbetering soms zeer bemoeilijkt.
De verkregen inzichten werden nader getoetst
aan en gesteund door onderzoekingen over de bio
logie der Ned.-Ind. rattevlooien, waaraan behalve
de reeds genoemden ook nog Flu, Swellengrebel
e.a. medewerkten.
b. Amoebiasis. Het door Schüffner reeds sinds
geruimen tijd vastgestelde feit, dat onder de koe
lies der tabaksondernemingen op Sumatra’s Oost
kust het verstrekken van goeden drank, wanneer
ze te velde arbeiden, voorkomt, dat ze uit de daar
stroornendc beekjes hun dorst lesschcn en dat zoo
doende de Amoebendysenterie voor een groot ge
deelte voorkomen kan worden, werd verklaar
baar door Kuenen en Swellcngrcbel’s onderzoek.
Zij toonden aan dat de cysten (d. z. afgeronde
vormen omgeven met een stevigen wand, die ook
buiten het menschelyk lichaam kunnen leven en
zoo de overgang van de parasiet van mensch op
mensch bevorderen) der dysenterie-amoebo in
schoon water tot één maand lang in leven kunnen
blijven, maar snel in sterk faccaal verontreinigd
water afsterven, zoodat het begrijpelijk is, dat het
heldere, door strooming vervcrschte beekwater
hun gunstig is. Zij toonden ook het voorkomen
van cysten van de dysenterie-amoebe aan bij
menschen, die niet bewust te voren aan de ziekte
hadden geleden (een ervaring later door oorlogswaarnemingon herhaaldelijk bevestigd). Verder
verbeterden zij de methode tot het vinden van
amoeben en hunne cysten in faeccs (zgn. „Eosinemethode”), waardoor dit onderzoek sneller en ze
kerder geschiedt, waarbij o.m. gevonden werd,
dat de cysten niet tegen uitdroging bestand zijn.
Eindelijk beschreven zij en met hen Brug, Flu,
Rodenhuis, diverse andere in den menschclijken
darm levende amoeben, die het van gewicht is om
te kennen, daar men ze met do dysenterie-amoebe
verwarren kan. Ten slotte bracht Bayer’s concontratiemethode do mogelijkheid, de cysten ook
daar aan tc toonen, waar ze in zóó klein aantal
voorkomen, dat men ze zelfs met de cosinemelhode niet meer vindt.
c. Ancylostomiasis. De belangrijkste onderzoe
kingen op dit gebied, vooral de vergelijkende stu-
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die over de werking van diverse vermifuga en de
toepassing ervan in de praotijk bij grootc bevol
kingsgroepen, valt geheel buiten ons kader. Hier
valt behalve de differentiatie der Nod.-Ind. ancylostomen in Ancvlostoma en Necator, door El
ders in 1911, vooral Baerrnanu’s onderzoek to
noemen. Hij toonde aan, dat de mijn worm larven
(die buiten het mcnschelijk lichaam een tijd lang
leven in vochtige aarde en van daaruit, via de
huid in het lichaam van een nieuwen gastheer
binnendringen) vooral te vinden zijn in de voch
tige aarde, onder de watervaten in de woningen
der inlanders en dat daar, wanneer die vochtige
plek met de bloote voet betreden wordt, de be
smetting wordt opgedaan; deze is dus een huisinfectie en bij de bestrijding zal naast worrnkuren
en verbetering der privaten, met den aard der
watervoorziening en de constructie van den vloer
der woningen deugdelijk rekening moeten wor
den gehouden. Schuurmans Stekhoven heelt
Baermann.’s vondsten ten deele kunnen beves
tigen.
d. Malaria. Schüffner en Swellengrehel begon
nen de systematische bowerking der Nederl.-Indi
sche Anophelinen en toen die met Van der Hevden’s medewerking eenmaal vergenoeg gevorderd
was, onderzochten zij de relatieve geschiktheid
der diverse soorten voor de overbrenging der ma
laria en hunne levensgewoonten als larve en ima
go. Aan dit onderzoek namen verschillende ande
ren deel, als Mangkoc Winoto, Achmad Mcechtar, Citroen, Nieuwenhuis en Tresling, van Breemen en Sunier, Walch en Sorgdrager e. v. a. Hier
bij bleek: lo. dat sommige Anophelinen inder
daad veel gevaarlijktr zijn (d. w. z. veel geschik
ter om de malaria van mensch op mensch over te
brengen), dan andere, al is de grens tusschen ge
vaarlijke en ongevaarlijke soorten (d. z. zulke
welke die geschiktheid niet of in geringer mate
bezitten), niet zóó scherp als men aanvankelijk,
misleid door de resultaten van elders verrichte
onderzoekingen, meende te mogen aannemen.
2o. dat de broedplaatsen van de larven der diver
se soorten wel is waar onderling soms zeer ver
schillen, maar dat het toch maar zelden mogelijk
is om broedplaatsen van beteckenis aan te wijzen,
die door een gegeven soort met practischo zeker
heid gemeden worden. Toch zijn daar uitzonde
ringen op en met name is Anopheles ludlowi
Theob. een soort, die eenerzijds de allergevaarlijk
ste Anopheles is, die we tot nu toe in Ned.-Indië
kennen en aan den anderen kant (ten minste op
Java) in de keuze harer broedplaatsen beperkt is
tot het brak water nabij de kust. Hier is het mo
gelijk, rekening houdend met die twee eigenschap
pen: bijzondere gevaarlijkheid en kieskeurigheid
op de broedplaatsen, hij de bodem-assainceringin
het bijzonder tegen die eeno soort op te treden
(„specics-assaincering”), wat een groote bespa
ring met zich brengt en zonder welke een bodemaesaincering in het groot zelfs meestal niet uit
voerbaar is.
Hoewel deze species-assaineoring, bij lang niet
op alle soorten en onder allo omstandigheden toe
passing kan vinden, werkt dit onderzoek op het
epidemiologisch inzicht toch zóó verhelderend,
dat een anophcles-analyse tegenwoordig als vast
nummer op het- programma van elke malariaexploratie voorkomt.
Mutatie mu tan dis laat zich dit ook zeggen van
de het eerst door Schüffner, vervolgens ook door
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Swellengrehel toegepaste systematische analyse
der plasmodicnfauna in het bloed van de bevol
king in een gogevon malariagebied. Deze analyse
wierp niet alleen een nieuw licht op de beteckenis
der gametenproductie bij malaria-parasietcn,
maar veroorloofde zich spoedig een beeld te vor
men omtrent don aard der onderzochte epidemie
(resp, endemie).
e. Filariasis. Nadat door Schüffner het voorko
men van filariasis (F. bancrofti) in Ned.-Indië
was vastgesteld, was het vooral Flu, die het voor
komen der parasiet in Batavia bestudeerde. Hij
concludeert uit zijn onderzoek, dat deze parasiet
daar lang niet zoo zeldzaam is, als men aanvan
kelijk meende en dat zijne cijfers vermoedelijk
zelfs nog te lang zijn.
f. Gele koorts. Deze ziekte, die in Ned.-Indië
niet voorkomt, zon er een gunstigen bodem kun
nen vinden, doordat het insect dat de ziekte over
brengt: Stegomyia fasciata er wèl leeft. Dit werd
het eerst nader bekend door den Hr. en Mevr. Van
Loghem—Pouw. Merkwaardig (ook ter beoordeeling van de elders in de actie tegen dit insect ver
kregen uitkomsten) is de op vele plaatsen gecon
stateerde achteruitgang van de frequentie dezer
soort. Ze wordt dan vervangen door de verwante
St. scutellaris, die daarbij, hoewel aanvankelijk
boschmuskiet, de allures van een huismuskiet vol
ledig aanneemt.
Wat de veterinaire zoölogie betreft, moeten wij
ons hier uit plaatsgebrek tot een korte aanduiding
beperken en noemen de onderzoekingen over Trypanosoma evansi (die de surra veroorzaakt) van
Penning, De Does e. a.; die over de runder-Piroplasmidae en de hen overbrengende teeken van
De Blieck en zijne medewerkers, eindelijk de stu
diën over de in huisdieren levende Hematoden,
waaraan de namen van -Smit, Soediro, Vav der
Schroeff, Vrijburg e. v. a. verbonden zijn.
Sedert korten tijd worden de veterinair-zoölogische onderzoekingen behartigd door den daar
voor aan het veeartsonijkundig laboratorium te
Buitenzorg aangestelden zoöloog, Dr. J. fl.
Schuurmans Stekhoven Jr.
(Dit artikel is in hoofdzaak hetzelfde als dat,
onder den titel: ,,The Zoology of the indo-australian Archipelago” in 1923, namens de Internatio
nale Circumpacifische Onderzoek-Commissie der
Kon. Academie van Wetenschappen te Amster
dam, gepubliceerd).
M. W.
BALOHANBAAI, op het eiland Wè, Noordkust
Sumatra, op ongeveer 95° 20' O.L., biedt in alle
moessons, doch vooraal in den Z. W.-moesson, ge
heel achterin eene veilige ligplaats aan. Do diepte,
die aan do Oostzijde van den ingang 45 en in het
midden 70 tot 80 vadem bedraagt, is aan het ein
de der baai, waar zich een schoon zandstrand be
vindt, nog tot op ongeveer 100 M uit den wal 16
vadem.
Eene ankerplaats met minder diepte dan 16
vadem is in de baai niet aanwezig. Aan de Oost
en Westkant van de baai steekt buiten de kust
eene smalle koraalbank uit, wraarop slechts eonige
moeten water staat.
Iets landwaarts in van het binnenste der baai
ligt de kampoeng Balohan, de grootste van het
eiland en woonplaats van hot hoofd van Wè. In
de nabijheid van dezen kampoeng zijn zoetwaterbronnon en een riviertje mot zoet water. By den
ingang der baai is aan den Westhoek ook zoet
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door het niet irrigeerbaar deel van dit landschap
water te y^rkrijgen. Zie Zeemansgids O. I. Arch.
bevloeid kan worden.
deel TL/
ARÈË. Sedert de invoering van de bestuursf {. BElfGALEN-P ASSAGE of Sawang Poeloe Wè,
reorganisatie (Ind. Stb. 1922 No. 451) behoort dit
A -O' ^ ae zeestraat tusschen de eilanden Brcuëh en Wè,
landschap tot de onderafd. Sigli der afdeeling Pi
is 11 zeemijl breed en zeer diep.
dië. De bevolking is zeer welvarend, velen drijven
In do Bengalenpassage loopt, voornamelijk in
handel o.a. ter afdeelingshoofdplaats Sigli.
den Oostmoesson, doch bijna het geheele jaar
ARON. Sedert de invoering der reorganisatie
door, een stroom om de N.W.
(Ind. Stb. 1922 no. 451) behoort dit landschap
Zie Zeemansgids O. 1. Arch. deel IL.tot de onderafdeeling Sigli der afdeeling Pidië.
!
BOEROE. Een eilandje, gelegen in de MalakaBAMBI en (III moekim) OENÖË. Sedert de in
•'
' passage, tusschen PoelgeAVèen Pedro-punt en bewerkingtreding van Ind. Stb. 1922 no. 451, be
hoorendetot de afdeeling Groot-Atjèh. Het eiland
hoort dit landschap tot de onderafdeeling Sigli
bestaat voornamelijk uit rotsblokken, waartusder afdeeling Pidië// ,ƒ) £
schen zich hier en daar plekken koraal bevinden.
BEUNGGA. Sedert de inwerkingtreding van
Water is niet aanwezig. Het eiland is omgeven
Ind. Stb. 1922 no. 451 behoort Beungga, als moe
door een rif van hooge steenen, die gedeeltelijk
kim van Tangsé tot de onderafdeeling Laraboven waterliggcn. Op dit rif staan meestal zware
Meuló der afdeeling Pidië. Vroeger was Beungga
branding en zware stroomrafelingen. Sinds 1S81
een zelfstandig gebied en hoorde tot de kawaj XII
is er een kustlicht, 19 M. hoog en zichtbaar tot
federatie, evenals Keumala Dalam en Geumpang.
op 12 zeemijlen. Zie Zeemansgids O. I. Arch. deel
Het gebied wordt doorsneden door de Kroeëng
II/
Baro en den transportweg van Lam Meuló naar
P ^„BREUËH (POELO) of Lam Poejang, vroeger
Geumpang: De Beungga vallei is ten deele be
gewoonlijk als P. Bras betiteld. Eiland benoorden
i/
vloeid (sawahs), doch hier en daar voor sawahAtjèh, en tot het gouv. Atjèh en Onderboobouw ongeschikt door den steenachtigen bodem.
righedeifbehoorende. Op de N.O. lijkste punt van
Wel dient het gebied voor weideplaats; vooral
het eiland aan den ingang van de Bengalen-pasveel lieden uit eigenlijk Pidië verzorgen hier hun
sage, die het van Poeloe Wè scheidt, is in 1875 een
vee. Te Lbo* Iveutapan, welke plaats thans per
vuurtoren gebouwd, die de Willemstoren ge
automobiel te bereiken is, wordt over de Kroeëng
noemd is, en waarvan het licht thans tot ± 59
Baro een brug van 45 Meter gebouwd.
K.M. in den omtrek zichtbaar, veel bij brengt tot
BEUREUNOEN. Een plaats in het landschap
de veiligheid van de vaart van Europa en BritschKeumangan. Keumangan behoort sedert de in
Indië op Malaka, Singapore, China en Japan,
werkingtreding van Ind. Stb. 1922 no. 451 tot de
daar sedert de ontsteking van dat licht de ingang
onderafdeeling Sigli, afdeeling Pidië. Er is een
van de straat van Malaka goed kan worden ver
zeer bloeiende keudé en pasar. Aanwezig is een
kend, en de meeste stoomschepen sedert den korGouv. school 2e kl.; de landbouwschool is sedert
teren weg door de Bengalen- en Malakapassage
1921 opgeheven. In de koeta van den Oelèëbanemen (Vgk. ATJÈH). Het eiland heeft een grillang, die hier woont, staat een geheel met hout
ligen vorm, waardoor vele baaien gevormd wor
den, waarvan echter geen enkele eene veilige lig snijwerk versierd, zeer groot Atjèhsph huis, dat
een merkwaardigheid is van Pidië./
plaats in beide moessons aanbiedt. Het terrein is
zeer ongelijk met bergruggen van 500 M. hoogte,/ £ GEUMPANG. Sedert do inwerkingtreding van
waarvan de hoogste top de Tjeumö, ongeveer.; vind, Stb. 1922 no. 451 behoort Geumpang tot
de onderafdeeling Lam Meuló der afdeeling
midden op het eiland ligt en 700 M. hoog is. In de
Pidië. Vroeger helioorde dit gebied tot de kawaj
valleien, evenals achter vlakke stranden, zijn sa
XII federatie,^
wahs en ladangs. Vooral aan de Zuidkust, waar
GIGIËNG. sedert de inwerkingtreding van Ind./
een betrekkelijk breed, vlak terrein is, treft men
Stb. 1922 no. 451 behoort dit landschap tot do
kampoengs aan met vele klapperbosschen en sui
onderafdeeling Sigli, afdeeling Pidië. Behalve van
kerrietvelden tegen de heuvels. In het N.W. ge
rijst en klappers leeft de bevolking van vischdeelte zijn eenige pepertuinen van geringen om
vangst en veeteelt. Het landschap wordt door
vang. De bevolking is gering. De kust rijst voor
sneden door den landschapsweg Sigli-Keudó lö
het grootste gedeelte rotsachtig en steil uif zee
Leubeu en den asweg van Sigli naar Meureudoe^y
op. Zie Zeemansgids O. I. Arch. deel
fiLOEMPANG PAJONG. Sedert de inwerking
DIAMANTPUNT. Oostelijke punt An de N.treding van Ind. Stb. 1922 no. 451 behoort dit
kust van Atjtth,- gelegen op 5° 16' 32" N.B. en
97° 30' 49" O.L., is een lage, zandige hoek, waar landschap tot de onderafdeeling Sigli der afdee
ling Pidië. De bevolking is welvarend; evenals de
binnen eene kleine, met hoog water slechts even
rest van Pidië zijn alle sawahgronden gcirrigeerd.
droogblijvende en met tjemaraboomen bezette
Rijstbouw, klapper- en pinang-cultuur be
ens
grasvlakte. De kustlijn schijnt daar langzamer
veeteelt zijn de bronnen van inkomsten/
hand meer binnenwaarts te dringen. Voor deze
hoek strekt zich in Noord-Westelijke richting / 2^/KLIWON (aanvulling van II, bl. 35l). Is klieene breede, harde zandbank uit. Op deze zand (Kton de titel van zgn. onderregenten in de Vor
stenlanden (IV, bl. 35, 029), het was mede de be
bank op ruim 2 K.M. afstand van de kust, staat
naming van zekere voormalige hoofden in liet
sedert 1905 een op schroefpalen gebouwd kust
rechtstreekse!) gebied van Java, die tusschen re
licht, 27 M. hoog en 15 zeemijl zichtbaar. Zie
gent en districtshoofd in stonden (1, bl. 280), en is
Zeemansgids O. 1. Arch. deel J^/
nog altijd de naam van het dorpshoofd op MadoeV
ANDEUË en LALA. Sedert de invoering van de
■
-bestuursreorganisatie in Atjèh en O. (Ind. Stb.
ra (.Madoereesch: kalèboep). Voor kliwon als pa
sardag, zie boven bl. 09/
1922 no. 451) behoort dit landschap tot de onder
afd. Lam-Meulö der afdeeling Pidië.
< .■'/.JAPANNERS IN DEN MALEISCHEN AR
CHIPEL. Historische inleiding. Uit
Door den dienst der irrigatie wordt thans een
aquaduct over de Kroeëng Lala gebouwd, waartal van bronnen, zoowel Japansche als Westei
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JAPANNERS IN DEN MALEI.SCHEN ARCHIPEL.
sche blijkt, dat in het eind van de 10de en het be 
gin van de 17de eeuw Japanschc sehepen de wa
teren van den Indischen archipel plachten te be
zoeken. Eene uitgave vanwege het Japanschc
Departement van Buitenlandsche Zaken van
1916 schrijft: ,Het Maleische en het Japanschc
ras zijn in oorsprong verwant; dc Minahassers
noemen zichzelf afstammelingen van Japanners,
ook hebben zij allerlei Japanschc overleveringen.
De bouw der huizen,de vorm der omheiningen,
van grafzerken enz. komt overeen met die in Ja
pan. Ook komen onder de persoons- en voor
werpsnamen Japanschc woorden voor. Volgens
een Hollandschen zendeling op J3anda is het fort
Oranje-Nassau in 1017 door Japanners gebouwd.
Op het einde der Ashikaga-periode (1338 -1597)
gingen onze voorvaderen op zeeroof uit en strek
ten hun strooptochten uit niet alleen tot China
en Korea, maar ook tot den Indischen archipel;
ook werden op het eind der 10de eeuw handels
schepen uitgerust, Op oude Japanschc zeekaarten
komen de Indische eilanden voor.” 1)
Andere Japansche bronnen melden, dat de
koopvaardijvloot in 1017 197 vrij groote schepen
telde.
In December 1000 ontmoette Olivier van Noort
in de buurt van Manilla een Japansch schip,
waarvan hij meel, visch, ham en strootouw in ruil
ontving voor lijnwaden en geweren; in Januari
1601 trof hij in de wateren bij Borneoeen anderen
Japanschen koopvaarder onder bevel van een
Portugeeschen kapitein.
Een brief van Hendrik Brouwer, Opperkoop
man in Japan aan Gouverneur-Generaal Both
van 13 Februari 1013 meldt o.a.: „Nadat wij hier
verscheiden beraadslagingen hebben gehouden,
hebben wij hier ook besloten een flinke Japansche
goed bemande bark tegelijk met dit schip aan U
te zenden.”
In het vermaarde proces naar aanleiding van
een voorgenomen aanslag der Engelschen op Am
bo njn 1023 zijn Japansche soldaten betrokken en
bij dc verovering van Groot Banda zijn twee com
pagnieën Japanners in het vuur gebracht.
Op het erf van het Japansche G'onsulaat-Generaal te Weltevreden bevindt zich een grafsteen
(te Batavia, aangetroffen) met het volgende op
schrift:" „Hier rust d’eersame Mickiel T’sobe
Christen Japander gebooren tot Nangasacki den
XV August Anno 1606 obiit den XIX April
Anno 1003”.
Waar er dus allerlei bewijzen zijn voor de aan
wezigheid van Japanners in den Indischen archi
pel in de eerste helft van de 17de eeuw, is het zeer
merkwaardig, dat men in de twee en een halve
eeuw daarna ze niet meer aantreft en het is daar
om noodig hiervan eene verklaring te geven.
Omstreeks 15-11 kwamen voor het eerst Euro
peanen, nl. Portugeezen en Spanjaarden, naar
Japan en gedurende zestig jaren waren hunne
1) De veronderstelling, dat de Minahassers
en*ook wel, dat de Boegincezen afstammelin
gen zijn van Japanners is een geliefd onder
werp van artikelen in Japanschc tijdschriften,
die een politiek van expansie naar den Indi
schen archipel voorstaan. Inderdaad bestaat
er uiterlyk menigmaal eene treffende gelijkenis
tusschen Japanners en Minahassers. Voor het
overige moet men de theorie geheel laten voor
rekening van de Japansche schrijvers.
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schepen de eenigo VVcstersche, die dat land be
zochten. Berichten omtrent Japan werden naar
Holland gebracht door Dirk Oerritsz, die in dienst
der Portugeezen gevaren had. In 1595 gaven de
•Staten van Holland opdracht den Noordelijken
zeeweg naar China, Japan en Indië te zoeken, een
poging, die geen succes had. Op particulier ini
tiatief werden in Juni 1598 vijf schepen uitgerust
om via Straat Magelhaes naar Japan te varen
Van deze vloot, met 491 koppen bemand, bereik
te alleen dc „Liefde” in deerniswaardigen toe
stand in April 1000 de Noordkust van het Japansche eiland Kjocsjoe (Kyushu). Slechts vier en
twintig man waren nog in leven, en daarvan
stierven er den dag na aankomst nog drie van
uitputting.
Destijds was de regeeringsmacht in handen van
Shogun Ieyasu uit het geslacht der Tokugawa’s.
Ievasu wenschte allen vreemdelingen gelegenheid
te geven vrijelijk met Japan handel te drijven en
wilde ook handel en scheepvaart met het buiten
land bevorderen. In 1002 richtte hij zelfs tot den
Spaanschen gouverneur van de Philippijnen het
verzoek hem scheepsbouwers te zenden, aan welk
verzoek niet werd voldaan. Onder Ieyasu’s be
wind was er dus geen sprake van de later gehul
digde politiek van afsluiting van het land en we
ring van vreemdelingen. Ook tegenover de schip
breukelingen van de „Liefde” betoonde de Ja
pansche Regcering zich welwillend en liberaal,
ondanks gestook van Portugeezen en Spanjaar
den. Door het verlies van het schip konden de
Hollanders niet terugkeeren; echter werd het in
1003 in Japan bekend, dat te Patani ter Oostkust
van het Maleische schieredand eene Hollandsche
faetory gevestigd was. De daimio van Hirado
rustte nu op eigen kosten een schip uit, waarmede
de Hollanders vertrokken. In December 1605 ar
riveerden zij te Patani. Zij waren in het bezit van
een handelspas van Shogun Ieyasu, waarbij hun
vergund werd Japan te bezoeken en er handel te
drijven. Van deze vergunning is gebruik gemaakt
door koopman Van Santvoort van de „Liefde”
om voor eigen rekening van Patani uit handel te
drijven met Japan. Hij leverde peper, zijde en
rogviseh-huiden in ruil voor graan.
De lotgevallen van de expeditie, waartoe de
„Liefde” behoord had, waren in Holland nog
niet bekend, toen de Hoeren XVII besloten Prins
Maurits uit te noodigen een brief te schrijven aan
den „Keizer” (ten rechte den Shogun) van Japan
met het verzoek den Hollanders het vrije han
delsverkeer toe te staan. Het antwoord van den
Shogun van 21 Juli 1009 bevestigde de rechten
van vry verkeer, welke reeds bjj bovengenoemden
handelspas waren geschonken. Voorts schreef de
Shogun: „zoo Uwe Majesteit” (aangezien een
Oostersch volk zich moeilijk een begrip zou kun
nen vormen van den republikeinschen staatsvorm
had men het doen voorkomen alsof Prins Maurits
souverein vorst der Nederlanden was), „beamb
ten herwaarts zendt, zal hun land gegeven wor
den. opdat zij huizen kunnen oprichten, waar het
hun behagen moge zich te vestigen.”
Dezelfde liberale opvattingen als van Ieyasu
werden gehuldigd door zijn opvolger Hidetada;
door dezen werd in 1017 de handelspas ver
nieuwd. Daarna is er echter geleidelijk eene algeheelc verandering gokomon in de houding van de
Japansche Regcering ten aanzion van verkeer met
het buitenhuid.
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De Portugeezen streefden ijverig naar verbrei
ding van het Katholicisme en vele machtige daimios aanvaardden dezen godsdienst of knoopten
althans vriendschappelijke betrekkingen met de
zendelingen aan in de hoop daarmede den winstgevenden buitenlandschen handel tot zich te trek
ken. De toenemende rijkdom en machtsontwik
keling van deze edelen leidden tot botsingen met
de centrale Regeering en eindelijk in 1635 tot een
opstand, welke in bloed gesmoord werd. Het Ka
tholicisme werd uitgeroeid en aan Japanners,
die eenmaal het land verlaten hadden, werd op
straffe des doods verboden daar terug te keeren.
In 1636 werd een edict uitgevaardigd gelastende,
dat alle Japansche schepen van Westerschen
bouw of geschikt voor de groote vaart moesten
worden vernietigd. In 1639 kwam er last om alle
Japansche vrouwen, die kinderen hadden van
Hollanders of Engelschen met die kinderen per
eerste scheepsgelegenheid naar Jacatra te zen
den; voorts werd verboden, dat Japansche vrou
wen met Hollanders zouden huwen of omgang
met hen hebben.
Hoewel het dezen bannelingen verboden was
ooit naar Japan terug te keeren, was het haar ge
oorloofd met familiebetrekkingen in Japan te
correspondeeren. Enkele van deze brieven zijn
nog bewaard gebleven en in het bezit van verza
melaars, o.a. een epistel van zekere Cornelia, ver
moedelijk een dochter van Cornelis van Nyenrode, Directeur van de Factory te Hirado.
In 1640 werd de Hollandsche Factory, die aan
vankelijk te Hirado gevestigd was, overgebraeht
naar Deshima, een eilandje bij Nagasaki. Allen
anderen vreemdelingen werd het verkeer met Ja
pan en het verblijf aldaar verboden. Zoo was dan
gedurende meer dan twee eeuwen de vestiging op
Deshima de eenige schakel, die Japan met de bui
tenwereld verbond.
In de eerste helft van de 19de eeuw begint de
aandacht van de buitenwereld zich op Japan te
vestigen. Engelsche en J^ponscTie walvischvaarders, die in Japansche wateren schipbreuk leden
of tekort aan scheepsbehoeften hadden, werden
bedreigd met vernietiging van hun schip en dood
of gevangenschap der bemanning. In 1825 werd
zelfs zulk een gedragslijn tegenover alle andere
dan Hollandsche schepen uitdrukkelijk voorge
schreven. Herhaaldelijk hebben de Hollanders op
het gevaarlijke van een dergelijke politiek gewe
zen. Na 1842 werd het edict van 1825 in zooverre
verzacht, dat men schepen, die door orkanen of
gebrek naar Japan gedreven werden, vriéndelijk
moest bejegenen. Vermoedelijk is deze verzach
ting te danken aan het machtsvertoon van Enge
land, dat in 1842 van China openstelling van
eenige havens verkregen had.
Merkwaardig in dit verband is het feit, dat Ko. ning Willem II den 15den Februari 1844 een
brief schreef aan den Shogun, welke eene dringen
de aanmaning bevatte om de wetten tegen de bui
tenlanders te verzachten. De Koning wees er op,
dat de concessie, welke in 1842 gedaan was, niet
ver genoeg ging en dat eene weigering om vreem
de schepen tot het handelsverkeer toe te laten on
vermijdelijk tot rampen voor Japan zou moeten
leiden. Den 4den Juli 1845 werd hierop namens
den Shogun geantwoord. De goede raad werd ge
waardeerd, doch de Shogun handhaafde de poli
tiek der gesloten deur: „ons vertrouwelijk,
vriendschappelijk verkeer bepaalt zich tot Korea

en Lioe Kioc, het handelsverkeer tot Uw Edel
Rijk en China. Met al wat buiten deze is mogen
wij niet opnieuw in verkeer treden.”
De ontdekking van goud in Californic in 1848
leidde tot de opkomst van steden op de Westkust
van Noord-Amerika en plannen werden gemaakt
voor een stoomvaartlijn van San Francisco naar
China. Daartoe was het echter dringend gewenscht onderweg een kolenstation te hebben en
daartoe was Japan aangewezen. Aangezien her
haalde pogingen van Amerikaansche en Engelsche afzonderlijke oorlogsschepen om relaties met
de Japansche Regeering aan te knoopen gefaald
hadden, besloten de Vercenigde Staten in 1852
eene expeditie uit te rusten, die wel is waar een vol
komen vreedzaam karakter zou dragen, maar
toch ook eene machts-demonstratie zou wezen. In
Juli 1S53 ankerde Commodore Perry met vier
stoomschepen in de baai van Yedo en bracht een
brief van den President voor zijn „grooten en goe
den vriend” den Shogun. In Februari d.a.v. ver
scheen Commodore Perry ten tweeden male, thans
met een eskader van zeven schepen, om het ant
woord te halen. Na veel discussie werd 31 Maart
1854 een verdrag gesloten, waarbij de havens van
Shimoda(op het schiereiland Izu) en Hakodate (op
het eiland Yezo) voor A merikaansche schepen wer
den opgengesteld, terwijl aan Amerika de be
voegdheid werd verleend te Shimoda consuls aan
te stellen. Spoedig daarop volgden soortgelijke
tractaten met Engeland. Rusland en Nederland.
De toelating der vreemdelingen verwekte veel
ontstemming en leidde ten slotte in 1868 na een
periode van binnenlandschen strijd tot den val
van het Shogunaat en het herstel van den Mikado
in de werkelijke macht. De tegenstanders van
den Shogun, die onder de leuze „verdrijving
der vreemdelingen” de Tokugawa’s hadden ten
val gebracht, zagen echter zeer goed in, dat Ja
pan zich naar de wenschen van de Westerlingen
zou moeten voegen en zichzelf Westersche be
schaving moest eigen maken, wilde het zijne on
afhankelijkheid handhaven en zich eene plaats
verzekeren in de rij der mogendheden. Achtereen
volgens werden verschillende wetten op Westersclien grondslag ingevoerd, spoor- en telegraaflij
nen aangelegd, stoomvaartmaatschappijen opge
richt, banken en Kamers van Koophandel inge
steld, leger en vloot gereorganiseerd, enz. enz. De
oorlog met China (1894—95) en die met Rusland
(1904—5) openbaarden aan Europa tot welk
eene macht het Oostersche rijk gestegen was.
Handelsverkeer tusschen .) apan e n Nederlandse h-I n d i ë. Vóór
1896 is nauwelijks van eenig rechtstreeksch han
delsverkeer sprake. Het aantal Japanners was in
Indië zeer gering en de weinigen, die er waren,
behoorden, behalve wellicht enkele uitzonderin
gen, tot de heffe des volks, prostituees met haar
onguren aanhang en allerlei ongewenschte ele
menten.
De inlijving van Formosa na den oorlog mot
China bracht Japan zooveel dichter bij ons ge
bied en leidde tot eene verhoogde belangstelling
in de Indische gewesten.
Volgens de statistieken, uitgegeven door hot
Indische Departement van Financiën, bedroeg de
in- en uitvoerhandel met Japan vóór 1896 slechts
enkele duizenden guldens. Hierbij — en ook bij
volgende gegevens — dient echter wel in aanmer
king genomen te worden, dat deze statistieken
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geen licht verschaffen omtrent handelsgoederen,
die te Singapore óf te Hongkong zijn overgeladen.
Ook de jaren 1896 t/m. 1899 toonen nog weinig
vermeerdering van den rechtstreekschen invoer.
De export van petroleum en aardolie wordt van
eenig belang en die van suiker neemt gestadig
toe. In 1900 werden bijna 20.000 ton steenkolen
ingevoerd en worden als uitvoerartikelen ge
meld: copra, drogerijen en medicijnen, indigo,
aardolie, suiker.
Hieronder volgt een statistiekje van den groei
van het handelsverkeer tusschen Ned.-Indië en
Japan in het tijdvak 1900 t/m 1921.
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Toen door den wereldoorlog het verkeer met
Europa verbroken was, heeft het handelsverkeer
met Japan eenc groote vlucht genomen. Vele
Japanschc producten hebben echter hunne plaats
op de markt in Indië niet kunnen handhaven,
toen Europa weder kon leveren. In de laatste ja
ren van den oorlog en daarna zijn de kosten van
levensonderhoud en daarmede ook de productie
kosten van alle voortbrengselen in Japan tot on
gekende hoogte gestegen; het voordeel, dat Japan
bezat tegenover Europa en Amerika, van goedkoope werkkrachten, is geheel te loor gegaan.
Door sommige Japanschc firma’s zijn waren ge-

Invocr uit Japan in Nederlandsch-1ndië in millioenen guldens:
1900
0.3

1905
2.4

1910
3.2

1911
3.8

1912
4.9

1913
6.8

1914
6.6

1915
12.8

1916
27.3

1917
54.8

1918
114.6

1919
77.1

1920
134,1

19l8
77.8

1919
180.9

1920 1921
140.- 109.1

1921
86.1

Uitvoer uit N cderlandsch-Indië naar Japan in millioenen guldens:
1900
4.8

1905
12.9

1910
16.9

1911
11.5

1912
21.4

1913
35.8

1914
19.2

1915
15.6

1916
18.1

1917
31.3

Statistiek van de voornaamste handelsartikelen in hel verkeer tusschen Ncd.-Indië en Japan in het
tijdrak 1916 t/m. 1921.
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Invoer (in duizendtallen guldens).

i

I

Aardewerk: borden.........................
id.: kopjes en schoteltjes ....
Automobielbanden . .....................
Bier in flesschcn............................
Cement in vaten.............................
Garens van katoen.........................
andere.............................
id.
Geneesmiddelen.............................
Glaswerk (lampcglazen) ....
id.
(8topflesschen)................
Glas en glaswerk n.a.g...................
Hout- en houtwerk.........................
Katjang këdëló (sojaboonon). . .
Klecdcren.........................................
Kramerij.........................................
Lucifers.............................................
Manufacturen, katoen ongebleekt
id.
gebleekt .
id.
id. geverfde, gedrukte, bonte
Mest (fosfaten en superfosfaten) .
„ (zwavelzure ammoniak) . .
„ (andere soorten)................
Modowaren.....................................
Papier en papierwerk.....................
Rijwielbanden.................................
Sigarctton.........................................
Steenkolen en cokes....................
Thee.................................................
Ijzer, staal en ijzerwerk ....

1916

1917

1918

1919

1920

1921

55
147
50
334
1263
780
26
217
208
154
453
863
35
2072
1694
780
96
479
2985

272
668
647
841
2258
712
26
367
193
75
566
1056
103
2529
2541
1717
443
2573
7465

97
785
1827
434
122

3753
920
2448
1189
415

548
792
1750
1778
4416
708
25
913
331
78
920
1621
272
3910
3261
5024
4966
6892
19020
1034
3010
1241
2400
5201
686

2273
1205
841

2946
2026
802

6338
2835
3550

677
238
3719
2491
2442
313
26
588
372
82
913
2215
97
2738
2133
3820
9473
4069
10641
723
720
260
1456
1702
482
45
2121
2105
2022

1034
836
2435
1354
5042
1154
28
412
312
99
993
2662
314
2844
2225
5033
24039
10957
31050
217
S002
1048
2145
1184
1270
3
36S0
2768
1240

1453
1227
3418
1653
4926
1001
25
371
606
295
1220
2060
1113
3594
2853
2615
16316
4458
11322
612
42
2
24S6
932
672
339
4430
3295
840

U i t v o e r (in duizendtallen guldens).
Aardolie- (vloeibare brandstof)
id. (petroleum) ....
prod. (benzine)......................
id. (paraffine) ....
Copra......................................
Kinabast..............................
Suiker..................................
Tin.........................................

1042
542
423
9040
1591

487
434
2504
3774
430
13255
2968

9110
8100
3S8
4712
4331
1436
5066
1291
4236
2971
6058
4638
1424
114
6907
979
417
423
43738 150381 108245
2237
5408
2421

21961
5329
3530
4628
763
1071
66550
2167
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en de cultures van Japanners. Ten gevolge van de
leverd van inferieure kwaliteit en niet beant
malaise in de jaren 1921 en volgende hebben zij
woordende aan het monster. De „boom” van den
zich zeer moeten beperken in het verlecnon van
uitvoerhandel in en kort na den oorlog is oorzaak
credieton.
geweest, dat in Japan tal van handelshuizen als
De Kanan-Ginko is opgericht voornamelijk
paddestoelen uit den grond zijn verrezen, die zich
met het doel om samenwerking te bevorderen
op den export zijn gaan toeleggen. Zucht naar
tusschen Formosanen (d.w.z. Chineezen van Forsnelle groote winsten was hunne drijfveer veeleer
mosa, die Japansch onderdaan zijn) en Japanners.
dan de ernstige bedoeling zich deze nimmer weHaar werkkring is voornamelijk die van een landderkeerende gelegenheid ten nutte te maken om
bouw-crediet-bank.
een permanent afzetgebied te vinden.
Handelsh u i z e n. Enkele zeer groote JaOnder den invloed van de zich herstellende
pansche handelshuizen hebben agentschappen in
Europeeschc concurrentie is de import in krame
Ned.-Indië. Op pag. 175 volgt een staat van
rijen, stopflcsschcn, papier, bier sterk achteruit
de voornaamste Japansche maatschappijen en
gegaan. Daarentegen heeft de Japansche import
firma’s, die in Ned.-Indië gevestigd zijn.
de markt blijkbaar blijvend veroverd voor de ar
Behalve bovengenoemde groote handelshuizen
tikelen: rijwielbanden, goedkoop aardewerk,
vindt men op alle plaatsen van eenig belang Ja
lampeglazen, lucifers. De invoer uit Japan van
pansche winkels, handelaren in kunstvoorwerpen,
ruwe, ongebleekte katoen bedroeg in de jaren
kramerijen, toiletartikelen, speelgoed, patentme1920, 1921, 1922 respectievelijk 55 %, G7 % en
64 % van den totalen invoer. Voor gebleekte ka dicijnen enz. Ook vindt men hier en daar fotogra
fen, barbiers, rijwielreparateurs enz.
toen bedragen deze cijfers 15 %, 9 %, 3 %, voor
C u 11 u u r-o ndernemingen. Op pag.
geverfde, bedrukte en bontgeweven katoen 33 %,
J76 volgt een staat van de voornaamste Japan
29 % en 42 %.
sche cultuur-ondernemingen op 1 Juli 1922.
Onder de artikelen van uitvoer van lndië naar
Op verschillende plaatsen vindt men voorts
Japan trekken de aandacht aardolie en
Japanners, die zich bezig houden met aanplant
suiker.
van gewassen op kleine schaal, winning van sagoe
Stookolie voor de vloot wordt geregeld door
enz.
marinc-tankschepen gehaald van Tarakan.
I n d u s t r i e. Eigenlijke industrie wordt ner
In den suikerhandel verdringen de Japanners
gens door Japanners bedreven, behalve een tameer en meer de anderen van de markt. Van den
piocafabriek te Koeningan in Cheribon en eene te
oogst 1921 en 1922 werden gekocht door:
Tangërang. Suikerfabrieken zijn hierbij be
1921
1922
8.632.077 pis. 7.577.513 pis.
schouwd ais ondernemingen van landbouw.
Europ. firma’s
V i s s c h e r ij. In de wateren van den Riouw
7.146.618
9.992.233
Japansche id.
5.576.806
5.250.066
archipel treft men veelal Japansche visschers aan,
Chineeschc id.
481.047
Britsch Indiërs
769.400
die te Singapore gevestigd zijn en hun vangst al
230.580
Arabieren
daar ter markt brengen. In de wateren van Balik205.875
Van den oogst 1923 was op 10 April 1923 reeds —pappan (O. Borneo) en Totok (Gelebes) wordt ook
verkocht aan:
door Japanners gevischt. .Op Boeton en te Dobo
Japansche firma’s
4.644.540 pis.
(Aroe-eilanden) vindt men Japansche .parelvisEuropeeschc id.
582.350
schers.
Britsch Indiërs
2S0.000
Veeteelt. In de Minahasa wordt door een
Chineeschc firma’s
202.350
Japanner een varkensfokkerij gedreven.
Japan is niet alleen de grootste consument van
Scheepvaart. Het bezoek van Japansche
de suiker van Java, doch ook de grootste distri schepen aan de havens van Nederlandsch-lndië
buant. Zoo goed als het geheele Verre Oosten be is in de laatste jaren belangrijk toegenomen: in
hoort tot de clientèle van Japan, met uitzonde
1912 kwamen 103 Japansche schepen, metende
ring van het gebied van Hongkong, waar Euro netto 694.000 M3; in 1922 waren deze cijfers ge
peanen en Chineezen nog de overhand hebben,
stegen tot 590 schepen, metende 4.088.000 M*.
maar waar toch ook de concurrentie van Japan
Gedurende den tijd, dat de suiker van .lava
ners zich geducht doet voelen.
wordt afgescheept, bezoeken vele Japansche
Bankweze n. Er zijn in Ncderlandsch-Jnvrachtschepen de havens der Noordkust in z.g.
dië drie Japansche bankinstellingen, de Bank of
wilde vaart. Daarnaast hebben echter ook ver
Taiwan, (Taiwan Ginko), de Yokohama Specieschillende reederijen vasle lijnen geopend.
bank (Yokohama Shokin Ginko) en de China &
De Osaka Shosen Kaisha heeft een maandelijkSouthern Bank (Kanan Ginko). De Bank of Tai schen vraoht- en passagiersdienst tusschen Java
wan (kapitaal 60.000.000 yen) is sedert 1915 in
en Japan, waarbij ook Makasser wordt aange
lndië gevestigd. Aanvankelijk had zij alleen een
daan; bovendien een veertiendaagschen dienst
agentschap te Soerabaja; in 1916 en 1918 werden
tusschen Java en Bangkok via Singapore; de
ook agentschappen"''!*}-Semarang en Batavia
Nanyo Yuscn Kaisha heefteen drie we koly ksc hen
geopend.
■
dienst tusschen Japan en Java; op de thuisreis
De Yokohama Speciebank vestigde zich op Ja
wordt Balikpapan aangedaan; de Toyo Kisen
va in 1919 en heeft agentschappen te Batavia en
Kaisha heeft een passagiersschip in de vaart ge
Soerabaja. Het kapitaal bedraagt 100.000.000
bracht, dat een zcswekelijkschen dienst onder
yen.
houdt tusschen Batavia, Semarang, Soerabaja en
De Kanan Ginko heeft sedert 1919 een agent Japan. Do schepen der Nippon Yusen Kaisha en
schap te Semarang (kapitaal 10.000.000 yen).
die der Yamashita Kaisha doen op ongeregelde
De banken genieten steun van de Japansche
tijden Indische havens aan.
regeering, het Gouvernement van Formosa en de
Plannen bestaan tot het openen van een lijn,
Bank of Japan. Hare werkzaamheid heeft zeer
die de Japansche mandaat-eilanden via Ned.-In
veel bijgedragen tot bevordering van den handel
dische havens met Japan moet verbinden.
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Kapitaal

Bedrijf

Gevestigd te

Mitsui Bussan Kaisha

Y. 100.000.000

Suzuki & Co.
Nihon Menka Kabushiki
Kaisha
Toyo Menka Kabushiki
Kaisha
Gosho Kabushiki Kaisha

Y.
Y.

50.000.000
50.000.000

Batavia, Semarang, Soc
rabaja.
Batavia, Soerabaja.
Semarang, Soerabaja.

Y.

25.000.000

Y.

25.000.000

To-indo Boeki Kabushiki
Kaisha (East India Tra
ding Co.)
Kishida
Nanyo Shokai Kabushiki
Kaisha
Nanyo Soko Kabushiki
Kaisha
Kyodo Shoji Kabushiki
Kaisha
Arima Yoko
Kwik Ho Tong
Senda & Co.

Y.

1.500.000

Import en export, verze
kering, reederij
Import en export, reederij
Import van katoenen goe
deren
Import van garens, katoe
nen goederen enz.
Import van garens en ka
toenen goederen
Import en export

Y.
Y.

1.000.000
1.500.000

Y.

5.000.000

id.
id. Ontginningsarbeid,
Cultures
Veem

Batavia.
Semarang, Soerabaja,
Bandoeng
SemarangP'Soerabaja.

Y.

2.000.000

Import en export

Semarang.

Y.
500.000
Y.
4.000.000
$.
724.000
(Singapore)
Y. 15.000.000

Import en
Handel in
Agentuur
handel
Import en

Soerabaja.

Y.

3.000.000

Import en export

Y.

1.000.000

Y.

1.000.000

Y.

5.000.000

Y.

2.000.000

Batavia, Semarang, Soe
rabaja, Medan.
Import van patent-medi- Soerabaja.
cijnen, toilet-artikelen,
verbandmiddelen
Suiker, en andere export Soerabaja.
en import
Import en export
Makasser.

Y.

1.000.000

Import en export

Soerabaja.

Y.

7.600.000

Import en export

MënadfK-r.

Y

2.000.000

Import en export

Mënado.

Naam

i

Mitsubishi Shoji Kabus
hiki Kaisha
Kawahara Shoten Kabus
hiki Kaisha
Nichiran Boeki Kabushiki
Kaisha
Nihon Baiyaku Kabushi
ki Kaisha
Yuasa Boeki Kabushiki
Kaisha
Nanyo Sangyo Kabushiki
Kaisha
Daibun Yoko Shoten Kabushiki Kaisha
Yokohama Fish Oil Company
Nanyo Boeki Kabushiki
Kaisha

Semarang, Soerabaja.
Soerabaja.
Batavia, Semarang, Soe
rabaja.

export
Semarang, Soerabaja.
suiker en rijst Semarang.
en Commissie Soerabaja.
export

Soerabaja, Makasser.

Import en export

Bevolking. Hieronder volgt een staatje I registers van het Consulaat-Gcneraal te Batavia
van het aantal Japansche onderdanen volgens de | per uit. Juni 1923.
i

Java

Japanners

ƒ in.
\ vr.

Totaal
Koreanen
Formosanen

Borneo

1282
400

684

767

305
154

239
96

134
48

1682

1451

459

335

182

I m.

56

\ vr.

23

2

Totaal Jap. onderdanen
Vergeleken bij uit. Juni
1922

—14
419

I

Totaal

2644
1465
|

4109

I

3
98

42

23
121

42

79
1762

Aantal gezinnen

Molukken
enz.

Cclebes

1

Totaal

1

Sumatra

1451

|

337

501

—126

|

450

|

182

|

| —263

—141

|

+16

|

+2

81

I

112

|

58

|

4233

1120

j

!
.
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Gewest

1
l

ï

Nanra der
Onderneming

JAVA
Batavia

Tjimoelang

Preanger

Halimoen

Soerakarta

Gedaren

Soerakarta

Soember-Lawang
Bandoeng-Wo
nololo
Medjenang

Soerakarta
Soerakarta

Soerabaja
Pasoeroean
Pasoeroean

Ngadipoero
Djoeran-Djeroek
Soemengko
Soekoredjo
Soepit Oerang

Pasoeroean

Tempoer Sewo

Pasoeroean

Wonosari

SUMATRA
Sum. O. K.

Silau Toewa

:

Sum. O. K.
Sum. O. K.

Poeroe Andeh
Laboean Batoe

11

Sum. O. K.
Sum. O. K.
Sum. O. K.

Toelong-Tjoet
Paja-Tempah
Panton Meura

Këdiri
Soerabaja

i

:
:

■;

: ‘

:
’.

Naam der Mij.

Nankoku Sangyo
Kabusliiki Kaisha
Assa m - thee - on derneming Halimoen
Cultuur Mij. Gedaren
Dutch Japan Plantation Co. Ltd.
id.
Landbouw Mij.
Medjenang
Nanyo Shokai Ltd.
Cultuur Mij. Djoeran Djeroek
Sf. Soemengko
Sf. Soekoredjo
Kuituur Mij. Soepit
Oerang
Cultuur Mij. Tem
poer Sewo
Cultuur Mij. Wonosari

Ü
V.
i•

CELEBES
Mënado

Kelelondey

I

Mënado

I
"•
='
:

Noda Coconut
plantation

Mënado

?

=
:
"

I
I!:

Product

1580 bouw thee, rubber.

/

1.450.000

/

400.000

1066

/

600.000

515

/

5.000.000

9026

id.

4960

?

1050

Y. 1.500.000
ƒ
200.000

441
422

thee, rubber.
suiker.
sisalhennep,
rijst.
rijst.
sisalhennep,
indigo.
diverse.
citronellagras.

/
/
/

5.000.000
900.000
100.000

545
1125
870

suiker,
suiker,
koffie, kina.

/

40.000

512

rubber.

/

90.000

676

thee.

99

Tanah Itam Ilit Nanyo Rubber Co.
Paja Rambong Rubber Mij. Paja
Rambong
Sum. O. K. Balei
Nan Wa Kongsi
Sum. O. K. Doesoen-Oeloe Simeloengoen Rubbersyndicaat
Tandjong-SeAtjèh
Borneo Rubber Co.
mantoh
Atjèh
Peureula
Sumatra Norin Estate
Sum. W.K. Kajoe Tanam
Toyo Company
Riouw en O. Awi & Momoi
Cultuur Mij. Awi &
Momoi
Riouw en O. Batam
Batam Estate
BORNEO
Z. en O. Afd. Danau, Salak
en Atajao
estate

Oppervlak

Sumatra Kogyo Ka- /
5.000.000 3300 acre
bushiki Kaisha
id.
id.
12000
Furukawa Sumatra Y. 20.000.000 35000 bouw
Go mei Kaisha
Borneo Rubber Co.
Y. 5.000.000 2500 acre
id.
id.
5500
id.
id.
12500

Sum. O. K,
Sum. O. K.

:
'
!

Kapitaal

Y. 2.000.000
?

2600 acre
4400
99

rubber, tabak.
rubber, tabak,
tabak, rubber.
rubber, tabak,
rubber, tabak,
rubber, tabak,
houtaankap.
rubber,
rubber.

?
?

2000

99

4500

99

rubber.
rubber.

Y. 5.000.000

3600

99

rubber, tabak.

180.000

6800

99

?
?

houtaankap,
rubber,
625 bouw rubber, koffie,
420
rubber.

?

802

99

rubber.

/

Borneo Rubber Co.

/

5.000.000

2046

99

rubber.

Cultuur Mij. Kele
londey
Noda Coconut Plantation
Nanyo Yashi Kabushiki Kaisha

/

125.000

?

99

diverse.

/

40.000

?

99

kokosnoten.

/

500.000

?

Kawahara Shoten

Y.

450.000

?

kokosnoten.

«AM£0NDobo(Aroe)

?

99

kokosnoten.

JAPANNERS IN EEN MALEISCHEN ARCHIPEL - GRINWIS PLAAT.
Vertegenwoordiging. Japan is ver
tegenwoordigd door een Consul Generaal te Ba
tavia en een Consul te Socrabaja. In Februari
1909 werd te Batavia een Consulaat opgcricht, in
Mei 1919 werd het tot Consulaat Generaal verhe
ven. De instelling van het Consulaat te Soerabaja
dateert van Maart 1920. Herhaaldelijk is door het
Consulaat aangedrongen op de instelling van een
vice-consulaat te Medan.
Japansche vereenigingen. Op de
meeste plaatsen, waar een vrij groot aantal Japan
ners woont, heeft men vereenigingen tot wederzijdschen steun en behartiging van Japansche be
langen. Te Soerabaja is voorts gevestigd de Japanese Commercial Association, een genootschap,
dat o.a. een gehectografeerd weekbericht- uitgeeft
met allerhande gegevens, die voor Japansche
handelaren van belang kunnen zijn. Het te Tokyo
gevestigde genootschap ,,Nanyo Kyokai” (Zuid
zee- Genootschap) is te Batavia door een kantoor
met gesalarieerd eigen personeel vertegenwoor
digd. Deze vereeniging stelt zich ten doel het ver
spreiden van kennis omtrent de gewesten van de
Zuidzee. Zij geeft een maandschrift uit en publiceert allerlei werken, die tot het beoogde doel
kunnen dienen.
Japansche Pers. Te Batavia verschijnt
een Japansch dagblad, te Singapore evenzoo een
dagblad en ook een weekblad. Beide laatstge
noemde publicaties wijden zeer veel aandacht
aan Nederlandsch-Indische aangelegenheden. •-
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der B. O. W. cn trad daarna op ah chef derlrrigaticafdeeling Serajoe te Karanganjar.
In 1892 vertrok hij met verlof naar Nederland,
waar de Minister van Koloniën hem de opdracht
gaf een commissiereis te maken naar Italië en
waar dat elders noodig mocht worden geacht, ter
bestudeering van het irrigatie wezen, vooral wat
betreft de wijze van beheer en van toezicht. Het
resultaat van zijn studiereis is neergelegd in een
voordracht in het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs (11 September 1894) en daarna meer uit
voerig in een Verslag, uitgebracht op last van
den Minister van Koloniën „Bevloeiingen in
Noord-Italië en Spanje” (1895).
In 1S95 in Indië teruggekeerd werd hij voor
de derde maal geplaatst ter Sumatra’s Westkust,
doch werd al spoedig naar Java geroepen om
op te treden als chef van de werken tot ver
betering van den waterafvoer en de bevloeiing
in Zuid-Bagelèn. Onder de onder zijne leiding
ontworpen en uitgevoerde werken noemen wij
de belangrijke werken van de bevloeiing uit de
rivier Djali. Nadat bij in 1896 was opgeklom
men tot ingenieur le klasse, was hij van 1897 —
1900 in tijdelijken dienst bij de Maatschappij „Su
.
riname” en hij leidde de alstemeene exploratie en
opname voor een stoomtram in die kolonie. In
Oost-Indië teruggekeerd werd hij in 1901 gede
tacheerd bij den aanleg van Staatsspoorwegen op
Java, eerst als sectie-ingenieur bij den aanleg van
de lijn Padalarang—Krawang, een belangrijke
berglijn in~West-Java, en in 1993 als chef van
V. d.
/ ;)
den aanleg der lijn Rangkasbetoeng—Monés,
'
GRINWIS PLAAT (PIETER THOMAS LEOeen uitbreiding van de Bantam-lijn. In 1903 ging
NARD), geboren te Beerta (Gr.) 29 December
hij voor de tweede maal met verlof naar Europa.
1854, overleden te Berlijnj) September 1910, deed
Zijne gezondheid had veel geleden in Suriname
in 1872 te UtrechT eindexamen H. B.S. en stu
en een grievende, niet alleen voor hem onbegrij
deerde aan hel Eïdgenossenschaftliehe Polytechpelijke, teleurstelling in zijn ambtelijke loopbaan,
nikumte Ziirich, waar hij in 1876 het diploma
de benoeming van een jonger ingenieur bij keuze
van werktuigkundig ingenieur behaalde. Daarop
tot hoofdingenieur, had hem een vreeslijke schok
studeerde hij aan de Polytechnische School te
gegeven. Hij gevoelde zich een gebroken man.
Delft, werd in 1877 toegelaten tot eene verbinte
Gelukkig was dit maar tijdelijk. In 1906 werd
nis voorden Indischen Staatsdienst, verkreeg in
hem het geven van onderwijs in de waterbouw
1879 het diploma van civiel ingenieur en werd
kunde aan de Technische Hoogeschool te Delft
door het Departement van Koloniën voor zijn
opgedragen. Zijn verlof werd verlengd, hij werd
practische oefening geplaatst bij de Rijkswerken
tevens in 1906 benoemd tot hoofdingenieur 2de
van den Waterweg van Rotterdam naar Zee te
klasse en in 1908 tot hoofdingenieur le klasse.
Hoek van Holland en vervolgens bij de uitvoering
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot buiten
van de spoorwegbrug over den Rijn te Rhenen.
gewoon hooglceraar en aanvaardde dat ambt met
In Maart 1881 werd hij benoemd tot adspiranteen intreerede, getiteld: „de opleiding van den
ingenieur bij den Waterstaat en \s Lands Bur
civiel ingenieur voor den Indischen dienst.”
gerlijke Openbare Werken in Ned.-Indië. Aan
Hij nam zitting in verscheidene commissies:
vankelijk geplaatst in hel. gouvernement
van de Vereeniging van Delftschc Ingenieurs,
mal ra’s Westkust, werd hij in 1883 overge
voor de aanvulling in verband met de dienstvoorplaatst naar het gouvernement Atjóh en Onwaarden van den Indischen Staatsdienst; van de
derhoorigheden, ter standplaats Kocta-Radja,
Regeering voor de verbetering van de vaarwa
alwaar hij belast werd met den aanleg van de
ters van Socrabaja met behulp van groote baggerAtjèh-tram, een eigenuardige en voor een civiel
werktuigen. Einde 190S werd hij zeer ernstig
ingenieur zeker niet alledaagsehe taak, omdat
ziek en moest naar een milder klimaat vertrekken.
„kwaadwilligen” herhaaldelijk de kunstwerken
Zijn hoogleeraarschap te Delft werd belangeloos
vernielden, den spoorweg opbraken en de her
waargenomen door zyn ambtgenoot Ir. J. C.
stellingen dikwijls moesten worden verricht on
Meyning, tot Plaat in 1909 zijn arbeid to Delft
der bescherming van de militaire macht en on
weer kon hervatten. Dit was echter slechts voor
der het vuur van den vijand. In 1886 werkzaam
gesteld bij de Directie der B. O. W. te Batavia^ korten tijd.-Met ingang van 1 Januari 1910 werd
hem eervol ontslag verleend als buitengewoon
werd hij in 1887 gedetucheerd bij den dienstTder
hooglceraar. Zijne ambtelijkc loopbaan was te
Staatsspoorwegen op Sumatra’s Westkust onder
vens ten einde. Hy werd op zijn verzoek eervol
leiding van J. W. Ijzerman en speciaal belast
uit ’s Lands dienst ontslagen. De rust deed hem
met den aanleg van den spoorweg in „de Kloof”.
goed. Hij ging met zijno echtgenoote in Augustus
Nadat hij was teruggeplaatst bij het water1910 naar Berlijn, waar hem 31 Augustus het be
staatscorps werd hij te werk gesteld by de afdeoling Bevloeiingswezen van het Departement ' richt bereikte, dat hij benoemd was tot ridder in
12
Supplement.
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de orde van den Nedcrlandschen Leeuw. De
dankbetuigingen, die hij richtte tot zijne vrienden,
die hem gelukwenschtcn met deze, zij het late,
•officicele erkenning van zijne verdiensten, waren
nauwelijks in hun bezit, toen de tijding kwam,
dat hij plotseling te Berlijn was overleden. Het
uitvoerig en waardecrend levensbericht (met
portret),door lr. R. A.vanSandick aan hem gewijd
in De Ingenieur 1911, n°. 4, eindigt met de woor
den: „zijn nagedachtenis zal in eere blijven, zoo
lang Nederland, nog koloniën heeft in Azië en
in Amerika’V'-'^
PALLAWA-SCHRIFT, zoo genoemd naar het
rijk van dien naam aan de Oost-kust van Zui
delijk Voor-Indië, hetwelk zijn middelpunt- had
in Kantji, het tegenwoordige Conjeeveram, en
zijn grootsten bloei beleefde van de vierde tot
de achtste eeuw onzer jaartelling. De hier ge
bruikelijke schriftsoort, vroeger ook wel met
den minder juisten naam van Wenggi-schrift
aangeduid, werd door de H;ndoe kolonisten naar
verschillende streken van den Archipel, het Maleische Schiereiland en Achter-Indië medege
bracht. In deze schriftsoort zijn de oudste oor
konden van West-Java en Borneo, uit de vierde
en vijfde eeuw, gebeiteld en in een iets jonger
vorm vinden wij haar nog in de zevende eeuw
op Banka en Sumatra, en in de achtste op
Micfden-Java in zwang. Op den duur is zij ver
vangen door het Kawi-schrift en de daarmede
verwante schriftsoorten; men helt tegenwoordig
over tot de meening, dat het Kawi niet een
geheel nieuw schrift is, doch dat het zich ge
leidelijk uit het Pallawa heeft ontwikkeld.
Literatuur: Kern in Versl. Medcd. Kon. Acad.
v. Wet. Afd. Lett. 2de reeks, 10 (1881), herv1 drukt in Verspr. Gesclij. VII, en Vogel in Bijdr.
Kon. Inst. 74 (1918J/
MAKARA. Naam 'van een zeemonster, bepaal
delijk inde Hindoe-Javaansche kunst in gebruik
als aanduiding voor het ornament-motief van
den visch-olifant. Dit ornament, een visch of kro
kodil met olifantskop weergevend, is uit de VoorIndische kunst overgenomen; op Java echter
wordt nooit het lichaam afgebeeld en ziet men
slechts den kop, met een enkele maal een paar
pooten. De kop vertoont altijd een wijd opengesperden bek met naar boven omgekrulde slurf;
de tanden, waarbij twee slagtanden, zijn duide
lijk te zien. Spleetoogen, kleine oortjes en naar
beneden gebogen horens (als die van een ram)
ontbreken zelden. Tegen het uiteinde van de
slurf is doorgaans een lotusbloem aangebracht,
waaruit een dik zaadsnoer afhangt, terwijl uit
den geopenden muil een figuur van mensch of
dier, bijvoorbeeld een leeuwtje of kakatoe, half
te voorschijn komt. Het motief komt bijna uit
sluitend voor in de klassieke (Midden-Javaan
sche) kunst, en wordt op allerlei wijzen verstyleerd en tot bloem en rankornament ver
vormd. Men past het toe als spuier of trapboomversiering, maar vooral in combinatie met den
Kala-kop (zie het artikel BANASPATI), het
raeestgcliefde omlijstingsornament van Middens Java. De makara is vooral bestudeerd door
■ Brandes in Not. Bat. Gen. 1902 Bijl. VI en
Tijdsch. Bat. Gen. 45 (1902) p. 128—133 en .48
v 1906) p. 21—30; vgl. nog Krom,inleiding Hint

-dnA.1Ia\rp.arpschf‘ kunst. 9<3e7Prik (j <)23) p. 1 62 vlg.

'•PVAN BOSSE (MARINÜS TACOB}f gëUdrëiT te
Amsterdam 21 Maart 1843, overleden te ’s-Gra-

venhagc_fi December 1017, verwierf in 1S04 aan
de Koninklijke Academie te Delft liet diploma
van civiel ingenieur en werdni hetzelfde jaar
benoemd tot adspirant-ingenieur bij den Water
staat en ’s Lands Burgerlijke Openbare Werken in
Nederlandsch-Indië. Eerst was hij gedurende vier
jaar werkzaam te S5marajig,-daarna trad hij op
als cerstaanwczencrTngenicur in de residentie
Banka. en in 1870 in gelijke betrekking in de resi
dentie Pasoeroean: van waar hij in 1873 met ver
lof naar Nederland vertrok. In zijn verloftijd
diende hij eene concessieaanvraag in voor een
spoorweg Soerabaia^Malang-Pasoeroean, die hij
introk. toéxT hij in 1874 naar Indië terugkeerde.
Op verzoek van den Minister van Koloniën stelde
hij zijn gegevens ter beschikking der Regeering.
Zij vormden den grondslag voor het. wetsontwerp,
om de bedoelde spoorwegverbinding van staats
wege aan te leggen, dat in 1S75 door de Tweede
Kamer werd aangenomen. Na zijn terugkomst in
Tndië werd Van Bosse bij het Departement der
B. O. W. geplaatst. De indiening vaneen nota aan
de Regeering nopens verbetering van misstan
den en invoering van verbeteringen in den gang
van zaken bij de B. O. W. was echter aanleiding
tot zijn overplaatsing naar Sömarang,„waar hij
belast werd met de werken toFverlenging van de
zeehoofden. In 1879 werd hij sous-chef bij de Bataviaasche havenwerken onder leiding van J. A.
de Gelder en in het bijzonder belast met het
beheer van het drijvend materieel. In 1884 be
noemd tot hoofdingenieur 2de klasse, was hij
intusschen reeds in 1882 als chef van den dienst
der havenwerken opgetreden tot de voltooiing
van dat groote werk in 1885. Hij werd toen chef
van het Technisch Bureau van het Departement
der B. O. W. en bleef tevens belast met den bouw
der havenaeeessoires. Opmerkenswaardig zijn
de pogingen destijds door hem gedaan, om een af
zonderlijken dienst der havenexploitatie in het
leven te roepen, die eerst een kwart eeuw later,
als gevolgeencr commissie Kraus—de Jongh, ver
wezenlijkt werden.
In 1887 vertrok hij naar Nederland met verlof.
Met A. C. Werthcim ontwierp hij gedurende zijn
verloftijd plannen tot oprichting van een parti
culier entrepot te Amsterdam in de Rietlanden
In 1888 kreeg hij een aanbod om naar Perzië
te gaan in verband met het vraagstuk van de
bevaarbaarmaking der Karun-rivier, maar toen
hem het ambt van directeur van het Departe
ment der Burgerlijke Openbare Werken werd
aangeboden, nam hij dit aanbod aan en bekleed
de deze functie gedurende 3 jaar, van 1889—
1892. Zijn naam i» voor altijd verbonden aan het
algemeen irrigatieplan, dat door de Regeering
werd ingediend bij de Indische begrooting van
1891. Het heeft jaren lang als leidraad gestrekt
voor een stelselmatige verbetering van liet bevloeiingswezen op Java. Het Departement der
B. O. W. was in dien tijd veel uitgebreider dan
later, toen dat der Gouvernementsbcdrijven er
een belangrijk deel van had overgenomen. Zoo
behoorden ook do spoorwegen tot de bemoeienis
van Van Bosse. Hij had vérstrekkende denkbeel
den, stelde in 1891 voor de particuliere spoor
wegen Sëmarang — Vorstenlanden en Batavia:—
Buitenzorg te naastenden in verband daarmee een
doorgaande verbinding langs de Noordkust van
BatavianaarSemarang, en van daar over Goendih
naar Soera bajalpt stand te brengen, maarHë Re

VAN BOSSE (MARfNUS JACOB)—PATOENTOENG.
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geering wees die voorstellen af. I n September 1892
diende hij de plannen voor de irrigatie der Solovallei* in. Kort daarna vroeg hij ontslag uit ’s
Lands dienst en keerde toen naar Nederland
terug. Was hij in Indië president geweest van
het Bestuur der afdeeling Nederlandsch-lndië
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, na
zijn terugkomst was hij tot drie maal toe lid van
den Raad van Bestuur van dat lichaam, en werd
voorzitter van de Vereeniging van Relftsche Inge
nieurs. Verder werd hij directeur van de Oost-Borneo Maatschappij, in wier belang hij verscheidene
reizen naar Indië maakte, commissaris van de
Haarlcmsche Machine-fabriek, v. h. Gcbr, Figee te
Haarlem, en lid van de Centrale Commissie voor
de Statistiek. Hij was een veelzijdig man, die
evenzeer tehuis was op technisch, economisch als
financieel gebied. Een necrologie met portret
door Ir. R. A. van Sandick verscheen in De In
genieur 1918, n°. 9.y /
ALGEMEENE MAATREGELEN VAN BE
STUUR. Zie WETGEVING.
AMBTSSIERADEN. Zie III. bl. 04(1 (RIJKS
SIERADEN).
ATOERAN. Zie IV, bl. 767.
ECONOMISCHE TOESTAND. Van den economischen toestand der inheemsche bevolking van
Java en Madoera werd in 1904, in opdracht der
regeering, een overzicht vervaardigd door mr. C.
Th, van Deventer (1, bl. 594; II, bl, 189). De vele
nieuwe gegevens, vervat met name in de uitkom
sten van het welvaartsonderzoek (IV, bl. 751),
gaven in 1921 aanleiding tot, en stof voor, eene
nieuwe bewerking van hetzelfde onderwerp door
dr. W. Huender, wiens geschrift (Overzicht van
den econ. toestand der inheemsche bevolking van
Java en Mad., 1921) derhalve gelden kan als eene
herziene tweede druk van Van Deventer’s boek.
Voor de buitengewesten zijn soortgelijke gege
vens niet in samenvattenden vorm gepubliceerd,
al beval de regeering in 1914 het verzamelen
daarvan voor zelfbesturende landschappen aan
bij Bijblad 8091 en al zijn losse schetsen wel voor
handen, b.v. Broersma, De kampongs, 1910;
Broersma,Oostkust van Sum., 2dIn., 1919—1 922;
Van der Waals over Sumatra’s economische ont
wikkeling, in Indische Gids 1921; Franssen Her
derschee over klapper-, Ruinen over sagocultuur
in de Molukken in Ind. Gids 1920 en 1921. De zoo
merkwaardige economische toestand der Chineesche bevolking (I, bl. 480, 487) wordt nangeroerd
b.v. door tSchaank in Tijdschr. v. h. Batav. Gen.
35, 1893,/cn in een aantal algcincene werken
over Cbincezen, doch mist een samenvnttend
overzicht, evenals trouwens de economische toe
stand der Europeanen in Indië. Vermelding ver
dienen in dit verband nog de recente publicaties
over de volkstelling van 1920, de opmerkingen
in de jaarlijksche „Mededeclingcn van algem.
aard”, (mede opgenomen in het Kolon. verslag
der laatste jaren), on/verspreide gegevens in do
Volksraad «stukken/
' / PATOENTOENG (mak.,, PANOENTOENG (boeo.).
Dit is do Haam voor de belijders van een weinig
bekenden «.eredienst in Z. Cclebcs, voo.-nl. in de
bergstreken van het landschap Opa. Het aantal
aanhangers vermindert gestadig en er beslaat
veel kans op een volkomen verdwijnen van den
zuiveren patoentoeng-eeredienst.
Tot voor een honderdtal jaren waren do bewo
ners der hellingen van het Lompo-Batang-com-

179

plex over het algemeen „patoentoeng” en vond
men zelfs aanhangers van dit geloof in de Bergrcgentschappen en Z Boni. De voortdurende aan
raking met hunne Mohammedaansehe naburen
deed het aantal aanhangers echter steeds vermin
deren, ook al werden zij toen nog vrijwel met rust
gelaten door hunne Mohammedaansehe vorsten.
Doch vooral omstreeks 1850 veranderde dit door
eene krachtige godsdienstige pressie van de zijde
van den vorst van Goa, I Koemala, waardoor
vele patoentoeng, vooral die der lagere streken, er
toe kwamen de Islamitische gebruiken te volgen
en zich Mohammedaan te noemen, ook al bleven
zij in hun hart trouw aan de oude góden. Nog geruimen tijd volgden deze „Islamieten” naast de
voorschriften van hunnen nieuwen godsdienst te
vens die der patoentoeng, waardoor deze laatste
echter zeer verbasterd werden en zelfs vele
Islamitische gebruiken inslopen bij die patoen
toeng, welke hun oude geloof openlijk bleven
aanhangen.
Een herhaald uitgevaardigd verbod tot het vol
gen van den patoentoengdienst, en het onder
dwang doen overgaan tot den Islam volgden wel
dra van de zijde van I Koemala, hetgeen het
voortdurend verder terugtrekken der weinige
aanhangers naar onherbergzamer oorden tot ge
volg had. Hier werden zij ten slotte geruimen tijd
met rust gelaten. Do zoon van den laatsten Goareeschen vorst, ICraëng Bonto-Nompo, leenman
over het uitgestrekte berggebied (Malakadji),
waar de meeste patoentoeng woonden, begon hen
weder tot overgang naar den Islam te dwingen,
onder bedreiging met w'cgjaging naar het Gouvernementsgebied, verbeurdverklaring hunner be
zittingen en zelfs met sla vernij. Onder dergelijken
druk is de voortdurende afname van het aantal
getrouwen niet te verwonderen.
Ook buiten Goa’s grondgebied nam het aantal
patoentoeng steeds af. Woonden vroeger op de
Oostelijke hellingen en uitloopers der Wawo-Karaëng in de vroegere afdeeling Bikéroe nog talrij
ke patoentoeng, met het openleggen derstieeken
de uitbreiding van het handelsverkeer onder ons
gezag (sedert 1800) drong ook hier de Islam meer
en meer door, zij het dan ook op vredelievender
wijze dan in Goa. Zoodoende vindt men dan ook
in deze streken, evenals in Tjamba (regentschap
Malawa) nog slechts weinige werkelijke patoen
toeng, doch grootendeels eene islamitische bevol
king, wier godsdienstige begrippen nog sterk ver
mengd zijn met allerlei patoentoeng-voorschrif-

ten.
Nog steeds gaat deze vreedzame uitbreiding
van den Islam onder de patoentoeng voort.
Was dus voor een honderdtal jaren nog het
grootste deel van hot bergland van Z. Celebes tot
de vlakte van W. Goa en Polambangkeng in het
W. en Kom pang in het O. bewoond door werkelij
ke patoentoeng, wier godsdienst uitgebreide ver
takkingen had in Binamoe, Bonthain, Tjamba
en Z. Boni, thans zijn de trouwgeblcven aanhan
gers van dit geloof teruggedrongen tol slechts en
kele, moeilijk bereikbare en onherbergzame stre
ken: terwijl in hunne vroeger hiervorengenoemde
landen het Mohammedaansehe geloof nog vaak
de oude patoentoeng-begrippen laat doorschomeron.
De meeste aanhangers van het geloof wonen
thans nog in eenige kampoengs van Z. en W. Goa,
Bonthain, Binamoe, Bangkala. Pangkadjcne en
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Polambangkcng, terwijl verder nog in enkele
streken van Tjamba en Sindjai (Sopèng, Kompang) verspreide aanhangers wonen. Naar ruwe
schatting zal dit aantal niet veel meer dan een
1500-tal te zamen bedragen.
Boven een heirleger van goede en kwade gees
ten erkent de patoentoeng drie hoofdgoden,
waarvan do voornaamste heet (Karaëng) Arapatana, d. i. de Heer van het heelal.
Met behulp van den op hem volgenden (Ka
raëng) Karninang Ivamaja = de Grootmachtige,
bestuurt hij alle werelden, doordat hij zijn wil
kenbaar maakt aan Kaminang Kamaja, die als
schepper en uitvoerder handelt. Voor de aarde
wordt Kaminang Kamaja bijgestaan door (Ka
raëng) Patana-lino = Heer der Wereld, die voor
namelijk als wreker en uitvoerder der goddelijke
gerechtigheid optreedt en als zoodanig bekend is
onder den naam Pata-toc = bezitter der menschen. Zon en maan staan ook als afzonderlijke
werelden onder „wali’s” of geesten, die echter on
der de drie hoofdgoden staan. Ook het vuur en
het water hebben ieder hun afzonderlijke wali’s,
welke eveneens gehoorzamen aan de drie góden.
Overigens denkt de patoentoeng zich deze we
reld bevolkt met goede en kwade geesten, die in
bosschen, groote steenen, grotten en bergtoppen
wonen en om hunne goede of kwade eigenschap
pen te vriend moeten worden gehouden door het
brengen van kleine offers bij het betreden van
hun gebied. Vaak worden deze geesten, eveneens
als „wali” aangeduid, door de góden gebezigd om
goede of slechte daden der menschen te beloonen
of te straffen. Ook het rijstgewas staat onder een
afzonderlijken wali.
Door den invloed van den Islam erkennen de
meeste patoentoeng naast hunne drie góden nog
verschillende aan dien godsdienst ontleende, min
dere góden, die allen nog verre beneden Patanalino staan. De meest genoemden zijn wel: Ka
raëng Ala Ta‘ala, nabi-Yoesoep, nabi-Adam en nabi-Moehamat, van wier doen en laten zij echter
slechts eene zeer flauwe voorstelling hebben.
Alles wat op deze aarde geschiedt, is du wil van
Karaëng Ampatana.
Kwade of goede daden worden gestraft of be
loond; het goede vindt reeds op aarde zijn loon in
een lang en voorspoedig leven, het kwade echter
wordt gevolgd door rampen = ziekten. Groote
zonden (bloedschande, afval van het geloof, eDz.)
worden vaak op het geheele land gewroken door
langdurige droogte, misgewas, hongersnood of
epidemieën, welke laatste vooral veroorzaakt
worden door Karaëng Alilikija = de rondzwer
vende Heer, een teekenenden naam voor dezen
geest, die in zijn kaïn alle ziekten met zich draagt.
Ook na den dood duren loon of straf voor den
patoentoeng voort. De slechte mensch komt in
het hiernamaals terecht in de „ranaka”, de hel,
waaruit nimmer verlossing mogelijk is. De goede
mensch echter komt in de soeroegoe, het para
dijs, de verblijfplaats van Karaëng Kaminang
Kamaja. Is het bestaan in de soeroegoe van opheffenden invloed geweest op de ziel van den
mensch, dan wordt hij opgenomen in den hemel
(aséra) bij Ampatana.
Als goede daden worden behalve offeren, bid
den en trouw volgen der patoentoeng-voorschriften nog beschouwd het steunen van zijne medemenschen, vooral van zieken en armen, matig
heid, ijver en eerbied voor hoogergeplaatsten;

terwijl als slechte daden genoemd worden: lui
heid, liegen, overspel, bloedschande, drift, boos
heid, stelen of moorden.
De patoentoeng is verplicht het land te bebou
wen. daar dit aan de góden behoort en hem ten
gebruikc is gegeven. Het uitspreken van een leu
gen wordt zeer ernstig opgevat, terwijl ver
draagzaamheid, ook bij hoon en beleediging,
gevorderd wordt.
Aan hun godsdienst wordt door de patoentoeng
toegeschreven de zachtere zeden, die in verschil
lende, vroeger door patoentoeng bewoonde stre
ken bestaan bij schakings-kwesties, die zoo’n
grootc rol spelen in het maatschappelijk leven
van den Makassaar.
De geschiedenis en voornaamste overleverin
gen, de gewoonten en ritualiën van dezen belangwekkenden eeredienst zijn uitvoerig beschreven
in het artikel: „de Patoentoeng” door W. A. Pénard, voorkomende in het Tijdschr. v. T.-, L.-en
Vk., deel LV, bl. 515—543, uit welk artikel ook
bovenstaande gegevens zijn overgenomen. Voor
verdere literatuur wordt verwezen naar: Gouds
waard, Siwadienst in Z. Celebes, Meded. Ned. Z.
Genootsch. 18G5: Le Rütte, de Schaking bij den
Makassaar; Tideman, idem; v. Marle, Beschrij
ving van het rijk Goa, T. IC. N. A. G., 1902; Matthes, Bijdrage tot de ethnologie van Z. Celebes,
Over de ada’s enz.; Idem, Macassaarsehe en Boegincesche Chrestomatieön; Eerdmans, het Land-//
schap.Gowa, Verh. Bat. Genoot jch. v. K. en _W.,
dl. 50,
\yEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER EU-<}'
ROPEESCHE OFFICIEREN VAN HET NED.- *
INDISCHE LEGER. Bij kon. besluit van 27 Sep
tember 1923 no 6G kwam een nieuw reglement
voor het weduwen- en wcezenfonds der Europeesche officieren van het Ned.-Indische * leger
tot stand. Alle Europeesche beroepsofficieren
van het Ned.-Indische leger, benevens de daar
van herkomstige officieren, die recht hebben op
een voortdurend pensioen, zijn verplicht deelge
noot in hot fonds. Dit deelgenootschap vangt aan
met den dag, waarop zij als officier van het Ned.Indischo leger inkomsten genieten; het eindigt
op den dag, waarover als officier of gepensionneerd officier voor het laatst inkomsten worden
genoten. De bijdragen aan het fonds worden on
derscheiden in gewone, buitengewone en huwclijks-contributiën en extra-bijdragen. De ge
wone contributie bedraagt 0 % en wordt bere
kend: 1°. voor de niet-gepensionneerden zoowel
in Ned-Indië, Suriname en Cura<;ao als buiten
die gewesten, in het laatste geval als zij als offi
cier zijn tewerkgesteld of met verlof of op nonactiviteit met bezwaar van den lande zijn, van
de militaire bezoldiging die zy genieten; 2°.
voor de officieren, die tijdelijk zonder militaire
inkomsten zijn, van de militaire bezoldigingen
die zij zouden genieten, indien zij in werkelijken
militairen dienst in Ned.-Jndië waren; 3°. voor
de gepensionneerden van het aan hen toege
kende pensioen of, indien dit meer bedraagt
dan het voor hun rang vastgestelde normale
pensioen, van dit laatste; voor de facultatieve
deelgenooten naar den maatstaf van de hoogste
bezoldiging, welke kan worden genoten in den
rang, die bij het verlaten van den dienst werd
bekleed. Als buitengewone contributie is verschuldigd het verschil tusschen de hoogste als
militair reeds genoten en de nieuwe maande -
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lijksche bezoldiging, welke als militair wordt ge
noten. De huwelijks-contributie is verschuldigd
door hen, die bij den aanvang van hun deelge
nootschap reeds gehuwd zijn, zoomede door hen,
die gedurende hun deelgenootschap in het huwe
lijk treden; zij bedraagt in hoofdsom / 1000. Het
jaarlijksch pensioen bedraagt voor de weduwe
van een luitenant-gencraal of generaal-majoor
/ 2640, een kolonel of luitenant-kolonel /2520,
een majoor / 2400, een kapitein / 1920, een 1steluitenant / 1500 en een 2de-luitenant / 1200.
De jaarlijksche onderstand der weezen, wier
moeder pensioen geniet ten laste van het fonds,
bedraagt voor één kind / 480, voor 2 kinderen
/ 900, voor 3 kinderen / 1200, voor 4 kinderen
I 1380 en voor 5 of meer kinderen / 1500. Ten be
hoeve van kinderen van een overleden deelge
noot, wier moeder overleden is of niet in het
genot is van pensioen, wordt aan den voogd, aan
de moeder-voogdes of aan den voogdijraad toe
gekend voor een kind / 720, voor 2 kinderen
ƒ 1350, voor 3 kinderen ƒ 1800, voor 4 kinderen
/ 2070 en voor o of meer kinderen /2250 ’s jaars.
Geen onderstand wordt uitgekeerd aan weezen,
die een vast ambt in ’s lands dienst bekleedcn,
dat wordt bezoldigd met minstens / 1800 (in de
koloniën) of minstens / 1500 (buiten de koloniën)
’s jaars, en aan weezen die in het huwelijk zijn
getreden.
De regeling van de pensioenen en onderstan
den geschiedt in Nederland door de Directie,
in Ned.-Indië door den Beheerder van het fonds.
De pensioenen en onderstanden worden maande
lijks of driemaandelijks uitbetaald. De pensioenen
en onderstanden zijn onvervreemdbaar. Bij het
overlijden van een deelgenoot zal aan zijne na
gelaten betrekkingen of boedelberedderaars dan
welaan hen, die de begrafenis bekostigd hebben,
ter tegemoetkoming in de kosten der begrafenis,
ten laste van het fonds worden betaald, zoo de
overledene is geweest een opperofficier / 250,
een hoofdofficier / 225 en een subaltern officier
/ 200.
De vorderingen van het fonds wegens gewone
contributie, zoomede de vorderingen op het
fonds wegens pensioen of onderstand en tege
moetkoming in de begrafeniskosten verjaren
door verloop van 5 jaren; de vorderingen van
het fonds wegens buitengewone contributie en
die wegens huwelijks-contributiën verjaren door
verloop van 30 jaren.
Het deelgenootschap vervalt: a. voor don
ongchuwdcn gepensionneerden officier op het
einde der maand, waarin hij den leeftijd van 65
jaar heeft bereikt, indien hij geen minderjarige
wettige kinderen heeft; b. voor den gehuwden
gepensionneerden officier, die den leeftijd van 65
jaar heeft bereikt, indien zijne ochtgenoote aan
haar laatste huwelijk geen aanspraak kan ontleonen op pensioen ten laste van het fonds on
hij evenmin minderjarige wettige kinderen heeft.
Ongehuwden, dus ook weduwnaars en van
echt ge8cheidcnen, zijn bij toetreding als deel
genoot een extra-bijdrage verschuldigd van
/ 300, indion zij kinderen hebben, die bij hun
overlijden aanspraak op onderstand zouden kun
nen maken; die bijdrage is eveneons verschuldigd
indion door een deelgenoot nooit huwelijksbydrage is voldaan, bij wettiging van een of meer
kinderen.
Een weduwe die een nieuw huwelijk aangaat,
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verlicht haar pensioen; bij ontbinding van liet
huwelijk treedt zij weder in liet genot van het
pensioen.
Officieren, die boven den leeftijd van 30 jaar
zijn aangesteld, betalen bij of wegens huwelijk
een extra-contributie: indien de aanstelling heeft
plaats gehad op den leeftijd van 31 jaar ƒ 104, 32
jaar / 212, 33 jaar / 325, 34 jaar / 442. 35 jaar
/ 563, 30 jaar / 090, 37 jaar / 821, 38 jaar / 958,
39 jaar / 1101, 40 jaar / 1249, 41 jaar ƒ 1403.
42 jaar / 1563, 43 jaar / 1729, 44 jaar / 1902,
45 jaar / 2082, 46 jaar /2270, 47 jaar /2465, 48
jaar ƒ 2667, 49 jaar / 2878, 50 en meer jaren
/ 3097.
Het fonds wordt gezamenlijk met andere
fondsen voor koloniale landsdienaren, onder het
oppertoezicht van den Minister van Koloniën,
en onder het toezicht van commissarissen (in
Nederland ten hoogste 7, in Oost-Indië ten hoog
ste 5, in Suriname en Curacao 3) beheerd door
een directeur, bijgestaan door een tweeden
directeur. De beheerders voeren het algemeen
beheer over het fonds en andere fondsen geza
menlijk overeenkomstig hun door den directeur
te geven voorschriften.
Om de 5 jaren
te beginnen met 1923 —
stelt de directie van het fonds een nauwkeurig
onderzoek in, in hoever de op het fonds rustende
verplichtingen door de inkomsten en bezittingen
van het fonds gorden gedekt en wordt in verband daarmc
eene wetenschappelijke balans
opgemaakt./
GRASHUIS (MR. GERHARDÜS JAN). Geb. te
Groningen 14 Nov. 1835, ging hij in 1859 in
dienst varfclc Nederlandsche Zendingsvereeniging naar Indic, en werd door haar geplaatst
in de Preanger ter beoefening van het Soendaneesch. In 1868 onderwierp hij zich met succes
aan het Groot-ambtenaarsexamen; na eenigen
tijd bij het Binnenl. Bestuur op Java gediend te
hebben, werd hij in 1873 werkzaam gesteld bij
de Rijksinstelling voor Onderwijs in de Taal-,
Land- en Volkenkunde van N.-I. te Leiden en
als privaat-docent belast met het onderwijs in
het Soendaneesch; 16 Dec 1875 promoveerde
hij daar tot Dr. in de rechten. In 1877 werd hij
benoemd tot lector in de Soondaneesche taal
aan do Rijks-universiteit te Leiden, en tevens
tot leeraar, later tot lector, aan de thans opge
heven Lcidsche Gemeente-instelling tot oplei
ding van O.-l. ambtenaren. In September
1896 werd hij tijdelijk geplaatst aan de Rijks
landbouwschool te Wagen in gen om onderwijs
te geven in de Staatsinstellingen, de Land- en
Volkenkunde van N.-f. en in het Maleisch.
Van zijne hand verschenen bij A. W. Sijtboff
te Leidon een stel Soondaneesche leerboeken,
getiteld: do Soendanecsche Tolk, le druk in
1873, 2e druk in 1S79: Soendaneesch leesboek
met Inleiding en Aanteekeningen in 1874 en‘
Zedeleer naar Ghazzali, Soendancesehe tekst
mot Inleiding en Aanteekeningen, mede in 1874;
Soendanecsche Bloemlezing, le deel in 1881; een
2c in 1891; Handleiding voor het aanleeren van
hot Soendanecsche letterschrift in ISS2; Bijdrage
tot de kennis van het Soendaneesch in 1891.
Verder in 1893 eene vergelijkende uitgave van de
Rcgeorings-Reglcmenten van N.-L, benevens
het Charter van Ncderburgh.
Dat Grashuis eene degelijke kennis der Soendaneesche taal had kan niet betwijfeld worden.
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GRASHUIS (MR. GERHARDUS JAN)—JA VA-INSTITUUT.

zoowel zijne bloemlezingen — voor den tijd van
hare verschijning zeer merkwaardige werken —
als zijne bovenvermelde Bijdrage bewijzen het.
Het valt echter te betreuren, dat hij zoowel in die
Bijdrage als in zijne werken over het Javaansch
(zie beneden) te veel heeft toegegeven aan zijne
zucht naar ctymologisccren en naar terugvoe
ren der woorden tot enkele hypothetische wor
tels en ocr-elcmenten. Behalve genoemde werken
over het Socndanecsch en eenige tijdschriftartikclen — waaronder die in den Ind. Gids van
1S94 over de Javaansche Letterkunde en in dat
zelfde tijdschrift over de geschiedenis der op
leiding van Indische bestuursambtenaren aan
dacht verdienen — benevens de artikelen in de
eerste uitgave dezer encyclopaedie over ver
scheidene Indonesische talen, verschenen van
zijne hand: Javaansche Tolk IS9S, Jav. Spraak
kunst met Vertaaloefeningen 1897, Maleisclie
Spraakkunst m. V. 189S, Handleiding v. h. aanleeren v. h. Javaansch 1911. Voorts gaf hij van
het Maleisch Leerboek voor eerstbeginnenden en
meergevorderden van A. Meursinge eene ver
meerderde uitgave, 1—3 stuk, 1879 en 1SS0; en
in 187S cene heruitgave van Roorda v. Eysinga’s
Nederl. Mal. woordenboek. Hij overleed den 18
Jjili 1920 te ’r^Gravcnbage./'^
/P fr
JAVA-INSTITUUT. Een te Soerakarta geves
tigde vereeniging, welke — blijkénTTIe bij Gvts.
besluit van 17 Dec. 1919 no. 75, Jav. Courant
1920 no. 12, goedgekeurde statuten — zich ten
doel stelt de ontwikkeling van de inheemsche
cultuur, in den meest uitgebreiden zin van het
woord, van Java, AJadoera.en Balkte bevorderen.
De vereeniging tracht dit doel te bereiken: a.
door het verzamelen en toegankelijk maken van
zoo volledig mogelijke gegevens omtrent alle
uitingen der Javaansche cultuur, zoowel in het
heden als in het verleden: b. door het bevorderen
van kennis van en inzicht in de Javaansche cul
tuur door middel van congressen, tentoonstellin
gen, voordrachten, lezingen, cursussen, prijs
vragen en geschriften; c. door het steunen van
elk ernstig streven van anderen in de richting
door de vereeniging voorgestaan; d. door alle
andere wettige middelen, welke der vereeniging
ten dienste staan en aan het door haar beoogde
doel bevorderlijk kunnen zijn.
Naast de Indische Instituten, welke in nauwen
samenhang staan met het Koloniaal Instituut
(Zie INSTITUTEN), neemt het Java-lnstituut
eene bijzondereplaatsin. Opgericht4 Aug. 1919, is
de vereeniging aan te merken als een consolidatie
van de nationale geestesstroomini', welke tot
openbaring kwam in het, op initiatief van het
Hoofd van het Mangkoenegorosehe Huis, P. A.A.
P. Prangwadono, op 5—7 Juli 1918 te Soerakarta
gehouden Congres voor Javaansche Gnltuuroyilwikkeling, ter bespreking van de vraag: „in welke
* banen de opvoeding cn het onderwijs der Java
nen dient geleid te worden”. Op dit congres —
een uitvoerig verslag is te vinden in De Locomo
tief van G Juli (2e bl.) en 8 Juli (le on 2e hl.)
1918 — werd n.1. besloten over te gaan tot de
oprichting van een permanent instituut ter bestudeering van de cultuur van Java uit vroegere
dagen en van heden en ter afbakening van de
richting, waarin zij zich voor de toekomst zal
moeten ontwikkelen. Aan het congres-eomité,
onder beschermheerschap staande van den Soesoehoenan, werd tevens opgedragen te oevorde-

ren, dat voormeld denkbeeld door een in het
daarop volgend jaar te houden Taal-, Land- en
Volkenkundig Congres verwezenlijkt zou wor
den.
Op het cultuur-oongres van 191S, waarheen
een oO-tal vercenigingen 375 afgevaardigden
zonden, werden door de heeren A. Mühlenfeld,
R. Ng. Wodiodipocro (dr. Radjimari), R. M.
Soetatmo Soeriokoesoemo, Z. Stokvis, D. van
Hinloopen Lnbberton, J. Rottier, Dr. Satiman
Wirijosandjojo en Tjipto Mangoenkoesoemo en
door Raden Ajoe Notosoedirdjo gcb. Karlinah,
prae-adviezen uitgebracht over de volgende vra
gen: I. In welke richting moet, gegeven de tegen
woordige maatschappelijke invloeden op Java,
de ontwikkeling van de Javanen geleid worden?
a. In hoeverre is een op Westerschen grondslag
ingericht onderwijs voor de ontwikkeling van
de Javanen noodzakelijk? h. Welke Westersche
wetenschappen en methoden komen bij de tegen
woordige ontwikkeling van den Javaan het eerst
in aanmerking om onderwezen te worden? c. In
hoeverre kan bij de opvoeding van het Javaansche volk de tegenwoordige Javaansche
cultuur, zooals die bewust of onbewust in de
volkspsyche leeft, als grondslag dienen ? d. Is het
mogelijk en gcwenscht, om hetgeen van de oudJavaansche cultuur dreigt af te sterven tot nieuw
leven te bezielen ? II. Wat dient in verband met
een en ander aan het tegenwoordig onderwijs
systeem gewijzigd te worden ?
Deze prae-adviezen zijn vanwege het Comité
gedrukt en uitgegeven.
Gelijk de voorzitter R. Sastrowidjono ten
ccngresse .verklaarde, stelde het Comité zich op
het standpunt, dat de tijd was aangebroken om,
Ioa van elk politiek streven, de eerste stappen te
doen om de bevolking op te wekken zich bewust
te maken, dat naast economische en politieke
opheffing een volk eerst dan een nationaal be
staan kan voeren, indien het steunt op historie
en overlevering. Eigen cultuur is, naar getuigd
werd, een der eminentste vormen, waarin liet
nationaal zelfbewustzijn en volkskarakter tot
uiting komen. Vandaar de oproep gedaan om het
volk van Java, zonder onderscheid van zijn
groepeering, hetzij Soendanees, Madoerees of
Middcn-Javaan, samen te brengen ter bespre
king van de vraag: in welke banen de ontwikke
ling van dat volk zal mooton worden geleid.
Gehouden in het nationalistisch centrum, daar
„waar het hart van Java klopt”, werd ook van
de zijde der boloschc aristocratie groote belang
stelling getoond in het cultuur-congres, dat zijn
bezielenden in vlood vermocht uit te oefenen tot
binnen de Kraton-sfeer. Voor het eerst gaf de
Soesoehnenan toestemming den Kralon voor het
Inlandsch publiek open te stellen; van welke tob
dusver ongekende liberaliteit een dankbaar ge
bruik werd gemaakt door „en masse” binnen te
treden en de vorstelijke verblijfplaats te bezich
tigen. De Soesoehoenan verklaarde zich zelfs
bereid een catalogus van de in de Kratonboekerij aanwezige manuscripten ter beschik
king van het Comité te stellen.
Aan dit cultuurcongres, dat volgens velen
een „aristocratisch-intellectueel” karakter droeg,
werd ook deelgenomcne door enige voormannen
van het „Comité voor Javnansch Nationalisme”,
dat — in tegenstelling met het „Comité voor
Javaansche Cultuurontwikkeling” — met een
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eigen orgaan, de „Wederopbouw”, een maand
schrift „gewijd aan do Jong-Javanen-Beweging
en het Javaansch geestesleven”, een sociaalpolitieke geestesstrooming vertegenwoordigt.
De belangstelling voor de „cultuur” der Javalanden, voor het eigen nationale geestesleven,
kwam mede tot uiting in het Kunstnongrcs, op
1—3 Augustus 1919 te Djokjokarta gehouden,
ter gelegenheid van de jaarvergadering' van den
Bond tan Ned. Indische Kunstkringen-, bij welke
gelegenheid in behandeling kwam het onderwerp:
„de Nijverheid in Ned.-Indië .en wel in het bij
zonder de Kunstnijverheid”, welk congres ook
van de zijde der zelfbesturende rijken groote be
langstelling mocht verwerven. Op dit congres,
waarvan de notulen gepubliceerd zijn, werden
prae-adviezen uitgebracht door de heeren J. W.
Teilers (over Nijverheid, Kunst en Volksont
wikkeling) en R. Ng. Wediodipoero— dr. Radjiman — (over de zedelijke beteekenis van de kunst
voor het volk van Indië).
Het daags na afloop van- dit Kunstcongres
opgericht Java-Instituut, waarvan het bescherm
heerschap werd aanvaard door den CouvernourGeneraal van N.-I., organiseerde eind 1919 het
in het vorig jaar in uitzicht gesteld Congres, ge
wijd aan de studie van Taal-, Land.- en Volken
kunde, met het doel om de kennis van volk, taal
en geschiedenis der Javalanden te verrijken.
Van dit geduiende de Kerstdagen van 1919 te
Solo gehouden eerste congres voor de taal-, land
en volkenkunde zijn de „Handelingen” door het
Java-Instituut in druk uitgegeven.
Begin Januari 1921 werd het orgaan van het
Java-Instituut uitgegeven, n.1. het voorloopig
in de Nederlandsche taal gesteld, geillustreerd
driemaandelijksch tijdschrift „Djaiod", dat
blijkens de inleiding in het eerste nummer beoogt
te zijn een der geeigende middelen om door het
vergaren en verbreiden van do kennis van de
door onderlinge nauwe verwantschap wel als een
heid te noemen inheemsehe cultuur van Java,
Madoera en Bali, die cultuur te ontwikkelen en
te bevorderen.
In Maart 1921 werd eene „afdecling-Djokjakarta” van het Java-Instituut opgericht om
„het plaatselijk bevorderen van het doel van
het Java-Instituut” mogelijk te maken.
Het Java-Instituut hield op 17—19 Juni 1921
te Bandoeng een Cultuurcongres, waarop weder
om belangwekkende piac-adviezen werden uit
gebracht over de volgende onderwerpen: a. Over
do noodzakelijkheid van geschiodenis-ondorwjis.
Prae-adviezon van R. Darna Koesoema, M. W.
Dwidjosownjo. Mevr. W Fruin—Mees, R. Hiis.’nn
Socma di Pradja, R. AI. Soetotmo Soerio Koesoemo en Z. Stokvis, b. Over do ontwikkelings
mogelijkheden van de muziek op Java. Praeadviezon van J. S. Biandts Buvs, R. T. Djojodipoero, Alcvr. S. Hoflnnd (Linda Bandara), J.
Kats, R. M. A. Soerjo Poetro on R. AI. Wreksodiningrat.
Literatuur. Ind Gids 1919 I p. 482, II p. 1293;
De Taak 1918—19 p. 241, 1920 p. 571, 1921 p.
009; Dj&wu 1921 no. 1, 2 en 4.
/
J Th P B.
DIERENVEREERING. In het artikel ZIELS
VERHUIZING (Dl. IV bl. 858 en 859) wordt
met een enkel woord gesproken over de opvat
tingen der Indonesiërs omtrent sommige dieren
als incarnaties of verschijningsvormen van over-
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ledenen. Daar do uit die of andere opvattingen
voorkomende dierenvereering cene eigenaardige
plaats inneemt in het Indonesisch Heidendom,
en bij de daarover handelende artikelen in deze
Encyclopacdie slechts zeer ter loops vermeld
word, volgen hier eenige samenvattende mededeelingen over dit onderwierp. Aangezien volgens
sommigen de dierenvereering te beschouwen is
als een onderdeel of een overblijfsel van het
toteinisme was het onvermijdelijk, in het artikel
TOTE.YIISME (zie aldaar) enkele gevallen van
dierenvereering te bespreken; men zie dus ook
op genoemd artikel, ook wat betreft de spijsverboden, voor zoover deze betrekking heb
ben op het vleesch van dieren. Onder dieren
vereering wordt hier niet verstaan dierenaanbid
ding, maar het ontzag voor en de daaruit voort
vloeiende eerbiedige behandeling van bepaalde
dieren.
Het zijn vooral twee dieren, aan welke in
den Indischen Archipel algemeen eene zekere
vereering betoond wordt, nl. de krokodil en de
tijger; sporadisch komen daarnevens nog enkele
andere diersoorten voor. Ongeacht het ontzag,
dat deze roofdieren den Inlander inboezemen, is er
voor deze vereering nog een ander motief aan
wezig, n.1. het allerwege in den Archipel aange
troffen geloof, dat de genoemde dieren incarnaties
zijn van de zielen der voorouders. Niet slechts bij
de nog Heidensche bevolkingselementen, maar
evengoed bij de Mohammedanen bestaat nog
dit geloof, zooals blijkt uit de ondervolgende
vermelding der volken, bij wie do vereering van
krokodil en tijger voorkomt.
Beginnen wij met Sumalra, dan moet voor
Gajö’s en Bataks verwezen worden naar het
artikel TOTEMISME.
Uitvoerige mededeelingen omtrent dieren
vereering bij de Minangkabausche Maleiers vin
den we in het artikel van J. L. van der Toorn:
„Het animisme bij den Minangkabauer der Padangsche Bovenlanden” *). Ten aanzien van dc
zielsverhuizing heerscht bij hen de opvatting,
dat een boosdoener, de helsche straffen onder
gaande, ton slotte op zijn smeeken verlof krijgt,
als dier herboren te worden, om zijn leven te
beteren en boete te doen. De ziel keert weder
in het lichaam, dat voorloopig het hoofd van een
dier — tijger, wild varken of slang — krijgt,
en na 7 dagen geheel in een dier verandert ; zulk
een wezen heet oerang djadi-djadian, en steunt nu
tor betooning van berouw zijne familieleden in
alle gevaren, helpt hen in moeilijke omstandig
heden, vergezelt hen op verre reizen enz.
Dierenvereering openbaart zich bij hen vooral
ton aanzien van tijger, krokodil en olifant. Van
den tijger spreekt men gewoonljjk als toean;
men noemt hom inji' balang — gestreepte of
gevlekte voor- of grootvader. Do krokodil staat
in groote eer, omdat do Minangkabauer meent
dat een zijner groote legendarische wetgevers,
Kjaï Ivatoemanggoongan, als zoodanig herboren
werd. Zijn nakomelingen zijn aan de krokodillen
verwant on genieten op reis van die dieren be
scherming. Do ledon der soekoe Kötö Piliang,
afstammelingen van dien wetgever, hebben dan
ook eenige verbodsbepalingen (pantangan) ten
l) Bijdragen v.h. Kon. Inst. T. L. en V. v.
N.-I. Dl. 39 (5. V) p. 72 e.v.
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aanzien van de krokodillen in acht te nemen;
voor allen geldt een aantal verbodsbepalingen
ten opzichte van tijger en olifant.
Voorts verdient vermelding, dat zich bij
Kapau, dicht bij Fort de Koek, een vijver met
Heilige visschen bevindt, waarvan niemand
ooit zal eten. Volgens het verhaal zou een
moeder eens haar kind op den rand van dien
vijver geplaatst hebben: het kind viel er in, en
zou in een visch veranderd zijn.
Ook op Nias doet zich de vereering van den
krokodil gelden. Scliröder ‘) deelt daaromtrent
mede, dat men op deze dieren alleen jaagt, als
zij menschen of varkens aangevallen, of meege
sleurd en gedood hebben. Men maakt dan zoo
genaamd zijne opwachting bij een mythisclien
grooten krokodil, het opperhoofd van alle kro
kodillen, en deelt hem mede, dat een van zijne
onderdanen schuldig is en moet worden uitge
leverd. Het schuldige dier wordt dan door mid
del van een lokaas (een kip) gevangen, waaraan
een angel is vastgemaakt, en vervolgens afge
maakt.
Omtrent de krokodillenvereering op Bangka
ontleent Wilken2) het volgende aan Epp.
Schilderungen aus Hollandisch Ost-Indiën, p.
159—160: „Die Verehrung geht so weit, dass
der Inlander glaubt, das Wohl oder Wehe seiner
Familie hange von dem des Crocodils ab.
Niemals wagt er, ihm etwas zu Leide zu thun,
ja wenn er aus Notwehr ein Crocodil verletzen
sollte, so plagt ihn sein Gewissen mehr, als wenn
er den schrecklichsten Mord begangen hatte.
Der Eingeborne glaubt an eine Verwandtschaft
Nach dem
zwischen Mensch und Crocodil.
Tode in ein Crocodil verwandelt zu werden ist
der süsseste Genuss bei dem Gedanken an
Unsterblichkeit. Der Eingeborne belegt den
Buwaja (Crocodil) mit Ehrentiteln, spricht nur
mit Devotion von ihm und stellt ihn an Rang
den Fürsten gleich. Da auf Bangka der Resident
der höchste Beamte ist, so stellen die Bangkanesen das Crocodil ihm an Rang wenigstens
gleich und nennen es Tuwan-besar d.i. grosser
Herr. Der Kapala-kampong (Dorfhauptling)
von Baturusak, obgleich ein bigotter Mdslem,
verfehlte nicht, an Festtagen und wenn ein
Glied seiner Familie erkrankt war, dem Crocodil
auf dem zernagten Fels, der bei niedrigem Wasserstande im Flusse sichtbar wird, Opfer zu
bringen.”
Dierenvereering komt ook op Java algemeen
voor, en geldt ook hier weder in hoofdzaak
twee dieren: den krokodil en den tijger. De
reden daarvan is ook bij de Javanen weder het
geloof, dat het in het bijzonder deze dieren zijn,
die de geesten der voorouders in zich kunnen
bevatten. De krokodil, in de nabijheid van een
dorp vertoevende, wordt dan ook vaak be
schouwd als de beschermer van de desa; hij
wordt slechts gedood, als hij zich aan een der
dorpelingen vergrepen heeft, en dan dus eigenlijk
bij wijze van straf. Bij verschillende plechtige
gelegenheden worden offers aan de dieren ge
bracht. Van den tijger geldt ongeveer hetzelfde
als van den krododil. Gelijk bekend is, spreken
de Javanen, als er een tijger in de buurt is, van
*) Nias. p. 140.
*) Wilken.—Verspreide__ Gfi&skriften
III. p. STT^

Dl.

hem met den naam toewan = heer of kjai, oude
heer. Dit gebruik kan echter ook wel door
de groote vrees, die men voor het roofdier
koestert, verklaard worden. Evenwel blijkt vol
doende, dat ook op Java het denkbeeld leeft,
dat de zielen der afgestorvenen zich in tijgers
kunnen reïncarnedrcn. In het Soendancesch
heeten dergelijke tijgers maoeng kêdjadèn; de
Soendaneezen zullen er niet licht toe komen,
deze dieren te dooden. Zelfs toen eenige tien
tallen jaren geleden in Zuid-Bantam eene ware
tijgerplaag heerschte, waren de Inlanders, on
danks de hooge premie, er niet toe te krijgen,
op de roofdieren jacht te maken, en moest een
bekend tijgerjager van elders voor de jacht over
komen.
Op Bornco komen geen tijgers voor, maar
ook omtrent krokodillenvereering wordt van de
Dajaks niets vermeld. Hier zou kunnen ge
sproken worden van een soort vereering voor de
omineuze vogels, die als boden der góden of gees
ten en van den Alvader beschouwd worden, ter
wijl de plaats van den tijger wordt ingenomen
door den panter. De omineuze vogels zijn vooral
twee soorten van honingvogels, een trogonsoort
en een valksoort, terwijl ook de Icidjang (Cervulus muntjac) en een zwarte slang (Doliophis
bivirgates Boie) als waarzeggende dieren be
schouwd worden. Er bestaat een verhaal ter ver
klaring waarom de Zee- Dajaks de omineuze
vogels vereeren. Een hoofdman, Sioe geheeten,
was gehuwd met een schoone jonge vrouw, die
in werkelijkheid een vogel was, ofschoon hij dat
niet wist. Zij liet hem beloven, nooit een vogel
te dooden of te kwetsen, of zelfs maar in zijn
handen te houden, want als hij dat deed, zou zij
niet langer zijne vrouw zijn. Jaren leefden zij ge
lukkig, tot op een onheildag de man zijn belofte
vergat, een vogel in zijne hand nam en hem
streelde. Toen ging de vrouw treurig heen om
niet meer terug te koeren. De bedroefde echtge
noot en zijn zoon gingen de verloren vrouw en
moeder zoeken, en vonden haar eindelijk in haar
oud tehuis, het huis van den Hecrscher der
Geestenwereld. Tevergeefs trachtten zij haar
te bewegen, met hen mee terug te gaan; vader
en zoon moesten alleen huiswaarts keeron. Maar
vóór zij vertrokken onderwees de Hecrscher
der Geestenwereld hen, hoe zij de heilige vogels
moesten vereeren, en voorteekens van hen kon
den ontvangen *)
Van de opvattingen der Bahau-Dajaks ten
aanzien van dieren, planten en Jevenlooze voor
werpen, leert men het volgende uit Dr. Nieuwen huis „Quer durch Borneo”: Aan dëhT'mènscK
wordt liet bézit van twee „zielen” toegeschreven:
do broewa en de ton loewa; deze laatste verlaat
bjj den dood wel het stoffelijk omhulsel, maar
blijft zich ophouden op de begraafplaats, waar
ze zoolang omzwerft, tot ze eindelijk een boozo
geest wordt. Tijdens het oponthoud op de be
graafplaats kunnen de ton loevja in den vorm
van dieren, n.1. herten en grijze apen, verschijnen.
Vandaar dat de Bahau’s deze dieren alléén eten,
als de honger hen daartoe dwingt.
Aan de dieren in het algemeen wordt door de
Bahau’s slechts ééne ziel toegeschreven; zulke
*) Rev. Gomes. Two Sea Dijak Legends.
aangehaald bij Frazer, Totemism and Exogamv. Vol. II p. 206.
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dieren worden dan ook als „werkelijke dieren”
aangeduid. Maar de huisdieren, de herten, grijze
apen en wilde zwijnen zijn in het bezit van dezelf
de twee zielen als de mcnschen: vandaar dat ze
ook tijdelijk als menschon kunnen leven en even
als deze, huizen kunnen bewonen. Eene soortge
lijke vertelling als boven van de Zee-Dajaks
vermeld werd, deelt Nieuwenhuis hierover
mede1). Hier is het een wild zwijn, dat tijdelijk
in de gedaante van eene vrouw leeft. De over
levering is oorzaak, dat de Bahau’s nooit meer
wilde zwijnen jagen, zonder vooraf een offer
gebracht te hebben aan hunne zielen.
De broewa van den door de Bahau’s zeer gevreesden panter wordt doorhenbijnaals machtiger
dan hun eigen broewa beschouwd. Vandaar
groote onrust, als ze er een geschoten hebben:
acht maal stappen ze dan over het gedoode dier
heen, onder het uitpreken van de bezweringsfor
mule: koele, broewa ika hida broewa akoei =
panter, uw ziel is onder mijn ziel. Thuisgekomen
worden jagers, honden en wapenen met kippenbloed ingesmeerd, en bovendien moeten de
mannen acht dagen lang zoowel overdag als
’s nachts baden. Na afloop van die acht dagen
moeten zij op nieuw op jacht gaan 2).
Uit de mededeelingen van Dr. Alb. C. Kruyt
in zijn bekend werk: „de Baróé-sprekende Toradja’s van Midden-CcIe bes”7~blïjkt, ‘cIat~'obk
bij die"vorksstarnmen beschouwingen bestaan
die er op wijzen, dat zij de dieren in geestelijk
opzicht naverwant achten aan de mcnschen, en
die somtijds tot een soort van vereering van som
mige dieren kunnen leiden. Zoo acht men ver
schillende dieren den verschijningsvorm der
zielestof van de menschen b.v. de regenworm,
sommige slangen, vuurvlieg en muis. Ook do
afstamming van sommige dieren van een mensch
wordt in Toradja-vcrhalen wel geleerd, b.v. van
de apen en van de krokodillen. Ten aanzien van
de krokodillen zou men van een zekere vereering
kunnen spreken; ze worden door de Toradja’s
beschouwd als wrekers van de góden: alleen zij,
die iets op hun geweten hebben, worden door
deze dieren gedood. En toch, wanneer zulk een
schuldige door een krokodil wordt opgegeten,
eischt de bloedwraak dat men ook den schuldi
gen krokodil weer doodt.
Omtrent de vraag, of do krokodillen door do
Toradja’s als do incarnaties hunner voorouders
beschouwd worden zegt Kruyt, dat men soms
geneigd zou zijn, zulks te denken, daar men dozo
dieren steeds toospreokt met ’wjkai — groot
vader 3).
De vereering, als men het zoo mag noemen,
die do Toradja’s voor sommige vogels hebben,
berust ook weder geheel op de beteokenis dor
vogels als voorspellers der toekomst, of aan
wijzers van do te volgen gedragslijn. Vogels
worden door de Toradja’s beschouwd als afge
zanten der góden. „Dczo dieren toch” zegt
Kruyt, „verkeeron tusschen do beide werelden,
die der góden on die der menschen, en daarom
kan het niemand verwonderen, dat do góden
dikwijls vogels gebruiken om de menschen te
waarschuwen voor dreigend govaar, of toekom
l) Qp* c* I* P* 106.
‘) Öp'. cTCpTTOÏÏ—107.
3) Zie het aangehaalde werk, Dl. I p. 250 e. v.,
p. 263 e.v.
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stig verlies. Het luisteren naar de geluiden, die
de vogels maken, om daaruit te kunnen opmaken,
hoe men heeft te handelen, is dan ook algemeen
onder de Toradja’s. Bij hot aanleggen van akkers,
bij het jagen, bij zout stoken, bij het stichten
van een dorp, bij alle mogelijke aangelegenheden
van eenig belang tracht de Toradja den wil der
góden te leeren kennen uit het geschreeuw der
vogels.” 1).
Vooral verschillende uilsoorten worden door
de Toradja’s als omineuze vogels beschouwd,
voorts de kiekendief, de vischarend en eenige
kleinere vogels. Ook den haan zou men tot
de omineuze vogels kunnen rekenen 2). Onder
de omineuze dieren kan eveneens de huishagedis
gerekend worden. „Wanneer zij schreeuwt, ter
wijl men aan het praten is, bewijst dit dat degene,
die aan het woord is, gelijk heeft. Wanneer men
wil vertrekken om op reis te gaan, en de huis
hagedis laat haar geschreeuw hooren, is dit
een teeken, dat de reiziger geluk zal hebben.
Schreeuwt zij boven het hoofd van een persoon,
als deze juist weg wil gaan op reis, of op eene on
derneming, dan is dit eene waarschuwing, dat
hem eenig onheil zal overkomen, hij moet dan
eerst gaan zitten. Valt een huishagedis zonder
iemand te raken, dan beteekent' zulks niets.
Valt zij echter op iemands lichaam, dan is dit
een teeken, dat spoedig iemand zal sterven van
de familie van dengeno op wien het diertje ge
vallen is” 3). Ook spijsverboden ten aanzien van
sommige dieren bestaan bij de Toradja’s: zoo
eton de vrouwen bij de meeste stammen nimmer
buffelvleesch, terwijl de Mohammedaan ge
worden Parigiërs en Saoesoeërs, zoowel mannen
als vrouwen, het vleesch van witte buffels niet
willen eten. Een totemistischen grondslag voor
deze verboden behoeft men volstrekt niet aan
te nemen; omtrent het eerste verbod zegt
Kruyt: „Dit kan wel niet anders dan hieruit
verklaard worden, dat de vrouw, het conser
vatieve deel van hot volk, zich niet aan het eten
van de ingevoerde buffels heeft gewaagd. Dit
wordt nog waarschijnlijker, wanneer wij verne
men, dat bij de To Pebato, waar de vrouwen
wel buffelvloesoh oten, de priesteressen, dus de
vertegenwoordigers van den godsdienst, zich
er van moeten onthouden” *). En het andere
verbod vindt zijn verklaring in de bewering,
dat het eten van het vleesch van witte buffels
lepra zou veroorzaken: witte plekken zullen
dan op het lichaam van den eter te voorschijn
komen 6)
Een bijzonder geval van dierenvereering komt
in hot Zuid-Westelijk dool van Celebes. voor,
n.1. de véreoring dor heilige palingen in Boeloekoompa, in de voormalige Oosterdistricten, en
ook wel elders in dat deel van Celebes. Aan Dr.
F. B. Matthes. Bijdragen tot de othnologio van
Zuid-Celebes, ontleent Wilken *) de mededeeling,
dat het vooral vrouwen zijn, die de moeder
vreugde verlangen, welke aan deze palingen
offers, in kippenboutjes bestaande, brengen.
Onder het bespelen van do gong komen de dieren

l)
*)
3)
‘)
5)

Op. cit. Dl. X.p. J7.9.
ld. Dl. II p. 181.
IcT.'Dl: I p. 26G.
Dim p. lG9.
DUTI p.- m. 175^~
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wordt met veel formaliteiten naar huis gebracht
uit het water te voorschijn en springen op het
en met jet nae = juffrouw aangesproken; een
land rond om zich te goed te doen aan de spijzen,
kater met nai noeke, zooveel als „meneer”.
welke hun aldus worden aangeboden. Volgens
Kinderen mogen de kat niet aanraken of plagen.
de mcdedceling van den Heer Kooreman stelt
Zij wordt min of meer beschouwd als de „eige
men zich voor, dat de zielen der voorouders in
nares” van de mais, omdat zij het is, die zorgt,
deze palingen wonen.
dat dit voedingsmiddel niet door de muizen wordt
Een andere vorm van dierenvereering vinden
opgegeten. Daarom, als iemand een nieuw paard
we vermeld van het uiterste Noord-oosten van
heeft gekocht, en hij wil dit wat maïs te eten
Celebes, n.1. van de oude bewoners van Ménado.
geven om het aan hem te wennen, moet hij
Deze betoonen een groote vereering aan de apen,
daartoe eerst verlof vragen aan de kat. Ook als
die op het eilandje Menado-toewa wonen, want
men andere voorwerpen uit de woning verkoopt
zij meenen, dat dit hun voorouders zijn, dat wil
of weggeeft, als men iets gekocht heeft, of als
dus zeggen, dat de zielen hunner voorouders in
een der huisgenooten overleden is, geeft men
deze apen gereïncarneerd zijn, niet dat zij meenen
daarvan aan de kat kennis. Ook met jonge
zouden, als prae-Darwinisten, van apen af te
katjes hebben verschillende plechtigheden plaats,
stammen. Vroeger ging men er jaarlijks heen
zoodra ze de oogen geopend hebben.
met offers van allerlei eetwaren, later plaatste
De kat mag wel geslagen worden als ze eenig
men die op een verlicht vlot, dat men ’s nachts
kwaad heeft gedaan, maar men moet haar nooit
de rivier liet afdrijven ’)■
met ijzer aanraken, want dat zou de woning
Overigens vindt men ook bij de Boepmeczen
„warm”, d.i. ongezond maken 1).
en ~Makassaren weder dezelfde voorstellingen
Een beperkt spijsverbod bestaat ten aanzien
omtrent de krokodillen als incarnaties der voorvan paling, die overigens op Timor vrij algemeen
oudergeesten. Men gelooft hier, dat do krokodil
wordt gegeten. In enkele landschappen n.1. eten
nooit met opzet een mensch verslindt, maar alleen
de leden van het vorstengeslacht ze niet; in
bij vergissing, omdat hij hem voor een dier
Mollo mogen vrouwen ze niet eten, want dan
aanziet. Volgens de Inlanders op Z. Celebes
hebben sommige krokodillen eene tong, andere
zouden de voedingsmiddelen verdwijnen. Ivruyt
niet; alleen de eerste zijn van menschelijke
brengt dit in verband met de gladheid der
afkomst. Ook incarneeren niet alle voorouderdieren, en verklaart dit gebruik dus uit de
geesten zich in krokodillen, want sommigen van
„sympathetische” denkwijze. Hiermede zou dan
hen houden zich in hoogcre gewesten op; voor
ook verklaard kunnen worden, dat vele vrouwen
dezen worden de offers in boomen opgehangen,
niet toestaan, dat het vleesch van de paling in
voor de voorouder-krokodillen in het water
de woning wordt gebracht, het moet buitens
geworpen 2).
huis worden gegeten 2).
Omtrent Timor vinden we eenige interessante
„Overal op Midden-Timor worden bronnen
mededeelingen, op ons onderwerp betrekking
van cenige beteekenis ontzien; men zal do daarin
hebbende, in het artikel „de Timoreczen” van
levende palingen niet vangen. Men zou daarvan
Dr. Alb. C. Kruytl). Aangaande den hond ver ziek worden ,of de bron zou opdrogen. Men noemt
telt men in Amanatoen, dat eens twee honden
die bronnen ook noe'oef, waaruit blijkt, dat men
uit zee zijn gekomen, bij de monding van de
denkt, dat daarin een geest woont.”
Si-noeal-rivier. Deze honden zouden het aanzijn
„Te Bidjeli is een poel, waarvan de paling
hebben gegeven aan het geslacht Omlene, en
niet mag worden gegeten. Men zegt, dat die
om die reden mogen de leden van dat geslacht
dieren kinderen zijn van de avond- on de morgen
er geen honden op nahouden 3). Van een totemisster. Ook uit poelen, waarvan het water geregeld
tische betrekking tot den hond blijkt overigens
door buffels en paarden gedronken wordt, moet
niet, daar hondenvleesch op Timor vrij algemeen
men de paling niet wegnemen, want dan zou
wordt gegeten; zij, die het niet gebruiken, zijn
de kudde in aantal afnemen, omdat enkele
gewoonlijk leden van de radja-geslachton; dezen
dieren door het water zouden worden meege
eten het in Annas echter ook *).
nomen. Daarom ook mogen buffelhoeders niet
Terwijl de kat op Timor eene eigenaardige
alleen geen paling eten, maar ze mogen zelfs niets
vereering geniet, on er ten opzichte van dit dier
nuttigen, wat in hot water leeft.” 3).
een aantal verbodsbepalingen bestaan, is reeds
Volgens Dr. Kruyt heerschen soortgelijke
hierom in ditgeval niet aan totemisme te denken,
gebruiken als op Timor ten aanzien van de kat
omdat volgens Kruyt dit huisdier nog niet
ook op Soemba, 4) waar het dier weinig voor
lang geleden zijn intrede op Nederlandschkomt, en men het ook nog niet lang kent. Ook
Timor moet hebben gedaan. Vooral in de meer
daar spreekt men van een kat „trouwen”, terwijl
afgelegen streken als Ainanaboen en Amanatoen
er voor het dier een bruidschat gegeven wordt,
kent men liet dier nog niet lang, verscheidene
enz. Overigens heeft men niet veel eerbied voor do
ouden van dagen verzekerden aan Kruyt, dat
kat, maar men heeft allerlei middelen, om haar
eerst in de laatste dertig jaren in die streken
aan het huis te verbinden; wil men een kat lang
katten zijn gekomen. In Mollo, waar de katten
houden, dan moeten allerlei verbodsbepalingen
volgens de overlevering al wat langer geleden
in acht genomen worden.
ingevoerd zijn, worden ze met veel onderschei
De vereering van slangen komt ook op Soemba
ding behandeld. Men spreekt hier niet van„een
voor. In Wajewa ziet men in den python een
kat koopen”, maar van „een kat trouwen”. Ze
*) Op.jciL p. 465 e.v.
*) Verspreide G.eschriften Dl. III- p. 84.
2) l'd,.,p, 489.
x--'' 2) Bydr.'tot"de taal- land-,.en. volkenkunde
3) Op. cit. 489.
v-N.-I.Dl 79 (1923).
*) Dr. Alb. C. Kruyt. De Soembaneezen.
" 8) Op
P. -461.,
Bijdr. Kon. Inst. T. L. en'V'. V.w‘lf.-fT'DD
*) id. p. 462.
78 p. 573—580.
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voorvader, en, als men zulk een dier ontmoot,
spreekt men het met Oemboe, heer of groot
vader aan, onder het toewerpen van wat sirihpinang1): het blijkt niet. of men hier ook weer
met zielsverhuizing te maken heeft. Ook de
groote slang, die in een grot bij Wui Bangga heet
te wonen, en waaraan vroeger zelfs menschcn
geofferd werden, wordt een marapoc of voor
vader genoemd -) .In de kampong Leko is een
hol, waar pythons wonen, aan welke men eens
om de twee of drie jaar, als men aan ze herinnerd
wordt, eten gaat geven 3).
Naast den tijger en den krokodil moeten voor
al de hagedis en de daarmee verwante leguaan
(bijawak) genoemd worden als dieren, die in ver
schillende deelen van den Archipel een zekere
vereering genieten. Tal van voorbeelden daar
van vindt men in Dr. Wilkens verhandeling:
„De Hagedis in het volksgeloof der Malayo-Polynesiërs”, opgenomen in Deel IV zijner „Ver
spreide Geschriften”. Omtrent de bijawak (le
guaan) deelt hij mede, dat deze in Deli, Langkat
en Sërdang .eene bijgeloovige vereering geniet,
zoowel van de zijde der Maleiers, als, en meer
nog, van de zijde der Bataks. Bijgeloovige vrees
voor die dieren heerscht ook in het Oosten van
den Archipel, b.v. op Boeroe, waar men in hen
eene incarnatie der vooroudergeesten ziet, en op
IVatoebéla, waar zij als de verschijningsvorm van
booze geesten worden beschouwd. Ook van de
vereering van de hagedis geeft Wilken in ge
noemd opstel een aantal voorbeelden. Zeer al
gemeen is in de eerste plaats de omineuse beteekenis, aan het geschreeuw van de huishagedis
en de gekko gehecht. In het algemeen is de beteckenis ongunstig, zooals bij de Timoreezen en op
de Philippijnen. Van de Tobeloreezen vermeldt
Hueting *) „en het ongunstigst is wel, als de
huishagedis, o lulehckana, schreeuwt. Die is be
slist een boodschapper van de geesten, en een
plan moet nu nog eenigen tijd uitgestcld worden.
Men zit eenige oogenblikken muisstil (misschien,
alsof men het voornemen opgeeft) en gaat pas
daarna.” Van Java vermeldt Wilken, dat, wan
neer men aan het eten is en een tjitjak van het
dak tusschen de schotels valt, dit een teeken is
van een op handen zijnd groot ongeluk. Volgens
den Javaan waarschuwt de tjitjak ook voor
diefstal. „Wanneer twee personen met olkandor
aan liet redenceren zijn, waarbij de een niet wil
gelooven wat de andere beweert of verhaalt, en
eene hagedis op dat oogenblik hare stem doet
hooren, is dit voor den ongeloovige een toeken,
om niet langer aan de waarheid van liet ver
haalde of beweerde te twijfelen” »). Ook omtrent
de lokè (gekko) gelden soortgelijke opvattingen.
Van een eigenlijke vereering van de hagedis
kan vooral gesproken worden op Bali en bij de
Baliërs op Lombok. Wilken haalt een medcdcoling
van Van der Tuuk aan daaromtrent, volgens
welke de Balinees, wanneer hij onder het voeren
van een gesprek het geluid van een hagedis hoort,

zegt: „Bewaarheid het Saraswati”! of wel: „Zij
het waar gebiedster!” Hij toont verder aan, dat
op Bali de hagedis vereenzelvigd wordt of tot
symbool dient van Saraswati, de godin van wijs
heid en kennis, van de poëzie en de redekunst.
Volgens zijne meening echter is deze voorstel
ling niet overgenomen van de Hindoe’s, maar op
Indonesischen bodem ontstaan, terwijl natuur
lijk de vereering van Saraswati zelve wel van de
Hindoe’s is overgenomen. Hiertegenover meent
van Eeidc *) dat, moge de hagedisvereering al
van Maleisch-Polynesischen oorsprong zijn, deze
bij de Baliërs toch onder sterken invloed van
Indische begrippen voorkomt. Hij wijster op, dat
bij de Hindoe’s Saraswati een dubbele functie
heeft, n.1. die van godin der wijsheid en van go
din van de rivieren of het rivierwater; en dit
zelfde is ook het geval bij de Hindoe-Baliërs op
Lombok. Saraswati wordt genoemd de Sëdahan
der góden, waarmee men wil aanduiden, dat zij
de besciiikster is over het levend water voor de
sawah’s. „Nu is het merkwaardig” aldus Van
Eerde, „dat dit attribuut ook op de tjitjak is
overgegaan. Doe hem geen kwaad, want hij is de
„Sëdahan déwa”. En wanneer een tjëtjëk, die
langs de zoldering kruipt, uitwerpselen op
iemand doet vallen, zal deze zich niet boos ma
ken, maar met vriendelijke intonatie in de stem
vragen: „Heer Sëdahan, waarom behandelt u mij
zoo, dat u mij van uit de hoogte bevuilt?”” Of
wanneer die uitwerpselen in de rijst vallen, zegt
men tegen elkander:
De heer Sëdahan is al te
onbeleefd.””
Volgens Willeen zou het aannemelijk zijn, dat
ook bij de Bataks de hagedis als een belichaming
van een tweetal geesten beschouwd wordt, n.1.
van Boraspati-ni-tano dat is: Boraspati van den
grond, on Boraspati ni-bagas, dat is: Boraspati
van het huis. Het woord Boraspati nu beteekent
ook: hagedis, en beantwoordt aan het Sanskrit:
Brhaspati, den god der wijsheid, den leermeester
der góden. Naar analogie van hetgeen bij de Ba
liërs met Saraswati gebeurd is, zal men bij de
Bataks Brhaspati met de hagedis vereenzelvigd
hebben.

‘) Op. cit. p. 544.
2) I (17p. 5417‘Kruyt zegt hier voor marapoe
„godlieid”.
3) id. p. 544.
‘) ’BTjtTr: 'tot do T. L. en V. van N. I. Dl. 78
(1922) p.' 202’.
*) Wilken. Verspreide Geschriften. Dl. IV,.
p. 151 en 152.

J) J. C. van Eerdo. De hagedis in hot volks
geloof der Hindoe-Baliërs. Tijdschr. v. h.
Binnenl. Best. Dl. XX (1901) p. 203 e. v.
2) Vgl. Wilken III p. Sl_en 82 on do daar
vermelde Gronliên.
3) J. H. W. van dor Miesen. Een en ander
over Booroe. Meded. Nod. Zend. Gen. Dl. 46.
p. 431 e.v.

Wij zullen niet van alle eilanden in het bij
zonder do vereering van dieren en de spijsverboden ton aanzion van bepaalde dieren nagaan,
en volstaan mot de vermelding, dat de vereering
van den krokodil verder nog voorkomt op
Timor, op Boeroe, op do Aroo- en op de ZuidWester eilanden. Spijsvorbodcn worden van de
Ambonsche eilanden en Cerarn gemeld ten aan
zien van het vleosch van palingen *). Van Boeroe
deelt Van der Miesen3) mede, dat do fenna of stam
Rcboot zijn voortbostaan verschuldigd is aan
hot medelijden van een haai. Do stamvader had
schipbreuk geleden on zou zeker zijn omgekomen,
indien een haai zich niet over hem ontfermd
had en hem aan land gebracht had. Sedert dien
tijd bestaat er oen goede verstandhouding tus-
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schcn deze fenna en de haaien, en de leden zijn
vast ervan overtuigd, dat. als er een van hen in
zee gegooid werd, de haaien stellig tot zijne
redding zouden toeschieten en hem aan land
brengen.
Nu cens wordt als reden van vercering of spijsverbod opgegeven de meening, dat men van de
eene of andere diersoort zou afstammen, dan
weder dat de geesten der voorouders zich daarin
incarneeren. Het komt ons voor, dat laatstge
noemde opvatting primair is, terwijl de afstam
mingsverhalen later verzonnen zijn, om een ver
klaring van de vereering te geven. Dit is blijk
baar ook de bedoeling van Wilken, wanneer hij
zegt, dat de zielsverhuizing dc verbindende
schakel is tusschen het totemisme en deu dienst
der afgestorvenen. Alleen verstaat men onder
totemisme tegenwoordig nog heel wat meer—
ten deele geheel wat anders — dan enkel ver
eering van enkele dieren en spijsverboden ten
T. J. B.
aanzien van sommige dieren.
TOTEMISME. Onder de termen, in de cthnologie en de vergelijkende godsdienstwetenschap
gebruikelijk, is er nauwelijks één van zoo weinig
scherp omlijnde beteekenis als totemisme. Het
woord is ontleend aan de taal der Odjibwee
(Chipuec)-lndianen, en wordt in verschillende
spellingen opgegeven. Volgens abbé Thavenet
is het woord eigenlijk otc, en beteekent het:
familie of stam, possessief: olem, en met het per
soonlijk voornaamwoord nind otern = mijn stam;
kit olem = je stam enz.
Niet slechts in hun opvattingen van hetgeen
onder het begrip Totemisme moet worden
samengebracht, maar ook in de verklaring van
den oorsprong van het verschijnsel wijken de
onderzoekers zeer sterk van elkander af. Deze
groote verschillen mogen zeker voor een deel
op rekening gesteld worden van de omstandig
heid, waarop R. M.H. Lowie in zijn „Primitive
Society”1) terecht de aandacht vestigt, deze
n.1. dat alles, wat men onder den naam totemisme
6amenvattc, beschouwd werd als overal geheel
gelijksoortig te zijn. Zoo kwam men er toe,
hypothesen op tc stellen om te verklaren, hoe
totemisme in het algemeen ontstond, terwijl de
hier en daar voorkomende wijzigingen veron
achtzaamd werden.
Wil men onderzoeken, of er in onzen Archipel
totemisme voorkomt, of blijkens nog voorhan
den sporen, vroeger bestaan heeft, dan kan de
vraag naar den mogelijken oorsprong van het
verschijnsel gevoegelijk blijven rusten. Maar wel
is het noodzakelijk, een wel omschreven definjtie
aan te nemen, ten einde daaraan de gevonden
verschijnselen te toetsen.
Onder de onderzoekers nu van liet verschijn
sel neemt zeker wel J. G. Frazer de eerste plaats
in. In zijn uit vier deelen bestaand werk: Totemism and Exogamy 2), heeft hij een ontzaglijk
feitenmateriaal uit alle deelen der aarde bijeen
gebracht. Het komt dus gewenscht voor, de
definitie van Fraser als toetssteen te gebruiken;
daarbij zal af en toe blijken, dat de door hem
uit den Archipel aangevoerde verschijnselen aan
zijn eigen definitie niet ten volle beantwoorden.
„Een totem”, zegt Frazer 3) „is een klasse van

stoffelijke voorwerpen, die de primitieve mensch
(„a savftge”) met bijgeloovigcn eerbied be
schouwt, daar hij gelooft, dat er tusschen hem en
ieder voorwerp van die klasse een intieme en
zeer bijzondere betrekking bestaat. De betrek
king tusschen een man en zijn totem is van
weerszijden van welwillenden aard; de totem
beschermt den man, en de man toont zijn eer
bied voor den totem op verschillende wijzen,
door hem niet te dooden als het een dier is. en
hem niet af te snijden of in te zamelen als het
een plant is. In onderscheiding met een fétis,
is een totem nooit een op zich zelf staand indi
vidu, maar altijd een klasse van voorwerpen,
gemeenlijk een dier- of plantsoort, zeldzamer
een klasse van onbezielde natuurvoorwerpen,
zeer zelden een klasse van kunstmatig vervaar
digde voorwerpen.
„In betrekking tot den mensch beschouwd,
zijn er op zijn minst drie soorten van totems:
1. de clan-totem, aan een geheele clan gemeen,
en door erfenis van geslacht tot geslacht over
gaande; 2. de sexe-totem, gemeen óf aan alle
mannen, óf aan alle vrouwen van een stam, met
uitsluiting in elk geval van de andere sexe;
3.de individueelc totem, die aan een enkel individu
behoort en niet op zijn afstammelingen over
gaat. Er bestaan ook andere soorten van totems,
maar zij kunnen misschien als variaties van den
clan-totem beschouwd worden. Deze laatste is
verreweg de belangrijkste van alle; en waar sprake
is van totem of totemisme zonder meer heeft
dit betrekking op de clan-totem.
„De clan-totem wordt vereerd door een groep
van mannen en vrouwen, die zichzelve noemen
met den naam van den totem, zich als van één
bloed beschouwen, afstammelingen van óén
stamvader, en die verbonden zijn door gemeen
schappelijke verplichtingen jegens elkander en
door een gemeenschappelijk geloof in den totem.
„De leden van een totem-clan noemen zich bij
den naam van hun totem, en gelooven gewoon
lijk dat zij er werkelijk van afstammen.”
Nog scherper definieert Frazer in zijn „The
Belief in Immortality” (1913) p. 95 den totem,
door te zeggen dat „de wilde zich daarmede op
een eigenaardige manier identificeert, zich ver
beeldende, dat hij zelf en al de leden van zijn
clan, voor practische doeleinden, kangooroe’s of
emu’s, ratten enz. zijn.” Als alleen dergelijke
denkbeelden totemisme mogen hceten, wordt
dit in Indonesië zeker niet gevonden.

r1) New-York. Boni and Liveright. 1922.
*) Londen. Macmillan and Co. 1910.
*) O. c. p. 138, 139.

*) Verspreide geschriften van I2i\_ G. A.
Wilken, verzameld door Mr. F. D. É. van
Ossenbr uggen, Déél ÏI1 p. 86 e.v.

Alvorens do door Frazer en andere schrijvers
als totemisme vermelde verschijnselen aan de
boven aangehaalde definitie te toetsen, is het
gcwenscht na te gaan, wat Dr. G. A. Wilkcn,
die het eerst over totemisme in den Archipel ge
schreven heeft, over dit onderwerp zegt.
In zijn bekende monographie „Jjl.et Animisme
bjj do volken van den lndiach.cn Archipel” be
handelt hij ook het geloof aan de zielsverhuizing
bij de Indonesiërs, en, na daarvan tal van voor
beelden te hebben gegeven en te hebben ver
meld, wat men bij de Noord-Amerikaansche
Indianen onder totemisme verstaat, zegt hij: l)
„Hetgeen wij bij de volken van den Archipel
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aangetroffen hebben beantwoordt hieraan vol
komen. Alleenlijk zijn zij er niet toe gekomen
om zich naar de dieren te noemen, die zij dus
als hunne stamouders verecren”. Volgens Wilken is de zielsverhuizing de verbindende schakel
tusschen het totemisme aan den eenen en
den dienst der afgestorvenen, aan den anderen
kant, welke schakel, bij vele volken weggevallen,
in den Archipel meestal nog duidelijk merkbaar
is1). Ook in zijn verhandeling: „De Hagedis in
het volksgeloof der Malayo—Polynesiërs” noemt
hij de krokodil „bij tal van volken in den Archi
pel het totomdier bij uitnemendheid.” -).
Hierbij moet worden opgemerkt, dat hetgeen
Wilken onder totemisme verstaat, veel beperkter
is dan do definitie van Frazer, die wij boven
aanhaalden, aangeeft. „Elke stam hier” zegt
Wilken van de Noord-Amerikaansche Indianen,
„heeft, onder de benaming totem, het een of
ander dier dat als een fétis vereerd wordt, waar
naar de stam heet en waarvan zijne leden hunne
afkomst afleiden”. 3) En elders 4) omschrijft hij
het totemisme alleen als :„het geloof in de afstam
ming van en de verwantschap met dieren”.
Van meer belang echter is het op te merken,
dat ook in de door Wilken aangehaalde voorbeel
den van het geloof aan zielsverhuizing volstrekt
niet steeds sprake is van een afstamming van
dieren, maar integendeel meestal van een over
gaan van de zielen der afgestorvenen in die dieren;
het duidelijkst wel komt dit uit ten aanzien van
Wilkens „totemdier bij uitnemenheid” de kro
kodil, dat slechts in een enkel geval als stamvader,
overigens steeds als incarnatie der vooroudergeesten vereerd wordt (zie onder DIERENVEREERJNG).
Er is echter nog een reden, waarom men moei
lijk in dit opzicht veel waarde kan hechten aan
Wilkens meening, dat het totemisme wel in den
Archipel voorkomt. Volgens zijn uitspraak is
de zielsverhuizing de verbindende schakel tusschen
het totemisme en den dienst der voorouders.
Ware dit het geval, dan zou het totemisme, zoo
goed als de dienst dor voorouders, een zelfstan
dig bestaan moeten hebben. Maar uit hetgeen Wil
ken mededeelt omtrent het z.g. totemisme blijkt,
dat dit niets anders is dan hetgeen rechtstreeks
uit het denkbeeld der zielsverhuizing voorvloeit:
eerbied voor de dieren, die men als incarnaties
van de voorouders beschouwt. Het spreekt wel
vanzelf, dat men den term totemisme in een veel
te beperkte betcokenis zou opvatten, wanneer
men alleen dit ééne verschijnsel met dien nnam
ging bestempelen.
Ook over de plant als totem laat Wilken zich
uit, waar hy zegt6): „Gelijk bekend is, behoeft
de totem niet altijd een dier te zijn, doch kan
ovengoed eene plant wezen. Ook in den Indischen
Archipel is het geloof in het ontstaan, het geboron worden van menschen uit planten zeer al
gemeen. Het is vooral uit bamboe en andere
riotsoorten en uit rotan, dat personen heeten te
voorschijn te zijn gekomen. In de literatuur en in
de legenden vindt men talrijke verhalen van dien
aard. In het wezen der zaak komt het totemism<°
*) Q^e. Ik
3) Dl. IIL p. 8ü. JW
‘) Dl. IV p. 153.
5) Verspr. Geschr. Dl. IV p. 112.
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rn den Indischen Archipel met dat van de NoordAmerikaansche Indianen overeen. 1) Toch wijkt
het in één punt daarvan af. Zóóver is men na
melijk hier niet gekomen, dat men zich naar de
dieren of planten benoemt, die men als stam
ouders vereert of beschouwt. Alleen in de li
teratuur ontmoet men enkele voorbeelden waar
uit blijkt, dat dit vroeger wel eens gedaan werd.
Zoo treft men in de Bataksche verhalen nu en
dan namen aan met den uitgang anan, welke
uitgang bepaaldelijk gebruikt wordt, om de af
stamming van dieren aan te geven, bij voorbeeld :
Si Lombuwanan, gevormd van lombu = rund.
als eigennaam van iemand, die van een rund zijne
afkomst afleidt, het rund dus (? T.J.B) tot
totem heeft. Zoo wordt in het Maleische werk:
„Hikajat radja-radja Pasei” van eene prinses
verhaald, die uit een bëtung-bamboe was voort
gekomen, en daarnaar Putéri-Bétung, dat is:
„Prinses Bamboe” heette, terwijl in de legenden
van de Alfoeren der Minahasa gesproken wordt
van eene Prinses Uweranden, dat is: Prinses
Rotan, dus genoemd, dewijl zij uit een rotan
struik gesproten was. Ook stamnamen, aan die
ren of planten ontleend, wijzen soms op het tote
misme. Van de Bataks vinden wij onder anderen
vermeld, dat elke stam of marga een dier (tijger,
panter, kat, hond, geit, wilde tortel, enz.) heeft,
dat aan de leden van den stam heilig is, omdat
men meent daarvan of te stammen. In zeer
enkele gevallen '-) nu draagt de marga of stam
ook den naam van dat dier. Zoo heet de marga.
die den tijger tot totem heeft, Babijat, dat is:
tijger. Op die wijze zijn waarschijnlijk ook enkele
stamnamen bij de Alfoeren van de Minahasa te
verklaren, bij voorbeeld: Tou'm-bulu, dat is:
menschen (afkomstig) van den bamboe, Tou'mtêwoh = menschen (afkomstig) van den tëwoh
(eene rietsoort), Tou' m-pakèwa en Tou' m-basian
= menschen (afkomstig) van de poiéwt en van
den wasian (twee soorten van boomen), enz.”
Omtrent de verhalen van afstamming van
menschen uit planten kan worden opgemerkt,
dat men daaraan niet te veel gewicht moet hech
ten, ingeval het bij verhalen blijft. Zij gelden
toch slechts een enkele persoon, een zeer bijzonder
geval, en, wat in deze van veel beteekenis is, geen
plantensoort, slechts één enkele plant. Van cenig
nauw verband tusschen een groep van personen
en een plantensoort is nergens sprake, zelfs niet
in de literatuur. Ook bij de Minahassische
stammen blijkt niet van die bijzondere betrek
king tusschen een bepaalden stam en de planten
soort waarvan hij afkomstig zou zijn. Die stam
namen laten trouwens gedeeltelijk ook nog een
geheel andere, niet- totomistische verklaring toe,
zooals die gegeven wordt door N. Graafland in/
den 2den druk van zijn werk: de Minahasa
(1898). Dat Tou'm-bulu in verband zou staan met
bulii = bamboe acht hij onwaarschijnlijk, omdat
bulu(-h) een Maleisch, geen Minahassisch woord
voor bamboe is. Waarschijnlijk moet het dus oor
spronkelijk geweest zyn: bulur = berg; dus
„bergmenschen”, Tou'm-tèwoh is een andere
naam voor de Tou'm-pakèwa; Graafland ver
klaart hem naar het steken mot tëwoh = eon
soort van riet, door den vader van het kind, dat
voor de eerste maal na de geboorte naar het
*) Wij cursiveeron.
2) W ij c ursivee ren.
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bad wordt gebracht. Dc Tou’m pakëwa zouden
vroeger ook met dit riet gevochten hebben. l)
Wij gaan thans over tot de bespreking van
hetgeen door Frazer en andere schrijvers be
schouwd wordt als totemisme, of sporen daarvan,
bij verschillende volken van den Archipel.
Gebruiken, die inderdaad de gedachte aan
een bestaand totemisme, of aan overblijfselen
daarvan, zouden kunnen wekken, worden ver
meld van de Bataks. Gelijk bekend is, zijn de
Bataks (behalve de hoofdverdeeling in TobaBataks, Ivaro-Bataks enz.) ondervei'deeld in
exogamc groepen, marga's of mérga's genaamd,
welke hun afkomst van één stamvader langs de
mannelijke lijn afleiden; daar de exogamie bij
hen met het patriarchaat verbonden is, behooren
de kinderen tot de marga van den vader.
Van verschillende marga’s nu vindt men ver
meld, dat het vlcesch van bepaalde dieren voor
hen verboden is. In het bijzonder geldt dit van
de Bataks in het Pané- en Bila-stroomgcbied.
De marga Nasoetion mag geen vleesch van witte
buffels eten; voor de marga Si Regar en haar
ondermarga’sis het vlcesch van geiten verboden,
voor dc marga Babijat het vleesch van tijgers,
panters e.d., voor de marga Tompoel hondevlcesch enz. Als reden voor deze verbodsbepa
lingen wordt soms opgegeven, dat de leden van
zulk een marga van zulk een dier afstammen,
en dat hun zielen in deze dieren overgaan na den
dood (wij cursiveeren); somtijds wordt beweerd
dat een der dieren het leven van hun voorvaderen
redde, enz. Zooals wij reeds zeiden, schijnen
dergelijke verschijnselen, door Frazer ontleend
aan mededeelingen van Neumann *), wel in de
richting van het totemisme te wijzen. Maar in hun
tegenwoordigen vorm voldoen ze zeker in veel
opzichten niet ten volle aan Frazer’s definitie.
Eene intieme betrekking tusschen den z.g. totem
en de eene of andere Bataksche marga wordt niet
vermeld; bijna uitsluitend bestaat het vermeende
totemisme in het verbod van het eten van het
vleesch van bepaalde diersoorten. Met evenveel
recht kan dit echter beschouwd worden als een
der vormen van het in den Archipel zoo veel
vuldig voorkomend stelsel van verbodsbepa
lingen (pèmali, zie op dat woord). En voor deze
verbodsbepalingen kunnen vaak geheel andere
dan totemistische gronden aangevoerd worden.
Maar er is meer. „Als reden voor deze verbods
bepalingen”, aldus Frazer 8), „wordt soms opge
geven, dat de leden van zulk een marga van zulk
een dier afstammen, en dat hun zielen in deze
dieren overgaan na den dood (wij cursiveeren).
Wil men met Wilken (zie boven) de dierenvereering als onderdeel of liever uitvloeisel der
vooroudervereering totemisme noemen, dan be
staat niet alleen bij de Bataks, maar zeer alge
meen in den geheelen Archipel totemisme, want,
zooals in het artikel DIEREN VEREE RING
wordt vermeld, komt de vereering van sommige
dieren, in het bijzonder van den krokodil en den
tijger, zeer veel in den Archipel voor. Legt men
echter als maatstaf eenemeerom vattendedefinitie
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*) Graafland—p. 323.
2) J. B. Neumann. Het Pané-en Bila-stroomgebied. Tijdschr. Ned. Aardr. Gen. 2e Serie
Ille Afl. Meer uitgebreidg artikelen No 2 p.
243 No. 3 p. 492.
*) Frazer. II p. 187.
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van het totemisme aan, dan voldoet de Indonesi
sche dierenvercering daaraan niet, al moet erkend
worden, dat het verband tusschen bepaalde
stammen en bepaalde dieren zooals dat bij do
Bataks voorkomt, wel iets eigenaardigs is, dat
als een overblijfsel van vroeger bestaan hebbend
totemisme zou kunnen worden opgevat.
Soortgelijke mededcelingen als omtrent de Ba
taks vinden we ook uit het Gajö-land. „Evenals op
Java” zegt Dr. Snouck Hurgronje, „heeft men in
het Gajö-land bepaalde geslachten of families,
voor wie het eten van zekere dieren of andere
spijzen als verboden geldt. Dit wordt altijd
aan een eed of cene verwensching (pêrsoempalian) van eenen voorvader toegeschreven, ten
gevolge van eene gebeurtenis, waarvan de legende
wordt overgeleverd” J). Zoo mag een bepaalde
vischsoort, lolcol, niet gegeten worden door
een tak van het geslacht Pëtiambang; een
soort van woudduif is verboden voor een be
paald geslacht in Gajö-Loeös. In Peparek mogen
sommige lieden geen uitspruitsels van bamboe
eten; de bewoners van Doeren geen dongrahladen
gebruiken als borden voor rijst. „Misschien”
zegt Snouck Hurgronje, „dat totemisten voor
dat alles hunne eigene verklaring weten tc geven,
maar zeker berust thans de gehoorzaamheid aan
de verbodsbepalingen alleen op dc vrees, dat
ziekte, rampen of de dood hem zouden treffen,
die door overtreding den toorn van zijn voor
vader gaande maakte”.
Blijkt uit deze woorden reeds, dat ook de ge
leerde schrijver hierbij niet direct aan totemisme
wil gedacht zien, te minder schijnt dit gewet
tigd, daar ook van „andere spijzen” dan dicrenvleesoh alleen gesproken wordt: in het laatst
genoemde voorbeeld zelfs van het gebruik van
een soort bladeren voor rijstschotels.
Omtrent hetgeen men op dit gebied bij de
Gajö’s vindt zegt Volz2): „Zwischen dem Tiger
und den Eingeborenen besteht ein ganz besonderes Verhaltniss, welches ganz zweifellos
auf totemistische Vorstellungcn zurückzufiihren
ist. Der Tiger ist weitaus das gcfahrlichste
Raubtier, eines der wenigen Tierc, das auch dem
Menschen gcfiihrlich wird, und so greiftcr in den
Vorstellungskreis des Menschen ein und wird
zu cinem übcrmachtigcn Wcsen. Wie mit der
Gotthcit odcr mit Naturkriiflen, so sucht der
primitive Mensch auch mit diesem gcfahrlichcn
Tier sicli zu stellen, einen Pakt zu schlieszen
nach dem Prinzip: „Tu du mir nichts, dann tu
ich dir auch nichts!” So werden Schlangen, Krokodile, Tiger zura Gegenstand der Verehrung;
zum Dank dafür sollen sie den Menschen in
Frieden lassen, und motiviert wird diese Vereh
rung damit, dass die Menschen in ihnen Verwandto und Ahnen sehen oder was derglcichen
Vorstellungcn mehrsind: das sind totemistische
Vorstellungen. Der Tiger wird zum „Nènè”
„Grossvater” oder zum „Abang”, dem „afteren
Brudcr”, der ja im malaiischcn Lebcn eine
grosse Rolle spielt, und der Mensch, der dem
Tiger im Walde begegnet, erweist ihm Ehrenbezeugungenundredetihnals „nènè” oder „abang”
an. Das schlieszt aber auf der anderen Seito
*) Dr. C. Snouck Hurgronje. Het Gajöland en zijné Bewoners, p. 328.
z) Prof. D’t.""W. “Volz! jKord-Sumatra. Band
II. Die Gajö-Lander p. 375.
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nicht aus, dasz der Eingeborne sich recht gern
dieses gefahrlichen Verwandten ontledigt; nur
musz das in aller Form der Höflichkeit geschchen;
er bittet ihn um Verzeihnng, ehe er den tötlichcn
Schusz abgiebt.”
Wij behoeven er wel niet op te wijzen, dat
hier het probleem van het totemisme wel wat
erg eenvoudig wordt gesteld en opgelost!
Als voorbeelden van totemisme op Nuts
deelt Schrödcr mede, dat aan vrouwen het eten
van apevleeseh verboden is, en aan den siocloc
van Bawofalagotanom en zijn verwanten het eten
van hertevleesch1)- Wanneer hij elders vermeldt,
dat verschillende dieren als incarnatie van de
zielen der voorouders worden beschouwd en
dit in verband brengt met het verbod om van
bepaalde dieren te eten, zegt hij echter o.i. te
recht: „dan moge dat voor bepaalde geslachten
of voor eene bepaalde sekse in de verleiding
brengen, hier totemisme te vermoeden, zeker
is het, dat de verklaring van de Niassers zelve
niet die opvatting bevestigt, en naar andere
oorzaken van het verschijnsel wijst” 2). Van meer
belang is, volgens hem, mogelijk het feit, dat er
onder de stammen een aantal genoemd is naar
dieren, zooals aal, slang, krokodil, haan 3).
Zeker is dit althans een der kenmerken van het
totemisme, maar uit de medcdeclingen blijkt
niets van eene nauwe betrekking tusschen de
leden van zulk een stam en de diersoort, waar
naar hij genoemd is. Uit den stamnaam alleen
tot het bestaan of bestaan hebben van totemisme
op Nias te besluiten ware o.i. voorbarig.
Bekend is het, dat op Java voor sommige
geslachten het gebruik van eene bepaalde kris,
van een bepaald soort paard enz., verboden is,
welk verbod zijn oorsprong vindt in de ver
vloeking van een dergelijk wapen of dier door
den voorvader, zooals die soms vermeld wordt
in de „Babad Tanah Djawi” of Javaansche
kroniek Volgens 'persoonlijke mcdcdeeling van
Prof. Snouck Hurgronje komen ook thans nog
„in vele streken op Java verbodsbepalingen voor
betreffende het eten van het vlecsch van be
paalde dieren, het berijden van paarden van een
bepaalde descriptie, het houden van bepaalde
dieren, b.v. apen, als huisdieren enz. Soms gelden
zij voor de afstammelingen van een bepaald
persoon in de mannelijke of in de vrouwelijke
lijn, of in beide liniën; soms zijn de bewoners
van een bepaald gebied — een groep dus, die
oorspronkelijk wel genealogisch, later alleen
territoriaal verbonden was — eraan onder
worpen.”
„Do vraag” aldus Dr. Snouck Hurgronje, „of
in die bepalingen overblijfsels van totemisme
te vinden zijn, schijnt mij voor afdoende be
antwoording niet vatbaar dan na een volledig
systematisch onderzoek, althans betreffende
een belangrijk deel van Java. Zelf heb ik dit
niet kunnen instellen, en mijne sedert vele jaron
telkens herhaalde pogingen om anderen, wien
het geinakkelijker gevallen zou zijn, tot liet ver
richten der noodige nasporingen op te wekken
werden tot dusver niet met succes bekroond”
Van geheel andere zijde wordt het vraagstuk
of ook op Java eenmaal totemisme bestond
aangevat in de uitvoerige en doorwrochte disser
*) E. E. W. G. Schröder. Nias. p. 140 en 9.
2) O. C. p. 540; *) id.
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tatie van Dr. W. H. Rassers: „Do Pandji-roman”. In een scherpzinnig betoog tracht hij
aannemelijk te maken, door een diepgaande
ontleding van het Pandji-verhaal: „dat ook
Java een stadium van totemisme moet hebben
meegemaakt.en het Javaansche tooneel terug
gaat op een totemistischcn ritus” 1), ja, „dat de
oudste kern van het Pandji-verhaal een mythe
is, die, op een alleen in een totemistischen ge
dachtengang passende wijze het ontstaan ver
haalt der Javaansche wereld met haarexogame
regeling van het huwelijk en haar initiatie-ritus
als inleiding daartoe” 2). Ook de namen der
batikpatronen, krisvormen en pamormotieven
beschouwt hij als namen van totems en subtotems, terwijl hij ook eene, zij het verwijderde,
analogie stelt tusschen de Javaansche kris cn de
Australische cliuringa 3). Het is hier niet de plaats
om na te gaan of Dr. Rassers in zijn pogen ge
slaagd is, te minder, daar het er hem toch alleen
om te doen is, aannemelijk te maken, dat het
totemisme eenmaal op Java bestond. Wel echter
moet er op gewezen worden, dat Rassers als
definitie van totemisme uit de vele voorgestelde,
kiest: „totemisme is het door een groep van
personen, die zich als elkanders verwanten be
schouwen (in typischen vorm: een exogame clan),
beleden geloof aan hare cssentieele ifIdentiteit *)
met een klasse van materieele wezens of voor
werpen” 5) enz. Legt men deze definitie als
maatstaf aan, dan voldoet misschien zelfs het
geen men op Nieuw-Guinea vindt niet; en ge
loof aan essentieele iüdentiteit met den totem
wordt in het overige Indonesië, volgens hetgeen
daaromtrent bericht wordt, niet gevonden.
Overigens geven de conclusiën van Dr. Rassers
wel aanleiding tot eenige vragen, b.v.: hoevele
eeuwen terug moot men wel de totemistische
denkwijze, volgens de definitie van Dr. Rassers,
tellen, wanneer men ziet, dat hij tot do Austra
liërs moet gaan, om het beste analogon te vinden,
daar toch bij de verwante Indonesische volken,
ook bij hen, die op veel lager trap van beschaving
staan, de denkbeelden geen voldoende stof voor
vergelijking meer aanbieden ? En is het dan aan te
nemen, dat de totemistische denkwijze uit een
dergelijk grijs verleden nog onbewust zulk een
invloed zou uitoefenen in den tegenwoordigen
tijd, dat literarische werken daardoor een
bepaalden vorm moeten aannemen ? Is het aan
te nomen dat b.v. godsdienstige voorstellingen
der Batavieren nog een dwingenden invloed ge
had zullen hebben op onze zeventiende-eeuwsche
en latere schrijvers ?
Omtrent de Dajaks op Borneo zegt Frazer,
dat er ondor hen tot nu toe geen systeem van
totemisme, in den strikten zin des woords,
ontdekt is. Inderdaad komen ook daar de gegewoonten en opvattingen, die, volgens hem,
analogieën oplevcren met die van totemistische*
volken en mot cenigcn grond van waarschijnlijk
heid als sporon van een afstervend, of als onont
wikkelde vormen van een beginnend totemisme
zouden kunnen worden opgevat, in hoofdzaak
neer op spijsverbodon, verklaard door verha1)
2)
3)
4)
6)
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len omtrent afstamming van dieren, of door
het geloof aan zielsverhuizing. Omtrent het ver
bod van het eten van vlcesch van hoornvee on
der de Dajaks merkt Frazer terecht op, dat het
te algemeen onder hen is, om totemistisch te
kunnen zijn, daar toch een karakteristieke trek
van het ware totemisme is, dat zijn verbodsbe
palingen niet in acht genomen worden door geheele stammen of gemeenschappen, maar alleen
door bijzondere groepen of families, die den
stam of de gemeenschap vormen.
Voorts valt op te merken, dat althans bij een
der verbodsbepalingen van do Dajaks de ani
mistische (of dvnamistisohe) grondslag duidelijk
uit komt, n.1. ten aanzien van het verbod om
wild, in het bijzonder het hert, te eten. Dit heeft
zijn grond in de opvatting, dat men daardoor
de beschroomdheid en vreesachtigheid van het
hert op zich zou overbrengen.
Meer het eigenlijke totemisme naar de ge
geven definitie nabij komend is hetgeen Furness
mededeelt omtrent de vereering van gibbons
door de familie van een Kajan hoofdman aan de
Tindjar in Sèrawak. Gedurende tenminste drie
generaties werden apen door de familieleden als
heilig beschouwd, en nimmer werd een der dieren
door hen gedood. De hoofdman zelf beschouwde
hen als zijne beste vrienden, en vond den dag
gelukkig, waarop ze zijn weg kruisten of hun
geluid in de nabijheid van zijn huis werd ge
hoord 1).
Ook Hose en Mc. Dougall geven omtrent de
Dajaks van Sèrawak verschillende mededcelingen
waaruit blijkt, dat verschillende stammen of af
zonderlijke personen hun afkomst van of intieme
betrekking tot sommige diersoorten staande
houden; vooral apen, krokodillen en herten
komen in dit opzicht in aanmerking. Maar
ook hier weder verdient het opmerking, dat b.v.
de Bakongs, een stam van de Mölanau-Dajaks,
die de „bear-cat” (Artictis) en verschillende
soorten van Paradoxurus als hunne familie be
schouwen, als reden daarvoor opgeven, dat ze
deze dieren dikwijls uit de graven zien komen en
dus blijkbaar meenen, dat zij reïncarnaties zijn
van hun gestorven familieleden.
Hetgeen door A. Hueting wordt medegedeeld
omtrent de Tobeloreezen op JJalmahéra 2) doet
wel eenigszins denken aan overblijfselen van
clan-totemisme, maar geeft tegelijk toch weer
een voorbeeld, hoe daarop gelijkende verschijn
selen wel degelijk soms een andere verklaring
toelaten. Hueting vertelt, dat sommigen den
krokodil vereeren, omdat die hun dodadi d.i.
oorsprong van hun bestaan is. „Een Goeroe
had eens in de rivier Medee twee krokodillen
geschoten. Het waren gevaarlijke beesten, die
al meer dan één slachtoffer gemaakt hadden
onder de kinderen, die de rivier overstakon.
Niettegenstaande dat had een zekere man hom
daarover onderhouden. Ik deed onderzoek, en
nu deelde de man mij mede, dat de krokodil zijn
dodadi was. Toen ik hem er op wees, dat het
moeilijk was aan te nemen, dat hij een anderen
oorsprong had dan andere menschen, ant-
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*) W. H. Furness. The Home-life of Borneo
Head-hunters, p. 55 e.v.
z 2) A. Hueting. De .Tobeloreezen in bun denken éh~ doen. Bijdr. Kon. Inst. T. L. en V,
Dl. 78 (1922) p. 196—198.

woorddc hij, dat liet ook zoo niet bedoeld was,
maar zijn eerste voorvader was op den rug van
een krokodil komen aanzwemmen, on dus was .
hij nu door een zekeren plicht der dankbaarheid
aan het krokodillcngeslacht verbonden. Werd er
een gedood, dan moest hij daar kwaad om worden.
Hij meende dat niet, maar hij moest toch zoo
doen, anders zouden de krokodillen ongeluk
over hem brengen”. Hetzelfde was het geval met
de kampoeng Gosoma = krokodil.
„Die menschen hoorden tot de afdeeling
Huboto, maar hun dorp heette Gosoma, en zij
vereerden ook als hun dodadi den krokodil. Zij
mochten dus ook die beesten niet dooden, maar
wel verkoopen. Bij hun kampoeng kwamen er
namelijk nog al heel veel voor. Vingen zij nu
jonge beesten, dan brachten zij die om ze te ver
koopen voor een paar centen. Zij wisten wel,
dat ze dan door mij of door wie ze anders kocht,
gedood werden, maar dat was niets; zij hadden
dat zelfs heel gaarne, want ze waren volstrekt
niet op hun dodadi gesteld, alleen maar, om
geen ongelukken te krijgen, mochten zij ze niet
dooden”. „Voor een der afdeelingen was de
krokodil het o berera ma ngale, het toeken van
het dorp zou men zeggen, het wapendier. Ook
daarom doodde die Hoano den krokodil niet, of,
moest men het toch doen, dan trachtte men,
door een paar centen in de rivier te werpen, het
geslacht te verzoenen”.
Ontegenzeggelijk doet deze mededeeling wel
totemistisch aan; overigens schijnt het vooral
vrees te zijn, die de menschen ten opzichte van
den krokodil vervult. Dit is, volgens mededeelingen van Hueting, ook het geval ten aanzien
van sommige vogels, die als begeleiders van
booze geesten beschouwd worden. „Men beweert
echter stellig, dat die vogels zelf geen booze
geesten zijn, maar als hun begeleiders optreden,
eigenlijk: door hun geschreeuw de menschen
op booze geesten opmerkzaam maken. De vo
gels zelf zijn dus eigenlijk wel als vrienden der
menschen te beschouwen, en wellicht dat dan
ook het verbod, om deze dieren te dooden, oor
spronkelijk daarop berust, dat men tegenover
deze dieren tot dankbaarheid verplicht was.
Dit leidt er echter toch onwillekeurig toe, dat men
die dieren gaat vreezen”.'.
De omineuze dieren, die men ook bij de
Tobclorcezen kent, en als boden der geesten be
schouwt, genieten daardoor volstrekt geen eer
bied of vereering.
Omtrent het voorkomen van totemisme op
de Kei-eilanden zegt Pater Geurtjens het vol
gende x):
„Van het totemisme vindt men slechts spo
radische verschijnselen. Men treft b.v. families
aan, die zich moeten onthouden van het eten van
het vleesch van sommige dieren, omdat deze
dieren op een of andere wijze in betrekking
staan tot de legende hunner wording, of omdat
zielen van hun verwanten in de lichamen dezer
dieren verhuisden. Godsdienstige vereering wordt
hun echter niet bewezen.
„Zoo mogende lui van Ngilngoi niet een soort
kleine eendjes dooden of eten, die leven op een
meertje, genaamd wêr Ablel, op cenigcn afstand
van hun dorp. Eertijds toch was dit meer een
J) „Uit een vreemde wereld” p. 37 e.v*.
en p. 15.
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heuvel, op welks top hun dorp gelegen was. Doch
op zekeren dag sprak een veel geplaagde en
daardoor vertoornde tooverkol haar vloek uit
over deze plaats, en de heuvel verzonk in de
diepte, alle bewoners die thuis waren, mee ver
zwelgend. Op de plek, waar do heuvel zich ver
hief, ontstond het meer en de zielen der on
schuldig mee omgekomen kinderen verhuisden
in de eendjes. Doodde men nu die diertjes,
(lan zou men gevaar loopen deze kinderen te
dooden, die in de eendjes voortleven, en de
verbolgen schimmen zouden zeker wraak nemen.”
Iets dergelijks vertelt men ten aanzien van
papegaaien, die ook veranderde kinderen zouden
zijn. Geen letsel wordt ook toegebracht aan
kleine tortelduifjes (Ptilopus Xanthogaster);
de zielen van kinderen, vóór of terstond na de
geboorte gestorven, verhuizen in die duifjes,
wier weemoedig gekir herinnert aan het geween
der kinderen.
Voorts vermeldt Geurtjens, dat sommigen
geen opossumvleesch mogen eten, omdat hun
voorvaderen zich langs den staart van den opos
sum op Kei hebben neergelaten. Eenige families
hebben een bijzondere betrekking op een reuzen
schildpad (Dermatchelys coriacea), die vroeger
een verbond met hen sloot, en wiens soortgenooten zich nu gewillig door deze familie zullen
laten dooden. Andere families weer hebben een
bijzondere betrekking op den potvisch.
Onder de trekken, die aan totemisme her
inneren, bevindt zich toch ook hier weer veel
wat uitsluitend met het denkbeeld der zielsver
huizing in verband staat. Merkwaardig ook
is het dooden van het „totem”-dier in het geval
van den reuzenschildpad.
Wat de vereering betreft, op Timor en Soemba
aan de kat bewezen, verwijzen wij naar het arti
kel DIERENVEREERING, waar o.i. duidelijk
wordt aangetoond, dat van totemisme daar
geen sprake kan zijn. Hetzelfde geldt van wat
Kruyt omtrent den hond op Soemba vermeldt.
Wel is er te Taroeng in Lauli een geslacht, welks
leden geen hondenvleesch mogen eten, en ook
geen hond mogen dooden, „omdat hun marapoe
(stamvader) een hond was”, terwijl ook in de
hoofd plaats van Lamboja het eten van hondcvlcesch voor drie van de vier daar voorkomende
geslachten verboden is, maar volgens Kruyt is
o]) .Soemba de hond juist het offerdier bij uit
nemendheid, terwijl men over het goheele eiland
hondevleesch eet *)• En dat men ook voorzichtig
moet zijn met uit spijsverboden al dadelijk tot
bestaan of bestaan hebbend totemisme te be
sluiten blijkt o.a. uit hetgeen Kruyt op pag.
489 van zijn opstel: „de Timorcczen”a) vermeldt
omtrent het verbod van het eten van palingen op
Midden-Timor, waar hetzij de sympathotischo
opvatting (de „gladheid” van de paling), of
het bewoond zijn van poelen enz. door geesten,
de verklaring van het verbod geeft (zie verder
D1E REN VE REE RING).
Het is niet noodig, lang stil te staan bij
de overige voorbeelden van vermeend tote
misme, door Erazer ontleend aan Riedel’s
J) Dr. Alb. G. Kruyt. De Soembaneezon.
Bijdr.'~Kon. Jnsf. v.’ "d7'T. L.’ on V? vnn-N.-l*.
Dl. 78(1922), p. 573—580.
2) Bijdr. tot de T. _L. en. V. van N.-I. Dl.
- 79 (1923). *"
Supplement.
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„De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selcbes
cnPupun”')en betrekking hebbend op Ceram,
Boeroe, Lèti, Moa, Lakor, Babar, Wètar en de
Aroe-eilanden. Slechts verdient het opmerking,
dat daarin, zoowel als in hetgeen V.d. Miesen 2)
mededeelt omtrent een fenna op Boeroe, een
trek uitkomt, die meer dan krokodillenvcreering
of algemeene spijsverboden, aan totemisme
herinnert, deze n.1. dat bepaalde personen of
bepaalde groepen van personen in een bijzondere
betrekking tot een bepaalde dier- of plantensoort
staan, iets wat we ook in zekeren zin bij Bataks
en Gajö’s hebben aangetroffen.
Geheel anders staat de zaak ten aanzien van
Nieuw-Guinea, althans wat betreft de Marindëneezen (Marindé-anim) of Kaja Kaja’s van
Zuid-Nieuw-Guinea. Frazer, die van EngelschNieuw-Guinea een aantal voorbeelden van tote
misme aanhaalt, spreekt er zijn verwondering
over uit, dat het instituut in het (voormalige)
Duitsche en Hollandsche deel van het eiland totaal
schijnt te verdwijnen. Hij meent, dat het alge
meene stilzwijgen der schrijvers over dit onder
werp eer is toe te schrijven aan onoplettendheid
dan aan het ontbreken van het verschijnsel3).
Hiertegenover merkt A. van Gennep ') op, dat
men zal moeten toestemmen, dat groepen zuivere
Papoea’s, die op een zekeren afstand van de
kusten leven, het totemisme niet kennen en
nooit gekend hebben, terwijl ze toch vaste en
gesloten familie-en territoriale organisatie heb
ben.
Merkwaardig is het wel, dat in het groote werk
over Nieuw-Guinea van Van der Sande 5) zoo
weinig over het totemisme in het Hollandsche ge
deelte van het eiland voorkomt. Wel haalt Van der
Sande berichten van Parkinson en anderen aan
over spijsverboden in (voormalig) Duitsch- en Engelsch-Nieuw-Guinea, maar omtrent het Nederlandschc gedeelte vermeldt hij slechts, dat aan
de Geelvinkbaai het ambacht van smid de
onthouding van varkensvlcesch met zich brengt,
een verbod, dat hij, bij wijze van gissing, meent
te moeten verklaren als een nabootsing van het
geen de bevolking waarnam bij Mohammedaansche smeden, daar de smeedkunst haar door
Mohammedanen gebracht is °).
Zeer uitvoerig on duidelijk worden de toteruistischo denkbeelden der Marindëneezen (Marindëanim) van Zuid-Nieuw-Guinea beschreven door
Dr. P. Wirz 7). Volgens de bij hen gangbare op
vattingen zijn hun voorvaderen, zoo goed als die
van de overige menschen en in het algemeen van
allo andere levende wezens de Déma's geweest.
Deze Dóma’s (ook Amai = grootouders, voor
vaderen genaamd) waren wezens, op menschen
zoowel als op dieren gelijkende, die met buiten
gewone, bovennatuurlijko eigenschappen en
krachten toegerust waren; bovendien bezaten
‘) Vgl. Frazer Vol. II, p. 197—202.
a) J. H. W. van der Miesen. Een en ander
over Boeroe. Meded. Ned. Zend. Gen, Dl. 40,
p. 43 e. v.
3) Vol. II, p. 55, 50.
4) A. van Gennep. L’Etat actuel du Problèmo
totémiquo, p. 170.
‘) Nova Guinea. Vol. III.
G) Op. cit. p. 134.
7) Die Marind-anim von Holliindisch-SüdNou-Guinoa. Band 11, p. 10 e. v.
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zij het vermogen, zich te kunnen veranderen.
Alles, wat in den voortijd bestond, was Déma;
werkelijke menschen, dieren en planten waren er
toen ter tijde nog niet; daarentegen bezaten alle
natuurvoorwerpen toen nog buitengewone krach
ten, die zij in den loop der geslachten verloren,
zoodat zij gewone menschen, dieren en planten
werden. Alles, wat thans bestaat, kwam uit de
Déma’s voort. Deze veranderden zich zelf deels in
dieren en planten en andere voorwerpen, deels
werden deze door de Déma's verwekt en op ande
re wijze voortgebracht, zooals het tegenwoordig
niet meer geschiedt. Derhalve is het te begrijpen,
dat deze natuurproducten met verschillende menschengroepen verwant zijn, want beide gaan op
gemeenschappelijke „Urheber”, de Dcma's, te
rug. Terwijl de Déma’s iets gemeenschappelijks
hebben met de van hen afstammende voorwer
pen (totem-afstammelingen), ligt aan deze laat
ste nog altijd de gestalte van den Déma, waaruit
zij zijn voortgekomen, ten grondslag, met andere
woorden, de menschelijke gestalte; b.v. bij den
kokospalm, waar de noot het hoofd voorstelt, de
stam de beenen enz.
Op de talrijke mythen omtrent de Déma-voorvaderen berust de totcmistische-exogame clanindeeling der Marindëneezen. De geheele stam is
verdeeld in twee hoofdgroepen: de G'eb-zé en de
Sami-rek, die met elkander niet verwant zijn.
Terwijl de Geb-zé een gesloten verband op zich
zelf vormen, vervallen de Sami-rek in verschil
lende, zeer losse exogame groepen, die Wirz: „Totemgenossenschaft” noemt. Zulk een groep is
weer in kleinere afdeelingen verdeeld, door de
Marindëneezen: Boan genoemd, totemietische
clans met exogamic en patriarchale afstamming.
De totemistische saamhoorigheid vloeit direct
voort uit het geloof aan de Dé ma-voorvaderen.
Het voorwerp, waarin de Déma zich kon veran
deren, of dat hij voortgebracht had, werd in ze
keren zin tot symbool van de clan, tot hoofdto
tem, waarnaar de geheele clan zich voortaan
noemde. Zoo omvatten de Geb-zé de hoold-boans:
banaan en kokos, die elk verscheidene clans be
vatten ; de Sami-rek vervallen in vier groepen, die
elk verschillende boans (casuaris, vuur, kangoe
roe, areka-noot, krokodil enz.) bevatten 1).
Wat de spijsverboden betreft, deze hebben
geen betrekking op alle totemdieren, doch alleen
op vogels, maar ook daarmee neemt de Marindënces het niet zoo nauw. Zoo zal hij zich nooit
ten aanzien van een gebraad van casuaris, kroonduif of eend onthouden, maar deze met een uit
roep van beklag tegenover zijn amai (voorvader,
enz.) zonder bedenken verorberen 2).
Ook op de d’ Entrecaeteauz-eilanden ten
Z. 0. van Nicuw-Guinea komen instellingen
voor, die veel gelijken op hetgeen van do
Marindëneezen gemeld wordt. Men vindt ook
daar verbodsbepalingen ten aanzien van ver
schillende voedingsmiddelen, hetzij uit het plan
ten- of dierenrijk, welke naar gelang der ver
schillende families verschillen. De kinderen erven
hun „totems” van den vader, in enkele weinige
gevallen evenzeer van de moeder, maar in het
*) Wirz. Band II, p. 29, 31, 37.
*) id. p. 32. Zie ook Pater Jos. v. d. Kolk in
de „Java-Post”, 1912, p. 226—227 en 0. S.
Heldring in Tijdschr. voor Ind. T. L. en V.kunde, Dl. LV (1913), p. 429 e. v.
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algemeen wordt de totem van de moeder niet
door de kinderen in acht genomen en gaat
nooit op haar kleinkinderen over. Daar de meeste
inwoners van een gehucht door bloedverwant
schap met elkander verbonden zijn en dus de
zelfde totems geërfd hebben, heeft ieder ge
hucht meestal een of meer eigen totems; het
„clan-totemisme” is hier dus tevens meestal
een „locaal-totemisme”. De namen voor totem
zijn talagi, koeboekoe en taboe. Voor de overtre
ding van de bepalingen omtrent het dooden of
eten van totem-dier of-plant vreest men zeer
strenge straffen: zelfs als een man in het bosch
onbewust zijn voet op zijn dooden totem mocht
zetten, zal de voet met zweren bedekt worden;
mocht de totem gekookt en gegeten worden
door een ander inboorling, dan zal toch degene,
wiens totem het is, sterven enz. Toch wordt niet
overal dezelfde waarde aan de totems gehecht
en schijnt het instituut niet meer dezelfde
kracht en strengheid te bezitten. Met het hu
welijksverbod is de instelling in het algemeen
niet verbonden; personen, wier totem hetzelfde
is, mogen met elkaar huwen 1).
Omtrent de Papoea’s van de Geelvinkbaai ont
leent Wilken het volgende aan een bericht van
den zendelingleeraar Van Balen te Windèsi *).
Sprekende van een zijner leerlingen, Kepori
geheeten, schrijft de Heer Van Balen: „wonder
lijk is de geslachtsboom, dien hij er op na houdt.
Toen ik onlangs met hem langs een der eilanden
voer, vertelde hij mij het volgende: „„op dat ei
land woont een mijner familieleden; lang geleden
bracht een mijner voorouders een tweeling ter
wereld, een gewoon kind en een leguaan; de moe
der zoogde beiden, en toen de leguaan groot was,
bracht zij hem naar dit eiland; daar leeft hij nu
nog altijd in een hol, en uit eerbied laat men hem
leven. Tot mijn geslacht behooren ook de kroonduif en de zwarte kakketoe””. Voor deze echter
toont hij minder eerbied, want, als hij kan, schiet
hij ze dood en brengt ze mij, maar een ander
moet ze voor hem dragen; hij eet ze niet, raakt
ze zelfs niet aan.”
Rcsumcerende, kunnen wij zeggen, dat de
in het bovenstaande besproken verschijnselen,
zelfs wat op Zuid-Nieuw-Guinea wordt aange
troffen, (en wat men toch wel met den naum totemisme zou mogen bestempelen) aan Frazer’s
definitie van het totemisme geen van alle vol
komen voldoen; men zou dan ook kunnen zeggen,
dat in den Archipel, met uitzondering van
Nieuw-Guinea, de Zuidkust vooral, totemis
me niet beklaat. Ook bij het aanleggen van
een maatstaf , aan andere schrijvers ontleend,
zal men slechts in enkele gevallen tot een andere
conclusie moeten komen. Zoo, wanneer Pater
Schmidt, die het bestaan van het totemisme in
Indonesië wel aanneemt, zegt: „dat er geen waar
totemisme is, dan dat van de groep, omdat dit
alleen een bepaalde sociologische functie heeft:
„Aan do basis van bet groepstotemisme bevindt
zich hot geloof aan de afstamming: de groep
stamt af van den totem, hoedanig die ook zij.
Zoo is het althans in Australië en Melanesië,
terwijl men in Indonesië naast het denkbeeld van
‘) Jenness and Ballantyno. The Northern
d’Entrecasteaux. (Oxford 1920), p. 66 e.v.
2) Verspreide Geschriften. Dl. IV. p. 147 ,

TOTEMISME—LAMMINGA (ANSKE GEEBEN).
afstamming dat van parallclismc ontmoet.
„Tusschen den stamvader van de menschel ij kc
groep on den totemstamvader van dierlijken
aard hebben vroeger betrekkingen van vriend
schap en hulp, of, zeldzamer, van vijandschap
bestaan” 1).
De definitie van W. H. R. Rivers, 2) betrek
king hebbend op het totemisme in Melanesië,
zou in onderdeden wel min of meer kunnen passen
op hetgeen in Indonesië gevonden wordt: „Onder
totemisme versta ik een vorm van sociale orga
nisatie, die drie voorname karaktertrekken ver
toont:
„1°. Het verband tusschen een dier- of plan
tensoort of een onbezield voorwerp of een klasse
van onbezielde voorwerpen, en een bepaalde
sociale groep van de gemeenschap, typisch: een
exogame groep of clan.
2°. Het geloof in een verwantschap tusschen
de leden der sociale groep en het dier, de plant
of het voorwerp, een geloof dat zich dikwijls
toont onder den vorm van geloof in de afstam
ming van de menschelijke groep van het dier,
de plant of het voorwerp.
3°. De eerbied, betoond aan het dier, de plant
of het voorwerp; de typische vorm van dien eer
bied bestaat hierin, dat het dier of de plant niet
gegeten mogen worden, terwijl het onbezielde
voorwerp niet gebruikt mag worden, althans niet
zonder zekere beperkingen.”
Het zal bij de bespreking der verschijnselen
in Indonesië evenwel voldoende in het oog ge
vallen zijn, dat de band tusschen het z.g. tote
misme en den „vorm van sociale organisatie”
öf niet bestaat, öf zeer los is. De drie „voor
naamste karaktertrekken” komen ook slechts
weinig gecombineerd voor; do verschijnselen
zijn incidenteel, hebben blijkbaar weinig bctcekeni8 voor het huiselijk of maatschappelijk
leven. Het „geloof” aan de afstamming schijnt
ook vaak alleen te bestaan in het hechten aan
verhalen daaromtrent in omloop, verhalen, die
ook zeer goed later bedacht kunnen zijn, om
b. v. een spijsverbod te verklaren.
Daar er onder de besproken verschijnselen
echter vele zijn, die verschillende trekken met het
totemisme gemeen hebben, zou men de stelling
kunnen verdedigen, dat het totemisme in den
Archipel niet meer bestaat, of er niet tot vol
komen ontwikkeling is gekomen. Daartegenover
is in het bovenstaande telkens uitgekomon, dat
de als sporen of rudimenten van totemisme
opgevatte verschijnselen vaak ook op andcro
wijze hun verklaring kunnen vinden.
Wil men alle dierenver eer ing mot den naam
van totemisme bestempelen, dan komt natuur
lijk het totemisme algemeen in den Archipel voor.
T. J. B.
LAMMINGA (ANSKE GERBEN). geboren te
Makkum (gemeente Wonseradeol, Friesland) 25
November 1855, overleden te ’s-Graven halfo 31
Ootober 1920, studeerde aan do Polytechnische
School te Delft, werd in 1877 toegelaton tot een
verbintenis voor don Indischen ryksdienst bij
den Waterstaat en deed in 1879 zijn eindexamen
voor civiel Ingenieur.
*) P. W. Schinidt, aangohaald op pag. 32 van
A. van Gennep, L’Etat actuel du Problème
totómique. Paris. 1922.
2) Zie van Gennep. O. cit. p. 36, 37.
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Voor zijn practischc vorming werd hij door het
Departement van Koloniën achtereenvolgens ge
plaatst bij de Rijkswaterstaat-werken van den
Waterweg van Rotterdam naar zee te Hoek van
Holland, bij de Gemeentewerken van Amsterdam
en Rotterdam en bij den bouw van de“SpoöTWeg‘brug over den Rijn te Rhenen. In Januari 1881
uitgezonden naar Indië.'trad hij in dienst als adspirant-ingenieur bij den Waterstaat en’s Lands
Burgerlijke Openbare Werken. Van 1881—1893
bleef hij geplaatst in de residentie Probolinggo
en hij heeft daar schitterend werk verricht. Hij
dcecL een zeer uitgebreide en nauwkeurige opna
me en grondde daarop een breed toegelicht
voorontwerp van de Pëkalèn-werken, dat in 1885
werd geautoriseerd. Het maken van het defini
tieve ontwerp en de uitvoering daarvan in eigen
beheer werden aan Lamminga opgedragen. Het
was de eerste schepping van den Indischen wa
terstaat op het gebied van de zoogenaamde ge
regelde bevloeiingswerken, die zich uitstrekte
over 10.000 bouws. In 1892, toen de Pëkalèn-wer
ken gereed waren, vertrok hij met verlof naar
Nederland. Na terugkeer in Indië was hij van
1895—1903 belast met de opneming en uitvoering
van werken in het belang der verbetering van
de bevloeiing en den waterafvoer in NoordTëgal en later ook van Noord-Pokalongan, te
samen een oppervlakte van 160.000 bouws
(118.000 H.A.) en omvattende de volgende wer
ken (oppervlakte in bouws tusschen haakjes):
Djengkellok (8000), Ivaboejoetan (5000), Babakan (5000), Pëmali (45000), Goeng en Koemissik
(39000), Ïjomal-Tjiatjaban (37000) en GëntengSragi-werken (27000). Verder maakte hij zich
verdienstelijk door het inleiden van een exploitatiewijze, de Pëkalèn-regeling, bij Gouverne
mentsbesluit van 25 April 1901 n°. 35 vastge
legd in een Reglement, het eerste van dien aard.
De economische zijde van irrigatie had tevens
steeds ten zeerste zijn aandacht. Vandaar dat hij
bij de oprichting van de Rentabiliteitscommissie
in 1897 daarin van den aanvang af als vertegen
woordiger van het Departement der B. O. W.
zitting kreeg.
In 1903 werd hij bij keuze benoemd tot hoofd
ingenieur 2de klasse en aangesteld tot chef der
4de watcrstaatsafdeeling ter standplaats Soe
ra ba ja. _ Als zoodanig heeft hij groote bevloeiings
werken in Madioen en Bësoeki in behandeling
genomen en een werkzaam aandeel gehad in de
havenplannen van Soerabaja. In 1905 ging hij
voor de tweede maal met verlof, werd bij zijn te
rugkeer bevorderd tot hoofdingenicur le klasse
on bonoemd tot chof der 3de waterstaatsafdeeling
te Sö ma rang. Hij had toen bemoeienis met de
verbetering dor haventoestanden te Sömarang, de
bevloeiing uit do kali Bodri (afdeeling Köndal),
de verlaging van het peil der Rawah Pëning (bij
Salatiga en Willem li_qn de verbetering van de
afwatering der Sorang- on Toentangrivioron (in
het gebied der Dëmakscho waterwerken). Op
economisch gebied is hij de schepper van het
eerste waterschap op Java, dat der Woro in de
Vorstenlanden, dat echter eerst by Indisch
Stb. 1920 n°. 722, bekend als de Vorstenlandsche Waterschapsordonnantie, een instelling
van publiekrechtelyk karakter werd.
In 1908 werd hem hot ambt van directeur dor
B. O. W. aangeboden, maar de gezondheidstoe
stand van zijn echtgenoote noopte hem dit aan-
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bod af te wijzen en zijn ontslag uit ’s Lands dienst
te nemen, hetgeen hem met ingang van 5 Maart
1909 werd verleend. Wel verdiend was daarop
zijn benoeming tot ridder in de orde van den
Ncderlandschen Leeuw. In Nederland terugge
keerd werd hij bij Kon. Besluit voor het tijdvak
van 1 April 1910 t/m Juli 1911 benoemd tot tij delijk* buitengewoon hoogleeraar in de water
bouwkunde aan de Technische Hoogeschool te
Delft en opende zijn colleges met een intreerede
getiteld: „Stand van het irrigatiewezen in Nederlandsch-Indië.” Doch na ommekomst van dat
tijdvak weigerde hij een verlenging van het pro
fessoraat, wegens de onderschatting van dat
ambt liggende in het buitengewoon hoogleraar
schap, de tijdelijke aanstelling en de geringe
bezoldiging. De Technische Hoogeschool betreur
de zijn heengaan.
In 1912 trad hij toe tot een combinatie van
Nederlandschc aannemers, die havenwerken in
Hamburg uitvoerden, waaraan de wereldoorlog
een ongewild einde maakte. In 1913 was hij tot
gedelegeerd commissaris en in 1914 tot directeur
van de N. V. „Nederlandschc Maatschappij voor
Havenwerken” benoemd. In het belang van
haar zaken ging hij in 1917 naar Chefoc, van daar
naar Ncderlandsch-Indië en van daar weer naar
Chefoe, om in 1919 in Nederland terug te keeren.
Hij nam een werkzaam aandeel aan de stichting
van het „Nederlandsch syndicaat in China” en de
„Société internationale d’étude des travaux du
Maroc,” Een ernstig lijden sloopte spoedig zijn
krachtig gestel. Na zijn overlijden bleek op
treffende wijze zijn liefde voor de wetenschap
en sympathie voor Indië. Bij zijn uiterste wils
beschikking werd onder den naam „Lammingafonds” een stichting in het leven geroepen met
een kapitaal van / 100.000 uit zijn nalatenschap,
bezwaard met vruchtgebruik ten bate van
zijne vrouw, tot bevordering van de waterbouw
kundige wetenschap, door de stichting van een
waterbouwkundig laboratorium „tot het doen
van onderzoekingen, waarbij de voorkeur wordt
gegeven aan onderwerpen, die in het bijzonder
kunnen dienen tot de ontwikkeling van de water
bouwkunde in Nederlandscb-Indië.”
Geschriften: Irrigatie uit de rivier Pekalen,
bijdrage tot de kennis van het irrigatiewezen in
de res. Probol'nggo, Tijdschr. Kon. Inst. van
Ing., Aid. N. I. 1880—87; De Pekalen-werken,
Tijdschr. Kon. Inst. v. Ing., Verhandelingen
1884—’85; idem, De Ingenieur 1905 n°. 40 en 47;
Gewijzigde inzichten in den bouw van prises
d’eau in Indische rivieren sedeit 1887, De Inge
nieur 1911 n°. 1. Over de Pëmali-werken is een
verhandeling verschenen door Ir. J. C. Voorduyn
in Tijdschr. Kon. Inst. v. Ing., Verhandelingen
1914. Uitgebreide necrologie (met portret) door
prof. Ir. C. W. Weijs, De Ingenieur 1921, n°. 20.
SARÈKAT ISLAM. Zesd c Nationaal
■{ ' G o n g r e s. Voor de tweede maal werd in 1921 —
thans te Soerabaja, van 6—10 October — door de
Centrale S. I. een nationaal congres gehouden; ech
ter zonder haar voorzitter. De heer Tjokroaminoto was n.1. in Augustus van dat jaar in preven
tieve hechtenis gesteld, beschuldigd van mein
eed in het Sosrokardonoproces (afd. B-Tjimareme-drama). De arrestatie van Tjokro had aan
leiding gegeven tot betoogingen, alsmede tot de
oprichting van een Comité „Menegoehkan Kebranian Pergerakan”, voor de vorming van een fonds

ter ondersteuning van de voorvechters tevens
slachtoffers der beweging. De leiding der S. Lcentrale kwam in handen van Hadji Agoes Salim
en Abdoel Moois; ook die van deze vergadering.
Het October-congres trok groote belangstelling;
in behandeling zou komen het beginsel der z.g.
partijdiscipline, dat in een der vergaderingen
van het Djokja-congres van Maart 1921 was
vastgesteld. Dit beginsel, dat gericht was tegen
de communistische strooming in de S. I., tegen
de Communistische Partij (P. K. I.) en de door
deze partij bcinvloede locale S. I.-organisaties,
zou thans in openbaar debat komen.
Bij de opening van het congres werd een met
rood en zwart lint omhangen portret van Tjokroaminoto onthuld, waarbij Abdoel Moeis en
H. A. Salim den afwezigen voorzitter huldigden
als een leider die, schuldig of niet, toch het wel
zijn der S. I. wilde en bevorderde en voor de vrij
heid van zijn volk streed. Op den eersten dag
werd ter sprake gebracht de Regeeringscirculaire
welke het verleenen van rechtspersoonlijkheid
aan nieuwe S. I. vereenigingen afhankelijk stelde
van het schrappen van het eedsvoorschrift uit de
statuten.
[Volgens art. 4 lid 4 der uniforme statuten be
vat de eed, welke de candidaat in handen van
het S. I. bestuur aflegt, de verzekering zich te
zullen houden aan het statutair doel der S.I., zich
te zullen inspannen tot het bereiken van dat doel
en stipt te zullen gedragen naar de bepalingen
der statuten en van het huishoudelijk reglement.
De tekst van den eed is als bijlage gevoegd bij
het huishoudelijk reglement.]
Salim protesteerde tegen deze beperking van
de vrijheid en van het recht van vereeniging on
vergadering; hij stelde voor om aan de nieuwe
locale S. I.’s de keus te laten of zij al dan niet het
eedsvoorschrift uit de statuten wilden weglaten;
zij hadden immers zelf te beslissen of zij sterk ge
noeg waren om het zonder rechtspersoonlijkheid
te kunnen stellen. Abdoel Moeis wilde de rechts
persoonlijkheid aan de Regeering teruggeven en
de S. I. maken tot een aan geen locaal ressort ge
bonden „Partij Sarekat Islam”; met het protest
tegen den maatregel der Regeering zou verbonden
kunnen worden een bedreiging om de betrekkin
gen met Haar te verbreken. Na ccnige discussie
werd het voorstel van Salim nopens de eedskwestie aangenomen.
De daarop ter sprake gebrachte eisch der Regee
ring om inde statuten een bepaling op te nemen dat
men, om in het bestuur eener locale S. 1. zitting
te kunnen nemen, minstens zes maanden in het
ressort gevestigd moet zijn, werd almede als een
inbreuk op de bewegingsvrijheid der S. I. aan
gemerkt. Salim achtte de practische beteekenis
van dezen maatregel gering; zonder bestuurslid
te zijn kon men aan een locale vereeniging even
goed leiding en voorlichting geven; bijv. als pro
pagandist, bezoldigd administrateur, enz.
Belangrijke!' was het punt der agenda van een
der volgende dagen —8 Oct.—, n.1. de partijdisci
pline. De stemming in den boezem der Centrale,
waarvan 5 hoofd bestuurders aanwezig waren,
was aanvankelijk lauw. Het was de stilte v.óór
den storm! Na cenige inleidende woorden van do
heeren Moeis en Salim over de beginselen der
S. I., welke bezwaarlijk van tweeërlei onderling
tegenstrijdjgen aard konden zijn, alsmede over
het revolutionnair principe der S. I., dat „vrij-

SAR ft KAT ISLAM.
heid, gelijkheid en broederschap” beteekent,
werd het netelig onderwerp door hen in
geleid.
De partijdiscipline achtten zij een onmisbaar
vereischto voor een gezonde organisatie. Zij
wezen erop dat B. O., P. K. I. en N. T. P. zooda
nig beginsel reeds lang aanvaard hadden, doch
uit eigen belang een uitzondering maakten voor
de S.I., wier terrein door hen werd gebruikt als
kempplaats voor hun hanen en wier organisatie
door hen was verzwakt. Mocht de invoering van
de partijdiscipline voor sommige leden of leiders
een reden zijn om uit de S. I. te treden, dan zou
daaruit blijken — aldus H. A. Salim — dat zij de
andere partij verkozen boven de S. I. en dat zij
dus de S. I. slechts voor de doeleinden van die
andere partij wilden gebruiken. Hun uittreden
zou daarom winst voor de S. I. beteekenen en
geenszins verlies. Eerst was derhalve partijdisci
pline noodig, wilde men beginselvastheid erlan
gen. Naderhand zou de mogelijkheid van sa
menwerking kunnen worden overwogen. Heerschte er verdeeldheid in beginsel, dan was er noch
Sarèkat noch Islam!
Daartegen werd door de communistische S.Iers van Semarang—Semaoen, Tan Malaka, Mohamad Kasan c.s. — betoogd dat communisme
en S. I. geen tegenstelling vormden; dat de gods
dienst niet de juiste grondslag der volksbeweging
zijn kon. Semaoen wenschte bij eventueele aan
vaarding van de partijdiscipline voor de P. K. I.
een uitzondering gemaakt te zien. Hij betoogde
dat de S. I. zich zelf niet gelijk was gebleven; dat
de vader der S. I. Samanhoedi kapitalist was en
de S. I. -tpko’s kapitalistisch waren; dat de hadji’s van den godsdienst een „kapitalistische ideo
logie” maakten. Hij herinnerde aan de bezwaren,
die zijn partijgonooten hadden tegen het praedicaat „zondig”-, dat aan het begrip „kapitalisme”
in het beginselprogram van 1917 was toegevoegd,
toen de S. I. verklaarde den strijd te zullen aanbinden tegen het „zondig kapitalisme”. Immers
— aldus Semaoen — „al het kapitalisme is zon
dig, ook het Moslimsche; de klassenstrijd moet
ook tegen Mohainmedaansche kapitalisten wor
den gevoerd, ter bevrijding van de verdrukte
klassen, onverschillig van wolken godsdienst.”
„Do P. K. I. komt voor de rechten der verdrukte
klassen op, daarom behoort zij van de partijdis
cipline te worden uitgezonderd.”
Salim stelde echter tegenover de jonge menschclijke leerstellingen van Marx de oude godde
lijke Koraan, waarin eeuwen tevoren het historisch-matcrialisme werd geleerd. Aan do een
heid van den Islam moest worden vastgehouden;
„de S. I. huldigt immers de idee der broederschap;
zij is nationaal, maar door den godsdienst tevens
internationaal.”
Semaoen hield vol dat de S. I. aanvankelijk de
opkomst boleekende van. den derden stand en
kapitalistisch was; op vroegere congressen we
melde hotimmers van tulbanden. „Do godsdienst
geeft geen zuiver criterium” — aldus Semaoen —;
„Christenen en Mohammedanen wonen in het
zelfde land en hebben dezelfde belangen; men
denke toch aan de broeders onder do soldaten”.
„Uit een oogpunt van tactiek moet de belangen
gemeenschap der klasse als do meest duurzame
grondslag worden aangenomen; anders steunt
men de verdeel- en heersch-politiek, die van
godsdienstverschillen gebruik weet to maken.
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Daarom, zoo men partijdiscipline wil, dan toch
met uitzondering van de P. K. I.”
Het debat sluitend, constateerde Abdoel
Mocis dat er twee stroomingen waren, waarvan
„de ééne versterking van den Islam en hand
having van de beginselverklaring wil, terwijl de
andere gericht is op vernietiging van den gods
dienst cn den nadruk legt op de tactiek.” „Wordt
de partijdiscipline aangenomen, dan treedt de
eene groep uit; wordt zij verworpen, dan scheidt
zich de andere partij af;.. .. hier scheiden zich
de wegen”; — aldus Abdoel Moeis.
In stemming gebracht, werd met overwel
digende meerderheid van de vertegenwoordigers
der locale S. I.’s de partijdiscipline zonder be
perking aangenomen. De communisten verklaar
den daarop voor hun persoon uit de S. I. te tre
den. Daarmede was het pleit beslecht ten nadeele
van de communistische groepen in de S. I.
Op de volgende dagen werd o. m. de vakbewe
ging ter sprake gebracht; n.1. de vraag of de vakactie al dan niet vrijgehouden moest en kon wor
den van de politiek; voorts of geen samenwerking
mogelijk was van de Revolutionnairc Vakcen
trale van Semarang met de Djokjasche Vakcen
trale. Besloten werd om deze aangelegenheid op
een nader te bepalen datum in een conferentie
van vakvereenigingen in behandeling te nemen.
Gevolgen der scheuring; geschei
den samengaan op algemeen natio
naal terrein; concurrentie; verdrin
ging van de S. I. op economisch ter
rein.
Hadden op het Soerabaja-congres van 1921,
waar men het sussend en verzoenend woord van
den tactvollen leider Tjokroaminoto wel miste,
de communistische afgevaardigden verklaard
voor hun persoon uit het S. I. verband te treden,
op hun voorbeeld volgden spoedig do besturen
van vrijwel alle locale S. I.’s in en om Semarang.
Deze „roode” S. I.’s waren reeds lang onder communistischen invloed gekomen; door haar inter
mediair had do P. K. I. zich immers een „poli
tiek front” kunnen vormen in de volksbeweging.
Het „economisch front” werd beheerscht door de
Revolutionnaire Vakcentrale. Voorde communis
tische S. I. afdeelingen, die uit het centraal S. I.
verband gestooten, zich voorloopig onder het Semarangsch „gewestelijk S. I.-comité” hadden ge
schaard, moest een nieuwe centrale instelling
worden geschapen. Dit geschiedde in 1921 op het
Kerstcongres der P. K. I, toen besloten werd tot
de vorming van een z.g. „Persatoean Sarekat
Islam”; althans in beginsel.
Intusschen was de splitsing van de Inlandsche
politieke beweging in twee hoofdstroomingen,
n.1. do godsdienstig-nationale met Djokja — se
dert 1920 zetel der Centrale S. I. —als concen
tratiepunt cn de communistische met Semarang
als rood centrum, een voldongen foit geworden.
Do verwijdering van woelige elementen zou aan
de S. I. de zoo lang begeerde „beginselvastheid”
geven cn voor do leiders do mogelijkheid openen
om nu eons rustig aan het horstel van het ver
brokkeld partijverband te arbeiden.
Het consolidatic-proces ondervond echter
voortdurend stoornis. Vooral van de zijde van
communisten van Inlandschen landaard werden
gedurig pogingon aangewend om zoo al niet tot
verzoening dan toch tot samenwerking — natuur
lijk ten bate van de eigen partij — te geraken.
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Het sterk oplevend inheemsch „nationalisme”,
aangewakkerd door propaganda voor constitutioneelc hervorming, oefende een te groote aan
trekkingskracht uit, dan dat scheiding in orga
nisatie een samengaan voor bepaalde doeleinden
zou behoeven uit te sluiten.
Motieven voor gezamenlijke nationale actie
vond men al spoedig in de z.g. „autonomie
beweging” van December 1921 —Januari 1922,
ingeleid door eenige notabelen van Europeeschen
landaard, die de beginselen der Herzieningscommissie van 1918 gaarne spoedig verwezenlijkt
zouden zien „als eerste stap ter tegemoetkoming
aan de diepgevoelde verlangens der bevolking”.
(Zie De Indische Gids 1922 p. 289 vlg.; 350 vlg.;
p. 431 vlg.).
Ter wille van een nationale samenwerking
werd bij het uitbreken van de pandhuisstaking
van Januari 1922 door de Centrale S. 1. voorts
een poging gedaan om in contact te komen met
den Pandhuisbond (P. P. P. B.), welke poging
echter faalde door de actie der P. K. I., die zich
dadelijk met het conflict bemoeide
Betere gelegenheid tot samenwerking met an
dere nationale vereenigingen vond de S. I. in de
verschillende maatregelen van bestuur en politie
met betrekking tot de voedselvoorziening; tot
de uitoefening van het vergaderrecht; in de toe
passing van de politieke maatregelen tot interneering en externeering, van de preventieve hech
tenis; in het kort in alle zaken waarbij op koloniaal-nationale tegenstellingen kon worden ge
wezen, bijv.: ten aanzien van de beperkingen
der „bewegingsvrijheid.” Als bindmiddel moest
dan het nationaal bewustzijn dienst doen als
„negatieve ideologie”, in de beteekenis van ver
weer tegen wat als verouderd wordt beschouwd,
van verzet tegen al wat gericht schijnt op onder
drukking van het verlangen om cens baas te
zijn in eigen huis en eigen huishouding eens zelf
te mogen bestieren.
De nationale gedachte zou dan het best kun
nen worden gepropageerd door vorming met
tertijd van een „Nationaal Indisch Congres”,
een combinatie van min of meer zelfstandige
sub-nationale eenheden, n.1. congressen van
Sumatra, Borneo, Celebes, Timor, Java enz.,
alle op eigen locaal-inheemsche grondslagen, zoo
veel doenlijk met den nationalen godsdienst
als bindmiddel. Zoo werd eind 1921 er naar ge
streefd om de Inlandsche beweging op Sumatra
te concentreeren in een „Comité Persatoean
Sumatra” met Sibolga als centrum; zoo werd
kort daarop het oog geslagen op Borneo als ter
rein voor nationalistische propaganda; later zou
Celebes aan de beurt komen.
De periode na bet conflict met de P. K. I. en
hare communistische filialen kenmerkte zich
dan ook door een „voortdurend zoeken naar tel
kens hooger reikende politieke organisatie”.
Mogelijk zouden de nationalistische leiders elkaar
in die hoogere organisatie-vormen kunnen terug
vinden wanneer het gaat om het streven naar
het ideaal der „zelfbeschikking”.
De klove tusschen Djokja en Semarang was
diep en breed, maar bleek toch op verschillende
punten wel te overbruggen. Een dier punten was
gelegen aan het economisch front. Ruim een jaar
na de scheuring der Vakcentrale in twee helften,
waarvan de eene, de Revolutionnaire, te Sema
rang en de andere, de Persatoean Pêrgerakan

Kaoem Boeroeh (P. P. K. B.),
Djokja was
gezeteld, gelukte het aan Semaoen, die na een
avontuurlijke reis naar Rusland in Mei 1922 was
teruggekeerd, om de beide vakcentrales te vereenigen in een federatie. De fusie kwam tot stand
in een algemeenc vergadering van vakvereni
gingen in September 1922 te Madioen gehouden,
naar het heette speciaal met het doel om stelling
te nemen tegen de voorgenomen bezuinigings
maatregelen van verschillende werkgevers.
Onder den naam „Pcrsatoeon Vakbond Hindia” (P. V. H.) werd toen een federatie opge
richt, waarbij zich aansloten de Pandhuisbond
(P. P. P. B.), de Fabrieksarbeidersbond (P. F.
B.), de Vereeniging voor Spoor- en Tramwegper
soneel (V. S. T. P.), de Kweekschool-, Hulponder
wijzers- en Opiumregiebonden. De geheele vak
beweging kon dan in communistische bedding
worden gestuwd, naar de leiders der P. K. I.
meenden. De S. I. was meteen van het geheele
terrein der vakbeweging verdrongen. Hier was de
Communistische Partij (P. K. I.) heer en mees
ter; op dit terrein kon de leer van den klassen
strijd ongestoord worden gepropageerd en een
felle actie worden gevoerd, welke 8 maanden la
ter zou leiden tot de spoorwegstaking van Mei
1923.
Pogingen tot herorganisatie van
de S. I.; verdere propaganda ter ver
sterking van nationalistische en
godsdienstige gevoelens.
Intusschen hadden de voormannen der S. I.
niet stil gezeten. Sedert de geruchtmakende vrij
spraak van Tjokroaminoto in Augustus 1922,
nadat hij in April in vrijheid was gesteld, was
deze voorman doende geweest om allerwegen
aan de S. I. nieuw leven in te blazen. Daarbij
maakte hij gebruik van de propaganda-middclen
der communisten. Zoo streefde hij er naar om
vrouwen en kinderen in de politieke beweging
te betrekken, door hen op te wekken om aan
vergaderingen deel te nemen. Een vereeniging
voor S. I. vrouwen te Kédoengdjati, „Wanoedyo
Oetomo” gehecten, werd door Tjokro’s echtgenoote opgericht, terwijl padvindersvereenigingen den S. I. geest onder de kinderen moesten
opwekken en gaande houden. De S. I. scholen
in en om Scmarang zorgden voor het onderwijs
op politieken grondslag. De roode S. I.’s hadden
echter het grootste succes met hunne S. I.-scho
len en jeugdorganisaties, welke naar het voor
beeld van den Russischen cultuurarbeid be
halve den strijd tegen het analphabetisme door
onderricht aan volwassenen, de vorming van
een „nieuwe generatie van communistisch den
kenden” beoogen. Min of meer onder communistischen invloed was mede een fonds opgericht
ter bevordering van het S. I. onderwijs, ge
naamd F. O. S. I. O. (fonds oentoek S. I. onder
wijs), in den geest van de „Malaka-scholen” tot
vorming van arbeiders voor verschillende be
drijven.
Het beginsel der partijdiscipline werd intus
schen in de S. I doorgevoerd; het werd uitge
speeld tegen de roode elementen in de plaatse
lijke S. l.’s om ze uit het verband te stooten.
Het afsplitsingsproces verliep te Madioen op
bijzondere en heftige wijze. Van hare oprichting
af toonde de plaatselijke S. I. van Madioen zich
steeds min of meer weerspannig tegenover de
Centrale S. 1., wier gezag zij niet in elk opzicht
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wilde erkennen; het minst nog ten opzichte van
de plaatselijke kas; zij verkoos hare geldmiddelen
zelf te behceren. Ook tegenover de „sociale idéé”
der centrale bleef de Madioensche S. I. sceptisch;
die idee scheen haar wat al te democratisch toe.
Langzamerhand kwamen echter nieuwe leden,
tevens leden van de V. S. T. P., hunne uit Seinarang meegebrachte denkbeelden en leuzen bin
nen den Madioenschen conservatieven kring
propageeren. Zij brachten nieuw leven in de
rustige sfeer, doch ook strijd.
De botsing tusschen de nieuwe en de oude
denkstroomingen deed hare uitwerking ook ge
voelen in de leiding, waar het ten slotte tot een
uitbarsting. kwam. Een openbare vergadering
zou aan den strijd een eind moeten maken; aan
haar de beslissing welke partijrichting die der
„S. I.-sëdiati”, der ware S. I., zou zijn.
Op 16 Juli 1922 werd die vergadering gehou
den, waarin het tot een openlijke breuk kwam
tusschen de „roode” en de „witte” fractie, toen
het beginsel der partijdiscipline tegen de commu
nistische elementen werd uitgespeeld. De witte
S. I.-ers zochten steun bij het Inlandsch be
stuur en boden den Regent het beschermheer
schap aan; de roode fractie organiseerde zich
tot een afzonderlijke plaatselijke S. I. en voegde
zich in het verband, dat hare zustervereenigingen — de roode S. I.’s van Seinarang, Salatiga,
Wirosari, Oengaran, Kéndal, Bandoeng. Soekaboemi, Soemëdang, Tasikmalaja, Ngandjoek,
Djokjakarta en Poerwokérto — omvatte.
Tegen de gestadige propagandistische actie
der Semarangsche communisten waren de tact
en het beleid van Tjokroaminoto blijkbaar niet
bestand. Noch de opneming van Semaoen sedert
1918 in de S. I.-centrale, als commissaris voor
tScmarang, noch de aanvaarding, op het Maartcongres van 1921, van het soepele, met socialis
tische beginselen gedrenkt compromis-program,
noch de medewerking aan den strijd tegen het
(zondig) kapitalisme, heeft in de practijk het
ontbindingsproces kunnen verhinderen. 4
In een S. I. vergadering te Ambaraw'a in Augustus 1922 gaf Tjokroaminoto dan ook uiting
aan zijn wrevel over don gang van zaken ge
durende zijn preventieve hechtenis door te ver
klaren dat de S. I. ziek was: „zij lijdt aan ar
moede en-gebrek, net zooals het Javaansche
„volk; ook aan ontwikkeling waardoor de ziel
„lijdt”. Na het kapitalisme de schuld te hebben
gegeven van de armoede van het volk, wees
Tjokro het socialismo aan als de vijand van het
kapitalisme. „Er zijn echter soorten van socia
lisme”, verklaarde hij, „het soort dat do S. I.
bezigt, is dat hetwelk door Allah geschonken
werd, de Islam, de eenige ware grondslag”.
Over de partijdiscipline sprekond, zeide Tjo
kro dat hij het niot goed kon vinden, dat de S. I.,
die door hare grondslagen een groote, ernstige en
vlekkelooze bond was geworden, in een andere
vereeniging zou overgaan; „dat zou zijn onge
hoorzaamheid jegens Allah”.
Het propageeren van de onaantastbaarheid
van het godsdienstig beginsel der S. I. geschiedde
uiteraard op inheemsch-nationalen grondslag,
buiten de Arabieren om. Dozen hadden allengs de
S. I. don rug toegekeerd en zich aan de ccntralo
leiding onttrokken sedert do aanvaarding van
het socialistisch beginselprogram en het coquetleeren met de aartsvijanden van het kapitaal.
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Het in 1918 door de Centrale S. I. ingestcld „Co
mité Tentara Kangdjeng Nabi Afohamad”, de
z.g. „bèntóng agama rslam”, dat de godsdienstige
vraagpunten der S. I.-ers te behandelen kreeg en
tot taak had om twistvragen met betrekking tot
den Islam buiten de S. I. te houden, was inder
tijd met geldelijkcn steun van Arabische kapita
listen opgericht. Nu zou de taak van dit Comité
overgaan op de te Djokja sedert 1917 gevestigde
vereeniging „Mohammadijah,” een godsdien
stige schoolverccniging, die zich niet met poli
tieke aangelegenheden ophoudt, zoodat zij het
„kapitalisme” ongemoeid laat. De Mohammadyah nu zou als veiligheidsklep voor religieuse
aspiraties dienst doen en de Centrale S. L in
staat stellen om godsdienstgeschillen buiten
hare organisatie te houden.
Naar het voorbeeld van de „All Muslim Lea
gue” in Britsch-lndië en als tegenwicht tegen
het „Al Indië Congres”, dat in de Pinksterdagen
van 1922 te Bandoeng gehouden het streven der
Nationaal Indische Partij naar „volkseenheid
en volksvrijheid” propageerde, werd eind October 1922 het „Eerste Al Islam Congres” te Cheribon gehouden. Dit „Al Islam congres”, dat ook
door talrijke locale S. I.’s werd bijgewoond,
stond onder voorzitterschap van Tjokroaminoto,
doch onder leiding van H. Agoes Salim; het
stelde zich ten doel „te streven naar eensgezind
heid en onderlinge samenwerking der Mohamedanon, met name ten aanzien van vraagstukken,
die de tijd meebrengt en die den Islam raken.”
Gewezen werd op de suocessen van Moestafa
Kemal Pasja in zijn krachtig streven om het
Turksche Rijk voor ondergang te behoeden en
het Congres in overweging gegeven hem een tele
gram van hulde te zenden. Aan de Centrale S. I.
werd tevens opgedragen om te streven naar de
samenstelling van een „Islam-raad”, waarin
zitting zouden nemen eenige door de locale
S. I.’s aan te bevelen schriftgeleerden. Ook het
onderwijs genoot op het congres de noodige be
langstelling. Betoogd werd dat bevordering van
wereldscho wetenschappen niet strijdig is met
den Islam; zij zijn juist noodig ter verklaring en
verheldering van den godsdienst. Aan de kennis
dier wetenschappen diende echter het godsdien
stig beginsel ten grondslag te liggen.
Ook op staatkundig terrein deed zich de gele
genheid voor om een woord mee te spreken. De
behandeling in den Volksraad van het vóór-ontwerp van wet tot herziening van de staatsinrich
ting van Nod.-Indië had do S.I. vertegenwoor
diging in dat college in nauw contact gebracht
met de oppositie. In den stryd tegen de „reactie
in do politiek” mocht de Centrale S. I. toch niet
achter blijven. Zij sloot zich met de P. K. I. en
met de andere Inlandsche partijen aanstonds aan
bij do „Radicalo Concentratie” van November
1922, die ook leiders van nict-inheemscho orga
nisaties omvatte. Toen allengs bleek dat de lei
ding dier actie geheel in Europeesche handen zou
blijven, voor zoover die zich niet in communis
tische richting liet drijven, verflauwde do be
langstelling van S. I. zijde spoedig.
Zevende Nationaal Congres. Na het
geen kort te voren was voorgevallen mot de plaatselijko S. I. van Madioon, scheen dezo plaats de
aangowezeno te zijn voor het congres dor centrale
S. I., dat van 17—20 Februari 1923 dan ook
aldaar word gehouden. Het werd bij gewoond
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door 1200 a’ 1500 leden: 40 afdcclingen waren er
vertegenwoordigd door 117 afgevaardigden.
De bijeenkomst, welke ook door S. I. vrouwen
was bezocht, werd geleid door Tjokroaminoto,
die mededeelde dat in de bestuursvergadering be
sloten was om de omvorming van de vereeni
ging in een „Partij S. I.” in openbare vergade
ring te behandelen. Dit onderwerp werd ingeleid
door H. A. Salim, die er op wees dat de vorm der
S. I. organisatie, welke door de Regeering was
aangegeven — plaatselijke vereenigingen desgewenscht verbonden door een centraal lichaam —
den vrijen groei dier beweging had belemmerd;
voorts dat de C. S. I. in den loop der tijden ver
antwoordelijk werd gesteld voor hetgeen in dc
plaatselijke vereenigingen gebeurde.
De zwakke band tusschen de S. I.-centrale en
dc locale organisaties, waardoor het mogelijk
werd, dat andere vereenigingen in de „kandang”
der S. I. (d. i. binnen de S. I.) aanhangers konden
winnen, maakte het noodig naar een andere for
matie om te zien. Deze was nu gevonden in een
Partij S. 1., bestaande uit „werkende leden”
(wargo roemekso), die in de locale S. I.’s, waar
van zij lid zouden zijn, propaganda zouden ma
ken voor en zouden werken naar de in het begin
selprogram opgenomen voorschriften.
Nadruk werd gelegd op het vasthouden aan de
beginselen van den Islam in zijn maatschappij
leer en aan zijn voorschriften voor deze wereld;
zoodat voor het werk hier op aarde allen zich
aaneen te sluiten hadden met behoud evenwel
van eigen inzicht en van vrijheid in het volgen
van een eigen weg tot het geluk in het hierna
maals. Nadat Tjokroaminoto had verklaard dat
hij vóór het congres 52 plaatselijke afdeelingen
had bezocht, waarvan 45 zich met het plan kon
den vereenigen, werd het voorstel tot oprichting
van de „Partij S. I.” aangenomen verklaard.
Daarop werd de partijdiscipline ter sprake ge
bracht, vermits op de opheffing daarvan door
sommige locale S. I.’s was aangedrongen, in zoo
ver dat voor de Communistische Partij (P. K. I.)
een uitzondering zou worden gemaakt. Aan de
voorstanders van de afschaffing, n.1. de afge
vaardigden van enkele Semarangsche S. I.’s, die
zich nog niet van de centrale organisatie hadden
afgescheiden, werd door den Voorzitter gevraagd
een uiteenzetting te geven van de communis
tische beginselen ten aanzien van den godsdienst.
Hun verklaring dat de P. K. I. en de communis
tische S. I.’s tegenover den godsdienst een „neu
traal” standpunt innamen, maakte echter hun
opneming in de Partij S. I. ónmogelijk. Met 33
stemmen vóór en 3 tegen werd door de afdeelingsafgevaardigden besloten de partijdiscipline te
handhaven, zonder eenige uitzondering. Op den
volgenden dag kwam het vraagstuk der werk
loosheid ter sprake, waarbij adhaesie werd be
tuigd aan de actie van den Bandocngschen Bond
tegen werkloosheid; voorts werd het plan geop
perd om een landbouwcongres te houden; daarna
kwam aan de orde de vrouwenbeweging in de
S. I., waarbij de wenschelijkheid werd betoogd
van meerdere ontwikkeling der vrouw, die den
man in den politicken strijd tot steun moest zijn.
Voorts werd, in aansluiting bij het verhandelde
op het „Al Islam Congres” van Cheribon, door
H. A. Salim een uiteenzetting gegeven van de
Sultans wisseling te Constantinopel. Hij wees op
de wenschelijkheid om den nieuwen Chalief ook

door de Moslims in lndië te doen erkennen als
„Heer der Geloovigen en beschermer van de
beide heilige plaatsen.” Aan de locale S. I.’s zoli
worden opgedragen lijsten in te dienen van schrift
geleerden, die geschikt en bereid zouden zijn om
zitting te nemen in den door het Al Islam Con
gres bedoelden Islam-raad.
Op den 3den dag werd de actie van het „Analphabetisme Bestrijdings Comité” (A. B. C.) ter
sprake gebracht, waarbij besloten werd om die
beweging te steunen. Ook maakten de algemeene
verhooging van bestaande en de invoering van
nieuwe belastingen een onderwerp van bespre
king uit, waarbij de wenschelijkheid werd be
toogd om de uitgaven voor leger en marine aan
zienlijk te verminderen en voor de salarissen een
maximum van / 1000. ’s maands te stellen.
In de sluitingsvergadering werd door Tjokro
aminoto de bedoeling van de oprichting der Par
tij S. I. nogmaals verklaard; degenen, die tot de
communistisch gezinde groepen der S. I. be
hoorden, zouden niet in het partijverband der
S. I. Partij kunnen worden opgenomen; de groe
pen zelve zouden niet bij de Centrale S. I. mogen
blijven aangesloten. Voorloopig zou de Centrale
S. I. naast de Partij S. I. blijven bestaan; de lo
cale S.I.’s zouden echter langzamerhand over
gaan in „vakvereenigingen”. De partijdiscipline
zou ook gelden tegenover Boedi Oetomo, de Nat.
Ind. Partij, Pasoendan en Sumatranenbond. Met
deze vereenigingen zou de samenwerking blijven
bestaan, doch elke partij zou blijven in eigen
verband met. eigen beginselen. Vijandig zou de
Centrale S. I. tegenover geen enkele politieke
vereeniging staan, met uitzondering echter van
den Politiek Economischen Bond (P. E. B.), die
als „vijand van de volksbeweging” werd ge
brandmerkt. Als verwant met de P. E. B. was de
„S. I.-poetik”, de witte S. I. van Madioen, aan te
merken.
Vervolgens sprak H. A. Salim een slotwoord,
waarin de Volksraad een „wajangan” (schijnvertooning) werd genoemd, terwijl de ontworpen in
stelling van een Wetgevcnden Raad naar zijn
oordeel de waarde van den Volksraad nog meer
zou verminderen. Werd de herziening van de
staatsinrichting werkelijkheid — aldus het Volksraadslid Salim — dan achtte de Centrale S. I.
verdere medewerking met de Regeering in die
richting ongcwenscht. Mocht de Sarèkat Jslani
het echter toch noodig achten dat de vereeniging
in den derden Volksraad vertegenwoordigd werd,
dan zou alleen Tjokroaminoto daarvoor in aaninerking kunnen komen. Ten slotte besprak Sa-lim de samenwerking met de Radicale Concen
tratie, welke steeds zou plaats hebben met be
houd van eigen beginselen.
Dat de Indische Communistische Partij "I>
den tijdens dit C. S. I.-congres tot uiting geko
men anti-communistischen geest evenzeer in het
openbaar zou reagceren, was wel te voorzien.
Als weerslag op dit congres is dan ook te be
schouwen het op 4 Maart 1923 door de P. K. I.,
tezamen met de roode plaatselijke S. I. vereeni
gingen, te Bandocng gehouden Communistisch
Congres, waarin de tegenstelling van de P. K. 1.,
„die haar ontstaan aan de vele onderdrukkingen
te danken had”, tot de S. L, die „hoewel zich een
volksvereeniging noemend, van het kapitalisme
geen afstand wil doen”, door don heer Semaoen
scherp werd geaccentueerd. „In de S. I., waar de
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„godsdienst slechts als bindmiddel wordt ge
bruikt, heeft men arbeiders naast kapitalisten,
„zoodat het wezen van deze vereeniging nooit
„goed kan zijn.” „Wij als kaoem boeroeh (arbei
ders) voelen ons dan ook niet thuis in de S. J.”
— aldus Semaoen. „Wij hebben ons van de S. I.
„afgescheiden en vormden een oppositic-partij,
„toen wij merkten dat de gelden der arbeiders
„door de S. I. leiders werden opgemaakt.”
Tegenover de nieuw te vormen, door toepassing
van de partijdiscipline van communistische in
vloeden vrij te houden „Partij 8. I.”, zou een
combinatie van roode S. I.-vereenigingen, „Sarèkat Rajat” worden gesteld; een „echte” S. I.
allerwegen naast en tegenover elke „kapitalis
tische” S. I. De Përsërikatan Kommunist India
en de Sarèkat Rajat zouden een eenheid vormen,
„in één lichaam worden vereenigd.” Op alle
plaatsen waar roode S. I.’s gevestigd zijn, zou
den ook P. K. I. afdeelingen worden opgericht,
met wie de „echte” S. I.’s zouden hebben samen
te werken om het kapitalisme te bestrijden. Alle
belangrijke zaken zouden echter door do plaat
selijke P. K. I.’s en roode S. I.’s ter regeling wor
den gezonden aan het hoofdbestuur der P. K. I.
te Semarang. „De Roode S. I.’s (latere Sarèkat
„Rajat) zouden met de P. K. I. één bèntèng vor„men, één leger, één gelid, ter verdediging van de
„belangen van het Indische Volk.” (Zie Over
zicht Inl. en Mal.-Chin. Pers 1923 no. 12 p. 595;
Sinar Hindia 15 Maart 1923).
Die geleidelijke omvorming van do „kapitalis
tische” S. I.-organisatie in een „ware”, d. i. com
munistische S. I., zou blijkbaar geschieden vol
gens Sovjet-systcem; de door het syndicalisme
op economisch terrein nagestreefde „cellen
structuur” voor het maatschappelijk organisme
was dan ook het doel der P. K. I.-leiders, die
blijkbaar de methode van den „cellenbouw”
voor oogen hadden. Do Sarèkat Rajat zou de
onderbouw, de Communistische Partij de boven
bouw van het organisatorisch geheel uitmaken.
Degenen, die voor het communisme nog niet
„rijp” waren, zouden eerst in den onderbouw,
dat is in de Sarèkat Rajat, do volkspartij, zich
hebben op te houden, waar zij „gesaringd” (ge
louterd) zouden worden vóór hunne opneming
in de P. K. I., de tweede instantie. Met de Sarè
kat Rajat en de Vakorganisatie als roode strijd
krachten zou dan een georganiseerde strijd
worden gevoerd ter vernietiging van het kapi
talisme, waartoe uit den aard der zaak alles zou
worden gerekend, wat zich niet in communis
tisch verband wilde doen opnemen.
Literatuur. Koloniale Vorslagen 1921 en 1922
hfdst. B.; Indische Gids 1922 p. 78, 714, 824
vlg.; 1923 p. 529, 533 vlg.; N. Rott. Courant 30
en 31 Mei 1923; Overzichten Inl. en Mal.-Chin.
Pers: over S. T. Congressen 1921 no. 42, 1923 nos.
2, 6, 9, 10, 11 en 14; over S. I. en Mohamadyah
1922 nos. 22, 28, 35, 30 en 37, 1923 no. 11; over
Al Islam Congres 1922 nos. 45 en 40; over S. I.
Party 1922 no. 50, 1923 no. 12; over Pandhuis
staking 1922 nos. 4 t. m. 9; over Federatie Vak
bonden 1922 no. 51, 1923 no. 1.; over Al Indië
Congres 1922 nos. 23, 26 en 33.
Verg. Revue du Monde Musuiman van October en December 1922 vol. LI en Lil: Le Bolchovismo et 1’Islam.
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RADICALE CONCENTRATIE. Een coalitie ad
hoe van do hoofdbesturen van „linksche” groe
pen in de Indische beweging, van democratische
— inclusief nationalistische, socialistische c. q.
communistische — politieke organisaties in de
Indische samenleving, ten doel hebbende om
door gezamenlijke actie aandrang uit te oefenen
tot „dcmocratiseering” in versneld tempo van
het regeer- en bestuursstelsel.
De eerste concentratie had, als politiek reflex
op de „November-beweging” van 1918, plaats
omstreeks 16 November van dat jaar, toen op
initiatief van het toenmalig lid van den Volks
raad Ch. G. Cramer, leider der Indische Sociaal
Democratische Vereeniging (de latere Ind. Soc.
Dem. Partij), nauwe samenwerking werd verkre
gen met de vertegenwoordigers in den Volks
raad van Sarèkat Islam, Boedi Oetomo en Insulinde (de latere Nationaal Indische Partij). In
de vergadering van den Volksraad van 16 Novem
ber 1918 (Handelingen p. 211) werd die samen
werking door den heer Cramer aldus gemotiveerd:
„De huidige tijdsomstandigheden maken een
„concentratie van de uitgesproken democrati„sche Inlandsche en Europeesche elementen m
„deze landen noodzakelijk. De grondslag van
„deze concentratie zal zijn een urgentieplan van
„hervormingen, die geboden zijn door de plaats
„gehad hebbende gebeurtenissen in Europa.”
De naain „radicale concentratie” werd door hem
in de Volksraadsvergadering van 6 December
1918 (H. p. 557) genoemd. Het was naar aan
leiding van de Regeeringsverklaring van 18 No
vember 1918, nopens den „nieuwen koers”,
welke de toenmalige wereldgebeurtenissen voor
Nederland zouden hebben voorgeschreven, ten
gevolge waarvan Regeering en Volksraad voor
„nieuwe verhoudingen, verschuivingen van be
voegdheden” zouden zijn geplaatst, dat de Radi
cale Concentratie zich uitte. In verband met
het tot Adres van Antwoord strekkend Verslag
van den Volksraad nopens voormeldo Regee
ringsverklaring, diende de tot stand gekomen
coalitie een nota in, welke onderteekend was
door de leden Tjipto Mangoenkoesoemo (Insulinde), Cramer (I. S. D. V.), Dwidjosewojo (B.
O.), Abdoel Moeis (S. 1.) en Tjokroaminoto (S. I.)
en die gevoegd werd bij het Verslag der Com
missie van Rapporteurs van 23 November 1918.
In deze nota werd als de „éénige door de om
standigheden aangewezen weg”, welke de Regcering zou hebben in te slaan, opdat zonder ver
storing der orde Hare goede voornemens zouden
kunnen worden verwezenlijkt, do volgende ge
noemd: „Er worde onverwijld een Voorparlement
„of Nationale Raad bijeengeroepen, samenge
steld in streng democratische verhouding door
„en uit vertegenwoordigers van allo politieke
„organisaties, zoomedo uit afgevaardigden van
„bijzondere, nog niet in politieke organisaties be
dropen groepen”. Dit Voorparlement zou nu
snel één enkele taak ten uitvoor hebben te bren
gen, n.1. „de samenstelling cenor voorloopige
„constitutie, regelend in het bijzonder do ver
houding van Indië tot Nederland, de inrich„ting van Regeering en bestuur hier te lande, en
„het karakter van een zeer uitgebreid kiesrecht.”
Op 25 Nov. 1918 diendon de samonstellers
dier nota, thans echter tezamen met de loden
Sastrowidjono, Radjiman, Teouwon en Thajeb,
een /notie in, waarbij als het oordeel der ondcr-
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teekenaren werd te kennen gegeven: „dat ten
„spoedigste moet worden overgegaan tot de
„vorming van een uit en door het Volk gekozen
„parlement met volledige wetgevende bevoegd
heid en de instelling van een aan dat parlement
„verantwoordelijke Regcering,” en in verband
daarmede aan dc Regcering werd verzocht om
„in samenwerking met de verschillende politieke
„organisaties in Indic de noodige maatregelen te
„treffen, ten einde den nieuwen, door den Volks
raad gewenschten stand van zaken te doen in
stellen vóór de op 1921 vastgestelde beëindiging
„van het mandaat van den bestaanden Volks
raad.” (Zie Handelingen Volksraad, 2de gewone
zitting 1918—1919, bl. 216, 223, 251, 284, 300,
429, 443; Bijlagen onderwerp 27 stukken 1, 2 en
3).
Behalve dat zij naar aanleiding van de Garoetaffaire (Tjimareme-drama) een „protest-meeting” op 20 Juli 1919 te Weltevreden hield, heeft
deze Radicale Concentratie niet "meer van zich
doen hooren. De „sociaal-politieke idee” echter
kwam op het Nationaal Congres der Centrale
Sarèkat Islam van Oct.—Nov. 1919 in een ande
ren vorm tot uiting, n.1. in dien van een centrale
politieke organisatie der Inlandsche beweging,
als pendant van een centrale organisatie der vak
beweging naar syndicalistisch model. Ook deze
Politieke Concentratie „heeft zachtkens geleefd
en is ongemerkt verscheiden” (Het Volk, 19
Febr. 1923, derde blad).
Voor de tweede maal, doch thans op broederen
grondslag, werd vier jaren na de eerste combina
tie van November 1918 een z.g. Radicale Con
centratie gevormd. Zij was echter niet, gelijk hare
voorgangster, een „parlementaire combinatie”,
maar omvatte thans „heel de volles- en vakbe
weging”, voor zoover de organisaties daarvan
zich tot de linksche groepeeringen wilden ge
rekend zien.
Na de behandeling in den Volksraad van het
ontwerp van wet tot herziening van het Regee
rings Reglement in 1922 werd door het hoofdbe
stuur der Ind. Soc. Dem. Partij een oproep ge
richt tot de „voornaamste leiders der volksbe
weging in al hare schakeeringen” om te geraken
tot een organisatie van „gemeenschappelijk
verweer tegen de reactie”, die een aanslag heette
te ondernemen op de welvaart en de ontwikke
ling van de Indische volken en die verzaakt zou
hebben de plechtige belofte van Nov. 1918, dat
het bestuur des Lands onder wettelijke zeggen
schap der bevolking zou worden geplaatst. Noch
in dien oproep, noch in de op 12 November 1922
te Weltevreden gehouden oonstituecrende ver
gadering van dit „communistisch-socialistischnationalistisch bloc” (Zie algemeenc beschou
wingen nopens de le algemeene aanvullingsbegrooting voor 1923 in dc 2de gewone zitting van
den Volksraad 1922; H. bl. 488 vlg.) was echter
de naam „Radicale Concentratie” genoemd.
In deze vergadering in besloten kring, welke
bijgewoond werd door vertegenwoordigers van
de I. S. D. P., N. I. P., P. IC. I., S. I. en B. O.,
bracht de leider der eerstgenoemde partij, het
Volksraadslid Cramer, in herinnering dat de
November-beweging van 1918 verwachtingen
had opgewekt, dat gelukkiger dagen zouden aan
breken; dat door de Regeering beloften waren
gedaan, welke echter niet werden gehouden; dat
de constitutioneele hervorming welke de Regee-

ring aan de orde had gesteld wel een bewijs was
dat in de politiek „reactie troef” was. Daartegen
moest nu eensgezind front worden gemaakt door
vorming van een organisatie, wier macht vrees
zou inboezemen. Actie zou worden gevoerd door
demonstratieve meetings, door bijeenkomsten
van leiders van politieke organisaties en van vak
verenigingen, „krijgsraden” later „leidersraden”
te noemen, alsmede door de verslapte vakbewe
ging weer op gang te brengen.
In de eerste vergadering van afgevaardigden,
welke 3 Dec. 1922 te Bandoeng werd gehouden,
zou een dagelijksch bestuur zijn gekozen, waarin
zitting namen de vertegenwoordigers, o. m. van
N. I. P., P. K. I. en S. I-, en besloten zijn om
plaatselijke comités van actie in te stellen, zoowel
op politiek als op economisch terrein. De centrale
leiding zou in handen blijven van een hoofdcomi
té of hoofdkrijgsraad. Doel der actie zou zijn de
vorming van een goed aaneengesloten linker een
heidsfront tegen de rechtergroepen van het be
houd en van de reactie, die aanstuurden op be
perking der bewegingsvrijheid, op bezuinigingen
in zake onderwijs, hygiëne en andere sociale ver
zorging. Den 7den Januari 1923 werd een verga
dering gehouden te Bandoeng, ter voorziening in
het presidium der centrale leiding, waaromtrent
van meet af aan principieel geschil was ontstaan.
Reeds in de oprichtingsvergadering stonden P. K.
I. en N. I. P. scherp tegenover 1. S. D. P. Zelfs
met N. I. P.-materiaal kon de diepe klove, welke
ook op Indisehen bodem tusschen socialisme en
communisme gaapt, niet worden overbrugd.
Hoewel de poging om de hoofdleiding in één
hand te brengen mislukt was, werd zoo lang mo
gelijk naar „samenwerking met behoud van auto
nomie” gestreefd.
Op 14 Januari 1923 werd een openbare mee
ting in het Sircnepark te Weltevreden gehouden,
waarin o. a. de leider derSarèkat Ambon, Patty,
verklaarde, dat de Radicale Concentratie was
ontstaan door vereeniging van politieke vereenigingen en vakbonden, ten einde op te komen te
gen de „bezuinigingsmaatregelen der reactie,
waarvan volk en land de dupe worden.” Op
dienzelfden dag werden door de plaatsclijke sub
comités meetings gehouden te Scmarang, Ban
doeng, Soerabaja en Medan. Gelijkluidende mo
ties werden op dien dag door de aangesloten vereenigingen aangenomen, waarin zij verklaarden
accoord te gaan met de door de Radicale Concen
tratie voorgestane en in de practijk door te voe
ren actie tot verkrijging van meer bewegingsvrij
heid, tot bestrijding van werkloosheid en armoe
de en tot verkrijging van meer rechten en vrij
heden op politiek en economisch gebied, van
goed oaderwijs en van een geheel aan zijn doel
beantwoordenden gezondheidsdienst in Indic en
voor het Indische volk.
Door het Hoofdcomité der Radicale Concen
tratie werd bij die gelegenheid een in dc Maleische taal gesteld majiifesl uitgegeven, waarin ge
hekeld werden het optreden tegen volksleiders, de
wetgeving, het politietoezicht, de drainage van
Indië door kapitalisten, alsmede het wetsont
werp tot herziening van het Regeerings Regle
ment. Dit manifest — vertaald opgenomen in
Het Indische Volk (orgaan van de 1. S. D. P.)
van 24 Januari 1923 —, dat tegen / 0.02 per stuk
algemeen verspreid werd, vermeldde in een
noot: „Het Comité der Radicale Concentratie
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„bestaat uit do politieke partijen Bocdi Oetomo,
„N. I. P. (Sarékat Hindia), Sarikat Islam, S.
„Ambon, S. Minahassa, Pasoendan, Partij Kom„munist India (P. K L) en andere; ook de Vak
„centrale „Persatoean Vakbonden Hindia” (d. ï
„centrale van V. S. T. P., P. P. P. B., P. G. B.,
„Politiebond, ö. I. B. A., Kwcekschoolbond
„V. I. P. B. O. W., O. R. B., Klcermakersbond,
„Typografenbond, Havenarbeidersbond, enz.).”
De leider der P. K. I. de heer Semaoen, die van
de aansluiting bij de Radicale Concentratie uiter
aard gebruik maakte om propaganda te voeren
voor de beginselen der communistische party,
verklaarde in een op 14 Januari 1923 verspreide
brochure, welke om haren communistischen op
zet de goedkeuring van het Hoofdcomité niet
kon verwerven, het standpunt van de P. K. I.
tegenover de Radicale Concentratie aan „het In
dische volk.” Waar zijns inziens de politieke toe
stand van een, volk in hooge mate door den economischen toestand wordt beheerscht, gaf hij in het
geschrift eerst een verklaring van „de reactie in
de economie” en een beschrijving van den groei
en de overheersching van het Europecsch kapi
talisme. Ook „de reactie in de politiek” werd door
hem voorgcsteld als het werk der kapitalisten,
die weigeren een behoorlijk bedrag aan belasting
te betalen en zich gereedmaken voor den oorlog.
De Indische volksbeweging wordt dan ook door
hen vertrapt. Daarom moest worden gestreefd
naar verkrijging van Tndië’s vrijheid voor zelf
bestuur en autonomie. De Radicale Concentratie
nu — aldus de brochure — wil eenheid van be
weging voor een gemeenschappelijk doel. Met
een oproep om de gelederen der P. IC. I. te ver
sterken besluit de uitvoerige uiteenzetting van
het standpunt der communisten ten opzichte van
de concentratie. (Zie Overzicht van de Inlandsche
en Maleisch-Chineesche Pers, 1923 no. ö).
De leiding van deze combinatie kwam spoedig
meer en meer in handen der N. I. P.-mannen, die
in de centrale instelling een middel zagen om
hun in nationalistische zoowel als in communis
tische richting afbrokkelend partijverband te
versterken. Nadat op enkele tevoren gehouden
leidersvergaderingen, waarop noch S. I. noch
B. O. was vertegenwoordigd, tevergeefs door de
N. I. P. een pleidooi was gehouden voor „noncooperation”. werd op 18 Maart 1923 in het Gambir-park te Weltevcden weer een meeting van de
Radicale Concentratie gehouden, onder leiding
van het Volksraadslid den N. I. P.-er Dahler, in
welke bijeenkomst o. m. ter sprake werden ge
bracht: de bezuinigingsmaatregelen der Regccring, de sociale wetgeving, de poenale sanctie, als
mede de komst van Prof. Troub in Indië, welke
„den arbeiders de oogen deed openen voor de
macht der kapitalisten”. Ook in de daarna ge
houden leidersbijeenkomsten scheen de leiding in
handen te berusten van de N. 1. P., de partij van
het Indisch compromis tusschen socialisme en
communisme met hunne voor do nationale op
leving schadelijke on zelfs door sociaal-democratischo partijpolitiek niet to verzoenen tegen
stellingen.
Nauwelijks een half jaar na hare wedergeboor
te is ook deze, zonder innerlijken samenhang in
het begin der „autonomie”-gisting voortgeko
men combinatie in Juni 1923 wegens principieelo
partijgeschillen even „ongemerkt verscheiden”
als hare voorgangster.
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Het karakter van deze hornieuwde poging tot
samentrekking van de hoofdleiding der vertak
kingen van de Indische beweging, zoomede hare
betcckenis voor de evolutie in dj Inlandsche sa
menleving, hebben de noodigo belangstelling
zoowel in als buiten den Volksraad getrokken.
Ondanks de bedoeling van de promotors der Con
centratie om krachtige actie te voeren slechts tot
„gezamenlijk verweer" tegen „het scherp aaneen
gesloten behoud” (J. E. S. in Het Volk van 19
Febr. 1923, 3e blad), om politieken druk uit te
oefenen steeds „binnen de grenzen van de wet”
(N. Rott. Courant 30 Mei 1923, avondblad D),
is van de felle propaganda der Radicale Concen
tratie inderdaad misbruik gemaakt voor extre
mistisch en revolutionnair drijven; „ongeacht
het feit, dat deze alliantie in haar opzet geweld en
rassenhaat wil verwerpen” (De Telegraaf 22
Febr. 1923, avondblad, 2e blad; vgl. De Maas
bode, 4 Febr. 1923, ochtenblad, 23 blad); onge
acht ook de verklaring: „deze volksactie beoogt
niets tegen de regeering, wil geen ordeverstoring
of geweld.” (Het Indische Volk 3 Januari 1923).
J. Th. P. B..-'
INLANDSCHE BEWEGING. Zie BOEDI OETOMO on SARÈKAT ISLAM.
/
BABAH AWÉ, DJINAMPRÖNG EN NÖ. Vroe- ? f '
ger zelfstandige landschappen in de onderafdeelingTjalang; werden wegens hunne onbeduidend
heid toegevoegd aan het landschap Lhó Kroeët.
Aantal geregistreerde mannen: Babah Awé en
Djinampröng 17, Nó 24. Do onderhoorigheid Ba
bah Awé, waartoe ook behoort het boschrijke,
doch onbevolkte Djinampröng, maakte vroeger
deel uit van het uitgestrekte rijk Daja en behoorde
aan Teukoe Poctèh Salam, iemand uit Daja;
het was toen echter nog onbewoond. De eerste
bewoners, die er zich ongeveer in het midden
der vorige eeuw vestigden, waren lieden uit Pidië,
die onder aanvoering van Teukoe Lam Baêt der- *
waarts kwamen en er peperaanplantingen aan
legden en van de aldaar door de natuur gevormde
baai gebruik maakten voor de verscheping van
hun product. T. Keutjhi Lam Bact wist zich van
T. Poetèh Salam onafhankelijk te maken en werd
hoofd van het ontstane landschap. Na zijn dood
werd hij opgevolgd door T. Keutjhi Nja Gam '
(zijn zoon), die echter voor het uitbreken van den
Atjèh oorlog overleed. Deze werd op zijn beurt
weer opgevolgd door zijn zoon T. Radja Leman, *
die in 1878 voor het eerst met het NederlandschIndische Gouvernement in aanraking kwam. Hij
teekende 21 Octobor 1899 de korte verklaring.
Het landschap telde toen ongeveer 100 strijd
bare mannen. T. Radja Leman overleed in het •
jaar 1903 en werd opgevolgd door zijn toen nog
minderjarigen zoon Nja Ali (de tegenwoordige *
Imoum van Bahah Awé) onder voogdij van Nja
Ali van Oedjoeng Moolöh. Sedert 3 April 1911
voert Teukoe Ali zelf het bestuur over Babah
Awé en den 12 Juni 1911 teekende hij de ver
klaring der inlijving van zijn landschap bij Lhó
Kroeët.
Djinampröng werd gelijktijdig met Babah Awé
ontgonnen, is thans echter weer geheel bosch ge
worden on is onbewoond.
Op don Blang Paroe heeft do bevolking goedo
bevloeibare rijstvelden aangelegd.
Do onderhoorigheid Nó was in het begin der
vorige eeuw nog onbewoond en werd gerekend
tot Daja to behooren. Een ingezetene der gam-
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BABAH AWÉ, DJINAMPRÖNG EN NÖ—DA JA.

pong Pandé (ann de Atjèh rivier) met name
Teungkoe Hadji Nó kwam er zich vestigen met
eenige volgelingen en legde er peperaanplantingen
aan. Hij werd door eenige lieden uit Daja aangc*■ vallen en riep de hulp in van Panglima Polon van
Reulcuèng (VII moekims). Toen laatstgenoemde
er in slaagde de vijanden te verdrijven, droeg
Tgk. Hadji Nó hem het gebied op. Na het over
lijden van Panglima Polon werd deze opgevolgd
*door zijn zoon Panglima Tjoet, die van den Soeltan wist gedaan te krijgen, dat hij als Oeleëbalang over het landschap werd erkend. Na zijn
/dood (1SS1) werd hij vervangen door zijn zoon
Teukoe Asan, die echter kort daarop kinderloos
overleed. Het bestuur kwam toen in handen van
zekeren Teukoe Ali, een afstammeling van Pang
lima Polon. De aanrakingen van het landschap
met het Nederlandsch-Indische Gouvernement
dateeren van 187S tijdens het bestuur van Pang
lima Tjoet. De tegenwoordige Imeum van de on
derhoorigheid Nó heet T. Makmoed.
DAJA. Verzamelnaam voor Noordelijke land
schappen der onderafdeeling Tjalang, afdeeling
Westkust van Atjèh, met name: Koeala Daja,
Lambeusóë met onderhoorigheden Lam Mè en
Lam Nó, Oenga met Panté Tjeureumën en
Kloeang. Er wonen ruim 2100 geregistreerde
mannen.
De Atjèhers verstaan onder „Daja” de land-,
streek, die volgens hen door Pó teu Meureuhom
Daja georganiseerd werd. Deze toch zou volgens
het populaire verhaal de door hem veroverde
landstreek geislamiseerd en in 5 moekims ver
deeld hebben, waarvan er 2 aan de Kloeang en 3
aan de Lambeusóë of Dajarivier gelegen waren.
Oenga viel dus buiten dit gebied.
LandschapKoeala Daja. De geschie
denis van dit 4; 400 geregistreerden tellend land
schap is bekend van de 16e eeuw. In het jaar 1530
werd het stroomgebied der Daja- en Lambeusóërivier door een Atjèhschen vorstenzoon, na zijn
dood als Pó teu Meureuhom Daja vereerd, ver
overd en georganiseerd. Het graf van dezen Póteu
bevindt zich op de Glè Djong en staat in een reuk
van heiligheid, is in Daja „het heilige graf”.
Pó teu Meureuhom Daja bouwde een benteng
aan de monding der thans verzande, doch vroeger
meer belangrijke Dajarivier en wist zijn macht
ver Zuidwaarts uit te breiden. Naar de bevolking
mededeelt, had de Pó teu Meureuhom geen nako
melingen, doch waarschijnlijker is het, dat die er
wel geweest, doch in vergetelheid geraakt zijn en
men al hunne daden heeft geconcentreerd in den
persoon van Pó teu Meureuhom. Later viel het
rijk uiteen en wist een oelama, belast met de
rechtspraak en daarom Teukoe Hakim gcheeten
een gedeelte van het gebied voor zich te reserveeren en sedert leverde het geslacht der Hakims de
hoofden van het landschap. Het landschap Koeala
Daja onderwierp zich in 1877 aan het Ned.-Ind.
Gouvernement. Het tegenwoordige hoofd van het
landschap is Teukoe Hakim gehecten (korte ver
klaring doordeRegeering bekrachtigd 10 Februari
1901).
Landschap Lambeusóë. Dit land
schap behoort evenals de landschappen Koeala
Daja en Kloeang tot de streek, welke van ouds
her als Daja bekend staat. Toen in 1898 het 3c
Bataljon Infanterie een excursie in Daja maak
te, was het alleen T. Moeda Koeala, hoofd van
Lambeusóë, die zijn opwachting bij den comman-

dant maakte. Ondanks dc tegenwerking van zijn
onderhoorigcn bleef hij trouw en vooral nadat
zijn stiefbroer T. Nja Moet zich in 1903 had on
derworpen, kon hij zich, met behulp van deze
krachtige, in Daja zeer invloedrijke persoon
lijkheid eerst goed doen gelden en gelukte het
hem spoedig orde en rust in zijn landschap te
vestigen. T. Mocda ICocala overleed in 1909 en
werd opgevolgd door zijn zoon T. Aboe Ba kar,
een man, die hoewel ons bestuur goedgezind,
door zijn zwakheid van karakter zoo zeer de
achting van en zijn invloed op de bevolking ver
speelde, dat het hoe langer hoe moeilijker werd
hem als landschapshoofd te handhaven. Geheel
onmogelijk werd dit door zijn slappe houding
tijdens de ongeregeldheden in het Dajasche in de
tweede helft van 1914, welke ontstonden na den
verraderlijken moord op den Gezaghebber van
Tjalang, den le Luitenant der Infanterie W. van
Kregten op de Keude Lam No (20 Mei 1914).
Nadat orde en rust hersteld en de verzetsleden
onschadelijk gemaakt waren, achtte men het
tijdstip gekomen T. Aboe Bakar van zijn
ambt te ontheffen. Daar zijn oudste zoon nog
minderjarig was, was T. Nja Moet, de oom van T.
Aboe Bakar, de aangewezen persoon om tijdens
de minderjarigheid van den rechthebbende T.
Kedjeroen met het landschapsbestuur te worden
belast. Bij Gouvt. besluit van 10 Maart 1916
werd T. Aboe Bakar eervol ontheven van zijne
waardigheid van bestuurder van Lambeusóë en
20 Juni d.a.v. toekende en beëedigde T. Nja
Moet de korte verklaring als waarnemend bestuur
der over genoemd landschap. T. Nja Moet over
leed 25 September 1916. Na den dood van T.
Nja Moet werd een geschikte vervanger gevonden
in T. Dorahman, Imeum van de onderhoorigheid
Lam Nó. Op 13 Februari 1918 toekende en be
ëedigde T. Dorahman de korte verklaring als
waarnemend bestuurder van het landschap Lambeu8Öë, gedurende de minderjarigheid van den
rechthebbende T. Kedjeroen, in welke functie hij
thans’(1923) nog werkzaam is.
Landschap O e n g a. In het begin der
vorige eeuw moet het landschap Oenga nog zon
der bevolking zijn geweest. Dc ontwikkeling
van genoemd landschap dateert van de komst
van T. Sarong, zoon van T. Gló Tjoct van de moe- ,
kim Lam Leu’ ot (Seulimeum), die met geld door
T. Nja Geh van Lhó Krocöt gesteund, middels''
wapengeweld T. Adam van Lambeusóë dwong
van zijn rechten op dat grondgebied af te zien. Na
zich aan de monding der Oengarivier gevestigd te
hebben, wist hij zich door den Soeltan als oelèëbalang van dat gebied te doen erkennen.
Aangezien het land niet genoeg opbracht om
zijn schuld aan T. Njfi Geh af te doen, verloofde
hij zijn zoon, Potjoet Brahim, met diens dochter/
Nja Patimah on stond aan T. Njd Geh een deel •<
der uitvoerrechten van de peper af. Na het over
lijden van T. Sarong, volgde zijn zoon Potjoet..
Brahim hem op, doch deze stierf kort daarna,
waardoor zijn oom Potjoet Abaih aan het be- *
wind kwam, die tevens met Njd Patimah, die
nog niet met Potjoet Brahim in den echt was ver
bonden, huwde. Door dit huwelijk werd de schuld
aan Lhó Kroeët als afgedaan beschouwd en ver
viel het aandeel in de uitvoerrechten op de peper.
Potjoet Abaih volhardde geruimen tijd in zijn
verzet tegen het Gouvernement, doch in 1883
kwam hij eindelijk in onderwerping. Hij overleed
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DAJA—BATOE BATOE.
in 1880 zonder mannelijke nakomelingen na te
laten. Zijn graf bevindt zich te Glé Djong (Koeala
Daja) naast het graf van Pó teu Meureuliom Daja. Na het overlijden werd blijkbaar stilzwijgend
' T. Ali (oudste zoon van T. Njd Geh van Lhó
Kroeët) als oeleëbalang erkend. Deze werd opgcvolgd door T. Moeda Pahlawan. Genoemde
Teukoe was meer in Groot-Atjèh dan in zijn land
en in zijn afwezigheid bestierde T. Rajëu zijn
zaken. Toen dan ook aan T. Moeda Pahlawan
ontslag is verleend werd hij opgevolgd door T.
Rajëu. Korte verklaring door de Regeering be
krachtigd 25 September 191G.
Landsehap Kloeang. Het landschap
Kloeang, eertijds een rijk land, is na het overloopen van T. Oema sterk achteruit gegaan. Het land
bestaat zoo goed als geheel uit uitstekende sawahgronden, de bevolking is echter te gering om
al de gronden te beplanten.
De waarnemend bestuurder van het landschap
Kloeang is T. Mahmoed en zulks gedurende de
minderjarigheid van T. Radja Samedan, oudsten
zoon van T. Hasjim (ex-bestuurder). De korte ver
klaring werd door de regeering bekrachtigd dd.
30 Maart 1916. Genoemde T. Radja Samedan is
10 April 1922 echter overleden, zoodat later
waarschijnlijk in zijne rechten zal treden zijn jon
gere broer T. Adean.
De rijstvelden in de Daja landschappen
zijn, alhoewel bijna alle van regen afhankelijk,
d.w.z. onbevloeid, zeer goed. Er is ook een vee
stapel bestaande uit karbouwen en runderen.
Daja is door tal van binnenwegen doorsneden.
Over den Tjot Eumpèë loopt een pad naar de
XXVI mockims van Groot Atjèh, over den Glé
Groetèë naar Lhong en langs de kust loopt de in
aanleg zijnde groote weg naar Tjalang, terwijl er
voorts nog een pad voert van Lam Nó naar
Ocdjocng' Soedheuën aan de Kloeang baai. In
laatstgenoemde baai ligt het eilandje Kloeang.
Op dit eilandje alsmede op den Glé Teumiga, een
rotscomplex aan do kust van Kloeang, bevinden
zich enkele grotten met eetbare vogelnestjes.
In de bewoners van Lam Nó worden gezien do
afstammelingen der oer-Dajaneczcn. Hun taal
vertoont eenigc afwijkingen van het gewone
Atjchsch. Zoo wordt in uitgangssyllaben de open
a uitgesproken als eu, de èö als ó en de öè als aj.
Het kaoemverband (zie Snouck Hurgronje.
De Atjèhers), dat in Groot Atjèh zoo goed als ge heel verdwenen is, is in het Dajaschc — hoewel
ook daar verdwijnend — nog meer levend.
BATOE BATOE. Een onbelangrijkondcrdistrict
van het district Simpang Kiri, onderafdceling
Singkel, afdeeling Westkust van Atjèh, gelegen
aan do Laé Batoe Batoe. Do sehaarsche bevolking
is Mohammedaansch en van Pakpaksch bloed, dat
echter niet onvermengd is. De taal ten minste is
een Pakpaksch, waarin talrijke Maleischc, Alasschc en Atjèhsche woorden zijn overgenomen.
Het landsehap heeft eenige vermaardheid gekre
gen door het verzet van den radja. In 1904 toch
onderwierpen zich de landsehapshoofden langs
Simpang Kiri en Simpang Kanan met uitzon
dering van den radja van Batoe Batoe. Deze
stelde zich aan het hoofd van een partij met Pasi
Blö en Batoe Batoe als centra, van waar uit te
Singkel te plegen moordaanslagen en andere
rustverstoringen werden op touw gezet. Don
22ston October 1904 werd het geducht versterkte
Batoe Batoe door een colonne, die van uitBocloe
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Sama over land daarheen was opgerukt,genomen.
De radja, hoewel gewond, wist te ontkomen- Hij
onderwierp zich 17 Sept. 1905; maar week Aug.
1908 opnieuw uit. Om hem te doen terugkeeren
werd zijn oude vriend en wapenbroeder T. Bén
Blang Pidië in den arm genomen, met het succes
dat hij zich in begin 1909 wederom onderwierp.
(Ypes: Dairi en.Singkel. Tijds. Bat. Gen. 1907).
Na de verovering is Batoe Batoe verbrand en
de bevolking heeft sinds dien de plaats niet meer
durven betreden. Zij is uitgeweken naar de om
liggende streken, n.1. Singersingen Nama-Boeaja.
Het onderdistrictshoofd, de zoon van den afgezetten radja, heeft thans als onderdistrictshoofd
van Batoe Batoe, in de kampong Polot bij de
samenvloeiing van de Laé Singersing en Laé Beski
zijn standplaats.
Inzameling van boschproducten is het voor
naamste middel van bestaan. De landbouw be-staat voornamelijk uit ladangbouw.
Was vóór het verzet in 1904 de streek Batoe
Batoe welvarend, met den val van T. Daoelat
en in verband met den aanleg van den weg naar
het Oosten, gingen de boschproducten de richting
uit van §.idikalang, om van daar uit verder ver
voerd te worden naar Sibolga, waar de vele paar
den in die streken de bevolking een beter ver
voermiddel aanbiedt dan de kleine tweemansprauwen, welke slechts bij hoog water gebruikt
kunnen worden. De veeteelt is van zeer weinig
belang. Wel zijn enkele welgestclden (orang
kaja) in het bezit van geiten, maar overigens treft
men in de kampoeng geen vee aan, niettegenstaan
de de grond uitmuntend voedsel oplevert. Het
veelvuldig voorkomen van tijgers en andere ver
scheurende dieren is hiervan waarschijnlijk de
oorzaak.
In de vlakten tusschen de hooge heuvels gra
zen kudden verwilderde karbouwen, afkomstig
uit de kampoeng Batoe Batoe, vanwaar zij ver
jaagd werden toen de marechaussee in 1904 de
plaats bezocht.
Na 1904 is de pasar, die geen geringe beteekenis
had, verplaatst naar Roendèng aan de Simpang
Kiri, den tegenwoordigen zetel van het districts
hoofd. Deze plaats is daardoor aanzienlijk in wel
vaart toegenomen.
De bevolking van het onderdistrict Batoe Ba
toe is arm. Groote kampoongs vindt men in deze
streek niet, alleen aan de Laé Batoe Batoe en de
zijrivieren treft men hier en daar verspreid eeni
ge huizencomplexen aan, welke over het alge
meen een armoodig aanzien hebben. Niet alleen
de vlucht uit Batoe Batoe, maar ook de daling
der prijzen van boschproducten van 1915 tot
1920 hobben de bevolking tot armoede gebracht.
Thans (1923) komt er weer leven in den handel
van kamfer en da mar en gaat zienderoogen de
bevolking in cconomischcn zin vooruit. De voor
naamste verkeersmiddelen dier streek zijn do
draagpaarden voor de verbinding mot het-Oosten
en do één- of tweemansprauwen langs de rivieren
voor die in Westelijke richting; van Polot uit
treft men dan ook naar het Oosten breede wegen
aan, terwijl naar het Westen slechts weinig ge- ‘
bruikte voetpaden loopen.
Het Oostelijk godcclto van het onderdistrict
Batoe Batoe wordt hoofdzakelyk ingonomen
door een laag heuvelland, afgewisseld door kleine
vlakten, die in den regenmoesson in moeras her
schapen worden.
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Overigens leent het lage heuvelterrein en het
klimaat zich bijzonder por grootcultuur, b.v.
voor die van rubber.
T' BËLËGËN. Een zeer onbelangrijk onderdistrict
van het district Simpang Kiri, onderafdeeling
Singkel, afdeeling Westkust van Atjèh, gelegen
aan de Laé Belegen, een linker zijrivier van de
Laé Batoe Batoe.
De zetel van het onderdistrictshoofd is Pangkalan Pambërasan aan den weg van Pangkalan
Kombi naar Nama-Boeaja. Toen in 1904 kampoeng Batoe Batoe in samenwerking met PasirBlö zich verzette tegen het Nederlandschc gezag,
stond het tegenwoordige onderdistrict onder het
bestuur van een oud bezadigd hoofd, die door zijn
reizen in de Pakpaklanden begrip had gekregen
van wat Nederlandsclf béstuur beteekende. Niettegenstaande de verleidelijke aanbiedingen en be
dreigingen van T. Daoelat van Batoe Batoe is
hij ons trouw gebleven en heeft niet aan het ver
zet deel genomen. Aan hem heeft de bevolking
dan ook te danken, dat het land niet hetzelfde
lot heeft ondergaan als Batoe Batoe. Landbouw
en veeteelt zijn gelijk aan die van het onderdisstrict Batoe Batoe (zie aldaar).
s
•- BOELOE SAMAH. Boeloe Samah is een onderhoorigheid van het Zelfbestuur Troemon, ge
legen in de onderafdeeling Singkel, gouvernement
Atjèh en Onderhoorigheden, met hoofdplaats
Boeloe Samah, zetel van den Pangliina, een door
den Radja van Troemon aangesteld hoofd.
De landstreek wordt grootendeels ingenomen
door een haast ontoegankelijk moerasgebied; al
leen de kuststrook — een duinenreeks — en een
smalle lijn langs de kroeëng Boeloe Samah, zijn
bewoonbaar. De zee is de eenige behoorlijke toe
gangsweg tot de hoofdplaats. Boeloe Samah ligt
aan een diepen inham, die echter door sterke aan
slibbing gevaarlijk en onbruikbaar wordt. De be
woners van Troemon zijn koene zeevaarders. In
hun smalle zeilprauwen zonder vlerken wagen zij
zich dikwijls bij stormweer in zee, om hun lading
damar, bijenwas of copra tijdig — vóór de aan
komst van de K.P.M. stoomers — in Tapa-Toean
dan wel Singkel te brengen. Veeteelt wordt in het
Boeloe Samahsche niet gedreven; de karbouwen
moeten hun voedsel zoeken op den schralen duingrond langs de kust. Middelen van bestaan vor
men het vangen van riviervisch in de kroeëng
Boeloe Samah, de klappercultuur (copra) en het
inzamelen van boschproducten als damar en
bijenwas.
Een voetpad verbindt de hoofdplaats met het
huizencomplex in het binnenland aan de kroeëng
Boeloe Samah. Dit pad is echter zoo slecht, dat
bij den minsten regen de communicatie zoo goed
als verbroken is. De handelsweg naar buiten
loopt via Singkel; middels prauwen worden de
uitvoerproducten naar Singkel gebracht om ver
der per K.P.M.kuststoomer naar Padang of Penang vervoerd te worden.
De bevolking is sterk vermengd; de oerbewoners
zijn de vurige Troemoneezen, daarnaast treft men
den bedaarden Singkelees.
B. Samah is een Atjèhsche onderhoorigheid van
Troemon en heeft oorspronkelijk een Atjèhsche
bevolking met Atjèhsche instellingen en adat ge
had. Vermenging met de Singkel Maleiers bracht
er deels de Minangkabausche adat, doch niet
het matriarchaat^’
0 BINANGA. Binanga ligt in de onderafdeeling

<

Singkel van het gouvernement Atjèh en Ondcrhoorigheden en wel aan de kali Simpang Iviri.
juist hij den overgang tusschen het onbegaan
baar moerasgebied in het Zuiden en Westen en
het heuvelterrein in het Noorden en was vroeger
één der voornaamste bestuurszetels van de 10 on
afhankelijke landschappen in de Oeloeslreek,
welker hoofden krachtens volmacht van den sul
tan van Atjèh met onbeperkte macht ovor hun
gebied heerschten. Sedert 1908 is dit landschap
evenwel onder rechtstreeksch bestuur van het
Gouvernement gekomen en is het met eenige
nabuurstaten tot het district Simpang Kiri, met
Binanga als hoofdzetel gevormd. Na den op
stand in de Batoe-Batoestreek in 1904, toen een
afdeeling marechaussee te Roendèng geplaatst
was, werd, mede door de ongezonde ligging der
plaats, de hoofdzetel verplaatst naar het nabij
gelegen Roendèng.
De bevolking is oorspronkelijk Pakpaksch,
doch vooral in den laatsten tijd, sterk vermengd
met Atjèhsch en Maleisch bloed, terwijl men spo
radisch Niassers onder de inwoners aantreft.
Aan rijstbouw wordt weinig gedaan; aan de
oevers van de Simpang Kiri wordt op den aangeslibden kleigrond hier en daar rijst verbouwd,
maar van geregelde rijst-cultuur is geen sprake.
De voornaamste middelen van bestaan voor de
bevolking bestaan uit het aanplanten van sui
kerriet en het vermalen van het riet tot suiker
stroop, welke in groote potten naar Singkel en
Roendèng vervoerd wordt en het werken als ar
beider op de perceelen der N.V. Houthandel
Singkel. Voorts het verzamelen van damar en
andere boschproducten, die op de markt van
Singkel verhandeld worden, vischvangst in de
rawah-meren en kreken. Een z.g. colonneweg
(onverharde 3 M. breede weg) verbindt Binanga
met de stroomopwaarts gelegen plaatsen, ter
wijl een minder goede landverbinding tot ö K.M.
in Zuidelijke richting loopt lang de rawahkampoengs ten Westen van de plaats, terwijl de
Laé Kombi den waterweg vormt met de Oostelijk
gelegen streken. Binanga is echter geen markt
plaats meer.
De voornaamste communicatie is do kali Sim
pang Kiri, waardoor de bevolking middels kleine
prauwen zich gemakkelijk en vlug kan verplaatsem
ARDRIJKSKUNDIGE ONDERZOEKINGEN.
Eerde periode : Van de vroegste tijden tot de
komst der Europeërs (1511 A. D.).
Aan den Westelijken rand van den oerouden
Pacifischen Oceaan ligt, tusschen de beide mas
sale continenten van Azië en Australië, een uit
gestrekt eilandenrijk, dat die oude wereldzee
scheidt van den Indischen Oceaan. Langs den
Pacific wordt deze archipel begrensd door de
eilandenrij uitgaande van Nieuw-Guinea, over
Halmahera en de Philippijnen naar Formosa,
terwijl het anderzijds van den Indischen Oceaan
afgescheiden wordt door den Soenda-boog, welke
van het Australische continent, over Java en Sumatra, strekt tot voorbij het Maleische Schier
eiland. Tusschen dit schiereiland en Sumatra ligt
de oude verkeersweg Straat Malaka, doorgang
voor allen en alles, wat van het antieke bescha
vingscentrum „Voor-Indië”, naar het andere niet
minder oude cultuurgebied „China” wilde gaan.
Ziedaar de oudste beteekenis van het eilanden
rijk: een doorgangsgebied tusschen de beide be-
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schavingscentra lndië en China. Bij Straat Malaka ligt het zwaartepunt.
In de oude geschriften der Hindoes en in de
reisverhalen der Chineesche zeevaarders en godsdienstreizigers ontmoeten wij dan ook de eerste
gegevens omtrent den Maleischen Archipel. Prof.
H. Kern heeft in zijn studie „Java en het Goudeiland volgens de oudste berichten", opgem>men
in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ned.-Indië, 3e Volgreeks, dl. IV, 1869, bl.
638—648, het oudste bericht uit het bekende ge
dicht, het Ramayana, voor ons geopenbaard. '\ al
rijk zijn verder de geschriften van dezen geleerde,
die bij het voortgezette onderzoek steeds meer
gegevens gebracht hebben uit deze eerste periode,
waaruit ons mede vele inscripties op steenen tafe
len, op vaste rots of koperen platen zijn nagela
ten, welker inhoud dikwijls een helder licht werpt
op de toen heerschende toestanden in het lang
zamerhand tot vestiging 'gebied, geworden eilan
denrijk. In Kern's „Verspreide geschriften”
(’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, ï 913—19) zijn
vele facsimile’s opgenomen van deze inscripties.
De Hindoes schijnen ook de berichtgevers ge
weest te zijn van den Alexandrijnschen geograaf,
Ptolemaeus, die omstreeks 150 A.D. voor het
eerst samenvat hetgeen aan het Westen bekend
was omtrent het verre Oosten. In zijn „Researches on Ptolemys Geography of Eastern Asia
(Further India and Indo-Malay Archipelago)”,
.^jLondon, 1969, heeft G. E. Gerini getracht de ver<r schillende gegevens van Ptolemaeus te localisee' ren, daarbij steunend op de berichten en geschrif
ten van Hindoes en Chineezen. G. P. Rouffaer
heeft in zijn artikel ,Jjich ten”,, .opgenomen in de
eerste uitgave dezer Encyclopaedie, alle gegevens
van Ptolemaeus vermeld en zooveel mogelijk ge
ïdentificeerd.
Eeuwen lang blijft voor het Westen het boek
van Ptolemaeus en zijn samenvatting der ge
gevens de eenige bron van kennis, die langzamer
hand vergeten, in de 15e eeuw herontdekt en dan
in tal van werken herdrukten vermeerderd wordt
met de resultaten van de sedert opgedane ken
nis *)•
De berichten van de Chineesche reizigers, waar
onder Fa Hian, I Tsing en Hiouen Tsang do bekendsten zijn, werden toegankelijk gemaakt door
I

J) Men raadplege: G. Coedès, Textes d’auteurs grecs et latins relatifs a 1’Extrême Oriënt
✓depuis ie 1 Ve siècle avant J. C. Paris. 1910, in:
' Documents histor. et geogr. relat. a 1’IndoChine.. . /l ome I ;Hugo Berger, Geschichto dor
wiseenschaftlichen Erdkunde der Griechen.
Zweito verbesserte und erganzto Auflage. Loipzig, 1903; Vivion do Saint Martin, Histoirc de
Ia gèographio et des dócouvertes jusqu’a nos
jours. Paris, Hachotto et Cle., 1875.
De Univcrsiteit van Amsterdam bezit in de
Bibliotheek 23 uitgaven van Ptolemaeus, waar
van de oudste is van 1511 (Venetië) en de
jongste, die van 1704 te „Lugdüni Bat. et
Trajecti ad Rh.” verschonen, (vgl. C. P. Bur
ger Jr., Geographie en reizen. Amsterdam,
Stadsdrukkerij, 1923, sedert verschenen als
laatste arbeid van Burger).
Het Historisch Scheepvaartmuseum te Am
sterdam bezit als gelukkige aanvulling daarop
de drie oudste uitgaven: die van Rome (1478),
die van Firenzo (1480 ?) en die van Ulm (1482).
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W. P. Grocnevcld in zijn „Notcs on the Malay
Archipelago and Malacca. Gompiled from Chinese
sourccs. Batavia, March öth, 1876, in: Verh. Bat.
Gen. v. K. en W.. Dl XXXIX, 1880 (Verg. Aant.
G. P. Rouffaer in Noot op bl 120 van zijn „Was
M alaka.cmpo.num... enz.” in: Bijdragen. dL 77,_
le Afh, 1920). Daarin komt mede een lijst voor
van’‘3ë~door-Gxoeneveld geraadpleegde Chinee
sche werken, w.o. The twenty-four Historians”,
een werk van ongeveer 900 groote deelcn >)
Na Groeneveld moet onmiddellijk genoemd
worden het beroemde artikel van Pelliot: „Deux
itinéraires de Chine en Inde ü la fin du VlIIe
siècle”, opgenomen in: Bulletin de 1’école fran(jaise d’extrême oriënt (Befeo), Tomé IV, 1904.
Rijk van inhoud is mede de studie van G. Ferrand, in: Journal asiatique, Tomé XII. „Le
K’ouen-Louen et les anciennes navigations interocéaniques dans les mers du sud”.
Een uitnemend overzicht van de betcekenis der
Chinees'che bronnen, met frisschen journalistieken geest geschreven, vindt men in de „Indische
Gids”: Maart—November Aflevering, 1919, van'
de hand van wijlen M. van Geuns, met een inleidend
woord van G. P. Rouffaer. Voor latere Chinee
sche bronnen raadplege men nog Rouffaer in zijn
reeds genoemd artikel „Tochten” in de eerste uit
gave dezer Encyclopaedie en zijn jongste studie
in de „Bijdragen”-; -Dl. 77, 1921, mede reeds ge
noemd.
Nu komen de Javaansch-Maleische bronnen
moer licht verspreiden. Bovenaan staat de „Na*) Verg. ook: W. P. Groeneveld, Supplementary jottings to the Notcs on the Malay Archi
pelago and Malacca. Compiled from Chinese
sources. T’oung Pao. VII. 1896; 113 en Ibid.
IV. 1893. 81; Voor de reizen van Fa Plian:
James Legge, Record of Buddhistic Kingdoms,
being an account by the Chinese Monk FaHien of this travels in India and Cevlon. With
map. Oxford. 1S86; S. Beal, Travels of Fa Hien
and Sung Yun, Buddhist pilgrims from China
to India, 400 and 415 A.D. With map. 1869;
Chy Fa Wan, Foe Koue Ki, ou relation desroyaumes bouddhiques. Traduit du chinois et
commanté par Abel Rémusat. Augmenté par
Klapproth et Landresse. Paris, 1836; Raymond Beazley, The dawn of modern geogra
phy. London, John Murray, 1S97, p. 478—4S6;
Voor I Tsing en Hiouen Tsang raadplege men:
I-Tsing, „A record of the Buddhist religion as
practiscd in India and the Malay Archipelago
(A. D. 671—695). Translated by J. Takakusu.
Oxford. 1896; H. Kern, Een Chineesoh reiziger,
op...Suniatra, mY Tijdschrift v. Ned.-Indië,
1897. I-Tsing. Voyages des pélerins bouddhïstes, mómoire co in posé a 1’époque de la grande
dynastie T’ang sur les religieux éminents qui
allèrent chercher la loi dans les pays d’Occidont. Traduit on francais par Edouard Chavannes, 1894; Mémoires sur les contróes occidcntalcs, traduit du Sanscrit en Chinois en 1’an
648 par Hiouon-Thsang ot du Chinois en Fran
cais par Stanislas Julien. Paris. 1857; Histoire
do la vio de Hioucn-Thsang et de ses voyages
dans 1’Inde, dopuis 1’an 629 jusqu’en 645, par
Hooi-Li et Yen-Thsing; suivie de documents
et d’éclaircissements géographiques tirés de la
relation originalo de Hiouon-Thsang; traduite
du Chinois par Stanislas Julien. Paris. 1853.
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trême-Orient du Vllle au XVIIIc sièclcs tragarakrë taga ma, Jvet_ beroem de lofdicht op Hajam
duits, revues et annotés par.. .
Woeroêk, den vierden -Koning van Madjapahit,
Een kort overzicht van de voornaamste berich
door Prapaüca, van 1365 (nieuwe editie lvcrnten dezer reizigers tot begin 16e eeuw geeft RoufIvrom, ’s-Gravenhage, Martinus Nijlioff, 1919).
faer in het artikel TOCHTEN in de le uitgave
De daarin opgenomen lijst van de onderhoorigdezer Encyclopaedie, terwijl een schets van de
heden van Madjapahit toont ons duidelijk aan,
beteekenis van het werk der islamitiesche geo
dat in de dagen van Madjapahit het gehecle eilan
grafen onlangs verschenen is van de hand van
denrijk van Nieuw-Guinea tot en met het MaleiBaron Carra de Vaux: „Les penseurs de 1'Islam,
sche schiereiland en Achter-Indië, althans bij
Paris, 1921. Ook Van Geuns geeft in zijn hicrname, aan de Javanen en Maleiers bekend was.
voren genoemd artikel in de Indische Gids van
(verg. de kaart in de editie Kern-_K.ro m zoomede
1919 een kort maar leerrijk overzicht van de be
de artikelen van Rouffaer, Niermeyer, Van Eer
richten dezer reizigers.
de, Krom, Westenenk en Blagden, die allen deze
De tweede helft van de dertiende eeuw brengt
lijst behandelen: ook Ferrand in zijn „Relations”,
dan aan het Westen de kennis in het verre Oosten
Deel 2, 1914).
opgedaan door de Venetiaansche handelaren.
Van jonger datum is de niet minder belangrijke
,J^araratpp” (Ken Arok het boek der Koningen. Onder hen neemt Marco Polo wel de voornaamste
van Tumapel en van Madjapahit, hot eerst uitge plaats in. Zijn werk w,ö'f3~iïTtgege ven door Sir
geven en toegelicht door Dr. J. L. A. Brandes in. Henry Yule en Henry Cordier, London, 19Q.3 1).
Tweede periode. Van de komst der Europeérs
1896, thans in tweeden druk bewerkt door Dr. N.
J. Krom, Verh. Bat. Gen. v, K. en W., Dl. LXU,. (1511) tot heden.
1920). Zooals deze geschiedbron thans ter beschik
Zoo is aan het einde van de eerste periode de
king van allen is gesteld onder medewerking van
groei van de aardrijkskundige kennis van het
Rouffaer en van de Fransche onderzoekers G.
verre Oosten door eigen waarneming ingeluid.
Reeds in 1459 teekent Era Mauro op de gegevens
Ferrand en P. Pelliot mag hier zeker volstaan
van de laatstgenoemde reizigers een wereldkaart,
worden met eene verwijzing naar het werk zelf.
Van de Maleische geschriften moet genoemd
waarop datgene van den Maleiseken Archipel
worden de Sadjarah Malayu. (Malay Annals:
voorkomt, waarin het Westen het meeste belang
translated from the Malay language by the late
stelde, nl. de eilanden waar de specerijen groeien
Dr. John Leyden. With an introduction by Sir
(verg. Rouffaer: „Tochten”).
Thomas Stamford Raffles, London, 1821). Rouf
In den aanvang van deze periode staan dan de
faer acht de Sadjarah Malayu ontstaan omstreeks
pogingen der Portugeezen om Indië te bereiken,
1612. Van nog jonger datum is de Hikajat Radja
waarin zij volkomen slagen. Daarvoor zie men de
Radja Pasei, die waarschijnlijk uit de achttiende
schets van deze tochten bij P. A. Tiele in de Gids
eeuw dateert (vergl. J. C. van Eerde in: T. K.
van 1873 (bl. 177—223). De verrassende uit
N. A. G. 2e Serie, dl. 28).
komsten van deze ontdekkingsreizen wil WestVooral in de laatste jaren zijn al deze gegevens
Europa kennen. M. Waldscemiiller voldoet aan
door talrijke Nederlandschc en Fransche geleer
die behoefte en geeft in 1507 een wereldkaart uit,
den nader bestudeerd en onderzocht. Daardoor
waarop de jongste ontdekkingen voorkomen 2).
kennen wij thans beter de verhoudingen, die om
den beroemden verkeersweg Straat Malaka heen
J) Van de andere Europecsche reizigers, die
geheerscht hebben in deze periode. Meer en meer
in deze periode den Maleischcn Archipel be
is het duidelijk geworden hoe om het beheerschen
reikt hebben en wier reisberichten tot ons ge
van dien toegangsweg van den aanvang af strijd
komen zijn, moeten na Marco Polo nog genoemd
gevoerd is door Voor-Indië, Sumatra en Java.
worden: Fra Odorigo de Pordenone, die in 1323
Voor de gegevens zij verwezen naar: Dr. N. J.
op Noord-Sumatra verbleef. Hij is een Italiaan. -Krom, Oratie. Leiden, 1919; G. Coedès, Le
sche monnik, wiens reisverhaal voorkomt in
royaume de Crivijaya, Befeo, Tomé XVIII,
Ramusio’s „Navigationi et Viaggi”.
No. 6, 1918; G. Ferrand, L’Empire de Crivijaya,
Nicolo de Conti, een Venctiaan, die zoowel
in: Journal asiatique, 1922 No. 1 en 2; G. P.
op Java als op Sumatra geweest schijnt te zijn
Rouffaer, Was Malaka emporium..... enz., Bij-_
(vgl. Rouffaer 1. c. bl. 393). Zijn tijd is om
drag'ërf7“dh-'77;-)-921.
streeks 1423.
Zijn er ook Javaansche kaarten uit deze perio
Verder Duarte Barbosa, die waarschijnlijk
de bekend ? Het bestaan ervan staat vrijwel vast
in 1501 in Voor-Indië kwam en wiens berichten
(vgl.S. P. FHonoréNaber in: „De zeeën van Nederte Sevilla zijn opgesteld in samenwerking met
ylandsch Oost-Indië”, Leiden, E. J. Brill, 1922, bl. 2
Magalhaes. Ook zijn reisverhaal is opgenomen
en 3, zoomede hetgeen Dr. F. C. Wieder bericht in
in de verzameling van Ramusio.
het artikel KAARTBESCHEIJ VING in dezeEnTon slotte Ludovico di Varthema van Bologeyclopacdie), maar er zijn er geen tot ons gekomen.
na, diein 1505 Malakaen Pedirbezocht. Wat hij
Sedert de negende eeuw werd het eilandenrijk
van Java en de Molukken mededeelt verdient
mede bezocht door Arabieren en Perzen, waargeen geloof (P. A. Tiele, Bijdragen, J877—1887:
onder er verscheidenen zijn, wier geschriften be
De Europeërs in den Maleischcn Archipel).
waard gebleven en door geleerden voor den geo
2) Voor nadere bijzonderheden nopens deze
graaf toegankelijk gemaakt zijn. Ibn Chordadhkaart en ook betreffende de Carta Marina van
beh’s werk is in Arabischen tekst met Fransche
1516 zie men: Prof. Jos. Fischer en Fr. II. von
vertaling uitgegeven door Prof. De Goejc in:
Wieser, Die aelteste Karto mit dein Namen
Bibiiotheca Geographorum Arabicorum dl. VI,
Amerika aus dem Jahre 1507, und die Carta
Leiden, 1889; G. Ferrand behandelt verder ver
Marinaausdem Jahre 151 Odes M.Waldseemü lier
schillende Arabische en Perzische reisbeschrijvin
(Ilacomilus). Verder Dr. G. P. Burger in: „Het
gen in zijn „Relations de vovages et textes géoBoek”, 5o Jrg. 1916: De oudste Hollandsche
graphiques arabes, persans et tures relatif a 1’Exwereldkaart een werk van Cornelius Aurelius.
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Ook in Nederland bestond dc behoefte aan een
kaart, waarop men dc nieuw ontdekte landen vin
den kon. Cornclius Aurelius teekent haar voor de
Cronyclie van Iiollandt, Zeelandt en Vrieslant, dc
zg. Divisiekroniek. De geheele voorstelling is ont
leend aan dc kaart van Waldscemüller, zooals een
vergelijking der beide reproducties dadelijk aan
toont.
Gedurende den tijd van de ontdekkingsreizen
der Portugeezen en Spanjaarden groeit onze
aardrijkskundige kennis van het Oosten snel.
Diego Ribero teekent in 1529 zijn wereldkaart
met de demarcatielijn van den Paus en langen
tijd wordt op dit Ribero-type voortgearbeid
(vgl. P. A. Tiele, De oudste kaarten van den
Maleischen Archipel in: Bijdragen, 1883; F. C.
Wieder, Nederlandsche historisch geografische
documenten in Spanje, E. J. Brill, Leiden 1915;
Dezelfde in deze Encyelopaedie i. v. Kaartbeschrijving).
Het hoogtepunt wordt bereikt met de kaart
van Lopo Horaera in 1554, waarin noch Vaz Dourado (1568—1580), noch Laso (1590) verandering
brengen (Wieder, Encycl. Dl. II, bl. 233).
Was aldus de stand van het kaartbeeld, de
beschrijvende kennis was vastgelegd in de tal
rijke reisbeschrijvingen, verzameld door Ramusio, wiens drie deelen van 1550—1556 ver
schenen zijn. Voor een overzicht raadplege men
verder P. A. Tiele in zijn studie: De Europeërs
in den Maleischen Archipel in: Bijdragen,
(1877—1887).
Op den hierdoor verkregen grondslag wordt in
1590 de Hollandsche cartographic van het verre
Oosten gebouwd. Plancius teekent in dat jaar
zijn eerste wereldkaart voor den Bijbel, die nog
een getrouwe copie is van de kaart van Rumoldus
Mercator, maar reeds in 1592 verschijnt van zijn
hand de grootste tot dan toe bekende wereld
kaart in 16 bladen (origineel te Madrid en Valencia) en in 1594 een verkleinde uitgave voor Linschoten’s Itincrario van 1596. Een nauwkeurige
beschouwing van deze laatste kaart met die van
1590 toont aan hoe Plancius door eigen studie
der reisbeschrijvingen het kaartbeeld heeft ver
beterd.
Naast dit kaartbeeld staan ook hier weer de
reisbeschrijvingen als de zoogenaamde Icenkaarlen.
In de eerste plaats moet daarvan genoemd wor
den het Itincrario van Jan Huygen van Linschoten (Prof. H. Kern, Itincrario voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Kinschoten naer Oost
ofte Portugaels Indien 1579—1592, Linschoten
Vereeniging, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff,
19I0.3rei inleiding van P. A. Tiele).
Nu wordt het werk met kracht voortgezet.
Iedere reis brengt nieuwe gegevens. Voor het
aandeel der Hollanders in do ontdekking van
Australië raadplege men: Remarkablc MapsTI
en III, The geography of Australia as delineated
by the Dutch eartographers of the XVIIth century, Amsterdam, 1895, Introduetion and notes
to part II and I II, supplements, door E. J. Ileeres.
Dellt. April 1899.
In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
berust een kaart, waarop het aandeel der Hollan
ders in den groei van onze kennis van het Zuidland duidelijk is aangegoven tot 24 Nov. 1642:
Antoni van Diemcnslant, aldcreerst besylt ofte
ontdeckt by de-schopenen Heemskerck ende Zee
ban den 24 Nov. 1642.
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Nu begint ook de tijd aan te breken, waarin
het Hollandsche volk schitterend voorgelicht
wordt nopens den stand van de aardrijkskundige
kennis van dc geheele wereld door de talrijke
atlassen, welke nu gaan verschijnen. Van 1648—
1664 verschijnt bij Joan Blacu te Amster
dam: Grooten atlas oft werelt-beschrijving, in
welcke ’t aerdryck, de zee, en hemel, wort ver
toont en beschreven. 9 dln. Tooneel der steden.
2 dln.
Werd op deze wijze het kaartbeeld met liefde
en kunstzin verzorgd, ook het natuurwetenschap
pelijk onderzoek, reeds aangevangen in het einde
van de 17e eeuw, wordt gedurende de eerste helft
van de lSe eeuw krachtig voortgezet. Van 1643—
1702 heeft op Am bon gewerkt dc Plinius Indicus, de eerste wetenschappelijke landbeschrijver,
Rumphius. Voor zijn arbeid zie men het Rumphius-Gedenkboek, uitgegeven door het Kolo
niaal Museum te _H,aa.rle;n den 15 Juni 1902,
als een hulde aan de nagedachtenis van dezen
man.
Mede op zijn arbeid steunt het encyclopaedischc werk van Fran^is Valentijn: Oud en
Nieuw Oost-Indien, dat in 1724 te Dordrecht
verschijnt.
De tweede helft van de achttiende eeuw wordt
gekenmerkt door een stilstand van het onderzoek.
Tegen het einde echter wrordt de geest weder
vaardig. In Juni 1778 wordt het Bataviaasch Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen op
gericht. Dit lichaam heeft vooral in de eerste
jaren van zijn bestaan, later onder Raffles en
eigenlijk tot 1850 — het jaar waarin in Indië de
Natuurkundige Vereeniging wordt opgericht —
zeer veel gedaan voor de uitbreiding van onze
aardrijkskundige kennis van den Archipel. Zoo
wel de „Verhandelingen” als het „Tijdschrift” en
de „Notulen” uit dezen tijd getuigen van dien
arbeid. Zij bevatten belangrijke artikelen, die ook
nu nog van groote beteekenis zijn.
Zoo eindigt deze periode der Oost-Indische
Compagnie, waarop Holland ondanks alles —
vooral wat den groei van onze kennis betreft —
met trots mag terugzien. Dit wel eens miskende
resultaat is vooral in de laatste jaren duidelijk
aan het licht gekomen door de uitgaven van de
Linschoten Vereeniging, door het werk van de
Firma Frederik Muller en hare medewerkers,
Wieder en Heeres, door de Firma Martinus Nij
hoff, en door mannen als: P. A. Leupe, P. A.
Tiele, Jhr. Mr. J. K. L. de Jonge, Mr. J. A. van
der Chijs, Dr. J. W. Ijzerman, Dr. G. P. Rouffacr, Dr, H. T.Colcn brander, J. F. L. do Balbian
Verster en vele anderen.
Raffles heeft krachtig voortgebouw'd op de in
het laatst van de 18o eeuw verkregen resultaten.
In samenwerking met John Leyden, met John
Crawfurd en met de Nederlanders H. W. Muntinghe on J, C. Cranssen worden groote dingen
tot stand gebracht voor de vermeerdering van
onze kennis. The History of Java, London, 1817,
van Raffles; The History of the Indian Archipelago, Edinburgh, 1820 (three Volumes), door
Crawfurd, zes en dertig jaren later omgezet in zijn
„Dcscriptive dictionary of the indian islands &
adjaccnt cbuntrics”, London, 1856, leggen daar
van getuigenis af.
Kort na de herkrijging van onze onafhankelijk
heid wordt do voortzetting van het werk door de
Hollanders met kracht aangevat. Caspar Georg
14
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Carl Reinwardt1) wordt in ISI5 benoemd tot
leider van het onderzoek van Java en de naburige
eilanden en in 1820 wordt de „Natuurkundige
commissie” benoemd.
Met groote liefde en uiterste inspanning hebben
de leden van deze commissie hun taak volbracht.
Men raadplege voor hun werk: Dr. M. J. Sirks,
Indisch natuurkundig onderzoek, Uitgave Kolo
niaal Instituut 1915.
Hier zij slechts de aandacht gevestigd op het
werk van S. A. L. Schwaner, Romeo, Amsterdam
1853 (Uitgave van het Kon. Inst. v. T.-, L.- en
' V.-kunde )
Voor de puysische geographie is het werk van
een der leden van de Natuurkundige commissie
van zoo groote beteekenis geweest, dat men dien
man, nl. Franz Wilhelm Junghuhn, als Officier
van Gezondheid naar Indië gekomen, gerust als
den grondlegger van het phvsisch-geographisch
onderzoek van den Archipel mag beschouwen.
Voor zijn leven en werken zij verwezen naar „Ge
denkboek Franz Junghuhn 1809 —1909, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. Van zijne wer
ken noemen wij: Die Rattalaender nuf Sumatra,
Berlin, 1847 en Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en inwendige bouw. Met atlas en kaart van
Java (later verschenen in 1855 te Breda) ’s-Gravenhage 1853.
Het kaartbeeld vindt in deze jaren ook nadere
verzorging in den vorm van enkele atlassen, waar
van de beste en voornaamste wel die is bewerkt
door P. Baron Melvill van G'arnbee en W. F.
Versteeg, Batavia 1853—1862. Tweede uitgave
in 1870 *)•
Mede valt in dezen tijd de oprichting van de
reeds terloops genoemde Koninklijke Natuurkun
dige Verceniging in Nederlandsch-Indië. Onder
leiding van P. Bleeker ontwikkelt dit jonge
lichaam een groote kracht, zich uitend in talrijke
belangrijke artikelen in het Tijdschrift dier vereeniging (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indic, 1850—heden), welke voor de
aardrijkskundige kennis van den Archipel nog
groote beteekenis hebben.
In het moederland wordt in 1851 te Delft opge
richt „Het Koninklijk Instituut voor de taal-,
land- en volkenkunde van Nederlandsch-lndië”.
*) Voor zijn levensloop en werk raadplege
men P. J. Veth, Ontdekkers en onderzoekers.
Zevental levensschetsen, Leiden, 1884. Verder:
„Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821” door 0. G.
C. Reinwardt, Amsterdam, 1858.
2) Voorts zij hier nog genoemd: Verhandelin
gen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesehe bezittingen door de leden
der natuurkundige Commissie in Indië en
andere schrijvers, 1839—1844.
3) Voor verdere kaartwerken uit de eerste
helft van de 19e eeuw raadplege men: J. A. E.
C. A. Timmerman in: Encyclopaedie van Ne
derlandsch Indië Ie uitg. i. v. Kaartbeschrijving, bl. 150—175. Daar vindt men ook litera
tuuropgave. Voorts kan men in het Reperto
rium op de Koloniale literatuur.. .. enz., door
J. C.Hooykaas, Ie stuk, Amsterdam, 1874
onder de nummers 1338—1725 een uitvoerige
opgave vinden nopens de tot 1874 in verschil
lende periodieken besproken kaarten van
Oost-Azië.

De belangrijke „Bijdragen” door dit Instituut
uitgegeven, werden in het vorenstaande reeds
meermalen genoemd. Zij vormen met de vele af
zonderlijke uitgaven van het Instituut een voor
name bron van kennis voor den geograaf.
Hoewel de plaatsruimte ons belet de expeditiën
te noemen, die in de eerste helft van de 19e eeuw
den Archipel bezoeken en wij daarvoor moeten
verwijzen naar het aangehaalde werk van Sirks
(Indisch Natuuronderzoek) en naar L’Honoré
Naber in: De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië,
Leiden, E. J. Brill, 1922, zoo mogen wij niet na
laten te wijzen op de reis van Charles Darwin (H.
M. S. Beagle 1S31—1836), welke van groote be
teekenis is geworden voor de kennis der koraalvormen *) ook in onzen Archipel, ofschoon die niet
bezocht werd. In aansluiting daaraan zij gewezen
op de verstrekkende gevolgen van het bezoek van
Wallace 2), waardoor opnieuw het vraagstuk van
het groote verschil tusschen het Westelijk en het
Oostelijk deel van het eilandenrijk aad de orde
komt, thans op geologisch-biologische grondsla
gen, waarop zijn scheidingslijn berust.
Dan treedt de nieuwere tijd in. Het kaartbeeld,
dat tot nu toe eigenlijk in de lucht had gehangen,
wordt thans wetenschappelijk gefundeerd. In
1857 wordt Prof. Dr. J. A. C. Oudemans belast
met de leiding van den geographischen dienst en
in 1861 begint de eigenlijke driehoeksmeting.
Java is dan het eerst aan de beurt. De resultaten
van zijn werk heeft Oudemans neergelegd in „Die
Triangulation von Java”, dat in 1900 compleet
is en dan in zes afdeelingcn alle gegevens betref
fende de beide geslagen driehoeksnetten bevat.
In Mei 1883 begint de triangulatie van WestSumatra en in 1895 die van Zuid-Sumatra. Do
eerste werd beëindigd in 1896, de laatste in 1906,
toen aangevangen werd met de triangulatie van
Djambi, nadat in 1904 onder leiding van Prof.
Dr. J. J. A. Muller de aansluiting van het Sumatranet bij het Javanet tot stand was gebracht. In
‘) Men raadplege te dien aanzien verder: G.
A. F. Molengraaf! in: De zeeën van Neder
landsch Oost-Indië, E. J. Brill, Leiden 1922,
bl. 316—337. Kaart IV en V; L. van Vuurcn,
Het Gouvernement C'elebcs. Proeve eener Monographic, Batavia J920, bl. 100—150; B. G.
Escher, Atollen in den Nederlandschcn OostIndischen Archipel, Meded. Ene. Bur. XXII
1920; J. F. Niermeyer, Barrière-riffen en atol
len in den Oost-Indischen Archipel, T. K. N.
A. G. 1911, bl. 877—894.
*) Wallace verblijft van 1854 tot 1862 in het
Oosten. Men raudplegc: The Malay Archipelago. The land of the Orang Utan and the Bird of
Paradise, Londen, 1864. NederJ. Vertaling van
P. J. Veth, Amsterdam, 1870—1871. Merk
waardig zijn evenzeer zijn opstellen in: Journal
of the R. Geogr. »Soc. 33. 1863: On the physical geography of the Malay Archipelago, en
in: Journal Linn. Soc. Zool. 4. 1860: On the
zoological geography of the J ndian Archipelago,
beide door P. J. Veth in het Hollandse!) ver
taald en resp. verschenen in: Tjjdschr. v.
Ned.-Indië, 1865 en in: De Gids, 1864.
Men zie verder: „De zeeën”. Geologie. Kaart
I, II en 111. Monographie Celebes. bL 6—55
en de artikelen van J. F. Niermeyer en R.
Schuiling in: Tijdschr. K. N. A. G. 1897 (758
—765) en 1888 (523—560).
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1907 werd een aanvang gemaakt mei de trian
gulatie van de Oostkust van Sumatra en in 1910
met die van Celebes (vgl. J. J. A. Muller, in:
Catalogus Kon. Ned. Aardr. Gen. Tentoonstelling
1913, Amsterdam, bl. 27—3-1).
De hoogtebcpalingen der verschillende drichoekspunten geschiedde door trigonometrische
hoogtemeting. Als grondslag voor de hoogtebepalingen zijn op verschillende plaatsen peilschaalwaarnemingen uitgevoerd om daaruit den gemid
delden stand van den zeespiegel af te leiden. In
streken, waar de terreingestcldheid aan de drie
hoeksmeting te groote bezwaren in den weg legt,
zijn astronomische plaatsbepalingen uitgevoerd.
Zoo berust de opneming van het Westelijk deel
van Borneo op een grondslag van 103 op dergclijke wijze bepaalde punten en werden in het
vlakke Zuidoostelijk deel van Sumatra 64 punten
astronomisch vastgelegd. De geographische breed
ten der astronomische stations zijn afgeleid uit
circum-meridiaanswaarnemingen. De lengtever
schillen werden bepaald door middel van een aan
tal tijdmeters. Sedert 1922 is een aan vang ge
maakt met astronomische vastlegging van een
aantal punten in de vlakke laaglanden van Ooste
lijk Midden-Sumatra, waarbij voor de lengtebepalingen gebruik wordt gemaakt van radio-tijdseinen uitgezonden door het station Malabar
(West-Java).
Hiermede word getracht een zoo kort mogelijk
overzicht te geven van de ontwikkeling van den
wiskundigen grondslag der kaarteering in Nederlandsch-Indië. Het bestek van dit overzicht laat
niet toe de ontwikkeling van den topographischen
dienst in haar geheel te schetsen, hoezeer zij ook
verband houdt met den groei van onze aardrijks
kundige kennis.
Wij mogen echter niet nalaten te wijzen op den
arbeid van den voormaligen chef der opname den
toenmaligen kapitein J. J. K. Enthoven, die in
dc jaren 1886—1895 kans gezien heeft de Westcrafdeeling van Borneo geheel in kaart te brengen
op don door hem zelf gelegdcn grondslag van
astronomisch vastgelegde punten (vgl. J. J. K.
Enthoven, Geographische plaatsbepalingen, T.
K. N. A. G. 1903, bl. 825—852). Deze arbeid
ontleent zijn geographische beteekenis echter
voornamelijk hieraan, dat Enthoven de zoo on
misbare geographische toelichting op de topographische kaart heeft neergelegd in een omvangrijk
-werk in twee deelen: Bijdragen tot de gcographio
/ van Borneo’s Wcster-afdecling, Leiden, E. J.
Brill, 1903. Bovendien moet de aandacht geves
tigd worden op het mede door zijn toedoen tot
stand gekomen Jaarverslag van den Topogra
phischen Dienst (1906 tot lieden), waarin belang
rijke gegevens voor den geograaf zijn opgenomen.
In het moederland wordt in dezen tijd bezie
lende leiding gegegen aan het aardrijkskundig
onderzoek door Prof. Dr. P. J. Vcth. Reeds was
van hom in 185*1—1856 verschenen: Borneo’s
Westerafdeeling, toen hij de hand ging leggen aan
zijn meesterwerk: Java, geographisch, cthnologisch, historisch, dat van 1875—1884 in vier dln.
verschijnt. Onder zijn leiding of liever door zijne
medewerking en vurige belangstelling verschijnt
mede van 1859—1869 het Aardrijkskundig en
Statistisch Woordenboek van NedorlandschIndië, ter vervanging van het gedeelte van het
reeds in 1839(1837)—1851 vorschcnen Aardrijks
kundig Woordenboek van Nederland door A. J.
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van der Aa, dat betrekking had op Ned.-Indië.
Dan wordt in 1873 in Nederland het Koninklijk
Nedcrlandscli Aardrijkskundig Genootschap op
gericht en Veth is de eerste voorzitter. Reeds in
1876 wordt begonnen met de uitgave van het
„Tijdschrift”, dat in den loop der jaren geworden
is tot de belangrijkste bron van kennis voor de
aardkunde van den Maleïschen Archipel.
In 1875 worden de eerste voorbereidende maat
regelen genomen voor de eerste«expeditic doorliet
genootschap uitgerust met steun der Regeering.
De resultaten zijn ncergclcgd in het werk: Mid
den-Sumatra, Reizen en onderzoekingen der Sumatra-expeditic, uitgerust door liet Aardrijkskun
dig Genootschap, 1877—1879, beschreven door
de leden der expeditie onder toezicht van Prof.
P. J. Veth.
Daarmede is dan de rij van expeditien en uit
gaven van het Genootschap geopend, die later
voortgezet zou worden in samenwerking met
Indië zelf. De schakel daartoe wordt gelegd door
Melchior Treub. Door zijn toedoen komt de
„Maatschappij tot bevordering van het natuur
kundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën”
tot stand en in Indic het „Indisch Comité van
wetenschappelijk onderzoek” en in gelukkige sa
menwerking wordt het werk voortgezet.
Nog vóór deze samenwerking tot stand geko
men was had men besloten tot eene expeditie
naar de Key-eilanden: Het resultaat hiervan is
neergelegd, in de: Verslagen van de wetenschap
pelijke opnemingen en onderzoekingen op de
Key-eilanden, gedurende de jaren 1S89—1890,
ingesteld door II. O. W. Planten en C. J. M.
Werthcim, in opdracht van het Kon. Ned. Aardr.
Gen. Met eene kaart der Key-eilanden en een
ethnographi8chen atlas van de Zuidwester- en
Zuidooster-eilanden, Leiden, E. J. Brill 1893.
Dan beginnen echter de pogingen van Treub
en Serrurier vruchten te dragen. De expedities
naar Borneo vangen aan: Borneo-Expeditie,
Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo (1893—94) door Dr. G. A. F. Molengraaff,
Leiden, E. J. Brill, 1900; In Centraal-Borneo.
Reis van Pontianak naar Samarinda door Dr.
A. W. Nieuwenhuis, I en II, E. J. Brill,
Leiden 1900; Beide werken uitgegeven door de
„Maatschappij”. Quer durch Bprneq. Ergebnisse
seiner Reisen in'deïf Jahren 1894, 1896—97 und
1898—1900 von Dr. A. W. Nieuwenhuis unter
Mitarbcit von Dr. M. Nieuwenhuis-von ÜxkuellGucldenbandt, Zwei Baende, Leiden, E. J. Brill,
1904—1907.
Ook Sumatra bleef de aandacht behouden.
Onder leiding van J. W. Ijzerman werd een ver
kenningstocht gemaakt dwars door Sumatra in
verband met den mogelijken kolenafvoer naar
het Oosten van de inmiddels ontdekte Ombilinkolcnvolden. De resultaten zijn samengevat in
het werk: Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak. Onder leiding-van den Hoofd
ingenieur J.W. Ijzerman, beschreven door dc
ledon der expeditie J. W. Ijzerman, J. F. van
Bemmelen, S. K. Koordcrs en L. A. Bakhuis,
1895.
In verband met de aanwezigheid in Indië van
Prof. Max Wober (1888—1889 met Mevr. Dr.
Wober-van Bosso) werd Prof. Dr. A. Wichmann
door het Genootschap in dc gelegenheid gesteld
een reis te ondernemen naar Celebes en enkelo
Oostelijke eilanden. Daarover bericht deze ge-
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leerde in: Bericht ucber eine im Jahre 1SSS—
18S9 im Auftrage der Niederlaendischen Geographischen Gesellschaft ausgefuehrte Reise nach
dem Indischen Archipel (T. K. N. A. G. 1890,
bl. 907—994).
Dan is Nieuw-Guinea aan de beurt. Prof. Wichmann zal hier het eerst de leiding nemen (1902).
De belangrijkste uitkomsten van de sedert dien
op het groote eiland ingestelde onderzoekingen
door verschillende Nederlandsche expeditiën on
der de auspiciën der genoemde lichamen zijn
samengevat in het sedert 1909 verschijnende
werk „Nova Guinea”.
Den 9en Juni 1907 begint bovendien de mili
taire exploratie van Nicuw-Guinea, welke ge
duurd heeft tot Januari 1915. De uitkomsten
daarvan vindt men in: Verslag van de Militaire
exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinea, 1907
—1915. Met 9 kaarten, 10 schetsen en 166 foto’s,
Weltevreden, 1920.
Een indruk van den hier verrichten arbeid ver
krijgt men, wanneer men een der oudere kaarten
legt naast de thans verschenen schetskaart van
Nieuw-Guinea in vier bladen, schaal 1 : 1.000.000
(1919). Wij kunnen verder slechts de hoofdmomenten uit dit ontdekkingswerk opnoemen: 7 November 1909 bereiken Lorentz, van_
Nouhuijs_ en Habbema op 4461 M. hoogte
dëiv'Wilhelminatop en daarmede de eeuwige
sneeuw; 30 Januari 1913 bereikt Dr. Wollaston de sneeuwgrens bij de Carstenstoppen;
Franssen Herderschee bereikt met Hubrecht in
1913 den Wilhelminatop: 4 December 1921 be
reikt Hubrecht — als lid der expeditie Kremer —
thans uit het Noorden, den Wilhelminatop en is
derhalve de eerste, die dwars door Nieuw-Guinea
trok. (Men raadplege voorts nog: Informations
of the Encyclopaedic Bureau, Issue XI 1916, The
results obtained of Military Explorationwork in
Dutch New-Guinea).
Het Oostelijk deel van den Archipel met de fan
tastisch gevormde eilanden, met zijn verbrokkel
de eilandbogen en diepe bekkens begon nu meer
en meer de aandacht te trekken.
Reeds in 1893 beginnen de neven P. en F.
Sarasin daar hun onderzoekingsreizen, welke
voortduren tot 1896 om in 1902—1903 hervat te
worden. De voornaamste resultaten vindt men in
hun werken: „Materialicn zur Naturgeschichte
der Insel Celebes, Wiesbaden, 1901, 1902 en 1905,
3 Bde. en in: Reisen in Celebes ausgeführt in den
Jahren 1893—1896 und 1902—1903, Wiesbaden,
1905, 2 Bde.
In hetzelfde tijdsgewricht valt het hoogtepunt
van de Nederlandsche onderzoekingswerkzaamheden: de Siboga-Expeditie. Het aantrekkelijke
reisverhaal van deze expeditie verscheen van de
hand van Mevr. We her-van Bosse bij E. J. Brill
te Leiden, in 1905.
Jm 1907 wordt door de „Yrercin für Geographie
und Statistik zu Frankfurt am Main” onder lei
ding van Dr. Joh. Elbert de Soenda-Expcditie
uitgerust. De resultaten daarvan zijn wereldkun
dig gemaakt in: „Die Sunda-expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt
am Main von Dr. Joh. Elbert, Frankfurt am Main
1911, 2 Bde.
Celebes komt dan wederom in het middelpunt
te staan. Het Kon. Nederl. Aardr. Genootschap
stelt den Mijningenieur E. C. Abendanon in staat
in de jaren 1909 en 1910 een reis te maken naar

Centraal Celebcs, waarvan de uitkomsten voor de
aardrijkskundige en geologische kennis van dit
gebied neergclegd zijn in zijn groote werk in vier
deelcn: Geologische en Geographische doorkrui
singen van Midden-Cclebes (1909—1910) door
E. C. Abendanon, Leiden, E. J. Brill, 1915, 1916
(Atlas), 1917 en 1917—191S.
Het is hier de plaats om te wijzen op het groote
aandeel, dat door de Nederlandsche Zending en
hare medewerkers verkregen is in de vermeerde
ring van onze kennis van den Archipel. Talrijk
zijn de tijdschriftartikelen en afzonderlijke wer
ken, die van de zijde der Zending over de verschil
lende eilanden worden geschreven. Het is ónmo
gelijk allen, die aan dat werk hebben deel genomen
hier te noemen. In deze Encyclopacdie vindt men
in Dl. IV op bl. 489—493 een overzicht van de
Zendingstijdschriften i. v. TIJDSCHRIFTEN.
Van de afzonderlijke werken dient genoemd te
worden: N. Adriani en Alb. G. Kruyt, De BareësprekendeToradja’s van Midden-Celebes, 1 en 2.
Land- en Volkenkunde, Batavia, 1912.
Evenzeer is aan het aardrijkskundige weten
groote diensten bewezen door de ambtenaren van
het Binnenlandsch Bestuur en door de officieren
van Land-en Zeemacht. Zoowel in het Tijdschrift
_ voor het Binnenlandsch Bestuur, het Koloniaal
Tijdschrift, als het Militair tijdschrift van Ned.Indië zijn vele gegevens gepubliceerd omtrent af
gelegen streken van den Archipel, terwijl velen
uit de genoemde corpsen behooren tot de medewerkers aan bestaande aardrijkskundige perio
dieken l).
Mede hierdoor is de aardrijkskundige literatuur
verspreid over een groot aantal periodieken, waar
door een nadeel geboren is, dat gelukkig onder
vangen wordt door den belangrijken arbeid ver
richt op initiatief van J. C. Hooykaas en W. N.
Du Rieu, krachtig voortgezet door A. Hartman,
W. J. P. J. Schalker en W. C. Muller. Hun werk,
algemeen bekend onder den naam Repertorium
van Hooykaas en Hartman, wijst velen den weg
in den steeds grooter geworden vloed van tijd
schriften en Regeering8publicalies. Het vijfde
deel, behandelende de literatuur over de jaren
1916—1920 is onlangs bij Nijhoff in Den Haag
verschenen.
Van Regceringswege werd voorts in 1910 bij
het Departement van Binnenlandsch Bestuur
een „Encyclopaedisch Bureau” opgericht, dat tot
taak kreeg de verschillende eilanden en gobiedsdeelen encyclopaedisch te beschrijven. Sedert
zijn door het Bureau een 30-tal „Mededeelingen”
in het licht gegeven, meestal vergezeld van kaar
ten en foto’s. Bovendien werd een atlas der Bui
tengewesten in bewerking genomen, waarin thans
18 kaarten verschenen zijn. Buiten de serie „Me
dedeelingen” verscheen het eerste deel van eene
Monographie van het Gouvernement Celebcs,
door L. van Vuuren, Uitgave van het Encyclo
paedisch Bureau, Weltevreden, 1920.
Ongeveer ter zelfdcr tijd is de Dienst der
‘) Zeer in het bijzonder moet de aandacht
gevestigd worden op de zoo uitnemend geredi
geerde „Zeemansgids voor den Oost-f.ndischen
Archipel”, uitgegeven door het Ministerie van
Marine, Afdeeling Hydrographie, waarin tal
van voor den geograaf belangrijke opstellen zijn
opgenomen, vergezeld van een groot aantal
landverkenningen der beschreven kusten.
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Staatsspoor- en Tramwegen in NederlandschIndië begonnen met de uitgave van een Serie
„Mededeolingen”, welke naast de technische uit
eenzettingen goede landbeschrijvingen bevatten
der onderzochte gebieden, toegclicht met kaarten
en foto’s. Het laatste verschenen verslag in deze
serie behandelt de afdeeling Mënado en verscheen
in 1922 als No. IS in de serie.
Wat het bodemonderzoek betreft, dit gaat uit
van hot Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indië. Dr. Julius E. C. Mohr heeft menige
publicatie over het verweeringsvraagstuk het
licht doen zien en onlangs de gegevens samenge
vat in zijn boek: De grond van Java en Sumatra
door Dr. Julius E. C. Mohr, Amsterdam, J. H.
de Bussy, 1922.
Het valt overigens niet te ontkennen, dat het
physisch geographisch onderzoek van den Archi
pel, behalve dan de meteorologie en de seismographie, stiefmoederlijk behandeld is. De eenige
bron van kennis is daarvoor, na den arbeid van
Junghuhn, het Jaarboek van het Mijnwezen en
voor Java het werk van Verbeek en Fennema.
Met het oog hierop moet echter nog gewezen wor
den op het werk van W. Volz, Nord Sumatra I.
Die Bataklaender, II. Die Gajolaender, Berlin,
1909 en 1912.
De Regeering en hare organen leverden blijkens
het bovenstaande in de laatste decennia belang
rijke bijdragen ter vermeerdering van de aardrijks
kundige kennis van den Archipel. Maar ook het
Genootschap, de „Maatschappij” en het „Indisch
Comité”, hebben gedurende dien tijd den arbeid
voortgezet.
Ter gelegenheid van het veertig-jarig jubileum
van het Genootschap werd te Amsterdam een
tentoonstelling georganiseerd (Sept.—Öet. 1913)
waar, beter dan door woord of geschrift mogelijk
is, een beeld werd gegeven van den grooten voor
uitgang in onze aardrijkskundige kennis van Nederlandsch-Indië. In den catalogus zijn een aantal
artikelen opgenomen van geleerden en van man
nen die zelf krachtig hebben deel genomen aan
den arbeid op het terrein zelf. Op dezelfde ten
toonstelling was mede aanwezig: Eerste geolo
gische schetskaart van Nederlandsch-Indië.
I : 2.500.000 .samengesteld door E. C. Abcndanon ton behoeve van het Kon. Ned. Aardr. Ge
nootschap.
Spoedig daarop is de wereldoorlog gekomen,
maar zelfs die heeft het werken slechts kunnen
beperken en uitstellen, opgegeven werd hot niet.
De commissie voor de expeditiën uit het Ge
nootschap adviseerde het onderzoek ter hand te
nomen van de eilanden tusschenCelobes enNicuwGuinea (T. K. N. A. G., 1914, bl. 300 en 304).
Inderdaad slaagde men er in met medewerking
van do „Maatschappij” en van het „Indisch Co
mité” in September 1917 op Ceram het onderzoek
te doen aanvangen door de geologen L. Rutten en
W. Hotz. Het duurde tot Juni 1919. In het Tijd
schrift vindt men tusschon die data voortdurend
berichten nopens do vorderingen van het werk,
waarin voor den geograaf belangrijke berichten
voorkomen. Vgl. Geological, petrographical and
palaeontological results of the explorations, carried out from September 1917 till June 1919 in
the island of Ceram by L. Rutten and W. Hotz.
First series: Petrography. No. 1; H. de Jong,
Studiën über Eruptiv- und Mischgesteine des
.-Kaibobogebietes. J. H. de Bussy. 1923.
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Bovendien kon in 1920 een aanvang gemaakt
worden met het onderzoek van het eiland Boeroc.
Einde van dat jaar kwamen Gerhard Henny en
L. J. Toxopeusjn Indië aan. De eerste verslagen
zijn opgenomèn in het Tijdschrift van 1922, bl.597.
Den löen Januari van hetzelfde jaar vertrok
do jongste wetenschappelijke expeditie naar
Nieuw-Guinea, uitgerust door het „Indisch Co
mité” in samenwerking met de „Maatschappij”.
Zij stond aanvankelijk onder leiding van den
Kapitein van den Generalen Staf A. J. A. van
Overeem, later onder die van den Kapt.-Luit. ter
Zee J. H. G. Kremer. Het doel der expeditie was
meer in het bijzonder een onderzoek naar het ge
bied tusschen de Rouffaer- en Idenburg-rivieren
eenerzijds en het Nassau-gebergte anderzijds. Aan
de expeditie werd deelgenomen door Ivapt.-Luit.
ter Zee J. H. G„ Kremer voor astronomie, meteo
rologie en topographie; Dr. P. F, Hubrccht voor
geologie; Jhr. W. C. van Heurn voor zoölogie;
Dr. H. J. Lam voor botanie; Controleur B.B. J.
Jongejans voor ethnologie; Dr. H. J. T. Bijlmer
voor anthropologie; H. de Rook, officier van ge
zondheid; Kapitein van Arkel, Luït.s K. Drost
en J. Kooy voor het militaire escorte; Luit. J.
Droog voor de draadlooze telegrafie.
De anthropologische resultaten van de expedi
tie zijn reeds door Dr. Bijlmer gepubliceerd in het
genoemde werk „Nova Guïnea”.
Den 2en Juni 1923 heeft het Kon. Ned. Aardr.
Genootschap zijn vijftig-jarig bestaan herdacht.
Ter eerc van dat gouden feest verscheen het werk
„De zeeën van Nederlandsch Oost-Indic”, Leiden,
E. J. Brill, 1922, hiervoren reeds meermalen ge
noemd.
Ten slotte moet melding gemaakt worden van
de beide fondsen in beheer bij het Genootschap,
waaruit reeds verschillende malen aardrijkskun
dige en aanverwante onderzoekingen of uitgaven
van wetenschappelijke werken werden bekostigd,
nl. „Het Veth-fonds”, gesticht in 1902 en het
„Junghuhn-fonds”, gesticht in 1909 (Tijdschrift
1909, bl. 1026).
Bij het veertig-jarig jubileum van het Genoot
schap in 1913 is door de Heeren E. Heldring en
II. C. Rehbock aan het bestuur de matrijs aange
boden voor een gouden medaille uit te reiken aan
personen, die zich bij do bevordering van de
aardrijkskundige wetenschappen verdienstelijk
gemaakt hebben. Op het advies van Dr. F. C.
Wieder zijn voor de emblemen van deze medaille
gekozen de beeltenis van Plancius en de bekende
plaat voorstellende het vertrek van de eerste
Nederlandsche vloot naar Java.
Voor do eerste maal is de medaille uitgereikt
aan Dr. J. W. Ijzerman, den in 1921 afgetreden
voorzitter van het Genootschap, den man van de
hierboven gememoreerde Dwars-door-Sumatraoxpeditic, die in de laatste jaren het Genootschap
on daarmede de vorderingon van do aardrijks
kunde van Nederlandsch-Indië leidde.
L. v. VS
ONDERZOEKINGEN (AARDRIJKSKUNDI
GE). Zie AARDRIJKSKUNDIGE ONDERZOE
KINGEN.
WADOEKSTELSEL. Onder het wadoekslelad £
wordt in het kort verstaan het opzamelen van
het bevloeiingswater gedurende den nacht in spe
ciaal voor dit doel gegraven vergaarkommen
(wadoek is de meest gebruikelijke Inlandscho be
naming van vergaarkom), waaruit dan overdag
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het water wordt afgetapt voor de bevloeiing der
verschillende gewassen.
Het doel, dat met de toepassing van dit stelsel
wordt beoogd, is de afschaffing van de z.g. dag
en nachtregcling. Onder deze, vermoedelijk reeds
uit den tijd van de Gouvornements suikercul
tuur dateerende, regeling verstaat men een stel
sel van watcrverdeeling, waarbij het beschikbare
bevloeiingswatcr in den Oostmoesson overdag
geheel of grootendeels aan het suikerriet en
’s avonds en ’s nachts aan de bevolkingsaanplantingen wordt verstrekt.
Deze regeling heeft na de ont wikkeling van de
particuliere suikerindustrie in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw aanleiding gegeven tot zeer
veel strijd en tot tal van onderzoekingen naar de
werking van die regeling, waaromtrent uitvoerige
mededcelingen te vinden zijn in de bekende in
1900 verschenen „Nota over den invloed van de
particuliere suikercultuur op de teelt van Inlandsche voedingsgewassen”. Het eerste uitgebrei
de onderzoek op dit gebied had plaats in 1893
naar aanleiding van een verzoek van den Minis
ter Van Dedem om inlichtingen omtrent de practijk der watcrverdeeling ten behoeve van de sui
kerindustrie. Uit dat onderzoek bleek, dat de z.g.
dag- en nachtregeling toenmaals reeds vrijwel
overal in de suikercentra werd toegepast, zeer
ten ongerieve van de Inlandsche bevolking, die
dan ook niet bijster met deze regeling was inge
nomen. Ook door verschillende hoofden van Ge
westelijk Bestuur en waterstaatsingenieurs wer
den de onbillijkheid en de schadelijkheid van
meergenoemde regeling voor de Inlandsche land
bouwers ingezien, doch men aanvaardde die rege
ling als een noodzakelijk kwaad, omdat men
meende dat anders het voortbestaan der suiker
industrie in gevaar zou worden gebracht.
Een nota van 1894 van den Chef der 2e Waterstaatsafdeeling op Java, den Hoofdingenieur H. E.
van Berckel, waarin deze zich nog al scherp had
uitgelaten over het onthouden van water aan
de tweede gewassen der bevolking ten einde dit
water te verstrekken aan de suikerfabrikanten
voor hunne riettuinen, gaf aanleiding tot nadere
onderzoekingen.
Ook uit deze onderzoekingen bleek wederom
hoe bezwaarlijk de dag- en nachtregeling in het
algemeen voor de bevolking was en hoe zij in
vele gevallen aanleiding gaf tot vermindering van
den Oostmoessonaanplant van de bevolking.
De in 1893 en 1894 door het Lid van den
Raad van Nederlandsch-Indië, den heer J.
Mullemeister, en de naar aanleiding van een
Regeeringsaanschrijving uit denzelfden tijd in
gestelde onderzoekingen leverden ongeveer de
zelfde uitkomsten. Nadien hadden nog onder
zoekingen omtrent de practijk der waterverdeeling ten behoeve van de suikerindustrie
plaats door den Hoofdinspecteur van Cultures,
den heer H. J. W. van Lawick van Pabst
gedurende de jaren 1896—1899 en door den
ingenieur C. W. Weijs gedurende de jaren
1903—1905, terwijl ten slotte, naar aanleiding
van het bekende onderzoek naar de mindere wel
vaart door de z.g. Mindere Welvaart Commissie,
nog door verschillende andere ambtenaren on
derzoekingen werden ingesteld naar de werking
van de z.g. dag- en nachtregeling. De resultaten
van laatstbedoelde onderzoekingen zijn vermeld
in Deel Vila van de uitgaven der M.W.C., ge

titeld:, „Overzicht van de uitkomsten der gewes
telijke onderzoekingen naar de irrigatie”.
Alhoewel uit de verschillende onderzoekingen
duidelijk gebleken was tot welke onbillijkheden
en nadoelen voor de bevolking de z.g. dag- en
nachtregeling aanleiding gaf, werd er over het
algemeen in berust, ten eerste omdat men daarin
een middel zag om van het beschikbare bevloeiingswater het grootst mogelijke nut te trek
ken en het zoo economisch mogelijk aantewenden en voorts omdat men het, in verband met de
beschikbare Oostmoessondebicten, in het alge
meen een onmogelijkheid achtte zoowel aan het
suikerriet als aan de bevolkingsaanplantingen
gelijktijdig overdag voldoende water te verstrek
ken. De waterverstrekking moest dus op ver
schillende tijdstippen plaats vinden en waar het
uitgesloten werd geacht, dat een intensief gedre
ven cultuur als de suikercultuur ’s nachts water
zou kunnen gebruiken, bleef er niets anders over
dan dat aan de zooveel geringere waarde verte
genwoordigende en extensief gedreven Inlandsche cultures ’s nachts het water zou worden ver
strekt. Van twee kwaden moest het minste ge
kozen worden, een andere, billijker regeling werd
uitgesloten geacht.
In latere jaren is getracht de z.g. dag- en
nachtregeling voor de bevolking eenigszins te ver
zachten door het tijdstip, waarop des middags
aan de bevolkingsaanplantingen water werd ver
strekt, een of meer uren te vervroegen, waardoor
— naar men meende — de bevolking nog gele
genheid had bij daglicht het water over de ver
schillende velden te verdoelen. Verder werd in
sommige streken een zoodanige regeling getrof
fen, dat de bevolking eens in de week of in de
twee weken (waarvoor dan Zondagen werden uit
gekozen) gedurende 24 uren al het beschikbare
bevloeiingswatcr kon krijgen. Veel bevrediging
schonken deze maatregelen niet, omdat zij de
bezwaren van de bevolking tegen de z.g. dag- en
nachtregcling slechts voor een klein deel ophie
ven, zoodat dan ook van verschillende zijden
werd aangedrongen op een vervanging van de
dag- en nachtregcling door voor de bevolking
billijker en minder bezwarende regelingen.
Zoo werd in 1902 door een Commissie, vermoe
delijk op instigatie van den Ingenieur van den
Waterstaat J. C. Hcijning, voorgesteld voor ge
heel de vroegere residentie Japara de dag- en
nachtregeling te vervangen door een pasardagregeling, bij welke regeling het bevloeiingswatcr
om beurten gedurende 3 opeenvolgende etmalen
aan do suikerondernemingen en daarna geduren
de 2 etmalen aan de bevolking zou worden ver
strekt. Deze regeling is, voor zoover bekend,
echter nimmer toegepast.
Intusschen gingen er steeds meer en meer stem
men op, ook in de Inlandsche wereld, welke op
een billijker vcrdeeling van het bevloeiingswatcr
tusschen bevolking en suikerindustrie aandron
gen. Door de Regentcn-vereeniging Sedijo-Moelio
werd o.a. in een rekest aan de Regeering van 22
April 1915 om een billijker watcrverdeeling verzocht, waarbij de verdeeling van het water tus
schen riet- en bevolkings-aanplant evenredig aan
de uitgestrektheid bevloeibare bouwgronden zou
plaats hebben. OoJc door eenige afdcelingen van
de Sarèkat-Islam werd aangedrongen op afschaf
fing van de dag- en nachtregeling.
Ten slotte was bij de behandeling van de In-
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dischc begrooting voor 1914 en 191») in de Tweede
Kamer der Staten Generaal door het Kamerlid
Ir. J. W. Alberda de aandacht van den Minister
van Koloniën gevestigd op de groote nadoelen
voor de Inlandsche landbouwers, welke voort
vloeien uit de dag- en nachtrcgeling. Dit gaf be
doelden Staatsman aanleiding in 1915 bij de In
dische Regecring aan te dringen op betere tech
nische en administratieve voorzieningen op het
gebied der verdeeling van bevloeiingswater en
tot vastlegging of codificatie van de theoretische
beginselen, die bij de beschikking van dat water
behooren voor te zitten, terwijl tevens inlichting
gevraagd werd nopens de werking van de z.g.
dag- en nachtrcgeling. Naar aanleiding hiervan
werd daarop aan den Ingenieur van den Water
staat Ch. G. Cramer opgedragen plaatselijke on
derzoekingen in te stellen naar de werking van de
bestaande regelingen op Java betreffende het
watergebruik voor landbouwdoeleinden, inzon
derheid de z.g. dag- en nachtregeling. Door ge
noemden ingenieur werden in de jaren 1915 en
1916 met de bevolking 73 en met de fabrikanten
14 vergaderingen gehouden, waarop de kwesties
van de dag- en nachtregeling en de vervanging
van deze regeling door andere, o.a. met behulp
van het z.g. wadockstelsel, werden behandeld.
Zoowel de bevolking als de suikerfabrikanten
werden op die vergaderingen volledig in de gele
genheid gesteld hunne meeningen omtrent, even
tueel hunne bezwaren tegen de bestaande en de
voorgestelde regelingen te uiten. Uit die onder
zoekingen, waarvan notulen zijn gehouden, bleek
dat in de meeste suikercentra het riet overdag van
’s morgens 6 a 7 uur af tot ’s middags 4 a 5 uur
toe al het beschikbare water ontving, terwijl
eerst daarna, dus gedurende den avond en den
nacht, de bevolking de beschikking over het
water kreeg. In enkele streken van Java hield de
watervorstrekking aan het riet echter reeds om 2 &
3 uur ’s namiddags op, terwijl voorts in enkele ge
vallen, wanneer er ruim voldoende water be
schikbaar was, de bevolking over dag ook nog
water mocht gebruiken, voor zooverre dan de
suikerindustrie dit water niet noodig had.
Een der voornaamste bezwaren, die do bevol
king, blijkens de ingestelde onderzoekingen, tegen
deze regeling had, was, dat tengevolge van de ge
durende den nacht heersehendo duisternis, het
water niet behoorlijk verdeeld en geleid kon
worden, zoodat slechts do in de nabijheid der
leidingen gelegen velden behoorlijk van water
voorzien werden en de overige sawahs weinig of
geen water ontvingen. VVaterdiefstallen worden
door de duisternis in de hand gewerkt en konden
ook moeilyk worden geconstateerd of tegenge
gaan. Een ander bezwaar was, dat do diepe
duisternis belette het water te voeren naar die
plekken, welke er het meest behoefte aan hadden,
zoodat men maar Gods water over Gods akker
liet stroomon, hetgeen aanleiding gaf tot een zeer
oneconomisch watergebruik. Voorts werd als een
der bezwaren genoemd hot moeilijk te constateeren of te verhelpen van lekken in leidingen of
dammen, dan wel andere oorzaken, waardoor het
water niet regelmatig stroomde. Ton slotte bleek
bij hot ingcsteldo onderzoek, dat de bevolking be
zwaar had tegen het onbewaakt achterlaten van
haar huizon, vrouwen en kinderen on haar vee
gedurende den avond en don nacht, wanneer zij
haar sawahs moest gaan bevloeien. Tegen dien
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avond- of nachtarbeid op zich zelf had zij ook
bezwaren. Bij ondervraging bleek nog, dat het
grootste deel van de bevolking een waterverstrekking overdag verre verkoos boven een waterverstrekking gedurende den avond of nacht.
Uit meergenoemde onderzoekingen bleek nog,
dat de dag- en nachtregeling, vooral wanneer zij
streng werd toegepast, er in aanzienlijke mate toe
bijdroeg, dat in verschillende streken uitgestrekte
gebieden in den Oostmoesson — vooral in de
tweede helft — onbeplant bleven, omdat zij in
het geheel geen of zeer onvoldoende water ont
vingen. Dit had ook ten gevolge, dat weinig
waardevolle en weinig of geen watereischende ge
wassen werden geplant, terwijl dikwijls de op
brengsten, tengevolge van watergebrek, bene
den het normale bleven,
Waar uit de ingestelde onderzoekingen nog
maals was gebleken, welke groote nadeelen en be
zwaren aan de z.g. dag- en nachtregeling voor de
bevolking waren verbonden en vermeend werd,
dat afschaffing van die regeling en vervanging
daarvan door eene regeling, waarbij de bevolking
eveneens overdag water zou krijgen, een zeer
gunstigen invloed zou hebben op de verdere ont
wikkeling van den Inlandschen landbouw in den
Oostmoesson, werd nagegaan of er geen afdoende
oplossing te vinden was, waarbij aan bovenbe
doeld desideratum, d.w.z. waterverstrekking
overdag aan de bevolking, werd voldaan zonder
dat het bestaan van de suikerindustrie daardoor
in gevaar zou worden gebracht.
Door hoogergenoemden Ingenieur Ch. G.
Cramer word toen het denkbeeld geopperd om
het nachtwater op te zamelen in speciaal daar
voor aangelegde vergaarkommen (wadoeks),
waaruit dan overdag het water weer zou worden
afgetapt voor de bevloeiing der gewassen. Aan
vankelijk werd alleen gedacht aan het opzamelen
van het voor de suikerindustrie bestemde nacht
water in z.g. tuinwadoeks, die zoo dicht mogelijk
bij de riettuinen zouden moeten komen te liggen.
Daarbij werd dan gedacht aan regelingen (z.g.
etmalenregelingon), waarbij het water beurtelings
een of meer geheele etmalen aan de riettuinen en
daarna aan de bovolkingsaanplantingen zou wor
den verstrekt. Door die tuinwadoeks zou do sui
kerindustrie het nachtwater nuttig kunnen aan
wenden en zou het bezwaar dier industrie tegen
de opheffing van do dag- en nachtrcgeling grootondeels vervallon, terwijl de bezwaren van de
bevolking tegen het gebruiken van nachtwater
daardoor tot minstens de helft zouden zijn teruggobracht, omdat zij nu om den anderen dag
overdag water kon ontvangen.
In 1916 werden met deze tuinwadoeks de eerste
proeven gonomon. Alhoewel uit deze proeven de
practische bruikbaarheid van het wadoekstelsel
bleek, rezen tegon hot stelsel van tuinwadoeks
toch verschillende bezwaren. In de eerste plaats
werden de bezwaren van do bevolking togen het
waterverbruik gedurende don nacht niet geheel
ondervangen on in do tweede plaats zou het aan
tal vergaarkommon tcngovolgo van do twee- of
driojaarlijkscho wisseling van de riettuinen te
groot worden, hetgeen zoowel uit een oogpunt
van kosten als uit een oogpunt van grondverlies
to bezwarend was.
Ton einde aan de hiergenoemde bezwaren tege
moet te komen werd het stelsel van de over het
gohoelo terrein vorspreide en in de onmiddellijke
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nabijheid der riettuinen liggende tuinwadoeks
verlaten en vervangen door een stelsel van vakof kringwadoeks (in de residentie Cheribon wor
den deze balongs genoemd), waarin in den Oost
moesson al het aan het eind- of tertiair bevloeiingsvak toekomende nachtwater wordt verza
meld, om dit dan den volgenden morgen terug
te voeren in de bestaande tertiaire leidingen
— waaruit de wadoeks zijn gevuld —, en het
water uit die leidingen aan de verschillende aan
plantingen te verstrekken. Nadat in 1917 op
grooterc schaal proeven waren genomen met het
wadoekstelsel, waarbij van het stelsel van z.g.
tuinwadoeks was afgezien, werd begin 1918 aan
den Directeur der B.O. W. verzocht over een be
drag van ƒ 190.000 te mogen beschikken, ten ein
de op meer systematisch^ wijze met het wadoek• stelsel proeven te nemen/ Daarvoor zou dit stelsel
bij wijze van proef in /verschillende afgesloten
bevlociingsgebieden van niet al te kleinen om
vang worden ingevoerd. In werkelijkheid is in
191S een veel belangrijker bedrag — ongeveer het
dubbele van het aangevraagde — besteed aan
den aanleg van kringwadoeks. De reden daarvan
is geweest, dat de Regeering het wenschelijk
achtte, in verband met de hecrschende voedselschaarschte, alle mogelijke maatregelen te ne
men om de voedselproductie zoo hoog mogelijk
op te voeren en de aanleg van kringwadoeks werd
als een dier maatregelen beschouwd. Het karak
ter van proefnemingen ging daardoor wel eenigszins verloren, zoodat, nadat door de in 1918 aan
gelegde en geëxploiteerde kringwadoeks de
practischc bruikbaarheid van het wadoekstelsel
nog eens duidelijk was gebleken en over de noodige gegevens omtrent de kosten enz. kon worden
beschikt, de Commissie in het belang van het
Irrigatiewezen op Java en Madoera ‘) (toenmaals
bestaande uit de heeren J. van dor Marei, J. E.
van der Stok en Ch. G. Cramer) in 1919 aan de
Regeering voorstelde in beginsel te besluiten tot
een zoo spoedig mogelijke invoering van het z.g.
wadoekstelsel, waar zulks noodig is en een daar
mede gepaard gaande afschaffing van de z.g. dag
en nachtregeling en daarmede op de begrooting, te
beginnen met 1920, rekening te houden. De totale
kosten, verbonden aan de invoering van het wa
doekstelsel en de daarmede gepaard gaande af
schaffing van de dag- en nachtregeling, werden
door hoogergenoemde Commissie op ongeveer 11
a 12 millioen gulden geschat. Met het oog op de
wenschelijkheid om in de eerste plaats de veel
bestreden dag- en nachtregeling zoo spoedig mo
gelijk op te heffen en ten tweede de voedselpro
ductie zoo vlug mogelijk op te voeren, achtte
meergenoemde Commissie het wenschelijk boven
genoemd bedrag binnen niet al te langen tijd te
verwerken. Zij stelde daarom voor om, indien
zulks mogelijk was met het oog op de schatkist
en het beschikbare waterstaatspersoneel, voor
den aanleg van kringwadoeks jaarlijks 1,5 mil*) Deze Commissie is, naar aanleiding van
hoogergenoemd schrijven van den Minister
van Koloniën in 1916 ingesteld en heeft tot
taak gekregen: het treffen van technische en
administratieve voorzieningen op het gebied
van het gebruik en de verdeeling van bevloeiingswater op Java en Madoera en de vaststel
ling van de theoretische beginselen, welke
daaraan ten grondslag behooren te liggen.
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lioen gulden op dc begrooting uit te trekken, te
beginnen met het dienstjaar 1920; na 7 h 8 jaren
zou dan dc dag- en nachtregeling tot het ver
leden behooren.
De Indische Regeering kon zich in beginsel
met het voorstel van de Commissie vereenigen
en zij bracht in verband hiermede op de voorloopige begrooting van 1920 een post van 1,5
millioen gulden voor den aanleg van kringwadoeks. Volksraad, Opperbestuur in Nederland en
de Staten-Generaal vereenigden zich hiermede,
zoodat feitelijk in 1919—1920 in beginsel besloten
werd tot een definitieve doorvoering van het wadoekstelsel en een daarmede gepaard gaande af
schaffing van de dag- en nachtregeling.
Het wadoekstelsel vindt in de eerste plaats in
die bevloeiïngsgebieden toepassing, waar in den
Oostmoesson het minste water beschikbaar is en
de dag- en nachtregeling dus het strengst wordt
doorgevoerd: daarna komen de gebieden, waar
over ruimere hoeveelheden water kan worden
beschikt, aan de beurt. Vermoedelijk zal het
grootste deel van de suikercentra van kring- of
vakwadoeks worden voorzien. In verband met
den minder gunstigen financieelen toestand,
waarin momenteel Nederlandsch-Indië verkeert,
en waardoor voor den aanleg van kringwadoeks
belangrijk minder op de begrooting zal kunnen
worden uitgetrokken dan aanvankelijk is ge
schied, zal dc algelieele afschaffing van de dag
en nachtregeling aanzienlijk langer duren, dan
waarop door de Commissie in het belang van het
Irrigatiewezen op Java en Madoera oorspronke
lijk werd gerekend; eind 1922 was slechts voor
een bedrag van rond 1,6 millioen gulden aan
kringwadoeks aangelegd.
Tot nu toe werd, bij dc toepassing van het
stelsel van kring- of vakwadoeks, het gcheele
bevloeiingsgebied gewoonlijk, met het oog op een
zoo eenvoudig mogelijke waterverdeeling en -rege
ling, regelmatig voorzien van dergelijkc wadoeks;
elk tertiair vak kreeg zijn eigen wadoek, die zoo
dicht mogelijk bij de aftapping van de tertiaire
uit dc secundaire of hoofclleiding werd aange
legd. In die wadoek werd dan al het water, waar
op het vak recht had, gedurende den nacht opge
zameld om dan dit opgczamelde nachtwater den
volgenden morgen weer los te laten in de tertiaire
leiding, waaruit het afkomstig was. Noodzakelijk
is het echter niet om alle vakken van wadoeks te
voorzien, mits er slechts voor gezorgd wordt, dat
de aangelegde wadoeks groot genoeg zijn om al
het in zoo’n bevloeiingsgebied beschikbare nacht
water op te zamelen.
Van een regelmatige voorziening van het geheele bevloeiingsgebied met kringwadoeks, zoo
dat elk tertiair vak zijn eigen wadoek bezit,
wordt meermalen afgeweken, vooreerst om tech
nische en ten tweede om financieelc redenen.
In verband met de geaardheid van het terrein
of de grondsoort is het dikwijls technisch be
zwaarlijk alle vakken van wadoeks te voorzien,
terwijl in den loop der jaren gebleken is, dat de
aanleg en ook de exploitatie van wadoeks, waar
uit groote complexen worden bevloeid, goedkooper zijn, — relatief gesproken, wanneer de kos
ten per bouw te bevloeien sawah of per M3. wa
terinhoud van de wadoeks worden uitgedrukt —,
dan die van wadoeks, welke slechts voor kleine
complexen dienen. Uit een financieel oogpunt
verdient liet dus aanbeveling, — ook al wordt
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de watervcrdeeling en -regeling daardoor wat
ingewikkelder —, het aantal in een zeker bevloeiingsgebicd aan te leggen wadoeks zooveel
mogelijk te beperken. In verband hiermede is
men reeds in enkele bevloeiingsgebieden over
gegaan tot den aanleg van z.g. secundaire wa
doeks, d. z. wadoeks, die voor de bovloeiing van
meerdere vakken dienen; gewoonlijk dienen
zij voor de bevlociing van gemiddeld 500 bouws
per wadoek; er zijn er bij, die een grooter opper
vlak van ± 1000 bouws bestrijken. Als regel ont
vangen zij het water uit de secundaire leiding en
storten zij het ’s nachts opgezamelde water den
volgenden ochtend daarin weder uit.
In enkele bevloeiingsgebieden heeft men, ter
besparing van aanleg- en exploitatiekosten,
slechts een gedeelte van alle tertiaire vakken van
wadoeks voorzien, die dan gezamenlijk de noodige waterberging moeten hebben. Men onder
scheidt hierbij dan „wadoek” en „leiding-vak”;
het is een combinatie van kringwadoek met
secundaire wadoeks. Welk systeem ten slotte
de voorkeur verdient zal de praktijk moeten uit
maken, terwijl ook terreins- en andere om
standigheden het noodzakelijk kunnen maken
een bepaald systeem te verkiezen boven andere.
Dit is echter zeker, dat de kosten, zoowel wat
den aanleg als wat de exploitatie betreft, van
het wadoekstelsel bij de toepassing, van de twee
laatstgenoemde systemen lager zijn dan die
waarbij elk vak zijn eigen wadoek krijgt.
De inhouden van de wadoeks per bouw te be
vloeien sawah loopen nog al uiteen en deze han
gen in hoofdzaak af van de benoodigde en van de
beschikbare waterhoeveelheden; zij loopen uit
een van 10 M3. tot 25 M3. per bouw sawah. De
meeste wadoeks krijgen echter geen grooter inhoud dan 14—17 M3. per bouw te bevloeien sa
wah; de gemiddelde vak- of kringwadoeks heb
ben gewoonlijk geen grooter inlioud dan ±
2800—3400 M3. Daarentegen krijgen de secun
daire wadoeks dikwijls veel grootere inhouden;
de grootste tot nu toe aangelegde secundaire
wadoek heeft een inlioud van ± 13000 M3.
Do waterdiepte in de wadoek wordt zoo groot
mogelijk genomen, ten einde de bodomoppervlaktc klein to houden, wat zoowel uit een oog
punt van watervcrlies als van kosten een groot
voordeel is. Als regel bedraagt de waterdiepte bij
de kringwadoeks meer dan 0.60 M; de secundaire
wadoeks hebben als regel een veel grootere water
diepte n.1. van 1.00 M. en meer; de grootste wa
terdiepte heeft tot nu toe 1.50 M. bedragen.
Uit inlioud en waterdiepte vult do bodemoppervlalctc van de wadoek aftcleidcn; do totale wadoekoppervlakte, met inbegrip van do dijken,
bedraagt als regel meer dan 1 bouw.
De wadoeks, die gowoonlijk een kwadraatvorm
krijgen, liggen als regel voor het grootste deel in
ophooging; minstens 2 M. brecdo dijken sluiten
de wadoek af. Voorts zijn de wadoeks, die liefst
zoo dicht mogelijk by de aftapping uit de secun
daire of hoofdleiding moeten komen to liggen,
voorzien van permanente in- en uitlaatsluisjes,
die zoodanig zyn ingericht, dat de manipulaties
met do sluisjes zoo eenvoudig mogelijk worden,
ten einde extra personeel te besparen. Verder is
een en ander zoo ingericht, dat af- en aanvoer
van het water gemeten kunnen worden.
Wanneer in de wadoeks groote watorvorliozen
optreden, in hoofdzaak tengevolge van het weg
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zakken van het water in den bodem, wordt deze
bekleed, waarvoor tot nu toe gebruikt is gemaakt
van z.g. puddel en van baksteen. Onder puddel
wordt verstaan een mengsel van kalk en grond
(daaronder te verstaan de aarde, zooals die ver
kregen wordt uit de ontgraving voor de wadoek),
met of zonder bijvoeging van zand, al naar gelang
van de geaardheid van dc ter plaatse van de wa
doek aangetroffen grondsoort. Als regel wordt
aan den grond nog zand toegevoegd en ongeveer
10 % kalk. Van groot belang is de samenstelling
en de bereiding van de puddelspecie, die als een
soort stampbeton wordt aangebracht; de dikte
van de aangestampte puddellaag bedraagt als
regel 8 a 10 c.M. De puddelbekleeding heeft niet
overal goed voldaan, hetgeen voor een groot deel
moet worden toegeschreven aan gebrek aan er
varing. In verband daarmede zijn verschillende
wadoeks, waarin te groote waterverliezen op
traden, voorzien van een platte laag baksteen,
gemetseld in basterdspecie van de menging:
1 roode cement -f- 1 kalk -1- 1 zand. Deze
bekleeding voldoet goed en vereischt weinig on
derhoud, maar is veel kostbaarder dan een pud
delbekleeding. Daarom zijn van enkele wadoeks
de bodems bekleed met een puddellaag, terwijl de
wanden voorzien zijn van een baksteenbekleeding.
Bekleeding van wadoeks tegen waterverliezen
is kostbaar en doet de kosten van het wadoek
stelsel aanzienlijk stijgen; gelukkig is het aantal
wadoeks, dat bekleed moet worden, gering. Van
de tot nu toe aangelegde wadoeks behoefde nog
geen 13 % to worden bekleed.
De exploitatie van de kringwadoek zelf is zeer
eenvoudig.
Tegen 6 uur ’s namiddags worden het keer
sluisje in de tertiaire leiding en het uitlaatsluisje
van de wadoek gesloten, terwijl het inlaatsluisje
van de wadoek geopend wordt; do vulling van
de wadoek vangt dan aan. Wanneer de sluisjes
eenmaal goed gesteld zijn, behoeft ’s nachts
niet meer naar een en ander te worden omgezien.
In z.g. wilde bevloeiingsgebieden, waar nog geen
of weinig permanente bevloeiingswerken voor
komen, heeft de vulling enkele malen, van wege
waterdiefstallcn gedurende den nacht, aanleiding
gegeven tot moeilijkheden. Den volgenden mor
gen om + 0 uur wordt het inlaatsluisje van de
wadoek weer gesloten, terwijl het uitlaatsluisje
van do wadoek en het kcorsluisje in de tertiaire
leiding worden geopend. Het gedurende dc
avond- en nachturen in do wadoek opgezameldo
water vloeit dan weer af naar de tertiaire leiding,
waaruit hot afgetapt is. Dc bovloeiing heeft dus
door dio wadoeks uitsluitend over dag plaats;
’s nachts mag dan nergens meer water worden
gebruikt voor dc bevloeiing.
Bij de waterverdeeling in hot tertiairo vak
kan de waterverstrekking aan riet- en bevolkingsaanplant gelijktijdig plaats hebbon of kan
een z.g. uren- of etnialenrcgelhig worden inge
voerd, waarby de bevolking en de suikerindus
trie om bourton al hot beschikbare water gedurondo eon zokor aantal uren of etmalen ontvan
gen; dit aantal wordt dan bepaald door de opper
vlakken van do verschillendo aanplantingen en
do waterbehoeften. Tot nu toe werd in het groot
ste gedeolto der z.g. xvadoekgebieden, d. z. do bovloeiingsgebicdon, waarin het wadoekstelsel
reeds is ingevoerd, de golyktijdigo watorver-
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strekking toegepast. Het is echter gebleken, dat
die gelijktijdige waterverstrekking in verschil
lende gevallen aanleiding heeft gegegeven tot
ernstige onregelmatigheden. Bij onderzoek kwam
n.1. aan het licht, dat in verschillende gebieden bij
de gelijktijdige waterverstrekking al of bijna al
het water naar de riettuinen vloeide, terwijl de
bevolking niets of nagenoeg niets ontving, waar
door de bevolking in die gebieden er door de wadoeks dus niet op vooruitging. Enkele malen
kwam het voor, dat de bevolking te veel water
nam, waardoor.de riettuinen te weinig water
ontvingen. Dergelijkc ernstige misbruiken zijn te
voorkomen óf door het aanstellen van meer en
van betrouwbaar personeel óf door het invoeren
van een z.g. etmalen- of dagenregeling.
Daar laatstgenoemde regeling veel goedkoopcr
en veel eenvoudiger en ook beter en gemakke
lijker te controleeren is dan een regeling, waarbij
aan beide partijen gelijktijdig water wordt ver
strekt, verdient zij boven alle andere regelingen
de voorkeur en wordt zij ook meer en meer toe
gepast, vooral in de tweede helft van den Oost
moesson, wanneer het waterverbruik het grootst
en het rivierdebiet het kleinst is. In die gebieden,
waar slechts weinig riet wordt geplant, zal een
gelijktijdige waterverstrekking moeten plaats
hebben, omdat een etmalen-regeling, in verband
met de verhouding tusschen de riet oppervlakte
en de totale oppervlakte, dan praktisch onmo
gelijk wordt.
Behalve de hoogernoemde moeilijkheden
levert de exploitatie der wadoeks als regel geen
ernstige moeilijkheden op. Hier en daar wordt
last ondervonden van verzanding of aanslibbing
der wadoeks, hetgeen de onderhoudskosten doet
stijgen. De invoering van het wadoekstelsel heeft
in verschillende bevloeiingsgebieden aanleiding
gegeven tot het in dienst nemen van meer Inlandsch personeel, dat speciaal belast werd met
de exploitatie der wadoeks. Waar deze wadoeks
een intensiever gebruik van het beschikbare
bevloeiingswater beoogen, zullen zij in die be
vloeiingsgebieden, waar de exploitatie nog veel
te wenschen over laat, aanleiding geven tot ver
meerdering van personeel.
De aanlegkosten en ook de exploitatiekosten
van de wadoeks loopen nog al uiteen, zoodat
slechts de gemiddelde kosten hier zullen worden
vermeld. Voor de gemiddelde aanlegkosten van
een onbekleede kringwadoek mag een bedrag
van rond ƒ 10.— per te bevloeien bouw sawah
of ±_ f 0.70 per M8 wadoekinhoud worden aan
genomen. De aanlegkosten van de z.g. secundaire
wadoeks worden lager. Voor de gemiddelde aan
legkosten van een bekleede kringwadoek mag
een bedrag van rond / 30.— per bouw sawah
worden aangenomen; de kosten van de bekleede
wadoeks loopen bijzonder sterk uiteen, hetgeen
uiteraard verband houdt met het gebruikte bekleedingsmateriaal. Wordt veiligheidshalve aan
genomen dat ongeveer 25 % van het totaal aan te
leggen wadoeks bekleed zal moeten worden dan
komen de doorsnede kosten van een wadoek te
3 X 10 + 30
staan oji
of rond / 15.— per bouw
4
sawah.
Volgens de laatste gegevens zullen voorloopig
ongeveer 750.000 bouws sawah in de Gouvernementslanden op Java (de Vorstenlanden zijn hier
buiten beschouwing gebleven, omdat daar nog

zoo geheel andere toestanden hecrschen), waar
van 150.000 bouws met suikerriet beplant, van
kringwadoeks worden voorzien, waarmede dan
de afschaffing van de dag- en nachtregeling in
die gebieden gepaard zal gaan. Het is niet uitge
sloten, dat het wadoekstelsel ook in niet suikercentra, waar in den Oostmoesson watergebrek
voorkomt en een vrij intensieve Inlandsche land
bouw bestaat, op den duur zal worden ingevoerd.
De totale kosten van het wadoekstelsel en de
daarmede gepaard gaande afschaffing van de
dag- en nachtregeling in de Gouvernementslanden mogen dus op rond 11 millioen gulden wor
den gesteld.
De kosten voor bewaking en bediening en van
het gewoon onderhoud van een kringwadoek
worden geschat op respectievelijk ƒ 0,50 en
/ 0,30 per bouw te bevloeien sawah. Bij een rentestandaard van 6 % en een ruime afschrijving
van 2 % van het aanlegkapitaal komen de ge
middelde exploitatiekosten (rente, afschrijving,
onderhoud, bewaking en bediening) per bouw
sawah op / 2.— te staan. Die kosten bedragen
voor een onbekleede en een bekleede wadoek
respectievelijk / 1.60 en / 3.20 per bouw.
Het is uiteraard geenszins uitgesloten, dat de
hierboven genoemde bedragen, die berusten op de
tot nu toe beschikbare gegevens, in de toekomst
eenige wijziging zullen ondergaan. Verwacht
wordt echter, dat zij eerder aan verlaging dan aan
verhooging onderhevig zullen zijn^
Het wadoekstelsel heeft nog te kort gewerkt
om reeds belangrijke Tesultaten op te leveren.
Toch heeft de invoering van dit stelsel in die ge
bieden, waarin het sinds kort wordt toegepast,
een belangrijke verbetering van den bevloeiingstoestand in het algemeen ten gevolge gehad en
heeft dit stelsel ook een gunstigen invloed gehad
op de verschillende aanplantingen van de Inlandsche bevolking. Deze hebben zich niet alleen
uitgebreid maar ook een omzetting van minder
waardevolle weinig of geen watereischende ge
wassen in meer waardevolle, veel water eischende gewassen heeft door dit stelsel plaats gehad,
terwijl ten slotte hierdoor in verschillende ge
vallen meer dan eens in den Oostmoesson kon
worden geoogst en de productie per bouw toe
nam.
De bevolking is dan ook over het algemeen
bijzonder met dit stelsel ingenomen. Ook de
suikerfabrikanten, die aanvankelijk minder gun
stig voor het stelsel gestemd waren, beginnen
meer en meer in te zien, dat het wadoekstelsel ook
voor de suikerindustrie verschillende niet te verwaarloozen voordeelen oplevert. In de eerste
plaats toch ontvangt die industrie het haar toe
komende water meer op tijd en regelmatiger, wat
een waterwinst van niet geringe beteekenis ver
tegenwoordigt. Voorts bevordert het wadoek
stelsel een juiste, gelijkmatige verdeeling van het
water over de verschillende bevloeiingsgebieden,
wat ook do suikerindustrie ten goede komt. Bast
not least zal met de afschaffing van de dag- en
nachtregeling een der ernstigste grieven van de
bevolking tegen de suikerindustrie komen te ver
vallen. De groote, aan het wadoekstelsel verbon
den, voordeelen rechtvaardigen dan ook ten volle
de betrekkelijk hooge kosten van dit stelsel.
Ten slotte zij vermeld, dat ultimo 1921 480
wadoeks gereed en op enkele na ook in exploitatie
waren; zij dienden voor de bevloeiing van rond
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82.600 bouws sawahs, waarvan rond 15.700
bouws met riet waren beplant.
Literatuur: Nota over het opzamelen van bevloeiingswater gedurende den nacht in wadoeks
van beperkten omvang enz: van Ir, Ch. G. Cramor,
Mei 1916; Verslag over de in 1916 genomen
proeven met het opzamelen van bevloeiingswater gedurende den nacht in wadoeks enz. van
Ir. Ch. G. Cramer, November 1917; Verslag over
de in 1917 genomen proeven enz. van Ir. Ch. G.
Cramer, Juni 1919; Verslag betreffende de toe
passing van het wadockstelsel over 1918 en 1919
>-van Ir. Ch. G. Cramer, September 1921; Verslag
' ' betreffende de toepassing van het wadoekstelscl
over 1920 en 1921 van Ir. Ch. G. Cramer, Maart
^-1923 (de eerste vier publicaties zijn in druk ver
schenen en verkrijgbaar bij het Departement van
B.O.W.; de vijfde is daar eveneens verkrijgbaar,
maar nog niet in druk verschenen); Het wa
dockstelsel en de waterverdeeling tusschen riet
en bcvolkingsaanplantingen door Ir. Ch. G.
Cramer, Mededeeling van het Algemeen Inge
nieurs Congres, Batavia 8—15 Mei 1920; Voor
stel van de Commissie in het belang van het Irrigatiewezen op Java en Madoera, betreffende
cene algehccle doorvoering van het wadoekstelsel en een daarmede gepaard gaande afschaffing
van de z.g. dag- en nachtregeling, Landsdruk
kerij 1919; Verslagen over de B.O.W. Afdeeling
Irrigatie van af 1915; Een ontwerp voor een
vakwadoek door Ir. P. de Gruyter, De Water-staats-Ingenieur van October 1923; Rapport
x van 28 April 1918 van het Djombangsche wadoekComité over de wadoekproeven in 1917, Archief
van de Suikerindustrie in N.I., Aflevering No.
37. September 1918.
Ch. G. C/
MATEN EN GEWICHTEN. In zake den..ve rplichten ijk en herijk van maten, gewichten en
weegwerktuigen in Ned.-Indië is de Indische Regeering een belangrijke stap verder gegaan, door
uitvaardiging van de ordonnantie van 2 Februari
1923 (Ind. Stb. no. 57).
Blijkens do considerans dezer ordonnantie is
het gewcnscht geoordeeld over te gaan tot gelei
delijke invoering van verplichten ijk en herijk,
mede om langs dien weg te komen tot algeheele
invoering van het metrieke stelsel van maten on
gewichten in Ncd.-Indiü. Hiermede komon do
destijds nog prematuur geachte denkbeelden
van den ambtenaar O. Venema (zie het artikel
MATEN en GEWICHTEN in Deel II bl. 685)
tot een begin van verwezenlijking.
De intrekking der regelingen in de Ind. Stb.
1907 nos 505—507 is hot gevolg van bovenge
noemden Rcgeeringsmaatregel. Bepaald is nu,
dat de G.G. bij in de Javasche Courant te plaat
sen besluit de gebiedsdeelen aanwijst, wclko behooren tot het ijkgebied (alwaar do verplichte ijk
is ingevoerd) en tot hot herijk gebied (de doelen
van hot ijkgebied, waar do verplichte herijk
is ingevoerd), zoomede do ambten, waaraan de
bevoegdheid is verbonden tot het stellen van
goed- of afkeuringsmerkon op maten; gewich
ten of weegwerktuigen. Deze maten, gewichten
en weegwerktuigen worden nader omschreven.
In door den G.G. aan te wijzen plaatsen wor
den ijkkantoren gevestigd, terwijl do Directeur
van Landbouw, Nijverheid en Handel bepaalt
welke deelen van het ijkgebied tot den kring van
ieder yklcantoor behooren.
Strafbepalingen zijn uitgevaardigd tegen hot

in ijkgebied te koop aanbieden of in den handel
brengen, het gebruik of voorhanden hebben van
andere maten, gewichten of weegwerktuigen dan
die aan den ijk of herijk zijn onderworpen of die
niet van een geldig goedkeuringsmerk zijn voor
zien of die zijn afgekeurd. Overgangsbepalingen
zijn vastgesteld ten aanzien van de maten,gewich
ten en weegwerktuigen, die bij de inlijving van
zeker gebiedsdeel bij het ijkgebied aldaar reeds
in gebruik zijn, zoomede die, welke onder de
werking van het bepaalde in do Ind, Stb. 1907
ons 505 en 506 zijn geijkt.
Nieuwe voorschriften ter uitvoering van de bij
de ordonnantie in Ind. Stb. 1923 no57 vastgestelde
bepalingen vindt men in Ind. Stb. no 58; zij
omschrijven de voorwaarden, waaraan de lengte
maten, inhoudsmaten voor droge waren en strij
kers (houten cylinders om bij het af meten de in
houdsmaten af te strijken) , inhoudsmaten voor
natte waren, ijzeren, koperen en plaatvormige
gewichten en weegwerktuigen moeten voldoen,
de plaatsing der ijkmerken en het tarief van ijkgelden (dit tarief heeft wijzigingen ondergaan, zie
Ind. Stb. 1923 no 609).
Vooralsnog zijn tot ijkgebied verklaard de
grondgebieden der gemeenten Batavia en Soera?—
baja (Ind. Stb. 1923 no 59) en der gemeente Mr.
CornclisJInd. Stb. 1923 no 320). Bij Ind. Stb.
1923 no. 610 zijn bepalingen getroffen ter verdere
uitbreiding van het ijkgebied en bij no 638 als
horykgebieden aangewezen de tot het ijkgebied
behoorende grondgebieden der gemeenten Bata
via, Soerabaja on Mr. Cornelis. De bevoegd
heden tot ijk en herijk zijn verbonden aan de
ambten van Inspecteur, ijker, adjunct-ijker en
hcrijker (voor herijken alleen) bij den dienst van
het Ijkwezen. De betrekking van Adjunct-Inspecteur bij het Ijkwezen, (bedoeld in Ind. Stb.
1995 no, 117, gewyzigd bij dat van 1918 no. 512)
werd bij Ind. Stb. 1923 no 319 ingetrokken en de
Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel
gemachtigd om voor het verder ondergeschikt
personeel voor toelagen en uitgaven van niet
persoonlijken aard ton behoove van het Ijk
wezen in N.-I. te beschikken over de jaarlijks
bij de begrooting beschikbaar gestelde bedragen.
Ook voor builen ijkgebied is het verboden ma
ten, gewichten of weegwerktuigen, als ingevolge
de voorschriften in ijkgebied aan ijk zijn onder
worpen, welke niot van een goedkeuringsmerk
voorzien zijn en die welke een afkeuringsmerk
dragen to koop aan te bieden of in den handel te
brengen. Evenzoo is het buiten ijkgebied ver
boden op plaatsen bestemd voor of gebruikt tot
het drijvon van handel of tot hot bepalen van
gewicht of maat bij het drijvon van handel of het
doen van lovcringen, te gebruiken of voorhan
den te hebben maten, gewichten of weegwvrktuigon, wolko een afkeuringsmerk dragen/
BALAMBANGAN. In Dl. I. bl. 105 dezer En- / (' .
cyclópaedio vindt-men slechts enkele regels ge
wijd aan het laatste Hindocrijk van Java. Hier
volgt een kort overzicht dor geschiedenis van
Balambangan, dat tot zijn val in 1767 JHindoesch (£iwaïtisch) is gebleven. Volgens Dr. H.
N. van dor Tuuk was nog in ± 1849 de désa
Tjoengking, 3 K.M. ten VV. van Banjoewangi,
geheel Qiwaïtisch. Ook van het vóór-Hindoescne
heidendom zijn in hot voormalige Balambangan
eonigo rosten langer overgebleven dan in het
overige Java. Zoo is hot do eenige streek op
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Zijn zoon en opvolger Aambi kwam in 1316
Java, waar met zekerheid megalithische graf
openlijk in opstand tegen zijn leenheer, maar hij
monumenten zijn aangewezen, die men op de
verloor den strijd en sneuvelde, waarna de leen
Kleine Soenda-cilanden weer terugvindt: grafbrief van Wirariïdja’s geslacht werd ingetrokken.
grotten, in de levende rots uitgehouwen of ge
Nambi had zijn zeer versterkt verblijf te Padjafatsoeneerd, steenen doodkisten van bijzonderen
rakan of Lembah, welke plaats door Mühlenfeld
vorm. dolmen-achtige graven, soms met antieke
met vrij groote zekerheid is herkend in de ruïnen
kralen en andere „bijgaven” er in (Zie literatuur
van Koeta Renon, ten N. van Loemadjang, de
opgave aan het slot, no. 1—o). Ook het expoweinige overblijfselen van een uitgestrekte, stra
neeren der lijken in de wildernis, gevolgd door
tegisch zeer gunstig gelegen versterkte stad.
verbranding der resten (althans bij de aanzien
Ganding werd in dezen oorlog ook verwoest (mis
lijken) en het volgen in den dood van hun vorschien Gënding bij Kraksaan, zie Nagarakrëtastelijken heer en meester door weduwen van
gania Z. 34: 2).
lage geboorte en andere aan hun meester verKorten tijd daarna vindt men weer een Ooste
knoehten heeft even lang bestaan als Balam
lijk vleugelland, zooals blijkt uit den gevaarlijken
bangan zelve.
opstand tegen Madjapahit in 1331 te Sadèng,
In zijn grootste uitgestrektheid besloeg het rijk
nabij Poegër. Dit rijk had tot kern het kustge
Balambangan de tegenwoordige residentie Bëbied van Loemadjang en Djëmbër en moet des
soeki en de afdeelingen Loemadjang, Malang en
tijds goed bewoond zijn geweest, zooals blijkt uit
Blitar. De afstammelingen der oorspronkelijke
Zang 22 en 23 van den Nagarakrëtagama en uit
bevolking vindt men thans echter alleen in de
dé restanten van bouwwerken én andere oud
afdeeling Banjoewangi, de z.g.n. Oesingers (van
heden in dit gebied, waarbij er zijn van 1339 en
„"öésing”, „sing”, het inhecmsche woord voor
1370 A. D. en met namen als Këqlaton, Koeta
„neen”, „niet”; ook hier dus de benoeming van
Krandjingan, Koeta Bara, Koeta Këtjawoeng,
een volksgroep naar het woord voor de ontken
Koeta Blater en Këpatihan (literatuuropgave
ning). Zij onderscheiden zich scherp en houden
zich buiten aanraking van het later geïmmigreer
no. 7 bl. 146, no. 5, II bl. 409, no. 8).
Vóór den dood van Radjasanagara van Madja
de Madoereesche bevolkingsdeel en van de tal
pahit (Ajam Woeroek 1350—1389) vinden wij
rijke Javaansche immigranten der laatste jaren,
diens zoon, bekend als Bhre Wirabhoemi, begif
de z.g.n. „wong Koelon” (Koelon =, West). Aard,
tigd met het Oostelijk deel van dat rijk. Deze
taal en adat wijken sterk af van die der overige
Javanen; zij laten het schakingshuwelijk nog toe
vorst van Wirabhoemi schijnt onafhankelijk te
en staan bekend om hun sterk gevoel van eigen
hebben geregeerd. Hij behoorde tot de vorsten,
waarde, hun eerlijkheid, hun koppigheid en hun
die in 1381 en 1382 huldegesehenken zonden aan
afkeer om bij Europeanen te dienen. Door het
den keizer van China. In 1401 kreeg hij oneenigruime grondbezit zijn zij nu zeer welvarende ’ heid met Wikramawarddhana (later Hyang
landbouwers.
Wi^esa geheeten), neef, schoonzoon en opvol
Het eerste tijdvak der geschiedenis van Balam
ger in Madjapahit van Ajam Woeroek; in 1404
gaf deze twist aanleiding tot een feilen oorlog
bangan is dat der afhankelijkheid van Madja
pahit en loopt van ongeveer 1294 tot ongeveer
tusschen Madjapahit en Balambangan, die in
1500 na Chr. De naam Balambangan komt reeds
1406 eindigde met de nederlaag van het Ooste
voor in de Nagarakrëtagama van 1365 A.D.
lijke rijk. Bhre Wirabhoemi vluchtte op een
(zie JAVA, Geschiedenis II, J 93) en in de Hikayat
schip, maar werd daar gevangen en onthoofd.
radja-radja Pasei, in beide als eene bezitting van
Het hoofd werd als trofee naar Madjapahit ge
Madjapahit-, In Compagniesstukken vindt men
bracht (literatuuropgave no. 7 en 9). Brandes
den naam steeds als Balamboangan of varianten
(no. 7 bl. 180) vermoedt in dezen oorlog den
daarvan. Vriesman, ass.-resident van Banjoe
historischen achtergrond te mogen zien van den
wangi en in 1885 resident van Bali en Lombok,
Damar Woelan-roman. Ménak Djingga zou dan
zegt dat „lambwang” in Banjoewangi beteekent
ïlTTro Wirabhoemi zijn; Damar Woelan diens
„pinggir”, kant, rand, zijde. De naam zou dus
overwinnaar Radèn Cadjah.
uit Kalambwangan zijn ontstaan ( V. d. Tuuk,
Evenals voor de geschiedenis van Java volgt
K.B. Wdbk. i. v. lambwang). In het Javaansch
nu ook voor de geschiedenis van Balambangan
en Maleisch is „lamboeng” zijde of kant van een
een tijdvak van onbekendheid, dat duurt tot de
lichaam of een vaartuig. De naam Pinggir voor de
eerste Europeeseho berichten verschijnen. Vol
overgebrachte inwoners van Balambangan (zie
gens veel later geschreven en daardoor historisch
PINGGIRS, III409) wijst ook op deze beteekenis
weinig betrouwbare bronnen (Ba bad tanah
van den naam, die dus eenvoudig grensland,
Djawi; Sorat Kanda in no. 7, bl. 213, 224) zou
buitenstreck, vleugelland zou beduiden.
eón'zóon van den gesneuvelden Ménak Djingga
De eerst bekende gouverneur van dit grens
—vermoed te zijn Bhre Wirabhoemi — door den
land was Arya Wiraradja, stadhouder op Mavorst van Madjapahit weer in zijns vaders
doera te Songënëp, tevoren als Banjak Widé een
erfdeel zijn gesteld onder den naam Ménak
hoog ambtenaar van Toemapel, die feitelijk
Dedali Poetih. Deze zou een anti-MohammeRadèn Widjaja, als eerste vorst van Madjapahit
daansche rol hebben gespeeld in de islamiseeringsKretaradjasa Djajawarddhana geheeten, aan
geschiedenis van Oost-Java en gesneuveld zijn
zijn troon had geholpen. Eerst de zoon en opvol
in een strijd, dien hij met een Balisch vorst voerde
ger van dezen, Djajanagara (tevoren Radèn
tegen Madjapahit.
Kalagemet), loste de cereschuld zijns vaders in
Men kan aannemen, dat Balambangan zich
door den reeds bejaarden Wiraradja „Lamadjang
in de eerste 1£ eeuw na Wirabhoemi vrij rustig
Noord en Zuid en de drie djoeroe’s” te schenken.
ontwikkelde, dat de bevolking naar do Oostkust
De verhouding tusschen vorst en leenman ver
toe meer en meer toenam en ook de vorstenzetel
koelde spoedig; Wiraradja trok zich terug naar
in cenige verplaatsingen dien trek naar het
zijn leengoed en overleed in 1311.
Oosten volgde. De slagen van den opdringenden
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Islam werden vooreerst opgevangen door het
eveneens nog Qiwaïtische rijkje Soepit Oerang
of Sënggocroeh of Gadjah Mada (zie onder GADJAH MATI en verder Veth, 2c uitg. I 250,
IV 104).. De Noordkust lag liet meest blootge
steld aan de aanvallen der Islamieten; dezen ver
overden Panaroekan, maar in 1575 wist de oude
vorst van Balambangan, die Santa Goena wordt
genoemd, deze belangrijke handelsplaats te
heroveren. De Portugeezen dreven veel handel
op de havens van Balambangan, kochten er o.a.
veel slaven voor hun hoofdplaats Malaka. In
1580 vestigden zij te Panaroekan een sterkte,
waar Capucijner monniken kerken en kloosters
stichtten. In 1599 is deze stichting vernietigd in
den oorlog van Pasoeroehan tegen Balambangan.
Twee K.M. ten "N.0. van het tegenwoordige Pa
naroekan wordt een plek in de desa Koetabedah
(= verwoeste sterkte) nog genoemd „bèntèng”.
Volgens Bosch (no. 8) heette Panaroekan destijds
Poerwonggo en de groote kota Tokèngan en had
de vorst, die destijds al nabij de Oostkust resi
deerde, bökël’s in het binnenland, zooals te Maketëp bij Kademangan en te Kepatihan bij
KasÖmëk in het Poegersclie.
Balambangan kreeg in dezen tijd economische,
cultureele en matrimoniale betrekkingen met
Bali. Volgens Van der Tuuk zijn vele der op
Baligevonden Oud- en Middel-Javaansche hand
schriften van Balambangan afkomstig, zooals de
Wariga (tijdrekenkundig werk) en do wetboeken.
Francis Drake, die in Maart 1580 op zijn ver
maarde wereldreis Balambangan even aandeed,
noemde den vorst Radja Denan. Thomas Cavendish hoorde in 1588, ter plaatse vertoevende, van
aldaar wonende Portugeezen eenige bijzonder
heden over liet land. Korten tijd daarna legde
de stokoude Santa Goena de regeering neer en
ging ergens in het binnenland als kluizenaar leven.
Zijn zoon en opvolger werd in 1596 met een
leger van 8000 man aangevallen door den gou
verneur van het in 1587 door Sénapati van Mataram veroverde Pasoeroehan. Toen de Hollan
ders op hun eerste scheepvaart naar Oost-Indiö
(J595—’97) op 17 Januari 1597 voor Balamba
ngan kwamen, was deze woeste oorlog in vollen
gang. Uit de journalen van dien scheepstocht
en de latere Hollandschc berichten weten wij
daarvan een en ander. Eerst werd Panaroekan te
vergeefs belegerd. De vorst van het toen nog
onverdeelde Bali te Gólgól verleende hulp, maar
kon niet beletten, dat Balambangan in 1600 of
begin 1601 werd ingenomen en de Ilindoesche
vorst niet geheel zijn geslacht werd vermoord
(no. 1Ó, De Jonge, II, 201 n. 1).
Wij vinden nu den vorst van Bali een halvo
eeuw lang als leenheer van Balambangan en de
hier dan hoerschende regenten zijn waarschijnlijk
van Balischo afkomst. Dat zij regenten en geen
onafhankelijke vorsten waren blijkt uit de titels,
waarmee zij warden benoemd (Patih, Dipati en
derg.). Het was ook in deze halve eeuw, dat do
vele veroveringstochten van Mataram naar Balambangan, die zich in 1636 en 1639 zelfs tot
Bali uitstrekten, door hun wreedheid en woest
heid den grond legden tot den onbluschbaren
haat van de Balambanganners jegens de Mata
ram mors. Do buitengewesten van Balambangan
gingen daarbij telkens van de eene in de andere
hand over, maar het is Mataram nooit golukt
het laatste bolwerk van het £iwaïsme op Java
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voor goed te veroveren. De verzwakking van
Mataram en dc toeneming van de macht der
Compagnie heeft zulks belet, geenszins de hulp
en de kracht van den leenheer, want ook de Déwa
Agoeng van Bali zag spoedig zijn rijk verbrokke
len en zijn macht slinken, zoodat hij zich met
Balambangan weinig kon inlaten en onvoldoende
hulp zond.
Vcrwoestingstochtcn naar dit land, op last
van Soeltan Ageng van Mataram (1613—1646)
ondernomen, zijn bekend van 1625, 1636—’37,
1639, 1645—’40; op last van Amangkoe Rat I
(Soesoehoenan Tëgal Wangi 1646—’76) van 1647.
De bijzonderheden dier tochten gelijken alle op
elkaar. De Compagnie hield er zich buiten, hoe
dikwijls haar ook hulp werd gevraagd. Balam
bangan geraakte ontvolkt, vooral in de buiten
districten, door oorlogsellende en het naar Mata
ram meevoeren van bevolking (bojong). Moor
den en branden stonden bij de krijgsvoering
voorop; zich blijvend vestigen kon de Mataramsche heerschappij niet. Bij den tocht van 1639
werd het rijkje Sënggoeroeh vernietigd, maar
ook dit betcekende geen vestiging van Mataram
in het Malangschc.
Alleen in 1646 gelukte het den Matarammers
de residentie van Balambangan te veroveren en
den verdediger der stad Ki Mas Kembar, zoon
van den gesneuvelden of vermisten vorst, met
veel buit en talrijke andere bojongan’s naar
Mataram te voeren,waar hij tot boepati (regent)
van Balambangan werd aangesteld. Onmiddellijk
na den dood van Soeltan Ageng maakte de Déwa
Agoeng van Bali zich weer van Balambangan
meester en de nieuwe boepati erkende hem weer
als leenheer.
De nieuwe Soesoehoenan van Mataram zette
dadelijk eene groote land- en zee-expeditie op
touw om Balambangan te heroveren (1647).
Dit gelukte na bloedige gevechten. Ki Mas Kem
bar wist te ontkomen naar Bali; 1500 bojongan’s
werden naar Mataram overgevoerd, doch onder
weg te Tadji aan hun lot ovcrgelaten, daar de
eene bevelhebber der Javaansche troepen over
leed en de andere zelfmoord pleegde, omdat hij
een smadelijke doodstraf vreesde bij terugkeer
te Plórèd als gevolg eener paleis-revolutie. Ki
Mas Kembar dorst terug te keeren naar Balam
bangan, doch de oorlogstoestand tusschen Bali
en Mataram bleef voortduren. Dit leidde o.a.
tot hot zenden van een Coinpagniesgezantschap
onder Jacob Bacharach door den G. G. Reiniersz
naar Bali (1651), ten einde een aanvallend ver
bond tegen Mataram te sluiten met Bali. Toen
Bacharach echter te Gèlgèl kwam was de oude
Déwa Agoeng juist overleden; successietwisten
en eene grcnzenloozc verwarring volgden, het
Balische rijk viel uiteen, zoodat Bacharach onvorrichtcrzake moest vertrekken.
Omstreeks 1655 kwam Taicang Aloen aan het
bestuur. Hij was een zoon van Pangéran Tanpaoena van Ke<jawoeng, in wien men waarschijn
lijk don bovengenoomden Mas Kembar heeft te
zien. Of in diens residentie hot bovengenoemde
Ivoeta Kéjawocng in het Poegërsche, dan wel een
nieuw Këjawoeng in de Oostelyke kuststreek is
te zien blijkt niet. In elk geval was Tawang Aloen
de laatste bewoner dezer residentie en vr\j zeker
is hij do stichter en naamgever geweest van de
nieuwe residentie Matjanpoetih in de wildernis
van Soedyamara (desa Malar, ten N. van Raga-
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djampi); mogelijk hebben ook volgende vorsten
de plaats vergroot. Aan den grooten omvang
en de sterkte van den nieuwen rijkszetel (zie
Krom, no. 5, 11 bl. 409—416; 429) kan men zien,
dat Balambangan in dien tijd zijn hoogsten bloei
beleefde. Pangéran Tawang Aloen is de nationale
weldoener en held voor de bevolking gebleven.
Zijn naam behield een fascineerenden invloed op
het volk tot lang na zijn dood.
Toen in het laatste levensjaar van Amangkoe
Rat I van Mataram (Tëgal Wangi 1646—’76)
van alle zijden de opstanden tegen dezen tiran
losbarstten sloot ook Tawang Aloen met troepen
Balambanganners en Baliërs zich bij diens be
lagers aan. Aan de ernstige onlusten van 1676—
’SO in en om het Mataramsche rijk had ook Ba
lambangan zijn deel, maar Tawang Aloen bleef
hardnekkig weigeren aan de uitnoodiging der
Compagnie te voldoen om den nieuwen Soesoehoenan Amangkoe Rat II als zijn suzerein te
erkennen. Hij was en bleef volslagen onafhan
kelijk en draagt, ook in officieele Nederlandsche
stukken, nu den titel Socsoehocnan.
Inmiddels begon de bekende Socrapati (zie:
JAVA, Geschiedenis) zijn rol te spelen op Midden-Java. Amangkoe Rat II, door de Compagnie
gered en op den troon geholpen, verleende asyl
aan dezen bittersten vijand der Compagnie. De
G.G. Camphuys zond in 16S5 Jeremias van
Vliet, den vroegeren onderhandelaar met Ba
lambangan, weer naar dit rijk om een offensief
verbond te sluiten tegen Soerapati. Tawang Aloen
weigerde hierin te treden. Toen evenwel Soerapa
ti machtig begon te worden, zijn rijk Pasoeroehan
stichtte en de Westelijke regentschappen van
Balambangan begon te veroveren werd de zaak
anders voor hem. Tawang Aloen zond nu in 1690
gezanten naar jSoerabaja en Djapara om Compagnieshulp tegen Soerapati tc~ vragen. De G.G.
Camphuyszond deze gezanten terug in gezelschap
van den kapitein Jan Barvelt en den luitenant
Jan Francen alsgevolmachtigdeonderhandelaars.
Op 14 Sept. 1691 kwamen dezen te Matjanpoctih
aan en vier dagen later overleed plotseling Ta
wang Aloen. Volgens de Babad Balambangan
(no. 15) werd zijn lijk neergelegd in de wildernis
van Mletjoetjan; volgens Valentijn werd het
den 13den October (dus 25 dagen na zijn dood)
verbrand, waarbij 270 van zijn 400 vrouwen wer
den geofferd.
Zijn dood was het sein tot een successiestrijd,
waarbij de pretendenten steun zochten óf naar
de zijde Compagnie en Mataram, öf bij Balische
vorsten, Soerapati en de andere Compagnies
vijanden.
Uit den strijd kwam als vorst van Balamba
ngan te voorschijn Pangéran Dipati Matjan naPoera (of Mantja-na-Poera), die zich een nieuwe
dalem liet bouwen te Widjènan en deze Balam
bangan noemde, verder Zuid dan Matjanpoctih.
Hij bleef zes jaar regeeren en was Compagniesgezind, doch moest het aanzien dat zijn regent
schappen Panaroekan, Djëinbër en Malang aan
Soerapati bleven en door verwanten van dezen
werden bestuurd.
In 1697 wendde zich Mas Poerba, de nog
jeugdige zoon van een in 1691 gesneuvelden
kroonpretendent, tot den vorst van Boelèlèng
Goesti Ngoerah Pandji Kertanagara, bijge
naamd Sakti, met het verzoek om hulp ten einde
zijn oom van den troon te stooten. Bij dezen

eerzuchtigen vorst, den nationalen held der Boelèlèngers, was hij aan het rechte kantoor. Met
behulp van Karangnsëm en van diverse vijanden
der Compagnie' eri vrienden van Soerajiati werd
een expeditiecorps gevormd, dat op twee punten
in Balambangan landde en Mantja na Poera ver
dreef. Deze vluchtte naar Prabalingga en verder
Westwaarts, ging later over tot den Islam en
werd, toen hij het waagde naar Balambangan
terug te keeren, op last van zijn neef en opvolger
vergiftigd.
Mas Pocrba werd dus nu vorst van Balamba
ngan, doch onder suzereiniteit v,an Boelèlèng en
onder den naam van Pangéran Danoerèdja of
P. Mangkoenagara (gelijkbeteekenende namen),
bij de Baliërs Déwa Njocrga. Het terugkeerende
Boelèlèngsche leger zou 800 Balambanganners
hebben mcegevoerd, benevons de „rijkssieraden”
(m. a. w. de souvereinitcit ging over aan Boelèlèng). De nieuwe vorst-leenman bouwde zich
een nieuwe koeta in de wildernis Kebroekan te
Latëng, nabij Oeloe Pampang (tegenwoordig
Tratas) en niet ver van Widjèrvin.
De anti-Compagniespartij was dus aan het
bestuur gekomen, Balambangan was zijn onaf
hankelijkheid kwijt en had zijn buitendistricten
verloren aan de Soerapati’s,/
. . , ; t *
P. Danoerèdja regeerde "$9 jaar (1697—1736). / ; /
'
Hij voelde zijn ondergeschiktheid aan Boelèlèng
als efen last, zocht toenadering tot de Compagnie,
speelde tegenover zijn leenheer een dubbelzinnige
rol, die in 1726 tot een open oorlog met Boelèlèng
leidde. Op dat tijdstip was de radja van Boelèlèng
in oorlog met den Goesti Agoeng van Mëngoewi.
Het einde dezer vechterijen was, dat de laatste
in 1729 Balambangan in bezit nam en aldus leen
heer werd over dit rijk.
Bij den dood van P. Danocrèdja, wiens lijk
werd „bijgezet” te Toeban en later verbrand,
stelde de Goesti Agoeng van Mëngoewi den min
derjarigen zoon van den overledene Mas Noeweng tot opvolger aan onder den naam Pangéran
Danoeningrat, of Mungkoeningrat, wat hetzelfde
beteekent, ook bijgenaamd Pangéran Djingga
(1736—1764). In 1745 aanvaardde hij in persoon
het bestuur.
Zijn bestuurstijd werd gpkenmerkt door aller
lei onlusten, die wij stilzwijgend voorbijgaan. De
kusten van Balambangan werden wijkplaats voor
allerlei Compagniesvijanden. Ook rebelleercnde
Chincezen, na den Chineezenmoord te Batavia
van 1741 en de daarop gevolgde gebeurtenissen
een wijkplaats zoekend, vestigden zich in grooten
getale te Oeloe Pampang en vormden een ele
ment, dat zijn rol speelde in de latere gebeurte
nissen. Gevallen van strandroof en moord, ook
op Eurqpeesche schepen en schepelingen, kwa
men op de kust van Balambangan voor, maar de
Gouverneur van Java’s Noordoostkust te Spmajrang Hartingh adviseerde—hoewel de voldoening,
dié hij ambtelijk optredend ontving, niet voldoende
was — om die zaken maar te laten rusten. Zon
der oorlog met Balambangan en Mëngoewi zou
er toch niets aan de zaken zijn te veranderen.
Meer leed had P. Danoeningrat van zijn jon
geren broeder Mas Sirna, gewoonlijk Wong
Agoeng Wilis genoemd, geboren uit eene Balische
moeder en verwant aan den Goesti Agoeng van
Mëngoewi. Deze stelde zich aan het hoofd der
Balische partij en was bij de bevolking zeer po
pulair, zoodat Danoeningrat hem afzette als
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patih en door een zijner zonen verving. De
leenheer bemoeide zich meer en meer met de in
wendige aangelegenheden van Balambangan;
Danoeningrat’s macht werd een schaduw.
Toen hij in .1763 tot tweemaal toe door zijn
leenheer naar Mengoewi werd opgeroepen be
greep hij, dat zijn leven gevuar liep en dat hem
niet anders oversehoot dan zich te werpen in de
armen der Compagnie en deze zijn land aan te
bieden.
Hij vluchtte naar Pasoerochan en via de instan
ties kapitein Van Hogewitz te Pasoerochan, ge
zaghebber Hendrik Breton te Soerabaja en Gou
verneur Van Ossenberch te Semarang, die allen
Balambangan wilden bezetten, kwam de zaak
bij den G.G. Van der Parra, die van het plan niets
wilde weten.
De arme Danoeningrat moest aan zijn noodlot
worden overgelaten; van den een naar den ander
weggeloodst kwam de zwerver in Balambangan
terug. Hier had hij alle gezag verloren. De
Goesti Agoeng van Mëngoewi had er direct be
stuur ingevoerd onder zekeren Banjoe Alit, die
kort daarna vervangen werd door de Mëngoewische Goesti’s Ngoerah Ktoet Kaba-Kaba en
Koeta Bedah. Zijn broer Wilis was overgebracht
naar Mëngoewi en daar geinterneerd in de poeri
te Kaba-Kaba.
Eenige weken na zijn terugkeer werd ook
Danoeningrat met zijne familie opgevat, naar
Mengoewi overgebracht en daar bij eene ver
wante geinterneerd. Een jaar heeft hij daar ver
toefd. Waarschijnlijk om de Compagnie niet meer
dan noodig was tegen zich in het harnas te jagen,
liet de Goesti Agoeng den onttroonden vorst niet
direct dooden, maar werd een intrigue geënsce
neerd om hem door de bevolking te doen afma
ken. Onder het lichtgeloovige volk werd de meening gesuggereerd, dat eene toen juist lieerschende epidemie te wijten was aan de aanwezigheid
der vreemdelingen uit Balambangan. Op zekeren
dag in 1764 werd Mangkoeningrat met al zijn
volgelingen door de opgezweepte bevolking van
de desa Moenggoe naar de nabijgelegen haven
plaats van Mengoewi, Sèsèh, gesleept en daar
op het strand werden allen gedood door middel
van lansen, krissen en knuppels. Mangkoening
rat zelve kwam om onder de lanssteken van
zekeren Ki Doebocr.
De lijken der slachtoffers, naar opgegeven
wordt 80 in getal, werden in zee geworpen. Tot
den huidigen dag geldt het toonecl van deze
furie voor de bevolking van Sèsèh als een ge
vloekt oord. Er is een boctc-tempeltje opgericht
voor de godheid „Allah”, waarvan de bewaker
geen varkensvleesch mag eten. De bevolking be
schouwde Mangkoeningrat dus blijkbaar als Mo
hammedaan, misschien terecht.
Aan hot bloedbad ontkwamen de gelijkgradige
vrouw van Danoeningrat, genaamd Mas Ajoe
N a-wang sa ai met hare drie dochters en haar zusje
en twee jongere broers van 8 en 7 jaar, Mas Alit
en Mas Talib (of Mas Sangot), die later Compagniesregonten van het latere Banjoewangi zijn ge
worden. De Goesti Agoeng zond deze gespaarde
vrouw en kinderen naar Balambangan terug,
waar zij in armoede leefden. Toen drie jaren later
(1767) de Compagnie Balambangan veroverde,
zochten allen een schuilplaats bij den Panömbahan van Bangkalan Tjakra Adiningrat VI, die
daarop met de weduwe huwde. De laatste heeft
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het land, waar zijeens koningin was, nooit teruggezien. De Compagnie wilde dit niet om politieke
redenen, toen haar jongere broers regenten waren
van Banjoe wangi.
Alzoo waren in 1764 rijk en dynastie van Ba
lambangan voor goed gevallen.
De Mëngoewisehe stadhouders voerden in
Balambangan een zoo echt Balisch wanbeheer,
dat de bevolking liever de Compagnie zag ko
men dan bestendiging daarvan te dulden. Het
liefst zou zij echter haar nationaal bestaan onder
Mas Wilis zien herleven. Deze werd echter nog
vastgehouden door den Goesti Agoeng van
Mengoewi.
De Compagnie, hoewel wetend wat er in het
nieuwe Mëngoewisehe wingewest omging, hield
zich afzijdig, totdat haar langs verschillende
wegen ter oore kwam, dat Engelschen van de
situatie partij trokken, onderhandelden met de
bestuurders van Balambangan, het juist in op
komst zijnde Badoeng en Karangasëm (die van
Mengoewi werd'~doorBinnenlandscKe onlusten te
zeer in beslag genomen) en in die landen opium,
geweren en lijnwaden verhandelden tegen provisiën en hout. Bovendien hadden de vijandige
Chincezen zich geconcentreerd aan de monding
van de rivier Pangpang (Lo Pangpang, later tot
Oeloo Pampang verbasterd), nabij de koeta
Latëng, en wilden deze vestiging aan een bende
Mandareezen in handen spelen, en verder bleven
allerlei vijandige elementen op verschillende
punten aan de kust gevestigd.
Op voorstel van den Gouverneur van Java’s
N.O. kust, Johannes Vos, besloot nu de G.G. in
Straat Bali te doen kruisen tegen Engelschen en
andere ongewenschte elementen, maatregelen te
nemen tot beveiliging der grenzen van ’s Compag
nies gebied, een post te vestigen aan Straat Bali
en — wat later een ernstige fout bleek — een
Javaansch hoofd over Balambangan aan te stel
len. Bovendien begingen de plaatselijke Compagniesbestuursambtenaren later een nog ern
stiger fout door van de Inlandsche bestuursamb
tenaren te verlangen, dat deze het oude geloof
zouden verwerpen en den Islam aannemen. Zij
konden zich maar niet losmaken van de gedach
te, dat de heidensche bevolking als zoodanig proBalisch en anti-C'ompagniesgezind was, en dat
een overgang tot den Islam een anti-Balische
en pro-Coiupagniesgezinde stemming zou wek
ken. In werkelijkheid werd het volk alleen be
wogen door haat tegen de Javanen en de be
geerte naar een rustig, zooveel mogelijk natio
naal bestaan. De ware Bali-Hindoeschc en aan
de Compagnie en den Islam vyandige stemming
werd alleen gevonden b\j de talrijke „përanakan’s”, kruiselingen van Baliërs en Balambanganners, die later bijna alle weer op Bali terecht
kwamen.
De voor dien tijd sterke expeditie onder Erdwijn Blanke en Caspar Bodewijk Troponcgro,
commandanten van Semarang en Pasoeroehan,
versterkt door 2000 Madooreezen, verzamelde
zich 25 Fobruari 1767 te Kabanjar op Madoera;
do hoofdmacht trok van Panaroekan uit over
land; een deel der expeditievloot zeilde recht
streeks naar Banjoealit. Zonder al te veel moeite
werden de voornaamste punten van tegenstand
veroverd; do Inlandsche bevolking bood geen
tegenweer on stelde zich onder twee verwanten
van den laatstcn, verinoordon vorst Mas Anotn
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en Mas Teka of Wc ka; de blokkade van Straat
Bali belette de overkomst van Balische hulp
troepen; de Chincezen, Boegineezen en Mandaroezen onderwierpen zich; de beide Balische
stadhouders vonden naar Balischen trant met
al de hunnen hun eind in een „poepoetan'1 en op
31 Maart 1767 deed Blanke zijn intocht in Lo
Pangpang. De Compagnie was meester van het
oude rijk. Blanke nam maatregelen voor een
gematigd bestuur van het land en beveiliging
van zijn troepen.
Gouverneur Vos besloot nu (waarschijnlijk
eigener autoriteit) om de voormalige WestBalambangansche districten, in 1G97 voor goed
aan de afstammelingen van Soerapati gelaten,
te veroveren, vooreerst om de roofzieke Bangkalansche hulptroepen weg te krijgen en ook om
dat vooral Karta Nagara van Loemadjang vij
andig was opgetreden, asyl verleende aan ge
vluchte Baliërs en over zee Balische versterkingen ontving en zijn rijk openstelde voor de vij
anden van de Compagnie en den Soesoehoenan
van Mataram, waarvan vooral de Mataramsche
rebel Pangéran Singasari (Praboe Djaka) in de
grensdistricten der Compagnieslanden roofde en
brandde.
Troponegro deed een waarlijk heroïschen tocht
met zijn troepen, onder ongeloofelijk moeielijke
omstandigheden, door Loemadjang en ten Zui
den om den Sëméroe heen, waarna hij zich kon
vereenigen met de van Pasoeroehan uit gezonden
troepen onder den commandant van die plaats
Gondelagterwijl kapitein Frans Bcrnard van
Uounold de wegen van Malang en Ngantang uit
naar het Noorden bezette. Óp 2 September 1767
eindigde een hevige slag tegen de benden van de
bestuurders van Malang en Loemadjang bij Goeboeg Klakah op de N. W. helling van den Sëméroe,
die door Troponegro werd gewonnen ten koste
van zware verliezen en met weinig nuttig resul
taat. Het einde van de hardnekkige guerilla in
deze streken was, dat Karta Nagara van Loe
madjang en Malaja Koesoema van Malang
den dood vonden; Pangéran Singasari met fa
milie en volgelingen voorloopig op Edam werden
geïnterneerd en Loemadjang, Malang met Ngan
tang en Porong tot Compagniesregentschappen
werden gemaakt.
In Oost-Balambangan liepen de zaken inmid
dels verkeerd. Blanke, die te Banjoealit zijn
verblijf had ingericht, overleed reeds in Juni
1767, binnen 3 maanden na zijne overwinning.
Zijn opvolger was Adriaan van Rijke met Cornelis van Biesheuvel als secundus.
De Goesti Agoeng van Méngoewi had de hoop
Balambangan weer terug te krijgen niet opge
geven. Nu werd zijn neef, de bovengenoemde
Wong Agoeng Wilis, zijn werktuig. Deze ver
zocht, onder voorgeven in Méngoewi niet goed
te worden behandeld, aanneming door de Com
pagnie, doch wachtte geen antwoord af, kwam
te Gradjakan aan de Zuidkust met een groep
Balische edelen- aan wal en vestigde zich in de
dalem van zijn vermoorden halfbroer te Latëng. Van Rijke liet hem, om welke redenen dan
ook, met rust tot hij bemerkte, dat het volk on
willig werd in het verrichten van hcerendienst,
dat Wilis voeling hield met Malaja Koesoema in
Malang, Balisch geld en Engclsehe geweren uit
deelde, weer een aanhang kreeg vaii Baliërs
en përanakan’s, Chineezen, Boegineezen en

Mandareezen. Op 21 Maart 1708 brak het oprocr
tegen de Compagnie openlijk uit; zelfs de in
middels tot regenten aangestcldc Mas Ahorn en
Mas Weka liepen over naar Wong Agoeng Wilis,
den afstammeling van Tawang Alocn. Lo Pangpang werd weer het middelpunt van dc vijande
lijke macht en het verzet; Van ltijkc werd in zijn
fortje te Banjoealit nauw ingesloten. Met groote
moeite werd een leger bijeengebracht onder den
Gezaghebber van Soerabaja Mr. Johan Everard
Coop a Groen, die na zwaren strijd op 13 Mei
1768 het sterk verschanste Lo Pangpang kon
heroveren en vijf dagen later Koeta Lateng kon •
nemen en verbranden en uit het materiaal een
fort oprichten, waarin bezetting werd gelegd.
Eenige dagen later viel Wong Agoeng Wilis in
zijn handen; deze werd (met de verraderlijke
regenten en een groot aantal andere politieke
gevangenen) naar Edam overgebracht en van
daar later naar Rosengain (Banda).
Van hier wist hij later te ontvluchten naar Séran en bereikte van daar Bali weer, waar hij
spoedig daarna overleed (vóór 1780).
Twee aan de Compagnie trouw gebleven landsgrooten, Soeta Nagara en Wangsèngsari, wer
den tot regent aangesteld en „gepersuadeerd”
over te gaan tot den Islam. De bezettingen wer
den vastgesteld op slechts 74 man voor OostBalambangan, verdeeld over Lo Pangpang als
hoofd vestiging, Koeta Lateng en Banjoealit, 21
man voor Loemadjang, 14 voor Malang en 29
voor Ngantang.
Na het vertrek van Coop a Groen bleef de
majoor Colmond als hoofdcommandant te Lo
Pangpang, tot hij in Sept. 17G9 den overleden
Coop k Groen tijdelijk als gezaghebber van Soe
rabaja moest vervangen. In dien tijd nam Col
mond tal van harde maatregelen voor het volk:
opeischingen van den oogst, verbranding van
wat niet kon worden meegevoerd, zware heerendiensten aan de versterkingen zonder voedselverschaffing, wachtdiensten ter controle van
de Baliërs. De gevolgen waren hongersnood,
ziekten, groote sterfte, vluchten naar de wil
dernis en haat bij het landvolk tegen de Com
pagnie, een haat die tevoren niet had bestaan.
Na Colmond’s vertrek werd Van Biesheuvel resi
dent te Lo Pangpang met Schophoff als secun
dus. De sterfte der Europeanen in de garnizoentjes was angstwekkend. Balambangan werd een
oord der verschrikking.
Do bodem was weer gunstig toebereid voor
de kuiperijen van den Goesti Agoeng van M6ngoewi. In Mei 1771 ontdekte Van Biesheuvel
nog tijdig cene samenzwering van de beide re
genten Soeta Nagara en Wangsèngsari met
Méngoewi om Balische troepen onder zekeren
Goesti Tangkas een inval te laten doen in Ba
lambangan. Verbanning naar Ceylon van de re
genten en hun aanhang was het eind. Mr. Picter Luzac, op het eind van 1769 tot Gezagheb
ber van Java’s Oosthoek aangesteld, benoemde
een trouw gebleven patih, Djaksa Nagara, tot
regent, doch Gouverneur Vos keurde dit af en
benoemde den patih van Soerabaja Karta VVidjaja, ook Karta Nagara genoemd, tot eersten
regent. Doch op het eind van 1771,.toen het
hieronder te vermelden oproer al in vollen gang
was, werd deze maar teruggeroepen „omdat de
Balambanganners hardnekkig geen Javaanschen
regent wenschten”.
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In de volgendo maand, Juni 1771, ontdekte
Van Biesheuvel opnieuw een complot, vormoedelijk ook in Mëngoewi op touw gezet, van een
sergeant en eenige soldaten van Lo Pangpang
met een aantal ontevredenen, bedoelende het
fort af te loopen, de wachtschepen op de reedc te
bemachtigen en over te steken naar Bali. De
sergeant werd neergelegd, het garnizoen ver
wisseld. De boekhouder van het fort sneuvelde
bij het handgemeen.
In Juli 1771 werd Vos door Joliannes Robbert
van den Burgh vervangen als Gouverneur van
Java’s N. 0. kust en onmiddellijk daarop begon
de 14-maandsche bloedige strijd tegen de tot
ellende gebrachte bevolking, opgezweept door
fanatieke priesters en „adjar’s” (kluizenaars,
godsdienstleeraars, asceten), militair gesteund en
geleid door Baliërs, een strijd waarin de bevol
king voor het eerst en het laatst haar nationale
wezen krachtig verdedigde, maar die haar bijna
tot zelfvernietiging voerde.
Het begin der beweging was eene duistere
vrouwengeschiedenis in en om den dalem van
den regent Djaksa Nagara, die tot gevolg had,
dat deze een ondergeschikt persoon, zekere
Rem pek of Rëmpak, die hem in den weg stond,
van het leven wilde berooven. Rëmpëk vluchtte
daarom naar het oude bergheiligdom Bajoe op
de helling van den Raoen, waar ook Tawang
Alocn had vertoefd en zijn aanhang had gekre
gen in moeilijke dagen, en gelegen nabij Songgon, nog ongeveer twee uur boven Indrawana
(Derwana). Eenig muurwerk nabij Songgon is
vermoedelijk van dit Bajoe overgebleven (zie no.
4 bl. 123, no. 2547). In dit gewijde oord ging
Rëmpëk in de leer bij den adjar Ropo.
Weldra ging het gerucht door het land, dat
do geest van den in 17G8 verbannen en bij de
bevolking nog steeds populairen Wong Agoeng
Wilis in het lichaam van Rëmpëk was gevaron;
hij kreeg van zijn volgelingen titel en naam van
Pangéran en zelfs Soesoehoenan Djagapati; in
een Babad Balambangan wordt hij als een af
stammeling van den grooten Tawang Alocn en
eone Balische vrouw uit Pakis (Badoeng) voor
gesteld. Honderden gezinnen trokken naar Bajoe,
bleven er, ontgonnen er gronden, zelfs de meeste
inwoners van Lo Pangpang, met medeneming van
wapens. Pogingen van Van Biesheuvel en Schophoff om de menschen in der minne tot terugkeer
te bewegen stuitten steeds af op den tegeneisch:
de dood van RÖmpëk’s doodsvijand Djaksa Na
gara, torugkeer van den verbannen regent Soeta
Nagara. Als actieve leiders van dc beweging
worden genoemd de adjar’s of bapa’s ( = vader,
aanspraaktitcl) Ropo, Enda en Larat.
In Augustus trad Van Biesheuvel met de hem
tor beschikking staande middelen militair tegen
Bajoe op, met het gevolg dat hij noderlagen leed,
de bevolking nu bijna in zijn geheel tot don
pseudo-Wilis overliep en Van Biesheuvel militaire
hulp aanvroog. Deze verscheen onder de luite
nants Imhoff on Montro; op 22 Sept. leed Jmhoff
een zware nederlaag; zyn inlandscho troepen de
serteerden. Nieuwe troepen worden gevraagd en
verkregen en Van Biesheuvel besluit tot ver
woesting van het land om do rebellen door hon
ger on gebrek tot overgave te dwingen.
Inmiddels werpt zich eene vrouw in WcstBalambangan als door een geest bezielde 'op en
brengt ook daar de bevolking tot opstand tegen
Supplement.

de Compagnie; de hoofden van Poegër en Söntong (bij Banda wasa) volgen deze' „keizerin” en
weldra loopen duizenden vijanden heb land aan
weerszijden van den Raoen af. De posthouder
Steenbergen te Dj omber moet terugtrekken; de
kleine bezetting, in 1768 op Noesa Baroeng ge
plaatst, wordt omgebracht; de wegen naar Panaroekan afgesneden. In West-Balambangan
kon het oproer spoedig worden onderdrukt en de
luitenant Fischer Poegër en Djömbër weer be
zetten, maar in Oost-Balambangan sloèg de
pseudo-Wilis zelfs hot beleg voor Koeta Latëng
met behulp van 300 overgekomen Baliërs uit
Djëmbrana...
’ Alle beschikbare troepen van Java en nieuw
geworven korpsen, tot tweeduizend wapendragenden, worden nu bijeengebracht onder de ka
piteins Reijgers en Heinrich.
Eer deze troepen te Lo Pangpang zijn aange
komen, overlijdt Van Biesheuvel in begin No
vember 1771 en Hendrik Schophoff wordt eerste
resident. Het gelukt den commandanten nog in
November de- voorraadschuren der rebellen te
vernielen, dc baai van Gradjakan, hun operatie
basis en de landingsplaats der Balische helpers,
te bezetten en den vijand tc dwingen het beleg
van Koeta Latëng op te breken. Pardonbrieven
aan de bevolking worden uitgevaardigd in de
ijdele hoop den invloed van den heilige te ver
zwakken. Op 14 December valt Reijgers het
oordeelkundig versterkte Bajoo aan. Op IS Dec.
wagen de Bajoeërs een woedenden uit val, die
do Europeanen verraste. Een verschrikkelijke
nederlaag is het gevolg. Slechts enkele Europe
anen brengen er het leven af. Den 20sten trekken
de treurige overblijfselen van het leger Koeta
Latëng binnen onder leiding van Alap-Alap, een
kapitein der Madoereezen, die zich dapper had
den gedragen. Reijgers was al dadelijk zwaar aan
het hoofd gewond en stierf te Lo Pangpang; de
luit. Van Schaar, de commandant van Koeta
Latëng, sneuvelde. Naar men zegt werd zijn lijk
door de woeste tegenstanders gekookt en gege
ten; de kornet Tinne sneuvelde eveneens, dc
vaandrig Ostrousky werd zwaar gekwetst.
Het was ónmogelijk verder te ageeren. De
sterfte onder de weinige ovorgesehoten mili
tairen was zeer groot en do enkele overlevende
officieren lagen allen ziek.
Ook Rëmpëk, de pseudo-Wilis, had in dezen
strijd een wond gekregen, waaraan hij later
stierf.
Het werd Augustus 1772 eer een met de groot
ste moeite bijeengeschraapt leger van 5000 man
onder Heinrich en de persoonlijke leiding van
Van den Burch naar den verren Oosthoek kon
trekken. De Bajoeërs stonden nu geheel onder de
leiding van Baliërs; dezen en do bapa’s bleven
onverzoenlijk, hoewel een hevige epidemie bin
nen Bajoe woedde. Opnieuw was dus wapenge
weld noodzakelijk. Heinrich handelde thans met
zooveel beleid, dat de vesting Bajoo hom 11 October 1772 in handen viel.
Zoo was dan het gezag der Compagnie hersteld
ten koste van de zwaarste offers. Maar het land
was verwoest en do bevolking aanzienlijk gedund.
De resident Schophoff heeft vermoedelijk wreed
heden begaan; Van den Burch begreep, dat thans
mildheid on zachtheid op haar plaats waren.
Niettemin bleven or onverzoenlijkè- „Latëngers”
rondzwerven, dio weigerden den nieuwen staat
15
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van zaken te erkennen. Een deel van hen, die in
de wildernis waren gevlucht, kwam om van el
lende. zoovclen dat de lucht der ontbindende
lijken tot verren afstand hinderlijk was. Nog in
1800 vond de tijd. wnd. resident Palm 200 zulke
verwilderde mcnschcn. die hij over de omgelegen
desa's liet verdoelen. In 1781 stond onder deze
zwervende heidenen een nieuwe pscudo-Wilis op,
een priester of adjar, die zich Pangéran Singa
noemde en zich in betrekking wilde stellen met
de vorsten van Mengoewi en Djëmbrana; in
1797 smeedde een zekere Mas Sekar eene sa
menzwering om de Hollanders te Banjocwangi te
vermoorden en de Baliërs in te halen. Deze zaak
was vermoedelijk op touw gezet door den Goesti
van Djëmbrana en had zelfs vertakkingen tot
ver buiten Bali. De hulp van Bali bleef uit, daar
de havens van Wcst-Bali toen juist werden ver
ontrust door Bocgineezen. Eenigc ijlings uit
Soerabaja cn Semarang te hulp geroepen com
pagnieën maakten aan het oproer een einde.
De laatste aanval van Bali op Java was de dwaze
onderneming van den vorst van Boelèlèng in
Februari 1814, tijdens het Engelsche tusschen
bestuur (zie no. 17 bl. 1062), die haastig van
Banjocwangi werd weggeslagen.
Na de tragische gebeurtenissen van 1771 en
1772 werd de taak van pacificatie, herstel en
wcderbevolking ter hand genomen. Een eerste
en wijze maatregel was het aanstellen tot regent
van een afstammeling van Tawang Aloen, n.l.
den in 17G4 bij den moord tc Sèsèh gespaard ge
bleven Mas Alit, onder den titel en naam Raden
Toemfnggocng Wira Goena (1773). De G.G. ge
lastte uitdrukkelijk, tegen het gevoelen vanLuzac
in, dat geen enkele rechtstreeksche of zijdelingsehe maatregel mocht worden genomen om hem
tot het aannemen van den Islam te dwingen.
Evenmin mocht men zich bemoeien met het
verdrijven der priesters van het oude geloof;
dezen moesten ongestoord worden gelaten in het
uitoefenen van hun godsdienst. De nog slechts
17-jarige regent vestigde zich voorloopig te
Bentjoeloek, nabij Koeta Latëng. Negen jaar
later kwam hij ongelukkig aan zijn eind. Op reis
naar Semarang om de verpachtingen bij te wonen
en den Gouverneur de gewone hulde te brengen
werd zijn vaartuig tusschen Toeban en Lasëm
door zeeroovers aangevallen en de regent dood
geschoten. Zijn broer Mas Talib (Sangot) volgde
hem op onder denzelfden titel en naam.
In Wcst-Balambangan werden nieuwe hoof
den aangesteld te Pradjëkan, Sën^ong, Djëmbër en Sabrang, met behoud der oude indeeling.
In 1779 werd deze veelhoofdigheid vervangen
door één regentschap te Poegér onder den Pasoeroehanschcn regentszoon Toernènggoeng Prawira
Diningrat, nabij de Compagnicspost te Klatak.
Van 1774 tot ’7G werden residents- en regentszetels van Oeloe Pampang en Bentjoeloek over
gebracht naar het verder Noordelijk gelegen punt,
dat van ouds Banjoewangi heette, naar de be
kende daaraan verbonden legende van Sri
Tandjoeng, en zulks in de eerste plaats om de
Baliërs beter in het oog te kunnen houden, in de
tweede plaats om gezondheidsredenen. De ver
sterkingen te Oeloe Pampang en Koeta Latëng
werden geslecht; aan het nauwst van Straat Bali
te Këtapang-Kaliboentoe eene kleine sterkte ge
bouwd.
Voor een overzicht der vele kunstmatige po-

gingen om Balambangan weder tc bevolken
door middel van gedwongen emigratie van Ja
vanen, van opzending van gestraften en prostituée’s, en door kunstmatige en natuurlijke emi
gratie van Madoereezcn zie men no. 17 bi. 1003
v. v. Buiten het Banjocwangische bleek wederbcvolking met Balambanganncrs onmogelijk; er
was geen Javaansehc kern meer voor een zoo
groot gebied.
Als residenten hebben achtereenvolgens in
Banjocwangi — gediend:
Oost-Balambangan
April-Juni 1767 Erdwijn Blanke, overlijdt;
Adriaan van Rijke; Coop a Groen (wnd.), Colmond (wnd.) tot Sept. 17G9; C. van Biesheuvel,
overlijdt 1771; Sehophoff, overlijdt 1777; Dijk
man, overlijdt 177S: P. Microp, overlijdt 1781:
Keyscl, overlijdt 178G; Becker, overlijdt 1788;
C. de Harris, overlijdt 1800; J. C. van Wikkerman tot na 1805; L. Jansen, was landdrost in
1811; tijdens het Engelsche tusschenbestuur
Capt. Neight, Gapt. Clarke en Lieut. Davis; na de
restauratie weer Van Wikkerman. In 1826 werd
Banjocwangi als afdeeling bij Besoeki gevoegd;
in 1S49 een zelfstandige assistent-residentie; in
1866 ccne residentie; in 1882, bij de instelling van'
de residentie Bali en Lombok, weer eene afdee
ling van Besoeki. Van 1849 tot 1882 had het be
stuurshoofd tevens als commissaris toezicht op de
zaken van Bali en Lombok.
Literatuur. 1. H. E. Steinmetz, Oudheidk
beschrijving van de afd. Bondowoso, Tijds. Bat.'
Gen. XL, 1898, bl. 1; 2. Notulen Bat. Gen. 1890
bl. 87, ib. 1903, bl, 55; 3. Oudheidk. Verslag jJ121,
bl. 56—59 en elders; samenvatting in: 4. Rap])^,
Oudheidk. Dienst 1923, In vent. Hindoe joïïclTnP
den III, 1923, bl, 97, 123, en in: 5. Krom, rnTr£aU.
de Hindoe-Jav. kunst, 2e uitg. 1, bl. 123.; O.Nfigarakj'tagama, vert. door Dr. Kern,_ uitgave
Dr. Krom; 7. Brandes, Pararaten, 2de uitg.
1920; 8. Bosch, Aant. over de Afd. Bondowoso,
Tijds. Bat. Gen. 1857, bl. 469; 9. Groeneveldt,
Notes of the Malay archipelago and Malacca,
comi)iled from Chinese sources. Vh. Batav. Gen.
XXXJ.X 1880; 10. De Jonge, De opkomst van
het Ned. gezag in Oost-Indië, II, V, VIII, X, XI,
XII, XI II pass.; II. Dagh-Register van ’t passec rende enz. pass.; 12. Leupo, Het gezantschap
naar Bali.... in 1633, Bijdr. Ind. Inst. 2—I (V),d
1850, bl. 1; 13. Idem, Bali 1597. Oopy van ’t
gheene ick enz. (Aernout Lintgensz). Ibid bl. 203;
14. Rouffaer. en Ijzerman, De eerste schipvaart
enz. ’s-Grav. 1915, 184;.15. Brandes, Verslag over f,
een Babad Balambangan met Nalezing. Tijds.
Bat. Gen. 37, 1894, bl. 325 en 38, 1895, bl. 282;- '' A
10. Idem, Overeen Babad Balambangan in tern- \ /
bang, ib. 35, 1892, bl. 453; 17. O. Lekkerkerker, Balambangan. Indische Gids 1923, bl. 1030.
Hierin een volledig overzicht van de geschiedenis
van Balambangan, waarin o. a. ook is verwerkt
eene „Beschrijving van Bali en Banjocwangi
door den commandant te Banjocwangi J. 0. van
Wikkerman, 1805”, berustend op het Algemeen
Rijksarchief, Engelhard-bundel Jnv. 149.
Over het latere Banjocwangi: Epp, Banjoc
wangi, Tijds. v. N. I. 1849, II, 241; Eenigc mededeclingcn omtrent Banjocwangi, Bijdr. Ind.
Inst. 111—1 (XIII, 1800) 337; Van Hoêvoll,
Reis over Java, Madura en Bali, II 1851, bl. 184
v.v.; E. Stöhr, Die Provinz Banjuwangi, Abhandl. Scnckenb. Naturf. Ges. IX, 1874; Orohydrografische beschrijving van de afdeeling
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Banjoewnngi. Tijcls. v. Nijv. cn L. in N. I. 48,
1894, bl. 354; L. F. van Gent, De afd. Banjoe
wangi. M. k. Jaarv, Top. Dienst in N. I. Vil over
1911, bl. 199: Broersma, Besoeki, een gewest in
opkomst, Amsterdam 1913.
AARDRIJKSKUNDIGE ONDERZOEKINGEN.
(Vervolg II 125, 240; A 200.) Bij een overzicht
van hetgeen op aardrijkskundig gebied in den Ar
chipel gedaan is, mag vermelding van wat aldaar
door den hydrographischcn dienst is verricht niet
ontbreken, al kan grootcndeels volstaan worden
met verwijzing naar en aanvulling van de artike
len HYDROGRAPHIE (zie aldaar) en ZEE
KAARTEN (zie aldaar). Deze dienst, welke sinds
1858 onafgebroken bezig is geweest met de stel
selmatige opneming van den archipel, en de meer
een incidenteel karakter dragende hydrographische onderzoekingen, welke vóór en na dat jaar
gedaan zijn, hebben thans het nauwkeurige beeld
van de kustlijnen en van het reliëf van den zeebo
dem voor het grootste gedeelte voltooid. Daarme
de is niet alleen de bouwstof verkregen voor de
zeekaarten en zeemansgidsen, welke een veilige
vaart mogelijk maken,doch daarnevens een grond
slag voor tal van studiën op oceanographisch,
aardrijkskundig en geologisch gebied. Ruwweg
geschat hebben de werkzaamheden 170 schipjaren van onverpoosden arbeid in beslag genomen,
en, voortwerkende met vier schepen als thans ge
schiedt, mag een eerste voltooiing der hvdrographische opneming van den archipel in 1934 te gemoet gezien worden.
De Groote Soenda-cilanden zijn opgenomen op
de Zuidkust van Java na; van de Kleine Soendacilanden ontbreekt slechts de ZO. kust van Ti mor.
De Sërmatagroep is voltooid; aan de Babar- en
Taniinbar-eilanden wordt gewerkt. De opneming
van de Boeroe- en Geramgroep is aangevangen,
doch zal met die van de aangrenzende kleine ei
landen nog jaren werk vereischen; echter zijn de
Kei- en Aroc-eilanden reeds opgenomen. Halinahéra is voltooid op den Zuidelijken uitloopcr na;
voorts ontbreken nog de opnemingen van de Batjan- en Ombi Majorgrocp, van de Soela-eilanden
"en van den Sangi- en Talaudarchipcl. Misoöl cn
omgeving is zoo goed als gereed; van NieuwGuinca moeten nog slechts de Schouten-eilandcn
worden opgenomen, zoomede de Noordkust van
bewesten de Mambéramo-delta tot de grens cn de
Zuidkust van beoosten de Etna-baai tot de grens.
In later jaren zijn als moderne hulpmiddelen
voor de opneming de draadlooze tijdseinen en liet
vliegtuig ingevoerd. Voor de lengtebepalingen
met behulp van die seinen wordt voornamelijk
het tijdsein gebruikt, dat door Malabar (nabij
Bandoeng) ’s nachts wordt uitgezonden. Ook liet
tijdsein van Funabashi (Japan) wordt gebruikt.
Vergelijking dor beide seinen op één der opncmingsvaartuigon deed reeds oen fout van onge
veer 9" in de lengte van Batavia vermoeden, vóór
dat de uitkomsten van de recente waarnemingen
van het wetenschappelijke tijdsein te Bordeaux
op het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch
Observatorium te Batavia bekend gemaakt zijn.
Het resultaat dezer waarnemingen plaatst Bata
via 9,/,2 Westelijker dan in 189(5 is aangenomen.
De draadlooze lengtebepalingen geven belangrijk
nauwkeuriger uitkomsten dan de vroegere, waar
bij de tijd door chronometers word overgedragen.
Zoo vond b.v. Hr. Ms. opnomingsvaartuig Tydeman in 1923, dat Ambon 23" Oostelijker ligt dan
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in 1800 cn ’67 door Dr. Oudemans uit de lengte
van Makasser is afgeleid. De naam van dezen
eminenten observateur staat borg, dat destijds de
verkrijgbare nauwkeurigheid bereikt is. Het vlieg
tuig wordt voorloopig nog slechts gebruikt om
uit de lucht naar gevaren te speuren, welke bij de
opnemingen niet gevonden zijn. Het heeft daar
voor o.a. zijn bruikbaarheid bewezen, doordat in
1921 binnen het uur het onbekende rif benoorden
Billiton gevonden werd, waarop eenige maanden
te voren het Japansche stoomschip Riojum Maru
vergaan was. Door het opnomingsvaartuig Van
Gogh was toen reeds één dag tevergeefs naar het
gevaar gezocht. Ook het grootscheepsch vaarwa
ter langs de NO.kust van Banka en gedeelten van
Straat Soenda zijn stelselmatig door vliegtuigen
afgezocht. Fotographische opnemingen uit vlieg
tuigen zijn echter nog niet in den archipel toege
past. Naast dit onderzoek door vliegtuigen zal bij
de herziening der oudere opnemingen ook hetsystcmatisch afdreggen van die gedeelten der kust
zeeën, waar het voorkomen van koraal- en steen
riffen samengaat met minder doorzichtig water,
op het programma der opnemingsvaartuigen
moeten geplaatst wordcn.Tot nu toe is die metho
de slechts sporadisch met geïmproviseerde toe
stellen toegepast, o.a. ter reede Socrabaja, waar
op die wijze nog in 1919 twee onbekende steenen
werden gevonden. Bij de herziening zal echter ge
bruik van de vervolmaakte, groote inrichtingen,
zooals in Amerika op groote schaal toegepast
worden, aanbeveling verdienen. Voor een stelsel
matig onderzoek der diepzee wordt veel ver
wacht van het in ontwikkeling zijnde echolood,
waarmede de diepte tijdens de vaart kan worden
afgeleid uit het tijdsverloop tusschen het rcchtstreckscho geluid van een ontploffende patroon
en de weerklank daarvan tegen den zeebodem.
Vooral voor zeer groote diepten, waarvan de be
paling door middel van loodlijnen verbazend veel
tijd kost, zal dit een ideale methode zijn. Het on
derzoek zal in de eerste plaats van waarde zijn
voor een nauwkeurige kennis der geologische for
matie van den archipel.
Voorts is de hydrographisehe kennis van den
archipel vermeerderd door onderzoekingen van
het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Ob
servatorium te Batavia. Genoemd moeten wor
den de waarnemingen der getijden en de uitkom
sten van de studie van deze door Dr. J. P. van der
Stok, destijds directeur dier instelling. Van der
Stok heeft de getij beweging in den archipel, wel
ke omstreeks 1840 als te ingewikkeld beschouwd
werd om verklaard te kunnen worden, aan de
hand der moderne theorie ontleed en daarbij een
zoo helder inzicht in haar mechanisme gegeven,
dat tegenwoordig de archipel tot die streken der
aarde behoort, waarvan de getijden hot best be
kend zijn. Zijn arbeid heeft niet alleen mogelijk
gemaakt, dat voor de voornaamste havens gere
geld getijtafels kunnen worden uitgegeven, waar
in van uur tot uur de to verwachten waterstanden
vormeld zijn, maar tevens heeft hij een methode
helpen uitdenken, waarmede zolfs uit korte
waarnemingsrecksen van niet langer dan 15 etma
len de constanten van een getij mot voldoende
nauwkeurigheid benaderd kunnen worden. Deze
methode wordt op do opnemingsvaartuigon ge
bruikt cn, dank zij het oorspronkelijk werk van
Van dor Stok en dat, hetwelk op die vaartuigen
in zyn voetsporen is gedaan, is thans vaneen 200-
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AARDRIJKSKüNDIGEONDERZOEKINGEN—ALOR.

tal plaatsen in Nederlandsch-Indië het getij met
genoegzame juistheid bekend.
Ook het ruwe materiaal voor de kennis van
winden en strooinen, voorkomende in honderden
scheepsjournalen, is door Dr. Van der Stok be
werkt. De resultaten zijn neergelegd in zijn in zeevaartkringen goed bekend werk „Winds and
Weatlier, Currents, Tides and Tidal streams in
the East lndian Arehipelago”, in 1S97 versche
nen.
Niet onvermeld mag nog blijven hetgeen ge
noemd observatorium verricht heeft op het ge
bied van het magnetisch onderzoek, waardoor de
scheepvaart nauwkeurig kennis heeft gekregen
van de kompasafwijking. De uitkomsten van liet
onderzoek zijn vervat in de uitgave „Magnetic
survey of the Dutch East Indies 1903—1907”.
Een magnetische heropneming van den Archipel
is in 1916 aangevangen. De uitkomsten dezer hermeting zijn in 1919 in het Natuurkundig Tijd
schrift van Nederlandsch-Indië verschenen. J. L.
AKAR BAHAR. Onder de vindplaatsen van
akar bahar dient ook Nieuw-Guinea vermeld te
worden, in het bijzonder de riffen bij Soëk cn
Roemberpon. Ook door de Papoea’s werden
armringen van akar bahar gedragen als voorbe
hoedmiddel tegen krankheden, in het bijzonder
tegen rbeumatische aandoeningen. De Noemfoorsche naam is Arwalm. Naar het heet, bevat
de echte akar bahar radium; vandaar het vrij
algemeene gebruik van deze armbanden als
middel tegen rheumatiek, niet alleen door de
inheemsche bevolking, maar ook onder de Euro
peanen. Op de meeste pasars vormen de akar
bahar-armbanden tegenwoordig een veelgezocht
handelsartikel; ook heeft geregeld eenige uit
voer naar Nederland plaats. Een gevolg van de
vraag ernaar is, dat er meer en meer vervalschingen in den handel worden gebracht.
ALANG LAWAS. Thans geen afzonderlijke
nagari, doch kampoeng met pasar, deel uitma
kend van de nagari Halaban. De vroegere pasanggrahan bestaat niet meer.
ALOR. Eiland gelegen N. W. van Timor,
daarvan gescheiden door de 27 K.M. breede
straat Ombaai. Het eiland is zeer bergachtig en
is oud vulkanisch met op sommige plaatsen koraalkalk daarover. De vulkaanvorm spreekt nog
duidelijk uit den vorm van de Piek van Kolana,
in het O. deel van het eiland (ruim 1000 M.) en
het eilandje Poera, gelegen in de straat tusschen
Alor en Pantar. Het overige terrein bestaat uit
zeer onregelmatig liggende ruggen, toppen en
steile ravijnen. Op het geheele, ongeveer 00 mijl
lange eiland bevindt zich slechts een hoogvlakte,
die van Tanglapoei, gelegen Westelijk van ge
noemden Piek.
Het eiland is verdeeld in 5 landschapjes, alle
nog in het genot van het zelfbestuur. De Radja’s
hebben allen de korte verklaring geteekend.
De bevolking is een waar mengelmoes van
stammen, uitgeweken van de verschillende an
dere eilanden van den Timor-archipel. Behalve
in O. Alor, waar deze menschen zich ook in het
gebergte vestigden, zijn deze stammen meestal
aan de kust blijven wonen. Het spreekt van
zelf, dat bij een zoo groote verscheidenheid van
bevolking er ook een groote verscheidenheid van
talen bestaat.
Er valt daardoor een scherp onderscheid te
maken tusschen kust- en bergbevolking. Uit-

gezonderd in O.Alor, waar zoo goed als do gehcelc bevolking overging tot liet Christendom,
zijn de bergstammen heidenen, terwijl de kust
bewoners Mohammedanen zijn. Do bergbewo
ner is uitsluitend landbouwer en jager (her
tenjacht, uitsluitend gebruik van pijl en boog).
De kustbewoner daarentegen vindt zijn be
staan, behalve in den aanlog van kleine tuinen,
in de vischvangst en den ruilhandel met de berg
bewoners. Do landbouwer pleegt op grooto schaal
roofbouw. Om de twee jaar verandert hij van
tuin en laat dan zijn grond G jaar braak liggen.
Daardoor heeft een grooto ontbossching plaats
gehad, en zijn de hellingen der bergen hoofdzakclijk begroeid met alang-alangcn laag struikgewas.
Slechts in O. Alor vindt itien nog bosschen van
eenige uitgebreidheid, behalve de eucalyptusbosschcn, die meestal staan op grond, welke voor
beplanting ongeschikt is. Er wordt uitsluitend
maïs en padi geplant. In gunstige jaren wordt
van beide voedingsgewassen uitgevoerd. De
verdere uitvoer van het eiland bestaat uit copra
en verschillende boschproducten als kanari,
bijenwas, kemiri, die door de bergbevolking wor
den verzameld en aan de Chineesche handelaren
verkocht. De uitvoer heeftsteeds plaats naar Makasser. De kustbewoners leven in geheel open
kampongs. Op enkele plaatsen treft men nog oude
muren aan, doch dit is uitzondering. De bergkampongs stonden ter betere verdediging steeds
op de hoogste toppen en waren altijd alleen te
naderen langs een smal en steil pad. Ook de
tuinen werden altijd op de steilste hellingen aan
gelegd, doch langzamerhand heeft de bevolking
zich meer en meer op de lagere en meer bereik
bare gedoelten gevestigd. De reden hiervan is,
datsinds de vestiging van ons daadwerkelijk gezag
een einde is gekomen aan de vroegere stroopcrijen en overvallingen. De dorpen tellen van 20
tot 300 inwoners. Het vruchtbaarste godeelte
van het eiland is het Oostelijke gedeelte, hot
minst vruchtbaro hot schiereiland, dat wordt
gevormd door de 9 mijl diepo baai van Kabola.
Dit schiereiland bestaat geheel uit koraalrots
en is met het overige gedeelte van het eiland
verbonden door een 4 K.M. breede, slechts 10 M.
hooge landengte.
Het betaalmiddel was vroeger niet anders dan
de mokko, een koperen trom in den vorm van
een diabolo met een viertal handvatten. Nu het
geld meer en meer ingang vindt, wordt de mokko
hoofdzakelijk gebruikt als huwelijksgift. Er be
staan misschien een 30 tal verschillende soorten
van mokkos, terwijl de waarde varieert van 2 tot
1000 gulden. Volgens overlevering werden de
eerste mokkos in don grond gevonden, dit zijn
dan ook de dure soorten. De andere werden
door de Makassaarsche en Boegincesche prauwvaarders ingevoerd en als ruilmiddel gebruikt.
Aan do achterlijke bevolking werd dit betaal
middel veel te hoog in rekening gebracht. De
koperwaarde van een mokko, onverschillig welk
soort, wisselt van 5 tot 10 gulden, on de bewer
king is meestal zeer primitief.
Aan de Kabola buai ligt de ondorafdoelingshoofdplaats Kalabahi, standplaats van den ge
zaghebber; er ligt een militair detachement ven
2 brigades (40 man). Kalabahi wordt eens in de
maand aangedaan door de K.JP. M., en wol dooi
de boot van de Makasscrlijn. Alle handel heoft
dan ook uitsluitend plaats mot Makasser. In het

_

1
?

■ BI

-

ALOR—AMPËNAN.
jaar 1922 werd uitgevoord voor een waarde van
/ 95000 en ingevoerd voor een waarde van
I 85500.
AMABI. Landschap op het eiland Timor, bchoorendo tot de onderafdceling Koepang van de
afdeeling Zuid-Timor en Eilanden der residentie
Timor en O. Is, met behoud van zijn zelfstandig
heid als gemeente, toegevoegd aan het landschap
Koepang.
AMANATOEN. Landschap, met Amanoeban
de onderafdceling Zuid-Midden-Timor vormend.
In 1908 werd dit landschap vergroot met Anas
(zie aldaar). Bevolking en bestaansvoorwaarden
zijn dezelfde als van Amanoeban. De zelfbestuurder, evenals die van Amanoeban/van niet-Timoreesche afkomst, zou 2ijn intrede hebben gedaan
in dit landschap, terwijl hij bedekt was met goud,
vandaar de naam Amanatoen (Ama = vader,
mnatoe = goud). Een andere lezing zegt, dat de
zelfbestuurder omringd was door honderd dap
pere mannen (Ama = vader, natoen = honderd)
aldus de „vader van honderd” genaamd.
AMANOEBAN. Landschap, deel uitmakend
van de onderafdceling Zuid-Midden-Timor, af
deeling Noord- en Midden-Timor, residentie
Timor en O; begrensd door den Oceaan en de land
schappen Amanatoen, Amarassi en Rollo. De
bevolking drijft ladangbouw (hoofdzakelijk maïs)
en veeteelt (paarden en karbouwen); de huis
industrie levert als beste producten kralcnwerk,
weefsels en vlechtwerk. Zijn naam moet het
landschap ontleenen aan den vreemden bestuur
der, die van het land aan de andere zijde van
de zee (pah oef), vermoedelijk Rote, kwam;
amanoeban beduidt vader (ama) der wolken
(noeban).
AMBERBAKÈN. Landstreek aan do N.-kust
van de „Vogelkop” (Nieuw-Guinca). Vruchtbare
laagvlakte. Wordt bewoond door een volksstam,
behoorende tot do binncnlandcrs. De Noemfoorcn
hebben aan de kust nederzettingen. Reeds in
1850—’OO verbouwde do bevolking rijst (ludangs).
Zoowel de Radja-Ampat als de Doré-Baai, Noeinfor en Biak kochten hier hun rijst. Door don vogelhandel raakte de rijstbouw op den achter
grond. Do ankerplaatsen zijn Warbemi, Imboani,
Warpapcri en Sau-Korom. Van hier leiden wegen
naar hot binnenland.
AMBÈRPON, (t. r. Roomberpon). Eiland bij de
'Westkust der Gcelvinksbaai, dicht onderdon
vasten wal van Nieuw-Guinea en waarschijnlijk
vroeger met dezon vereenigd. De Nocmfoorsche
legende over Noori vermeldt een grooten water
vloed in deze streken. Do oorspronkelijke naam
van het eiland was Arwaïm. Nadat de stam dor
Roomberpon (oen der vier hoofdfamiliën dor
Noemfoorcn) zich hier gevestigd had, ging do
naam van de familie over op hot eiland. Door
verkeerd verstaan werd dit Roomberpon vorhaspcld tot Amborpon. Aan de Noordkust en
Oostkust woont nog de stam der Roomberpon.
Aan do Zuid- en Westkust zijn nederzettingen der
Windesiërs. Do smalle straat, die het eiland
scheidt van de vaste kust, is o. in. rijk aan spon
sen en akar bahar, dat in hot Noeinfoorsch ar
waïm heet.
AMBOELOMBO of KEO-VULKAAN, een werk
zame kegel in Midden -F1 pres, 2149 M. hoog, die
nog geregeld rookt. Teckoning bij Wichmann,
Tijdschr. Aardr. Gon. 1891. Do top werd be
zocht en is bedekt met vulkanische asch en losso
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blokken andesiet. De krater is het bost te bereiken
van uit kampong Warikeo. Bij de grootste solfatoren zijn dunne korsten zwavel afgezet, die ech
ter niet van economische bcteckenis zijn.
AMFOAN. Een zolfbesturend landschap op het
eiland Timor, behoorende tot de onderafdceling
West-Midden-Timor der afd. Noord- en MiddenTimor, res. Timor en O. Het is bekend wegens
den grooten uitvoer van was.
AMOERANG. Onderafdceling van de afdee
ling Menado der gelijknamige residentie, bevat
tende de districten Amocrang, Kawangkoan en
Ratahan (nieuwe acHninistratievo indeeling van
1921). De standplaats van den controleur is Amoerang aan de golf van dien naam (zie aldaar). De
cïistrictshoofdplaatscn zijn respectievelijk Amocrang, Kawangkoan en Ratahan. De voornaamste
rivieren zijn de Poigar, de grensrivier tusschen de
Minahasa en Bolaang Mongoudou, de Ranoiapo (de stroom der góden), de grootste rivier
van de Minahasa, de Ranowangko en de Maroeascy. Do onderafdceling wordt doorkruist
door smalle doch zeer goede wegen, waarvan de
voornaamste zijn:
1°. van Amocrang via Toempaan, Tanga wangko naar Menado (korte verbinding -f- 59 K.M.)
2°. van Amocrang via Toempaan, Kawangkoan
Sonder, Tomohon naar Menado (lange verbin
ding ± 80 K.M.).
2b. Bij Kawangkoan is een zijtak van den weg
welke naar Langowan, Kakas en Tondano voert.
3°. van Amocrang—Motoling.
4°. van Amocrang—Poigar.
De bevolking leeft geheel van de opbrengst
harer klapperboomen, ladangs en sawah’s, welke
laatste meer en meer in aantal toenemen.
Behalve de gewone gewassen (maïs en rijst)
wordt koffie en tabak geteeld.
De onderafdceling is zeer bergachtig en vul
kanisch. Het bevolkingscijfer bedraagt ± 90.000
zielen, nagenoeg allen Christenen, die Tontemboansch, Tomboeloesch en Tonsawangsch spre
ken.
AMOERANG."?Hoofdplaats van de gelijkna
mige onderafdceling, zetel van den controleur en
een hulpprediker, met een bevolking van ±
4500 zielen, waaronder 30 Europeanen, 1000 Chineezen en 40 andere Vreemde Oosterlingen. De
Inlandschc bevolking bestaat hoofdzakelijk uit
Mohammedaanscho en Christen burgors. Do han
del is in de laatste jaron zeer toogenomon, ge
tuige hetgrootc welvarende Chineeschc kamp. De
booton dor K. P. M. doen deze plaats geregeld
aan. Do notto tonnon-inhoud der binnongokoinon
en uitgogano schepen bedroeg in 1922 ± 000.000
M3.
Do pasar wordt druk bezocht door kleinhan
delaren van de omliggende negorijen. De natuur
lijke grenzen ten Westen on ten Oosten zijn de
Ranoiapo on de Ranowangko.
AMPÉNAN. Havenplaats — do voornaamste
van het eiland — aan de Westkust van Lombok,
landingsplaats der expeditie in 1S94 en eerste
standplaats van don assistent-resident van Lom
bok. Het is een plaats., waar een groot aantal Chinccscho en Arabischo handelaren on cenigen van
anderen landaard, o.a. Bandjarcezenon één Euro
peaan gevestigd zijn, terwijl deNedorlandsch-Indische Handelsbank oen filiaal te Arapënan geopend
heeft. Te dezer plaatso bevindon zich driorijstpollerijen door motorischo kracht en door stroom
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gedreven, één klappcrolicfabriek en één beende
ren meelfabriek. Het aantal aangekomen en ver
trokken schepen bedroeg in 1921 : schepen op zeebrioven 1S6 met een netto inhoud van 629.591.54
M3. en 51S schepen op jaarpassen met een netto
inhoud van 14.131.34 M3. Voor 1922 bedragen de
ze cijfers: schepen op zeebrieven 1 99 met een net
to inhoud van 625.165.40 M3. en 415 schepen op
jaarpassen met een netto inhoud van 10.629.33
M3.
AMPIBABO, vroeger een zelfbesturend landscliap. sinds 1917 met de landschappen Kasimbar, Toriboeloe en Saoesoe vereenigd tot het
vergrootelanclscha]) Parigi (ondcrafdeeling Parigi
der afdceling Midden-Cclebes, residentie Mo
nade).
ANAS. Te voren een zelfstandig landschap,
thans, met behoud van zijn zelfstandigheid als
gemeente, een onderdeel van het grootere land
schap Amanatoen. waarbij het werd gevoegd in
190S. Ten deele oriënteert het zich naar ZuidBéloc. De bevolking is gemengd en spreekt veelal
zoowel Dawang (Timorcesch) als Tétoen (Béloeneesch).
ANDOENG (ten rechte: ANDONG). Berg (geen
vulkaan) van 1700 M. hoogte in Këdoe, ten
Noord-Oosten van Magélang. Werd op de oudere
top. kaarten: „Djoko Pekik” genoemd (niet Tjoko Pekik).
ANSOES. Groote kampong aan de Z. kust van
Japen (Geelvinks-baai), Nieuw-Guinea.
ANSOES-VOGEL. Variëteit van Paradisea
apoda, zeer gezocht om de bijzonder lange en
schoonc borstvederen. Deze variëteit komt alleen
op Japen voor. Aangezien Ansoes vroeger het
eenige station van de K. P. M. op Japen was,
noemde men de variëteit naar deze kampong.
ARDJOWINANGOEN. District van de afdeeling en het regentschap Ponqrogo, residentie Madlöen. Het is ondcrverdeeld in 4 onderdistricten
(Sambit, Mlarak, Sawo en Djêtis) en had begin
1923 een 59-tal desa’s. In 1920 bezat het, volgens
de uitkomsten van de in dat jaar gehouden volks
telling, eene bevolking van ruim 76.000 zielen,
w.o. 1 Europeaan en een 40-tal Chineczcn. Do
standplaats van het districtshoofd is Tamansari,
een gehucht van de desa Sambit. De priestcrschool te Karanggëbang is verloopen. De in het
district gelegen desa Tëgalsari is, behalve om de
„pësantrèn” (godsdienstschool), ook bekend om
de aldaar vervaardigde z.g. „dëloewang gendong”, d. i. Javaansch papier, verkregen door
kloppen van den bast van den gloegoc-boom. Dit
papier werd om zijn goede qualiteit uitsluitend
aangewend voor het vervaardigen van „Kitabs”
(godsdienstige geschriften), welke lange jaren
dienst moeten doen, doch in den laatsten tijd be
gint het meer en meer belangstelling te trekken,
niet alleen in Indië (bij Gouverncments-instellingen als Volkslectuur en Topographischen Dienst),
doch ook in Nederland en in Amerika.
ARFAKKERS. Alhoewel de binnenlanders van
Biak (Schouten Eilanden) in taal en zeden veel
verschillen van de Arfakkers van den z.g.n.
„Vogelkop”, noemt de Biaksche kustbevolking
ook hen Arfakkers.
ARFOE. Landstreek aan de N.-kust van de
„Vogelkop” (Nieuw-Guinea). De „Kasi”, die een
groot stroomgebied heeft, doch onbevaarbaar
is, mondt hier in zee uit. De landstreek gaf den
naam aan een Papoeschen binnenlandschen stam,

wiens gewoonten overeenkomen met die der
overige binnenlandsche stammen. Aan de kust
hebben de Noemfoorcn gedurende den Oost
moesson tijdelijke nederzettingen, van waaruit
zij handel drijven met de binnenlanders, tuinen
aanloggen en sagoe kloppen. Arfoc-si beteekent
Arfoe-zijlicdcn en Arfoe’s is een ver-Ilollaiulschte
meervoudsvorm.
ASAHAN. Afdceling van het gouvernement
Oostkust van Sumatra, verdeeld in do onderafdcelingen Asahan, Laboehan Batoe en Batoe
Bara. De hoofdplaats der afdceling Asahan, Tandjöcngbalai, is voor kleine zeeschepen de haven
plaats der streek, doch wegens verzanding van
de Asahan rivier werd een steiger gebouwd in het
5 K.M. benedenstrooms gelegen Tclok Niboeng,
waar de groote zeeschepen hun lading lossen en
tot welke plaats de spoorlijn van Médan naar
Asahan is doorgetrokken. De inkomsten der incn uitvoerrechten en accijnzen bedroegen in 1922
/ 693.000. De invoer bestaat uit: rijst, zout, ma
nufacturen, enz.; de uitvocr uit rubber, gambir,
thee, palmolie, copra en visch. Tandjoengbalai
is door een transportweg verbonden zoowel met
Médan en Pëmatang Siantar als met Bandarpoelau, Tandjocng Pasir en Mërbau. De weg naar
Bandar Pasir Mandogei aan de Silau-rivier is
vervallen, daar door den aangelegden Tobaweg
(Përapat-Pëmatang Siantar) de markten te Bandarpoelau en Bandar Pasir Mandogei van geen
belang meer zijn. Een aanvang is gemaakt met de
verbetering van het eeuwenoude Tobapad (Bandarpoelau-Toba), waardoor de bloei der beide
genoemde marktplaatsjes weder zal toenemen.
GeschiedeASSISTENTENREGELING.
n i s. De bedoeling eener assistentenregeling
voor de Oostkust van Sumatra, waarvan het
eerste ontwerp in 1917 werd gepubliceerd, was
om te trachten de aanvallen op assistenten door
koelies (contractanten volgens de koelieordon
nantie) der onderneming te doen verminderen.
Want — zoo redeneerde de Regeering, blijkens de
memorie van toelichting op het eerste ontwerp —,
de bestaande assistentencontracten maken het
mogelijk, dat de assistent te allen tijde, soms zelfs
zonder schadeloosstelling, wordt ontslagen; hij
volgt dus terwille van het behoud van zijn be
trekking alle bevelen van den werkgever op, ook
onredelijkc, waardoor hij onbillijk wordt tegen
over do koelies, die daarin een aanleiding tot een
aanval op den assistent vinden. Had de assistent
nu meerdere „bestaanszekerheid”, dan zou hij
vrijer zijn om dergelijke orders niet op te volgen,
maar dan moest er ook een regeling zijn, die hem
sterk deed staan tegenover den werkgever. Daar
in moest het ontwerp voorzien on in dien gedach
tengang waren in dit eerste ontwerp verschillende
daartoe strekkende bepalingen opgenomen. Er
moest een notarieel contract worden opgeinaakt.
De contracten mochten alleen vooreen bepaalden
duur en dan minstens voor één jaar aangegaan
worden. Hot tusschontijdsch ontslag van don
assistent werd bemoeilijkt door voor te schrijven,
dat de werkgever in dit geval een schadeloosstel
ling van één jaar salaris aan den assistent — indien er althans geen dringende redenen voor ont
slag aanwezig waren — moest uitbetalen, terwijl
de assistent bij verbreking van het contract een
schadeloosstelling van / 500.— moest betalen.
Verschillende onderwerpen, zooals het loon, het
winstaandeel, het verlof en de terugzending moes-
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ten in hot contract worden geregeld. De werk
gevers werden met zware straffen (tot / 10.000
boete) bij overtreding bedreigd.
Tegen deze opvattingen kwamen de plantcrsvereonigingen ter Oostkust, wier advies was ge
vraagd, in verzet. De praemisse, dat de aanvallen
op assistenten het gevolg van onredelijke bevelen
van den werkgever waren, werd onjuist geacht,
want die aanvallen waren het gevolg deels van
den misdadigen aanleg van verscheidene der koe
lies en ook van hardhandig optreden van de assi
stenten of van hun omgang met contraetvrouwen
van koelies der onderneming. Bovendien kon een
regeling nooit bestaanszekerheid geven, daar deze
afhangt van do wijze, waarop de assistent zijn
werk doet. Men wees op de noodzakelijkheid om
ook het sluiten van contracten voor onbepaalden
tijd mogelijk te maken en op de onbillijkheid om
een ongelijke schadeloosstelling voor partijen bij
tusschentijdschc verbreking vast te stellen. Ook
werd gevraagd om de mogelijkheid te openen een
proeftijdcontract te sluiten. Daar het ontwerp
verschillende voorschriften bevatte, die niets met
de poging om de aanvallen van koelies op assisten
ten tegen te gaan te maken hadden, doch alleen
een algemeene regeling van de rechtsverhouding
tusschen asisstenten en werkgevers bevatten,
kwam men er tegen op, dat een dergolijko rege
ling alleen voor de Oostkust van Sumatra werd
ontworpen, terwijl de rechtstoestand, waarin de
assistenten elders tegenover hun werkgevers ver
keerden, zeker niet beter, zoo niet slechter, was.
Hot ontwerp, dat in 1919 in den Volksraad
werd ingediend, (het tweede) bleek reeds in ver
scheidene opzichten gewijzigd te zijn, zoo b.v.
was de mogelijkheid gcope*nd contracten voor
onbepaalden tijd te sluiten, de straffen waren
verminderd en de Memorie van Toelichting liet
zich voorzichtiger uit wat betreft de mogelijk
heid van het tegengaan der aanvallen op assis
tenten.
Het ontwerp werd in den Volksraad behandeld
op 17 en 18 November 1919 (Handelingen bl. 35
—83) en bij die behandeling gaf de Rcgeeringsgemachtigde toe, dat de bedoeling van het ont
werp om de aanvallen op assistenten tegen te
gaan hypothetisch en indirect was, zoodat do
strekking alleen kon zijn om de rechtspositie van
den ussistent te regelen. In den Volksraad werd
ook nog aangotoond, dat de assistent aan een
dergelijke regeling geen bestaanszekerheid kan
ontleencn. Verschillende wijzigingen werden in
den Volksraad aangebracht. Dc vrije dagen, die
minstens twee moesten bedragen, werden op vier
gebracht, waarvan twee op een Zondag; terwijl
het ontwerp nog of een jaarlijksch binncnlandsch
verlof van één maand oischte öf een buitonlandsch verlof van acht maanden na zes jaardienst
tor keuze van den assistent, werden nu de werk
gevers verplicht beide vorlovon te geven; do drin
gende redenen werden uitgebreid, tegen de onge
lijke schadeloosstelling bij verbreking van de
overeenkomst door den assistent of door den
werkgever werd bezwaar gemaakt, enz. Wat hot
bezwaar betreft, dat alleen voor de Oostkust van
Sumatra een assistentenregeling werd noodig ge
oordeeld, door de Regeering werd te kennen
gegeven, dat dergolijko regelingen ook voor andere
buitengewesten alsmede voor Java zouden worden
ingevoerd.
Hot naar aanleiding dor behandeling in don
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Volksraad gewijzigde (derdo) ontwerp word aan
dc Regeering in Nederland toegezonden, waar do
regeling in een Koninklijk besluit zou worden afgekondigd. Ook in Holland werden weer wijzigin
gen aangebracht. Zoo werd dc schadeloosstelling
bij onrechtmatige verbreking van het contract
voor beide partijen gelijk gesteld, evenals dit in
het Nedcrlandsche arbeidscontract is geregeld,
het binncnlandsch verlof werd op 14 dagen ge
steld, de dringende redenen werden weer uitge
breid, verschillende voorschriften werden ver
klaard van dwingenden aard te zijn, d. w. z. dat
daarmede strijdige bepalingen in de overeen
komst nietig zijn, enz. In het Ind. Stb. van 1921
no. 334 werd het Koninklijk Besluit, de assisten
tenregeling va3tstcllende, afgekondigd.
Naar aanleiding van enkele gebleken onduide
lijkheden had in November en December 1923 de
behandeling in den Volksraad plaats van enkele
wijzigingen in de assistcntenregeling. Dc voor
naamste is, dat in art. 19 de ambtenaren van de
Arbeidsinspectie mede worden belast met de op
sporing van overtredingen der assistentenregelingen. Deze wijzigingen moeten nog in een Ko
ninklijk besluit worden vastgesteld.
Uit de uitlatingen der Indische Regeering in
den Volksraad mag worden afgeleid, dat dc assis
tentenregeling niet voor andere gewesten zal wor
den ingevoerd en dus de Oostkust van Sumatra
haar uitzonderingstoestand zal behouden. In 1923
werd nl. gepubliceerd het ontwerp van een nieuw
geünificeerd Burgerlijk Wetboek voor Ned.-Indië,
waarin ook de behandeling van het arbeidscon
tract voorkomt, vrijwel gelijk aan dc betreffende
regeling in het Nedcrlandsche B. W. en op 28
Juni 1923 deelde de Regccringsgcinachtigde in
den Volksraad mede, dat eerst de titel van het
nieuwe lnd. B. W., regelende het arbeidscontract
ingevoerd zou worden en eerst daarna speciale
regelingen voor verschillende groepen van werk
nemers zouden worden afgekondigd, indien al
thans na een grondig onderzoek de noodzakelijk
heid van een dergelijke speciale regeling was aan
gotoond.
Inhoud der regeling. Op 1 Maart
1922 trad do assistentenregeling voor do Oost
kust van Sumatra (Ind. Stb. 1921 no. 334, ge
wijzigd in 1924, welke wijzigingen echter zooals
hierboven reeds vermeld werd, nog niet afgekon
digd zijn), in werking. Do regeling, door de In
dische Regeering ontworpen, word bij Koninklijk
besluit vastgesteld, in verband met de omstan
digheid, dat de regeling afwijkingen van het In
disch Burgerlijk Wetboek bevat.
De regeling heeft tot doel de rechtsverhouding
vast te stellen tusschen werkgevers en assistenten
en wel alleen voor die ter Oostkust van Su matra en
dan nog slechts op ondernemingen, waar perso
nen volgens de koelieordonnantie (Ind. Stb. 1915
no. 421) in dienst genomen kunnen worden. De
werkgevers moeten met de assistenten, die op
dergolijko ondernemingen werkzaam zijn, een
schriftelijke (notaricelo of onderhandsche) over
eenkomst gesloten hebben (art. 1 al. 1) en een
afschrift van die overeenkomst uitgereikt hebben,
anders is de werkgever strafbaar (art. 19). In die
overeenkomsten moeten de volgendo ondorwerpen geregeld worden (art. 4): 1°. het loon, dat dc
assistent zal genieten, en ovontueelo andere voor
dooien, 2°. do soort van don bodongen arbeid,
3Ü. het eventueel aan don assistent toekomend
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aandeel in de winst der onderneming en de wijze,
waarop die winst wordt berekend, 4°. de dagen
der maand, waarop van den assistent geen arbeid
mag worden gevergd. De assistent heeft rechtop
vier vrije dagen per maand, waarvan twee op een
Zondag moeten vallen en mag zich op die dagen
vrijelijk op of buiten de onderneming bewegen.
Ten vijfde moet het contract de verlofsrcgeling
vermelden. De assistent heeft recht op veertien
dagen verlof na elk jaar dienst en op een verlof
van acht maanden na zes jaar dienst bij denzelfden werkgever. Een eenmaal verkregen recht op
verlof gaat niet verloren, al wordt de overeen
komst vóór dien ontbonden. De assistent heeft
liet recht die verloven in het binnenland of in het
buitenland door te brengen. Gedurende de ver
loven behoudt hij zijn volle loon. De assistent kan
reeds na vijf jaar dienst recht op een langdurig
verlof doen gelden, indien hij althans niet zelf de
overeenkomst opzegt of geen dringende reden tot
opzegging heeft gegeven; hij ontvangt dan het
evenredig deel van het loon, dat hij bij een verlof
van acht maanden zou verkregen hebben en de
duur is ook evenredig met den duur van het ver
lof waarop hij na volle zes jaar dienst recht zou
hebben. Ten slotte (Gde) moet het contract de
plaats in of buiten Ned.-Indic vermelden, waar
heen de assistent na het eindigen der overeen
komst kosteloos met zijn gezin en zijn lijfgoede
ren moet overgevoerd worden. Genoemde onder
werpen moeten geregeld zijn in de overeenkomst;
anders is de werkgever strafbaar (art. 19). Is een
onderwerp desondanks niet geregeld, dan wordt
het behecrscht door het plaatselijk gebruik of bij
gebreke daarvan naar billijkheid door den rechter
geregeld, behalve de plaats van terugzending; is
deze niet in het contract genoemd, dan mag de
assistent opgeven waarheen hij kosteloos met zijn
gezin en lijfgoederen wenscht overgevoerd te
worden.
De overeenkomst (art. 2) kan voor een bepaal
den tijd worden aangegaan doch nooit voor kor
ter dan één jaar, of voor onbcpaaldcn tijd, maar
ook dan met een minimum-duur van één jaar.
Alleen waneer een overeenkomst voor een proef
tijd wordt aangegaan, kan de overeenkomst kor
ter duren, doch dan niet langer dan vijf maanden ;
een dergelijk proeftijdcontract kan niet voor de
tweede maal met denzelfdcn assistent worden
aangegaan. De overeenkomst vooreen onbepaalden tijd (art. 2) eindigt door opzegging en wel
nadat vier maanden na de opzegging zijn ver
streken. Overeenkomsten voor een bepaalden
duur loopen voor denzelfdcn termijn door, indien
zij niet vier maanden voor den afloop van den
termijn zijn opgezegd. De werkgever of de assis
tent kan ook zonderden opzeggingstermijn in acht
te nemen de overeenkomst doen eindigen, doch
dan moet degeen, die dit doet, aan den ander
een schadeloosstelling betalen (art. 10 en 13) ge
lijk aan het loon van den assistent over vier
maanden, indien het een overeenkomst voor on
bcpaaldcn tijd betreft en bij een overeenkomst
voor bepaalden tijd zooveel maanden het loon
van den assistent als de overeenkomst nog had
moeten duren. Die schadeloosstelling is niet ver
schuldigd, indien de andere party in de tussehentijdsche verbreking instemt of indien er een drin
gende reden voor het verbreken van de overeen
komst bestond. Die dringende redenen worden
in de assistentenregeling genoemd (art. IJ en 12);
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zij komen nagenoeg geheel met de dringende
redenen in het Nedcrlandscho Burgerlijk Wet
boek (art. 1639?) en q) overeen. Met procftijdcontract kan te allen tijde ook zonder opzeggingster
mijn door oen dor partijen worden beëindigd,
zonder dat hieruit eenigo verplichting tot schade
loosstelling voortvloeit.
Voorts schrijft de regeling nog voor (art. 0),
dat de assistent recht heeft op kostolooze, behoor
lijke verpleging en gences-en heelkundige behan
deling, indien hij ziek is of door een ongeval wordt
getroffen, tenzij hij toen met verlof afwezig was,
terwijl de leden van zijn gezin mede recht hebben
in het ondernemingsliospitaal of het centraal
hospitaal, waarbij de onderneming is aangesloten,
opgenomen te worden, indien de behandelende
geneesheer dit noodig acht. De werkgever moet
(art. 5) de werkplaatsen zóó inrichten en het be
drijf zóó leiden, dat de assistent tegen gevaar
voor lijf en goed beschermd is, anders moet de
werkgever aan hem en bij zijn dood aan zijn gezin
of ouders de schade vergoeden; voorts moet de
werkgever (art. 7) desgewenscht een getuigschrift
aan den assistent uitreiken bij het eindigen der
overeenkomst.
De straf voor den werkgever is een boete voor
elke overtreding tot een maximum van / 1000.—.
De ambtenaren van de Arbeidsinspectie zijn mede
belast met de opsporing van deze overtredingen.
Literatuur: „De Planters” van 4 en IG Juli,
waarin werd gepubliceerd het eerste ontwerp der
assistcntenregeling met de Memorie van Toelich
ting; Critiek op het eerste ontwerp in de medcdceling No. 2 der Deli Planters Vereeniging van
Februari 1918 en in een brochure van Mr. P. H.
Schneider, voorts bespreking van het eerste ont
werp in „de Planter” van 20 Oetober 1917; Stuk
ken 2, 3, 4, o en 6 van onderwerp 2 der bijlagen
van de Tweede gewone zitting van den Volksraad
in 1919: het bij den Volksraad ingediende tweede
gewijzigde ontwerp, de Memorie van Toelichting,
het afdeelingsverslag, de Memorie van Antwoord
en de amendementen. Handelingen van de twee
de gewone zitting 1919 van den Volksraad pg.
35—83; Mcdedceling No. 9 der Deli Planters
Vereeniging van April 1920; artikelen in de Econ.
Stat. Berichten van 4 en II Augustus 1920;
Modedeeling No. 12 der Deli Planters Vereeni
ging van Feburari 1922 met bijlage; Stukken 1,
2, 3 en 4 van onderwerp G der bijlagen van de
tweede gewone zitting van den Volksraad in-/'
1923: ontwerp wijziging der Assistenten Regeling
met toelichting, afdeelingsverslag en Memorie
van Antwoord; artikel in do Econ. Stat. Bericht
ten van 12 Maart 1924.
H. J. B.
ATAPOEPOE. Uitvoerhavon van het Oostelijk
deel van ons gebied op Timor, onderafdeeling
Bóloo der afdcoling Noord- en Middcn-Timor.
Hot fort bestaat niet meer. Do plaats is gelegen
in de kleine vallei van Atapoepoo, een stuk aan
het Gouvernement afgestaan gebied. Do be
volking bestaat bijna uitsluitend uit Chineczen
en hunne koelies. Sinds den ovorgang van de bestuursstandplaats naar Atamboea is hot aantal
Chinecsche handelaren belangrijk verminderd.
BAA of NAMOEDALE. Havenplaats in de on
derafdeeling Roti, afdeeling Z.-Timor en Eil., re
sidentie Timor en Oud., gelegen aan de Westkust
van het eiland Roti, tevens standplaats van don
gezaghebber. Do vroeger hier govostigdo kweek
school voor Inlandseho onderwijzers ton behoeve
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van do landschaps- cn zendingsscholen is in Au
gustus 1922 naar Koepang verplaatst. Do hulp
prediker, tevens hoofd dier kweekschool, is daar
door mede van de plaats vertrokken. Er bevindt
zich thans een hulpprediker, die alleen voor de
zending werkzaam is. De plaats telde uit0.
1922 i 1200 inwoners, waarvan een achttal
Europeanen, een honderdtal Chineczen cn enkele
Arabieren.
BADA. Vroeger zelfbesturend landschap in
Midden-Cclcbes. Bij Ind. Stb. 1916, No. 722 werd
het met de landschappen Bësoa, Napoe en Tawaelia vcrcenigd tot het tegenwoordige land
schap Lore. Het vormt thans een district daarvan.
BAGAN SI API API. De uitvocr van visch,
garnalen en trasi bedraagt tegenwoordig (1924)
in totaal per jaar ongeveer 35 millioen K.G.,
waarvan naar Java ± 15 millioen K.G. In 1920
is het centrum weder geheel door brand verwoest,
doch zal spoedig weder geheel herbouwd zijn.
BAGOES KOENING. Was oorspronkelijk eenc
kleine nederzetting van Inlanders, hoofdzakelijk
potten- en pannenbakkers, ongeveer een half uur
stroomafwaarts van Palembang aan den rech
teroever der Moesi-rivier gelegen. Het verkreeg
meerdere beteekenis door de oprichting o. a. van
eene petroleum-raffinadcrij door de Petroleum
Mij. „Moesi-Ilir”, welke in April 1903 in werking
kon worden gesteld. Via de „Koninklijke Maat
schappij tot Exploitatie van Petroloumbronnen
in Ned. Indië” kwam dc exploitatie cn het beheer
dier raffinaderij in 1907 aan „De Bataafsche Pe
troleum Maatschappij.” Tegenwoordig is Bagoes
Kocningccn woningkwartier voor het Europeesch
en Aziatisch personeel van laatstgenoemde Maat
schappij, die het daar aanwezige tankenpark be
zigt voor den opslag van ruwe olie. De raffina
derij is buiten werking gesteld. Bagoes Kocning
behoort tot de gemeente Palembang.
BAJANG. Gebergte in Borneo’s Westcrafdecling; hoogste top 6. Nijoet, 1701 M. Op dc Z.
helling bevindt zich een klein meer, de Danau
Raoo, waaruit de Landak-rivier ontspringt onder
don naam van Tegenop. Ook heeft do Sam bas
rivier oj) dit gebergte haar oorsprong.
BALAPOELANG. District met gelijknamige
hoofdplaats van de contróle-afdeeling Protjot, afdeoling en regentschap Tegal van dc residentie
Pekalongan. Dc plaats Balapoclang is sedert
1886 door een spoorweg mot dc hoofdplaats Tögal
verbonden. Bovendien is inmiddels de verbin
ding met de hoofdlijn der S.S. van Batavia naar
Soera boja tot stand gekomen. Er is een suikerfa
briek van dcnzolfdcn naam. Men heeft in hot
district ook oen orfpachts-ondornoming. Het
heeft 3 onderdistricton met 35 desa’s en telde
in 1920 d: 78.000 inwoners, waaronder 90 Euro
peanen, 600 Chineczen on ruim 200 Arabie
ren en andero Vreemde Oostcrlingon.
BANDAR. District van het ontvoogde rogentsclmp Batang van de residentie Pekalongan.
Het hooft 3 óndordistricten mot 75 desa’s cn telde
in 1920 56.000 bewoners, waarondor slechts een
24-tal Europeanen en26 Chineczen. In ditdistrict
bevindt zich de landsfokkorij Tjepotto, welke
dekstieren voor do bevolking in de residentie
Pökalongan levert.
BANDJAR. District van do onderafdeoling
Boolèlèng, afdeeling Singaradja, rosidontio Bali
on Lombok:'
BANDJAR. District van dc afdoeling Poorba-
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lingga in hot regentschap Bandjarnëgara der residontie Banjocnias, met districtslioofdplaats
Wonodadi. Het heeft eene oppervlakte van 261
K.M.2 en telt 76 desa’s met 81.488 zielen, w.o. en
kele tientallen Chincozen (einde 1922).
BANDJARNÉGARA. Regentschap van de af
deeling Poerbalingga, residentie Banjoemas,
groot 905 K.M.2 met gelijknamige hoofdplaats.
Het bevat do districten Singamërta, Bandjar,
Karangkobar en Batoer en telt 467.000 bewo
ners, w.o. een vijftigtal Europeanen en ruim 1600
Chineczen; de hoofdplaats heeft 6300 inwoners,
w.o. een 40 tal Europeanen en 480 Chineczen
(volkstelling 1921). De aanleg van dc tramlijn
Bandjarnëgara—Wonosobo is thans geheel vol
tooid.
BANGKA. Landschap aan de monding van de
Rokan-rivier, district van het zelfbesturend
landschap Siak Sri Indrapoera; gronsrivier is de
Socngei Seneboi. Het heeft een bevolking (blij
kens volkstelling 1920) van ± 7000 zielen.
BANGKALAN. Westelijke afdeeling van Madoera, tevens een z.g. ontvoogd regentschap, ver
deeld in 5 districten, mot name Bangkalan, Arosbaja, Sapoeloe, Kóbanjar en Baléga. In hetZuidoostelijk deel der afdeeling werkt een Europcescli stcongroefbedrijf annex kalkonderneming. In
hot heuvelterrein ten Noorden van de afdeeling
heeft de Madoera Pctroleummaatschappij conces
sie voor het winnen van petroleum; doze maat
schappij exploiteert op haar terreinen tevens een
sëré-oliofabriek. Voor een betere afwatering cn
bevloeiing van de streek beoosten de afdeelingshoofdplaats zijn in do laatste jaren omvangrijke
gouvernementswerken tot stand gekomen.
BANGKALAN. District dor afdeeling en van
hot landschap Bangkalan, residentie Madoera,
met 4 onderdistricton en 4S desa’s. De stand
plaats van het districtshoofd is Dëmangan.
BANGKINANG. Onderafdeoling der afdeeling
L Kötö, residentie Sum. Westkust. Dé groote
verbindingsweg, waarvan in hot oorspronkelijk
artikel over Bangkinang gesproken wordt, is
voor een groot deel reeds tot stand gekomen.
Van Loeboek Bangkocng uit is die wog reeds be
rijdbaar tot aan Pangkalan lvota Baroe, waar
door een levendig auto- on vrachtautoverkeer
met Pajök.oeznboch is ontstaan cn naar den an
deren kant verder lót Tandjocngbalit. De daarop
volgende 26 K.M. geprojecteerde weg zijn nog in
aanleg. Van dc nagari Ivoeok af, ongoveer 16 K.
M. ten Westen van dc ondcrafdeelingshoofdplaats Bangkinang, is hij vervolgens weer be
rijdbaar tot aan de binnenhaven Pakanbaroc in
het gouvernement Oostkust van Öumatra. Waar
do handel on emigratio van de onderafdeoling
zich voornamolijk naar dit gouvernement en
hot schiereiland Malaka richten, is ook op dit
wcggodeolto reeds een rogclmatig verkeer ont
staan. De schepen der Koninklijke Paketvaart
Maatschappij doen echter deze havon niet meer
aan. Wel zijn or enkele particuliere Chincosche
stoomvaartlijnen, die de verbinding met jSingaporo onderhouden on do producten uit dc öïulör-afdeeling (voornamelijk bovolkingsrubber) ver
schepen. Gedurendo eenige jaren is door het Gou
vernement een proefontginning gehouden van
tinortslagen nnby Singgalan, ongoveer 14 K.M
ton Zuiden van do hoofdplaats Bangkinang ge
legen. Wegens onvoldoende opbrengst is zij ech
ter wodor stopgozot.
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BANGIL— BANJOEMOEDA L.

BANGIL. Noord westelijke afdeeling van de
residentie Pasoeroean.Op het einde van 1920 had
zij een bevolking van 270.000 zielen, w.o. 1300
Europeanen, 2300 Chincezcn en 1300 Arabieren.
BANGIL. District van het regentschap en de
afdeeling van dien naam, residentie Pasoeroean.
Het heeft 4 ondcrdistricten met 07 desa’s en telde
einde 1920 81.000 inwoners, w.o. 200 Europeanen,
730 Chineczen en ruim 900 Arabieren. In dit
district zijn twee suikerfabrieken gelegen, t.w.
Soembcrrêdjo en Wonorëdjo.
BANGIL. Hoofdplaats van de gelijknamige af
deeling en het gelijknamig district. Einde 1920
telde zij een bevolking van 17.204 zielen, w. o. 130
Europeanen, 700 Chineczen en 900 Arabieren.
Een tramweg gaat naar het Zuidelijk gelegen
district Pandaan.
BANJOEASIN EN KOEBOESTREKEN. Onderafdeeling der afdeeling Palcmbangsche Benedenlanden, ontstaan door de samenvoeging der onderafdcelingen lliran en Banjoeasin met de onderafdeeling Kocboestreken (lnd. Stb. 1915 No.
717), met een oppervlakte van 19.241 K.M2., be
staande uit 21 marga’s. Het onderdistrict Koeboestreken vormt een zelfstandig ressort; het
onderdistrictshoofd is rechtstreeks ondergeschikt
aan den controleur. Bij lnd. Stb. 1919 No. 814
zijn margaraden ingevoerd, bestaande uit het
margahoofd als voorzitter, doesoenhoofden, die
ambtshalve lid zijn en gekozen leden uit de bevol
king. De bevolking is gelaten in het genot van eigen
rechtspleging. De adat is beschreven in het adatwetboek Oendang-oendang Simboer Tjahaja,
welke als leidraad dienst doet. Er bestaan 3
rechtbanken n.1. de grootc Rapat, onder leiding
van den bestuursambtenaar en rechtsprekende
over misdrijven en groote civiele zaken, de kleine
Rapat, eveneens onder leiding van den be
stuursambtenaar en rechtsprekende over over
tredingen en kleine civiele zaken en de Rapat
marga, onder voorzitterschap van het marga
hoofd, rechtsprekende over adat-overtredingen
en de kleinste civiele zaken. De boeten en ver
beurdverklaringen, door deze rechtbanken uitge
sproken, worden gestort in de margakassen.
De ondcrafdeeling bestaat uit laag, moerassig
land. Een uitzondering maakt het Noordweste
lijk deel, dat heuvelterrein is. In de Koeboestreken is het land nog bedekt met oerbosch, waarin
veel boschproducten te verzamelen zijn, zooals
rotan, damar etc. De djëloetoeng heeft afgedaan.
Eenige ijzerhoutboschcomplexen zijn in het bezit
van de Vereenigde Indische Boschexploitatie
maatschappijen. Deze terreinen zijn thans geheel
leeggekapt. Het verdere gedeelte van het ressort
heeft thans zulk een gebrek aan bosch, dat bij
lnd. Stb. 1916 No. 420 beperkende bepalingen
zijn in het leven geroepen. De ladang-keur bevat
eveneens beperkende bepalingen ten aanzien
van gebruik van grond voor landbouw. De onderafdeeling wordt doorsneden door machtige
stroomen. De belangrijkste is de Moesi-rivier,
die tot Palembang bevaarbaar is voor Paketvaartschepcn en vraehtbooten der Maatschappij
Nederland of Rotterdamsche Lloyd. Stroomop
waarts is zij nog zeer goed bevaarbaar voor klei
nere stoomschepen en rivierstoomers. Beneden
strooms van de hoofdplaats der residentie splitst
de Moesi zich in 3 takken, n.1. de Soengsang, de
Oepang en de Koembang. Alleen de Soengsang is
bevaarbaar voor zeeschepen. De twee andere

takken zijn zeer goed bevaarbaar voor kleinere
schepen. Door de Sêlatdjaran staat de Moesi in
verbinding met de Air Tclang, eveneens een
machtige rivier met een sterken stroom. Deze
rivier is de oorzaak van de verondieping dor
eenige verbinding van Moesi- en Banjoeasinrivier. n.1. de Tölok Dari-doorvaart op Air Poentian. Een poging om deze verbinding uit te bag
geren heeft geen gevolg gehad. De Banjocasinrivier ontstaat uit een samenvloeiing van ver
schillende rivieren, waarvan de voornaamste zijn
de Air Dawas en de Air Toengkal, beide bevaar
baar voor stoombootjes met 0—8 voet diepgang.
Later splitst de rivier zich in de Air Tjalik en Air
Banjoeasin, omvattende het grootc eiland Poeloe
Rimau(500 K.M2. oppervlakte). Een belangrijke
zijrivier van de Banjoeasin is de Air Lalan, de
toegangsweg naar de Kocboestreken. De rivier is
zeer diep, op 13 uur stroomopwaarts is de diepte
nog 45 M. De meeste andere riviertjes zijn zeer
goed bevaarbaar voor motorbooten. Het land is
zoo laag, dat overal in deze streek de invloed van
eb en vloed zeer goed voelbaar is. De kust is moei
lijk te bereiken door de modderbanken en ondiep
ten. Ongevaarlijk is zij ook niet door de plotseling
opkomende rukwinden, de bekende Sumatraantjes. Een eigen oorspronkelijke bevolking bezit
het ressort niet; van vele streken der residentie en
uit enkele daarbuiten zijn mcnschen gekomen en
hebben hier een bestaan gezocht. Men vindt lie
den uit de Komëringstrcken, uit Merangat, uit
de Moesi-streek, van Banka ,van Java e. a. Een
uitzondering hierop maken de Koeboes, die be
lmoren tot de autochtone bevolking van Palembang, door de vreemdelingen, die langs de grootc
rivieren langzamerhand het binnenland zijn bin
nengetrokken, weggedrongen tot in de uitge
strekte oerwouden der Kocboestreken. Volgens
de laatste volkstelling telt het ressort in totaal
i 50.000 inwoners, waaronder naar schatting
2300 Koeboes.
Aan den Sêlatdjaran-waterweg ligt het Gouvernements-grootrijstbedrijf Sêlatdjaran, met thans
een bebouwd oppervlak van 250 bouw.
In de Kocboestreken liggen eenige boortorreinen der Bataafsehe Petroleum Maatschappij.
De ondcrafdeeling heeft een (Jouvernomentssehool der 2e klasse te 'Palang Bctoctoo en drie
volksscholen te Tëbing Abang, Soengsang en
Pangkalanbalni. Het schoolbezoek laat nog al
te wensehen over.
BANJOEBIROE. Een klein meertje in het
district Crati van de afdeeling en residentie
Pasoeroean, een zeer gezochte bad- en uitspanningsplaats. In 1922 werd dit bad door den geweslelijken raad van Pasoeroean in beheer geno
men en gerestaureerd. De badplaats wordt als
heilig beschouwd; zij wordt met z.g. Javaansch
Nieuwjaar door vele Inlanders bezocht, waarvan
verseheidenen offers brengen aan de Boeddhis
tische beelden ter plaatse en aan een heilig graf.
Ook is aan het ontstaan van de bron een legende
verbonden (Zie H. J. Domis. De Residentie
Pasoeroean, den Haag 1830).
BANJOEMOEDAL. District met hoofdplaats
Moga van de contrölc-afdccling, afdeeling en
regentschap Pöinalang, residentie Pökalongan.
Het heeft drie ondcrdistricten met 32 desa’s en
telde in J 92.0 09.000 bewoners, waaronder slechts
enkele Europeanen, Chineczen, Arabieren en
andere Vreemde Oosterlingen. De districtshoofd-
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plaats is bekend door een prachtigo badgelegen
heid alsmede door de van daar uitgovoordc djöroekmanis.
BANKA, ten rechte BANGKA. Bevolkin g.
De bevolking van Banka bedroeg volgens do laat
ste telling op ultimo December 1922 171.099 zie
len. Hiervan waren (500 Europeanen, 55 Japan
ners, G6.0S4 Chineezen, w.o. 17.74G contractanten
der Banka Tinwinning, 2G9 Arabieren, 23 ande
re Vreemde Oosterlingen en 85.G93 Inlanders,
w.o. G29 Sökahs.
Bij Ind. Stb. 1921 no. 407 werd met ingang
van 1 Januari 1921 de inkomstenbelasting ook
toepasselijk verklaard op de Inlandsche bevol
king van dit gewest. Bij Ind, Stb. 1921 no. S04
werden de heerendiensten, met uitzondering van
transportdiensten, als bedoeld bij artikel 1 para
graaf 3 van gemeld Staatsblad, afgeschaft tegen
vervanging van een hoofdgeld ad / 3.—per hoofdplichtige per jaar (Ind. Stb. 1921 no. 805). Sinds
1920 werden echter geen heerendiensten meer
gevorderd.
De gambircultuur verliep geheel. Nu wor
den slechts hier en daar kleine bevolkingsaanplanten van gambir aangetroffen. De pcpercultuur breidde zich vooral tijdens den Eur. oorlog
uit, doch nam na 1920 weder in belangrijkheid af.
De uitvocr van peper bedroeg in:
1918 . .
81.102 pikoel witte
1919 . .
81.418
1920 . .
69.269
1921 . .
73.583
66.238.75 „
1922 . .
1918 . .
21.377 pikoel zwarte
1919 . .
21.178
„
„
7.095
1920 . .
1921 . .
6.161
„
„
1922 . .
5.571.75 „
Totaal.
102.479 pikoel
1918
102.590
1919
76.364.
1920
79.744
1921
1922
71.SI 0.50 „
W e g e n. Op het eiland Ban ka treft men een
goed wegennet aan, waarvan ruim 1000 K.M. ge
schikt gemaakt is voor het vervoer per auto. De
wegen zijn thans in onderhoud bij de Burgerlijke
Openbare Werken.
Öndorw ij s. Op 31 December 1922 waren
op het eiland 2 openbare lagere scholen voor Eur.
onderwijs te Muntoken Pangkalpinang on 3 Hollandsch-Ghineesche scholen te Pangkalpinang,
Soengeiliat en Blinjoe. Het aantal leerlingen be
droeg respectievelijk 146, 103, 169, 235, en 195
leerlingen. Vorder treft men nog aan 10 openbaro
Jnlandsche scholen 2e klasse. Particuliere Inlandseho scholen heeft men niet. Chineesche scholen
worden aangotroffen te Blinjoe, Soengeiliat,
Pangkalpinang, Koba en Toboali.
Best u u r. In 1922 (Ind. Stb. no. 66) word
Banka administratief verdeeld in vijf onderafdeclingon, elk met een controleur aan het hoofd.
1. Noord-Banka, hoofdplaats Blinjoe, mot het dis
trict Blinjoe en ondordistrict Djëboes. II. Soen
geiliat, hoofd plaats Soengeiliat, mot hot district
Soengeiliat en de ondordistrictcn Njalau cn Mërawang. III. Muntok, hoofdplaats Muntok, met
het district Muntok en het ondordistrict Klapa.
IV. Pangkalpinang, hoofdplaats Pangkalpinang,
met het district Pangkalpinang en do onderdis-
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tricton Möndockbarat cn Soengoislan. V. ZuidBanka, hoofdplaats ïoboali, met het district Toboali cn de ondordistrictcn Koba, Pring en Lëpar-eilanden.
BASËRAH (ten onrechte vroeger vermeld als
identiek met Tjaranti of Tjërënti). Basërah
en Tjërënti zijn twee afzonderlijke nederzettingen
in het landschap 4 Kölö di Ilir op 20 K.AL van
elkander verwijderd. Basërah is de voornaamste
nëgëri van het landschap 4 Kotö di Ilir. Het aan
de linkerzijde derKwantan-rivier gelegen gedeelte
dc-r nederzetting heet Basërah Kötö Toeö met
4500 zielen, het aan de overzijde der rivier ge
legen gedeelte Basërah Kötö Radjö met 1200
zielen. Kötö Toeö on Kötö Radjö zijn thans twee
afzonderlijke nëgöri’s, elk met een afzonderlijk
negribestuur bestaande uit vier penghoeloes
(penghoeloc nan bërampat). Ivötö Radjö was de
voormalige verblijfplaats van den vorst Radja
Hasan. Tjërënti is een op 20 K.M. beneden
strooms van Basërah gelegen nëgëri in het land
schap 4 Kötö di Ilir met 3000 zielen. Het is de
verblijfplaats van den huldigen vorst Ongkoe
Soctan.
(Zie omtrent Radja Hasan en Ongkoe Soetan
KWANTANDISTRICTEN Geschiedenis.)
BAT ANG. Ontvoogd regentschap van de
residentie Pëkalongan, met gelijknamige hoofd
plaats. De oppervlakte bedraagt bijna S60’(T
K'.'M2. Het regentschap is verdeeld in de distric
ten Batang, Bandar, Socbah en Bawang. De be
volking was in 1920 ± 205.000 zielen sterk,
waaronder bijna 200 Europeanen, bijna 2000 Chineozen en enkele Arabieren en andere Vreemde
Oosterlingen.
BATANG. Hoofdplaats van het gelijknamige
regentschap, ligt lang den grooten postweg op S
K.M. Oostwaarts van do residentio-hoofdplaats
Pökalongan, aan een klein riviertje, de Kali
Sambong, dat aan de Z. grens der residentie op
den Goenoeng Boetak ontspringt en omstreeks 4
K.M. beneden de plaats Batang in zee valt. De
grenzen der hoofdplaats zijn vastgesteld bij Bij
blad no. 705(5, terwijl zij op het einde van 1920
25.000 inwoners telde, w. o. 20 Europeanen en
1300 Chinoczen.
BATANG HARAU. Voormalig district, thans
ondordistrict der onderafdceling Padang (zie al
daar).
BATANG-LOEPAR. Naam van een rivier in
Sërawak, die ontspringt op de waterscheiding
tusschen dit gebied en de Westcrafdceling van
Bornco, in ongeveer Westelijke richting stroomt,
niettegenstaande een betrekkelijk korten loop in
haar benedenloop zeer breed is en zich in de
bocht van Batoo stort. De inheemsche bevolking
in het stroomgebiod van deze rivier noemt men
Batang-Loepar Dajaks. Zelf noemen zij zich
„orang Iban”. Deze stam is naar hot Zuiden ook
op Ned.-Indisch gebied verbreid en woont in de
onderafdceling Smitau ten Noorden van het me
rengebied. De Batang-Locpars waren in de vorigo
eeuw zeer beruchte koppensnellers en bij alle
stammen ver in den omtrek gevreesd. Krachtige
maatregelen waren, ook nog in dezo eeuw, van bestuurswogc noodig, om hun snellen tegen te gaan.
Zij konden hunne practyken lang volhouden,
daar zij na hunne misdrijven in korten tijd over
do grens konden vluchten. Onder den drang van
het bestuur werden de beruchtste kampoengs ge
noodzaakt, zich meer naar het Zuiden, vorder
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van de grens af, te vestigen. Sedert in dc latere
jaren een nauwe samenwerking met de Sërawaksche autoriteiten verkregen werd, is dc toe
stand in de Batang-Loeparlanden veel rustiger ge
worden. Sinds geruimen tijd worden geen geregel
de sncltochten meer gemaakt, zeer sporadisch
doet zich nog slechts een geval van koppensnellen
voor. In hun omgang zijn de Batang-Eoepars nog
altijd zeer vrijmoedig. Dc militaire post, welke
in 1880 in hun midden gevestigd werd, is nog in
de vorige eeuw ingetrokken. De Batang-Loepars
nemen geregeld in aantal toe, thans wonen er
± 5000 op Ned.-Ind. grondgebied. Vgl. J. J. IC.
,.Enthoven. Bijdrage tot de Geographie^van Bor/ ’nëo’s Westerafdeeling, bl. 225 vlg.
^ BATANG NATAL. Landschap van de onderafdeeling Natal en Batang Natal, thans behoorende
tot de afdceling Padang Sidimpoean, der residen
tie Tapanoeli, en gelegen langs den bovenloop
der rivier van dien naam.
BATANG-TOROE-DISTRICTEN. De afdeeling heet thans Sibolga en Ommelanden. De
naam Batang-Toroe-districten is in onbruik ge
raakt.
BATAVIA (residentie). Het gewest is thans ad
ministratief ingedeeld in de vier volgende afdeelingcn: le. Batavia, 2e. Mcester-Cornclis, 3e.
Buitenzorg, 4e. Krawang. De vroegere afdceling
Tangërang is sedert contröle-afdecling geworden.
De nieuwe regeling, opgenomen in Ind. Stb. 1922
No. 123, waarbij met intrekking van de betrekkin
gen van zelfstandig patih der afdeelingen Batavia,
Mecster-Cornelis en Buitenzorg in dienst zal wor
den gesteld een regent ten behoeve van elk der
nieuw gevormde regentschappen Batavia, Meester-Cornelis en Buitenzorg, was begin 1924 nog
niet geheel in werking getreden.
BATAVIA (STAD). De voornaamste verande
ringen, welke sedert 1914 in Batavia hebben
plaats gevonden, zullen hieronder vermelding
vinden.
Do samenstelling der bevolking is thans (be
gin 1924, opgave van den resident van Batavia)
als volgt: Europeanen 28713; Japanners 293; Chineezen 502G9; Arabieren 3515; andere Vreemde
Oosterlingen 350; Inlanders 198.929; in totaal
282.009 inwoners.
Batavia’s woonbuurten breiden zich in Zuide
lijke richting steeds meer uit. De nieuwe wijken
Gondangdia en Mèntèng zijn dicht bewoonde ge
deelten geworden, waar vele dikwijls zeer fraaie
woningen zijn verrezen. Met de goed verlichte
„boulevards” maakt dit gedeelte den indruk van
een villastad. Was eertijds het Koningsplein bijna
geheel onbewoond, thans zijn er eenige bebouwin
gen. Aan de Noordzijde is een druk bezochte on
groote bioscoop-onderneming gevestigd, het
„Deca-Park”. Daarnaast is het groote nieuwe te
lefoonkantoor gebouwd. Aan de Westzijde van
het Koningsplein is het uitgebreide Staatsspoorhotel verrezen, een der z.g. Gouvernementshotels, gebouwd in den tijd, dat er dringend behoef
te aan hotelruimte bestond. Uit architectonisch
oogpunt is het nieuwe gebouw der K. P. M.. aan
de Oostzijde van het Koningsplein een aanwinst.
Verschillende nieuwe ziekeninrichtingen zijn gesticht, de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichling
op Salèmba, het Sirit-Carolusgesticht en de Ziekeninrichting van de K. P. M. op PÖtamboeran
(Djati). Talrijk zijn ook de handelsondernemingen, die nieuwe, vaak kapitale kantoorgebouwen

optrekken. In dc benedenstad moeten hiervan
genoemd worden dc nieuwe kantoren van de Escompto-maatschappij, de Chartered Bank of In
dia en de Hongkong-Bank; op Rijswijk dc winkelvereeniging „Eigen Hulp”. Een mooi en ruim
postkantoor, werd" gebouwd voor Weltevreden
aan den Postweg, tegenover Pasar-Baroc. Een
nieuwe aanwinst voor Batavia is ook liet in de
benedenstad op Pasar-Ikan verrezen aquarium,
waar in groote, elcctrisch verlichte bassins allerlei
merkwaardige zeebewoners rondzwemmen.
De verbetering der wegen is zeer ernstig ter
hand genomen en steeds wordt hiermede voort
gegaan. Op het oogenblik (1924) zijn ongeveer 50
K.M. van de voornamere wegen geasphalteerd en
verkeeren in voortreffelijken staat, terwijl binnen
kort door het aanbrengen van een asphalt-betonlaag een nog meer afdoende wegverbetering zal
worden tot stand gebracht. Is hierdoor de stofplaag reeds belangrijk verminderd, bovendien
zijn èn reinigingsdienst èn besproeiingsdienst mo
dern ingericht.
Batavia bezit thans een goede bronwaterleiding, die in 1922 werd geopend en in beheer is bij
de gemeente. Men heeft hierbij gebruik gemaakt
van de Tjiomasbronnen bij Buitenzorg, gelegen
op 270 M. boven zee aan den voet van den Salak.
Van het brongebouw voert een ruim 53 K.M. lan
ge aanvocrlciding het water eerst naar het hoogreservoir op 12 K.M. van Batavia gelegen, met
een inhoud van 20.000 M3., en daarna naar Bata
via, waar het verder gedistribueerd wordt door
de bestaande en verbeterde leidingen van de oude
artesische waterleiding. Het water is volgens bac
teriologische en scheikundige onderzoekingen van
uitstekende kwaliteit, maar toch raden de voor
zichtige medici aan het voor consumptie bestemde
gedeelte te koken. De totale aanlegkostcn hebben
ongeveer 9 milliocn gulden bedragen, grootendeels door het Gouvernement ter beschikking ge
steld.
Als gevolg van de groote afstanden is hot aan
tal middelen van verkeer groot en verscheiden.
De spoorwegen door en om Batavia, welke door
liet Gouvernement worden geëxploiteerd, heb
ben een groot aandeel in het vervoer over de
lange afstanden in Mcester-Cornclis, Weltevre
den en Batavia. Behalve een elftal stations, waar
van de belangrijkste zijn Batavia, Mcestcr-Cornelis, Manggarai, Weltevreden, Sönèn, Tanah
abang, Angké heeft men nog eenige halten en ettelijker8topplaatsen. De stad ligt als het ware op
gesloten tusschen twee spoorbanen: één ten Oosten
en één ten Westen, terwijl een derde lijn dwars
door Weltevreden en Batavia gaat; ten Zuiden
worden de lijnen verbonden door de spoorlijn
Mcester-Cornclis—Manggarai—Tanahabang, ter
wijl ze in het Noorden op het station Batavia samonkomen. De belangrijke treinverbindingen in
de richting Bandoeng, Djokjakarta viapheribon, en Buitenzorg'hebben hun uitgangspunt in het
Centraal gelegen station Weltevreden, terwijl de
overal stoppende treinen ook vertrekken van Batavia via Sönèn en Meester-Cornelis in de richting
Bandoeng en via Weltevreden—Manggarai in de
richting Buitenzorg. Van Batavia en MccstorCornelis via Antjol gaan de treinen naar Tandjoengpriok. De treinen naar Bantam vertrolc. ken van Batavia via Tanahabang ennaar Tangörang van Batavia via Angké en Docri. Voor het
goederenvervoer heeft Batavia drie goedurenstati-
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ons, Tanahabang, Senón ca Batavia (Heemra
naam van Ogan Ocloe en Komöring. Deze indeedenplein). Het meeste goederenvervoer vindt
ling is in 1921 (Ind. Stb. 1921 No. 405) wederom
plaats over de Westelijk gelegen lijn. Een aanvang
gewijzigd en de vroegere hersteld. Er ligt een de
werd gemaakt met electrificatie van de lijnMeostachement gewapende politiedienaren van 3 bri
ter-Cornelis—Sënèn—Priok, welke lijn in 1925 in
gades ondereen Europeesch hoofd-detachementsgebruik zal worden genomen. Het ligt in de be
commandant. Het aantal inwoners van Batoedoeling, daarna ook de lijn Meester-Cornelis— . radja bedroeg in 192-1: 1359, w.o 39 Europeanen,
Manggarai—Batavia—Priok en Kömajoran—
bijna 300 Chincezen en enkele andere Vreemde
Batavia te clcctrificeorcn. Andere voorgerronïe n
Oosterlingen. Door zijne bijzonder gunstige ligging
verbeteringen moesten om financieelo redenen
aan de Ogan rivier bereikbaar voor groote han
achterwege blijven.
delsprauwen en hekwielers, vormt Batoeradja
Zeer groote verbeteringen op assaineeringsgehet centrum van den handel van de boven Oganbied hebben Batavia van een plaats, waar een of
streek, de Kiti en de Lengkajap. Niet weinig
meer koeren per jaar groote en belangrijke stadsge
heeft daartoe bijgedragen de aanleg van den
deelten onder water kwamen te staan en waar wa  Zuid-Sumatra spoorweg, die in 1916 van uit
ter af- en aanvoer hoogst gebrekkig waren, ge
Praboemoelih begonnen, binnenkort beëindigd
maakt tot een stad, die kan bogen op een zeer
zal zijn, waardoor tusschcn Batoeradja, dat in
doelmatig aangelegd en behoorlijk functionneeden Oostmoesson mot hekwielers niet te bereiken
rend samenstel van werken tot bandjirbeteugeis, en Palembang eene goede en vlugge verbin
ling, wateraf- en aanvoer en assa.ineering.De taak
ding tot stand komt.
der gemeenten wordt in Indië steeds omvangrij
Batoeradja is door zeer goede, breede, ver
ken De gemeente Batavia met zijn oppervlakte
harde wegen verbonden met Moeara Énim (110
K.M.), Moeara Doea (80 K.M.) en Martapocra
van rond 200 K.M.2 legt daarvan ook getuigenis
(80 K.M.). Ook de wegen van uit Moeara Doea
af. Dit spiegelt zich af in de begrooting, welke
en Martapoera verder het binnenland in zijn uit
in totaal over ongeveer 10 millioen gulden aan uitgaven en hetzelfde bedrag aan ontvangsten loopt,,* stekend geschikt voor licht auto- en grobak-transBATAVIA (BAAI VAN). Op de eilanden On
port.
AWAL (IKAN). De gewone bawal itam is
rust en Kuiper zijn quarantainc-stations go- f
bbuwd.
Stromateus nigcr. Deze zeer smakelijke zeevisch
BATOE. In 1910 werd de contróle-afdeeling
zwemt gewoonlijk op zijn kant, afwisselend links
en rechtse
Batoë 'ópgeheven en de districten Penanggoengan en Ngantang gevoegd bij de contröle-afdeeBAWANGIO (VLAKTE VAN), meer gebruike
lijk Bangio of Pinogoe, in den bovenloop van de
ling Malang. De voornaamste Europeesche ne
Bone-rivier, onderafdeejing Gorontalo. Zie CEderzettingen zijn: in het district Pënanggoengan:
LEBES en BONK^"
JBatoe (ter districtshoofdplaats Sisir) met het
'°P~ï 4 K.M. van daar gelegen badhotel Songgo-‘f \ y* - BËKASI. DisÉnct van de afdeeling Meestcrriti (warme geneeskrachtige bron) en Eoenten. - r Cornclis, residentie Batavia, met 108 desaTs"èn
ruim 162.000 inwoners, w.o. 30 Europeanen en
(ondcrdistrictshoofdplaats); in het district Ngan
7500 Vreemde Oosterlingen. Het district telt 3
tang: Poedjon (onderdistrictshoofdplaats) met
het op. dr 4 K.M. van daar gelegen Wjiiielmina-- . onderdistricten, t.w. Bekasi, Tjilintjing en Tjibitoengen wordt geheel ingenomen door particuliere
, bjuL.tq Löbaksa.ri. De nederzettingen Batoc on
landerijen, toebehoorend aan Chinecsche landPoedjon Kreiden zich sterk uit en de hotels op
heeren, die eenige vrij groote rijstpellerijen exdie plaatsen trekken in de vacantiemaanden velo
ploitceron. Dezo particuliero landerijen bestaan
gaston.
nagenoeg geheel uit sawahs en zijn dus rijstlan
BATOE BAPAHAT (= uitgebeitelde rots).
den. Enkele rubberondernemingen zijn mede in
Een in do rotsen uitgehakte waterleiding uit don
exploitatie. De districtshoofdplaats Bökasi, jaren
Hindoe-tijd, bij Soeroasó (Pad. bovenlanden), 4
geleden afdeelingshoofdplaats, werd later stand
K.M. ten Z.O. van Fort van der Capellen. De
plaats van een controlour, doch sedert eenige ja
leiding, die water van de ’S61o-rivicr aftapt en
ren voort een districtshoofd het plaatselijk be
naar Soeroasó voert, is door den dienst der B. O. W.
stuur. Het district Bekasi was tot voor 1922 zeer
van kunstwerken voorzien en geheel hersteld;
berucht om do aldaar heorschende criminaliteit,
zij bevloeit een groot oppervlak sawahs nabij
do politie heeft echter sedert den toestand in dit
Soeroasó (tegenwoordig Saroeasó geschreven).
opzicht belangrijk verbeterd. De districtshoofd
BATA KAPEDOE. Eertijds een zelfstandig
plaats heeft thans, behalve door den trein, ook
landschap, thans, met behoud van zijn zelfstan
goregeldc verbinding mot do afdeelingshoofd
digheid, als gemeente een onderdeel van het land
plaats Meester-Cornelis middels een geregelden
schap Lcwa in de onderafdccling Midden-Seyom/•- particulieren autobusdionst.'
ba.
BATOEDAKA. Vrocgor zelf besturend land-'V ïf’ BÉLOE.Onderafdeclingtfer afdeeling Noord- on
Midden-Timor van de residentie Timoren O., boschap in de onderafdccling Posó der res. Mónado,
staandc uit het Gouvernomentsgebiod, gevormd
omvat een deel der Togian eil. (zie aldaar); bcdoor de vallei van Atapocpoo benevens de land
volkingssterkte ± 2500 zielen. Bij Ind. Stb. 1916
schappen Bóloo Tassi Fettoh en Malakka.
No. 722 word het als zelfstandig landschap opgeBéloo Tassi Fottoh omvat de gemeenschappen
hovon, het maakt thans deel uit van hot land
Kakoclock Mesak, Fialaran en Lamaknèn. Ma
schap Oena-Oena.
lakka omvat Dirma (Diroemah), Fatoo Aroein,
BATOERADJA. Hoofdplaats van de afdeeling
Lakèkon, Waihale on Waiwikoe. Standplaats
Ogan en Komering-Öeloo der residentie Palemvan don gezaghebber is Ataiuboca. Het grootste
bang. In 1918 word de administratieve indceling
gedeelte der bevolking behoort tot de Emma
van do residentie Palembang gewijzigd en kreeg do
Tótoon, dat zyn de monschen, die hot Tétoen
afdeeling Ogan en Komöring-Oeloo, na toevoe
als voertaal bezigen, welke taal ook in een groot
ging van do onderafdccling Komöring Ilir den
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gedeelte van Portugeesch-Timor wordt gesproken.
De bevolking van Lnmaknën. spreekt het Maraè,
welke taal zooveel verschilt met het Tétocn, dat
de Emma Tétocn deze in het geheel niet ver
staan. In het Westen van Fatoe Arocin wonen
nog de zuivere ‘Timoreezcn. die het Dawang als
voertaal bezigen, terwijl in Noord-Béloe nogeenige kampongs van uitgeweken Portugcesche on
derdanen worden gevonden, waar het Kornak ge
sproken wordt. De Oostgrens van Bcloe valt
samen met de grens van Nederlandsch-en Por-^tugeesch-Timor. De criminaliteit is er, tenge-“
volgc van de vele veediefstallen en de verwikke
lingen met Portugeesche onderdanen, groot.
Van de i 65000 inwoners zijn ± lOOQp-RoomschKatholiek. de overigen zijn heiden/
^__ ' BÈNASOE. Onderdeel van herzelfbcsturend
landschap Koelawi in d.e onderafdeeling Paloe
der residentie Mënadq,/
BENEDEN-TAPAïtfOELI. In het jaar 1918 is
deze afdeeling opgeheven. De vroegere afdeeling
Natal en Batang Natal is als onderafdeeling ge
voegd bij de afdeeling Padang Sidimpoean ter
wijl het ressort Sibolga "en....Batang-Tóroedistricten onder den naam van Sibolga en Omme
landen tot een zelfstandige tijdelijke afdeeling is
verheven en Nias eveneens een tijdelijke afdee
ling is geworden./)
BËNGKAJANG. Hoofdplaats van de onderaf
deeling Bëngkajang, afdeeling Singkawang, der
residentie Westcrafdeeling van Borneo, gelegen
in een bergachtige streek op een hoogte van bijna
200 M. Er is een militaire bezetting. Bëngkajang
is met den kustweg verbonden door een auto
weg van 68 K.M., welke weg zich op de onderaf declingshoofdplaats vertakt in twee autowegen,
een naar Sëbalau, den Chineesche nederzetting,
welke weg 12 K.M. lang is, en een andere in N.
richting naar Loemar en Ledo, die 18 en 40 of te
zamen 58 K.M. lang is. De afvoer van producten,
voornamelijk peper, geschiedt per autoofdraagpaard naar de kust dan'wel over Sëbalau middels
prauwen naar Sambas. Werden voorheen in de
omstreken vele Europecsche mijnen aangetroffen,
thans zijn die ondernemingen verlateu/j
BËNGKOEDOE. De batik-industrfe maakt
veel gebruik van bëngkoedoe, vooral voor de
duurdere batiks, daar deze in kleur en lichtcchtheid de met goedkoopere ^rfniline-verfstofbewerkte verre overtreffen/
/ . /fenBËRBËK.
Afdeeling en regentschap van de re
sidentie Këdiri, heeft een oppervlakte van 1103
K.M2., en is verdeeld in 5 districten, met name
Ngandjoek, Bërbëk, Kërtosono, Warocdjajèng
en Lèngkong. Sedert de z.g. ontvoogding van het
Inlandsch bestuur in 1920 zijn de contróle-afdcelingen Ngandjoek en Kërtosono opgeheven.
Einde 1922 telde de afdeeling ruim 392.000 in
woners, waaronder ± 500 Europeanen en bijna
3400 Chineezen.
BËRBËK. District met gelijknamige hoofd
plaats van de afdeeling en het regentschap van
dien naam. Het heeft 4 onderdistricten en 81 de
sa’s. Einde J922 had het eene bevolking van +
85.800 zielen, waaronder eop 60 tal Europeanen
en ongeveer 360 Chineezen/
(
BESIKAMA. Plaatsje aan de Z.kust van Béloe^
afdeeling Noord- en Midden- Timor, res. Timor en
O. Het heeft vrij veel handel in producten, voor
al copra en tabak, die door Chineezen gedreven
wordt. Hel ligt in de landstreek Waiwikoe, dat
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evenals Waihalc, wegens den voor deze streken
vrij grooten regenval vruchtbaar genoemd mag
wordenjf
BËSt)A. Vroeger zelfbcsturend landschap in de
onderafdeeling Poso der residentie Mënado. Bevolkingssterkte 2000 zielen. Bij Ind. Stb. 1916
No. 722 werd het met de landschappen Bada,
Napoe en Tawaclia vereenigd tot het tegenwoor
dige landschap Lore. Het vormt thans een dis
trict daarvan,
BIMA. L a*n d b c s c h r ij v i n g. Landschap,
in de landstaal genaamd m’Bodjo, dat het Ooste
lijk gedeelte van Soembawa beslaat en verschil
lende eilanden, tusschen Soembawa en Flores
gelegen, omvat. De oppervlakte van hetTancTschap wordt geschat op ongeveer 3100 K.M2. Het
ressorteert sedert 1909 onder de residentie Timor
en Onderh. en behoort administratief tot de on
derafdeeling Bima, afdeeling Soembawa, tot wel
ke onderafdeeling tevens de zelfbesturende land
schappen Dompo en Sanggar behooren. De
laatstgehouden volkstelling (1920) wees uit, dat
het aantal zielen in het landschap Bima ruim
138,000 bedroeg. Bima heeft een grooten vee
stapel en de bevolking legt zich den kaatsten tijd
zeer toe op de teelt van katjang idjo en uien.
Bevolking. De Bimancczen zijn ijverige
landbouwers; ook voor koeliewerk uitermate
geschikt, en driftig van aard. Zij worden verdeeld
in adel (hoogc en lagel, volk, en slaven (nakome
lingen van vroegere slaven). Het volk wordt
weder onderverdeeld in ruim 70 dari’s of groepen
(als soldaten, timmerlieden, smeden enz.), wier
verplichtingen in vroeger jaren tegenover de ge
meenschap voor elk op bepaalde wijze waren ge
regeld.
Bestuur. Het bestuur berust bij het Zelf
bestuur, bestaande uit den Sultan en twee
landsgrooten. Benoeming en ontslag van den
Sultan heeft plaats door den Gouverneur Gene
raal, van de landsgrooten door den resident.
Evenals in vele Bocginecsche landen zijn ook aan
de kroon z.g. ornamenten (zie op dat woord)
verbonden; te Bima behoort daartoe een rijkspaard, djara manggila, een stekelharige vos
(karonde), dat door niemand bereden mag wor
den. Bima is verdeeld in 4 districten: Belo, Bolo,
Sape en RasanaE, elk bestuurd door een dis
trictshoofd (djcneli). Verder wordt het bestuur
gevoerd door hoofdgelarangs, gelarangs en kam
ponghoofden, welke laatste drie categorieën be
noemd worden door den Sultan. Bi'ma heeft een
zeer belangrijke landschapskasJ-y'-/
BIMA. Hoofdplaats van hotMandschap Bima,
zetel van het Zelfbestuur, bestaat uit 26 kam
pongs, elk onder een kamponghoofd. De be
volking bedraagt ongeveer 12.000 zielen. De
plaats, gelegen aan een prachtige baai, die een
veilige haven aanhiedt ook voor groote schepen,
is een voorname havenplaats, die geregeld door
de stoomschepen der Kon. Faket vaart Maat
schappij bezocht wordt. Er is een ambtenaar der
in- en uitvoerrechten, tevens havenmeester. De
Europeesche bestuursambtepaar woont te Raba,
6, K.M. van Bima gelegene'
BINDJAI (BINDJEI). Hoofdplaats van do on
derafdeeling Boven-Langkat der afdeeling Langkat, gouvernement Oostkust van Sumatra, heeft
sinds 1917 een gemeenteraad, waarvan de con
troleur ambtshalve voorzitter is. Het aantal ingezetenen/bedraagt blijkens de volkstelling van-
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1020: 477 Europeanen, 74.400 Inlanders en
13.483 Vreemde Oosterlingen. Er is een Europeeschc school, een particuliere Hollandsch-Inlandschc school, twee Jnlaiulschc scholen, twee
volksscholen, terwijl een vcrvolgschool binnen afzienbaren tijd zal opgericht worden. Verder zijn
hier nog een tweetal belangrijke Chineesche scho
len en een lagere school van de Amerikaanschc
Methodistische Zending. Twee zeer goede parti
culiere ziekenhuizen van de landbouwonderne
mingen zijn ter hoofdplaats gevestigd, benevens
een Gouvcrnements hospitaal voor Inlanders.
Drie drukke pasars brengen veel vertier aan de
plaats, welke aardig gelegen is en er keurig uitziet.,
BINOEANG. Voormalig district, thans ondprdistrict der onderafdeeling Padang tzie aldaar)
der residentie Sumatra’s WestkusL'
.
- /BLIDAH. Landschap gelegen tusschcn de riI' ' Vieren Moesi, Ogan en Lëmatang, behoorende
tot de onderafdeeling Ogan Ilir, residentie Palcmbang. In 1923 telde het 13.450 inwoners, ver
deeld over 4 marga’s met 41 doesoens; de marga
Pëdataran is in 1902 opgeheven en bij Kërtamoelia gevoegd, zoodat Blidah momenteel nog uit
de marga’s Kërtamoelia, Alai, Gëloeinbang en
Lembak bestaat. Alleen in de marga Kërtamoelia
treft men moerassen (lëbaks) aan, welke sedert
1920 voor de sawahcultuur aangewend worden,
zoodat nu reeds ongeveer 125 bouw met padi be
plant wordt. Waar ook de rubbercultuur eenige
jaren geleden haar intrede deed (-f- 45 000 paraboomen) kan men van de Blidah niet meer zeg
gen dat het een moerassig, met laag kreupelhout
bedekt, dor en onvruchtbaar landschap is, inte
gendeel, zelfs deze moerassen worden verpacht
als vischvijver en brengen jaarlijks een bedrag
van rfc / 2000 op. De spoorweg Palembang—Mocara Enim doorsnijdt deze streek over een lengte
van 75 K.M. in de richting N. O.-Z. W.
Een overlevering zegt dat drie menschen van
Modjopait, de beide mannen Regoel en Ndago en
de vrouw Sadi, zich in Blidah vestigden. Regoel
wilde Mohammedaan worden, doch toen hij zich
wilde laten besnijden was het mos daartoe te bot,
zoodat do plechtigheid niet kon doorgaan. Daar
hij zich schaamde, verdween hij uit de samenle
ving en vestigde zich te Tjambai. De nakomelin
gen van Nda go en Sadi zouden do Blidah bevolkt
hebben^''”
BLITAR. Afdcoling van de residentie Ködiri.
groot 1802 K.M2. Op hot einde van 1920 tolde de
afdeeling ruim 450.000 inwoners, waaronder ruim
1300 Europeanen, 3500 Chineezon en enkele Ara
bieren en andere Vreemde Oosterlingen. In deze
afdeeling waren op ultimo 1920 dz 02.000 baoe’s
in erfpacht afgestaan, waarop voornamelijk kof
fie, rubber, coca, cassave en agave en ook Inlandsche gewassen geteeld worden. De particuliere
suikerindustrie neemt er een overwegende plaats
in. Zij maakt voor haar aanplantingen hoofd
zakelijk gebruik van door haar ingehuurdo bevolkingsgronden, in geringe mate ook van erfpachtsgronden. In de jaren 1875, 1901 en 1919
heeft deze afdeeling veel te lijden gehad van uit
barstingen van den Kloet, waardoor een deel dor
afdeeling, bij de eerste en de derde eruptie zelfs
een gedeelte der hoofdplaats Blitar, door een
moddervlocd word bedolven, die veel menschenlcvens, vee, bouwwerken en aanplantingen ver
loren deed gaan. Zie ook KËDIRL^j
BLITAR. Hoofdplaats van dmrict on afdcc-
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ling Blitar ligt gemiddeld -±. 1"0 M. hoog; eind
1920 had zij een bevolking van 19.700 zielen,
waaronder ruim 500 Europeanen en ruim 1700
Chineezen, enkele Arabieren on andere Vreemde
Oosterlingen. In 1900 is de hoofdplaats een ge
decentraliseerde gemeente geworden. Hare gren
zen zijn het laatst vastgcstcld bij Ind. Stb. 1919
No. 709. De plaats heeft een goed klimaat. Er is een
opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren,een
kweekschool voor Inlandsche onderwijzers, be
stemd voor de Hollandsch-1 nlandsche scholen en
een normaalschool, waar de onderwijzers van de
,2de klasse Inlandsche scholen hun opleiding ge
nieten, alle monumentale inrichtingen.
Sinds de Kloet-cruptie van 1919 is de bestijging
van dezen bepg_yan uit Blitar zeer bezwarend
geworderM^^
_______OER. Landschap, gelegen in de afdee
BLOEBC
ling Buitenzorg. Tot eind' 1917, toen het eerste
particuliere land (TjTbinong Oost) in de afdeeling
Buitenzorg door terugkoop tot het staatsdomein
werd teruggebracht, was dit landschap het eenige
tot genoemd domein behoorende stuk grond in de
afdeeling Buitenzorg. Met uitzondering van één
desa, welke in 1921 bij het toen gevormde district
Tjiawi is gevoegd, bohooren de 10 desa’s, gevormd
op het land Bloeboer, administratief tot het onderdistrict Buitenzorg, district van dien naam.
De oppervlakte van het landschap Bloeboer be
draagt ongeveer 4000 bahoo’s, waarvan ruim
1750 bahoe’s door de bevolking in cultuur zijn ge
bracht. De totale bevolkingssterkte was op uit0.
December 1923: 51.000. Vóór 1803 genoot de
Gouvcrncür-Generaal de inkomsten uit dit land,
hoofdzakelijk bestaande uit één vijfde van het
rijstgewas. In dat jaar werden de inkomsten door
den staat overgenomon. Tot en met het jaar 1923
werd daarna van de bij de Inlandsche bevolking
in bezit zijnde gronden landrente geheven, welke
belasting krachtens de op 1 Januari 1924 in wer
king getreden ordonnantie, opgenomen in Ind.
Stb. 1923 no. 425, is vervangen door de z.g. Inlandsche Verponding. Naast laatstgenoemde
grondbelasting is do Inlandsche bevolking nog on
derworpen aan de heffing van hot z.g. hoofdgeld,
welko belasting laatstelijk bij de ordonnantie, op
genomen in Ind. Stb. 1923 no. 24 is bepaald op
/ 1.10 (per werkbare man). De bijzondere positie,
welke het landschap Bloeboer van ouds om historischo rodonen in do afdeeling Buitonzorg in
neemt, treedt bij de heffing van het hoofdgeld
sterk aan don dag: voor de Gouverncmentsdesa’s
gevormd op alle andoro, tot hot landsdomcin tcruggobrachto particuliere landerijen in de afdee
ling Buitonzorg werd bij laatstgenoemde ordon
nantie het hoofdgeld bepaald op / 2.90. Heorendiensten worden op het landschap Bloeboer even
als op het overige, reeds tot het staatsdomein tcruggcbrachte deel dor afdoeling Buitenzorg, niet
meer gevorderd. De bevolking van Bloeboer behoort gedeoltolijk tot de Soondaneezen, gedeelte
lijk tot liet gomongdo Socndaasch-BataviaaschMaleische ras, vandaar dat velen zich van hot Maleisch als omgangstaal bedienen, vooral in do
Noordclijkst gelcgon desa’s. Vermelding verdiont nog dat 7 dor 10 desa’s op het landschap
Blooboor golegen zijn binnen do grenzen der afdcclingshoofdplaats Buitenzorg (vastgesteld bij Ind.
Stb. 1904, no. 31 ij, woIlfG'grenzen dezelfde zijn
als die der bij Ind. Stb. 1905 no. 208 gevormdo
Europeesche gemeonto Buitenzorg.^/
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onder den naam Lintau (gcw. reorg. 1913) deel
, BLOEMBOENGAN. Zie BROEMBOENGAN.
uitmakende der onderafdeeling Fort van der
s *5 ^ 'BLORA. Afdeeling en regentschap van de resiCapellen, afdeeling Tanah Datar, Sum. Weslk.,
' • • " dcntie Rembang, waarvan liet het Zuidwestelijk
thans ressorteereiule onder de onderafdeeling
gedeelte“ mtmaaHT.De afdeeling. die ruim 1951
SidjoendjoengyK
K.M2. oppervlakte heeft, bestond vroeger uit
BONGGO.-Kuststrook langs de YValckenacrstwee contröle-afdcclingen, welke echter sedert de£
ontvoogding van het Inlandsch bestuur werden ' 2 baai (Noord-Nieuw-Guinea) met de vrij groote
kampongs Talawasi, Taronta, Kaptian, Airmoopgeheven. Zij is verdeeld in 5 districten en 10
pa, Maroes-wrcs en Maroes-dai. Zeer waterrijk.
onderdistrictcn. Zij is voor bijna tweederde met
De bevolking maakt copra. Merkwaardig is dat
djatibosch bedekt. Deze djatibosschen behooren
men hier namen als Talawasi en Kaptian vindt,
tot de schoonste van Java. De Zuidoostelijke
die herinneren aan Salawati en Kofian in de
grens van de afdeeling wordt gevormd door de
Radja-Ampat, alhoewel in de laatste 50 jaren en
Solo-rivier, die deze afdeeling van het grootste
stellig daarvoor ook, geen communicatie plaats
deel van Bodjonëgoro scheidt. De afdeeling
Imd tusschen de beide strekem/^
wordt overigens bijna in hare geheele lengte van
Oost naar West doorsneden door de Loesi-rivier, ’/' BOSNIK. Kampong op de^Z.kust van Biak
Gouvernementsnederzetting,
waaraan de hoofdplaats Blora ligt. Op het • ^(Schouten - Eik).
zendingspost en station voor de K. P. M. Er
einde van 1920 had de afdeeling 390.000 inwo
heeft uitvoer van/ dam ar. schelpen, tripang en
ners, w. o. ruim 1000 •Europeanen en 4200 Chiijzerhout plaats^A
ncezen. De hoofdplaats Blora telde op het einde
BOVEN-LANGKAT, zoo genoemd als onder
van 1920 14.000 Inlanders, ruim 200 Europeanen,
afdeeling van de aldecling Langkat, en als Loe1500 Chineezen en enkele andere Vreemde
haq van het landschap Langkat genoemd Lang
Oosterlingen.
kat Hoeloe, heeft tot hoofdplaats Bindjai (zie
De afdeeling wordt van Oost naar West door
aldaar) en is het belangrijkste deel van Langkat.
drie tertiaire heuvelruggen doorsneden. In den
De Europeesche groote landbouwondernemin
middelsten euNoordelijksten heuvelrug heeft men
gen brachten dit ressort tot grooten bloei. Bijna
vele petroleumbronnen aangeboord, die aan een
alle bruikbare gronden werden daartoe reeds in
‘belangrijke industrie het aanzijn hebben gege
beslag genomen. In het geheel zijn hier geves
ven. Te Tjepoe (Ngareng) heeft de Bataafsche
Petroleum Maatschappij een groote raffinaderij
tigd 41 ondernemingen, welke tabak, rubber
en kaarsenfabriek. Een deel van het product
en een weinig thee en koffie voortbrengen. In
de lagere streken in de nabijheid van de
wordt tot batikwas verwerkt (paraffine). De be
hoofdplaats wordt uitsluitend tabak verbouwd,
langrijkste boring van genoemde maatschappij
welke tot de beste van de Oostkust van Suis gelegen te Ledok (± 12 K.M. van Tjepoe gele
gen) op den Noordelijksten heuvelrug. Te
matra gerekend wordt. In de hoogere streken
Kapoewan (i 6 K.M. Zuidwaarts van Tjepoe ge
wordt voor het meerendeel hevea verbouwd. Het
legen) vindt men sedert het jaar 1922 een kleine
geheele ressort is doorsneden met een groot aantal
raffinaderij van de Nederlandsche Koloniale
rijwegen, zoowel openbare als particuliere. De ri
Petroleum Maatschappij, die hare bronnen voor
vieren zijn niet anders bevaarbaar dan met de
namelijk op den middelsten heuvelrug heeft.
kleine sampans van de bevolking. Een 20 K.M.
Op den Zuidelijken rug heeft men nog geen pe lange spoorweg van Bindjai naar .Kwala door
snijdt de tabaksondernemingen- in dit ressort.
troleum in ontginbare hoeveelheid aangetroffen.
De afdeeling wordt doorsneden door do tram /Zie verder onder LANG KAK/
lijnen Tjepoe—Blora—Poerwodadi en Blora—1 .•/ BUITENZQRG,-door doGnlanders Bogor ge
Rembang van de Semarang Joana Stoomtram
naamd. Zuidelijke afdeeling dor residentie Bata
Maatschappij en de tramlijn Goendih—Tjepoe—
via, bestaat uit de districten Buitenzorg, Paroeng,
Soerabaja van de Nederlandsch-Thdische Spoor
Leuwiliang, Djasinga, Tjibmong, Tjibaroesa en
weg Maatschappij. De hoofdplaats Blora ligt 90
Tjiawi. Laatstgenoemd district is ontstaan door
M. hoog; hare grenzen zijn vastgesteld bij Ind.
splitsing in 1021 van het zeer uitgestrektc district
Stb. 1905 no. 19. Zij is tevens de hoofdplaats
Buitenzorg in de districten Buitenzorg en Tjiawi.
van het district Karangdjali (zie aldaar!/
De afdeeling telde op ultimo December 1923 ruim
j^BOEKIT BATOE. District van het Zelf bestu 800.000 zielen, waaronder 5000 Europeanen, bij
rend landschap Siak, gelegen in de afdeeling
na 19.000 Chineezen en 700 Arabieren en andere
BÖngkalis, gouv. Oostkust van Sumatnu, Ver
Vreemde Oosterlingen. Zij bestaat ten deele uit
deeld in de onderdislrTcteh Bóekit Batoe en Doeparticuliere landerijen, ten deele uit Gouvernemci. Behoorde vroeger tot het gebied van den
mentsdomein. Sinds J917 werden 14 particuliere
Datoek Laksamana, een der rijksgrooten van het
landerijen door terugkoop tot het landsdomein
landschap Siak. Sinds de invoering van de distoruggebracht. Het aantal nog bestaande particu
trictenindeeling van 1914 is het zelfstandig ge
liere landerijen bedroeg op ultimo December
zag van den Datoek Laksamana verdwenen,
1923: 39, en wel in elk der hoogergenoemde dis
hoewel de titel behouden bleef, alsmede do aan
tricten respectievelijk 4, 11,9, 3, 3, 1 en 8. Het
spraak op pantjong alas (een heffing van^een
district Tjibaroesa wordt geheel ingenomen door
tiende van de verzamelde boschproductep)^
de zeer uitgestrektc particuliere landerijen Tjiba
BOELÈLÈNG. District van de onderafdeeling
roesa, Klapanoenggal, Tjileungsi en TjipamingBoelèlèng, afdeeling Singaradja, residentie Bali
kis, tezamen vormend de zgn. „Michiels Arnold
cTTLombo k^r
Rijstlanden”, in bezit bij do N. V. Maatschappij
BOENGOÉS. Nagari aan de gelijknamige baai
tot exploitatie van Rijstlanden op Java „Michiels
even ten JL..yan_.de Eminaiiaven,, Sum. Westk.
Arnold”. In de andere districten der afdeeling
Behoort tot het district 'Looboek Begaloong der
komt particulier land en staatsdomein naast el
onderafdeeling Padang>kaar voor. Het aantal op de teruggekochte parti
BOEÖ. Een nagari in het district Boeö, vroeger
culiere landerijen gevormde Gouvernementsde-
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sa’s bedraagt 142, zoodat zich in de goheclc afdeco. a. een goed afnomor/naar men zegt o. a. voor
ling met inbegrip der 10 desa’s op liet landschap
wiorook-fa bricatie/
Bloeboor (zie aldaar) 152 desa’s bevinden, waai . DAIRI-LANDÉN. Naam eener onderafdceling
de G'ouvernementsregelingon on belastingen zijn
van de afdecling Bataklanden der residentie Taingevoerd. Van de nog bestaande particuliere lan
panoeli. De bevolking bestaat uit: 1°. De Pakpakderijen zijn er 20 in handen van naamlooze ven
Bataks, verdeeld over de landstreken Siemsiem,
nootschappen, 5 in handen van Europeanen, 9
Këpas, Pègagën; 2°. Het langs de Lao Renoen
van Ghineezen en 4 van Inlanders, terwijl het par
wonende deel der Karo-Bataks; 3°. Eenige langs
ticuliere land Dèpok, gelegen in het district Paden Westelijken oever van het Tobamoer wonen roeng, onder beheer staat van het Bestuur der Inde Toba-Batakschc stammen (Paropo, Silalahi,
landsche Christen-gemeente Dèpok (zie aldaar).
Parboeloean). Elk dezer drie groepen spreekt
De gezamenlijke verpondingswaarde der particu
een andere taal./
liere landerijen bedroeg op ultimo 1923
DAM AR (Dammer of Daam). Eilandje in de
/ 22.9S9.700. Op de meeste particuliere landerijen
Banda-zce, ten N. O. van Timor, behoorende tot
is het hoofdproduct de padi, welke door de opge
de onderafdceling Kisar der afdecling Zuid-Timor
zetenen wordt verbouwd en waarvan aan den
en Eilanden der residentie Timor en Onderhoolandheer een vijfde gedeelte, de z.g. tjockc, moot
righeden. Aan de baai van Solat liggen de plaat
worden afgestaan. Daarnaast zijn op vele lande
sen Woeloor en Kehli. Kehli wordt 2 k 3 maal per
rijen min of meer imgestrekte, ter vrije beschik
jaar door een stoomschip der Paketvaart Maat
king van den landheer staande terreinen beplant
schappij aangedaan. Verder liggen op het eiland
met overjarige gewassen, w.o. thee, rubber, sörénog 5 negorijen, die vroogor op heuvels gebouwd
gras, kina, koffie en ook klappers en oliepalmcn
en door steenen ringmuren omgeven zijn; thans
dienen te worden genoemd. Voorts leveren som
liggen zij aan de kust. De bevolking zal ± 1600
mige particuliere landerijen nog kapok, kalk en
zielen bedragen. De pisang is het hoofdvoedsel
vogelnestjes op. Het werk in de cultuurtuinen
der bevolking. De landbouw bestaat hoofdzakewordt bijna zonder uitzondering in vrijen arbeid,
lijk uit aanplanting van maïs on aardvruchten.
dus tegen betaling verricht. Op de tot het landsSagoo komt vrij.veel voor. Zwavel wordt niet
domcin teruggobrachte particuliere landerijen
meer uitgevoei^J/'
hebben de opgezetenen de bij den terugkoop in. téy DARANGDAN. Naam van een voormalig dis
hun bezit zijnde gronden behouden. Zij oefenen
trict in de afdceling K ra wang, residentie Batavia.
daarop het erfelijk mdividueele bezitrecht uit.
Met ultimo 1921 opgeheven en ingelijfd vooreen
De cultuurgronden beplant met thee, rubber enz.
deel bij het ondcrdistrict Plèrèd, voor een ander
zijn op de teruggekochte landen aan de voormali _,dcol bij het onderdistict Wanajasa, district Poerge landheeren afgestaan met het erfpachtsrecht.x wakarta,. afdecling Krawang dor residentie Ba
BUITENZORG. De hoofdplaats Buitenzorg tel
tavia^’
de ÏÏlf’n923 48.000 zielen, waarvan 4200 Europe
DÉLAKI-ILJASI AWIËNG, ten rechte geanen, 5300 Ghineezen en G50 Arabieren en andere
naamd Topaka en Bodabali. Twee sedert lang
Vroemde Oosterlingen. De plaats is een gedecen
niet werkzame vulkanen op het eiland Pantar,
traliseerde gemeente, sinds 1920 is een burge
residentie Timor en O., hoog resp. 1365 M. en
meester voorzitter van den gemeenteraad. Te
938 M., N.W. van de eerste ligt de Siroeng, G00 M.
Buitenzorg zijn gevestigd de Algcmeone Secreta
hoog. Hier is een kratermecr van 500 M. omtrek.
rie en het Departement van Landbouw, waaron
Dit meer ligt op don bodem van een ouden kra
der ressortceren ’s Lands Plantentuin met zijn
ter, waar nog een tiental sulfatoren mot brom-.aanhang van laboratoria en musea, de Cultuur
mond geluid zwaveldampen doen ontsnappen,/
tuin. zoomede opleidingsscholen voor land- en
DËMAK. Afdecling en regentschap van de
tuinbouw. Bovondion vindt men er de Ncderresidentie Semarang. Einde 1920 had de afdceling
landsch-IndischcVeeartsenijschool,waar jongelie
400.000 bewoners, waaronder 200 Europeanen
den van eiken landaard worden opgeleid tot In
en 2300 Ghineezen. In 1919 worden de particu
disch veearts, bonevens do Opleidingsschool voor
liere landerijen Sajoeng en Bahoe door het
liet personeel der Algomccne Politie. Voorts treft
Gouvernement van Nod.- lndië aangekocht, zoo-,
men te Buitenzorg meerdere inrichtingen van
dat ze sindsdien landsdomcin zijn geworden./
openbaar en bijzonder lager Europcosch en InDÈMPO. De top van den berg Dömpo wordt
landsch Onderwijs aan, zoomede een school voor
door de omwonende bevolking beschouwd als te
M.U.L.O., een llollandsch-Inlandscho en een
zijn de verblijfplaats van een viertal góden (déMollandsch-Chinecsche school. Er is een garni
wa’s), waarvan de Toean Radja Njawa de voor
zoen en een uitgebreid, modern ingericht krank
naamste is. loder dozer dówa’s heeft er zijn „mazinnigengesticht. Do plaats breidt zich voortdu
kam” op do hooge oevers van hot kratermeer. Wil
rend uit.Hot groote Chineescho kamp ligt bozuimen iets nfsmeekon of is inon bijzondor dankbaar
don Buitenzorg aan den grooten postweg naar de
gestemd over het in vervulling gaan van een
ProangoLihetr'Arabische kamp ligt daarnevens in
liovolingswonsch, dan maakt men zich. op ter
een kom. Vermelding verdient nog, dat de jaron
bedevaart naar don top van dozon majestueuzen
geleden voorgonomen electrificatic van de spoorberg, alwaar men den góden geiten en kippen
1 ijn Buitenzorg—Batavia—Tandjoengpripk bin offert. Ofschoon do Islam thans nagenoog in do
gehoelo Pasömah beleden wordt, blijft dit oudnen afzionbaren tijd haar beslag zal krijgen. De
aanlog van do benoodigde hoogspanningsleiding
heidcnscho gebruik nog steeds in core.
DIRMA (DIROEMAH). Te voren een zelfstan
('J’jitjocroog — Buitenzorg — Tandjocngpriok) is
dig landschap, thans, mot behoud van zijn zelf
bij na gereed.
standigheid als gemeente, een onderdeel van het
■7,6' CASSIA'FISTULA L. Werd o. a. uit Z,-Gele bes
landschap Malakka der ondorafdeoling Béloe/
on Java in vrij bolangrijkc hoeveolheden uitDJASINGA. Dit district dor afdeoling Buitongevoor'd naar Europa, doch door den oorlog is die
uitvoer sterk verminderd. Vroeger was Rusland I-zorg bestaat uit 2 oiulerdistrictcn t.w. Djasinga,
Supplement.
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DJASINGA—DUIF.

hot eiland, grenzende ten Noorden aan Boolólèng
onder het rechtstrecksch bestuur van hctdistrictsen ten Oosten aan Tabanan, waarvan het door de
hoofd en Paroengpandjang onderbeen assistentrivier Jehleh gescheiden is. Dicht bevolkt is alleen
wëdana. Het onderdistrict Djasinga wordt ge
de vlakte van Negara, gevormd door hot cenigo
heel ingenomon door de particuliere landen Djagrootero stroomstolsel, dat der Djogading, die bij
sinea (eigenaar: The Djasinga Rubber and Producc Cy Ltd) en Bolang (eigenaar: Maatschappij
T. Prantjak in zee vloeit; minder dicht de hieraan
grenzende vlakte van Djëmbrana, met als hoofd
tot exploitatie der ondernemingen,nagelaten door
rivier de Daja, terwijl de bevolking van het Oos
Mr. W. A. Baron Baud), terwijl het onderdistrict
telijk gedeelte tot desa Tcmbles, met als hoofdri
Paroengpandjang, met uitzondering van het
vieren de Pantjétjerik en Baloekpalm, de laatste
daarin gelegen particuliere land Tjikopomajak
jaren belangrijk is toegenomen. Bevolkingsstork(eigenaar: N. V. Cultuur Maatschappij Tjikopote in deze drie doelen resp. 16.000, 8000 en 12.000.
majak) behoort tot het staatsdomein. Het aantal
Verder Oostelijk tot de Poeloekan zijn hier en
Gouvernementsdesa’s bedraagt 20. De particu
daar nog nederzettingen; de meer Noordelijk ge
liere landerijen Djasinga en Bolang behooren tot
legen streken zijn vrijwel onbewoond. Dank zij
de uitgestrekt sic der afdecling Buitenzorg (resp.
het door ons ingevoerd bestuur is de volkswel
23.630 en 31.093 baboe; aantal opgezetenen op
vaart zichtbaar toegenomen; als hoofdbron moet
ult°. 1923 resp. 15.994 en 26.429). Naast goede sade rijstcultuur worden genoemd, welke hier
walïs treft men in de bergstreken van beide lanintensief wordt beoefend, terwijl voorts de klap
‘den uitgestrekte, zeer goed rendeerende thee- en
rubber-aanplantingcn aan. De winstgevende cul
percultuur en de veeteelt vermelding verdienen.
tuur van oliepalmen wordt in de laatste jaren met
Het sawaheomplex zoowel als dat der klapper
kracht ter hand genomen. Het particuliere land
tuinen is voor uitbreiding vatbaar, terwijl de'hoogergelegen boschgronden ook voor andere cultu
Tjikopomajak is groot 1500 baboe, deels sawah,
deels met rubber beplant. In tegenstelling met
res, als koffie en cacao, gelegenheid bieden.
het vruchtbare, voor een deel nog met oerwoud
l iet overgroote deel der bevolking belijdt den
bedekte onderdistrict Djasinga biedt het landHindoegodsdienst, welks vormen en ceremoniën
schap in het Parocngpandjang’sche een vrij
echter in mindere mate worden in acht genomen
troosteloozen aan blik. Men treft hier weinig goe
dan op overig Bali. De overigen, Baliërs, Javanen
de sawahs aan, daar irrigatie vrij wel overal ont en Madoereczen, enz., hangen den Mohammcbreekt. De bevolking vindt dan ook voor het
daanschen godsdienst aan.
grootste deel haar bestaan in het verrichten van
Administratief is de afdecling Djembrana, be
koelicarbeid op in de buurt gelegen ondernemin stuurd door een controleur, verdeeld in drie dis
gen en te Batavia, waarmede de onderdistrietstricten, Negara, Mendojo en Djëmbrana,die elkeen
hoofdplaats dooreen spoorlijn is verbonden. Het
Inlandsch beambte met den titel van poenggawn,
district Djasinga behoort tot de minst bevolkte
aan het hoofd hebben, voor zoover betreft de Hinder afdeeling Buitenzorg. Opuit0. December 1923
doc-Balische bevolking; terwijl aan het hoofd der
bedroeg het aantal zielen bijna 70.000, waarvan
Mohammedanen een pömbëkël is geplaatst.
een 100-tal Europeanen, bijna 1000 Chineezen en
De voornaamste plaatsen in deze vlakte zijn:
eenige Arabieren.
Nëgara (6000 zielen), de hoofdplaats en zetel van
DJATI. Wijk .van Batavia, gelegen op den heu
den controleur, op ongeveer 6 K.M. afstand van
vel bezuiden Tanahabang. Hier bevond zich
de kust, aan de rivier Djo-gading; Loloan, voor
vroeger het z.g.Djati-gesticht, een gesticht voor
naamste handelsplaats, 1 K.M. Zuidolijkcr, aan
verlaten kinderen (zie LIEFDADIGHEIDS-iNdezelfde rivier gelegen. Djëmbrana, do oude
S'I ELLINGEN), sedert naar Kramat verplaatst.
hoofdplaats, Oostwaarts van Nëgara. Do haven
In deze wijk is een groot viaduct gebouwd over
plaats voor Nëgara is Tjocpèl, in het Westen der
den spoorweg naar Bantam en over het nieuwe
vlakte gelegen. Een zijweg loopt tusschen deze
bandjir-kanaal. Ook werd er een groot, ön mooi
twee plaatsen verder van Oost naar West door
ziekenhuis van de K. P. M. opgericht,
een groot gedeelte der afdecling. Een paardonpad
DJËBËNG. District van de afdeeling en het re
verbindt de afdcolingcn Djëmbrana en Boclèlèng.
gentschap Ponorogo. Als gevolg van de in 1921
DJËMBRANA. District van de ondorafdceling
plaats gehad hebbende inlijving bij dit district
Djembrana, afdecling Bingaradja, residentie Bali
van het te voren tot het regentschap Trcnggalèk r en Lombok./
behoord hebbend onderdistrict Ngrajoen, bestaat . DUIF. (Verbetering van Dl. I, bl. 644, le ko
het sedert uit 4 onderdistricten (Balong, Boenglom, r. 12, 13 en \ ty. De kroonduif wordt gevon
kal, Slahoeng, Ngrajoen). Het aantal desa’s be den op de Schouten-Eilanden, Socpiori (met
droeg begin 1923 een 71-tal. Het district (voor
Kondo en Soek) en Biak (Wiak). De bevolking
meld onderdistrict Ngrajoen inbegrepen) telde in
van Socpiori verstaat de kunst de vogels te strik
1920 volgens de uitkomsten van de in dat jaar
ken; men beweert, dat degenen, die dit willen
gehouden volkstelling, ruim 90.000 zielen, w.o.
doen, een bepaalde formule moeten kennen. De
13 Europeanen en bijna 30 Chineezen^
Biakkers beweren, dat de mannetjes van de
DJËBOES. Standplaats van het onderdistrictswijfjes onderkend kunnen worden door hunne
hoofd van het gelijknamige/mderdistrict der onzwaardere poolen.
derafdeeling Noord-Ban ka.
(Bl. 644, kolom 2, r. 32 en bl. 645, kolom I,
DJËMBRANA (DJAMBRANA). Eender voor r. 5). Voor „Maismon” en „Waimoir” leze men
malige landschappen op Bali, evenals Boclèlèng
Waimon. De eerstbedoelde soort is de waimon
in 1855 onder rechtstreekse!) gezag van hét Indisch
van het vasteland; men vindt deze niet op de
Gouvernement geplaatst, sedert 1882 eene afdee
bij Nieuw-Guinea liggende eilanden, terwijl do
ling der residentie Bali en Lombok, thans met do
tweede soort uitsluitend op de eilanden gevonden
ondcrafdeeling Boèlèleng vormend de afdeeling
wordt en nooit op het vastland wordt gezien.
8ingaradja, meteen bevolking in 1920 van 37.000
De Papoea’s onderscheiden zo daarom in: „Wai
zielen. Het ligt in den Zuid westelijken hoek van
mon soej) beha” en „Waimon moos”: vastland-
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DUIF— IIANDEL (1NLANDSCHE).
VVaimon en oilancl-Waimon. Ook liet woord
/£< T' Maismon Qffb\. 642 r. 22 komt te vervallen.
W * HANDEL (INLANDSCHE) uit ethnographisch
7/ / ’ oogpunt beschouwd. Tonvijl in do artikelen over
de verschillende volken en stammen telkens
molding gemaakt is van de beteekenis van don
handel als economische factor in het volksleven
en van de handelsartikelen, worden in dit artikel
alleen eenige cthnographische eigenaardigheden
van den handel der Inlanders beschreven.
Hot verschil in beschaving tusschen de onder
scheidene bevolkingsgroepen van den O.-I.
Archipel is oorzaak, dat men er ook allerlei sta
diën van handelsontwikkeling aantreft, van den
meest primitieven zuiveren ruilhandel tot goed
georganiseerde handelstochten, zooals op Zuid*
Celebes. Toch wordt zuivere ruilhandel nog
slechts bij enkele, zeer laag staande volken aange
troffen; als voorbeeld diene de z.g. „geheime”
ruilhandel, zooals die voorkomt, of tot vóór
weinige jaren voorkwam, bij dc Koeboe’s op
Sumatra, en dc Poonan’s op Borne.o. Bij oen dergclij Icon handel zagen de Koeboe’s en do Maleischo handelaren elkaar niet, maar op vastgesteldc plaatsen werden de ruilwaren, hetzij door
de Maleiers, hetzij door de Koeboe’s, noergelcgd,
waarna, op een gegeven sein, de andere partij de
goederen kwam weghalcn en er hare waren voor
in de plaats legde.
Ook van verschillende Papoea-stammen op
Nieuw-Guinea wordt gemeld, dat dc handel er
nog uitsluitend ruilhandel is. Evenals het geval
is bij hoogerstaande bevolkingsgroepen in den
Archipel (zie hieronder), baseeren zich de han
delsbetrekkingen tusschen de verschillende Papoeastammen vooral op de omstandigheid, dat
niet iedere stam in zijn gebied alle grondstoffen
vindt, noodig voor het vervaardigen van ver
schillende gebruiksvoorwerpen. Merkwaardig
is hot wel, dat een voorbeeld hiervan wordt
aangetroffen bij don dwergstam der PësëchömPapoca’s, die ten Zuiden van den centralen berg
keten worden aangotroffen, en nog niet met het
ijzer bekend waren, toon do Niouw-Guinea-cxpoditics met hen in aanraking kwamen. Zij ge
bruiken steenen bijlen, vervaardigd van chloormelaniet, een gesteente, dat niet in hot door
hen bewoonde gebergto wordt gevonden, en vormoodolijk van de Noordkust afkomstig is, even
als de zeeschelpen, die hun tot sieraad dienen. Er
gaan dan ook druk boloopon voetpaden over do
centrale bergketen, waaruit blijkt, dat do Pësëchém’s verbindingen onderhouden met do stam
men ten Noorden van het Nassaugobergtc, on
dit kunnen wel niet anders dan handelsbotrekkingon zijn.
Van eon zoor eigenaardigon ruilhandorwordt ge
wag gemaakt door de loden dor expeditio naar het
Centraal geborgto (YVilhelminatop) in 1020—22 ‘).
De Papoea’s aan do Dika-Tivier bleken buitenge
woon veel waarde te heehton aan schelpjes
van het bekende katjos-modcl, dio do Papoea’s
aan do Idonburgrivier en de Mambëramo als
hoofd- en borstbandon dragen. Toon men dit
eenmaal wist, worden 6000 schelpjes meegeno
men, waarmede men onder do Papoea’s wondoren
l) J. H. G. Kromcr. De expeditie naar het
Centraal Gobcrgte van Nieuw-Guinea (den
Wilhelminatop). 1920—1922, „Onze Vloot”
4do Jrg. (1922) p. 106 en 110.
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verrichtte. Een goed varken werd betaald met
7 schelpjes = 14 cents; het duurste varken, van
Hollandschc afmetingen, kostte 22 schelpjes.
Voor 1 schelpje liepen de dragers met een koffer
tje van 17 K.G. op den schouder van 7 uur
’s morgens tot 2 uur ’s middags. Van het stand
punt der expeditie beschouwd deden deze schelp 
jes als ruilmiddel dienst; don Papoea’s was het
blijkbaar alleen om het bezit ervan te doen,
zij beschouwden de schelpjes dus als handelswaar;
het was hier dus een zuivere ruilhandel.
Onder dc Papoea-stammen zijn er een aantal,
die al boven den zuiveren ruilhandel uit zijn, en
dus ruilmiddelen gebruikon. Zoo wordt gemeld
dat de Papoea’s van Sawèh, ten Zuiden van de
Walckenaersbocht, oude kralen, van de kust
stroken afkomstig, als ruilmiddel gebruiken;
en bij do Papoea’s van Taubadi, aan de Humboldtbaai in het Noorden van N.-Guinea, vlak
bij do grens met het Engclsche gebied, worden
de z.g. sëmboni’s, zeer gowikle kralen van ver
schillenden vorm on kleur, als ruilmiddel van
hooge waarde gebruikt.
Natuurlijk zijn ook de volken, die in bescha
ving hooger staan dan de Papoea’s, het zuivere
ruilverkeer reeds lang te boven, en bezitten zij
allerlei ruilmiddelen. Gewoonlijk bestaan deze
ruilmiddelen niet uit munten of waardepapieren
als in het Westerschc handelsverkeer. Een eigen
aardigheid is juist, dat de Westerschc en andere
munten vaak niet uitsluitend als ruilmiddel,
maar als waardevol bezit werden aangemerkt;
zoo b.v. worden op Bali van de daar in omloop
zijnde Chineescho kepïng’s godenbeeldjes ver
vaardigd, door ze op bepaalde wijze aaneen
te rijgen; op Midden-Celebes werden z.g. „haantjes-duiten” gebruikt, waarvan er 900 a 1000
op een ryksdaalder gingen. „Maar ” zegt Dr.
Kruyt, „vaak verkocht men zijn waar alleen voor
dorgolijke duiton om veel koper te krijgen, ten
einde daarvan door een rondreizenden kopergie
ter cenig sieraad te laten gieten. Wanneer men
vroeger iets voor zilvergeld verkocht, was dit
alleen ten einde deze muntstukken te doorboren
en zo kinderen om den hals te hangen; of men
bracht ze aan een Bocgineeschen zilvorsmid aan
hot strand, om or eon zilveren armband of oor
knop van te laten maken”. l).
Als voorboeldcn van eon tamelijk ontwikkeld
handelsverkeer bij betrekkelijk primitievo vol
ken, waarbij ook van ruilmiddelen, in ruimen zin
genomen, gobruik word gemaakt, kan in dc eersto plaats Nias gonoomd wordon *). Hot voor
naamste ruilmiddol was daar het goud, voorts
kwamen in aanmerking: varkons, varkonsvlcosch
on landbouwproducten.
Hat dozo zaken werkelyk als ruilmiddelen ge
bruikt werden, blijkt hieruit, dat een relatieve
waardebepaling
daarvan
landschapsgewyzo
plaats had. De grondslag van do Niassehe staats
inrichting wordt gevormd door hot landschapsverbond.Nias bestond vrooger uiteen aantal land
schappen, in het Noordon Ori gchcoten, met bcpanldo grenzen, niet bowoond door personen van
óén stam, maar ontstaan door bondgenootschap
pen van lieden van verschillende stammen. Bij
'■) Do Baroë-sprokondo Toradja’s van M.-Ce-

lobos. Drn b01-2r ........

a) Vgl: Schrödcr. Nias p. 414, 200, 204 en
332 o.v.

T7

HANDEL (INLANDSCHE).

244

i

?.

A

H::

r:
(
:
!

het tot stand komen van zulk een öriverbond
werden niet alleen vastgesteld de rangregeling
der hoofden, de verschillende maten, nis rijst en
varkensmnat, het goudstandaardjgewicht. maar
ook de onderlinge waardeverhouding van goud,
varkens en rijst. Door deze vaste waardebe
palingen verkregen de genoemde artikels geheel
on al het karakter van ruilmiddel; en, zooals
de controleur Schröder terecht opmerkt, door
de landschapsgewijze vaststelling der waarde
kan zelfs van een verschillenden koers van dit
soort van geld gesproken worden. Zelfs had
men „klein geld'’ in den vorm van geconserveerd
varkensvleesch.
Directe ruilhandel zal daarnaast wel niet ont
broken hebben, maar, wanneer eenmaal vaste
waardemeters bij een volk bestaan, zal dit sterk
de neiging bevorderen om de waarde van alle
te verhandelen waren daarin uit te drukken.
Wij gaan thans over tot een tweetal volken
uit den O.-I Archipel, wier maatschappelijke ont
wikkeling onderling ongeveer op gelijk peil staat,
maar in veel opzichten lager is dan die der Niassers, n.1. de Toradja’s van Midden-Celebes en de
Kajan of Bahau-Dajak* van Centraal-Borneo.
De Toradja’s zijn verdeeld in stammen, eigen
lijk groote familiegroepen, die elk binnen een
eigen gebied wonen. Twee omstandigheden zijn
oorzaak, dat van handel binnon zulk een stam
eigenlijk geen sprake kon zijn. Vooreerst zijn de
behoeften van alle stamleden geheel gelijksoor
tig, terwijl door alle leden in die behoeften zelf
wordt voorzien voor zoover de grondstoffen in
het gebied van den stam te vinden zijn. Een nog
sterker rem voor het ontstaan van handel in den
stam wordt gevonden in het communisme, dat
onder de leden van den stam, immers familie
leden, heerscht.„Iemand”(zcgtDr. Alb. C.Kruyt)
„kan nu eenmaal niets weigeren aan een ander
lid van zijn stam, aan zijn familielid dus, zoodat
een poging tot handelen zou uitloopen op het
wegschenken van de handelswaar. Tijdens ons
verblijf in Midden-Celebes is het een enkele
maal voorgekomen, dat een Toradja ingevoerde
handelsartikelen aan het strand kocht om deze
met winst van de hand te zetten onder zijn stamgenooten; maar steeds moest zoo iemand na
korten tijd zijn handel staken met groot verlies,
omdat hij een deel zijner goederen had moeten
wegschenken aan vragers, terwijl hij den prijs van
een ander gedeelte zeker wist, niet te zullen ont
vangen, omdayeen oom of broeder de schuldc* naar was ”
y> Handel i# dus bij de Toradja’s alleen te ver
wachten tusschen stammen, wier producten
van grond en nijverheid verschillen. In het ge
bied van sommige Toradjastammen wordt ijzer
gevonden, deze stammen vervaardigen ijzeren
wapenen en werktuigen, die zij inruilen tegen
voorwerpen, welke in hun stam niet voorkomen.
Bij andere stammen weer wordt de potten
bakkerij beoefend, weer andere stoken zout;
aan bet strand worden groote schelpen gevonden
en naar het binnenland gevoerd, waar men er
ringen van maakt. Uit hot bergland worden lia
nensoorten, geschikt voor vlechtwerk, naar lagere
streken gebracht. Zoo was er dus differentiatie
genoeg onder de stammen om handel mogelijk
te maken. Voor dien handel vormden een aan
*) Dl. II p. 299—300.

tal personen — d. w. z. landbouwers, want han
delaars van beroep had men bij de Toradja’s
vroeger niet — een handelsgezelschap van 4- 10
personen, dat er na afloop van de bewerking
der rijstvelden op uit trok. Aaneensluiting was
noodig met ’t oog op de groote onveiligheid, daar
het menigmaal gebeurde, dat een reisgezelschap
op het gebied van een vreemden stam vermoord
werd, ja „sommige streken waren berucht om de
vaardigheid, waarmede de bewoners reisgezel
schappen wisten te overvallen ” (p. 302). De
handel was natuurlijk een ruilhandel, d. w. z.
men ging er niet op uit, om geld te verdienen met
zijn waren, maar men nam handelswaren mee
om daarvoor in de plaats artikelen te koopen, die
men graag wilde hebben. .Ia, gewoonlijk had
men al vooraf bepaald, welke waren men voor
hetgeen men meenam wilde koopen. Bieden de
koopers andere goederen dan de verlangde aan,
dan geeft men zelden zijn waar af. Zoo is er bij
dezen ruilhandel een zekere vastheid in de
waren, die togen elkaar geruild worden: zout
en koperen sieraden tegenover buffels, aarden
potten en kleinere handelsartikelen tegen rijst;
de waarde van deze artikelen was over het alge
meen vrij vast. Ook een vorm van geld komt hier
weder bij voor, in zooverre ingevoerde katoenen
goederen, waarvan iedere Toradja gewoonlijk
een kleinen voorraad bezit, als universeel betaal
middel in M.-Celebes dienden.
Ook crediet komt bij dezen handel te pas,
maar, wel verre van zooals in Europa den handel
te vergemakkelijken, wordt deze er, zouden wij
zeggen, eer door belemmerd. Kruyt zegt hierom
trent1): „Het zit den Toradja in het bloed om
hetgeen hij noodig heeft of wenscht, op crediet
te nemen. Meer dan één Toradja heeft ons ver
zekerd: „ Wanneer wij niet eerst hebben, wat
wij wenschen, voelen wij ons innerlijk niet krach
tig genoeg om den prijs er voor te zoeken”.
Deze neiging heeft dan tengevolge, dat men
zeer dikwijls niet a contant koopt. Vooral is dat
het geval, als de waren met buffels worden be
taald. „Het heet in dat geval dat de buffels nog
niet kunnen worden opgovangen. Het gezelschap
keert dan terug zonder den prijs van zijne ar
tikelen te hebben ontvangen, en meermalen ont
vangt hot dien eerst na jaren en na oneindig
manen. Dit op crediet koopen was eertijds de
voornaamste bron van geschillen”. Een ander
slecht gevolg van dit borgen was, dat de vreemdo
handelaren vroeger gedwongen geweest zijn,
voorschotten te geven, waardoor zorgclooze
lieden zich zeer diep in de schulden staken.
Terwijl met de handelstochten beoogd w'ord,
zich zaken aan te schaffen, die in eigen stam niet
te krijgen waren had de handel in boschproducten
een ander doel, n.1. zich rijkdommen te vergaren,
hetzij om een boete te kunnen betalen, hetzij om
aan een overledene mede te geven in de doodkist,
om hom als een aanzienlijke in het zielenland te
doen aankomen, of wel in het algemeen om zich
meerder aanzien bij zijn stamgenooten te ver
schaffen. Deze schatten bestonden vooral in
groote hoeveelheden katoenen goederen, die in
sluitmandon bewaard werden.
Evenals bij deToradja’s is ook bij do Da ja les wei
nig handel binnen den stam te wachten,daar de be
hoeften van alle stamleden veelszins gelijksoortig
\) DI._U-p,.303."-
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zijn, en elk gezin in hoofdzaak zelf in al zijn bohoefton kan voorzien. Maar ook weer gelijk bij de
Toradja’s vindt men bij de Dajaks wel degelijk wat
wij handel zouden noemen tusschon de stammen
onderling. Zelfs worden door de Dajaks grooto
handelsreizen naar andero stammen onderno
men l). Dit staat in verband met de groote betcokenis die do kralen in het leven dor Dajaks
spelen. Bij alle stammen in het binnenland van
Borneo zijn kralen in veelvuldig gebruik1). Het
zijn bijna allo kralen, die in vroeger of later tijd uit
glas, porselein on fayencc zijn vervaardigd en
onder do Dajaks zijn ingevoerd; dit soort kralen
maken de Dajaks zei ven niet. Do nieuwe kralen
zijn bijna alle uit Singapore ingevoerd, de oude
zijn in lang vervlogen tijden uit onbekende
streken op Borneo .gekomen. De waarde der
kralen wordt in hoofdzaak door den ouderdom
bepaald; maar het gebruik hangt v. n. 1. van
hun vorm af. Een soort oude kralen werd volgens
Pr. Nieuwenhuis in 1890—1900 aan de Kapoeas
voor / 100 het stuk verkocht en de sultan van
Koetei toonde hem een kraal, die naar zijn zeg
gen / 40.000 waard was. Het gebruik der kralen
is zeer uiteenloopcnd: men maakt er fraaie patro
nen van voor zwaardscheeden, hoofdbanden,
rokjes enz.; halskettingen, armbanden en gordels
worden er van vervaardigd, maar de voornaam
ste rol spelen ze bij godsdienstige ceremoniën,
terwijl ook do dooden met hun kostbaar bezit
aan kralen halskettingen en gordels, met mutsen
en kleoding met kralen bezot, begraven worden.
Zoo komen de kralen in den grond en worden later
weer gevonden. Volgens Nieuwenhuis is het zeer
waarschijnlijk, dat een aanzienlijk deel der thans
gebruikte kralen reeds eenmaal met een lijk begravon is geweest.
Daar nu de soort van kralen, bij den eenen stam
in gebruik, afwijkt van die bij een anderen, on ook
do prijzen sterk kunnen verschillen is voor de
Dajaks de inkoop van kralen de aanleiding tot
het ondernemen van maanden- dikwijls jaren
lange handelsreizen uit hot cene stamgebiod in
het andere. Van de Kapoeas uit maken de bij
Poetoessibau wonendo Taman- Dajaks tochten
naar den middenloop van de Mahakain of rivier
van Koetei, waar de oude kralen sterk in prijs
gedaald zijn. Zij gaan naar den boven- on mid
denloop van de Mahakam om daar rubbor en ro
tan te zoeken, diozij in OodjoeTepoo vorkoopen;
voor den prijs daarvan koopon zij bij de daar
wonende stammen oude kralen, die zij als conigon
inkoop meobrongon na een reis van 0 maanden
tot andorhalf jaar. In hun vadorland terugge
keerd drijven zij een zoor voordeeligen handel
met do moogobrachtc kralen onder hun eigen
dorpsgonooten on de omwonende stammen. Ook
do Kajan-Dajaks van de Mendalam bezoeken do
verwante stammen aan de Mahakam on de
Tawang, in hoofdzaak om van daar oude kralen
naar huis te brengen. Door verschillende oor
zaken is do prys daarvan veel lager dan aan de
Kapoeas, omdat veel oude kralen aan do Ma
hakam uit graven afkomstig zijn; do bevolking
wil uit afschuw dozo kralen niet gobruikon, maar
ziet er niets in, ze aan vreemdon to verkoopen.
De kralen vormen niet slechts eon handolsartikol
tusschon do stammen onderling, maar vervullon

*
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) Dr A. W. Nieuwonhuis. Quer durch Borneo
II, p. 224 o. v. N
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bovendien de rol van ruilmiddol binnen den stam.
Voor hot dagelijksch gebruik worden daarvoor
moer of minder kostbare kralen aan een band
van lianen vezels geregen; men koopt er varkens,
aardvruchton, rijst onz. voor.
Volkeren, die niet, zooals Toradja’s en Dajaks,
in het binnenland wonen, maar aan zee, of op
kleine eilanden, verkregon daardoor gunstiger
omstandigheden om handelsverkeer over groote
afstanden tot stand te brengen. Wij treffen dit
dan ook aan bij volksstammen die stellig niet
hooger, wellicht lager in beschaving staan dan
de zooeven genoemde binnenlandsche stammen.
Wij zien dit o. a. op de Kei-eilanden, waar de
handel als ruilmiddol vooral gebruik maakt van
borden — van het eenvoudigste nieuwerwetsche
plateelwerk af tot het kostbaarste oude Chineesche en Jajjansche porcelein — en van sa
rongs. Ook gongs, gouden en zilveren voorwerpen
dienen als betaalmiddel. Een levendige handel
in copra wordt gedreven met Chineesche en Ara
bische handelaren, vooral op Groot-Kei, dat een
goed klapperland is.
Maar ook handelsreizen worden door de be
woners der Kei-eilanden ondernomen. Zij zijn
geboren reizigers en trekkers, maar bij vele
reizen is het meer te doen om wat van de wereld
to zien en avonturen te boleven, dan om veel
handel to drijven, want de meegenomen waren
vertegenwoordigen slechts een geringe waarde.
Iets anders is het, als een groote, een soort
volksrois ondernomen wordt, want het doel daar
van is voornamelijk, om booten en schuitjes te
verkoopen. De Kei-eilanders zijn op de omliggen
de eilanden als vorvaardigers van uitstekende
booten bekend, en vooral bij schuiten van tame
lijke afmetingen heeft een geheele familiestam
daaraan meegewerkt; de boot is dus familiogoed,
waarover liet familiehoofd het beheer voert; hij
zal zo in overleg met de oudsten verkoopen,
steekt den prijs or voor op, dien hij later weer
besteedt ten bato der familie, om schulden of
booten te betalen, en vooral om eon cchtgenoote
te koopen voor de jongelieden.
Wanneer dan nu een voldoend aantal booten
klaar ligt, besluit men de groote reis te aan
vaarden; men vaart uit als een lange keten van
schuitjes, op sleeptouw genomen door een grootere boot, een soort van kotter; op dezen kotter
bevindt zich de bemanning en do proviand, ter
wijl in elk der schuitjes één man zit om botsingen
to voorkomen. Wcgons het grooto belang dezer
reizen en de vele govaron, die do opvarenden
van de z\jde der booze gocston bedreigen, heeft
zich een zeer ingewikkeld on intoressant rciscoromoniccl gevormd, dat door Pater Geurtjons
in zijn boek „Uit een vreemdo Wereld” l) uit
voerig wordt beschreven, on waarbij bijzondero
aandacht verdiont hot hoiligo vuur, dat op don
vooravond van hot vortrok wordt aangestoken
en tot den terugkeor dor reizigers niet mag uit
gaan. Geurtjons noemt dit vuur „het zinnebeeld
van het loven dor roizigors”; niet onwnarschijnlyk
echter moet worden aangenomen, dat naar do
hior heorschendo opvatting dit vuur hot eigen
lijke loven dor roizigors is, eon voorbeeld van
animisme dus, waarbij do ziel of „zielostof”
in ,ieen of ander voorwerp gematerialiseerd is,
waarbij hot als voor den Archipel merkwaardig
*) pag. 144 c. v.
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met i / 4500 handelskapitaal om daarvoor in
dc aandacht trekt, dat dit dan op dc Kei-eilanSingapore waren in te slaan. De lading naar
den juist een vuur is.
Singapore bestaat uitsluitend uit kapok en
Blijkt reeds uit het zeer uitvoerige en inge
Mandarsche rotanmatten; zij is het eigendom
wikkelde reiscercmonicel der Kci-cilandcrs welk
van schipper en bemanning, met dien verstande
een groote plaats dcrgclijkc handelstochten in
dat de anachoda over tweemaal zooveel ruimte
hun leven innemen, nog veel sterker is dit het
beschikt als één lid van de bemanning. Ook het
aeval bij aan zee wonende volken van veel hooger
meegegeven handelskapitaal wordt door den
beschaving, n.1. dc Bocgincezcn en Makassaren.
kapitein onder de bemanning verdeeld, en ieders
Reeds in 1G76 werd door Amanna Gappa, het
aandeel wordt door den anachoda opgeteekend
hoofd der Wadjoreezen te Makasser een han
in hot scheepshandelsboek, waarin ook elks aan
del- en scheepvaartwetboek''samcngcsteld, dat
deel in de lading staat vermeld. Ieder tracht te
nog in groot aanzien staat bij de Boegincesche
Singapore zoo voordeelig mogelijk te koopen en
handelaren. Het werd in 18G9 met vertaling en
te verkoopen; ook van ieders aankoopen wordt
aanteekeningen uitgegeven door Dr. Matthes *)door den kapitein anntoekening gehouden. Te
Toch moet men zich niet voorstellen, dat dit de
Madjéné, worwaarts de thuisvarende prauwen
beteekenis heeft van een stel van dwingende
zich begeven, geeft de terugkomst der vloot uit
voorschriften, waaraan alle handelaren ver
Singapore een groote drukte op de markt; men ' .
plicht zijn, zich te onderwerpen, Dr. Matthes
verkoopt er maar } van de lading, en koopt daar
waarschuwt dan ook: „indien (dc lezer) hier
voor artikelen, die in de Molukken gewild zijn:
iets denkt te vinden, dat naar onze begrippen
sarongs, vrouwenbroeken, vischlijnen, anker
slechts cenigcrmate aan de eischen van een
touwen enz.; dientengevolge is een tamelijk be
ivetboek voldoet, zoo zal hij zich zeer bedrogen vin
langrijke huisindustrie van deze goederen in het
den. Hij verwachte eenvoudig een stuk, waaruit
Mandarsche ontstaan.
hij de denkbeelden der Boegineezen in zaken van
De op deze wijze aangevulde lading wordt
scheepvaart eenigszins kan loeren kennen”.
een
geheel in de Molukken verkocht, en voor de ont
„Amanna Gappa, die alles behalve,
vangst koopt men copra, schildpad, tripang,
rechtsgeleerde was, heeft slechts de onder de Wa
schelpen, hertenhuiden, paradijsvogels enz.,
djoreezen hier en daar verspreide bepalingen
welke waren men te Makasser rechtstreeks of
trachten te verzamelen” s). Maar in elk geval
blijkt uit het bestaan van die verzameling, hoe
door tusschenkomst van Chineezcn, aan de daar
belangrijk ook in die tijden de scheepvaart van
gevestigde handelshuizcn verkoopt. In Makasser
koopt men dan nog, uitsluitend voor rekening
Z.-Celebes reeds was.
Als de beste zeevaarders van Celebes staan
der bemanning, petroleum en lucifers in, en keert
bekend de Mandareezen, die helTJand der 7
vervolgens terug naar Babapoolo of Pambaoeang,
riviermonden bewonen, dat zich langs de West
waar de slot-afrekening plaats vindt.
kust van Celebes uitstrekt, van den Zuid-OostDe eigenaar van do prauw ontvangt 5 % van
hoek der Golf van Mandar tot aan het N. van
de totale ontvangst; van de mot het voorschot
Mamoedjoe, bij de Paloegplf; ze zijn van Boegigemaakte winst staan de leden der bemanning
neesch-Toradjaschen oorsprong, maar sterk ge
de kapitein \ af aan den voorsohotgever.
mengd met Maleiers van Borneo.
De andere groote route is die naar Batavia en
Ondanks de scherpe concurrentie met de
Padang; deze reis wordt gowoonlijk in Juli be
stoomvaart heeft zich de handelsprauwvaart dor
gonnen en in December beëindigd. De derwaarts
Mandareezen met succes weten te handhavon,
medegenomen artikelen zijn bijna uitsluitend de
dank zij eenige voor deze vaart bijzonder gun
op Sumatra’s Westkust zeer gezochte Mandarsche
stige factoren.
zijden en katoenen sarongs; voorts wat roukolie
Uitvoerige inlichtingen omtrent deze vaart
on kakatoe’s, deels uit de Molukken meegebracht.
vindt men in het interessante artikel van _L.—
In Batavia aangokomen wordt de gehecle la
van Vuurenj_.„De Prauwvaart van Celebes” in
ding gelost on bij do een of andere firma in do be
den- istën Jaarg. der „Koloniale studiën”. Wij
nedenstad gebracht, welke voor de verzending
zien daaruit, hoe deze handelsvaartcn uitstekend
per paketboot naar Padang zorg draagt. Bij dc
georganiseerd zijn, en welke bijzondere omstan prauw blijven 4 man achter, do overigen gaan
digheden hun voortbestaan mogclijk maken. De
mot do paketboot mee naar Padang. Te Padang
groote routes zijn: A. naar Singapore on na
wordt zooveel mogelijk alles verkocht, en worden
terugkomst door naar de Molukken, B. naar Ba^, sarongs en hoofddoeken van Europ. maaksel, ge
tavia en Padang.
batikt goed, katoentjes en bonzoë ingekocht; alles
De eerste reis wordt begonnen in October, tegen
wordt in kisten verpakt naar do firma te Batavia
het einde van den Oostmoesson; in i 14 dagen
gezonden; hier koopt men na aankomst vooral
zijn de prauwen te Singapore, keeren in de eerste
rood garon, wit goed, prikkeldraad, katoentjes
helft van December terug, en vertrekken in
enz. Bij hot begin van den Westmoesson wordt
.Januari naar de Molukken om de in Singapore
do thuisreis ondernomen. De afrekening voor
gekochte-waren daar van dc hand te doen. In
deze reis geschiedt cenigszins anders dan bij de
-Juli of Aug. is men dan thuis, om in October
vorige. Men ziet wel, dat men hier inderdaad mot
opnieuw Westwaarts te stevenen. De handels
een goed georganiseerde handelsvaart te doen
organisatie is zeer-eigenaardig. De kapitein, de
heeft, die een belangrijke rol speelt in den goedeanachoda, is meestal niet de eigenaar van de
renruil tusschen het Oosten on Westen van den
prauw, maar deze behoort aan een koopman te
Archipel. De heer Van Vuuren wijster op, dat er
Pambaoeang,die hem de prauw in bruikleen geeft,
cenige voorname factoren zijn, welke doze vaart
de concurrentie kunnen doen volhoudon tegen
1) Dr. B. F. Matthes. Over de Wadjoreezen
de stoomvaart. In do eerste plaats do gunstige
met hun Handel- en Scheepvaartwetboek.
ligging vanMandar infhetfeentrum van den Archi
2) O. c. p. 40.
pel, waardoor de prauw vaart naar vorkiozing van
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Oost- en Westmoesson kan profitceren; in de
tweede plaats het groot aantal tusschcngelcgen
eilanden en eilandengroepen, zoodat men do reis
in verschillende etappes kan doen, voor het in
nemen van water en brandhout. De reis naar
Batavia is in hoofdzaak gebaseerd op de voorkeur
der bevolking van Sumatra’s Westkust voor de
geruite Boegineeschc sarongs, terwijl op de thuis
reis een deel van do grondstoffen voor de sarongweverij op Celebes kan worden meegenomen.
Gelijksoortige factoren hebben de kleine prauwvaart in het leven geroepen, die zich richt op
Paré-Paré op Celebes, Makasser, Ampenan op
Lombok, Boclèlèng. op Bali, Soembawa, Grisseo
en Banjoewangi op Java. Onder de voornaamste”
artikelen voor de heenvaart bohooren die, ver
vaardigd van de vezels van den kocwalpalm
(Gebanga corypha), als vischnetten, en ligmatton,
voorts kokosolie en copra; te Makasser koopt men
rijst, petroleum, zout, Chin. tabak, garens enz.
in, op Lombok en te Banjoewangi vooral tabak.
Een gunstige factor voor de instandhouding van
deze prauwvaart is de omstandigheid, dat men
op veel plaatsen van den Archipel Boegineesclie
resp. Mandarsclie kolonies vindt, zoo b.v. te
Ampenan; van hen koopt men tabak en aan hen
verkoopt men de vischnetten van koe wal vezels.
Van wellicht evenveel belang als de prauwvaart
van Mandar is die van Zuid-Boné, welke in do
behoeften van de kleinere eilanden en de O.-kust
van de Golf van Boni voorziet; zij berust vooral
op de omstandigheid, dat Boni een groot uitvoerland is van maïs, terwijl voor de Toradja’s van
Rantó Pao en Makalé, die na afloop van hun
rijstoogst damar gaan zoeken in het gebied van
Alalili, aldaar veel rijst moet worden ingevoerd;
zoowel voor den uitvoer van djagoeng (b.v. naar
Palima) als voor den aan voer van rijst te Malilizorgen de Bonische prauwvaarders; bovendien voe
ren zij ook nog tabak van Boni on Wadjo mede.
Zagen wij bij de tot nu besproken volken van
den Archipel dat geen enkel ervan zonder ruil
verkeer is, dat eigenlijk bijna overal reeds ruil
middelen gebruikt worden, en dat bij sommige,
ook meer primitieve, stammen, de handelsgeest
tamelijk ontwikkeld genoemd kan worden, het
hoogtepunt van den inlandschen handel wordt
toch pas gevonden, waar men een ontwikkeld
■marktverkeer heeft, dus pasars op vastgcstclde
dagen. Voorwaardon daarvoor zijn veiligheid
van persoon en goed, vredestoestanden, meerdere
arbeidsverdeeling, en storkorc differentiatie
binnen den stam of de groep wat behoeften en
productie betreft. Zoo vindt men dus hot pasarwezen tot bloei gekomen bij do meeste volken
van Sumalra, voornamelijk bij de bewoners
der Padangschc. Bovenlanden, maar ook bij
Aljèhers, Lampongcrs, Balaks, enz. Wat het
laatstgonoomdo volk betreft, de onan, liga, of
pakan, zooals daar do markt gonoomd wordt,
speelde wol reeds van ouds een grooto rol in het
binnonlandseho handelsverkeer, maar sedert
door Gouvornementsinvloed do veiligheid in do
Batakl.andpn zooveel grootor is geworden, be
zoekt men wol marktplaatson op dagreizen af
stand. Ook by Boeginoozcn on Makassaren, in do
Minahasa, in Z^-0. Bornoo heeft men vaste mark
ten on voorts op tal van plaatson, waar in hoofd
zaak do aanwezigheid van Wcstorscho of Oostersche vreemdelingen ze heeft doen ontstaan.
Maar hot voornaamste land van de pasars is toch,
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behalve Sumatra’s Westkust, Java, met Madoera
en Bali en een deel van Lombok.
Uit een historisch oogpunt beschouwd heeft
de handel der Javanen een zeer eigenaardig
verloop gehad. Er is een tijd geweest, dat Java
het monopolie had van den handel op do specerijeilanden l); tot ± 1511, het jaar der verovering
van Malaka door de Portugcezen, is dat zoo ge
bleven. Ja, het is wel buiten twijfel, dat de HindoeJavanen tot op dien tijd de werkelijke groothan
delaars van den Archipel zijn geweest. Javaansche schepen met Javaanscho bemanning
voerden de producten dor Molukken naar Java,
waar Chineezen, Voor-Indiërs, Perzen en Ara
bieren de specerijen moesten komen opkoopen
voor het verdere vervoer naar het Noorden en
het Westen. En niet tot de specerijen der Moluk
ken beperkte zich de handelsvaart der Javanen:
sandelhout en was werden aangevoerd uit den
Timor-archipel, rijst en weefsels uit Zuid-Celebcs,
diamanten uit W.-Borneo, goud, kamfer en ben
zoë uit Palembang, rijst uit Malaka.
Verschillende factoren hebben aan dien groot
handel onherstelbaar nadeel toegebracht; de
ontdekking der Molukken door do Portugcezen,
de verzwakking van den politieleen invloed der
Javanen in den Archipel, do invloed der Hollan
ders, die aan de Chineezen ten goede komt, dit
alles doet den Javaanschen groothandel te niet
gaan, terwijl ook langzamerhand de Chineezen
den tusschenhandel in handen krijgen.
Ongetwijfeld hoeft de Hindockolonisatie een
zeer grooten invloed gehad op do groote ont
wikkeling, welke de Javaansche groothandel tot
hot begin der 16de eeuw geleend heeft. Maar het
is wel aan te nemen, dat reeds vóór de komst
der Hindoe’s een levendige binncnlandsche han
del op Java zelf gedreven werd. Hoe anders zou
het te verklaren zijn, dat op Java reeds vóór de
komst dor Hindoo’s inhcemsch geld gevonden
werd, in den vorm van een stukjo lak- of droppijp,
mot een stempeltje er in gedrukt. En een ander
bewijs van den omvang van den binnenlandschen
handel op Java in vóór-Hindocsche tijden is te
vinden in de groote ontwikkeling van het markt
wezen. Immers een oud-Javaansch instituut is
dat dor periodieke, om de 5 dagen in éénzelfde
dorp plaats hebbende pasar’s, met dion verstande,
dat daardoor éón markt-centrum met de 4
daar het dichtst omheen liggende dorpen in
onderling handelsverkeer werd gebracht. Zoo
ontstond de oud-Javaanscho marktweek van 5
dagen, nog altijd in gebruik; Kliwon, Lëgi, Paing,
Pon on Wagé. In een kring van 5 dorpen is dus
steeds in dorp A. de markt op Kliwon, in B. op
Legionz. (zio ook TIJDREKENING). Dat nog
steeds deze kleinhandel op do pasars in een land als
Java met zijn dichte bevolking on vruchtbaren
bodem van buitengewone betcckenis is, spreekt
van zelf. Doze betcekonis van don kleinhandel
wordt nog verhoogd door twee omstandigheden .ton eerste doze, dat zulk een groot percentage
van do Javaanscho bevolking kleinlandbouwer is,
dat con dool van don opbrongst van zijn grond te
gelde moet maken voor hot aanschaffen van
allorloi benoodigdhoden; ton tweodojliet feit, dat,
l) Vgl. voor hot volgende Mr. C. Th. v. De-ventor. Overzicht van don Econotn. toestand
dor Inl. bevolking van Java en Madoera (1004)
§§ 13 on 14.
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wegens het overheerschen van dwerg- en klein
bedrijf in den landbouw, dc landbouwer uit zijn
grond in het algemeen niet voldoende opbrengst
haalt om in zijn levensbehoeften en die van zijn
gezin te voorzien. In don „schralen tijd” moet dus
in het tekort worden .voorzien door de z.g. neven bedrijven, het vlechten van matten, het weven,
het bakken van potten enz., welke bedrijven door
den man zoowel als door de vrouw en do grootere
kinderen kunnen worden uitgeoefend. Voor al
deze producten moot dus weder een afzet gezocht
worden op de markten. „Op den Jav. pasar” *)
zegt Mr. v. Deventer „wordt het hcele Inl. dorps
leven van stoffelijke behoeften voorzien, terwijl
ook de behoefte aan gezelligheid haar deel krijgt.
Een Javaansche marktdag is daardoor — meer dan
bijous — handelsdag en feestdag tevens; en meer
ook dan bij ons de boerenvrouw, is het de Jav,
desa-vrouw, die verreweg den meesten klein
handel drijft; zij is kleinhandelaarster in merg en
been. Haar talent „om op de kleintjes te passen”
bij koop of verkoop is in zijn soort onverbeterlijk.
De rijsthandel, de waroeng-handel — dat is, het
te koop bieden in „stalletjes” van allerlei eet
waar —, de vruchten- en groentenhandel, berust
zoogoed als geheel in haar wel vertrouwde handen.
Wat- er op deze wijze in opgewekte stemming op
de periodieke pasar’s in de Jav. desa’s verhan
deld wordt, is enorm. Maar degene, die hier han
delt, is een vrouw, de Jav. bakoel of koopvrouw,
die dan vaak tevens plaatselijk „rondventster”
wordt. ”
Van dezen handel kan met recht ook thans nog
gezegd wordcn,wateenlid der Mindere Welvaartscommissie, de heer Hoevenaars, opmerkt om
trent Kedogij,De handel is belangrijk te noemen,
dewijl een ieder, die wat bezit, zijn toebehooren
in ’t ruilverkeer brengt. Van de verkoopster, die
hare waren aanbiedt in do waroeng, den jongen,
die met zijn duiven ter markt gaat en den dag
werker, die zijn kleeren veilt voor eenige stuivers,
tot den gegoeden landbouwer, die de opbrengst
zijner velden, zijn tabak en katjang voor / 100 en
meer aan de markt brengt, wordt er handel ge
dreven door bijna allen zonder onderscheid van
leeftijd en kunne. Over ’t algemeen is het verhan
delde zeer gering in waarde en verdient de handel
alleen beduidend te worden geheeten, omdat hij
zoo algemeen is en de dagelijks verhandelde
kleine bedragen, door’t groote aantal, aangroeien
tot aanzienlijke sommen” z).
Enkele eigenaardigheden van dezen kleinhan
del mogen hier niet onvermeld blijven. Vooreerst
een voorbeeld van Javaanschen kettinghandel.
Op den pasar te Mönès, afd. Anjér, res. Bantam,
wachten kleinhandelaars, dikwijls zonder een
cent op zak, ’s morgens heel vroeg de verkoopers
op; wordt de waar tegen den geboden prijs —
die evenwel nog niet uitbetaald wordt — afge
staan, dan wordt ze op dezelfde wijze verkocht
aan een volgenden opkooper, en zoo voorts tot
ze eindelijk in handen der verbruikers komt. De
verkoopers, die gewacht, of in dien tusschentijd
iets ander verricht hebben, ontvangen dan eerst
hun geld. Waarschijnlijk komt dit systeem ook
voor op andere markten” 3).
De kleinhandel op de pasar’s is veelal wat men
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D Mr. C. Th. v. Deventer, p. 98 en 99.
*) Welvaartsverslagen Vla Dl. I. p. 19.
s) id. p. 22.

weleons middellijken ruilhandel noemt, d.w.z de
Inlandsche landbouwer komt ter markt, om voor
het geld, dat hij voor zijn producten ontvangen
heeft, onmiddcllijk weer artikelen voor zijn huis
houding, klecren enz. te koopen. Maar ook van
rcchtstrcekschon werkelijken ruilhandel wordt in
de Welvaartsverslagen nog melding gemaakt,
o.a. van sommige afgelegen gedeelten van Tjian
dj oer, waar weinig geld in omloop is, en in dé
vroegere afdeeling Trönggalèk '). Van een eigen
aardig verschijnsel op handelsgebied maakt
Mr. v. Deventer nog melding, als een bdkljs
tevens, dat er ook bij de Javanen wel aanleg
voor handel schuilt, die uitgaat boven den klein
handel op de pasar’s, n.1. van de zoogenaamde
„karbouwmenschon” in de vroegere residentie
Bagölèn (tegenwoordig afd. dor res. Kedoe), Een
zestal mannen, soms ook vrouwen, laadt de
vrachtkar van een hunner vol met producten uit
Bagélèn, zooals suiker, aardewerk, eieren, enz.,
en deze menschen trekken of duwen deze kar ge
zamenlijk voort naar Semarang, waar de lading
verkocht en een andere lading, vooral visoh,
ingekocht wordt.Nadat zij de kar weer naar
huis hebben ge trokken^wordt^de lading da ar van
de hand gezet.
Tenslotte nog iets over inheemsehe ruilmid
delen, welke, hoewel niet van vreemdelingen af
komstig, toch meer het karakter van onze mun
ten of ons papiergeld dragen.
In de eerste plaats vermelden wij het z.g.
„ringgeld” van het landschap Koerintji. Tot
vóór korten tijd algemeen en thans nog spora
disch vindt men daar als pasmunt in omloop
metalen ringetjes, gewoonlijk messing, van 1 n
1.5 c.M. diameter en I i 2 m.M. dikte, die ge
heel de rol van geld vervullen. Wel is waar werden
ze slechts in een beperkt gebied gebruikt, maar
daar dan ook zelfs om grooto bedragen, zooals
den bruidschat, te voldoen.
De waarde ervan wordt zeer verschillend opge
geven, en loopt uiteen van 2.J cent tot ± */3eent;
blijkbaar is ruiling tegen andere munt weinig
voorgekomen. Zij worden bij honderd stuks mot
touwtjes verbonden tot één bos; deze bossou
werden wederom aan touwtjes geregen en zóó
een groote hoeveelheid om hals of arm ge
dragen.
Do ringetjes worden óf in gietvormen gegoten,
óf op de wijze, bekend onder den naam d chc
perdu. In Koerintji heeft men op vernuftige
wijze volgens dit procédé een groot aantal ringe
tjes gelijk weten te gieten. Men sohuift over een
glad, volkomen cylindrisch staafje klei een groot
aantal ringetjes van was, in vorm en grootte
gelijk aan de messingringen die men wil maken.
Hot geheel wordt nu eerst zorgvuldig met een
dunne kloilaag omgeven; daarna mot een dikkere,
zoodat een vierkante kleistaaf ontstaat, mot een
driehoekig gleufje van onder waardoor de was
ringetjes nog even zichtbaar zijn; vier van zulke
staafjes worden tot een vierzijdig afgeknotte
kleipyramidc samengevoegd, aan het eene einde
met een groot rond gat, aan het andere twee
kleine gaten,die met het eerste comraunicccren. Nu
wordt het gesmolten metaal mengsel, koper en
tin, van boven ingegoten; het doet de wasringen
smelten en neemt hun plaats in. Na afkoeling
*) Welvaartsverslagen Vla. Dl. I p. 22.
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wordt do vorm gebroken on kan men do ringetjes
van de staven nomen en wat bijwerken.
Het ambt van „muntmeester” zou volgens
één berichtgever (Kooroman) aan één bepaald
hoofd, volgens een anderen (Ployte) aan twee
pagawei’s toekomen; volgons een derden (Saurel)
zou het iedereen vrij staan, deze ringen te maken,
maar zou de kunst alleen in Kampong Rawang,
ton Westen van het meer van Koerintji, be
oefend worden 1).
Ook een voorbeeld van hetgeen men Inlandsch
bankpapier zou kunnen noemen vindt men in
den Archipel, n. 1. op het eiland Boeton, ten
Oosten van den Zuidoostarm van Celebes. Daar
werden kleine stukjes geweven stof als hoofdbe
talingsmiddelen gebruikt, on in het begin alleen
door den Sultan en de Rijksgrooten uitgegeven.
Deze banknoten, 15 bij 15 of 17 bij 17 c.M. groot,
worden op afzonderlijke weef toestellen ver
vaardigd; alleen deze zijn geldig, andere stukken
stof uit een of andere lap weefsel gesneden zijn
waardeloos. Zij hadden inderdaad zeer veel van
werkelijk bankpapier, van schuldbekentenissen,
want van tijd tot tijd had een intrekking van
de in omloop gebrachte doekjes plaats, tegen een
koers van 4 voor 1 cent. Toon later ook aan de
lagere beambten de vervaardiging werd toogostaan, verschonen groote aantallen doekjes van
verschillende kleur en patroon op de markt.
Eerst in den laatsten tijd is dit doekgeld geheel
door zilver geld verdrongen '-).
T. J. B/
>,P INDISCHE ONDERNEMERSBOND. Dit lichaam,
is opgericht den llcn November 1922 en is
gevestigd te Batavia. Doel: de bevordering van
de maatschappelijke belangen van in Nederlandsch-Indië werkende ondernemingen en be
drijven. Volgens artikel 5 der statuten handelt
de Bond in samenwerking met den in Nederland
govestigden „Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië ”(zie aldaar), aan welk lichaam
tevens de behartiging der belangen van den
Bond in Nederland is opgedragen. De statuten
werden goedgekeurd bij Gouvernementsbeslui
ten van 18 December 1922, No. 27 en 5 Juni
1923, No. 32. Lid kunnen zijn: in Nederland,
Nederlandsch-Indiö of elders gevestigde naamloozo vennootschappen, handelsvennootschap
pen onder firma en personen, die ondernemingen
van landbouw, industrie, handel, scheepvaart
of verkeer in Nederlandsch-Indiö uitoefenen, be
nevens rechtspersoonlijkheid bezittende vorcenigingen van zulke vennootschappen of personen.
De leden zijn ingcdeeld in groepen, welke in aard
overeenkomstige bedrijven uitoefenen, of die
door do plaats hunner vestiging overeenkom
stige belangen hebben. Do navolgende groepen
maakten ultimo 1923 deel uit van den Bond:
Verkeerswezen te land; Stoomvaart en aanver
wante bedrijven; Suikercultuur; Oost-Java Ta
bakscultuur; Overjarige cultures Java; Sumatra
Tabaks cultuur;Overjarigo cultures Sumatra;
Nieuwere cultures; Industrie in hot algemeen;
Petroleum industrie; Gas- en oloctriciteitsbedrijvon; Mijn hou windustrio; Handol; Nederlandsche
Handel-Maatschappij; Bankwezon.
Hot Dagelijksch Bestuur bestond ultimo 1923
‘) H. W. Fisher. Intern. Archivfür Ethnographio. Band XXI p. 99 o.v.
2) J)r. Joh. Elbert. Die Sundaexpedition.
Band I. p. 185, 186.
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uit do hoeren: J. L. van Houten, President van
do Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij, Voorzitter; Mr. J. F. A. M. Buffart, President
van de Algomccno Vereenigïng van Rubberplan
ters ter Oostkust van Sumatra; Ir. Wouter Gooi,
Voorzitter van do Bestuurderscommissio der Ver
eenigïng van Ncderlandsch-Indische Spoor- en
Tramwegmaatschappijen; C. v. d. Linde, President-Dirccteur van de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij; W. Huurling, Hoofdvertegen
woordiger van de Bataafsche Petroleum Maat
schappij en Mr. Dr. D. Talma, Voorzitter van het
Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in
Nederlandsch-Indiö. Mr. J, J. W. Eekhout, bij
de oprichting van den Bond tot- secretarie be
noemd, werd begin 1924 als zoodanig vervangen
door Mr. J. van Vollonhoven. Tezelfder tijd werd
besloten tot reorganisatie van het bestuur van
den Bond, en wel zoodanig, dat ingosteld werd
de functie van „gedelegeerd lid van het Be
stuur”, aan welk gedelegeerd lid de leiding der
dagelijkschc werkzaamheden van den Bond
werd toevertrouwd. Als zoodanig is benoemd
de Heer W. C. van der Heulen, chef der afdeeling Algcmeene Zaken bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij to Amsterdam, _4>e zijne
nieuwe functie in Mei 1924 aanvaardde. Ge
durende het eerste vereenigingsjaar nam de
Bond, naast verschillende andere kwesties,
o.a. die der herziening van het Indische belas
tingstelsel in studie, alsmede die der ver
tegenwoordiging van de voornaamste ondernomersgroepen in den Volksraad, terwijl ook de
reorganisatie dor borgcultures, in het bijzonder in
verband met de Rcgeeringsplannen tot het instel
len van Kamers van Landbouw, in zijn bemoeiingskring werd getrokken/^
ZEEMACHT. A. Taak en samenstelling der
vloot, maritiem verdedigingssysteem. Ten aanzien
der marine was de eerste maatregel dor in
1S16 in Indiö aangekomen comnüssarissen-generaal het instellen dor Koloniale Marino (Rcs. van
C.G. dd. S Nov. 181G, No. 13). Deze marine was,
zoowel wat materieel als wat personeel betrof,
volkomen afgescheiden van de Nederlandsche
zeemacht, haar doel was voornamelijk het tegen
gaan van zeeroof. Voorts werd bij K. B. van 25
Maart 1818 No. 40 de sterkto der Nederlandsche
zeemacht in Indiö bepaald op 2 fregatton en 4
korvetten of brikken. Van een stelsel van maritie
me verdediging was voorloopig nog geen sprake.
Do Koloniale Marino beantwoordde niet aan
hot dool, zoodat in 1821 bovendien een civiele
marine werd ingesteld (besluit van 11 Oct. 1821,
No. 1, Ind. Stb. 1821, No. 37), uitsluitend
bestaande uit kleine vaartuigen, geheel bemand
met inlanders en bepaaldelijk aangewezen voor
bestrijding van zeeroof. Als gevolg hiervan be
hield de Koloniale Marine alleen de grootere vaar
tuigen, terwijl het contingent Europeanen werd
uitgebreid. Do civiele marine voldeed in het ge
heel niet en word in 1827 aanmerkelijk ingekrompen, de ovorblijvende 10 prauwen werden behou
den onder don naain van residentiovaartuigen.
Bij K.B. van 1828 no. 150 werd een commissio
benoemd om oenigo vraagpunten betreffende het
zeewezen te overwogen. Zij stelde o.a. voor de
sterkte van het Noderlandsch eskader in OostIndië niet to wijzigen en de Kolonialo Marine to
behouden. Volgons deze commissie zou hot Ncderlandsch oskador in Indiö dionen „om Z. M.
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„vlag zoo door vreemde Europcesche schepen, als 1
„door inlandsche vorsten en volken te doen eer
biedigen en vooral op deze laatsten met eenigen
„nadruk te imponecren; ter overbrenging van mi
litaire macht, welke ter bescherming der onder
scheidene bezettingen en ingezetenen op be
dreigde punten zich vereenigt, en om tevens in
„overeenstemming met derzelver aanvallen of
„verwering van de zeezijde mede te werken, en bij
„grooten tegenspoed, hetzij van de landmacht,
„hetzij van de kleine vaartuigen, op deze oorlogs
schepen te kunnen terugtrekken, om beveiligd
„tc worden.”
Het advies der Commissie had liet K.B. van 4
November 1832 No. 10 tengevolge, waarbij de be
staande sterkte van het Nederlandsch eskader in
Oost-Indië werd gehandhaafd en nog cens uit
drukkelijk werd bepaald, dat de administratie
van dit eskader geheel zou behooren onder het
Departement van Marine; tevens werd de taak
der Koloniale Marine in dit besluit zuiver gefor
muleerd, terwijl de Gouverneur Generaal werd
uitgenoodigd deze aanwijzingen tot een stelsel en
plan uit te werken. Deze opdracht gaf aanleiding
tot een langdurig overleg tusschen de betrokken
autoriteiten, waarvan het ietwat onverwacht ge
volg was, dat bij K.B. van 13 Maart 1838 No. 50
werd besloten tot opheffing der afzonderlijke Ko
loniale Marine. De bewoordingen van dit IC. B.
waren niet zeer duidelijk, zoodat het door het
K. B. van 9 December 1841 No. 120 werd beves
tigd en aangcvuld. De aanwezige vaartuigen der
Koloniale Marine zouden in den vorvolge worden
bemand door personeel, dat door het Ncderlandsch eskader zou worden verstrekt, aangevuld
door een aantal inlandsche matrozen. De residentievaartuigen bleven behouden onder den naam
van civiele- of residentie marine, welke benaming
weldra werd omgezet in gouvernementsmarine,
(lnd. Stb. 1842, No. 27).
Als taak der marine werd genoemd:
a. Het beschermen der kusten tegen zecroovers;
b. het doen van militaire expeditiön tegen vij
andelijke Inlandsche vorsten;
c. het af weren van Europcesche vijanden en ka
pers, vlagvertoon en het doen van wetenschappe
lijke reizen.
Deze opvatting stemde overeen met het aan
vaarde stelsel, n.L verdediging van Java alleen;
de marine was te zwak om welken vijand ook slag
te leveren en zou er zich dus toe moeten bepalen
de troepen van de buitengewesten naar Java
over te brengen en verder steun te verleenen bij
de verdediging van de kusten van Java.
Bij K. B. van 24 Juli 1843 No. 50 word de
sterkte der vloot in Indië gewijzigd in verband
met de toevoeging van stoomschepen, en terwille
van bezuiniging. De onzekere toestand van 1848
maakte, dat men in Nederland meer belangstelling gevoelde voor de defensie en men algemeen
tot de opvatting kwam, dat de marine niet vol
doende was toegerust. Als gevolg hiervan werd bij
beschikking van 14 Februari 1852 No. 57 door
den Minister van Marine een commissie benoemd
„ter beantwoording van eenige punten betrok kelijk het zeewezen van den Staat”. Ten aanzien
van Oost-Indië was do Commissie van oordeel,
dat wij aldaar geen toereikende macht konden
vereenigen om deze eilandonjmot redelijkenjkans
op goed gevolg tegen de aanvallen van overmach-

tigc Europcesche vijanden tc verdedigen. De Ma
rine zou in geval van oorlog, volgens de commis
sie, een niet onbelangrijk aandeel kunnen nemen
aan de verdediging dier kostbare bezittingen door
onderscheppen van transportschepen, door nachtclijke aanvallen op de vijandelijke scheepsmacht
zelf, wanneer de expeditie de kust nadert, in één
woord zij zou veel kunnen doen, om den vijand
aanmerkelijke schade toe te brengen. Als steun
punt der vloot word Soerabaja aanbevolen.
De Commandant der Zeemacht in Indië
meende daarentegen, dat aan de marine de hoofd
rol bij de verdediging behoorde toe te komen en
zij in elk geval zoo diende te worden ingericht,
dat zij den vijand ter zee zou kunnen bevechten.
Na langdurig overleg werd in 185S do taak dor
zeemacht aldus geformuleerd:
le. Strijdvaardig zijn in geval van aanval of
blokkade door een Europcesche mogendheid;
2. Optreden tegen Inlandsche vorsten en volken;
3e. Bestrijden van zeeroof;
4e. Bekruisen van den geheelcn Archipel;
5e. Doen van hydrographische waarnemingen
en in kaart brengen der vaarwaters.
Bij deze omschrijving werd voor het eerst de
beveiliging tegen buitojilandsch geweld op den
voorgrond gesteld. In onderling overleg tusschen
de Ministers van Marine en van Koloniën werd de
sterkte der vloot bepaald op 2 wachtschepen, 8
schroefkorvetten, 2 stoomtransportschepen en 18
kleinere stoomschepen.
Naar aanleiding van zeer ongunstige uitlatin
gen van don toonmaligen Minister van Marine
werd in 1802 door de Tweede Kamer een enquête
ingesteld. De hiertoe benoemde Commissie sprak
ten aanzien van Nederlandsch-Indië het volgende
als haar mcening uit: „De verdediging van Nc„derlandsch-Indië tegen een ornstigon aanval van
„een zeemogendheid van den eersten rang door
„een vloot is niet wel mogelijk; evenals in liet
„moederland moet in Indië een goed deel der ver
dediging voor rekening der landmacht komen.
„Een landing op groote schaal op de Noordkust
„van Java is niet te beletten”. Overigens leidde
dit onderzoek niet tot bijzondere voorstellen.
In 18G4 benoemdo do Minister van Marine een
Commissie ter beantwoording van do vraag aan
welke vereisehten het materieel in Indië behoorde
te voldoen. De Commissie verdeelde de noodig ge
oordeelde vloot in tweeën, n.1.:
A. vaartuigen bestemd ter handhaving van het
gezag tegenover de Inlandsche bevolking;
Ji. schepen uitsluitend bestemd ter bescher
ming tegen een aanval van buiten.
Voor dit doel achtte zij gepantserde vaartuigen
noodig, het duurde echter tot 1870 voor het eer
ste gepantserde schip, do Prins Hendrik der Ne
derlanden, in Indië aankwam.
In verband met de gevoelde behoefte aan een
betere regeling van het financieel beheer der zee
macht in Oost-Indië is op grond der hier aangegoven splitsing het K.B. van 10 Nov. 1800 No, 80
nopens de vaststelling der grondslagen voor de af
scheiding der Marinouitgavon in Nederland en
Nederlandsch-Indië tot stand gekomen. Hoewel
niet in dit besluit zoo genoemd, werden de hier
voor genoemde deelen der vloot onderscheiden
met de benaming Indische Mil. Marine on auxiliair eskader, beide doelen zijn echter bemand met
personeel der Ncderlandsche zeemacht. (Over de

£

4

I

(

ZEEMACHT.

V-

;

gevolgen van dit besluit ten aanzien van beheer
over on verantwoordelijkheid voor de vloot zie
hierna onder B).
fn art. 2 van gemeld besluit werd bepaald, dat
de sterkte der zeemacht in Nederlandsch-Indië
jaarlijks door de Ministers van Marine en van Ko
loniën zou worden vastgcstcld.
Bij de Marinebegrooting van 1870 deelde Mi
nister Brockx mede, dat de Rcgeering van plan
was het eskader in Nederlandsch-Indiö, „dat, wat
„hot type van schepen aangaat, geheel onvol
doende kan geacht worden om togen een builenlandschen vijand te ageeren” in te krimpen
Deze gedachte, dat de hoofdtaak der Marine in
Jndië is de zorg voor inwendige rust en veiligheid
is vele jaren gehandhaafd. Zoo werd in 1875 door
den toenmaligen Minister van Marine de taak der
vloot in Nederlandsch-Indië aldus omsehreven:
„T)e Indische Mil. Marine vormt het hoofdbe„standdeel der Indische Zeemacht. Haar roeping
„is handhaving van het Nederlandsch gezag in
„den Archipel, en het houden van politietoezicht
„in de Indische wateren. Het auxiliair eskader
„kan zich wijden aan de behartiging der handels„en diplomatieke betrekkingen. In buitengewone
„omstandigheden, in geval van oorlog met een
„machtigen inlandschen dan wel met een buiten„landschcn vijand komt het auxiliair eskader de
„Indische Zeemacht tehulp”.
Ook in het gemeenschappelijk rapport van de
Ministers van Marine en van Koloniën van 1/14
Juni 1891, Kabinet L 7, Buroau B No. 251, dat bij
Kon. Kabinetsrescript van 12 Juli 1892 No. 1G
aanvaard word als leidraad voor het verdedi
gingssysteem van Nederlandsch-Indië, is slechts
sprake van de verdediging van Java, waarbij de
vloot een ondergeschikte rol speelt.
Toch won langzamerhand de meening veld, dat
j uist een krachtig auxiliair eskador het voornaam
ste deel dor zeemacht behoorde te zijn, Een belet
sel tot doorvoering dezer gedachte was evenwel
de bestaande verdecling der uitgaven. Door het
Departement van Marine werd om geldelijke re
denen het aantal schepen van hot auxiliair eska
der juist ingekrompen, terwijl meermalen daar
aan schepen in slechten staat werden toegevoogd,
zoodat langdurige herstellingen niet uitbleven,
terwijl door de voortschrijding der techniek de
kleine scheepjes dor Indische Mil. Marine alle govcchtswaardc verloren, waardoor een streven
ontstond ten laste van de koloniale middelen
steeds grootcr en krachtiger oorlogsbodems te
bouwen. Een nieuwe regeling bleek noodzakelijk.
Om deze materie te regelen werd bij K.B. van 31
Juli 1889 no. 27 een Staatscommissie ingosteld
tot hot uitbrengen van advies omtrent do vraag
of do bestaande indceling der zeemacht in den Ne
derlandsch-Indisehon Archipel overeenkomstig
het besluit van 1(5 Novombor 1806 No. 80 al dan
niet bohoordo te wordon bosteiuligd.
Langdurige beraadslagingen over den arbeid
«lozer C'ommissio leidden ton slotte tot hot K. B.
van 27 Juli 1896 (Staatsblad No. 141), het zooge
naamde fundamonteel besluit, nopens de verdeoling van do uitgaven voor do zoemacht in Nedorlandsoh-Indiö over Staats- on Indische bijdragen,
en hot uitvoeringsbesluit van4 Juni 1897 (Staats
blad No. 1(53), waarbij do sterkte en samenstolling
dor zeemacht werdon geregeld. De vordeoling in
Ind. Mil. Mar. en Nederlandsch Eskador word
daarby behouden, doch de samenstelling van de
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beide deelcn, waaruit de maritieme weermacht
zou bestaan, werd veel scherper aangegeven.
Als grondslag voor de sterkte en samenstelling
van het Nederlandsch eskader in Indië gold de
volgonde omschrijving van haar taak:
le. het beschermen van de kleine oorlogssche
pen, mail- on pakketbooten;
2o. beschermen van de gemeenschap met de
buitenbezittingen;
3e. beschermen van de kustplaatsen tegen coup
de mains;
4e. harcoleoren eenor vijandclijke transportvloot en bomoeilijking van het debarkement.
Hieraan werd nog toegevoegd „het handhaven
der neutraliteit”.
Voor dit doel werdon G kruisers in Indië noodig
geacht, welke later door pantserschepen werden
vervangen.
Terwille van minder belangrijke en niet princ-ipieele veranderingen werd het K.B. van 4 Juni
1897 gewijzigd bij K.B. van 27 Juni 1901 (Ned.
Stb. 191): K.B. van 15 September 1909(Ned. Stb.
309) on K.B. van 7 Juli 1919 (Ned. Stb. No. 467).
Inmiddels deed zich weldra opnieuw de nood
zakelijkheid gevoelen het vraagstuk van een doel
matige samenstelling en indeeling der zeemacht
in Nederlandsch-Indië on de verdecling der kos
ten over do Staats- en de Indische begrooting on
der de oogen te zien, zoodat bij K.B. van 3 April
1906 No. 39 een Staatscommissie meteen hiertoe
strekkende opdracht werd ingesteld.
Deze commissie kwam tot de conclusie, dat een
Koninklijke Marine voor Nederlandsch-Indië
moest worden ingesteld met eigen materieel en
eigen personeel onder uitsluitende verantwoorde
lijkheid van den Minister van Koloniën. Als
voornaamste doel dier marine werd aangegeveu
do verdediging van Nederlandsch-Indië tegen
buitenlandsch geweld en het handhaven der neu
traliteit en verder de zorg voor rust en orde in den
Archipel, vlagvertoon en hydrographischcn dienst.
Dczo voorstellen zijn niet aanvaard, de Regeering kon zich met do voorgestcldo splitsing der
zcomacht niet vercenigen, waarop bij K.B. van 5
Juni 1912 No. GO een zeer uitgebreide Staats
commissie werd ingestold om de verdediging van
Noderlandsch-Indië in vollen omvang te bestudecren.
Deze commissie was van oordeel, dat gebroken
moest worden mot het in 1892 aanvaarde stelsel
van vordediging van Java alleen en stelde daarte
genover dozo grondslagen:
le. aan elke poging tot schending van onze neu
traliteit in den gcheolen Indischen Archipel
krachtdadig het hoofd te bieden;
2e. aan een vijand, die zich opmaakt tot ver
meestering van ons koloniaal bezit niet alleen de
verovering van Java, doch ook do inbezitneming
van de buitenbezittingen te beletten.
Als gevolg hiervan kwam zij tot deze conclusie:
„Do verdediging van Nederlandsch-Indië togen
„een buitcnlandschen vyand en de bescherming
„der onzijdigheid daaronder begrepen, behoort in
„hoofdzaak door de zeemacht te geschieden.”
Daarbij stolde de commissie zich op het stand
punt, dat de kans zondor bondgenoot te staan te
genover oen grooto zeemogendheid uiterst gering
is en dus bij de samenstelling dor vloot niet het
oog moot worden gevestigd op de volle machts
ontwikkeling van zulk oen mogendheid tegenovor
onze strijdmacht. Op grond van eon on ander
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Minister van Marine.

i
r:
ï

Minister van Koloniën.

C. Civiel en militair 'personeel bij Departement der Marine te Batavia, bij Marine-Etablisse
ment, voor werving van Inlandschc schepelingen, voor beheer van aan Indië toebehooren de
voorraden geheel of ten deele ten behoeve van de zeemacht bestaande.
Aanwijzing Inspecteur van Ad
ministratie, Chef van don Ge
neeskundigen dienst, c.q. van
den Inspecteur over de Marincstoomvaartdienst.

!

Minister van Marine en
Minister van Koloniën.

7

:

Voordracht benoeming Com
Overig civiel en militair perso
mandant Zeemacht, aanwij
neel hierboven bedoeld, waarzing officier machinist d.d. j bij de Minister van Marine inwerktuigkundig ingenieur bij
vloed kan uitoefenen op de
hot Marine-Etablïsseinent.
. aanwijzing van liet benoocligde Militaire Personeel.

:
D. Aanbouw en uitrusting van het materieel bedoeld in art. 2 van het Kon. Besluit van
27 Juli 1096, S. No. 141, enz.

I
ij
i

Aanbouw en uitrusting van het | Vaststelling en tijdelijke wijzi- I Wijziging in sterkte en uitrusmatcrieel sub a van genoemd | ging in de sterkte van het ma- j ting van het materieel sub b,
besluit. (Ned. Esk.)
torieel sub a van genoemd beeen d van genoemde besluiten;
Aflossing van dit materieel.
I sluit bedoeld, vaststelling,
overgang van dit materieel
aan bouw en eerste uitrusting
naar andere diensten c.q. gevan het materieel sub b, c en d
heclc afvoering uit de orgavan genoemde Kon. Besluinisatic.
| ten (Ind. Mil. Marine.)
E. Onderhond en herstellingen aan materieel en de daarvoor noodige inrichtingen.
Wijzigingen of groote herstel
lingen aan de schepen van liet
Nederlandsche Eskader.

,

Bemanningen der schepen voor
zoover deze van invloed zijn
voor het onderhoud van het
materieel.

.

Alles, t.w. inrichting Departe
ment der Marine, Marine Eta
blissement, magazijnen, pyrotechnische werkplaats enz,,
uitgezonderd het hiervoor ge
noemde.

F. Voorraden noodig voor de behoeften van de scheepsmacht, zoowel in lijd van vrede
als van oorlog.

r

;

!

Voorraad kleedingstukkcn voor
Europeesche schepelingen, en
kele voedingsartikelen voor
repatrieerende schepen, aan
schaffing en keuring van art.
en torpedobehoeften, zeeinstrumenten en enkele andere
artikelen.

Al liet overige waarbij de Mi
nister van Marine, in verband
met D Ie kolom, veel invloed
oj) het benoodigde uitoefent.

I
G. Gebruik hetwelk van de scheepsmacht gemaakt zal worden.
Hydrographic, speciaal uitgaaf I Vlagvertoon on diensten van
van kaarten.
| personeel buiten de koloniën,
! tijdelijk aan de zeemacht alj daar onttrokken.

Al het overige, waarbij in ver
band met D le kolom, de Mi
nister van Marine groeten in
vloed uitoefent.

i f. Stf/forganisatien.

I:

!:

i

r
•. •

Alles waarbij, in verband mot
D le kolom, do door den Mi
nister van Marine genomen
maatregelen van invloed zijn.
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verdeeling dor vloot in twee catcgorioön on wol:
a. oorlogsschepen, afgezonderd van ’s Rijks
zeemacht om tijdclijk in Noderlandsch-lndic
dienst te doen (het z.g. Nederlandsch auxiliair es
kader).
b. schepen cn vaartuigen bestemd om in Indië
te blijven cn daar dienst te doen (in ’t spraakge
bruik genoemd de Indische Mïl. Marino).
In algemeenen zin bleven de kosten voor de
sub a bedoelde schepen met uitzondering van do
steenkolen en behoeften voor de machinekamer
ten laste van de Nederlandschc begrooting, ter
wijl alle kosten voor aanbouw en exploitatie der
sub b bedoelde vaartuigen ten laste der begroo
ting van Nederlandsch-Indië zouden komen.
Ten opzichte van de in het leven geroepen financiecle scheiding werden dus weder als vóór
1842 de maritieme strijdmiddelen in den Indischen Archipel gesplitst. Deze splitsing heeft na
tuurlijk het bezwaar medegebracht van de ge
deelde verantAvoordelijkheid van den Minister
van Marine en van Koloniën.
Vorenstaande tabel geeft een overzicht van
den toestand, zooals die thans nog bestaat.
I)c Staatscommissie ingesteld bij K.B. van 31
Juli 1889 No. 27 heeft gemeend, het behoud dier
gedeelde verantAvoordelijkheid te moeten aan
vaarden, zoodat in de regeling van 1890 do verdcelingin Nederlandsch Eskader en Indische Militaire
Marine werd behouden. Zij zocht verbetering van
den toestand niet in principieele wijziging, doch in
betere uitvoering van de bestaande grondgedach
te; het groote verschil met de regeling van 1800 is
dan ook, dat een nauAvkeurige omschrijving Averd
gegeven van de soort van materieel, dat bij elk der
organisaties moest dienstdoen. Eenerzijds Averdon
hierdoor de bczAvaren der oude regeling onder
vangen, anderzijds Avas de engere begrenzing oor
zaak, dat tamelijk dikwijls Avijziging noodig Avas.
Zoo werd reeds in 1900 een Staatscommissie be
noemd om de bestaande regeling te herzien. Deze
Commissie was van oordeel, dat slechts door prineipieelo Avijziging van de beheersregeling verbete
ring mogelijk was. Zij zag de oorzaak van veel
minder gewonschte toestanden geheel in de ge
not; inde gedeelde verantwoordelijkheid. Mitsdien
was haar conclusie, dat de zeemacht in tAvee doe
len moest worden gesplitst, n.1. ineen Koninklijko
Marine voor Nederland onder den Minister van
Marine en een geheel afzonderlijke Koninklijko
Marine voor Nederlandsch-Indiö onder verant
woordelijkheid van don Minister van Koloniën.
Tor Avillc van de eenheid in het beheer word do
eenheid der organisatie zelf prijsgegeven! Do Regcering was van oordeel, dat deze splitsing niet
kon worden aanvaard, zoodat volstaan Averd mot
wijziging van het uitvoerings-besluit van 4 Juni
1897, torAvijl het fundamenteel besluit van 27
Juli 1890 gehandhaafd bleef. Ook de Staatscom
missie van 1912 achtto het noodig, dat do bohartiging van de belangen van hot deel dor zeomacht
in Nederlandsch-Indië, dat een taak heeft te ver
vullen bij do verdediging togen buitenlandsch goAveld, in één hand zou komen. Evoiiaa'oI venvierp
zij absoluut de instelling eoner Koloniale Marine,
omdat verdediging van deolon van het Rijk
Staatszaak is en men zal moeten blijven vasthou
den aan een Staatsmarinc. Do voorstellen dor
Commissie bevatten dan ook opheffing der Indischo Militaire Marine en hot stollen dor gohccle
zeemacht onder de verantAvoordelijkheid van don
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Ministor van Marine. Medezeggingschap van de
Indische Rogcoring Avenschte do Commissie te
vorzokoron door de samenstelling der vloot tc re
gelen bij een Avet — vlootAvet — welke door de
Ministers van Marine en Koloniën te zamen bij de
Staten-Gencraal zou Avorden aanhangig gemaakt.
Door het uitbreken van den oorlog in 1914 zijn
de voorstellen dezer Staatscommissie niet verder
uitgeAA'orkt en behandeld, zoodat noodgedwongen
het besluit Afan 27 Juli 189(5 met bijbehoorend uitvoorings-bcsluit nog immer van kracht bleef, hoe
wel de onhoudbaarheid reeds lang Avas gebleken.
Bij do Wet tot verhooging van het Vle hoofd
stuk dor Staatsbegrooting 1915 ten behoeve van
den aanbouAV van 2 kruisers en 4 onderzeebooten
Averd dan ook van deze besluiten afgeAveken voor
Avat betreft de verdeeling van de bouwkosten.
Ingevolge genoemd Koninklijk Besluit toch
zouden de kruisers betaald moeten worden uit de
Staatsbegrooting en de onderzeebooten — voor
zoover bestemd voor den dienst in Indië — uit de
Indische middelen. Bij de aangehaalde Avet nu
word in afAvachting van het totstandkomen van
een vlootAvet en een vlootfonds, waarmede later
verrekening der kosten zou kunnen plaats heb
ben, bepaald, dat de gezamenlijke bouwkosten
voor de helft ton laste van Nederland, voor de wedcrhelft ten laste van Indiö zouden komen. Uit
drukkelijk vermeldde de Minister van Marine, dat
het wetsontAverp niet als op zichzelf staand mag
Avorden beschouwd, doch moet Avorden aangemorkt als eerste stap op den weg der vloothervorming. Ook bij don bomv van latere onderzeeboo
ten voor den.dienst in Nederlandsch-Indië is het
systeem van gelijke verdeeling van bomvkosten
gevolgd, Avaarmede dus voortdurend van de be
staande K.B. wordt afgOAA'ekcn.
*
Een definitieve regeling van het vraagstuk van
de verdeeling der kosten voor do vloot tusschen
Nederland en Indië, Avaarvoor dus reeds in 190(5
zonder succes een Staatscommissie AAras ingestcld.
was vorvat in het ontAvcrp vlootAA'ct 1923. Ook
hierin Avas als grondslag genomen de eenheid van
do Staatsmarine onder verantAvoordelijkheid van
den Minister van Marine.
De Arerdeeling dor kosten zou geschieden naar
de volgende boginsclen:
le. De kosten van aanbomv van materieel Avor
den gobracht voor do helft ten laste van de be
grooting van Nederlandsch-Indië, voor de Avederhclft ten laste van de Staatsbegrooting.
2o. Van do bedrijfskosten komen ten laste van
Nederlandsch-Indië die, Avclko uitsluitond be
treffen het deel der Marine, dat bestemd is voor
den dionst aldaar, benevens een uitkeering aan
’s Rijks middclon van / 3.500.000 por jaar, als
aandeel in de kosten van do militairo pensioenen
van het Europeesch personeel der Koninklijke
Marino.
Allo overige bedrijfskosten komen ton laste van
do Staatsbegrooting.
3e. Do koston voor aanleg van steunpunton ton
bohoevo dor maritieme verdediging van Nederlandsch-Indiü komen ton lasto der Indiseho be
grooting.
Door do vonverping van dit wotsontwerp hangt
voorloopig do vordeeling der koston voor do vloot
ovor Staatsbegrooting en begrooting van Nod.Indiö woder in do lucht.
C. Liet Personeel. B\j do afschaffing dor Koloni
ale Marino werd bepaald, dat hot personeel voor
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de bemanning van alle oorlogsschdpen in Indië
geleverd zou worden door het Nodcrlandsche es
kader, waarbij een evenredig aantal Inlandsche
schepelingen zou worden gevoegd.
Bij het K.B. van 27 Juli 1S96 (Ncd. Stb. No.
141) werd dit beginsel bevestigd door de bepaling,
dat de oorlogsvloot in Nederlandsch-lndië wordt
bemand en aangevoerd door personeel der Ne
derlandsche Zeemacht, voor zooveel noodig aan
gevuld met Inlandsche schepelingen. Deze rege
ling bestaat thans nog.
De sterkte van het personeel in Indië bedroeg
jaren lang rond 3000 Europeanen en 1000 Inlandschc schepelingen. Langzamerhand is het
aantal Europeanen iets verminderd, het getal Inlandsche schepelingen cenigszins uitgebreid, zoodat in 1913 de sterkte was rond 2200 Europeanen
en 1257 Inlanders.
Als belangrijke stap in de goede richting, te
trachten voor het bemannen der vloot in Indië
zooveel mogelijk gebruik te maken van inheemschc elementen, moet genoemd worden de nieuwe
regeling van het Inlandsche personeel en de op
richting van de Kweekschool voor Inlandsche
schepelingen te Makasser in 1916.
Na het einde van den oorlog had een zeer groot
verloop plaats onder het Europeesche personeel
der Marine, de sterkte verminderde met circa
25 % en als gevolg hiervan moest ook de sterkte
van het Europeesche personeel in Indië worden
verminderd. Over 1921 telde de marine in Neder
landsch-lndië rond 1400 Europeanen en 1428 Inlandsche schepelingen. Volgens het ontwerp
Vlootwet zou in vredestijd de sterkte moeten zijn
3269 Europeanen en 2655 man Inlandsch perso
neel. Een moeilijkheid van de personeelsvoorzie
ning volgens het huidige systeem is, dat om een
zekere sterkte in Indië te kunnen onderhouden
ook een daardoor bepaalde hoeveelheid personeel
in Nederland beschikbaar moet zijn. Dit aantal
stemt natuurlijk niet volkomen overeen met het
geen uitsluitend met het oog op de maritieme de
fensie van Nederland noodig is. In sommige cate
gorieën is daardoor de sterkte in Nederland groo
ter dan strikt genomen voor oorlogstoestand noo
dig zou zijn, dit personeel vormt het z.g. over
compleet. De Interdepartementale Commissie
1920 becijferde dit overcompleet op 272 man bij
een totale sterkte in Nederland van rond 3600
man. Hierbij zij opgemerkt, dat deze getallen be
rusten op volledige uitvoering van het ontwerp
vlootwet 1923.
Als beginsel voor de personeelsorganisatie
geldt, dat met kracht moet worden voortgegaan
op den reeds ten aanzien van Inlandsche vrijwillig
gers met goeden uitslag gevolgden weg, om voor
de bemanning van het voor Nederlandsch-lndië
bestemde deel der vloot zooveel mogelijk gebruik
te maken van de in dat gebiedsdeel beschikbare
Europeesche en inheemsehe krachten. In de orga
nisatie, welke is voorgesteld in het rapport der in
terdepartementale Commissie, is dit beginsel zoo
ver mogelijk doorgevoerd.
In Mei 1924 werd een Commissie ingesteld om:
Je een regeling te ontwerpen voor de splitsing van
het Europeesche personeel der Staatsmarino in
een deel uitsluitend bestemd voor den dienst bij
de zeemacht in Nederland en een deel uitslui
tend bestemd voor den dienst bij de zeemacht
in Nederlandsch-lndië; 2e. de financicolc ge
volgen hiervan zoowel voor de Staats begrooting

als voor de Indische begrooting te borekenen.
Indien de splitsing wordt aanvaard, zal dus
principieel gebroken worden met het bestaande
systeem van personeelsvoorziening.
Met het definitief aanvaarden der klein-matericel-vloot is een geheel andere samenstelling van
het personeel noodig geworden. Deze reorganisa
tie is nog lang niet gereed, zoodat de personeels
formatie van liet oogenblik niet aanpast aan het
materieel. Dit kwaad, dat als voorbijgaand moet
worden beschouwd, vertroebelt dikwijls de op
vattingen omtrent de verdiensten van de tot dus
ver bestaande eenheid van het personeel der
S taatsmarine.
Krachtens de thans bestaande organieke re
geling moet vrijwel al het in Indic aanwezige
materieel voortdurend in dienst zijn. Hieraan zal
een einde moeten komen, in vredestijd behoort
slechts een kleine kern in dienst te zijn, die in tijd
van oorlog wordt uitgebreid. De mogelijkheid tot
dit systeem over te gaan is bevorderd door de wet
van 23 Mei 1917, Ned. Stb. No. 34S, waarbij Europeesche ingezetenen van Nederlandsch-lndië
voor de militie kunnen worden aangewezen. Door
de beschikking over zeemilitie en reserve-personeel,die in oorlogstijd onder de wapenen komen,
zal de vredesorganisatie klein kunnen zijn om bij
mobilisatie in een veel grooter oorlogsbedrijf te
worden omgezet. Het ontwerp vlootwet 1923 had
ook deze gedachte als grondslag genomen.
Literatuur. Guyot, Marine Studiën; Guyot,
Organisatie onzer Marine; De Waal, Indische fi
nanciën; Rapport der Commissie 1828 (K. B. van
15 Mei 1828, No. 150); Rapport der Commissie
1852 (Beschikking Minister van Marine 14 Febr.
1852, No. 51); Enquête omtrent de Zeemacht
18G2 (Tweede Kamer der Staten Generaal, Zit
ting 1861 —1862, LXI gedrukte stukken); Rap
port der Commissie 1889 (K.B. 31 Juli 1889, No.
27); Rapport der Commissie 1906 (K.B. 3 Augus
tus 1906, No. 39); Rapport der Commissie 1912
(K.B. 5 Juni 1912, No. 60); Rapport der Inter
departementale Commissie (Beschikking Minister
van Marine 29 Mei 1920, S. 50); Rapport der
Vlootwet Commissie (K.B. 21 November 1922,
No. 51); Jaarboek van de Koninklijke Neder
landsche Zeemacht (1875—1904); Jaarboek van
de Koninklijke Marino (1904—heden); Modedeelingen betreffende het Zeewezen, uitgegeven door
het Departement van Marine vanaf 1861; J. C.
Rijck, Marine 1 en 2; J. C. Rijck, Het bestuur dor
Marine; De Louter, Staats- en administratierecht van NedórloTn'dsch-Indië; Koloniale VersloA. v. H.
BOEDOEK. Chincesche nederzetting in de onderafdceling Singkawang, afdeeling van dien
naam der residentie Westerafdeeling van Bornco.
Over land te bereiken van de afdeelingshoofdplaats door tot Patöngahan den weg naar Bëngkajang te volgen en vandaar langs een voetpad
over Sëbakoewan aan de Sëlakau-rivier te gaan.
Voorts is zy ook te bereiken door de Söbangkaurivier en daarna do linkcrzijrivior, de Boedoekrivier, tot Pangkalan Hadji op te varen, van
waar een voetpad leidt van ongeveer tien mi
nuten gaans. De bevolking verzamelt cenig
alluviaal goud middels wasschen. De hoofdmiddelcn van bestaan zijn de peper- en gainbircultuur. In de omstreken treft men zeer veel Dajaksche nederzettingen aan van de stammon Boekit en Kendajajis met geheel afzonderlijke talen
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ADIREDJA. District van dc afdecling en het
regentschap Tjilatjap^residentie Banjoemas, met
dc hoofdplaats" Kroja. Jlct heeft een opper
vlakte van 304 K.”M.* en telt 7G desa’s met ^
186.000 zielen, w.o. een honderdtal Europeanen
en i 900 Chineezen (einde 1923).
DJENILOE. Te voren een zelfstandig landschap, thans, met behoud van zijn zelfstandigheid
als gemeente, een onderdeel van het landschap
Bèloctassifèttoh, behoorende tot dc onderafdeeling Bèloe der afdeeling Timor en Eilanden, re
sidentie Timor en Onderhoorigheden. Bijna de
gcheele bevolking is Roomsch-Katholiek/
DJEPON. District van de afdeeling 'oii het
regentschap Blora (residentie Rembang). Het
district is groot i 354,02 K.M.2 en is verdeeld in
drie onderdistricten. Het wordt grootendeels
ingenomen door djatibosschen, die verdeeld
zijn in vijf houtvesterijen. De hoofdplaats van
het district draagt denzelfden naam en is gele
gen aan den weg Blora—Tjepoe op ongeveer 7
K.M. van Blora, en aan de tramlijn Blora—
Tjepoe van de Semarang-Joana-Stoomtram
Maatschappij. Op het einde van 1920 telde het
district bijna 59.000 zielen, waarvan 70 Europeanen en 400 Chineezen. In het Zuiden van hot
district vindt men eenige petroleumboringon van
de Bataafsche Petroleum Maatschappij.'
DJINENGDALEM. District van de ónderafdeeling Boelèlèng, af(l,eeling Singaradja, residentie
Bali en Lombok.-^
DJONGKONG. Maleische kampoeng aan do
Kapoeas, aan do monding van de Èmbahoe rivier.
Tot voor eenige jaren was deze plaats met om
geving een onbelangrijk zelfbesturend land
schap onder éen radja, die don titel vanpangóran
voerde. Bij Gouvernementsbesluit dd. 14 No
vember 1912 no. 26 werd besloten Djongkong,
met andere landschappen in de onderafdecling
Semitau, n.1. Silat, Sochaid, Salimbau on Piasa,
bij het GouvornementsgebjejcLin te lijven, het
geen in 1916 geschiedde, y
DOEMAI. Ondcrdistrict van het district Bookitbatoe, landschap Siak, gouv. Oostkust van...
Sumatra, omvat een strook van de kust en eenige
eilanden zooals ltoepat, Poelau Pajoeng e. a.; do
onderdistrictshoofdplaats is Batoo Pandjang op
Ilocpat gelegen. De naam Doemai is fcitclijk al
leen toepasselijk op dc kuststrook. Doemai was
vóór de invoering van do indceling in districten
(1914) een gebied, waar do penghoeloe van Doe
mai te Pangkalan Sesai de macht had en dc panIjony alas hief (tiende penning van de verzamelde
bosehproducten). Sinds 1914 bleef alleen het
recht op de pantjony alas over. Zio ook T. Bat.
Gen. XXX (1885) bl. 299.
DOLOK. Benaming van een landstreek in het
Noordelijk deel der onderafdceling Padanglawas
van do afdeeling Padangsidimpoean (res. Tapiannoelib/
DOOM of DOMI. Eilandje aan do N. W. punt
van Nieuw-Guiné. Tegenwoordig meer bekend
als Sorong, standplaats van een gezaghebber
B. B., station van de K. P. M. en stapelplaats
van den handel in deze streken. Uitgovoerd
worden: vogolhuiden, copra en damar. Het ligt—
ongeveer 30 M. hoog en bestaat uit kalksteen/!/
DORÉ. Hot/Noordelijkst deel van de Wéstkust dor Gcolvink-baai in Ned.-Nieuw-Guiné.
Waarschijnlijk reeds in 1705 door Weylandt mot
d’Geelvinck bezocht. Op de kaart van Woylandt
Supplement.
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staat het latere Mansinam als Branders eiland.
Zeer waarschijnlijk was Doré toen nog onbe
woond. In 1774 maakt Forrest, die toen Doré
bezocht, gewag van twee huizen, boven het wa
ter gebouwd. De bewoners dezer twee huizen
zullen Noemforen geweest zijn, die hun oor
spronkelijke woonplaats (het eiland Noemfor)
verwisseld hadden met deze streek en die ook
den naam Doré gegeven hadden. „Doré” (oor
spronkelijk Dori) beteekent toch in het Nocmfoorsch „de baai”. Op de kaart van Forrest
heet „Havre de Dory” de binnenbaai, waar het
tegenwoordige Manokwari ligt. In 1793 werd
door de Engelschen, Oostelijk van dc kampong
Kwawi, aan de beek Warkabari, eene nederzet
ting gevestigd, die den naam New Albion kreeg;
het blokhuis heette „Fort Coronation” en de baai
werd verdoopt in „Restoration Bay”. In 1795
vertrokken de Engelschen weer. In 1S23 ver
toefde een Fransche expeditie onder Duperry en
Dumont d’Urville op Doré; op Jèn Kamoedi,
even ten YV. van het tegenwoordige Manokwari,
verrees een „Observatoire”. Deze expeditie
maakte een voortreffelijke kaart van Doré en
omgeving. In 1849 bezocht de „Circe” Doré en
plaatste er een wapenbord in de kampong Kwa
wi. Ditzelfde bord siert thans nog het residentie
kantoor te Manokwari. Omstreeks dezen tijd
krijgt ook de handel meer beteekenis. Genoemd
moeten worden Derghton, van Duyvenbode,
Bruyn en Fabritius. De laatste, die op zijne rei
zen vergezeld werd door zijne vrouw, verza
melde veel gegevens over land en volk. De zen
deling Goudswaard werkte dio gegevens uit in
een bookje „De Papoelioe’s van do Geelvinksbaai.” In 1855 kwamen de eerste zendelingen
(Duitschers) zich vestigen op het eiland Mansi
nam en te Kwawi op do Doré-kust. In 1862 nam
de Utrechtsche Zend. Ver. het werk over. Tot
heden arbeidt deze op Doré. Doré is een complex
van vier kampongs, t. w. Rowoi, Rarisamberi,
Kwawi on Amboberido. De gouvernementsnedorzetting Manokwari ligt niet meer in het eigen.. lijke Doré.
DORÉ (BAAI VAN). Een baai aan de N. kust
van Nicuw-Guiné, N. W. hoek dor Geelvinkbaai. Daar zo door de eilanden Mansinam en
Nocsmapi naar Oost en Zuid beschermd wordt
tegen de oceaandeining, is ze ton allen tijde vol
komen veilig, en bestaat er nooit bezwaar tegen
laden en lossen. Do baai biedt overal een goeden
ankergrond,zoo ook vóór de gouvernementsnederzetting Manokwari. Doré-baai is feitelijk een
pleonasme, aangezien Doré in het Noemfoorsch
ropds beteekent: do baai,,
DRAMAGA (oig. Defmaga). Particulier land
in hot district Buitenzorg der afdecling Bui
tenzorg, rcsiden'tïo Batavia, (in bezit bij do
N. V. Cultuur Mij Dramaga) mot een opper
vlakte van 3774 bahoo, waarvan 1900 bahoe,
over hot algemeen zoer vruchtbaro sawahs.
Van de rest is ruim 700 bouw beplant mot
rubber, tlieo en seréhgras. Do vroogcr torecht
vermaarde liberia koffie-aanplantingon op 'dit
land zijn byna gehool gerooid in verband mot do
elk jaar torugloopende productie en vervangon
door de hoogergonoemdo cultures. Do bevolking
(op ultimo Decombor 1923 ruim 21000 zielen) be
hoort tot do meest welvarondo der afdcoling Bui
tenzorg/
DUIZEND-EILANDEN. Zes hiervan hebbon
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thans een vaste bevolking, n.1. Panggang, Ivlapa, den weg, in Z. richting naar Tnndjoengampaloc
Tidoeng, Palemparan, Rotterdam en Boeroeng, (en dóór naar Sidjoendjoeng en de Batanghari
met resp. 400, 600, 300, 300, 150 en 30 zielen. Se- districten) en in N. richting naar het bijna S K.M.
dert 1919 is op de Duizend-eilanden de landrente verwijderde Boco (zie aldaar) en dóór naar Pajoingevoerd. Het eiland Amsterdam (P. Oentoeng), koemboeh. Bij Goegock Tjino heeft de weg Fort
vroeger bewoond, is sedert 1917 verlaten wegens de van der Capellen-Sitangkai een zijtak naar
aanwezigheid van zeer talrijke malariamuskieten. Sawahloento (via Talawi). In aanleg is de rijweg
Inden laatsten tijd worden er pogingen gedaan Fort van der Capellen—Lintau over den Maraom dit eiland gezond te maken. Het voornaamste palam£>/,
eiland is Panggang, standplaats van een In- ' GADING. Is als contröle-afdeeling vervallen,//
landsch posthouder. Hier. alsmede op Ivlapa en
GAJÖ LAND. Met ingang van 1 Januari 1911
Tidoeng, zijn volksscholen opgericht. Het Gou- hield de afdeeling Gajó Loeëus en de Alaslanden
vernement stelt, door tussclienkomst van de Ba- op te bestaan, en werden Gajó Loeëus en Alaslantaviaasche afdeclingsbank, goedkoop los zout den zelfstandige afdeelingen; in 1914 werd Gajó
(4 et. de K.G.) beschikbaar voor de vischvangst. Loeëus bij de afdeeling Oostkust van Atjèh geEramboesia tropica komt zeer veel voor\/
voegd. Deze uiteenrukking van ethnographisch
• FATOE AROEIN. Te voren een zelfstandig land- één geheel vormende landschappen kon niet beschap, thans, met behoud van zijn zelfstandigheid stendigd blijven. Toen zich in 1922 liet aanzien,
als gemeente, een onderdeel van het landschap dat de vroeger voor niet mogelijk gehouden verMalaka der onderafdeeling Bèloe, afdeeling bindingen tusschen de Gajö-landschappen, binTimor en Eilanden, residentie Timor cn Onder- nenkort tot stand zouden komen, werden de
hoorigheden.>'‘
Gajó- en Alaslanden weer tot één afdeeling verFIALARANG (ten rechte: Fialaran), te voren
eenigd, voorloopig met Takingeun als hoofdeen zelfstandig landschap, is, met behoud van plaats. Zoodra de verbindingen nog meer ver
zijn zelfstandigheid als gemeente, thans een on- beterd zullen zijn, zal Blangkedjerèn de hoofdderdeel van het landschap Bèloetassifèttoh der plaats worden, daarvoor aangewezen door zijn
onderafdeeling Bèloe, afdeeling Timor en Eilancentrale ligging in het belangrijkste gedeelte'van
den, residentie Timor en Onderhoorigheden. Te
het Gajó land (Ind, Stb. 1922 no. 451L-X
Lahoeroes is een standplaats der R. Iv. Missie.
GALOJSG.QER. Landschap ter Sumatra’s West-? 6
Van het bestaan van koper is niets bekend./
kust^in het onderdistrict Mapattoenggoel, duT" f _
■ FOENAI. Landschap behoorende tot de/nderfriet Rau, onderafdeeling en afdeeling Loeb'öeR’”
afdeeling Koepang der afdeeling Tiinor en Ei- sikaping (vgl. E. Th. van Delden, T. Bat. Gen.
landen, residentie Timor en Onderhoorigheden. XXVII 1882 bl. 128 en 160, en Neumann, TijdHet is, met behoud van zijn zelfstandigheid als schrift voor Indische Taal-Land-en Volkenkunde,
—
gemeente, toegevoegd aan het landschap Koe- Deel XXIXyPit landschap is meer bekend onder
pang*/
den nagari-ïraam Padanggaloegoer; het bestaat
FORT VAN DER CAPELLEN. De onderafdee- in hoofdzaak uit een gedeelte van het daar zeer
linjfFört van der CajTelléh' (afdeeling Tanahda- moerassige lengte-dal der rivier de Soempoer (do
tar, residentie Sum. Westkust) wordt tegenwoor- bovenstroom van de Rokan-kiri) en ligt op
dig niet meer door de gouvernements-autobussen 175 M. Het klimaat is zeer vochtig en warm, de
bereden, zoowel wegens de zeer scherpe concur- streek is daardoor ongezond (malaria). Het landrentie met particuliere automobieldiensten als schap, zoowel het vlakke gedeelte als de begrenwegens de minder gunstige ligging ten aanzien zende berghellingen, zijn voor een groot deel met
van het te Fort de Koek gevestigd landsauto- bosch bedekt. Do bevolking is Minangkabausch,
mobielbedrijf, daar de handelsbeweging van uit echter meteen vrij groot pcrcentageMandailingseh
Fort van der Capellen zich in hoofdzaak op de bloed. Galoegoer (een boomsoort met zure
meest nabijgelegen spoorweghalte Koeboe Kram- vruchten) was oorspronkelijk alleen de naam van
bil (aan de lijn Padangpandjang—Solok— een kampoeng. Deze kampoeng is langzamerhand
Sawahloento) richt. Ër bestaan thans in de tot de tegenwoordige nagari uitgegroeid (Neuonderafdeeling Fort van der Capellen een vijftal mann), welke altijd dun bevolkt en arm was.
autobus-ondernemingen, die een geregeld verkeer Slechts enkele sawah-complexen vindt men hier
onderhouden met de Batanghari districten, en daar tusschen het bosch. Aan ladangbouw
Sidjoendjoeng, Boeo, Pajokoem.boeh, Fort de deed en doet de bevolking weinig. Behalve voor
Koek en Koeboe Krambil. Een belangrijke verbe- eigen gebruik teelt de bevolking geen voedingstering in de irrigatie der onderafdeeling is tot gewassen, terwijl ook geen noemenswaardige
stand gekomen doorden bouwvaneen stuwdam veeteelt gedreven wordt. Als gevolg hiervan is er
door den dienst der B.O.W. bij Padangganting van handel niet veel te bespeuren. Van eenig bcin de Sélo-rivier, waar het water wordt opge- lang zijn de vischvijvers; gerookte visch is een
stuwd en afgeleid.
der voornaamste artikelen, die op den pasar van
De onderafdeeling is doorsneden van goede
het naburige Rau verhandeld worden,
wegen; Fort van der Capellen is in N. richting via
Reeds in vroegere tijden vond het verkeer naar
Tabatpatah (161 K.M.), en Baso_ verbonden buiten hoofdzakelijk plaats naar de Rokanstremet Fort de Koek (36 K.M.) en ook met Pajo- ken cn Poli. Toen de ondernemingen daar veel
koemboeh (via Tabatpatah en Piladang; afst. arbeidskrachten vroegen, had er een ware exoF. v. de C. — P.K. 38 K.M.). In Wilyk'e richting dus plaats, zoowel uit Pandanggaloegoer, als
Ls de hoofdpi. via Simaboer en Pariangan ver- uit de omliggende nagari’s. Hadden de nagabonden met de spoorhalte Koeboe Krambil (21 ri’s van Bondjol, vanwaar ook veel emigratie
K.M.), in Z.lijke richting met de halte Ombilin plaats had7~van"cfiê emigratie voordeel, dooraan het Singkarakmeer (18£ K.M.), teV'Cnjl'in' dat de vroegere inwoners na kortoren of lan55.0.lijke richting de minst geaccidenteerde rijweg geren tijd met hun overgespaard geld (en
loopt, die bij Sitangkai (30 K.M.) aansluit aan verruimden blik) voorgoed terugkeerden, niet
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alzoo te Padanggaloegoer. Eenmaal geëmi
greerd, komen de bewoners daar niet terug. De
bevolking neemt dan ook gestadig af; volgens
de laatste volkstelling in 1920 bedroeg liet aantal
inwoners '1118. De bevolking is arm en gaat
nog steeds achteruit. De hoofden zouden gaarne
zien, dat de bevolking van Mapattocnguocl,
een zeer geaccidenteerd berglandschap ten Oosten
van Padanggaloegoer, het. zwerversleven opgaf
om sawah’s in Padanggaloegoer aan te leggen.
Te Mapattoenggool heeft de bevolking namelijk
een moeilijk bestaan en leeft hoofdzakelijk van
roofbouw, terwijl de vlakte van Galoegoer ruimte
in overvloed biedt voor sawah-aanlcg.
De streek wordt doorsneden door den weg
Padang—S i b o 1 ga—Mé dan. X
f •^'T'GEMPÖL. District van'cle contróle-afdceling,
^afdeeling en het regentschap BangiL residentie
Pasoeroean, met 3 onderdistricten en 59 desa’s.
Het had op het einde van 1920 cene bevolking
van ± 60.000 zielen, w. o. 32 Europeanen, 670
Chineezen en een 50tal Arabieren en andere
Vreemde Oosterlingen. Men vindt hier de sui
kerfabriek Babat. De standplaats van het dis
trictshoofd is Gempolsoerat, gelegen aan de Po. rongrivieiy'
GOEMAI-GEBERGTE. Dit gebergte, dat de
Pasemahhoogvlakte scheidt van die van Kikim,
stijgt aan de Pasemahzijde nagenoeg loodrecht
uit de vlakte op, terwijl het aan den Kikimkant
meer geleidelijk in laagland overgaat. Door tallooze bergstroomen wordt deze bergketen veel
vuldig en zeer diep ingesneden. Mede in verband
met de bodemgesteldheidis dit gebergte volmaakt
ongeschikt voor het drijven van bergcultures.
Daarbij komt, dat het over de gcheelc lengte
voor hydrologische-klimatologischc doeleinden
gereserveerd is.
GOMBARA ' (KEMBARA-KEMARO). Onbe
woond eilandje, gelegen in de Moesi-rivicr, tegen
over de uitmonding van de Air Pladjoc in de Mocsi. Palembangcrs van de hoofdplaats hebben er
vroeger klappertuinen aangelegd, die thans zijn
verlaten. Poeloe Kembara behoort tot de ge
meente Palèmbang.
Het eiland slaat in een reuk van heiligheid bij
dc Chineezen. Bij de Tjap-Gomé-fecsten varen zij
in hun versierde booten ook naar de Poelau
Kembara, om aldaar te offeren. Aan deze gewoon
te is de volgende legende verbonden. In vroe
gere tijden kwam een broeder van den toenmaligen Keizer van China te Palèmbang en
werd een vriend van den Sultan. Hij ging over
tot den Islam, werd besneden en huwde een
dochter des lands. Hij kreeg een zoon, die, toen
hij volwassen was, zijn vader te kennen gaf, ook
ccns China te willen zien. Toen tot de reis beslo
ten was, gaf do vorst van Palèmbang als ge
schenk eenige honderden martavanen met verduurzaamdo andijvie (sesawi asin) mede. Dicht
bij het eiland gekomen onderzocht de zoon wat
do Palombangscho Vorst had medegegegeven
en toen hij zag, dat er slechts sawi asin in de
goetji’s was, wierp hij ze over boord. Een echter
lag wat verborgen en werd over het hoofd gezien.
Do vader werd boos, toen hij de daad van zijn zoon
bemerkte, en vond ten slotte nog de eene
goetji. Bij onderzoek bleek de martavaan echter
rijksdaalders te bevatten, alleen toegedekt door
een dunne laag groente. De gedachte, dat de
overboord geworpen martavanen ook geld zou-
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den kunnen bevat hebben, overweldigde hem
zoodanig, dat hij zich overboord wierp en ver
dronk. Tevergeefs werd naar het lijk gezocht en
de reis werd toen vervolgd. In China aangekomen
vertelde de zoon aan dc familieleden het verhaal
van het droevig lot van zijn vader. Toen ver
scheen de vader in den droom aan zijn familie en
deelde mede, waar hij was aangespoeld op Poelau
Kembara en dat een boomvaren op zijn laatste
rustplaats was gegroeid. De familieleden trokken
toen naar Poelau Kembara om te offeren voor
den verdronkene op de plaats waarde boomvaren
stond. Aldus is de gewoonte ontstaan, dat op
Tjap-Gomc de Chineezen van Palèmbang offeren
op Poelau Kembara, waar de boomvaren heilig
wordt geacht. Verder staat Poelau Kcmbara^ber
kend door de wapenfeiten in 1819 en 1821.AC
GONDANGLEGI. District van het regentschap
en de afdeeling Malang, residentie Pasoeroean,
met vier onderdistricten en 6S desa’s; het had
volgens do laatst gehouden volkstelling in 1920
eene bevolking van ruim 155.000 zielen, w.o.
+ 350 Europeanen en ± 450 Chineezen en an
dere Vreemde Oosterlingen. Er zijn nog-’ vijf
koffie-, rubber- en vezelondernemingcny^
GORONTALO. Afdeeling van dc residentie Ma*
nado Bcstuu r. De belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten (Ind. Stb. 1914
No. 130) werd vervangen door de inkomstenbe
lasting (Ind. Stb. 1921 Nos. 312, 313 en405).Do
heorendienston zijn geregeld bij Ind. Stb. 1922No.
504, terwijl do bevolking in het genot harer eigen
rechtspleging werd gelaten (Ind. Stb. 1S89 No.
95). Sedert de reorganisatie bedoeld in het Ind.
Stb. 1920, No. 452, bestaat de afdeeling Gorontalo, onder een assistent-resident, uit 4 onderafdeelingen: nl. a. Gorontalo (hoofdplaats Gorentalo), met de districten: Bonè, Kabila,Kota,
Tapa, Telaga, Tibawa, Batoeda’a; b. Boalémo
(hoofdplaats Tilamoeta), met de districten Pagoejaman, Boalémo en Pagoeat; c. Ivoeandang
(hoofdplnats Ivoeandang), met de districten Koe*
andang en Attingola; d. Boeol (hoofdplaats
Paléléh) bestaande uit het landschap van dien
naam. Alleen deze laatste onderafdeeling staat
nog niet onder rechtstreeksch bestuur.
GORONTALO. Onderafdeeling van de gelijk
namige assistent-residentie der residentie Mana*
do, onder het bestuur van een controleur, die ter
hoofdplaats Gorontalo gevestigd is. Zij bestaat
uit do • districten: Bonè, Ivabila, Kota, Tapa,
Telaga, Tibawa on Batoeda’a. De onderafdeeling
had in 1920 een bevolking van ± 103.000 Inlanders, ± 250 Europeanen, ±1100 Chineezen en
± 480 /Arabieren en andere Vreemde Ooster
lingen;7 •
GRfATI. District van het regentschap Easoe-_
rocan in het gewest van dien naam met vijf ondordistricton en 47 Gouvernements- on S parti
culiere desa’s. Het had op ’t eindo van 1922 eono
bevolking van 67500 zielen, w. o. 26 Europeanen,
206 Chineezen en 16 Arabieren. Bij de districtshoofdplaats is het meer van
Grati ge
legen, Ranoe Klindoengan goheoten. Volgens
Verbeek onFenncma, dl 1 pag. 136 on 137, is dit
meer een echt kratermeer, ontstaan door instor
ting van eon vulkaantop en verzakking van don
vulkaanbodem. De Zuidrand ligt tegen den
Tonggcr-voet, de Noordzijde grenst aandenGoenociïg Somöïigkrong. De omringende houvels
bestaan uit lagen losse uitwerpselen, die door
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verweering een bruine klei geven, met basalt
blokken. Het hoogste punt aan de Zuidzijde ligt
63 M. boven zee of -15 M. boven het meer, welks
oppervlak dus ± IS M. boven zee ligt. De rand is
ongeveer cirkelvormig en heeft een straal van 0.S3
K.M. Het meer-oppervlak is ongeveer 1.S34
K.M.* De verschillende lagen, waaruit de vulkaan
is opgebouwd, zijn vaak van elkaar gescheiden
door kalk, terwijl ook de spleten met kalk op
gevuld zijn. Een en ander wijst er op, dat vor
ming van den vulkaan Grati gedeeltelijk onder
zee geschiedde, De grens aan de Noordzijde is
kunstmatig en wordt gevormd door een stevigen
dijk. In den dijk is een sluis aangebracht, waar
door men het water op een bepaald niveau kan
handhaven. Het daaruit afvloeiende water werd
vroeger gebruikt om het waterrad van de suikerfa
briek Grati, die omstreeks 1885 gesloten w’erd, in
beweging te brengen. Aan het Oosteinde van den
dijk is nog een afvloei. In dit ■waterrijke land
worden vele eenden gehouden, waarvoor ook
voedsel gezocht wordt in het meer. In het meer
zelve ziet men slechts enkele eenden, in de dor
pen er om heen echter vele. De eieren worden
gezouten en geëxporteerd. Aan de halte Grati
van de S.S. zijn steeds kinderen te vinden met
gezouten eieren. Aan het ontstaan van het meer is
een legende verbonden (Zie Domis: De Resi
dentie Pasoeroean, den Haag 1836)./
' 3' GROOT EN KLEIN MA ND AI DING, OELOJE
EN PAKANTAN.-Een der vier'öhderafdeelingen,
waaruit de afdccling Padangsidimpoean der
residentie Tapiannoeli bestaat, met hoofdplaats
Kotanojaiu. Zie ook MANDAILINGj/^
- KISARAN.„.Djstrictshoofdplaats/in Asahan
(gouvernement Oostkust van Sumatra), gelegen
langs de Silau-rivier. Door den aanleg van den
weg en door de spoorverbinding Tandjoengbalai Kisaran - Médan, is het transport“ovcr"de 'Silaurivier naar Tandjoengbalai geheel vervallen.
Kisaran is het centrum van de cultuurondernemingen der Hollandsph- Amerikaansche Plantage Maatschappij,^/^
/ KROJA.. NieuWe hoofdplaats van het district
f7
Aciïredja (zie aldaar), alwaar de nieuwe spoorlijn
Tjerebon-Kroja aansluit op den spoorweg Bandoeng-Soerabaja. Zij telteen 10-tal Europeesche
en 4; 300 Chineesche ingezetenen/
LAOET TADOR. Naam van een meer midden
in het bosch, bij de spoorhalte Laoet Tador aan de
spoorlijn Tebingtinggi—Tandjoengbalai/
SIGIBIROMAROE. Zelfbesturend landschap
ressorteerende onder de res. Manado. Hot behoort
tot de Kajélische landschappenen wordt begrensd
ten Noorden en Westen door Paloc, ten Oosten
door Parigi en ten Zuiden door Koelawi. De zelfbestuurder draagt den titel Magaoe en is geves
tigd te Biroraaroe.
SILANGDJANA (GOENOENG). Berg, gelegen
in het district Djinengdalem van de onderafdeeling Boelèlèng. afdccling Singaradj^, residentie
Bali en Lombok, op ongeveer 7 K.M. ten Z.O.
van j$ingaradja; 2082 M. hoog.
TANDJOENGBALAI. Hoofdplaats der afdecling Asahan (gouvernement Oostkust van Su
matra), tevens hoofdplaats van do gelijknamige
onderafdeeling, het landschap en het district.
Het is sinds 1917 een zelfstandige gemeente,
waarvan de raad wordt voorgezeten door den
ter plaatse w'onenden assistent-resident. Tan
djoengbalai bezit een gemeente waterleiding en

drie gcmcentepasars, die haar hoofdbron van
inkomsten vormen; verder een Hollandsch-Inlandsche school en twee Gouverncments Inlandschc scholen der 2de klasse.
TANDJOENGBERINGIN. Standplaats van het
landschapshoofd van Bedagai in de onderafdecling Padang en Bedagai, afdccling Dcli en Serdang, gouvernement Oostkust van Sumatra, aan
de Bedagai-rivier. Er is een tolkantoor gevestigd
en er is een vrij drukke vischmarkt.
TJITAROEM-BEVLOEIINGS WERKEN. Deze
bevloeiingswerken, van welker uitvoering het eer
ste grootc onderdeel (het maken van het 1ste ge
deelte van het Tjitaroemhoofdkanaal, gelegen in
de af deeling Krawang der residentie Batavia) op
20 December 1919 in het openbaar werd aanbe
steed, moeten dienen om rond 1.110.000 bouw’s
aan de Inlandsche bevolking behoorendc gronden
in de vlakte van Noord-Krawang, gelegen tusschcn de Tjitaroem en de Tjilamaja, en in het
Noorden begrensd door de zee, te bevloeien met
het aan vruchtbaar vulkanisch slib rijke, aan
eerstgenoemde rivier te ontleenen water. Daartoe
wordt een beweegbare stuw gebouwd in de voedingsrivier bij de desa Walahar, gelegen nabij de
halte Ivosambi in de S.S. lijn van Krawang naar
Tjikampèk. Deze stuw bestaat uit vier, 20 M.
lange en 5.70 M. hooge, ijzeren, tegen rolwagens
steunende schuiven, waarvan in gesloten stand de
benedendorpel rust op een vasten gemetselden
drempel van 2 M. hoogte. Nevens deze stuw'
wordt een schutsluis gebouwd voor de plaatselij
ke scheep- en vlotvaart, terwijl het geheel op moderne wijze, met gebruikmaking van benzinemo
toren, zal kunnen worden bewogen. De aan de
stuw’ op den rechteroever der rivier vastgebouw
de inlaatsluis zal in staat stellen aan het hoofd
kanaal, dat na de staking van de Solovalleiwcrken het grootste, in Indië tot uitvoering gekomen
bevloeiingskanaal is, een grootste waterhocvcelheid toe te voeren van 9G M3. per seconde. Het
eerst ongeveer 5.5 K.M. in Noordelijke richting
loopende hoofdkanaal, dat de spoorbaan en den
grooten rijweg van Batavia. naar Tjikampèk
snijdt, splitst zich verder in een Westelijken en
een Oostelijken tak.
De totale kosten dezer bevloeiingswerken zijn
voorloopig geraamd op 20 millioen gulden.
Hoewel in Krawang tot dusver (1924) de Europec8che suikercultuur geen ingang vond, meent
men te mogen verwachten, dat dit na de totstand
koming der in aanleg zijnde werken veranderen
zal en in do toekomst de Kraw’angschc vlakte aan
20 a 25.000 bouws suikerriet plaats zal vorleenen. /
SOERJA ATMADJA (PANGÉRAN ARIA).
Gesproten uit een oud regentengeslacht, welks
leden gedurende bijna twee eeuwen aan het hoofd
stonden van het regentschap Soemedang; overJeden te Mekka, Juni 1921. Pangéran Aria Soerja
Atmadja volgde bij zijne benoeming tot Regent
van Soemedang, 30 Dec. 1882, zijn vader op; hij
bleef zijn betrekking beklecdcn tot 1919, in
wolk jaar hem op verzoek een eervol ontslag
werd verleend. Hij w-as gerechtigd tot het dragen
van de groote gouden medaille, was officier in de
orde van Oranje Nassau en ridder in die van don
Nederlandsehen Leeuw; vóór hem de titel van
Pangéran werd verleend, was hem reeds het
recht toegekend om de gele song-song te voeren.
Hij was een van de beste regenten van zijn tijd,
man van groote werkkracht en strenge plichtsbe-
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trachting, voorstander van Inlandsche militie,
tegenstander van de Sarèkat Islam, van welke
verceniging onder zijn regentschap geen afdceling in Soemedang werd opgericht.
In 1921 toog hij met zijn vrouw ter bedevaart
naar Mekka, waar hij heel spoedig na aankomst
is overleden. Toen in hetzelfde jnar de Gouverneur-Generaal de Préanger Regentschappen
bezocht, besprak deze met den resident het plan
tot het oprichten van een gedenktecken ter ecre
van de nagedachtenis van dezen uitnemenden
boepati, waartoe een commissie werd gevormd,
met den Gouverncur-Generaal als ecre-voorzitter.
P. A. Soerja Atmadja liet geen nakomelingen
na in de rechte lijn en is als regent opgevolgd
door een zijner broeders. Een meer uitvoerige
levensschets van de hand van den oud-resident
G. J. Oudemans verscheen in het maandblad
Ned.-Indië Oud en Nieuw, Ge jaargang.
CHETTI. Onder dezen naam, in Maleisch ge
schreven tjeli (nieuwer, tjéti) en uitgesproken met
een sisklank in den aanvangsconsonant, verstaat
men op het schiereiland Malaka en in de landen
aan de Oostkust van Sumatra, van Bengkalis tot
Lho’seumawè, de uit het Zuiden van Voor-Indië
komende geldhandelaars, die hun verdienste vin
den in het verleenen van credieten op onderpand,
meest vaste goederen, en deels ook in het bewa
ren en beheeren van gelden in deposito.
In andere streken van den Indischen archipel
zijn de chetti’s onbekend; in Oost Sumatra ves
tigde de eerste, Moenaivian Chetti, zich in 1879 te
LaboeharuLélir-waar toenmaals met den geldhan
del het meeste was te verdienen. Thans zijn er al
leen te Médan reeds ongeveer 70 en in alle min of
meer belangrijke verkeerscentra van de Oostkust
hebben zich anderen metterwoon gevestigd. Met
de opkomst van het cultuurgebied zijn blijkbaar
de zaken dezer handelaren ook in bloei toegeno
men.
De Chetti’s drijven hunne zaken niet voor eigen
rekening, maar in opdracht van hunne chefs in
het vaderland, door wie ze worden uitgezonden
voor den tijd van drie jaren, op een geschreven
contract, gegrift in palmblad. Gedurende dio ja
ren ontvangen zij vast salaris on vergoeding voor
huisvesting, voeding en klceding. Na afloop keeren zij naar hun land terug, waar zij aan hunnen
chef rekening en verantwoording doen. Aan tan
tièmes ontvangen zij dan 10 % van de gemaakte
winst, wat in den regel overeenkomt met twee a
vijf duizend gulden; doch somtijds is het bedrag
aanmerkelijk grootcr.
Dezelfde chetti wordt niet dadelijk weer uitge
zonden, doch wel, nadat een ander hem geduren
de drie jaren in den vreemde heeft vervangen.
Hunne volksinstellingen staan aan de vrouwen
niet toe het land te verlaten en dus leven dc chet
ti’s buitenslands ongehuwd of wel in concubinaat
met Inlandsche vrouwen. Dikwijls nemen zij een
zoon of een anderen jongen mee als helper en
boodschaplooper, die voor zijn hulp een klein sa
laris geniet.
Bij voorkeur drijven deze geldhandelaren hun
zaken min of meer in het groot; men kan voor het
leenen van een klein sommetje ook wel bij hen te
recht, maar toch behooren zulke kleine transac
ties meer tot het bedrijf der Tjina- en Arab min
dering. De gevraagde rente heet in den regel 1 i %
por maand, maar is feitelijk aanmerkelijk hooger;
want do gewoonte is, dat een schuldbekentenis
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wordt gevraagd voor een bedrag, gelijk aan de
hoofdsom vermeerderd met een jaar rente, welk
bedrag moet worden terugbetaald in tien maan
den bij gelijke inaandelijkscho termijnen. Mocht
dc schuldenaar, als er een termijn is verstreken,
niet in staat zijn om zijn an-gsoeran te betalen, dan
is dc gchcele schuld in eens invorderbaar; om aan
executie te ontkomen, kan hij echter een nieuwe
leening aangaan, op zwaardere voorwaarden, of
ook wel voorshands 2 % rente per maand extra
betalen voor het achterstallige bedrag. De handel
dezer chetti’s is dus wel een soort woekerhandel,
maar zij hooren toch niet tot de ergste pengisap
darah van den archipel. Ook staan zij bekend als
eerlijk, goed voor hun geld, en als onderling soli
dair. Zij hebben dikwijls met eenigen samen hun
kantoor in een gemeenschappelijk lokaal, waar
door zij elkander eenigszins kunnen controleeren.
Voor hunne principalen is zulks tevens een soort
verzekering tegen bedrog van de zijde dezer agen
ten.
In kleedingenz. blijven de Chetti's buitenslands
de eigen gewoonten volgen; die van Xattukottai
zijn kenbaar aan hun kaalgeschoren hoofd, waar
op geen hoofddeksel v'ordt gedragen. Anderen
dragen het hoofdhaar in een kleine wrong en tooi
en zich met een klein oorsieraad.
Zooals boven werd vermeld, is het uitleenen
van heel kleine bedragen, tegen hooge en zelfs
zeer hooge rente, bij gelijke gedeelten, per week of
om de vijf dagen terug te betalen, meer het werk
van de zoogen, Tjina mindering. Deze Chineesche geldschieters, vooral op Java ook welbekend, zijn zelden peranakans; bijna allen zijn im
migranten, behoorende tot dc Hok Tjia of Hing
Hoa. Als ze pas in lndië zijn aangekomen, worden
ze voorloopig geholpen door landgenooten, die
daar reeds langer toeven, en onderwijl leeren ze de
taal en gewoonten, voorzoo ver noodig, van de be
woners van hun a.s. arbeidsterrein. Dan vangen
ze al spoedig aan de kampoengs af te loopen, of
moderner, af te fietsen, met een pak katoentjes en
andere kleedjes en weefsels, welke zij op afbeta
ling trachten te verkoopen. Op deze wijze knoopen zij hunne relaties aan met de desa-bevolking
en zoo spoedig als de kansen gunstig zijn en de fi
nanciën het veroorloven zetten zij den katoentjeshandel om in geldhandel. De uitgeleende bedra
gen loopen van /I tot / 25 a / 30; zelden
of nooit wordt meer dan f 50 ineens uitgeleend.
De condities zijn voor den leener nog al zwaar;
als iemand een rijksdaalder leent, zal hij b.v. moe
ten terugbctalcn met tien vijfdaagsche ungsoeran's van / 0.35, dat is 40 % in vijftig dagen of
ruim 280 % per jaar; maar de geldschieter loopt
veel risico en daartegen tracht hij zich door do
hooge rente te verzekeren. Overigens maken de
mindering' s het hunne cliënten zoo gemakkelijk
mogclijk; do kleine voorschotten worden verleend
zonder schuldbekentenis, zonder borgen, en van
daar dat ondanks de hooge rente nog veel ge
bruik wordt gemaakt van deze eenvoudige ma
nier om een beetje geld in handen te krijgen.
Naast de Tjina mindering keut men ook wel
Arab mindering, die even duur of nog duurder zijn
dan hun Chineesche collega’s.
Eindelijk zij hier vermeld, dat de beteekenis
van het in hoofde aangeteckende woord clielti
niet vaststaat. In een artikel over dit onderwerp,
opgenomen in Koloniale Studiën, zesde jaargang, yS
Augustus 1922, schrijft de heer L. C.'Wcstencnk,
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dat in dc oudste legenden omtrent afstamming
loe (.Doesoen Besar, 600 bouw) en Lais (Air
Gading, G60 bouw en Aloen Doca, 204 bouw)
van M&lcische vorsten, reeds met eere melding
wordt gemaakt van ccn tjati bilang pan du i, knap
bevinden zich uitgestrekte sawaheomplexen.
in het rekenen; en dat reeds in de eerste eeuw van
UIt°. 1922 bedroeg de totale oppervlakte van de
gezamenlijke bcvloeiingsgebieden in de gcheele
onze jaartelling chctti's zich moeten hebben aan
gesloten bij handelaren van lvoromandel, die stof
residentie 7445 bouw. Daarnaast echter komen
goud, specerijen enz. van West Sumatra haalden.
ook moerassawahs en door de bevolking zelve,
Barros noemt hen chati's. ...... “
onder leiding van cultuurmantri’s aangelegde
In het Zuiden van Voor-Indië hebben dcChetnatte rijstvelden voor. De steeds nog, speciaal
ti’s geen afgerond, geen duidelijk begrensd ge ten behoeve van de met contractkoelie’s werken
bied: de benaming wordt daar gegeven aan han
de ondernemingen, noodzakelijke rijstinvoer nam
delaars in allerlei verschillende bedrijven, onge
de laatste jaren voortdurend af en bedroeg in
acht ras en kaste. Niettemin vertegenwoordigen
1922 764.000 K.G. In 1916 werd te Bengkoeloe
zij een eigen bevolkingsgroep, immers — naar de
een irrigatie-ingenieur geplaatst onder den eerst
mededeelingen van Westenenk — hebben zij een
aanwezend waterstaatsingenieur. Een, in 1915
eigen adat, ook ter zake van instellingen, die bui te Tjoeroep opgerichte, landbouwschool leed
ten den handel staan.
door gebrek aan leerkrachten een kwijnend be
Het verdient de aandacht, dat de oerbevolking
staan en is sindsdien weder opgeheven.
van Voor-Azië, volgens Dr. Buschan „die HitHet voornaamste uitvoerproduct van Beng
titer odcr Kheta der Bibel”, in de Ned. Bijbel koeloe is de koffie, die ook door de Europeesche
vertaling Hetieten genoemd, wier rijk twaalf
landbouwondernemingen in de bergstreken (voor
eeuwen voor Christus te gronde ging, en om namelijk om de Kaba gelegen) in hoofdzaak
wordt geplant, naast thee en kina. Proeven met
trent wie in de laatste tijden door opgravingen
in Boghaskoi, Sendsjirli en elders meer be Javakoffie genomen slaagden niet, zoodat deze
kend is geworden, ook te boek staan als Chetiten,
thans nagenoeg overal door robusta is vervangen.
Cliittim, Chcta, Chatti. Natuurlijk is hiermede niet
Ook de bevolking plant voornamelijk deze soort.
De laatste jaren wordt schade ondervonden van
gezegd, dat de in het Delische zoo bekende chetti
zouden stammen van de Hetieten, en evenmjn
de gevreesde boeboekziekte. De totale uitvoer
dat deze afstamming onmogelijk zoude zïjn^^
van koffie, met inbegrip van de bekende KroëTJETI. Zie CHETTI.
/
koffie, bedroeg in 1922 5.777.000 K.G. Op ult°.
1922 waren 38.000 bouw erfpachtsgrondcn ten
TJINA MINDERING en ARAB MINDERING.
behoeve van den Europ. landbouw uitgegeven.
Zie CHETTI.
GENERALE THESAURIE. In Juni 1924 (Ind.
De uitvoer over zee van inheemsche tabak,
in 1913 nog 58.000 K.G., bedragend, beliep in
Stb. no. 29S) is ingcsteld eene generale thesaurie,
welke deel uitmaakt van het Departement van
1922 rond 10.000 K.G., meteen waarde van onge
Financiën en aan welke is opgedragen de behan
veer ƒ 12.500; al deze tabak was bestemd
voor havens binnen het Ned.-Ind. tolgebied.
deling van de volgende, tot den werkkring van
De in de onderafdeeling Redjang geteelde tabak
genoemd departement behoorende onderwerpen:
«. het algemeen toezicht op de ontvangsten en
gaat grootendccls overland naar Palèmbang,
uitgaven en de behoorlijke inning der inkomsten;
waar zij zeer gewild is. De totale productie in
1922 bedroeg in die onderafdeeling ongeveer
b. de samenstelling van de algemeene begrooting
van uitgaven en ontvangsten, aan de hand van
1600 pikoels.
Pinang werd de laatste jaren niet meer uitge
de terzake door de departementen van algemeen
bestuur geleverde bijdragen; c. de samenstelling
voerd: daarentegen nam de productie van peper
van de algemeene rekening van ontvangsten en
en kruidnagelen toe. De peperuitvoer bedroeg
uitgaven; d. het bank- en muntwezen; c. het
gedurende 1922 581.889 K.G. tegen gemiddeld
500.000 in de jaren 1910/13. De kruidnagcluitbeheer van de vlottende en vaste schulden; /. het
beheer en de voorziening in de behoeften der
voer liep van gemiddeld 37.000 K.G. in dezelfde
jaren op tot 133.634 K.G., in 1922. Wat de boschLandskassen; alsmede in het algemeen alles, wat
bevorderlijk kan zijn aan een deugdelijk finan productcn betreft, het zoeken van damar levert
voor de bevolking een winstgevend bedrijf op,
cieel beheer en een doelmatig gebruik van de
door de hooge prijzen, die op de havenplaatsen
Landsmiddelen. Ten behoeve van de thesaurie
door de opkoopers (meest Cliineezen) voor goed
zijn in dienst gesteld: één thesaurier-generaal,
drie inspecteurs der generale thesaurie en één
gesorteerde damar worden betaald. De totale uit
hoofd van de afdeeling voor de financieele statis
voer van dit product bedroeg in 1922 bijna 450.000
tiek. Bij dezelfde gelegenheid is tevens eene in- /K.a. Rotan wordt voornamelijk nog ingezaraeld
/ ^ /structie voor den thesaurier-generaal vastgesteld,/ in de onderafdeeling Moekomoeko.
Voor het steeds voortgaande boschreserveeC j'
BENGKOELOE, vroegere spelling BENKOELEN. Residentie op Sumatra.
ringswerkis te Bengkoeloe een hoofdopziener voor
het boschwezen onder den houtvester te Palèm
Middelen van bestaan. Hoewel de labang geplaatst. De gewestelijkc veestapel nam
dangrijstbouw nog steeds overheerschend is, vindt
gestadig toe. De getallen bedroegen voor de jaren
ook desawahbouw langzamerhand meer ingang.
1912 en 1921 resp.: buffels 11.000 en 15539;
Voornamelijk is dit het geval in de ondcrafdeelinrunderen 14.000 en 15.174; paarden 900 en
gen Redjang en Lebong, waar zich tevens de
1238. Het getal schapen en geiten nam echter af
voornaamste irrigatie werken bevinden. Het been wel voor dezelfde jaren: schapen van 4000 tot
vloeiingsgebied van die werken te Moeara Aman
1873; geiten van 15.000 tot 13.811. Het aantal
(Air Ketahoen) beslaat een oppervlakte van
varkens bedroeg uit0.1921 960. Ten behoeve van
3000 bouw, van die te Loeboek Blimbing, Loede verbetering der runderstapel waren ult°. 1921
boek Moempo, Pelalo en Permoe (alle in de
114 dekstieren in deze residentie geplaatst (eigen
onderafdeeling Redjang) resp. 213,538,410 en
dom der marga’s). De bevolking draagt door de
690 bouw. Ook in de onderafdeelingcn Bengkoe-

BENGKOELOE.
opbrengst van het z. g. wang sapi a /0,10 per
belastingplichtige in de onkosten hiervan bij.
Vogelnestgrotten van ’s Landswego verpacht,
komen voor in de onderafdcelingen Seloema,
Manna en Kroeu2_3
Van de °P bl."270 van dl. I genoemde particuliere mijnbouw-maatschappijen waren nlt°.
1922 alleen Redjang-Lebong (onderafd. Lebong)
en Simau (onderafd. Lais) nog in werking. De
goudexploratiemaatschappij Lebong Kandis kon
wegens te geringe rijkdom van het erts niet in
eene exploitatie worden omgezet, terwijl de
resultaten, verkregen door de M.M. Gloemboek
van dien aard waren, dat zij de aanschaffing en
oprichting van een eigen verwerkingsinstallatie
niet wettigden, waarop in 1917 gevolg werd
gegeven aan het reeds in 1912 bestaande plan
om de concessie aan de M.M. Simau te verkoopen.
De M.M. Ketahoen werd na een productie van
311 K.G. goud en 493 K.G. zilver in 1917 en van
157 K.G. goud naast 191 K.G. zilver in 1918,
geliquideerd wegens de onbevredigende resul
taten. Ook de productie van de RedjangLebongmijn verminderde. In 1908 bedroeg
de opbrengst 2576 K.G. goud en 14.656 zilver,
in 1913: 1358 K.G. goud en 6621 K.G. zilver en
in 1921 nog slechts 761 K.G. goud en 4190 K G.
zilver. In 1918 stond men voor de keus óf het
bedrijf geleidelijk stop te zetten óf nog / 500.000
uit te geven voor de exploitatie van een 8ste
en eventueel een 9de niveau.
Tot het laatste werd besloten, met het gevolg dat
de productie sedert dien weer is opgeloopen en
de vooruitzichten zelfs zeer gunstig zijn geworden.
Dat de totale opbrengst van het goud en zilver in
Bengkoeloe sedert 1913 ongeveer stationnair bleef
(in 1921 /4.800.000) is gevolg vaneen vermeerder
de productie, speciaal wat zilver betreft van de
M.M. Simau. Do productiecijfers van die mijn wa
ren voor de jaren 1913, 1919 en 1921 resp.: 111,
1088 en 1237 K.G. goud en 5418, 10.451 en 12.657
K.G. zilver. Ten behoeve van de Gouvcrnements(joudonUjinni’tujc.n Tambang Sawah en Lebong
Simpang werd in 1916 een aanvang gemaakt met
den bouw van een electrische krachtcentrale aan
het meer van Tais (onderafd. Lebong), die tevens
bestemd was om stroom te leveren aan de Redjang-Lebongmijn, en begin 1920 gereed kwam.
Nadat de Regeering in 1918 afwijzend beschikt
had op een verzoek van de M.M. Redjang-Lebong
om het gouverncmentsveld Tambang Sawah op
den basis van een exploitatie te mogen exploitceren, werd in 1919 met de installeeringswcrkzaamheden van do beide gouvernementsterreinen
een aan vang gemaakt en bij Ind. Stb. 1919 no.
397 het gouvernementsbodrijf „Goudontginning
in Benkoelen” ingesteld en geregeld. Voor Le
bong Simpang werd de installatie van do geliqui
deerde M.M. Ketahoen grootendcels overgeno
men. Thans in 1923 is men zoover, dat de eerste
productie binnen afzienbaren tijd (vermoedelijk
April 1923) mag verwacht worden. Na 13 jaar
voor het particulier initiatief gesloten te zijn
geweest, werd Bengkoeloe in 1918 weer openge
steld, waarvan zoowel do M.M. Redjang-Lebong
als de M.M. Simau gebruik hebben gemaakt door
hot aanvragen van niouwe exploratietorrcinen.
Het verkeer te land heeft, aanvankelijk ten ge
volge van het mijnbedrijf on later ook ten gevol
ge van hot steeds toenemend aantal Europccsche
landbouwondernemingen, een steeds grooter
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vlucht genomen. Do in 1912 in dit gewest ingcsteldc gouv. automobieldienst, die in 1914 met
7 vrachtauto’s werkte, had ult°. 1922 45 vracht
wagens in gebruik. Thans vertrekken éénmaal
daags gouv. vrachtauto’s van Bengkoeloe, via
Kepajang, Tjoeroep en Moeara Aman naar
Tambang Sawah en vanBengkoeloe,viaKepajang,
Tjoeroep, Padang Oclak Tanding naar Moeara
Klingi in Palcmbang. Eónwekelijksche verbindin
gen bestaan tus3chen Bengkoeloe—Mana, Beng
koeloe—Ketahoen en Kepajang—Kebon-agoeng,
terwijl 2 maal 's weeks gouv. auto’s van Bengkoe
loe naar Tebing-Tinggi, Lahat en Moeara-Enim
in Palèmbang vertrekken. Naast deze gouv.
dienst waren er ult°. 1922 57 particuliere vracht
auto’s, tegen 34 in 1912. In verband met reeds
sedert 1898 bestaande plannen om Bengkoeloe
met het Zuid-Sumatra spoorwegnet te verbinden,
werd in 1920 een aan vang gemaakt met de op
name en verkenning van de lijn Bengkoeloe—
Kepajang, die via Tandjoengraja en Pageralam zou aansluiten aan het Palèmbangnet en
voorts van een zijlijntje Kepajang—Tjoeroep.
Hoewel die opname sedert is beëindigd, is van de
totstandkoming dezer plannen nog niets defini
tiefs bekend. Ook aan de, met het spoorwegnet
nauw samenhangende havenplannen, is nog geen
uitvoering gegeven. De totale waarde van den
invoer in Bengkoeloe liep van 4i mill. gulden in
1914 op tot bijna 7 millioen in 1920; die van den
uitvoer bleef vrijwel stationnair (Si millioen).
Gedurende de oorlogsjaren was echtbr een inzin
king te bespeuren. Zoo bedroegen in 1917 de inen uitvoerwaarden resp. 3,7 en 5,7 millioen
gulden.
O n d e r w ij s. Naast 2 Europeesche scholen,
één te Bengkoeloe en één te Moeara Aman, bezit
het gewest een Holl.-Inl. en een Holl.-Chin.
school, waar de Nederl. taal onderwezen wordt,
beide op de hoofd plaats. Voorts waren er uit0.
1922 over het geheele gewest verdeeld 32 Inlandsclie scholen der Ilde klasse, tegen IS op ult°.
1912. Het aantal z. g. volks- of margaschooltjes,
bestaande uit 3 klassen, bedroeg ult°. 1922: 129.
De Gouv. subsidie voor deze schooltjes bedroeg in
1923 / 34.800, terwijl de overige exploitatiekosten
gevonden worden in het door de bevolking zelve
opgebrachto wang sekolah a ƒ 0.50 per belasting
plichtige.
Een particuliere Europeesche school bevindt
zich op het etablissement van de M.M. Simau.
Ten slotte bestaat ter hoofdplaats Bengkoeloe een
Gouvernomcnts meisjeskostschool, waar in de
middaguren particulier onderwijs in meisjeshandwerken wordt gegeven.
Bevolking. Volgens de in Nov. 1920 ge
houden volkstelling had het gewest toen 257.140
inw. (tegen 220.000 in 1911), waarvan 253.639
Inlanders, 2841 Vreemde Oosterlingen en 660
Europeanen (tegen in 1911 resp.: 231.000 Inl.,
5500 Vreemde Oost. on 400 Europ.).Do voornaam
ste Inlandscho bevolkingsgroepen zijn Redjangers
(69.000) in de onderafd. Rcdjang, -Lebong, Lais,
Bengkoeloe en Seloema; Pasomahers (18.000) in
do bovenstreken van do onderafd. Mana, Se
loema en Kaoor; Serawaiers (55.000) in de
onderafd. Mana en Seloema; Lampongers
(29.500) in de ondorafdeeling Kroel on Kaoer on
Minangkabauers in de onderafd. Moekomoeko.
Do contractarbeiders van de Europ. onder
nemingen van land- en mynbouw zijn in hoofd-
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zaak Javanen en Soendaneczen, Hun aantal,
vermeerderd met dat der Javaanscke en Socndaneesche kolonisten in de immigratiekolonie’s te
Kepajang, Tjoeroep en Moeara Aman, bedroeg in
Nov. 1920 13.500. Palembangsche en Padangsche handelaren komen vooral in de kustplaatsen
en grooterc pasars veelvuldig voor.
Geschiedenis. Omtrent de oudste ge
schiedenis van Bengkoeloe verhaalt Mars
den. dat de Westkust van Sumatra tot de rivier
de Oerai (nabij de Ketahocn) reeds ongeveer 100
jaar voor de komst der Engelschen (in 1685)
onder Bantensche suprematie stond. Jaarlijks
verscheen te Silèbar of te Bengkoeloe een djenang
of gezant van den Sultan van Banten voor het
afhalen van peper en tevens om de proatins of
dorpshoofden in hun ambt te bevestigen. Toen
de Engelschen te Bengkoeloe een etablissement
hadden opgericht, kondigde de djenang aan, dat
hij voortaan niet meer zou verschijnen en ver
trouwde het bestuur van de landschappen Soengailimau en Soengailiitam toe aan 2 hoofden,
die in verband hiermede den titel pangéran kre
gen en de stamvaders waren van de latere regen
ten van die streken. De aldus geschapen pangé
ran van Soengailimau had vóór dien eenvoudig
Baginda Sebajain geheeten, en zou volgens eene
in het Tijdschr. v. Ind. T. L. V. 4°. Serie dl. II,
pag. 197, voorkomende stamboom van het huis
van Soengailimau de zoon geweest zijn van
Depati Bangoen Negara in Dl. I (pag. 271) ge
noemd. De aldaar tevens vermelde koperen
piagem in 1079 (1663) aan den Proatin of
Chalipa van Silèbar geschonken, vermeldt geen
eigennaam, zoodat onmogelijk is uit te maken
wie de eerste eigenaar ervan geweest is. Banten’s
suprematie in dit deel van Sumatra zou haar
oorsprong vinden in een huwelijk van een der
sultans met een dochter van den vorst van Indrapoera, die het land van Sillabares (Silèbar) als
bruidschat meekreeg. Het rijk van Moekomooko,
•aanvankelijk Anak-Soengai geheeten en zich
uitstrekkende van de Oerai in het Zuiden tot de
Mandoeta in het Noorden ontstond op de ruïnes
van het rijk van Indrapoera. De eerste sultan
vestigde zich met behulp van de Engelschen in
1695 te Mandoeta. Pasemah, vóór 1596 onder
de suprematie van Banten, kwam, nadat Palèmbang zich in dat jaar van Banten had los
gemaakt, onder den invloed van de sultans van
Palèmbang, een invloed die zich in hoofdzaak
beperkte tot de benoeming van de hoofden
(pangérans) en na het verschijnen van de Hol
landers in Palèmbang op deze overging.
Bestuur. De administratieve indeeling van
Bengkoeloe is laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb.
1922, no. 66. Het gewest bestaat thans uit 2
afdeclingen, nl. Bengkoeloe (onder den resident)
en Lcbong (onder een ass.-resident te Moeara
Aman). De afdeeling Bengkoeloe is onderver
deeld in 5 onderafdeelingen: Bengkoeloe (met
gelijkn. hoofdpi.), Seloema(hoofdpi. Tais), Mana
(gelijkn. hoofdpi.), Kaoer (hoofdpi. Bintoehan)en
Kroeï (gelijkn. hoofdpi.); de afdeeling Lobong
in 4 onderafd.: Lebong (hoofdpi. Moeara Aman).
Redjang (hoofdpi. Kcpahiang), Lais (gelijkn,
hoofdpi.), en Moekomoeko (gelijkn. hoofdpi.).
Elk dezer onderafdeelingen staat onder een con
troleur of civiel gezaghebber. Bij de regcering is
in behandeling de afschaffing der afdeelingen
Lebong en Bengkoeloe, waarna alle onderafdee

lingen rechtstreeks onder den resident zullen
staan. Het Inlandsche bestuur wordt gevormd
door districtshoofden (titel demang) en wel één
per onderafdeeling en ondcrdistrictshoofden of
ass.-dcmangs (2 3 per onderafd.). Ze genieten
een vast salaris. De inkomsten der volkshoofden
zijn wisselvallig en worden opgesomd in de
regeling betreffende de adatwettige inkomsten
en heffingen der marga in de residentie Beng
koeloe, in 1917 door den resident vastgesteld.
Ze bestaan uit 1 het z.g. ivang Icmèr, een ver
goeding voor de afschaffing van persoonlijke
diensten, op te brengen door de heerendienstplichtingen (/ 1.50 por pers.); 2°. de door de
rapats opgelegde boeten en de gerechtskosten
(wang walesan) voor die hoofden, die aan de
zitting hebben deelgenomen; 3°. hulp in arbeid
ingevolge de adat lolong-menoiong bij den bouw
van een huis of het bewerken van rijstvelden; 4°.
een vergoeding voor verleenden bijstand bij koop
en verkoop, opmaken van een testament, innen
van boenga Icajoe, d. i. een recht op het inzamelen
van boschproducten voor den handel bestemd
etc. Ook de adatrechtsgcmeenschap, de marga,
heeft verschillende adatinkomsten. Behalve de
reeds genoemde boenga hajoe, het wang pelcan
(marktgeld), het wang sekolah en sapi (zie boven)
etc. Bij res. bcsl. van 3 Nov. 1921, no. 451 is
een reglement vastgesteld op het beheer en de
administratie van deze margakassen. Een Inlandsche gemeenteordonnantie (met de marga
als gemeente) is afgekondigd in Ind. Stb. 1923,
no. 470. Het ambt van Chin. wijkmeester te
Lebong Soelit is door de liquidatie van de M.M.
Ketahocn komen te vervallen.
De belasting op de bedrijfs- en andere
inkomsten voor de Inl. bevolking werd bij de
belastingunificatie evenals elders vervangen door
een inkomstenbelasting (Herziening ord. Ind.
Stb. 1921 no. 312), volgens welke de in hoofdzaak
landbouwende bevolking 4 % belasting betaalt
van alle uit den grond verkregen inkomsten en
overigens volgens een progressief tarief. De be
lastingaanslag nam steeds toe. Bedroeg de totale
aanslag voor Inlanders in de hoofdelijkc belas
ting in 1873 (jaar van invoering) / 62.547, in 1912
was dit bedrag opgeloopen tot / 290.000, terwijl
de aanslag in de inkomstenbelasting 1920 voor
de jaren 1920, 1921 en J922 resp. / 298.850,
/ 334,402 en / 358,531 bedroeg. Voor dezelfde
jaren waren de aanslagcijfers voor Chincezen
/ 19.476, / 21.573 en / 26.483 en voor Europeanen
/ 55,016, / 80,975 en / 92.436.
De hoe rendiensten zijn voor dit ge
west geregeld bij Ind. Stb. 1920 no. 779 en
bedragen maximaal 35 dagen per werkbaren man
per jaar. Uitvoeringsvoorschriften werden ge
geven bij G. B. van 23 Oct. 1920 no. 31, art. 2.
De bevolking ter hoofdplaats Bengkoeloe is inge
volge Ind. »Stb. 1874, no. 276 van heerendienst
vrijgesteld, tegen betaling van / 2 per jaar per
man, welk bedrag blijkens de Ind. begroeting
als een bijzondere belasting en niet als hecrcndienstafkoop wordt aangemerkt. De afkoop
regeling voor de Buitengewesten (Ind. Stb.
1918 no. 772) vindt ook in Bengkoeloe steeds meer
toepassing. De afkoopsommen worden jaarlijks
door den resident opnieuw vastgesteld (onder
afd.-gewijs) en zijn in verband met de dunne
bevolking en een gebrek aan vrije a’rbeiders nog
hoog (/ 10 tot / 20 p. pers. per jaar).
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Dc landsontvangsten bedroegen in
Bengkoeloc in 1922 bijna / 2.800.000 tegen
ƒ 1.218.000 in 1910: dc landsuitgaven ruim
ƒ 2.900.000 in 1922 tegen / 1.332.000 in 1910.
Op het gebied van liet Volkscrodietwezen waren per ult°. 1922 03 marga-credietbankjes met een gezamenlijk bedrijfskapitaal van
/ 111.135 in de residentie werkzaam.
Ten behoeve van de topografische
opname zijn te Bengkoeloc geplaatst dc le
en 3e opnemingsbrigade, tijdclijk onder éón
chef (kapitein) vereenigd. Ult°. 1922 was ZuidBengkoeloegeheel, Midden-Bengkocloe nagenoeg
gereed. Noord-Bengkoeloe is nog in bewerking.
Literatuur. W. Marsden, History of Sumatra.
2° ed. 1784.Lóndö'n. /
f BENGKOELOE, Vroegere spelling, BENKOEÏ/EN. Afdeeling van het gewest van dien naam en
ingesteld bij Ind. Stb. 1922 no. 66. De afdeeling
Bengkoeloc bestaat uit de onderafdeelingon Bengkoeloe (zie aldaar), Seloema (z. a.). Mana (z. a.),
Kaoer (z. a.) en Kroeï (z. a.). Het Hoofd van
gewestelijk bestuur is tevens afdeelingschef van
de afd. Bengkoeloe. Plannen om de afdeeling
Bengkoeloc, evenals de afdeeling Lebong op te
heffen, waarna dan alle onderafdeelingen recht
streeks onder het Hoofd van gewest, bestuur
zullen staan, zijn in behandeling; zie BENG
KOELOE, residentie.
BENGKOELOE, vtffegerc spelling BENKOELEN. Onderafd. van de gelijknamige afd. in het
gewest Bengkoeloe, een oppervl. beslaande van
491 K.M.* (zonder Enggano) en bestaande uit de
hoofdplaats Bengkoeloe en 8 marga’s: Bcrmanisoengaihitam, Proatin XII-di-Darat, Seloepoelama, Seloepoc-lembakdelapan, Proatin Xll-diTepi-Air, Scmidang-boekitkaboe, Semitoel en
Banghadji en voorts de eilanden Énggano en Poelautikoes. De bevolking bedroeg in Nov. 1920:
25.422 zielen, waaronder 312 Europeanen en
841 Vreemde Oosterlingen.
Aanvankelijk vormden de Ommelanden van
Bengkoeloe een afzonderlijke afdeeling onder een
controleur te Tabahpenandjoeng (nalS93 te Beng
koeloe), maar in 1902 werden de Ommelanden
bij de hoofdplaats gevoegd onder een ass.-resi
dent, die in 1905 vervangen werd door een con
troleur en in 1922 werd dc afdeeling omgevormd
tot een onderafdeeling^
VAN HEUTSZ, JOANNES BENEDICTUS.
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
van 1904—1909, werd 3 Februari 1851 te Coovorden geboren en is 10 Juli 1924 te Montrcüx IrT
Zwitserland overleden. Den lOden April 1867 als
volontair bij het Instructie Bataljon te Kampen
in dienst getreden, werd hij 13 Augustus 1872
benoemd tot tweede luitenant van het Ncderlandsehe leger en ingedeeld bij het Ode Regiment
Infanterie te Breda. Naar aanleiding van het uit
breken van oen 'Atjèh-oorlog werd hij in Juli
1873 in rang en anciënniteit overgoplaatst bij het
Nederlandseh-lndische leger. In September van
dut jaar vertrok hij naar Indië en werd na aan
komst aldaar geplaatst bij het 13e Bat. Inf. te
Soerabaja,. In November 1874 werd hij overgeplaatst naar Atjèh en wei naar het 3do Bat.
Inf. In Mei 1875 volgde zijne benoeming tot
Adjudant van den2den Bevelhebber en in Octo
ber 1875 tot Adjunct bij don Staf te Koeta Radja.
Bij verschillende krijgsverrichtingen had hij zich
zoodanig onderscheiden, dat hem bij K. B. van 12

Nov. 1875 No. 18, dc Militaire Willemsorde 4de
klasse werd toegekend. Na den Ssten Februari
1870 te zijn bevorderd tot 1ste luitenant, verliet
hij Atjèh en werd geplaatst als Adjudant bij het
2e Bat. Inf. en in April 1877 benoemd tot Plaatselijk-adjudant te Soerabaja. In Januari 1880
werd hij voor de tweede maal naar Atjèh overge
plaatst. Nog in hetzelfde jaar deed hij examen
voor de He Afdeeling Krijgsschool. Hij voldeed,
dóch werd niet geplaatst, daar er slechts 0 plaat
sen voor Indië open gesteld waren en hij volgens
de toen geldende aneienniteits-schikking No. 8
was. In 1881 deed hij andermaal examen, slaagde
weer, doch werd wederom niet geplaatst. Daar
men slechts twee malen aan het examen mocht
deelnemen, verzocht van Heutsz 6 maanden ver
lof naar Europa buiten bezwaar van den Lande
om te ’s-Gravcnhage persoonlijk zijne belangen
en aanspraken op eene plaatsing op de Krijgs
school te kunnen bepleiten. Het verlof werd hem
in het begin van Juli 1881 verleend. In Neder
land wist hij zoodanig voor zijne aanspraken op
te komen, dat nog voor den aanvang van den cur
sus 1881/82 een plaats voor hem op de Krijgs
school, boven het voor het Indische leger bepaalde
aantal plaatsen, opengesteld werd. Na volbrachte
studiën keerde hij in November 1883 naar Indië
terug. Na eerst van Januari 1884 tot en met Dec.
1885 Adjudant bij het Garnizoens-Bataljon van
Sumatra’s Oostkust te zijn geweest, had in 1886
zijne dëfacheërrng bij de verschillende wapens
plaats. Intusschen was hij den lOden Januari 1886
bevorderd tot kapitein. Medio 1887 werd hij overgeplaatst bij den Generalen Staf en geplaatst bij
het Hoofdbureau daarvan.
Twee jaren later, in Augustus 1889, werd hij
benoemd tot Chef van den Staf van de troepen
macht in Atjèh, waar toen de Generaal-majoor
Van Teyn, wiens rechterhand hij spoedig werd,
Civiel en Militair Gouverneur was.
Van af dat oogenblik kreeg Van Heutsz gelegen
heid van zijne grootc militaire bekwaamheid blijk
te geven. Door zijn invloed traden onze troe
pen weer meer actief en aanvallend op, zoodat
in Groot-Atjèh het verzet spoedig afnam.
Bij het terugtrekken uit de stelling bij de Inlandsche benteng Koeta Raja (Tjadé) op S Fe
bruari 1890 werd hij door een geweerschot door
den linker bovenarm en in do linkerborst levens
gevaarlijk gewond.
Hiervan was Van Heutsz nog niet geheel her
steld, toen hij in Juni 1890 Generaal Van Teyn
vergezelde als Chef van den staf van do, in het Idisehc, onder diens bevelen optredende expeditio
naire troepenmacht.
In betrekkelijk korten tijd werden toen schit
terende resultaten bereikt. Voor een niet gering
gedeelte was dit te danken aan de groote be
kwaamheid van den Chef van den staf, wiens
juiste inzichten, groote wilskracht, energie, door
zettingsvermogen en zelfvertrouwen aller be
wondering verwekten.
H ij onderscheidde zich toen zoodanig, dat hij
don 7den October 1890 wegens uitstekende mili
taire daden by keuze bevorderd werd tot majoor.
Den 26 Juni t. v. was hem de Eeresabel met het
opschrift „Voor betoonde dapperheid” toegekend.
Na het aftreden van den door Van Heutsz hoogvereerden Generaal-majoor Van Teyn werd do
Kolonel Pompe van Meerdcrvoort Civiel en Mili
tair Gouverneur van Atjèh. Met dezen in bestuurs-
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Rcgccringcn Gouverneur leidde tot liet aftreden
inzichten en omtrent het optreden onzer troepen
van den laatste, werd 25 Maart 1S98 Van Heutsz
van meening verschillende, verzocht en verkreeg
tot Civiel en Mil. Gouverneur benoemd. Nu kon hij
van Heutsz overplaatsing van Atjèh en kwam in
toonen, dat hij de macht bezat zijn wil door de
1891 als commandant van het 11de Bataljon In
Atjèhers te doen eerbiedigen, dat hij zou duidelijk
fanterie te MecsterdQgmglisjn garnizoen.
maken de meester te zijn, aan wien zij hadden te
Gedurende de afgeloopen Atjèh-periode was
gehoorzamen. Overal werd spoedig na zijn optre
hem de groote beteekenis der onderhoorigheden
den krachtig offensief opgetreden, zoowel door
van dat gewest duidelijk geworden en had hij de
mobiele colonnes als in grooter troepenverband
gegevens verzameld voor zijne zooveel opzien
onder zijn persoonlijke leiding, o.a. bij de bekende
verwekkende brochure „De onderwerping van
Pidië-expeditie in 1898, de expeditie ter Noord
Atjèh”, welke tot motto had: „De Atjèh-oorlog
en Oost-kust van Atjèh in 1899 en de krijgsver
„knaagt aan ons Koloniaal bezit; hij moet eindirichtingen tegen Batèe Ilië en Samalanga in
„gen. Laten wij eindelijk aan de beschaafde wereld
1901. Afzonderlijke vermelding verdient nog de
„toonen, dat wij daartoe in staat zijn.”
onder zijn bewind plaats gehad hebbende merk
De herhaalde bestuursveranderingen en voort
waardige tocht naar de Gajö-, Alas- en Bataklandurend wijzigende bestuursinzichten scherp he
den, waarmede Overste Van Daalen in Februari
kelende, gaf hij in die brochure tevens duidelijk
1904 werd belast.
en logisch den weg aan, die gevolgd moest worden
Rusteloos werd overal, waar men zich tegen
om de onderwerping en pacificatie van Atjèh te
ons gezag bleef verzetten, geageerd, maar het
verkrijgen.
succes was dan ook volkomen. Na zoovele j'aren
De brochure, welke in 1892 het licht zag, ein
van vernedering had hij het Indische leger daar
digde met de merkwaardige uitspraak dat „de
door het geloof teruggegeven aan eigen kracht en
Atjèhers zich nooit anders dan gedwongen zullen
„onderwerpen en dat slechts hij, die toont de
kunnen.
De krachtige slagen aan de zich verzettende
„macht te bezitten om zijn wil te doen eerbiedi„digen, de meester zal zijn, aan wiens bevelen zij
bevolking toegebracht, noopten deze zich aan ons
gezag te onderwerpen. Vele belangrijke verzetlei„zich zullen onderwerpen.”
Den 30sten Juni 1893 werd hem twee jaren ver
ders, waaronder in de eerste plaats genoemd
lof wegens ziekte verleend. Hij bleef in Holland
moeten worden Toeankoe Möhamad Dawöt, de
tot Januari 1895. In Indië teruggekeerd werd hij,
pretendent-Soeltan, en Teukoe Panglima Polèm,
die in Juli 1894 bevorderd was tot luitenanthet Sagihoofd der XXII Moekims, legden in 1903
kolonel, Gewestclijk Militaire Commandant van
het hoofd in den schoot, terwijl tal van anderen
Sumatra’s Oostkust.
met vele honderden volgelingen neergelegd of ge
Toen na den afval van Teukoe Oema* in Maart
vangen genomen dan wel op andere wijze onscha
189G de toenmalige legercommandant, Generaal
delijk werden gemaakt.
Vetter, als Regeerings-Commissaris naar Atjèh
In de jaren 1898—1904, toen de daad en het
was gezonden, om daar, na het fiasco van de zoo
woord aan hem waren, heeft Van Heutsz waarge
genaamde Oema^-politiek, orde op den gang van
maakt, wat hij in 1892 geschreven had. Zoo werd
zaken te stellen, werd bij telegram d.d. 13 April
Atjèh door hem onderworpen en werden de grond
189G de Overste Van Heutsz ter beschikking ge slagen gelegd voor de pacificatie en een periode
steld van den Civiel en Militair Gouverneur van
van voortdurende economische ontwikkeling. Niet
Atjèh. Hij heeft toen als colonnecommandant en
alleen heeft hij zich daarbij doen kennen als een
leider van verschillende oorlogshandelingen een
hoogst beleidvol aanvoerder, maar ook als een
belangrijke rol gespeeld, daar hem steeds de ge
bezadigd en rechtvaardig bestuurder.
wichtigste, moeilijkste en meest gevaarvolle on
Dat hij zulke groote resultaten kon bereiken,
dernemingen werden opgedragen.
had hij ook te danken aan zijn benijdenswaardig
Daar hij het dikwijls met het beleid van zijn
optimisme onder alle omstandigheden; nooit liet
chefs niet eens was en dezen zijn optreden aan on
hij zich weerhouden door bezwaren, waardoor
billijke critiek onderwierpen, moest zulks, ook in
„alles kan” zijn lijfspreuk werd.
verband met zijne karaktertrekken, tot conflicten
Na in November 1898 bevorderd te zijn ge
leiden, waardoor zijn loopbaan meermalen gevaar
worden tot generaal-majoor, werd hij in Januari
liep. De tusschenkomst van den toenmaligen
1899 benoemd tot commandeur der Al.W.O. en in
landvoogd, Jhr. van der Wijck, was noodig om
Augustus van dat jaar tot ridder in de orde van den
zulks te voorkomen en hem de belooningen te
Nederlandschen Leeuw en in September 1900 be
schenken, w'elke hem alleszins toekwamen.
vorderd tot luitenant-gcneraal. In Aug. 1902 be
Voor zijn dapper en beleidvol optreden als conoemd zijnde tot Adjudant in buitengewonen
lonne-commandant werd hij in Mei 1897 benoemd
dienst, Adjudant-Generaal van II. M. de Koningin
tot ridder der 3e klasse van de M.W.O. en daarna
met rang van Groot-Officier van de Kroyn, werd
den 30e September van genoemd jaar wegens uit
hem in Maart 1903 als bewijs van bijzondere te
stekende militaire daden buitengewoon bevorderd
vredenheid over de wijze waarop hij zijn taak als
tot kolonel en benoemd tot Chef van den GcneCiviel en Militair Gouverneur had vervuld, de
ralen Staf instede van den tot generaal-majoor be
hoogste militaire onderscheiding, het Grootkruis
vorderden Kolonel Van Vliet, die tevens be
der M.W.O., verleend. Na in Juli 1904 benoemd
noemd was tot Civiel en Militair Gouverneur van
te zijn tot opvolger van den Gouverneur-Generaal
Atjèh en Onderhoorigheden.
Rooseboora, aanvaardde hij in October van dat
Langzamerhand begonnen de zienswijzen en de
jaar de Landvoogdij, welke hij tot in Decem
denkbeelden van Van Heutsz omtrent het in Atjèh
ber 1909 bekleedde.
te volgen beleid bij de Indische regecring meer en
Met vaste hand heeft hij gedurende zijn be
meer ingang te vinden en toen verschil van in
wind een einde gemaakt aan den onhoudbaren en
zicht omtrent een eventueel optreden van onze
vernederenden toestand in de buitengewesten,
troepen tegen de landschappen in Pidië tusschen
waar in vele streken slechts een schijngezag werd
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uitgeoefend, terwijl meerdere gebieden nog zoo
goed als geheel onafhankelijk waren en zich niets
van de Indische Regeering aantrokken.
Het door hem bevolen optreden onzer troepen
werd feitelijk één zegetocht: in Middcn-Sumatra,
in Centraal-Borneo, in Selébès, in Bali, in Soembawa, in Soemba, in Florcs, in Timor en in de
Molukken! Tot in de 'uiterste schuilhoeken van
den Archipel werd ons gezag blijvend gevestigd
en werden geregelde toestanden in het leven ge
roepen, waardoor allerwege orde, rust en veilig
heid ontstonden en de grondslag gelegd werd voor
den bloeienden toestand, waarin thans de buiten
gewesten verkeeren. Te opmerkelijker is het, dat
in weinige jaren zulke resultaten bereikt werden,
omdat Van Heutsz slechts over beperkte middelen
kon beschikken, daar bij zijn optreden ’s Lands
financiën zich in slechten toestand bevonden en
deze dus ook tegelijkertijd door bezuinigingen en
andere maatregelen gezond moesten worden ge
maakt. Ook daarvoor wist hij den weg aan te wij
zen en consequent te doen volgen, zoodat reeds in
1906 er een overschot was op den gewonen dienst,
hetgeen gedurende zijn bewind gehandhaafd bleef.
Daardoor heeft hij de juistheid bewezen van
het inzicht, dat een groot, onder geregeld bestuur
gebracht gebied ongetwijfeld vele uitgaven mede
brengt, maar ook belangrijke inkomsten oplevert
en dus geen ramp voor landsfinanciën behoeft te
beteekenen.
Na in Augustus 1907 benoemd te zijn tot com
mandeur in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, was het Grootkruis van die orde hem, die
ten rechte de evenknie van den grooten Coen ge
noemd wordt, bij zijn aftreden als Landvoogd
toegekend, een passende belooning voor zijne
groote verdiensten. Tn Juni 1905 had de Duitsche
Keizer hem het Grootkruis van de Orde van den
Rooden Adelaar van Pruisen verleend.
No zijn terugkeer in Holland in 1910 vestigde
Van Heutsz zich eerst metterwoon te Amster
dam, ccnige jaren later, na het overlijden" van
zyne cchtgenoote te Bussuin. Van toen af trok
hij zich zooveel mogelijk uit het 'openbare leven
terug. Sedert November 1922 hield hij zich ter
wille van zijn geschokte gezondheid beurtelings
te Montreux en te Meran op, totdat hij in eerstge
noemde plaats kwam te"övêFlijden. Zijn stoffelijk
overschot is op het stille kerkhofje van Glarens bij
Montreux voorloopig ter aarde besteld, maar zal
naar het vaderland worden overgebracht on te
Amsterdam zijn verdere rustplaats vinden. Hier
zal op zijn graf een monument en elders een, hem
waardig gedenkteoken worden opgericht.,PANDHUISDIENST. De verlaging^'van het
rentc-(kosten)tarief, waarvan sprake was aan liet
einde van het artikel over bovengenoemd onder
werp (bl. 285 van de tweede uitgaaf) is, met
ingang van 1 Januari 1920, tot stand gekomen
bij het Indisch besluit in Indisch Staatsblad 1919
no. 781. (Zie voor de toelichting bl. 28 M. v. T.
der Indische begrooting voor 1919). Het daarbij
vastgostelde tarief is intusschcn niet lang van
kracht geweest. Door de verlaging bleek een veel
grootcr bedrag te zijn prijs gegeven dan in de
bedoeling had gelegen. En daar bovendien eene
ervaring van lange jarén nimmer van eenige
economisch nadeelige werking van het oude ta
rief had doen blijken (AI. v. T. bl. 69 begr. voor
192-1) werd, mede onder den drang der noodzake
lijkheid om tot eene sluitende begrooting van

Nederlandsch-Indic to komen, dat tarief met
ingang van 1 .Juni 1924 hersteld. (Ind. Stb. no.
219).
Voorts is met de invoering van do pandhuis
regie in de Buitengewesten een aanvang ge"maakt, nadat de Gouverneur-Generaal bij eene
ordonnantie in Ind. Stb. 1921 No. 28 tot die
invoering bevoegd was verklaard. Van de be
doelde bevoegdheid heeft de Gouverneur-Gcneraal gebruik gemaakt ten aanzien van de residen
ties Lampongsche districten en Sumatra’s West
kust (Ind, Stb. 1921 Nos. 148 en 420, alwaar de
regie resp. op 1 April en 1 October 1921 een aan
vang heeft genomen), terwijl het voornemen
bestaat, om met ingang van 1 April 1925, de
invoering in de gewesten Atjèh en Onderhoorigheden en Sumatra’s Oostkust te doen volgen
(zie bl. 19 der M. v. T. betreffende de begrooting
voor 1925). Voor de financieele resultaten zie
men de jaarverslagen. Volgens het verslag over
1923 heeft de dienst over dat jaar een saldo
van / 6.244.000 opgeleverd,
AMOENTAI. Onderafdeling der afd. Hoeloe / 'f
Soengai, Res. Z. en O. afd. van Bornéo. In het
onderdistrict Alabio (zie aldaar) is een ringvor
mige weg voor karren- en autotransport, die in
den drogen tijd geregeld is te berijden. Voorts be
staan er goede karren- en autowegen van Arnoentai naar Lampihong en Paringin; de wegen van
Paringin over Awajan naar Birajang en van Lam
pihong over Batoemandi naar Ilong zijn in den
drogen tijd ook geschikt voor karren en auto’s.
In het bestuurstclefoonnet is ook Soengaipandan
opgenomen.
AMOENTAI. District der onderafd. Amoontai.
Do bevolking in dit district heeft wel dikwijls te
lijden door misoogsten, tengevolge waarvan ve
len emigreeren naar de Straits en naar Indragiri,
doch in de laatste jaren heeft de rubberhandel
veel bijgedragen tot verhooging van de volkswel
vaart, inzonderheid in de perioden van hooge rubberpryzen. Vele bewoners van Amoentai hebben
heveatuinen, welke zijn gelegen op hoogere gron
den in het district Balangan.
AMOENTAI. Onderafdeelings- en districtshoofdplaats. De bevolking bedroeg in 1920 ruim
2900 zielen, waaronder 8 Europeanen en een tien
tal Chineezen. Sedert 1921 is de plaats weer
vooruitgaande.
BALANGAN. District der onderafd. Amoentai,
onder een Kiai of districtshoofd met standplaats
Paringin, aan do Balanganrivier. Het deel van
dit uitgestrekte district, dat langs de rivier is ge
legen, is beneden Paringin laag en veelal moeras
sig; het overige, grootero gedeelte tot de grenzen
van do onderafdeelingen Pasir en Tanahboemboe is heuvel- en bergachtig en nog al sterk met
bosch bezet.
BANDJERMASIN. Afdecling der residentie Z.
en O. afd. van Bornéo. De laatste organieke indeeling, dio geen wijziging heeft gebracht in aan
tal on namen der onderafdeelingen, is opgenomen
in Ind. Stb. 1921 n°. 767.
BANDJERMASIN. Onderafd. der gelijknamige
afdecling. Voor „Aernout Kanaal”, zie I pag. 137,
leze men Sarapat kanaal; voor „standplaats van
den Ass. Resident dor gelijknamige afdecling,”
standplaats van den Controleur van Beneden
Dajak.
BANDJERMASIN. Hoofdplaats van de resi
dentie Z. en O. afd. van Bornéo; er zijn thans vier
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beneden Batoelitjin, bevindt zich ook een be
Gouv.’s Inl. scholen der 2o klasse oneen Holl..
langrijk ertsveld, dat nog op ontginning wacht.
Inlandsclie school. Volgens de opname van 1920
De bronnen van de Batoelitjin zijn gelegen in
bedraagt het aantal inwoners 46993. waaronder
het Meratoes-gebergte; de voornaamste bronri752 Europeanen, 3207 Chineezen, 1276 Arabieren
en 97 andere Vr. Oosterlingen, zoodat het aantal , vjeren zijn de Sela en de Salilau.
Inlanders 41661 bedraagt.
ly . C~ 'if- BEKOEMPAI. District der ' onderafd. Marabahan. De Bekoempaiers spreken een eigen dia
BANGKALA’AN. Riviertje aan Bornéo’s Zuid
lect, bahasa Koempai, dat veel gelijkt op het
oostkust. Deze rivier is merkwaardig wegens haar
Ngadjoesch, maar ook veel uit liet Bandjarecsch
onderaardsche beddingen bij Tagoerhampang
in zich heeft opgenomen. Deze bahasa Koempai
en beneden Mahakit, waar zij haar weg neemt
wordt langs de Barito algemeen verstaan, daar
door kalkachtig gesteente. De grotten Liang Tade Bekoempaiers de handelaren van de boven
maloeang zijn rijk aan eetbare vogelnestjes. Het
landen zijn./'”
recht deze te plukken wordt telkens voor drie jaBOELOENGAN. Het zelfbesturend landschap
ren verpacht, de laatste maal voor / 50760. j
Druipsteenformaties komen in deze grotten bijna /Boeloengan grenst in het binnenland aan de afniet voor; er zijn bijna regelmatig gevormde boog deeling Boven Mahakam, niet aan Koetai. Het
gezag van den Sultan in de Tidoengsche landen
gewelven, waaronder men over een afstand van
reikt tot de lijn Malinau-Pantjiangan; verder
dr 4 K. M. kan doorvaren met kleine sampans.
Westelijk strekt zijn gezag zich feitelijk niet uit^Een ervaren gids en goede fakkels zijn bij deze
/..# DAJAKS. Ter aanvulling van het artikel Davaart onmisbaar.
jaks, volgen hier op de eerste plaats enkele medeDe rivier, die haar oorsprong heeft in het Medeelingen betreffende de Oloh Ngadjoe en de Ot
ratoesgebergte, maakt in haar middenloop een
Danoem. In de taal van laatstgenoemden komt
sterke bocht naar het Noorden bij Tagoerhamhet woord da jak niet voor; de Oloh Ngadjoe ken
pang. Aan de oevers wonen heidenschc Dajaks,
7
nen het in den herhaalden vorm daja-dajak, waar
behalve in kampong Bangkalan Melajoe,
mede zij de manier van gaan of loopen kenmerken
K. M. van de monding, waar Moh, Maleiers zijn
gevestigd. Het stroomgebied vormt met het voor van korte, eenigszins gezette personen, in tegen
malige landschap Tjantoeng een onderdistrict
stelling tot de wijze van gaan van lange menschen,
met hoofdplaats Pantai, die hier wordt genoemd
en ook het zich door of achter elkander voort
omdat zij een belangrijke peperhaven van het
bewegen van een groep van betrekkelijk kleine
gewest is geworden. De pepercultuur wordt voormenschen of van dieren van middelmatige groot
namelijk gedreven door Maleische immigranten,
te. Het niet herhaalde woord, dajalc, is de naam
afkomstig van de Hoeloe Socngai. De handel ge
van een bepaalde soort rijst. Als volks- of stam
schiedt door tusschenkomst van Chineezen, die
naam is het woord dus zeker niet afkomstig van
zich deswege te Pantai hebben gevestigd.
de Ot Danoem, en hoogst waarschijnlijk ook niet
BARABAI. Onderafdeeling der afd. Hoeloe
van de Oloh Ngadjoe. Echter noemen zij, die tot
Soengai, res. Z. en O. afd. van Bornéo, bestaande
het Christendom zijn overgegaan, zich zelf daar
uit het district Barabai, onder een districtshoofd
na Dajak.
ter gelijknamige hoofdplaats. De streek aan den
De aan beneden en midden Kapoeas en Kahabovenloop der rivieren Batangalai en Laboeanjan.wonenden, hebben zich van ouds, en mogelijk
amas is grootendeels beplant met hevea; de rubhet eerst tegenover de bevolking van de kust,
bercultuur levert voor de bevolking een bron van
de Bandjareezen, Oloh Ngadjoe of bovenlanders
ruime inkomsten op. Vele zeer goede wegen ver
genoemd. De Bandjareezen noemen hen ook wei
binden deze onderafd. met de aangrenzende,
Biadjoe, doch de Ngadjoe-menschcn hooren deze
Amoentai en Kandangan.
benaming liever niet, zij meenen dat er iets klciSedert Juli 1912 is voor de onderafd. Barabai
neerends in ligt opgesloten. Terloops zij hier te
een onderafd.’s-raad ingesteld, die hare huishou
vens aangeteekend, dat in Kotawaringin de Dading beheert. Deze raad bestaat uit 27 leden en
jaks zich Mamah noemen, en de Maleiers aldaar
wordt voorgezeten door den ambtenaar van plaat
Orang baniaga, handelslui. De Ngadjoe'8 noemen
selijk bestuur; hij heeft voor zijn ressort een auto do kustbewoners Oloh toembang, lui van de mon
busdienst ingesteld, die in een bepaalde behoefte
ding. Biadjoc’s komen in Kotawaringin niet
voorziet voor het verkeer tusschen de druk be
voor, behoudens een stamonderdeel aan de Manzochte pasar’s van Barabai, Pantaihambawang,
tobi. Do Ot Danoem, aan don bovenloop van Ka
Angkinang en Kandangan.
poeas en Kahajan, noemen op hun beurt de NgaBATOELITJIN. Aan de monding van de rivier
djoe’s Oeloen baal, benedenJanders, en zich zelf
van dezen naam ligt de kampoeng Batoelitjin,
Oeoet danoem, wat overeenkomt met Mal. oeloe
waar zich eenige Chineezen hebben gevestigd, we
air, en do Ngadjoc’s noemen deze bovenlanders
gens den niet onbelangrijken handel in goed wildevenals andere binnenlandsche stammen kortweg
hout, o. a. oelin, waaraan de streek van den mid
Ot. Do Ot Danoem echter achten zich wel degelijk
denloop der rivier zeer rijk is. Bij deze kampoeng
onderscheiden van andere binnenlanders, als Oe
kunnen stoombooten ankeren; hoogcrop is de ri oet haras, die van het oerwoud, waaronder zij
vier slechts bevaarbaar voor kleinere prauwen.
vooral de Poenan’s rekenen, on tal van anderen,
Zij vormt echter tot Koesambi de eenige ver als bijv. Oeoet Uaboekat (Boekat’s), O. Manda,
bindingsweg, daar de oevers drassig zijn. Brug
O. Panjawoeng, 0. Moeroeng, O. Pari, O. Maha
gen zijn over de Batoelitjin niet gebouwd.
kam, enz.
Tegenover de monding ligt het eiland Soeangi,
De Ot Danoem zijn wellicht 10.000 zielen tal
dat rijk is aan ijzerertsen, welke nog niet worden
rijk en wonen Zuid en Noord van het Schwancrgeëxploiteerd, doch wel reeds de volle aandacht
gebergte, aan den bovenloop van de daar ont
hadden van het Gouvernement. Op een Zuide springende rivieren, als Katingan met zijtakken,
lijken uitlooper van het Koekoesan gebergte, die
Mantaja (Kalang), aan de Kahajan met Miri, aan
is te rekenen tot het linker stroomgebied van de
boven Kapoeas, Melawi (Malahoei) met zijri-
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DA J AKS.
viertjes als Lakaat, Gilang, e. a. Aan de Mocroeng, de meest Oostelijke groote rivier in het
Danoem-land, zijn ze meer sporadisch verbreid.
Ngadjoe’s en Ot Danoem werpen do beschul
diging, dat zij ooit mcnschcncters zijn geweest,
verre van zich. Moreel schijnen de Ot Danoem
boven de Ngadjoe’s te staan, in zooverre dat
priesteressen dezer laatstcn ook tevens publieke
vrouw zijn, die der Danoem niet. Bij hen treden
ook vrouwen van stand en aanzien, ook echtge
nooten van stamhoofden, als priesteres op. Ook
de priesters der Danoem maken zich niet schuldig
aan de handelingen, waardoor die der Oloh Ngadjoe berucht zijn geworden. Godsdienstplechtig
heden van de nog heidensche Ot Danoem zijn een
voudiger, meer van oorspronkelijken vorm, dan
die der Ngadjoe’s .
Tatoueercn komt bij beide stammen tegen
woordig aanmerkelijk minder voor dan vroeger.
Onder de Ot Danoem laten jonge lieden zich
hoogstens nog de kuiten beteekenen, als een soort
klecding zooals zij zeggen, maar zeker toch ook
nog wel als een teeken van moed; want iemand
die wat rijkelijk getatoueerd is, geldt ook als
dapper. Vroeger kwam vooral bij de Ot Danoem
tatoueeren op uitgebreide wijze veel voor.
Onder de wapenen dezer bovenlanders dient
naast de mandau, bij de Danoem ahpang geheeten, de dohong genoemd te worden,een tweesnij
dend kort zwaard of lange dolk, dikwijls met
gevest van ivoor. Deze wapens zijn oude familie
stukken en worden zorgvuldig bewaard.
De palissaden om de huizen of dorpen zijn bij
beide volksstammen reeds verdwenen; sedert er
geen sneltochten meer te vreezen zijn, kon men
deze afsluiting ge voegelijk missen. Ook de groote
huizen zijn aan het verdwijnen, ze raken meer en
meer in onbruik; nieuwe begrippen, bekend ge
worden door meer verkeer en onderwijs, door o vergang tot het Christendom, hebben de behoefte
doen ontstaan aan huizen voor één gezin of voor
een paar gezinnen. De oude, invloedrijke stam
hoofden, die met hunne stamhoorigen onder één
dak woonden, sterven ook langzamerhand uit. Zoo
wonen thans reeds velen met hun gezin in een
klein huis, waarbij een met vruchtboomen be
plant erf.
De Ot Danoem noemen hun opperwezen Pahatara; hetgeen zij omtrent dezen mededcolen
wijkt nog al af van hetgeen de Ngadjoe’s zeggen
omtrent hun Mahatara. Naar het heet, heeft Pahatara de stamvaderen der Danoem, zeven in ge
tal, in een gouden offerschaal, palakai, laten neer
dalen uit den hemel en een plaats verleend op be
paalde bergen. Pahatara woont in den hemel,
rondom de aarde met het uitspansel, on ook in de
wolken. Hij schiep het land on het water en het
uitspansel, dan den mensch, de sterren, de maan
en de dierenwereld. Pahatara slaapt niet, is alhoorend en vermag te straffen. Naast den opper
god kennen de Ot Danoem ook watergeesten,
lucht- en bosehgeesten enz.; maar zij weten niet
af van verwantschap van Pahatara met Djata’s
en Sangjang.
Naast de reeds in Deel I genoemde Dajaksche
stammen, verdient afzonderlijke vermelding de
stam van do Tinggalan, wonende in liet Noorden
van do Tidoengsche landen, in het stroomgebied
van midden- en bovenloop van de Sombakoeng
én dat van de bovcn-Sebookoc. Hot aantal stam-
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leden wordt geschat op ongeveer 11.000, die ge
huisvest zijn in een honderdtal groote woningen.
Deze stam heeft een eigen taal.
De Tinggalan zijn klein van gestalte en vrij
donker van huidkleur. Tatoueercn is bij hen on
bekend; ook andere, overigens onder de Dajaks
veel gebruikelijke mutilaties komen bij hen niet
voor. Mannen en vrouwen hebben in beide oor
lellen een klein gat voor het dragen van oorsieraden, waarvoor veelal kleurige bloemen worden
gebruikt. De mannen dragen het haar om een
koperen of houten pen gewonden, de vrouwen
laten het los hangen of steken het op in een
wrong. Jongelieden tooien zich met halskettingen
van geregen kralen; meisjes geven door het dra
gen van zulk een sieraad tevens te kennen, dat
zij geen bezwaren hebben tegen meer intiemen
omgang met jonge mannen.
De huizen staan met de lengte-as evenwijdig
aan de rivier. Zij zijn gebouwd op 2 a.3 M. hooge
palen en over de lengte in drie lange vakken ver
deeld, waarvan het middelste een rfc 3. M. breeden gang vormt; daarop komen van weerszijden
vertrekken uit, waarin de andere vakken zijn ver
deeld. In het midden van het huis zijn echter geen
kamers; de gang verbreedt zich daar tot een
groote ruimte, welke de geheele breedte van het
huis in beslag neemt; deze „zaal,” sala' genaamd,
wordt gebruikt voor vergaderingen en voor fees
ten, en dient tevens tot logies voor gasten. Het
hoofd des huizes heeft in den regel zijn vertrek
grenzend aan do sala\ De afscheiding tusschen
de verschillende vertrekken is zeer primitief.
Het hoofd voedsel van de Tinggalan is cassave;
rijstbouw is bij hen, hoewel zij toch tot de geves
tigde stammen behooren, van geen beteekenis en
de by andere Dajaks in eere gehouden bijzondere
gebruiken ter zake van den rijstbouw zijn bij hen
onbekend. Zij telen wel eenige rijst, doch slechts
zooveel als noodig is tot het onthalen van vreem
de gasten en tot gebruik als een gemakkelijk mede
te nemen teerkost op reis.
Te oordeelen naar hunne begrippen omtrent
huwelijkstrouw en scxueele moraal, maken de
Tinggalan den indruk te behooren tot gedege
nereerden. Men kent er een soort voorwaardelijk
huwelijk, totstandgekomen door betaling van
een gedeelte van den door de ouders van het
meisje verlangden bruidschat, welk huwelijk zij
kunnen verbroken, als een andere huwelijkscandidaat zich aanmeldt, die een hoogeren prijs wil
voldoen, met wien de dochtor dan een nieuw voor
waardelijk huwelijk begint. Ook vóór zulk een •
verbintenis hebben do meisjes, dikwijls reeds op
kinderleeftijd en dan, naar do berichten luiden,
soms kunstmatig daartoe lichamelijk geschikt ge
maakt, veelal reeds intiemen omgang gehouden
met mannen, aan wien nachtelijke bezoeken gaar
ne worden toegestaan. De meisjes zouden zich
deze bezoeken tot een eer rekenen. Ondanks dit
alles wordt door do geboorte van een kind de band
tusschen echtgenooten hechter en meer blijvend.
Lijkbezorging gcschiodt by deze Dajaks door
de overledenen te bergen in aarden vaten, zoogen. martavanen, welke tot dit doel eerst worden
gehalveerd. Het lijk wordt, vóór het is verstijfd,
met hoog ópgetrokken knieën in zittende hou
ding gebracht, zoodat het in de martavaan kan
worden geplaatst; do beide helften van hot vat
worden met rotaubanden stevig aan elkander be
vestigd on do breuknaad wordt met hars gestopt
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DAJAKS—SAR ÈKAT AMBON.

Deze geschriften hebben in zeker opzicht hun
on gedicht. De roartavaan-oponing sluit men af
tegenhangers in die, welke bekend zijn onder
met een houten stop. Is het lijk reeds verstijfd,
den naam s o e 1 o c k, en als voorgangers van
vóór men hot aldus kan bezorgen, dan worden
beide kunnen dan nog dezulke vermeld worden,
soms amputaties van beenen en armen verricht,
die den gemeenschappelijken naam van toe om het toch naar het gewone gebruik te kunnen
bijzetten. Ten aanzien van den godsdienst kan
t o e r dragen.
Het woord soeloek komt voor in onderscheiden
worden medegedeeld, dat dc Tinggalan een op
perwezen kennen, dat zij aanduiden met den
beteekenissen; in de eerste plaats wordt het ge
bruikt voor de beoefening van mystieke devoties,
naam Mavgoen.
het bewandelen” van den mystieken weg, zie
Tot de Poenan’s behooren ook de Basap,
ISLAM II, e. In het Javaansch kent men het
een zeer kleine stam van wellicht nog geen 100
voorts als naam voor een bepaalde soort geschrif
zielen, zwervende in het gebied tusschen Tanten, welker inlioud ook voornamelijk van mys
djoengsélor cn Tanahkoening, en wel voorn, in
het Sadjau-gebied. Hun hutten zijn zeer primi tieken en altijd van godsdienstigen aard is, en
tief; zij verbouwen wat pisang en cassave, welke
door zijn vorm geschikt om te worden gereciteerd
arbeid kan wijzen op eenige neiging tot het se
op den zangerigen, bij het reeiet behoorenden
toon. Deze geschriften zijn altijd opgesteld in
dentaire leven. In Koetai, bovenstrooms van Sangkoeliran, zouden naar berichten ook lieden van de
tembang en vooral deze vorm onderscheidt hen
Basap verblijven,/
van andere, min of meer dergelijke werken, al
L' .PRIMBON. Onder dezen naam verstaat men
zijn er daaronder ook in dezelfde dichtmaat.
Ook het reeiet van Kawi-verzen door den da■ ' ' een soort Javaansche geschriften, die wat hun
inhoud betreft in sommige opzichten met elkan lang, bij het vertoonen van de wajang, wordt
der overeenstemmen, in andere echter groote
soeloek genoemd.
verschillen kunnen vertoonen. De afleiding van
De in de soeloek’s behandelde stof is aan Mohet woord primbon staat niet vast; volgens som
hammedaansche mystieken dogmatiek ontleend;
migen zoude het bij contractie zijn ontstaan uit
daarnaast komen wel verhalen voor over hoofd
para imbon, het laatste van den stam imboe, en
personen uit de Indische heldendichten en uit
dan zooveel als aanteekeningen beduiden; vol
oude legenden, en ook fragmenten van geschied
gens andere opgaven is het een afleiding van
kundigen aard. De wijze waarop de stof is be
Kawi rimboe, d.i. simpen, bewaren, wegleggen
werkt maakt de soeloek’s Javaansch van karak
voor later gebruik, zoodat het bewaarplaats of
ter, evenals de primbon’s. Een enkele maal is de
iets van dien aard zoude beteekenen.
bewerking geschied in den vorm van een ge
In alle primbons wordt gehandeld over mys sprek tusschen man en vrouw, hetgeen weer nor
tiek; het hierover medegedeelde komt in hoofd
maal is in de oudere, z.g.n. toetoer’s.
zaken op hetzelfde neer, in de details echter zijn
Het woord toetoer komt o.a. voor in Javaansch
van allerlei verschillen. Sommige meer moderne
en Soendaneescli, in de beteekenis zeggen, medebevatten aanteekeningen, welke meer of minder
deelen, onderrichten; in Maleisch en Minangkadirect verband houden met Arabische bronnen,
bauscli (loeloea) met de beteekenis spreken, pra
maar zijn toch ook niet vrijgehouden van den
ten, keuvelen. Men duidt er in het Javaansch
invloed van populaire magische denkbeelden;
ook een soort geschriften mede aan, afkomstig
in de oudere is die invloed meestal van overwe uit den tijd, die aan de Jslamiseering van Java
gende beteekenis. Bijna immer is die mystiek
voorafging, en waarin, mogelijk in navolging van
pantheïstisch, met als einddoel voor de beoefe
voorbeelden uit de Sanskrit-literatuur, in den
naren de vermenging van dienaar en Heer; ook
\rorm van een gesprek tusschen man en vrouw,
de zeven graden van het Zijn, de trapsgewijze
of ook wel tusschen vader en dochter, op allerlei
ontplooiing van het Zijn van Allah, waardoor ten
gebied van hetzelfde genre, als later in de prim
slotte deze manifeste wereld tot stand komt, wor
bon’s is behandeld, onderricht of leering wordt
den met voorkeur in de primbons behandeld.
gegeven.
Daarnaast zijn verder van allerlei onderwerpen
Voor nadere gegevens raadplege men: Dr. D.
aan te treffen, als tooverformules, voorschriften
A. Rinkcs, Abdoerraoef van Singkel;-Dr. J3. J.' OT
omtrent amuletten, mededeelingen van astroloSSlirieke, Het Boek van Bonang; Dr. H. Kraegiseben aard, aanteekeningen met betrekking tot
mer, Een Javaansche Primbon'uit de Zestiende
gelukkige en ongelukkige tijden, tot den bouw
Eeuw; voorts verschillende catalogi van Ja
van huizen, medische voorschriften enz. De tekst
vaansche en Maleische handschriften.
wordt soms nader toegelicht door figuren, de
SOELOEK, Deel III, bl. 822, voeg bij: zie
z.g.n. daérah's, welke de mystieke waarheden
PRIMBON.
aanschouwelijk heeten voor te stellen; voor de
TOETOER. Zie PRIMBON.
magische praetijken zijn aftelkruisen, wicheltaSARÈKAT AMBON. Opgericht te Semarang
bellen en dergelijke aangegeven. De eigenaar
9 Mei 1920, stelt deze vereeniging zich volgens do
van zulk een geschrift gebruikt het bovendien
statuten ten doel, om „met al de haar ten dienste
ook wel als memorandum, om er aanteekeningen
„staande wettige middelen de stoffelijke en zein te maken voor zijn persoonlijk belang.
„dclijkc belangen van de inheemschc bevolking
Doch niet altijd is de stof op ongeveer gelijke
„der residentie Ambon te bevorderen en het land
wijze behandeld, zoodat er enkele soorten in de
„tot bloei en welvaart te brengen, alsmede te
primbons zijn te onderscheiden, al zijn dan ook
„streven naar opheffing van alle zoodanige mis
de grenzen daartusschen moeilijk te bepalen en
standen en wetsbepalingen, welke de bevorde
niet scherp te trekken. Bij uitzondering is de be
ring van dat doel in den weg staan”.
naming primbon ook gebezigd geworden voor
Het vereenigingsprogram omvat o.m. het doen
een historisch werk; de schrijver van de Babad
dóórdringen onder de Ambonsche bevolking van
Kediri heeft zelf zijn penncvrucht aangeduid als
de idee eener volkseenheid; het streven naar een
serat primbon.
parlementair rcgceringsstelsel, het uitbreiden,
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verdiepen en unificeeren van het onderwijs en het
bevorderen van de economische belangen der be
volking.
De talrijke op Java gevestigde Amboneezen
hadden tevoren reeds gepoogd hunne specifieke
belangen door middel van een organisatie te be
vorderen. Zoo was in 1909 door Dr. W. K. Tehupeiory een Ambonsch studiefonds opgericht ter
bevordering van het onderwijs voor Christenen
van Ambonschen landaard, welke vereeniging als
rechtspersoon erkenning vond bij Gvts.besluit
van 14 Januari 1911 no. 32.
Bij de opkomst der Indische beweging, toen
nationaal-democratische gedachten werden ge
propageerd door de leiders van Indische Partij en
Sarèkat Islam, deed onder de Amboneezen op
Java de drang tot aaneensluiting zich evenzeer
gevoelen. Uit den aard der zaak trok de Sarikat
Islam hen niet aan, doch wel de Indische Partij, de
latere Nationaal Indische Partij, die dan ook
Amboneezen en Minahasers onder hare leden
telde en, vooral sedert 1917, krachtige propagan
da voerde in Ambon. Doch evenals bij de Mina
hasers bleek bij de Amboneezen het gevoel van
stam-saamhoorigheid te krachtig ontwikkeld,
dan dat zij zich op den duur tevreden zouden
stellen met de beginselen der zoo heterogene Nat.Indische Partij.
De stoot tot de oprichting van een eigen ver
eeniging werd gegeven door den heer A. J. Patty,
die te zamen met zijn geestverwant Najoan in
April 1919 te Semarang een blad had uitgegeven,
genaamd „Padoman Soeara Anak militair dan
gewapende politie”. Beide personen stonden in
relatie tot de Communistische Partij (P. K. I.) en
tot de Indische Partij (N. I. P.). Als orgaan der
Sarèkat Ambon werd door Patty de „Mena
Mocria” uitgegeven. De promotors der Sarèkat
Ambon wenschten de bestaande vereeniging „Am
bonsch studiefonds”, waarvan uitsluitend Chris
tenen lid konden zijn, om te zetten in een orga
nisatie met een politiek doel, welke het geheelo
Ambonsche volk zou omvatten, ongeacht den
beleden godsdienst.
De heer Patty begon met propaganda te voeren
onder de Ambonsche militairen op Java, onder
wie ontevredenheid heerschte over de regeling
van hunne positie in vergelijking met Europecsche militairen, in verband daarmede over het
nieuwe bezoldigingsstelscl, over het onderwijs
systeem, enz. Het gevolg van de fel ingezette
propaganda waren relletjes onder de Ambon
sche militairen te Semarang en te Djatingalöh.
(Handelingen Volksraad, 1ste gewone zitting
J920, bl. 337 en 344 vlg.). Toen de actie onder
de militairen door de lcgerautoriteiten werd te
gengegaan, o.m. door aan militairen te verbieden
om vergaderingen te bezoeken, waarin de pro
motors der Sarèkat Ambon als sprekers zouden
optreden, verslapte de Ambonsche beweging op
Java meer en meer.
Onder den invloed der beweging voor au
tonomie en de daarmede verband houdende
eenheids-beweging herleefde tegen het eind van
1922 de Sarèkat Ambon en met haar do Perserikatan Minahasa. Beide vereenigingen hielden
op 17 November 1922 te Weltevreden een ver
gadering ter bepaling van de plaats, welke zij in
de Indische beweging zouden innemen tegenover
de „reactie”. Blijkbaar onder den indruk van de
oprichting, een weck te voren, van de z.g. Radi

271

cale Concentratie, wilden de leiders samenwer
king met de I. S. D. P., S. I., N. I. P. en P. K. I.
Enkele maanden later — 21 Januari en 11 Fe
bruari 1923 — hielden beide vereenigingen ge
zamenlijke bijeenkomsten, in welke de heer
Patty o.a. verklaarde, dat aansluiting bij de
Radicale Concentratie noodzakelijk was voor de
Sarèkat Ambon, die tevens de N, I. P.-propaganda voor „non-coöperatïon” zou steunen. Afdeelingen zouden worden opgericht te Meester
Cornelis, Soerabaja en Semarang. Als onderdeel
der Sarèkat Ambon werd een vereeniging voor
vrouwen opgericht, „InaToeni ’ —de ware vrouw
— genoemd.
In deze periode van opleving kwamen in ster
kere mate dan tevoren twee stroomingen in de
Sarèkat Ambon tot ontwikkeling. Eenige voor
aanstaande figuren konden wel is waar zich in
principe vereenigen met het streven der beweging
om het saamhoorigheidsgevoel onder de Ambo
neezen te bevorderen als eerste stap tot verkrij
ging van autonomie voor de Ambonsche volks
gemeenschap, doch de extremistische wijze waar
op dat 3trcven door enkele leiders werd gepro
pageerd, in samenwerking met socialistische
en communistische partijgroepceringen, werd
door eerstbedoelde voormannen verwerpelijk ge
acht. Deze meer bezadigde en jegens het bestaand
gezag meer loyaal gezinde elementen achtten,
mede met het oog op de instelling van den Ambonraad voor Amboina en Saparoea (Ind. Stb.
1921 nos. 158 en 743), het voorts alleszins nood
zakelijk, dat de ingezetenen van het gewest, die
tot dusver buiten de Sarèkat Ambon en hare
actie waren gebleven, in de gelegenheid werden
gesteld om zich uit te spreken omtrent de meest
gewenschte wijze, waarop de Ambonsche belan
gen door het op Java gezeteld vereenigingsbestuur behoorden te worden behartigd. In de open
bare vergadering van 19 November 1922 nu werd
een en ander duidelijk uiteengezet door den voor
zitter van het Ambonsche Studiefonds, den heer
Pattipeilohy, die o.m. te kennen gaf, dat z.i. de
Sarèkat Ambon in Ambon thuishoorde en daar
haar arbeid had te verrichten; een opmerking
welke blijkbaar verband hield met het medegereleveerde feit, dat in de vereeniging twee
stroomingen zich hadden geopenbaard, de
eene vóór, de andere tegen het Nederlandsche
gezag.
Intusschen was op het, dd. 28 Juni 1920 door
het Sarèkat Arabon-bcstuur tot de Regecring
gericht verzoek om goedkeuring der statuten
nog steeds geen beschikking ontvangen. Aange
zien het uitblijven van de gevraagde goedkeuring
door hot S. A.-bestuur werd toegeschreven aan
de onwelwillende critiek, welke op dc verccnigingsgestie door een deel der pers was uitge
oefend, wendde het bestuur zich bij request
van 22 November 1922 zoowel tot do Regeering
als tot den Volksraad, waarbij de noodzakelijk
heid der begeerde rechtspersoonlijkheid werd
bepleit en op de ongegrondheid dier perscritiek
werd gewezen.
In de vergaderingen van 25 Februari en van
18 en 25 Maart 1923 werden meer in het bijzon
der onderwijsaangelegenheden besproken, doch
tevens andermaal de aansluiting bij de Radicale
Concentratie, welke niet algemeen werd goed
gekeurd. Do gematigde dementen spraken er
hun afkeuring over uit en konden zich niet vor-
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cenigen met de aanvaarding van het „non-coöperation”-beginsel der N.I.P.
Inmiddels hadden de leiders der ultra-democratische strooming den door de gematigden
gegeven wenk, om de belanghebbende bevolking
in het Ambonsche stamland niet buiten de vereenigingsactié te houden, ter harte genomen.
In April 1923 werd de S. A.-voorzitter Patty naar
Am bon afgevaardigd, om in het land zelf pro
paganda te maken voor de partij beginselen
en vooral ook om zich ter plaatse op de
hoogte te stellen van de stemming onder de
invloedrijke ingezetenen jegens de, zoowel in als
buiten de S.A. gewraakte vooruitstrevende actie
van den voorzitter en zijn geestverwanten, onder
wie de geneeskundige J. Kayadoe geacht werd te
behooren. Op dat besluit was vermoedelijk in
vloed uitgeoefend door de fractie der gematig
den, w.o. de geneeskundigen J. Wcstplat en W.
K. Tehupeiory, die met name de aansluiting van
Patty bij de Radicale Concentratie hadden be
treurd en zich meer aangetrokkén gevoelden tot
de houding van den bezadigden voorzitter van
het Comité voor de Ambonsche belangen, tevens
vertegenwoordiger van den Inlandschen leeraarsbond en Christelijk-Ambonschen Volksbond, den
heer J. M. M. Hetharia.
De heer Patty begon dan op 28 April 1923 zijn
propagandarcis in Ambon „ter bevordering van
„de eensgezindheid en de verbroedering van het
„Ambonsche volk.” In dit gewest had sedert
1917 de X. I. P. er naar gestreefd een ommekeer
te weeg te brengen in de gezagsbegrippen der be
volking, met het gevolg dat tweedracht was ge
komen onder de negorij-bewoners, onder wie van
ouds eensgezindheid had gcheerscht. De meer
derheid der bevolking bleek daarom niet gediend
te zijn van geïmporteerde politieke actie.
De in het stamland bestaande organisaties, van
Patty’s komst verwittigd, betoogden in een ge
combineerde vergadering, enkele dagen vóór
diens komst belegd, dat de Sarèkat Ambon
„overbodig” was, aangezien bereids een federatie
was tot stand gekomen van plaatselijke vereenigingen, die zich eveneens ten doel stelde om, in
samenwerking met het Bestuur, het Ambonsche
volk in maatschappelijk en economisch opzicht
op te heffen. Die federatie omvatte den Regen
ten bond, den Christelijk-Ambonschen volks
bond, het Ambonsche studiefonds, den Inl. leeraarsbond, de Ambonsche Hoop, e.a.
Door deze beweging zou Patty zich echter niet
van de wijs laten brengen. Den 30stcn April 1923
hield hij een openbare vergadering te Ambon ter
verklaring van de beginselen zijner partij. Op de
hem gestelde vraag, wat de leiding van de
Sarèkat Ambon bewogen had om toe te tre
den tot de Radicale Concentratie, antwoordde
Patty ontwijkend, dat deze combinatie niets
kwaads bedoelde en slechts een „radicale verbroe
dering” beoogde. Intusschen
merkte hij
op — had het hoofdbestuur der S. A. besloten
uit de Radicale Concentratie te treden. Mocht de
aansluiting bij die combinatie verkeerd worden
geacht, dan moest men zulks als een daad van
jeugdige onbezonnenheid aanmerken. Voorts
gaf hij als zijn voornemen te kennen om zoowel
in Ambon als in Saparoea afdcelingcn der S. A.
op te richten.
Op de volgende vergaderingen in Ambon en
Saparoea werd als het doel der S.A. aangegeven:

te streven naar politickcn en maatschappelijken
vooruitgang van het Ambonsche volk, „in samen
werking met en onder leiding van het Nederlandsch bestuur.”
Verschil van inzicht openbaarde zich al spoe
dig nopens de wijze, waarop de S. A. het door de
leiders gewenschte organisch verband zou vormen
met do. plaatselijke bevolking. Blijkbaar maakten
de negorij hoofden zich ongerust over de plaats,
welke in zoodanig verband was toegedacht aan
het inhcemsche plaatselijk bestuur. Door zich.
met de al te zeer bekende N. I. P.-leuze van
„sama rasa, sama rata”, rechtstreeks te wenden
tot het volk en met de massa in direct contact te
komen, ook en naar het scheen bij voorkeur
buiten zijn eigen negorij bestuur om, zouden de
vereenigingsleiders — naar het oordeel der volks
hoofden — ook bij het volk de gedachte wekken,
dat het hun er om te doen was de gevestigde
bestuursorganen op zij te dringen en zich in hun
plaats te stellen. Naar de meening der volks
hoofden zou het scheppen van een nieuw organisa
torisch verband, ter vervanging van het be
staande en beproefde, min of meer kerkdijk negonjverband, een ontwrichting beteekenen van de
structuur der Ambonsche samenleving, waartoe
alleen de onrustige en aan den bestaanden be
stuursvorm vijandige elementen dier samenle
ving medewerking zouden willen verleenen. De
afdcelingcn, welke de S. A. zou willen oprichten,
zouden alsdan alleen extremistische elementen,
destijds door de Sarèkat Hindia (N. I. P.) beïn
vloed, tot zich trekken; dit zou tengevolge heb
ben, dat het overgrootc deel der gezeten bevol
king zich van de S. A. zou afkeeren en tegen
hare actie stelling zou nemen.
Deze tactische en practische wenken trachtte
Patty in den beginne wel op te volgen; in zoover
dat hij er naar streefde om vooral ook loyale ele
menten uit de samenleving in de S. A.-afdcelingcn
op te nemen. Aanvankelijk scheen hem dit zoo
wel in Ambon als in Saparoea te gelukken, doch
allengs traden vele X. J. P.-ers tot de nieuwe afdeclingen toe, waardoor de bezadigde elementen
een gereserveerde houding aannamen en geleide
lijk uit de S. A. traden.
Te Ambon slaagde Patty er in om een „gedele
geerd bestuur” der S. A. aan te stellen, een or
gaan, dat als vertegenwoordiging van het te Ba
tavia gevestigde hoofdbestuur boven de plaatse
lijke afdeelingsbesturcn der S. A. gesteld, als
schakel zou fungeeren tusschen het hoofdbestuur
en de locale organisaties.
Dat do heer Patty niet allerwegen door de nogorijbesturen met open armen werd ontvangen,
bleek uit de mislukking van zijn propaganda in
de negorij Pelauw (Hoetoemoeri) op Jlaroekoe,
ondcrafd. Saparoea, waar een geschil was ont
staan tusschen den Regent en een deel der bevol
king over de verplichting om negorijdiensten te
verrichten. (Verg. Koloniaal Verslag 1922, hfdst.
C, kolom 121). In Hoetoemoeri had zich n.1. se
dert de N. I. P.-actie een oppositie-partij ge
vormd, die zich keerde tegen het kerkelijk gezag
en- practische doorvoering wcnschtc van een
scheiding van negorij bestuur en kerk en geen vrij
stellingen duldde, welke volgens de adat door die
naren der kerk werden genoten. Onder de bevol
king was daardoor tweedracht ontstaan. Dit ver
droot de meerderheid van het, aan het negorijver*
band met zijn „saniri” (volksvergadering) gc-
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hechte Ambonsche volk, dat ten slotte met den
Regent aan het hoofd stelling nam tegen de oppositie-partij. Deze zou zich weldra scharen onder
de vaan der S. A. In de negorij aangekomen, stel
de Patty het Inlandsche bestuur in kennis met
zijn komst, als ook met zijn voornemen om in
Juni 1923 een openbare vergadering te houden;
waarop het negorij bestuur hem berichtte zulks
niet te kunnen toestaan en hem gelastte de nego
rij te verlaten.
Over de poging van Patty om zich met de in
terne aangelegenheden van het negorij bestuur
te bemoeien waren de rustige elementen in de
Sarèkat Ambon ten zeerste ontstemd, wat het
gedelegeerd bestuur aanleiding gaf den heer
Patty ter verantwoording te roepen. Toen de
„consul” der S. A. het ongepaste van zijn
handelwijze niet wilde inzien, trad het gedele
geerde bestuur en bloc af; het wilde met een her
boren N. I. P. niets te maken hebben. Het voor
beeld werd door vele loyale elementen in de
S. A. gevolgd.
Over de ondervonden tegenwerking diende
Patty’s aanhang een klacht in bij het gewestelijk
bestuur, waarin de op de negorij-adat gegronde
handelwijze van het inhcemsche bestuur onwettig
werd genoemd.
Na dit conflict trok de heer Patty naar het
eiland Saparoea, waar zijn aanhang allengs
hoofdzakelijk uit oud-N.I.P.ers bestond. Hier
bleef zijn werkzaamheid aanvankelijk beperkt
tot de hoofdplaats, waar hij er in slaagde een
z.g. S. A.-schooltje op te richten en de ook daar
bestaande vrouwenvereeniging Ina Toeni naar
zijn hand te zetten. In de negorijen werden S. A.cursussen gehouden en coöperatieve winkels ge
opend, waardoor de belangstelling voor de S.A.idee ook in het binnenland werd opgewekt en
gaande gehouden.
In het hoofdbestuur der S. A. te Batavia
bleef de beginselonstrijd ook gedurende de af
wezigheid van Patty voortduren. In zijn
plaats was sedert Maart 1923 de lieer Hetharia
als voorzitter der S. A. opgetreden, een leider,
die, naar men hoopte, door zijn invloed op
eenige in Ambon gevestigde vereenigingen, aan
de S.A. een meer gematigde richting zou kun
nen geven. Die verwachting werd echter niet
vervuld, hoofdzakelijk door toedoen van de
Patty-fractie, die in het Mei—Juni nummer van
. ^ Mena Moeria” een felle actie voerde. Een scheu
ring was onvermijdelijk, nu er zulk een princi
pieel verschil bestond over het voeren van de pro
paganda. Ernstig meeningsvcrschil bestond ook
over de richting der vrouwenvereeniging Ina Toe
ni, n.1. over de vraag of deze al dan niet politieke
doeleinden zou hebben na te streven; voorts
over het al dan niet uitvoeren gedurende de
jubileumfeesten in September 1923 van de door
sommigen belachelijk en vernederend geachto
vertooning van de „tjakalélé” (nationale krijgs
dans) door de Ambonsche militairen.
Tegen don drang der extremistische strooming
in het hoofdbestuur bleken de gematigde elemen
ten op den duur niet bestand te zijn. Zij traden
9 September 1923 uit de S. A. en richtten onder
voorzitterschap van den heer Hetharia een „Vereeniging voor Moluksche belangen” op, welko
— naar uitdrukkelijk werd verklaard — niet ge
richt was tegen de S.A. als zoodanig, maar tegen
de extremistische elementen daarvan, die in de
Supplement.
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gelegenheid werden gesteld om zich in een nieuwe
vereoniging te organiseeren. Het hoofdbestuur
der S.A. kwam nu onder leiding van Dr. Kayadoe.
Deze splitsing gaf aanleiding tot een verbit
terden strijd in de Bataviaasche pers tusschen de
leiders der beide fracties. Den 7den October hiel
den de hoofdbesturen van S.A. en Ina Toeni te
Weltevreden een openbare vergadering, waarin
besproken werden: de Ambonsche vrouwenbe
weging Ina Toeni, de S. A. en de reactie, de Fe
deratie van Ambonsche vakvereenigingen „Sou
Maloeka Arabon” en de Vereeniging voor Mo
luksche belangen.
In Ambon geraakte de S.A. hoe langer hoe
meer in discrediet onder de bevolking. Adathoofden verboden den heer Patty openbare ver
gaderingen te beleggen in hunne negorijen of ont
zegden hem op grond van het adat-staatsrecht
den toegang tot het negorij-gebied; ook van
den kansel werd tegen de S.A.-propaganda— d.i.
tegen Patty’s principes en leuzen — geijverd.
Den 28sten November 1923 werd in den Ambonraad een motie aangenomen, waarbij, naar
aanleiding van een bij dien raad ingediend ver
zoek van den gemeenteraad van Saparoea dat aan
Patty een verder verblijf in Saparoea zoude wor
den ontzegd, den Resident werd verzocht het
daarheen te leiden, dat de S.A.-consul uit het
ressort van den Am bonraad zou worden verwij
derd; voorts om de S.A. tot de verboden ver
eenigingen te doen verklaren en de school van
Patty te Saparoea te doen sluiten. De motie ging
vergezeld van een aantal moties van gelijke strek
king, aangenomen door verschillende Inlandsche
gemeenteraden en negorij besturen in de onder- .
afdeeling Saparoea, door den Inl. leeraarsbond en
door de Federatie van Ambonsche vereenigin
gen. Het recht der adatbesturen, om ondanks art.
111 Regeeringsreglement en de Reisregeling van
1918 (Ind. Stb. no. 694) de bewegings- en spreekvrijheid van voor hen ongcwenschte personen te
belemmeren of te beperken, werd in den Ambonraad van deskundige zijde verdedigd.
De Regeering vond echter voor zulke ver strek
kende maatregelen geen reden (vgl. „MededeeIingen der Regeering omtrent enkele onderwer
pen van algemeen belang — April 1924”, bis'
32). Wel achtte zij den tijd gekomen om haar
standpunt tegenover de S.A. en haar verzoek om
rechtspersoonlijkheid to bepalen, vooral in ver
band met dc aanwezigheid in het leger van tal
rijke Amboncezen, leden der S.A. Daar rechts
persoonlijkheid afhankelijk is van een „erken
ning”, welke geschiedt door „goedkeuring” van
de statuten, en deze goedkeuring naar de algemeene volksopvatting wordt beschouwd als een
placet van regeeringswego op het doen en laten,
als ook op de bedoelingen van een vereeniging,
wenschte de Regeering, rekening houdende mot
de gestie der S.A., dc gevraagde goedkeuring op
de statuten dier vereeniging niet te verleenen.
Bij Gvts. besluit van 25 Maart 1924 werd hec
verzoek van A. J. Patty c.s., uitmakende het
hoofdbestuur van de vereeniging Sarèkat Ambon,
Semarang dd. 28 Juni 1920, om goedkeuring der
Regeering op de statuten van die vereeniging
afgewezen, op grond van de overweging, dat
„hoewel omtrent hot doel en streven der ver„coniging de statuten onvoldoende licht geven,
„met name uit de actie in de residentie Amboina
18
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„van haren propagandist Pattv en uit den m„houd van haar blad, de Mena Moeria, duidelijk
„blijkt, dat het verleenen van de gevraagde goed
keuring in strijd zou zijn met het algemeen be„lang”. Bij het nemen van deze beslissing was
gelet op de artt. 3 en 4 van het K.B. van 28
Maart 1S70 no. 2 (Ind. Stb. no. 64), laatstelijk
gewijzigd bij het K.B. van 17 Juli 1923 no. 162
(Ind. Stb. no. 452).
J. Th. P.B.-''
^
BEVOLKINGS-RUBBERCULTUUR. De oudste
[■ • aanplantingen der bevolking van rubber, hieronder te verstaan Hevea Brasiliensis, dateeren van
ongeveer 15 jaar geleden; sporadisch kwamen ze
voor en van eenig belang konden ze niet worden
genoemd. Langzamerhand, nadat het te behalen
voordeel meer tot het besef van den Inlandschen landbouwer was doorgedrongen, werden de
aanplantingen zeer uitgebreid en in de laatste
jaren zijn zij van groote beteekenis geworden,
speciaal voor de gewesten Djambi, Zuidcr- en
Oostcrafdecling van Bornéo, Westerafdeeling van
Bornéö.Palëmbang, Sumatrats Oostkust, Riau
en Onderhoorighedën"ën Tapiannóclï.
De groote vlucht,die dë'üitvóervan bevolkingsrubber in 1923 heeft genomen, toont duidelijk
aan, dat de Inlandschc bevolking in de genoemde
gewesten langzamerhand zeer groote complexen
rubber heeft aangeplant, die thans gaandeweg in
volle productie komen. Veilig kan men aannemen,
dat met de exploitatie van zeer vele aanplantin
gen eerst kort geleden een begin is gemaakt, dat
andere tuinen nog te jong zijn om geëxploiteerd
te worden, en dat verdere bij planting nog
steeds plaats vindt. Men kan dan ook verwach
ten, dat in de toekomst de uitvoer per jaar van
bevolkingsrubbcr die van 1923 in niet geringe
mate zal overtreffen. Toch moet men voorzichtig
zijn met de beoordeeling van die uitbreiding der
aanplantingen, omdat waarschijnlijk in vele ge
vallen nieuwe aanplant slechts een vervanging is
van reeds dood getapt materiaal.
Ter beoordeeling van de belangrijkheid van de
bevolkings-rubbercultuur volgt hieronder een
staatje, aangevende den uitvoer naar het buiten
land gedurende de jaren 1921, 1922 en 1923:
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Uitvoer van bevolkingsrubbcr naar het buiten
land in tonnen van 1000 K.G.
Kaam van het Ge
west
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1921

1922

1923

1924
Jan.Juni.

Djambi................
2.915 9.666 17.389 10.055
Zuider-en Oosterafc
600 7,500 13.000 7.100
van Bornéo. . .
W.-afd. v. Bornéo
1.800 4,500 8,500 6.100
Palèmbang . . .
83
893 4,609 3.533
Sumatra’s Oostkust
1.000 5.000 3.000
Riau en Onderh. .
600 1.758 4.009 2.600
Tapiannocli . . .
200 1.000
600
|5.998 25.517|53.507|32.988
Totaal ....
De totale rubberuitvoer uit NederlandschIndië bedroeg in de jaren 1921, 1922, 1923 respec
tievelijk 73.402 ton, 103.616 tonen 139.681 ton,
zoodat dc bevolkingsaanplantingen van dien
totalen uitvoer respectievelijk 8.2%, 24.6% en
38.3 % leverden.

Hierbij mag echter niet uit het oog worden
verloren, dat de z.g. bevolkingsrubbcr niet
alleen een hoogcr watergehalte heeft, doch boven
dien veelal vermengd is met zand, steentjes, enz.,
zoodat het uitvocrcijfer minstens met */5 moet
worden verminderd.
Cultuur methoden. Zooals reeds werd
opgemerkt zijn de eerste bcvolkingsaanplantingen niet ouder dan 15 a 16 jaren.
Ofschoon men in den aanvang omtrent tap en
bereiding nog volkomen in het duister tastte, be
gonnen zich toch destijds hier en daar Inlanders op
de rubberteelt toe te leggen, hoofdzakelijk uit
gaande van de meening, dat er wel een goede
reden zou bestaan, waarom het Europeesehe
kapitaal zooveel belang begon te stellen in de
cultuur van dit gewas. Vooral in de jaren 1910
tot 1914 werden zeer groote hoeveelheden zaad
van uit de Straits Settlements ingevoerd. Ver
schillende personen, w.o. veel Chincezen, legden
zich toe op het kweeken van bibit. Gewoonlijk
werden de voorgekiemde zaden uitgelegd in plat
te, hoogstens 8 c.M. hoogc kistjes, gevuld met
vochtig zaagsel, somtijds vermengd met wat aar
de, om de aldus verkregen zaailingen na enkele
weken verder te verhandelen.
In den regel werden deze plantjes onmiddellijk
na ontvangst op het veld uitgeplant. Hiertoe be
zigde men ladangterrein, waarvan de padioogst
zeer kort te voren was binnengehaald.
Ook heden ten dage wordt deze werkwijze nog
wel gevolgd, ofschoon — nu men overal bijna zon
der kosten zaaizaad kan verkrijgen — meer en
meer gewone kweekbedden worden aangelegd.
De aldus verkregen bibit wordt nu op het pas
ontboschtc terrein uitgeplant even vóór het uit
zaaien van de ladangpadi, dan wel, evenals vroe
ger, direct na beëindiging van den eersten rijst
oogst.
Ook worden dan nog enkele tweede gewassen
als tus8chengewas aangeplant, waarna, op de
goede gronden althans, nog éénmaal rijst volgt.
Is ook deze laatste oogst afgeloopcn, dan is
meestal van geregeld onderhoud weinig of geen
sprake meer. De rubberboompjes hebben zich
dan echter reeds voldoende ontwikkeld om een
tijdelijke, gedeeltelijke vcrwaarloozing te kunnen
doorstaan. Zoodra de hoornen geacht worden een
voldoenden stamomtrek te hebben om met den
tap te kunnen beginnen, worden de tuinen meer
geregeld onderhouden.
Het is opmerkelijk hoe snel zich de aanvanke
lijk weinig verzorgde aanplant dan weer her
stelt. Van een al te weügen onkruidgroei heeft
men weldra geen last meer, daar het gewoon lijk nauwe plantverband voor een intensieve
beschaduwing van den grond zorg draagt.
Vooral bij de allereerste aanplantingen, toen
men met deze cultuur nog onvoldoende ervaring
had opgedaan, werd een veel te nauw plantver
band gebezigd. Zelden bedroeg de afstand van
stam tot stam meer dan 8 meter. In de jongere
tuinen is echter gewoonlijk op afstanden van 4
bij 4 Meter geplant, terwijl men allengs over
gaat tot nog ruimere plantafstanden.
Uitgestrektheid d e r aanp 1 a nt i n g e n. Uit de wijze, waarop de Inlandschc
rubberaanplantingen tot stand komen, kan men
reeds besluiten, dat in de meeste rubberstreken
de landbouwers over meer dan één uanplant be
schikken. In den aan vang toch moest een 5-tal
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jaren op de gewone wijze worden geladangd, al
vorens tot het tappen van den eersten aanplant
kon worden overgegaan. De teelt van rijst, welk
product men uit den aard der zaak in de aller
eerste plaats noodig had om aan voedsel te
komen, bleef toen nog hoofdzaak. De aanplant
van rubber was meer bijzaak.
Werd aldus, bv. om de 2 of 3 jaren, een nieuw
stuk boschgrond voor den aanplant van rijst
bestemd (op niet tot de slechtste soort behoorende ladanggronden is dit inderdaad regel) en wer
den later die velden achtereenvolgens met rubber
volgeplant, dan kon men er op rekenen, na ver
loop van 6 jaren in het bezit te zijn gekomen van
twee of drie rubbertuinen, elk ter grootte van
ongeveer één bouw. Op slechtere ladanggronden,
waar van een tweeden rijstoogst weinig of niets
kon worden verwacht, ontstonden dientengevolge
gewoonlijk meerdere tuinen, die het eigendom
waren van denzelfden eigenaar.Het spreekt voorts
vanzelf, dat nu en dan enkele aanplantingen door
brand of verwaarloozing geheel of gedeeltelijk ver
loren gingen, dan wel in handen kwamen van der
den (wegens verkoop of anderszins): doch uit het
bovenstaande zal niettemin voldoende zijn ge
bleken, dat in de meeste rubbercentra het aantal
rubberbooinen van een enkelen eigenaar dikwijls
800 a 1000 bedraagt. Er zijn er echter, die het
tien-, twintig- en meervoudige van genoemd aan
tal tot hun eigendom kunnen rekenen.
Overigens heeft in de rubbercentra, waar nog
voldoende gronden voorkomen voor den land
bouw, nog steeds verdere bijplanting van rubber
plaats.
Omtrent de uitgestrektheid der aanplantingen
zijn geen nauwkeurige gegevens beschikbaar. Wel
is, op last van den Directeur van landbouw, door
de gewestelijke bestuurshoofden cene schatting
gemaakt-.van het aantal door Inlanders geplante
rubberbooinen, waarvan onderstaand staatje een
overzicht geeft.
Gewest.

Aantal
boomen.

Waarvan
in tap.

Djambi......................... 21.000.000 13.000. 000
/.- en O.-afd. v. Bornéo 12.000.000 10.000. 000
Westerafd.v. Bornéo . . 3.700.000 onbekend
Palémbang.....................
5.000. 000 2.500.000
Sumatra’s Oostkust . .
2.440.000 onbekend
Atjèh en Onderh. . . .
50.000 onbekend
Rian en Onderh. . . . 4.000.000 1.500.000
Tapiannoeli.................
1.800.000
800.000
Bengkoeloe.....................
20.000 onbekend
50.010.000
Bo reidin g e n I I a n d (! 1. De wijze,
waarop de Inlander uit de latex rubber bereidt, is
zeer eenvoudig en heel weinig kostbaar.
In den tuin wordt de ineen petroleumblik ver
zamelde latex doorgaans met een overmaat van
aluin binnen 20 minuten tot stremming gebracht.
Deze gestremde rubber wordt op een plank met
een fleseh gerold tot dikke lappen, die in de zon
gedroogd worden, waarna deze naar do opkoopers
worden gebracht. De groote opkoopers verzen
den de partijen rubber per hekwieler of op andero
wijze (per bumboovlot) naar de hoofdplaatsen.
Van hieruit wordt het product in hoofdzaak naar

Singapore geëxporteerd, waar het in speciale faTTrïckën een nabewerking ondergaat alvorens het
bij de groote opkoopers-consumenten aan
landt. In den laatsten tijd is men ook in de pro
ductielanden dergclijke fabriekjes gaan op
richten.
De omstandigheid, dat blijkbaar met weinig
kosten minder goed bereide Inlandsche rubber
tot een op de wereldmarkt gemakkelijk verhan
delbaar product kan worden omgezet, is oorzaak,
dat de opkoopers voor Inlandsche rubber zeer
goede prijzen betalen.
Zijn de rubberprijzen aan het dalen en komen
zij op zulk een hoogte, dat weinig of geen winst
gemaakt wordt, dan zullen de Inlandsche rubber
planters, en vooral de grootere onder hen, tot
algeheele of gedeeltelijke stopzetting van den tap
moeten besluiten. Dit houdt verband met het
veelal gevolgde systeem, dat de tapper als loon
de helft van het door hem gewonnen en bereide
product ontvangt, terwijl de rest het eigendom
blijft van den eigenaar der tuinen. Kan toch een
tapper in oudere tuinen rekenen op een maandelijksche opbrengst van minstens een pikoel (in
vele gevallen is die opbrengst zelfs II- a 2 pikoel,
omdat de boomen meestal, zij het ook tijdelijk,
worden overtapt en het product half nat wordt
verhandeld), dan kan hij nog een behoorlijk loon
maken, indien de prijs om de ƒ 40 per pikoel
schommelt. Daalt echter de prijs tot / 25 of
ƒ 30, dan wordt de animo veel geringer om
zich als tapper te verhuren, daar in de meeste
streken der buitengewesten een loon van ±
/ 15 ’s maands beslist onvoldoende wordt
geacht.
Jongere, minder latex leverende tuinen, wor
den het eerst van den tap uitgesloten, omdat geen
liefhebbers meer .voor de exploitatie zijn te vin
den. De kleinere rubberplanters, die met hun
gezin alle voorkomende werkzaamheden zelf ver
richten, kunnen echter nog op een voldoende
winstmarge rekenen, al is de prijs van het artikel
ook laag.
Intusschen is te verwachten, dat bij lage prij
zen op den langen duur de grootere bezitters wel
zullen overgaan tot uitkeering van meer dan de
helft van het door hunne tappers gewonnen pro
duct, daar zjj anders geen voordeel zouden trek
ken uit hunne bezittingen. In de meeste rubbergebieden is hot verkrijgen van tapkoelies thans
reeds een der moeilijkste vraagstukken voor de
groote Inlandsche rubberplanters.
Bemoeienis van den L a n d b o u wvoorlichtingsdienst met do Inland8cho rubborcultuur. Reeds vele jaren
heeft do volksrubbercultuur de volle belang
stelling van den Landbouwvoorlichtingsdienst.
Verschillende pogingen werden aangewend om
cultuur, tap en bereiding in Betere banen te lei
den, tot verwezenlijking van welk doel hier en
daar speciale ambtenaren werden geplaatst.
Vooral in do residentie Palombang heeft het
aan ernstige pogingen tor zake niet ontbroken
en ook heden ten dage worden die pogingen nog
met \jver voortgezet.
Van de verschillende verrichtingen door den
Landbouwvoorlichtingsdienst op hot gebied van
de volksrubbercultuur kunnen worden genoemd,
do gehouden demonstraties ten aanzien van het
meest wenschelykc tapsysteem, de bereiding, en
de bestrijding van ziekten; verder de uitgave
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van een in de Maleische taal gestelde handleiding
voor Inlandsche rubberplanters en de pogingen
om te komen tot vereenigingen van rubberproducentcn.
In de residentie Palèmbang wordt vanwege de
Landbouwvoorlichtingsdienst al sedert cenige
jaren maandelijks een landbouwblaadje in de
landstaal uitgegeven, waarin voor de Inlandsche
rubberplanters belangrijke artikelen en mededeelingen voorkomen. Het blaadje telt ruim duizend
abonnés.
Ecnigen tijd geleden werd nabij Batoeradja
(residentie Palcmbang) een speciale rubberbedrijfsschool opgericht, waar aan zoons van rubbertuinbezitters in den aan de school behooren-den rubbertuin praetisch wordt geleerd, hoe een
rubberaanplant op de meest loonende wijze moet
worden aangelegd, onderhouden en geëxploiteerd,
terwijl hun eveneens de juiste, d. i. de meest
economische, bereidingswijze wordt bijgebracht.
Ook leeren de a.s. rubberplanters hier door een
eenvoudige boekhouding een nauwkeurig inzicht
verkrijgen in de bedrijfsresultaten, d. w. z. zij
leeren de economische beteekenis van de verschil
lende in het bedrijf genomen maatregelen beoordeelen en begrijpen./
PAPOEA’S. Aanvulling van het artikel in
Deel III.
1
ad pag. 29S. Men kan op Nieuw Guiné
drie beschavingslagen onderkennen, nl. een inhecmscjiie Papoea-bescliaving en de van elders
gekomen Indonesische en Melanesische beschavingstoevoegsels. In West Nieuw Guiné komen
de „onvervalschte’’Papoea’s nog voor in het bin
nenland en op de Westkust van de Geelvink-baai;
de anderen hebben zooveel van de Molukken
overgenomen, dat van hun oorspronkelijke be
schaving weinig is overgebleven. Langs de kust
van Westelijk Nieuw Guiné zijn dus Indonesi
sche invloeden en vermenging overhecrschend;
deze invloeden reiken langs de Zuidkust tot de
Etnabaai, Amarapia en de Otakwa-monding,
waarop verder Westwaarts weder de oorspronke
lijke Papoca-beschaving volgt tot Cape Possession in Papua-Territory. Scherp begrensd zijn die
invloedssfeeren natuurlijk niet.
Aan de Noordkust is de beschavingsinvloed
u*tgegaan van Tèrnate; deze is lang zoo sterk
niet geweest als de Séranschc op de West- en
Zuidkust. Een zuivere Papoca-beschaving wordt
langs de Noordkust niet meer gevonden; er is
hier een gebied waar de Indonesische in de Mela
nesische beschavingsinvloeden overgaan. In
verband met de, ten Oosten van de Mambéramo
voorkomende geestenhuizen (zie Deel III. pag.
327, 2e kol., sub V, ten 2e), waarin de bamboe
fluiten dienstdoen om het geluid der geesten te
manifesteeren, welke huizen ten Westen van deze
rivier niet voorkomen, kan de Mambéramo aangenomen worden als de grens tusschen de Indo
nesische en Melanesische beschavingsgebieden.
In de bovenlanden heeft men ook hier nog de
zuivere Papoea-bcschaving, met uitzondering
echter van het gebied der bewoners van de Ooste
lijke oevers van het Sentani-meer (zie hieronder).
Literatuur: Tijdschrift Ned. Aardr. Genoot
schap, deel XXXVIII (1921), pag. 823 e. v. en
deel XXXIX (1922), pag. 510 e. v.
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ad pag. 308, ten 5e. Hier werd reeds het ver
moeden uitgesproken, dat zich in het centrale

bergland nog meer z.g. dwergstammen zouden be
vinden en inderdaad werd in 1920 in het hoogste
gedeelte der Swart-valleï, dus ten Noorden van
den centralen bergketen, een nieuwe stam ont
dekt, „Oeroenggoep" of „Timorini” genaamd.
De eigenlijke stamnaam schijnt te zijn „Oe
roenggoep”; alleen H. J. T. Bijlmer geeft in
sommige zijner verhandelingen dezen stam den
naam „Timorini”.
De Swart-rivier is een zijrivier van de van der
Willigen- of Tarikoe-rivier, die op haar beurt weer
valt in de Mambéramo. Het stroomgebied van de
Swart-rivier is gelegen ten Westen van een lijn,
getrokken van den Wilhelmina-top naar het punt
van de Idenburg-rivier waar deze, stroomende uit
het Oosten, recht Noordwaarts ombuigt (zie kaart
behoorende bij „Hel Verslag van de militaire
exploratie van Ned. Nieuw Guiné, 1907—1915").
De kampongs der Oeroenggoep liggen op een
hoogte van ongeveer 1000 M. Het klimaat is goed,
niet te warm, de woonplaatsen liggen open in de
zon, in de nabijheid van helder, stroomend water;
in den omtrek zijn geen moerassen; klimatolo
gisch en hygiënisch zijn de kampongs dus zeer
goedgelegen. Zij zijn onderling verbonden door
goede paden en niet beschermd tegen vijandelijken overval. Van muskieten werd weinig last
ondervonden. Goed onderhouden suikerriet
oebi-,keladi-enketélavelden weiden aangetroffen,
evenzoo aanplantingen van pisang; in de nabij
heid der hutten wordt tabak verbouwd. De tui
nen zijn door schuttingen omheind. De omgeving
der hutten is zindelijk; de vrij rondloopende var
kens zorgen voor opruiming van het vuil.
Het gemiddelde van een aantal metingen gaf
voor de mannen een lengte van 154, voor de
vrouwen van 143,2 cM. Ofschoon zij dus klein
van gestalte zijn, is hun lengte grooter dan die
van de Pesechem; de Oeroenggoep vormen dus
geen dwergstam; wellicht zijn zij het beste aan
te duiden als berg-Papoea’s.' Algemeen zijn, zoo
wel bij mannen als bij vrouwen, het neustusschenschot en de oorlellen doorboord; zelden
wordt echter iets ter versiering door de gaten ge
stoken en dan nog alleen door de vrouwen on
enkel door den neus, waarvoor dan tanden van
wilde varkens worden gebezigd. Bij beide seksen
komen verminkingen voor, nl. het afsnijden van
den top van enkele vingers en van een stukje van
de oorlel. Bij de mannen heeft die verminking
uitsluitend plaats aan de linkerhand, bij de
vrouwen zoowel aun de rechter- uls aan de linkerhand. Alle vingers, doch niet de duim, komen er
voor in aanmerking. De operatie is eenvoudig;
het middenkootje van den vinger wordt strak
omwonden met een touw, dat er eenige dagen om
blijft zitten; daarna wordt het uiterste lid met
een bijl afgekapt of met een bamboemes afgesneden. De operatie schijnt weinig pijnlijk te zijn.
De verminking heeft reeds op jeugdigen leeftijd
plaats, bij de jongens echter op lateren leeftijd
dan bij de meisjes. Het doel van de verminking
is niet bekend. Tatoeage werd niet aangetroffen;
ook de besnijdenis is bij de Oeroenggoep niet
bekend. Vele vrouwen hebben een kropgezwel.
Ofschoon de Oeroenggoep zich nimmer wasschen en er zeer onzindelijk uitzien, hebben zij
geen last van eascado of ringworm, ziekten die op
Nieuw Guiné overigens zoo algemeen verbreid
zijn; evenmin werd het voorkomen van beri-beri
geconstateerd. Lijders aan venerische ziekten
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werden niet aangetroffen, daarentegen wel veel
zij moeten allerminst als wilden worden be
aan frambcesia. Malaria en ingewandsziekten
schouwd. Zij zijn geen primitieven en staan maat
schijnen niet voor te komen.
schappelijk ver boven de zwervende jagers- en
In uiterlijk gelijken de Oerocnggoop veel op de
vissehersstammen. Hun vaste woonplaatsen,
in het Zuidelijk deel van het centrale bergstelsel
hun landbouw en het bezit van huisdieren plaat
wonende Pcsechem. Kleeding en de op het lijf
sen hen op zekeren trap van cultuur.
gedragen versierselen en gebruiksvoorwerpen
Ten slotte kan nog het volgende worden mede
komen bij beide stammen nagenoeg geheel over
gedeeld. De expeditie, die in 1921 van uit het
een, zooals hei van touw geknoopte draagnet,
Noorden den Wilhelmina-top bereikte, vond alle
dat bij de vrouwen met een band om het voor
hooggebergte-valleien tusschen de Swart-vallei
hoofd hangt, door de mannen om den hals of aan
en dezen top, tot een hoogte van 2800 M.,.
den schouder wordt gedragen; zoo ook de manier
dicht bevolkt met berg-Papoea’s. Bij deze be
waarop het haar wordt opgemaakt; de zoo waarvolking komt het totemisme voor. Er zijn ten
devolle nautilusschelpen worden bij beide stam
minste twee groepen te onderscheiden, zij dio
men gevonden. De mannen dragen een penisko
van de kangoeroe en zij die meenen van de koes
ker, die niet wordt versierd; het eenige klcedingkoes af te stammen. Verder is hier lijkverbran
stuk der vrouwen is een kort rokje, bestaande uit
ding in zwang; onder luid gehuil der vrouwen
een dichte rij afhangende koordjes, die slechts
wordt het lijk op een houtvuurtje in de open
tot boven de knie reiken; de band van dit rokje
lucht verbrand, waarna de beenderen schijnen te
zit ver onder de taille en laat dus den buik vrij.
worden begraven. Sommige berg-Papoea's zijn
Met een der armbanden wordt in korten tijd
getrouwd met vrouwen uit de meervlakte, waar
vuur gemaakt; de band bestaat nl. uit een paar
heen men nu en dan gaat om de allerwege ver
meter in elkander gedraaide rotan of gespleten
bouwde tabak te ruilen voor de hooggeschatte
bamboe. Deze wordt een paar maal om een stok
schelpjes. Met deze schelpjes moet ook een deel
geslagen en snel heen en weer getrokken, waarbij
van den bruidsschat worden betaald.
het uiteinde van den stok in een hoop droge
De verstandhouding tusschen de stammen der
bladeren steekt, die spoedig gaan smeulen.
verschillende valleien is niet altijd vriendschap
De genotmiddelen zijn tabak en sirih.
pelijk.
De Ocroenggoep maken in hun optreden een
De laatste hoogvlakte, vóór men den Wilhel
mina-top bereikt, is onbewoond; de bodem is daar
gunstigen indruk; bij de begroeting geven zij een
hand. Bij de eerste ontmoeting toonden zij geedrassig en wordt door meerdere rivieren doornerlei wantrouwen. Het gevoel van eigenwaarde
stroomd; de hoogte is 3200 M. De inboorlingen
is bij hen groot en bij vermeende onrechtvaardige
verblijven hier nu en dan om een klein soort,
goed smakende kreeften te vangen; ook winnen
behandeling komen zij spoedig in verzet. Zij zijn
zij hier zout en zetten zij rattenvallen.
vrijgevig en hebben goeden handelsgeest; in den
Paden loopen vanaf de hoogst gelegen neder
ruilhandel zijn zij niet gomakkelijk. Bij genees
zettingen naar het land der Pcsechem.
kundige behandeling wenschten zij steeds de ver
Literatuur: Verslagen der Ethnologenbijeenkregen hulp te betalen met vruchten enz. Het
meeste werk wordt door de vrouwen gedaan,
komsten te Amsterdam, 1921 —1924, pag. 20
maar zij worden geenszins als slavinnen behan
e. v. en 23 c. v.; li. J. T. Bijlmer, Anthropological
results of the Dutch scientific Centr. New Guiné
deld; de vrouw weet op te treden en zich te doen
gelden. De mannen dragen evengoed de lasten als
Expedition, A°. 1920, Academisch proefschrift,
Leiden 1922. Tijdschrift „De Aarde en haar Vol
de vrouwen en ook bij den huizenbouw zijn zij be
ken”, 1923, nos. 5—9, welker artikelen ter zake
hulpzaam.
ook in boekvorm zijn verschenen onder den titel:
Als ruilmiddel hebben een hoogc waarde de z.g.
Dr. PI. J. T. Bijlmer, Met de Centraal Nieuw„katjesschelpen”; voor één schelpje droeg een
Guiné-Expeditie, A°. 1920, naar een onbeken
Papoea een mansvracht gedurende den geheelen
den volksstam in het hooggebergte”. T. N. A.
dag; evenzoo is voor één schelpje een blik oebi
G. deel XXXIX (1922), pag. 150 e. v.; J. H.
te krijgen, een flink varken voor 8—10 schelpjes,
G. Kremer, De expeditie naar het Centrale ge
enz. Do schelpjes worden door den eigenaar ge
bergte van Nieuw Guinea, 1920—1922, Onze
wikkeld in vele bladeren en zorgvuldig bewaard.
Vloot, 1922—1923.
Do kampongs staan tusschcn de tuinen; alle
huizen hebben een ronden vorm, evenals de man
ad pag. 335. De Papoea's aan het Senlani-meer.
nenhuizen bij de Pcsechem, welke vorm slechts
Van deze Papoea’s kan nog het volgende worden
in enkele streken van Nieuw Guiné wordt gevon
medcgodceld. Physisch wijken de Sentaniërs
den. Er zijn afzonderlijke mannen- en vrouwen
weinig af van de bewoners van do Humboldthuizen; de mannenhuizen staan op den vlakken
baai; ook hun zeden en gewoonten verschillen
grond, de vrouwenhuizen op oen hellenden bodem,
slechts weinig. De taal is geheel afwijkend van
zoodat deze van een houten vloer zyn voorzien.
die van de naburige stammen. Waarschijnlijk
In het mannenhuis is een zoldering, ter plaatse
hebben zij zich reeds lang geleden aan do oevers
waar het kegelvormige dak begint; in hot vrou
van het meer gevestigd, voor wolke onderstelling
wenhuis is ter halverhoogte van den wand over
ook het volgende pleit. Op de heuvels der in het
een deel van de ruimto nog een tweede vloer,
meer gelegen eilanden bevinden zich langwerpige,
waaronder een afgeschoton ruimte voor do var
waarschijnlijk gehouwen steenen, waarvan doel
kens.
en beteekenis niet bekend zijn. De meeste on
De steonen bijlen en de vier soorten pijlen, bij
grootste steenen liggen op de hoogste heuvels
do Ocroenggoep in gebruik, zijn gelijk aan die der
Pcsechem. De talen van beido stammen toonen I van het dichtst bevolkte eiland, Ifaar. De groot
ste, hier gevonden steen is lang 307, breed 59 cM.
een opvallende overeenkomst ten aanzien van
Wellicht hebben deze steenen gediend voor pij
de woorden.
lers van do woningen, doch dan is dit al zeer lang
Do Ooioenggoep leven in do neolitischeperiode;
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geleden, daar de heuvelruggen tegenwoordig ge
heel onbewoond zijn; alle huizen staan thans aan
den oever in het water. Die bewerkte steenen
worden alleen op Ifnar en nabijgelegen eilanden
gevonden en zijn blijkbaar plaatselijk uit de rotsen (diabaas) gehouwen. De Papoea’s houden
deze steenen voor oearfo (door duivels bezeten) en
vermijden dus ze te verplaatsen.
De oudste nederzettingen bevinden zich op de
eilanden en schiereilanden (Ajapo, Asé, lfaar,
Jabé, Poejo). Zij hebben blijkbaar ccnige supre
matie over de andere, meer afgelegen vestigin
gen. Verschillende nederzettingen zijn gesplitst,
waarschijnlijk wegens de geringe oppervlakte der
eilanden, zoodat men naast de eiland-dorpen
lfaar, Jabé en Poejo, ook gelijknamige dorpen
vindt op de oevers van het meer. lfaar is zelfs
verdeeld over drie eilanden, terwijl zich ook nog
een gelijknamige nederzetting op het vasteland
bevindt. Iedere nederzetting omvat een streng
begrensd gebied en is overigensook volkomen zelf
standig. Aan bet hoofd van zulk een vestiging
staat een ondoforo (opperhoofd); bij gesplitste
nederzettingen aan het hoofd van ieder deel een
ondoforo kendin (onderhoofd), die ondergeschikt
is aan den ondoforo van de geheele nederzetting.
De waardigheid van ondoforo is erfelijk en gaat
over op den oudsten zoon, c.q. oudsten broeder.
De ondoforo heeft bepaalde rechten en plich
ten ; zoo beslist hij in alle zaken betreffende de te
houden feesten; hij alleen mag trommen (mu
ziekinstrumenten) bezitten; hij leidt de ceremo
niën bij de geheime eerediensten enz.; hij heeft
het recht op een deel van de opbrengst van de
jacht, van de vischvangst en van de producten
van het veld. Eigendom van den ondoforo zijn de
huisgezinnen, ontstaan uit krijgsgevangenen en
geroofde kinderen. Deze slaven, als men ze zoo
noemen wil, zijn alleen daarin van de andere
leden van de nederzetting onderscheiden, dat
zij verplicht zijn te arbeiden voor den ondoforo
en zijn gezin; in de eerste plaats hebben zij te zor
gen voor het noodige voedsel. Hard hebben die
slaven (ifoi) het niet en feitelijk vormen zij een
deel van het gezin.
De stam der Sentaniërs is in een aantal klassen
verdeeld; de beteekenis hiervan is echter niet
bekend; met de huwelijksregeling heeft die indeeling niet (meer ?) te maken en in het sociale leven
der inboorlingen heeft zij geen practischc beteeke
nis. De indeeling berust hierop, dat het kind, in
verband met de afkomst zijner moeder, tot een be
paalde klasse behoort. Het huwelijk tusschen de
naaste bloedverwanten is verboden, overigens is
de jongeling vrij in zijn keuze, die voornamelijk af
hangt van de grootte van den koopprijs in ver
houding tot zijn eigen welgesteldheid. De koop
prijs wordt voldaan in chineeseh porselein, por
seleinen kralen, aan welke hooge waarde wordt
toegekend, en zorgvuldig geslepen bijlen. De
meisjes trouwen op een leeftijd van 16—18 jaar,
de jongelingen op iets ouderen leeftijd. Niets staat
natuurlijk het geslachtelijk verkeer vóór het hu
welijk in den weg en een geheel vrije omgang
tusschen jonge lieden van beide seksen, die den
afzonderingstijd hebben doorgemaakt, schijnt
regel te zijn. Orgiën tusschen meisjes en jonge
lingen hebben nu en dan plaats in de wildernis
onder leiding van de vrouw of de zuster van den
ondoforo, en staan waarschijnlijk in verband met
de geheime eerediensten. Gehuwde vrouwen

nemen nimmer aan die orgiën deel; ook in
andere opzichten staan de begrippen omtrent
zedelijkheid betrekkelijk vrij hoog.
Bij een huwelijk vinden geen feesten plaats;
alleen de bruid krijgt op den dag dat zij het ouder
lijk huis verlaat een feestelijk afscheid van de
vrouwelijke familieleden. Ook bij de Sentaniërs
bestaat het recht van den eersten nacht, zoodat
alle mannen, behoorende tot de nederzetting van
den jongeling, in dien eersten nacht hun recht
op de bruid mogen doen gelden.
De koopprijs wordt in den regel den op den
trouwdag volgenden morgen voldaan. Alvorens
gemeenschap met zijn vrouw te mogen hebben,
moet de jonge man eerst voor haar een kano ver
vaardigen, en de vrouw eerst een tuin aanleggen
en een groote hoeveelheid sago bereiden.
Evenals bij de andere Papoea’s, worden ook bij
de Sentaniërs en naburige stammen de begrippen
omtrent godsdienstige aangelegenheden beheerscht door een onbestemd gevoel dat overal
machten en krachten aanwezig zijn, die in den
regel zich boosaardig en verderfelijk tegenover
den menscli stellen, De inboorling heeft bij voort
during, van de geboorte tot den dood, rekening
te houden met twee tegenovergestelde zaken, het
profane (poejakara) aan den eenen en het bijzon
dere, bovennatuurlijke (oearfo) aan den anderen
kant. Aan het begrip oearfo (Nafri: oearopo,
Tabadi, enz.: oereb) verbindt de Sentaniër een
aantal begrippen, die identiek schijnen te zijn aan
soortgelijke, welke men vindt bij de meeste kuststammen van Nieuw Guiné en Melanesic. Dit
begrip komt overeen met het melanesische mau
en geeft de aanwezigheid aan van een onmogelijk
nader aan te duiden, onpersoonlijke macht, die
in den regel huist in alle zeldzame en onbekende
dingen. Alles wat oearfo is behoort tot een bijzon
dere, magische,demonische wereld,die dus tegen
gesteld is aan de werkelijke, profane wereld,
waarin slechts zaken voorkomen, die de inboor
ling met zijn verstand kan omvatten. Tegenover
alles wat oearfo is gevoelt de Sentaniër een zekere
schuwheid en wantrouwen. Voorwerpen, welke
worden beschouwd als te zijn oearfo, zijn dan ook
in de meeste gevallen tevens taboe, d. i. een onbe
voegde aanraking van deze voorwerpen kan nadeelige gevolgen hebben, in het bijzonder den
schuldige een ziekte bezorgen.
Tegenover oearfo staat poejakara, d. i. alles wat
tot de werkelijkheid behoort, d. w. z. alles wat
den inboorling bekend is en door hem begrepen
wordt.
liet is moeilijk na te gaan in hoeverre de Sentaniör onder oearfo ook duivelachtige wezens be
schouwt, die zich als personen manifesteeren,
zich op een bepaalde plaats ophouden en hunne
aanwezigheid op bovennatuurlijke, of tenminste
ongewone wijze kenbaar maken.
De voorstelling, welke men zich van zulke
bovennatuurlijke wezens maakt, is natuurlijk
ontstaan door verpersoonlijking van krachten en
door de neiging om kosmische verschijnselen, on
gewone gebeurtenissen en zelfs dagelijksehe voor
vallen, op phantastische wijze te verklaren.
Men hoort dan ook Avel spreken van demonen,
die rotsspleten, holen, groote steenen en boomen,
het meer en de riviertjes bewonen, maar slechts
zelden laat de inboorling zich op ondubbelzinnige
wijze uit over een bepaalde oearfo, zooals zou
kunnen geschieden wanneer bijv. oearfo als een
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zeker dier verschijnt; in den regel is het dus beter
te spreken van een kracht, die huist in het voor
werp. In liet bijzonder komen hiervoor in aan
merking die voorwerpen, welke door een merk
waardig uiterlijk de aandacht trekken, en ook die
plaatsen, waar lang geleden iets bijzonders ge
beurd is. Rotsblokken of rolsteenen worden in
den regel beschouwd als te zijn oearfo, evenzoo
groote, oude boomen, die men dikwijls op de
eilandjes in het meer aantreft. Verder gelden dik
wijls sommige dieren als te zijn oearfo, en wel bij
voorkeur slangen en wilde zwijnen, dus zulke
dieren, die men onverwacht in het bosch kan ont
moeten. Omtrent uiterlijk of gedaante van den
oearfo, van het wezen waarvan de magische
kracht uitgaat, heeft de Sentaniër geen duidelijke
voorstelling, zij het dan dat een zich in de nabij
heid bevindend dier daarvoor wordt aangezien.
Bepaalde plaatsen, waar een oearfo zich op
houdt, zijn: een plaats aan het strand van het
eiland Ifaar, waar voortdurend gasbellen uit het
water opstijgen; verder een, ongeveer vier meter
hoog, bijna rond heuveltje op het eiland Poejo;
een groote, oude ficusboom op het eiland Jabé;
overhangende rotsen nabij de nederzetting Ajapo
enz. In al deze gevallen kan, volgens de meening
van den Sentaniër, slechts oearfo de oorzaak zijn
van de merkwaardige verschijnselen, die door
machtige krachten moeten zijn of nog worden
veroorzaakt. Ook zijn oearfo sommige steenen en
oude potscherven, die volgens verklaringen van
de inboorlingen uit den hemel zouden zijn geval
len. Dikwijls vindt men in de nabijheid der neder
zettingen (bv. Ifaar en Jabé) aan het strand kleine
hutjes, veel gelijkende op de omheinde en van
een dak voorziene begraafplaatsen, maar iets
hoogcr en in den regel zonder omwanding. In
zulk een hutje liggen gewone steenen en pot
scherven en iedere steen en iedere scherf heeft
een bepaalden naam. Wel vermijdt incn die voor
werpen aan te raken, maar op eenige wijze ver
eerd worden zij niet. Waarschijnlijk zijn de stee
nen in vroeger tijd van de steile rotsen afgcrold,
doch de Sentaniër denkt, dat zc uit den hemel
zijn komen vallen. Pannen van aardewerk wor
den wel als versiering op de daken der huizen
geplaatst en zullen wellicht bij een aardbeving
naar beneden gevallen zijn, wat door de bewoners
niet als een natuurlijke, maar als een boven
natuurlijke gebeurtenis werd beschouwd. Oor
zaken genoeg om steenen en potscherven aan te
duiden als oearfo.
Zooals reeds gezegd, bezit iedere steen en
scherf een naam, die ongetwijfeld een bepaalde
oearfo, een onzichtbaar wezen aanduidt, dat zich
in de nabijheid van het voorwerp ophoudt; de
steen enz. is dan slechts een deel van de kracht
van dien oearfo. De denkbeelden van de inboor
lingen hierover zijn erg onduidelijk en zij weer
spreken elkander dikwijls.
Alles wat van een oearfo afkomstig is of met
hem in verbinding staat, is zelf oearfo, d. w. z.
het bezit bovennatuurlijke krachten, want deze
krachten zijn overdraagbaar.
Hot begrip oearfo is dus veel omvattend. De
natuurkrachten en natuurverschijnselen, zooals
wind en regen, donder en bliksem, zijn oearfo;
evenzoo het gesternte. Hetzelfde is het geval met
den hemel en de aarde, wat echter niets te malton
heeft met monotheïstische denkbeelden, analoog
aan die der Noeforcezen.
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Iedere man die don leeftijd van vijf en twintig
tot dertig jaar is gepasseerd, beweert éénmaal des
nachts door een oearfo te zijn bezocht; hij krijgt
dan last van hevige bevingen, die in de voeten
beginnen en zich langs de beenen naar het boven
lichaam voortplanten, zoodat hij al spoedig in
trance is, waaruit hij slechts langzaam herstelt.
In dezen toestand komt het schuim hem op den
mond en praat hij wartaal ; dat is de oearfo, die in
hem spreekt. Het is nog niet bekend of hierbij
ook kunstmatige middelen worden toegepast. Het
eigenaardige is nu, dat de man, die in dien toe
stand geweest is, zichzelf aanduidt als te zijn
oearfo, wat zóó vergaat, dat hij nu zelfs van naam
verwisselt en zich voortaan noemt naar den oearfo,
die hem heeft bezocht. Zijn eerste naam, de poejakara-naam,wordt nu niet meer door hem gebruikt.
Met zijn oearfo, zijn schutspatroon, zooals men
zou kunnen zeggen, staat de man van nu af in de
nauwste verbinding; hij meent dat hij doorloopend beïnvloed wordt door de kracht, die van den
oearfo uitgaat, deze kracht zelf bezit en er naar
welgevallen over kan beschikken. Zijne nakome
lingen worden echter op geenerlei wijze door die
kracht beïnvloed.
Is de oearfo, waarmede hij thans onafscheidelijk
verbonden is, een dier, dan mag de man dit soort
van dieren niet meer dooden of eten; doet hij dit
toch, dan zal hij door ziekten worden geplaagd.
Hetzelfde geldt uit den aard der zaak voor vruch
ten van boomen, die als oearfo gelden.
Uit het bovenstaande volgt, dat men ten aan
zien van de Sentaniërs, en analoog van de inboor
lingen aan do Humboklt-baai, niet kan spreken
van een groepen-totemisme, doch zou kunnen
zeggen dat iedere Sentaniër boven zekeren leef
tijd een schutspatroon heeft.
Vele inboorlingen beweren, dat hun oearfo een
zwijn is; varkensvleesch is dus voor hen, vanaf
het oogenblik der incarnatie taboe; waarmede
echter niet gezegd wordt, dat zij daarna nooit meer
dit vlecsch zullen eten. Is iemand ziek, dan
schrijft hij de oorzaak van de ziekte dan ook dik
wijls toe aan het nuttigen van de verboden waar.
Zelden is de oearfo een krokodil, welks vleesch
een groote lekkernij voor de inboorlingen is,
terwijl vogels en visschen, voor zoover bekend,
nooit oearfo zijn.
Een bijzonder interessant geval van zulk een
oe«r/o-incarnatie betreft het voor cenige jaren
gestorven hoofd van Asé. Deze beweerde nl. door
de zonne-oearfo (soc-oearfo) bezeten te zijn. Zijn
ocarfo-naam was soe-totercu (waarschijnlijk een
verbastering van soe-to-reri = zonne-man)% en
hij gold wijd en zijd als een groot, invloedrijk
hoofd. Volgens sommige Europeanen, die zich in
dien tijd in die streken ophielden, zoude dit hoofd
meenen van de zon af te stammen en zij beschouw
den dit als een aanwijzing van een vereering van
dit hemellichaam; dit is echter niet juist, de zon
was slechts zijn oearfo.
Bohalvo het bovenbeschreven, als men het zoo
noemen wil individueclo totemisme, kennen de
Sentaniërs geen ander soort totemisme. Aan het
phantastische en toch zoo natuurlijk gehouden
houtsnijwerk, voorstellende vogels, visschen,
menschcn en varkens, dat vroeger de daken van
de mannen- of jongelingenhuizen en ook van de
gcestonhuizon sierde, ligt geen totemisme ten
grondslag, zooals vroeger wel beweerd is; dit
snijwerk heeft ten doel het huis te versieren en
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den wensch naar geluk op de jacht en de vischvangst tot uiting te brengen. In deze wijze van
uitdrukken van het verlangde, het gewcnschtc,
komen magische of prac-animistische ideeën tot
uiting, want bij deze natuurvolken draait alles
om een geregelde voedselvoorziening en een
soort magische verzekering hiervan uit zich ze
ker niet het laatst in hunne kunst prestaties.
Op de vraag of deze denkbeelden tot een eeredicnst hebben geleid, moet ontkennend worden
geantwoord. Afgezien van magische .kunsten en
gebruiken, die met den oearfo niets te maken heb
ben, schijnen godsdienstige handelingen in het
dagelijkseh leven geen rol te spelen.Men roept den
oearfo niet aan, brengt hem geen offers, men kent
geen bezweringsformules, maar toch staan de
oude mannen in nauwe verbinding met hun oearfo.
Op de vraag of de oearfo in hout of op andere wij
ze wordt nagebootst, moet evenzoo ontkennend
worden geantwoord. Als men de wonderlijke
figuren in hout ziet, die de pijlers van de vereenigingshuizen van de hoofden van Ajapo en
lfaar sieren, dan zal men allicht denken, dat deze
figuren de voorvaderen voorstellen, evenals de
korwars op de Noordkust. Doch ook dit is niet
juist; de inboorlingen verklaren uitdrukkelijk,
dat die figuren niets te maken hebben met de
afgestorvenen of voorvaderen en evenzoo dat zij
geen oearfo zijn; ook hebben zij geen naam. Even
min dienen die figuren tot bescherming van het
huis of van de nederzetting, terwijl zij ook niet
worden aangeroepen, zooals met de korwars het
geval is. De Sentaniërs verklaren slechts, dat die
houten figuren zeer oud zijn en onder geen om
standigheden mogen worden verwijderd, daar
men dan door ziekten zou worden bezocht. Tegen
woordig worden die figuren niet meer gemaakt.
Naast deze groote figuren vindt men ook grootere of kleinere poppen van hout. Dadelijk na de
geboorte wordt naast het kind een pop gelegd;
. later grijpt het er naar en speelt er mee, ofschoon
die pop niet met dit doel, als speelgoed, werd gege
ven. Ook de oude mannen, zelden de vrouwen,spe
len met zulke poppen; zij werpen ze in de hoogte
en vangen ze weer op en trekken ze met de eene
hand door de andere. De bedoeling van een en
ander is blijkbaar, dat de magische kracht die
zich in het voorwerp bevindt, over zal gaan op de
zuigeling, c. q. op den grijsaard, die zicli oud en
zwak voelt. Evenzoo zal het zijn met de houten
beelden van de vereenigingshuizen; ook hier zijn
het zekere, niet te definiëeren hoogere krachten,
die van deze figuren, wat zij ook mogen voorstel
len, uitgaan en ten goede komen aan alle leden
van de nederzetting.
Aan de Humboldt-baai vindt men op de dakspits van ieder huis een menschenfiguur in hur
kende houding. Die figuren beschermen de be
woners tegen ziekten en ongelukken en in ’t bij
zonder het huis tegen brandgevaar, maar ook
deze figuren zijn geen afbeeldingen van de voor
vaderen. Aan het Sentani-meer ziet men op de
spits van de geestenhuizen óók zulk een figuur,
welke eenigszins moet worden beschouwd als een
symbool van den oearfo, die aan het geestenhuis
verbonden is. Hier heeft men een duidelijk voor
beeld hoe aan een voorwerp, dat van anderen
wordt overgenomen, dikwijls een geheel andere
beteekeni8 wordt toegekend. In de nederzettin
gen, waar men den aanstonds te vermelden gehei
men eeredienst niet kent, kent men ook deze figu
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ren niet; die eeredienst en de figuren zijn gelijk
tijdig ingevoerd, en wel nog geen vijftig'jaar ge
leden (zie hieronder).
Naast oearfo staan degeesten derafgestorvenen,
die echter geenszins identiek zijn met de ziel,
die gedurende het leven in het lichaam heeft ge
huisd. Na den dood blijft de geest nog langen tijd
in de nabijheid van het sterfhuis en houdt dan op
alle manieren de dorpelingen voor den gek; nie
mand durft dan ook in dien tijd des nachts zonder
licht het dorp te verlaten. Eerst als een groot feest
is gehouden, waarbij veel varkensvleesch wordt
genuttigd, verlaat de geest het land; waar hij
echter naar toe gaat, is niet bekend. Bij het graf
blijft een zwak beeld, een schaduw of schim van
den overledene, die daar steeds blijft huizen.
Ofschoon in de woningen dikwijls afbeeldingen
van zon en maan worden aangetroffen, is niets
bekend van bijzondere vereering van deze hemel
lichamen.
Omtrent den evenbedoclden geheimen eere
dienst worde nog het volgende medegedeeld. Voor
ongeveer vijftig jaar waren de Sentaniërs nog
niet bekend met dezen dienst, die door de bewo
ners van de Noordkust wordt beleden. Toenmaals
kochten de bewoners van Ajapo en Asé, als zijnde
de eenige stammen, die handelsbetrekkingen on
derhielden met de kuststammen, de geheimen
van dien eeredienst van de beu'oners van Nafri
en Tabadi. Ajapo moet hiervoor hebben betaald:
een zeer oude, waardevolle, glazen armring *)
meerdere oude, steenen paarlcn, eenige groote
trommen, een aantal varkens en sago. Asé wilde
niet achterblijven bij Ajapo en kocht die gehei.men van Tabadi en ten slotte nam lfaar den
eeredienst over van Asé. De andere stammen aan
het Sentani-meer kennen ook thans nog dien
geheimeneeredienstniet. De drie genoemde neder
zettingen der ifaar hebben zich nadien nauwer
aaneengesloten cn het is merkwaardig, hoe de be
woners daarvan thans met geringschatting neer
zien op de bewoners van de andere nederzettin
gen aan het Sentani-meer. Eigenaardig is het ook,
dat alleen Groot-Ifaar de kennis van dien eere
dienst bezit en Klein-Ifaar niet, wat tot een bij
zondere verhouding tusschen dc bewoners van
deze beide nederzettingen aanleidinggeeft. Waar
schijnlijk echter beoefenen ook de mannen van
Klein-Ifaar de ceremoniën, die zij dan van hunne
buren zullen hebben afgeluisterd en afgekeken.
De geheime eeredienst dezer Sentaniërs uit
zich, evenals bij de naburige kuststammen, in een
(Melanesisch) verbond van de mannen, dateenerzijds van veel invloed is op het sociale leven van
den stam en anderzijds eng verbonden is met
godsdienstige en magische denkbeelden en ge
bruiken. Bijna steeds gaat die geheime dienst
gepaard met sexueele handelingen, die vroeger
algemeen en dikwijls nu nog in wellustige en •
wreede orgiën ontaarden, zooals kannibalisme
cn zelfs endo-kannibalisme. Van origine zullen
zij waarschijnlijk wel een soort vruchtbaarheidsceremoniën zijn.
Geheime ecrediensten in meer of minder gewijzigden vorm, bestaan ook aan de Zuidkust
van Ned. Nieuw Guiné (bij de Marindc-anim;
*) Deze ringen zijn waarschijnlijk, zooals
ook de oude, porseleinen paarlen, van Chineeschen oorsprong. Zij bezitten in het N.O. van
Nieuw Guiné een bijzonder hoogo waarde.
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zie aldaar) en zooals Haddon vermeldt, aan de
Zuidkust van Papoea-Terntory. Hetzelfde ver
meldt Parkinson van de bewoners van den Bismarck-archipel, terwijl Wirz een dcrgclijken ceredienst aantrof in het Mambéramo-gcbied en hier
toe ook rekent het Kakihan-verbond op Séran.
In den loop der tijden zijn de ceremoniën enz.
natuurlijk ook wel van aard veranderd en soms
overgegaan in gecompliceerde, religieuse hande
lingen. Onder den invloed van totemisme ont
stonden bijv. de klappcrcultiis der majo en de
vuurcullus der ra pa bij de Marinde-anim aan de
Zuidkust; aan de Noordkust, inliet NederlandschBritschc grensgebied kwam men door andere in
vloeden tot een varkens- en schildpaddencultus,
die op den duur weer magische beteekenis kreeg.
Uit den aard der zaak kan niet iedereen zonder
meer tot den geheimen eeredienst worden toege
laten. Er is een scherpe scheiding tusschen de on
mondige knapen, dc jongelingen op rijperen leef
tijd en de mannen. De eersten vormen een afzon
derlijke klasse; tot de tweede klasse behooren de
rijpere jongelingen en de mannen, tot de derde
klasse dc oudere mannen en de grijsaards;
iedere klasse neemt in den dienst een bijzondere
plaats in. De jonge knapen moeten de puberteits
jaren in afzondering doorbrengen en leeren in
dien tijd de zeden van den stam en de gebruiken
van den eeredienst. Als verblijfplaats voor hen
dient het geestenhuis.
De jongelingen moeten eerst een tijd van aller
hande beproevingen en ontberingen doormaken,
vóór zij als gelijkgerechtigd lid in den bond wor
den opgenomen. In het Noordelijk en Oostelijk
deel van Nieuw Guiné heeft ook nog de besnijde
nis plaats, die eenigszins kan worden beschouwd
als het slot te vormen van dc jeugdperiode; oor
spronkelijk zal zij wel geen ander doel gehad heb
ben dan den jongeling tot een geslachtsrijp man
te maken. De Sentaniërs kennen echter de be
snijdenis niet. Eerst na deze voorbereidingen
mogen de jongelingen actief deelnemen aan dc
orgiën en feesten.
Deze afzondering der mannelijke jeugd had bij
de Sentaniërs oorspronkelijk niets te maken met
den geheimen eeredienst van thans; men vindt
die afzondering elders ook waar geen geheime
eeredienst bestaat, terwijl op weer andere plaat
sen èn afzondering èn eeredienst voorkomen
zonder onderling verband.
De rijpere, reeds ingewijde jongelingen en de
jonge mannen vormen bij alle geheime eerediensten het wezenlijke en actiove deel van dc orga
nisatie. De knaap moet eerst voorbereid worden
tot de opname in hot verbond, welke een be
langrijke gebeurtenis vormt in het leven van
den jongeling. Onder bedreiging met zware
straffen wordt hem daarbij geheimhouding op
gelegd. Den niet-ingewijden wordt op de mouw
gespeld, dat een spook het geostenhuis nu en dan
als verblijfplaats gebruikt; het maken van veel
lawaai met verschillende instrumenten (fluiten,
blokken hout, groote schelpen), dient om die be
wering kracht bij te zetten.
Deze geheime bond heeft bij do Sentaniërs
twee zijden, een sociale, voor iedereen waarneem
bare en een innerlijke, waarvan do niet-ingewij
den nooit iets zien of hooren, tenzij dan do ver
halen over het spoken van den oearfo. Ook de
ingewijde weet feitelijk niet veel meer en boven
dien niets positiefs; doch er zijn veel mythen in
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omloop omtrent den oearfo, waaraan ook door dc
ingewijden wordt geloofd, en de uiterst geheim
zinnige wijze, waarop de ouderen de novieten in
lichten, de drastische maatregelen waarvan de
mannen zich bedienen om hun het zwijgen op te
leggen, maken op den jongeling een diepen in
druk, zoodat hij ook later, op rijperen leeftijd,
nog aan den oearfo blijft gelooven.
Alle ceremoniën en eetpartijen worden gehou
den in het geestenhuis (tmm), dat zich meestal
door grootte en vorm van de andere hutten onder
scheidt; het heeft, evenals de geestenhuizen aan
de Humboklt-baai, den pyramidevorm; de woonhutten der Sentaniërs zijn steeds meer lang dan
breed. Op de dakspits is dikwijls nog een klein,
van een staart voorzien dakje geplaatst. Wellicht
is oorspronkelijk de bedoeling van deze bouwwijze
geweest, het geheele huis te doen gelijken op een
monster.
Het inwendige van de mau bestaat uit één
enkele ruimte, waar de jongelingen des nachts
verblijven; hier worden bewaard de voorwer
pen in gebruik bij de ceremoniën, zooals de bam
boe fluiten en een soort trommen, bestaande uit
lange, ronde, aan beide zijden spits toeloopende
en slechts zelden uitgeholde balken, die aan het
dakgestel hangen.
Volgens de overlevering zou de instelling van
deze ceremoniën enz. afstammen van den casuaris, daar het door dit dier voortgebrachte geluid
gelijkt pp de toonen, die aan de bamboe fluiten
worden ontlokt, terwijl het oorspronkelijk uit een
bamboe te voorschijn zou zijn gekomen. Dit is
ook de reden, waarom de fluiten dikwijls met
casuarisvederen worden versierd en geen man,
die in de geheimen is ingewijd, ooit een casuaris zal
dooden of zijn vleesch eten. Deze gebruiken doen
denken aaneen oorspronkelijk totemistischen ri
tus, welks volgers den casuaris tot totem hebben.
Literatuur: [Tijdsein*. voor Ind. T., L. en V.
1923, Afl. 1. Omtrent dë Marindi-dninC''(TTIe""
deel, Papoea’s, sub III, ad 8e), zie ook: Dr. P.
Wirz: „Die Marind-anim.”
OEROENGGOEP. Een volksstam in het een-,
trale gebergte van Nieuw Guiné. ook wel ge
naamd „Timorini”. Zie PAPOEA’S, A 9V "
p q
TIMORINI. Een volksstam in het centrale ge- £ C
bergte van Nieuw Guiné; wordt gewoonlijk ge^
noemd: Ocroenggoep. Zie PAPOEA’S, A 9/
WATERSCHAPPEN. De Nederlandsch-ïn- !r>
dische waterschappen zyn van tweeërlei soort:
de oud-inheemsche on dc van den jongsten tyd
dagteekenende, op Westcrschc leest geschoeide.
Voor de eerstgenoemde, welke onder den naani
„soebak” alleen op Bali en Lombok worden aan
getroffen, zie men dl. I, pag. 122, 124, 127, 759,
dl. II pag. 154 en dl. III pag. 814.
Dit artikel handelt alleen over de laatste, wel
ke hun oorsprong danken aan bijzondere, van die
in overig Java afwijkende, toestanden in de Vor
stenlanden, en dan ook alleen daar voorkomen. *)
0 Wel is ook ter Sumatra’s Oostkust de
naam „waterschap” gebezigd ter aanduiding
van bepaalde colleges, doch in eenigszins an
dere beteekenis. Want het betrof daar commis
sies uit en voor den Cultuurraad, bestemd om
dit lichaam van raad te dienen inzake de ver
betering — normalisatie — van de Belawan >
de Deli- en do Portjoetrivior. Voor elk dier ri
vieren was er zulk een „waterschap”.
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Ofschoon, evenals elders in Nederlandsch-Indië, in beginsel berustend bij het openbaar gezag, berustte oudtijds in die landschappen het
waterbeheer toch niet bij de overheid. Het be
heer en de beschikking over het bevlociingswater werden ovcrgelaten aan belanghebbenden;
de overheidsbemoeiing bepaalde zich tot het reageeren op klachten. Dwong het landschapsbelang tot ingrijpen, dan hadden alle andere be
langen of aanspraken te wijken.
In "t. algemeen gesproken had diegene, die het
gebruik van den grond had, welke was te be
vloeien, ook het genot van het voor dat doel be
stemde bevloeiingswater.
Geschillen over het recht op een dam, eene
leiding, of op het gebruik van water, werden in
der minne door het lnlandsche bestuur in over
leg met de belanghebbenden geschikt en gere
geld.
Voor zoover onder die omstandigheden ge
sproken kon worden van recht op water en voorzoover dit recht dan geacht kon worden toe te
komen aan hen, die — naar de toen geldende
landsinstellingen — door den zelfbestuurder bij
wijze van bezoldiging of ter tegemoetkoming in
hun levensonderhoud in het genot van bepaalde
gronden waren gesteld, oefenden de Europeesche
landhuurders dit recht uit op de door hen van de
apanage-houders ingehuurde gronden.
Die ondernemers waren het, die het aandurf
den in den vaak zeer gebrekkigen bevloeiingsof afwateringstoestand verbetering te brengen,
dan wel van levend water verstoken gronden
daarmede te voorzien door de verbetering van be
staande of den aanleg van nieuwe waterwerken.
Dit initiatief en dezen durf ziet men eerst
in het juiste licht, als men bedenkt, dat de onder
nemers gewoonlijk, voor het geheel of voor een
gedeelte, gebruik maakten van den arbeid van
de dienstplichtigen, waarover zij de beschikking
hadden, zoodat het derhalve de bevolking was,
die voor een goed deel den last droeg; en als men
verder in de gedachte houdt, dat de verbetering
der soms zeer primitieve en niet steeds deskundig geplaatste werken in menig geval niet heeft
geleid tot blijvende verlichting van den, in ver
band met de bevloeiing door de dienstplichtigen
te verrichten on betaalden arbeid.
Op deze wijze legden de ondernemers in den
loop der tijden aan bevloeiingswerken aanzien
lijke bedragen ten koste, hetgeen medebracht, dat
zij zich als eigenaar beschouwden van die werken,
van welker instandhouding het wel en wee hun
ner onderneming afhing en welke dan ook geheel
bij hen in onderhoud en beheer waren.
Viel het belang der landhuurders in zake be
vloeiing dooreengenomen samen met dat hun
ner opgezetenen en was in dit opzicht de toe
stand niet zonder zijn goede zijde, het kon, bij
de uitbreiding, welke de landbouwnijverheid van
lieverlede kreeg, niet uitblijven, dat over het wa
ter moeilijkheden rezen met aangrenzende on
dernemingen of met de tusschen huurlanden in
geklemd rakende këdjawèn-gronden. *)■
Liep een geschil hoog, dan onderwierp men de
kwestie aan de Vorstenlandsche administratieve
rechtspraak, uitgeoefend in gemeenschappelijk
overleg door den betrokken Zelfbestuurder of
*) Niet aan de particuliere landbouwnijver
heid verhuurde gronden.

diens Patih en het Hoofd van gewestelijk bestuur,
in den regel voorgelicht door commissiën van
landhuurders en Javaansche grooten.
Het gebrekkige van het recht, het strijdige
der belangen, de duisternis, waarin men vaak
ten opzichte van het technische deel der kwestie
rondtastte, soms ook het stilzwijgen der bevol
king, veroorzaakten intusschen elk hun eigen
moeilijkheden bij die rechtspraak.
Met dat al kwam het er in de practijk op neer,
dat de landhuurders eene overmatige vrijheid
van beweging genoten, hetgeen er toe leidde, dat
de ondernemer dikwerf, het eigen belang stellend
boven dat van het algemeen, eigenmachtig op
trad zonder zich erom te bekommeren of door
dat optreden naburige ondernemingen of bevolkingsgronden in hunne watcrbelangen bedreigd
of geschaad werden.
Zelf tot de erkentenis gekomen dat deze staat
van zaken zoo niet voortduren mocht, deden de
landhuurders bij de voorbehandeling van de in1906 tot stand gekomen herziening van het Landhuurreglement (Ind. Stb. 1906 No. 93.) het
verzoek om eene voorziening te dezer zake.
Deze vond eene plaats in het derde lid van
artikel 18, lr. b., van genoemd reglement, waar
in aan de landhuurders de verplichting werd op
gelegd „zich te gedragen naar de, in overleg
„met den Javaanschen Vorst of diens Patih,
„door dat (het Gewestelijk) Bestuurshoofd vast„gestelde of nader vast te stellen regelen aan
gaande het gebruik en het onderhoud van de
„op of nabij de gehuurde gronden voorkomende
„wegen, bronnen, rivieren en waterleidingen met
„daarin gelegen kunstwerken.”
Van deze bevoegdheid werd door genoemd be
stuurshoofd het eerst gebruik gemaakt in Soerakarta, waar waterkwesties aan de orde van
den dag waren en haar hoogtepunt bereikten in
het jaar 1906, toen door een verhoogden af voer
van Merapi-zand verschillende ondernemingen
in sterke mate werden bedreigd.
In het begin van het jaar 1907 werd voor
ovengenoemd gewest — en in 1910 werd in Jogjakarta dit voorbeeld gevolgd — eene algemeeno
regeling in het leven geroepen omtrent het wa
terbeheer „voor de op en nabij de huurlanden
„gelegen gronden.”
Verboden werd daarbij, dat door of ten be
hoeve van landhuurders waterleidingen of an
dere waterwerken zouden worden aangelegd, of
in eenig werk van dien aard, dan wel in rivieren
of bronnen door of ten behoeve van zoodanige
huurders wijzigingen zouden worden gebracht
zonder schriftelijke vergunning van het Hoofd
van gewestelijk bestuur.
Aan de totstandkoming of wijziging van wer
ken als evcnbedoeld, zouden geen rechten je
gens het openbaar gezag worden ontleend, waartegenover dat gezag op zich nam, om in de in
richting of het gebruik dier werken geen verandering te brengen dan om dringende redenen van
publiek belang.
Volgens artikel 1 dier regelingen zouden nadere
voorschriften, als bedoeld in bovengenoemd der
de lid, lr. b., van artikel 18 van het Landhuurreglement, worden vastgesteld door het Hoofd
van gewestelijk bestuur in gemeenschappelijk
overleg met den betrokken inlandschen Vorst of
diens Patih.
Ter geruststelling van de betrokken landhuur-
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clers werd met betrekking tot de bestaande, door
hen uitgeoefende zoogenaamde watorrechten be
paald, dat de vaststelling der cvenbedoelde voor
schriften zou geschieden met inachtneming van
het beginsel, dat geen verandering zou worden
gebracht in rechten, voortvloeiende uit beslis
singen, genomen in overleg lusschen het Zelfbe
stuur en het Hoofd van gewestelijk bestuur; zoo
mede dat zooveel mogelijk benadeeling der bruik
baarheid van den grond voor de tot dusver daar
op toegepaste wijze van exploitatie zoude wor
den voorkomen.
Eindelijk werd nog omtrent bedoelde nadere
voorschriften in het tweede lid van artikel 1 be
paald, dat voor de vaststelling daarvan, „indien
„dit ter bevordering van de belangen der bij het
„gebruik of het onderhoud der vermelde wer„ken betrokken ondernemingen of personen kan
„strekken, zooveel mogelijk (wordt) gestreefd
„naar de vorming van afzonderlijke waterschap
pen, om vattende, geheel of ten deele, het stroom
gebied van een of meer rivieren.'1
Bedoelde nadere voorschriften werden alleen
vastgesteld voor Soerakarta in den vorm van
reglementen voor waterschappen, waarvan een
drietal (Woro, Poesoer en Pengging) in het le
ven geroepen werd.
Bij het ontwerpen dier instelling zat de grond
gedachte voor, om — waar vooral in zake bevloeiing en afweer van zand- en watervloeden zoovele
belangen door de verschillende ondernemers in
meerdere of mindere mate werden gedeeld en
zoovele nadeelen gemeenschappelijk werden ge
dragen — de bestaande neiging tot de behar
tiging alleen van eigen belang zonder voor de
algemeene belangen aandacht te hebben, zoo
mogelijk allengs te doen plaats maken voor een
gezonder inzicht. Krachtige samenwerking zou
wellicht de voorziening mogclijk kunnen maken
in behoeften, welker vervulling de krachten van
enkelen zou te boven gaan en zou in het algemeen
eenheid in stelsel kunnen brengen in den aanleg
en de inrichting der bevloeiings- en andere
waterwerken.
De waterschappen, waarmede het evenomsohreven doel was na te streven, waren niet aan
te merken als publiekrcchtolijke lichamen; trou
wens de Resident van (Soerakarta zou niet be
voegd zijn geweest, instellingen met een zoo
danig karakter in het leven te roepen. Zij konden
geen ander dan een zuiver administratief karak
ter dragen.
Tot het nemen van beslissingen in waterkwesties waren deze lichamen niet bevoegd; dit bleef
aan den Resident met den Ryksbestuurder voor
behouden.
Wel werd omtrent zulke geschillen de voor
lichting van het waterschapsbestuur ingewonnen
evenals nopens de verleening van vergunningen
tot den aanleg of de wijziging van waterwerken,
waartoe de Resident eveneens de bevoegdheid
aan zich had gehouden.
Van overwegende beteekeniswas het voorschrift,
dat de uitvoering der beslissingen van liet water
schapsbestuur, in zooverre deze krachtens don
aard van liet onderwerp daarvoor in aanmerking
kwam, onderworpen zou wezen aan de hoogor
besproken „algemeene regelen” omtrent het wa
terbeheer, zoomede aan de voorschriften, welke
ingevolge die algemeene regelen nopens het ge
bruik en onderhoud van bronnen, rivieren en
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waterleidingen met de daartoe behoorende wer
ken door het openbaar gezag voor het waterschap
toepasselijk zouden zijn verklaard.
In laatste instantie hield de Resident derhalve
het heft geheel in handen, hoewel hij uit den aard
der zaak zoo weinig mogelijk ingreep.
Van de instelling van waterschappen werd in
elk geval dit voordeel verkregen, dat zij de be
langhebbende landhuurders in de gelegenheid
stelden hunne medewerking te verleenen, van
voorlichting te dienen, alsmede het initiatief te
nemen tot de behartiging van eigen en gemeen
schappelijke belangen.
In de practijk heeft de werkkring van deze
waterschappen zich in hoofdzaak bepaald tot
het uitbrengen van raad nopens bij den Resident
ingekomen verzoeken tot aanleg of wyziging van
waterwerken. Aldus is nuttig werk verricht, zoodat zelfs de belanghebbende landhuurders de
wenschelijkheid der instelling in allen deele heb
ben erkend.
Ook waterkwesties werden in den adviseerenden waterschapsraad meermalen ter sprake ge
bracht, en de belanghebbenden legden zich in
de regel neer bij het oordeel hunner {medeleden,
nadat zoo noodig een door den raad uit zijn le
den aangewezen commissie zich nog nader plaat
selijk op de hoogte had gesteld.
Tot een gezamenlijken aanleg van werken, be
kostigd uit de waterschapskas, is het echter
nooit gekomen, behoudens dat eenige duizenden
guldens zijn samengcbracht ten behoeve van een
door den dienst van het Boschwezen aangevan
gen herbebossching van den Merapi.
Zoo was in het algemeen de toestand, toen de
agrarische hervorming kwam, bestaande in eene
algehcele herziening van het landelijk stelsel.
Voor de bevolking bracht die mede de vor
ming van Inlandsche gemeenten en de schen
king aan die nieuwe rechtsgemeenschappen van
de door het Zelfbestuur — langs den weg van
opheffing van het apanage-bezit — vrijgemaakte
gronden met het Inlandsch bezitrecht, onder ver
plichting het één vijfde gedeelte daarvan af te
zondezeen als ambtsveld voor het dorpsbestuur
en voor andere gemeentelijke doeleinden, en het
overblijvende in vaste en, onder zekere voor
waarden, erfelijke aandeelen onder de daarvoor
in aanmerking komende gemeentenaren uit te
geven.
Voor de Europeesche nijverheid moest deze re
organisatie noodwendig eene verandering van
basis medebrengen. Want door de toekenning
aan do Inlandsche gemeenten van rechten op den
grond en de invoering vaneen landrente-regoling,
kwam do vroegere deelbouwpacht to vervallen
en daarmede de grondslag voor de beschikking
over den grond ten behoeve van de teelt van stapelproducten en over den verplichten arbeid der
bevolking ten dienste der cultuurworkzaamhcden.
In het, na menigvuldige mondelinge en schrif
telijke gedachtenwisseling met de belangheb
benden tot stand gekomen „Grondhuurreglo„ment voor de residentiön Soerakarta en Jog„jakarta” (Ind. Stb. 1918 No. 20) werden voor
de landbouwnijverheid de nieuwe fondamenten
gelegd.
De landhuurder zou tot den nieuwen toestand
kunnen toetreden door het afleggen van de z. g.
convei‘sieverklaring, waarbij hij afstand deed van
alle uit bestaande land huurovereenkomsten voort-
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vloeiende rechten; waartegenover hem dan voor
een tijdvak van (ten hoogste) vijftig ja ren het
genot van den voor de voortzetting van het be
drijf benoodigden grond enz. door het Zelfbe
stuur verzekerd werd bij eene schriftelijke be
schikking.
Aan die beschikking ontleende de landhuur
der — nu van naam veranderd en „landbouwon
dernemer” geheeten — o.m. recht „op het ge„bruik van water voor cultuur-, fabricatie- of
„andere doeleinden tot dcnzelfden om vang en
„onder dezelfde voorwaarden” als tijdens het
indienen der conversieverklaring „hem was toe
gestaan” (artikel 12, lr. b.).
Hoe moest het nu gaan met de bevloeiing?
Dc door de landhuurders al of niet voor het ge
heel of een deel met heerendienstplichtigen aan
gelegde en door hen als hun eigendom beschouw
de waterwerken waren nog geheel bij hen in on
derhoud, en ook de waterverdeeling was, be
houdens de „regelende” bevoegdheid van de over
heid, feitelijk nog zoo goed als geheel in hun han
den, terwijl de bestaande waterschappen — ge
lijk gezegd — slechts dienden om tot overeen
stemming te komen in zake de vaak divergeerende belangen der betrokken ondernemingen.
Bestendiging van dezen toestand was niet vereenigbaar met de beginselen, welke aan de her
vorming ten grondslag lagen. Want door de vor
ming van desa’s en de schenking van de bouwvelden aan die desa’s zou in de streken der cultuurondernemingen de bevolking vrij worden van den
landbouwondernemer, bij wien de gronden te
voren in huur waren, op wiens gronden zij der
halve tot dusverre hare voedingsgewassen had
geteeld en van wien zij het voor dien aanplant
vereischte water had verstrekt gekregen.
Eenerzijds derhalve met het oog op de be
langen der van den ondernemer losgemaakte be
volking, maar anderzijds ook ter voorkoming
van allerlei moeilijkheden in de toekomst, welke
o. a. zouden kunnen voortvloeien uit het den
ondernemers verzekerd recht op het gebruik van
water, is bij den opzet der hervormingsplannen
het beginsel in het oog gehouden, dat het daad
werkelijk beheer van het water en van de water
werken, voorzoover deze ook voor
anderen van nut te achten z ij n,
aan de ondernemingen zou zijn te ontnemen.
Van belanghebbende zijde stelde men hier
tegenover als eisch, geheele of gedeeltelijke terug
gave der aanlegkosten.
Deze kwestie kon op stuk van zaken zoo wor
den opgelost, dat de bewuste werken het eigen
dom b 1 ij v e n van de landbouwondernemers.
Het beheer van die, eene publieke be
stemming hebbende werken, moest evenwel bij
de overheid berusten, en ter tegemoetkoming
in de kosten van dat beheer zouden dan heffin
gen worden gedaan.
Om aan die heffingen een deugdclijken rechts
grond te kunnen geven en tevens om de ongerust
heid weg te nemen, welke de ondernemers toon
den ter zake van de opdracht van het volledig
waterbeheer aan de (Inlandsche) overheid, is be
sloten om over te gaan tot het instellen van
waterschappen met een publiekrechtelijk ka
rakter, bevoegd om verordeningen te maken in
het huishoudelijk belang dier instellingen, waar
onder begrepen straf- en belastingverordeningen.
Vermits de wetgevende macht in Indië, naar

het Regccringsreglement, destijds alleen toe
kwam aan den Gouverneur Generaal, aan locale
raden en aan Hoofden van gewestelijk bestuur
(artikel 20, 6Sc, en 71, 72), terwijl, evenzeer op
grond van het Rcgeeringsreglement (artikel 58),
in Ncderlandsch-Indic geene belastingen mogen
worden geheven dan die bij algemeene verorde
ningen, dan wel bij verordening van locale raden
zijn bepaald, kon de oprichting van waterschap
pen met het hoögeraangeduid karakter echter
niet plaats vinden zonder voorafgaande aan
vulling van evengenoemd reglement.
Die aanvulling is geschied (Ind. Stb. 1911)
No. 49)l) door toevoeging van een Elfde Hoofd
stuk, bestaande uit één artikel 145, luidende:
„Naarmate de omstandigheden het vorderen
„wordt de zorg voor de waterstaatsbelangen toc„vertrouwd aan rechtspersoonlijkheid bezittende
„waterschappen.
„De oprichting en de opheffing van water
schappen, zoomede de samenstelling, de in
lichting, de werkkring en de bevoegdheden van
„hunne besturen worden bij ordonnantie ge
kegeld.
„Aan de besturen kan bij ordonnantie de be
voegdheid worden toegekend om met in acht
neming van de daarbij te stellen regels en onder
„het daarbij te regelen toezicht in het huishou
delijk belang der waterschappen verordeningen
„te maken, ook zoodanige waarbij belastingen
„worden geheven. De ordonnantie kan aan de be
sturen ook de bevoegdheid toekennen om in
„hunne verordeningen straffen te stellen op hare
„overtreding.”
Ter eerste uitvoering van dit nieuwe hoofd
stuk werd in 1920 eene ordonnantie nopens de
instelling enz. van waterschappen voor de residentiën Soerakarta en Jogjakarta uitgevaardigd,
de „Vorstenlandsche Waterschaps-ordonnantie”
(Ind. Stb. No. 722).
Van den inhoud dezer ordonnantie, welke
ook voor de onderhoorigen van het Zelfbestuur
geldt en waarvoor dientengevolge vóóraf de in
stemming der Zelfbesturen moest worden ver
kregen, is het voornaamste:
1. dat de oprichting van waterschappen, na
goedkeuring van den Gouverneur Generaal, kan
geschieden bij beschikking van het Hoofd van ge
westelijk bestuur in overleg met het Zelfbestuur
voor bepaalde gebieden, waarbinnen landbouw
ondernemingen gelegen zijn, doch in elk ge
val moot plaats vinden voor gebieden, waar
binnen geconverteerde landbouwondernemingen
gelegen zijn, welke gronden afwisselend in ge
bruik hebben (voor suikerriet, tabak e. d.);
2. dat op dezelfde wijze door het Gewestelijk Be
stuurshoofd een reglement wordt vastgestcld,
waarin al wat noodig is voor de uitvoering en
ter verzekering van de ordelijke werking der in
stelling wordt geregeld (Waterschapsregloment),
welk reglement van Regecringswege moet wor
den afgekondigd in de Javusche Courant;
3. dat in elk waterschap een Waterschapsraad
is, waarvan, onder bepaalde voorwaarden, do
beheerders der geheel of ten deele binnen het ge
bied van het waterschap gelegen ondernemingen
lid zijn, en die overigens bestaat uit daartoe aan‘) Ook artikel 58 van het Rcgeeringsrcglement kreeg daarbij eene hiermede samonhangende aanvulling.
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gewezen Europeesche en Inlandschc ambtenaren, zoo mogelijk ook uit belanghebbende Inlandsche landbouwers, in dier voege, dat het to
taal van het aantal der ambtelijke leden en der
niet-ambtelijke Inlandschc leden niet grooter is dan dat der beheerders van ondernemin
gen;
4. dat de dagelijksche leiding en uitvoering
van zaken berust bij een Waterschapsbestuur,
door den Waterschapsraad uit zijn midden ge
kozen ;
5. dat de werkkring van het waterschap in
het algemeen omvat het beheer van rivieren,
bronnen, leidingen, waterwerken e.d., de verdeeling van het water, de zorg voor afvoer en
wering van water en zand, den aanleg van nieu
we of wijziging van bestaande werken, waarbij
meerdere landbouwondernemingen of minstens
een onderneming en de Inlandsche bevolking
gezamenlijk belang hebben, met dien verstande
echter, dat de fondsen voor dien aanleg en die
wijziging door het waterschap niet uit heffingen
mogen worden verkregen;
6. dat de Waterschapsraad in het huishoude
lijk belang van het waterschap verordeningen
kan maken en bevoegd is tegen overtreding zij
ner verordeningen straf te bedreigen;
7. dat die raad, ter goedmaking der kosten
verbonden aan de vervulling van zijn taak, jaar
lijks eene heffing kan 'vaststellen ten laste der
landbouwondernemingen en Inlandsche gemeen
ten van zijn gebied, en van de binnen zijn gebied
gevestigde Inlandsche bevolking op bepaalde
wijze en onder bepaalde voorwaarden verplichte
diensten vermag te vorderen ten behoeve van
de bij het waterschap in beheer zijnde werken;
8. dat het waterschap in het algemeen onder toe
zicht staat van het Hoofd van gewestelijk be
stuur in overleg met hot Zelfbestuur, en dat be
slissingen van zijn raad en bestuur te allen tijde
bij een met i*edenen omkleed besluit door dat be
stuurshoofd, in overleg met het Zelfbestuur, kun
nen worden geschorst of vernietigd, voor zoo ver
zij met algomeene verordeningen of met het al
gemeen belang strijden.
Op dezen voet zijn in 1921 twee waterschap
pen ingesteld: „Opak”, voor een klein deel in
Socrakarta en overigens in Jogjakarta gelegen,
cn „Dengkèng” in eerstgenoemd gewest.
Uit het hiervoor onder le. vermelde vloeit
voort, dat uitbreiding van bestaande of oprich
ting van nieuAA’e Avatersehappen by de voort
schrijding der hervorming niet kan uitblijven.
Zoo moest in den aan vang van het jaar 1924
het Avaterschap „Opak” uitgebreid Avordcn met
landen in het stroomgebied van de Kali Praga,
in verband waarmede de naain veranderd is in
„Opak-Praga.”
Voor Soerakarta maakt de voortgaandc re
organisatie de oprichting noodig van een niouAV
waterschap, „Pópe” te noemen.
Na de oprichting van de beide eerstgenoemde
nieuwe AA'atersehappen kon opheffing van de col
leges van hot oude kaliber Woro en Poesoer vol
gen, terwijl de begrenzing van Pcngging geAvijzigd moest Avorden in afAvachting van zijne toe
komstige algchecle opheffing.
Ten behoeve van de instelling der Avaterschappen is, mede in het jaar 1920, overgegaan tot de
oprichting van een Centraal Waterschapskan
toor (Ind. Stb. No. 821), bestemd om nopens
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de gebiedsindeeling cn de begrenzing der op te
richten autonome lichamen te adviseercn, de in
richting van den technischen dienst dier instel
lingen voor te bereiden en de beginselen aan te
geven, naar welke zoodanige dienst zou moeten
werken.
Dit kantoor vond zich voor een delicate taak
gesteld.
In opzet niet anders dan een technisch bureau
tot voorbereiding en uitwerking van plannen tot
verbetering van den waterstaatkundigen toe
stand binnen de waterschappen, werd het tevens
belast met het beheer van de uit heffingen als
anderszins door de waterschappen verkregen gel
den, terwijl het ook de bevloeiing van de reeds
geconverteerde, maar nog niet in een waterschap
ondergebrachte ondernemingen te regelen kreeg.
Met het voltooien der voorbereidende werk
zaamheden en het toetreden van onder voorloopig waterbeheer staande ondernemingen tot
het waterschap, was de taak van het Centraal
Waterschapskantoor evenwel nog niet afgeloopen.
Het bleek noodzakelyk om — bij wijze van
overgangsmaatregel — in de reglementen der
waterschappen tc bepalen, dat — zoolang, ter
beoordeeling van de Hoofden van gewestelijk
bestuur, de waterschappen nog niet bij machte
zouden zijn om de technische uitvoering van de
hun opgedragen werkzaamheden zoodanig te ver
richten, dat voor alle daarbij betrokken belan
gen eene behoorlijke behartiging mogelijk zou
wezen — die uitvoering opgedragen zou blijven
aan het Hoofd van gemeld kantoor, dat echter
zoo spoedig mogelijk de noodige gegevens zou
hebben tc verzamelen en maatregelen te treffen
om die uitvoering door de waterschappen zelf
mogelijk te maken.
De omstandigheden maakten, dat — na de
conversie — de ondernemingen op het stuk van
waterbeheer de volgende perioden hadden te doorloopen.
Op de gereorganiseerde onderneming bleef
eerst de toestand van vóór de toetreding tot de
conversie gehandhaafd; de ondernemer voerde
nog het beheer over het Avater, doch zonder zich
echter verantwoordelijk te houden tegenover de
van hem losgemaakte bevolking voor Avat be
treft do bevloeiing van hare, van zyn Avaterver
strekking nog afhankelijke gronden.
Dan volgde het stadium, dat het A\raterbeheer
van het personeel der onderneming Averd OA'ergenomen door dat van het Centraal Waterschaps
kantoor, hetAvelk dat beheer dan \roortaan be
kostigde uit fondsen, daartoe door de onderne
mers ter beschikking van het Hoofd van gemeld
kantoor gesteld.
Dan kAvam de opname der onderneming in
het Avaterschap, doch — gelyk hiervoor gezegd
— liet Avaterbeheer bleef voorshands bij het Cen
traal Waterschapskantoor.
Tijdens dezen overgangstoestand deden zich
allerhande moeilijkheden voor, gelyk volkomen
te verAvachten Avas bij een nieuAve instelling, ge
richt op de behartiging van vaak tegenstrijdige be
langen cn bestemd om ordenen regelmaat te bren
gen in eigenaardige toestanden, bij Avelker op
heffing ongeveer do helft van de leden van de»
Waterschapsraad, t.Av. de beheerders der landbouAvondernemingen, zich Aveinig gebaat achtten.
Het Avas geen Avonder, dat do branding hoog
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opliep rond het Centraal Waterschapskantoor.
Want het Hoofd van dit kantoor had ten aanzien
van elke ondernemingen in overleg daarmede, onder toezicht van de Residenten, het beheer zoo
danig op neutralen grondslag te regelen, dat de
in een waterschap voor alle belanghebbenden
geldige belangen naar behooren zouden worden
behartigd, met inachtneming dus van geldige
aanspraken van de ondernemingen en de bevol
king en rekening houdende met de bodemge
steldheid van het terrein en van de uiteenloopende eischen van de cultures, wier planttijden
en plantwijzen over het algemeen nog niet vol
doende geregeld waren.
Dit -voorbereidend werk werd verricht onder
de eenhoofdige leiding van den chef van het
Centraal Waterschapskantoor, ten einde aan de
hand van op billijkheid steunende beginselen
eenheid te brengen in de wilde bevloeiing met
soms zeer primitieve en niet steeds deskundig
aangelegde kunstwerken en irrigatie-leidingen.
Deze werkzaamheden, aangevangen bij het voorloopig waterbeheer en voortgezet ingevolge de
overgangsbepalingen der waterschapsreglementen, komen eerst ten einde, wanneer —naar het
oordeel van het betrokken Hoofd van geweste
lijk bestuur — voldaan is aan de volgende twee
vereischten:
1. dat voor het gelieelc gebied van het water
schap door den waterscliapsraad vastgcstelde en
door den Resident goedgekeurde watcrregelingen zijn ingevoerd;
2. dat het waterschap de beschikking heeft
over een technischen dienst, in staat om de uit
voering van die waterregelingen te bewerkstel
ligen.
Tegen het Centraal Waterschapskantoor,
zijne werkwijze en zijn waterbeheer had men
van ondernemerszijde de grief, dat het aan de
positie der waterschappen als autonome licha
men tekort deed; en voorts, dat het waterbeheer
onder zijne leiding te veel geld kostte.
Dan gaven zoowel de Waterschapsordonnantie
en inzonderheid een daarin aangebrachte „ver
duidelijking” (Ind. Stb. 1922 No. 704) als de
aan het hiervoor vermeld artikel 12, Ir. b., van
het Grondhuurrcglement te geven interpretatie
nog allerlei stof tot strijd, zoo in den boezem
der waterschappen als daarbuiten, en tot beroep
op de Regeering.
Maar de strijd is reeds geluwd, en hoewel de
nieuwe publiekrechtelijke lichamen de volle
maat van hupnc autonome werkzaamheid nog
niet hebben bereikt, laat het zich toch wel aan
zien, dat zij op den duur volledig zullen beant
woorden aan het voor de Vorstenlanden beoogde
doel: eene goede plaatselijke behartiging van de
bevloeiingsbclangcn en een economisch waterbe
heer op den grondslag van watertoevoer naar be
hoefte, zoo van landbouwondernemer als van
Inlandsche bevolking.
Voor overig Java en de gewesten daarbuiten
is het vraagstuk der waterschappen nog niet aan
de orde.
Zoodra het inzicht zich baan breekt, dat op
den duur de bevloeiing alleen economisch en doel
matig kan worden geregeld en een irrigatiewerk
het best tot slagen kan worden gebracht door
plaatselijke organisaties met publiekrechtelijke
bevoegdheden, zal de oprichting van waterschap-

pon, die thans nog vele tegenstanders tollen, wol
een aanvang nemen.
Zeker is echter, dat daarvoor dan wel niet den
opzet zal worden gekozen, dien men voor de
Vorstenlanden heeft meenen te moeten aanne
men ter wille van het welslagen der agrarische
hervorming, onder den drang van de omstan
digheden, en in verband met bestaande toestan
den en verhoudingen en ter waarborging van de,
door de particuliere nijverheid uitgeoefende rech
ten op het gebruik van water.
Literatuur: Ir. A. Groothoff: „De instelling van
„waterschappen in de suikerindustriecentra op
„Java”. Archief voor de Suikerindustrie in Nedcrlandsch-Indië 1919, bl. 1081 e.v.
Ir. Ch. E. J. Meyll: „De Waterschappen in
de Vorstenlanden”, De Waterstaatsingenieur
1922, bl. 308 e.v., 342 e.v., 422 e.v. Nos. 9, 10
en 12, en 1923 bl. 10 e.v. No. 1. „Toelichting der
nieuwe regeling omtrent de verkrijging van
„gronden voor landbouwdoeleinden in de residen„tiën Soerakarta en Djokjakarta”, Landsdruk
kerij 1918, bl. 61 e. v.
/
„Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië ter ge
degenheid van het Regeeringsjubileum van H.
„M. de Koningin 1S98—1923”, bl. 72 e.v.
„De Waterkraehtregelingen in Nederlandsch„Indië”, Landsdrukkerij 1924, bl. 56 e.v.
„Mcdedeelingen der Regcering omtrent enkele
„onderwerpen van algemeen belang (April 1924)”,
bl. 154 e.v/
CENTRAAL WATERSCHAPSKANTOOR. Zie
WATERSCHAPPEN A9.
WERVEN EN DOKKEN. Het onder dit hoofd
in Deel IV voorkomende artikel kan op de bene
den aangegeven plaatsen worden gewijzigd en
aangevuld met de navolgende gegevens.
Het Marine-Etablissement. Bl. 759, 2e kolom.
Aan de le alinea nog toe te voegen: Ook verdie
nen vermelding, de aanleg van twee gegraven
dokken (1921—22), de bouw eener grootc werk
liedenkampong (1919 e. volg. jaren) en dein 1921
aangevangen werkzaamheden voor de vorming
van het verbreede schiereiland, bestemd voor hel
lingen en werkplaatsen.
Do 4e alinea leze men als volgt: Het Etablisse
ment is gelegen tusschen de mondingen der Kalimas en Pegirian. Het omheinde of ommuurde
gedeelte, waarin behalve de eigenlijke werf, de
magazijnen, w.o. de stcenkolenloodsen en stook
olietanks, de debarkementsgebouwen, de nieuwe
gegraven dokken, de afzonderlijke werkplaatsen
en inrichtingen voor den onderzeedienst en torpedodienst, de mastgestellen en het gever-station der draadlooze tolcgraphie, de pyrotechnische afdeeling en eenige complexen woningen zijn
begrepen, beslaat een oppervlakte van circa 72
H.A., waarvan 40 H.A. water, verdeeld over twee
met elkander verbonden bassins, de Wester- en
de Oostcrhaven. De omliggende Marineterreinen,
groot circa 80 H.A., bevatten de Marinekazernes
en pavillons, de villaparken en woningen voor het
personeel van het Marine-Etablissement, een uit
gebreide werklieden kam j>ong, welke gedeeltelijk in
exploitatie is, het ilarine-sportterrein en het post
duivenstation.
Bl. 760, 2e kolom. Aan de 2e alinea worde
toegevoegd: In aanbouw is een betondok ter
vervanging van het 1400 tons drijvend dok.
Aan de 4e alinea toe te voegen: In aanbouw is
een dwarshelling. Aan de 7e alinea voege men
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toe: Dieselolietanks bewaren de olie voor de
onderzeebooten en andere oliestokers; groote
residutanks voor de kruisers zijn in aan bouw.
Aan de voorlaatste alinea toe te voegen: Van
een grooter torpedoatelier werd in 1922 de aan
bouw ondernomen.
BI. 761, le kolom. Aan de 2c alinea wordt
toegevoegd: „Het voornemen bestaat om de gas
fabriek uit te breiden ten behoeve van de ver
vaardiging van Blaugas. Dit gas, dat zeer bedrijfszeker en gemakkelijk vervoerbaar is, zal
gebruikt worden voor het bijvullen van bakens
en boeien. Aan de 6e alinea toevoegen : Een nieuw
gebouwde watertoren kwam in 1921 in bedrijf.
De Droogdok Maatschappij te Soerabaja. BI.
761, 2e kolom, 3e alinea, leze men als volgt:
Het terrein der maatschappij is thans uitgebreid
tot 3,6 H.A. Het aantal vaste en losse werklieden
bedraagt gemiddeld 1200. In verband met de
toenemende vraag naar dokruïmte en reparaticwerk besloot de Directie aan het bedrijf een flinke
.uitbreiding te geven, welke in 1921/22 gereed
kwam. Zij bestaat uit:
1. Een derde drijvend droogdok, systeem von
Klitzing met de volgende afmetingen:
Dichtvermogen.....................................
1400 ton
308'—5
Lengte ...................................................
Breedte tusschen de wrijfrollen . .
51'—9
16'—6
Diepgang op blokken.........................
Het dok is uitgerust met een elcctrisch gedre
ven portaalkraan op elk der zijkasten. De electrischc stroom voor de pompen, kranen en hulpwerktuigen zal van den wal geleverd worden.
2. Een drijvende werkplaats, speciaal bestemd
voor bediening van de schepen op de reede, met
een complete clectrische laschinstallatic, bene
vens een luchtcompressor voor pneumatisch bo
ren en klinken, en verder eenige draaibanken en
andere lichte werktuigen. Een Atlas-motor van 8
P.K. dient voor aandrijving van laschinrichting
en werktuigen.
3. Een nieuw fabrieksgebouw van 40 bij 99,5
M., met loopkraan van 10 ton hefvermogen en
twee velocipèdo-kranen. Dit gebouw bevat de
draaierij en bankwcrkcrij ; de hierdoor vrijkomen
de ruimte in hot oude gebouw zal worden benut
voor uitbreiding van gieterij, smederij, plaatwer
kerij en ketelmakerij.
De N. V. „Zeehaven en kolenstation Sabang".
BI. 762, lo kolom, 9e al. Het personeel is aangcgrocid tot 20 Europ. vaklieden en circa 450 vaste
werklieden.
D okken. Het 3000 tons dok heeft belangrijke
herstellingen moeten ondergaan, welke gewiehtsvcrmindcring medebrachten, tengevolge waar
van het hefvermogen geringer is geworden.
In 1924 kwam te Sabang een 5000 tons stalen
z.g. zelfdokkend secticdok, van 6 secties, elk be
staande uit een ponton met twee evenwijdig loopende zijkasten; de secties zijn onderling water
dicht aan elkaar verbonden en vormen aldus te
zamen oen gesloten geheel. Het dok is voorzien
van electrische pompeninstallatie, laschinrichtingon en verlichting. Ook de beweging der
kaapstanders op de vier hoeken van het dok en
die der brandblusehpompen geschiedt door electromotoren. In het centraalbcdieningshuis be
vindt zich, behalve de schakelborden en bedie
ningsinrichtingen der verschillende motoren, de
pneumatische waterstandaanwijzing, waardoor
de waterstand in alle compartimenten door
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den dokmeester kan worden gecontroleerd.
De kimblokkcn, die vanaf de zijkastdekken
langs rails op den dokvloer bewogen kunnen worden, zijn gemonteerd op waterdichte stalen kis
ten, waardoor bij groote sterkte een gering ge
wicht met gemakkelijke verplaatsbaarheid is ver
kregen. Tot de uitrusting van het dok behoort
verder een clectrische portaaldraaikraan met een
hefvermogen van 5 ton, die zich verplaatsen kan
langs rails op een der zijkastdekken.
De afmetingen van het dok zijn:
Hefvermogen 5000 tonnen.
Lengte over den ponton ................ 119,25SM.
25,91 „
Breedte over den ponton................
Afstand tusschen de wrijfrollen . . .
19,2 „
Maximum diepgang voor schepen. .
5,8 „
Onder het hoofd „Hellingen” is de 2e
zin als volgt te wijzigen: Verder zijn er aanbouwhellingen voor 5 vaartuigen met verschillende af
metingen (tot circa 1000 ton).
2de kolom: Onder het hoofd „Werkplaatsen” na
de 2de al. te doen volgen: Een nieuwe smederij,
waarin twee stoomhamers met valgewicht van
1000 K.G. en 350 Iv.G., benevens twee luchtdrukhamers, is ondergebraeht in een afzonderlijk ge
bouw; deze smederij heeft ondergrondschen rook
afvoer. Het aantal electrische laschmachines is
vermeerderd geworden. Voor de gieterij, voor
zien van 3 vijftons gietovens en van de meest
moderne installaties, is een 20 tons electrische
loopkraan ontworpen. De electrische centrale
werd uitgebreid met een dynamo met stoom
machine, een derde aecumulatoren-batterij en
een Lancashire-agregaat, waardoor de totalo
capaciteit is gebracht op ± 1000 Kilowatt.
AROE-EILANDEN. Deze maken thans een IQ
onderafdeeling uit van de afdeeling Zuid-Eilanden, residentie Amboina, onder een gezaghebber.
Het aantal inwoners bedraagt ± 17.000, dus
i 7000 meer dan vroeger werd geschat. In Dl. I
werd reeds vermeld, dat bij de dorpen veel ko
kospalmen worden aangeplant; er dient bij aangeteekend, dat er negorijklappertuinen worden
aangetroffen en ook enkele ldapperondernemingen van particulieren. Bij de middelen van be
staan behooren ook het inzamelen en uitvoeren
van eetbare vogelnesten te worden genoemd.
BATJAN. Sultanaat. Volgens de in 1920
gehouden volkstelling, bedraagt de bevolking
van dit sultanaat 8775 zielen, waarvan op Batj.au. 5103, op Obifl369, op Kasirocta, voor welks
Noordkust de naam groot Tawali wordt gebruikt,
zoodat het niet juist is te spreken van Kasirocta
of groot Tawali, 1684 en op Mandioli 619. Deze
bovolking is naar de standen Të" verdeden in 1°.
verwanten van den sultan, die den titel Dèdè of
Dano voeren en nakomelingen van vrouwen uit
deze groep en mannen uit het volk. die Ompoe
worden genoemd; 2°. personen, die lieetcn te
stammen uit een bepaald geslacht, waaruit de
Bobato’s of volkshoofden werden gekozen; 3°. do
leden der volksklasse.
De bosschen zijn rijk aan gom-copal enz.; het
ingezameld product moet afgeleverd worden aan
het Landsehap, on dit levert het weder aan de
Batjan Archipel Mij. en aan een Europ. particu
lier tegen bij contract vastgestelden prijs. De
damarbosschen zijn in zekere complexen ver
deeld; het verzamelde product wordt door de
inzamelaars aan de kust geleverd, en dan van
daar door de Mij. etc. weggohaald.
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dc een onderafdceling van de afdeeling ZuidHet sultansbestuur wordt gevoerd door den
Eilanden, residentie Amboina. Te Tcpa op het
Sultan met zijn rijksgrooten. De andere, vroegere
eil. Babar is een gezaghebber gevestigd, die
adathoofden. bekend als Bobato's, een soort van
ondergeschikt is aan den te Toeal op Groot
districtshoofden, met onderscheidene titels, als
Ngofamanjira, Kimelaha, Sengadji, zijn op pen
lvai gevestigden ass. resident. De bewoners van
sioen gesteld geworden, ten laste van de landBabar, onder eigen hoofden of Orang-kaja (die
schapskas; deze kas betaalt ook nog een maand
met den titel Kapitan komen niet meer voor) zijn
bijna allen Christenen (Protestant). Hunne kin
geld aan een „majoor” en een „kapitan”, die nog
deren gaan allen ter school; zij leeren daar van
over zijn van een vroeger nog al uitgebreid „of
Ambonsche onderwijzers o. a. het Maleisch. Door
ficieren”-corps.
den invloed dezer onderwijzers vinden Ambon
Volgens een andere, dan de in Dl. I in het oor
sche zeden en gewoonten meer en meer ingang
spronkelijke artikel vermelde overlevering, zou
een Arabier op Tèrnate de stamvader, een wibij de geheele bevolking, die van origine meer
tot de Timoreezen behoort. De huizen zijn nog
dadari de stammoeder zijn van de vorsten van
naar ouderwetschcn trant ingericht voor een
Batjan, Djailolo, Tidore en Tèrnate; de vorsten
van BatjsCTTgTïfinmën van den oudsten zoon van
groot aantal menschen, die in de duistere ruimte
dit voorouderenpaar. Naar een Batjansche kro
dicht opeen wonen; wellicht is het mede hieraan
niek waren de opvolgers van Sultan Zainalabite wijten, dat er veel lijders aan tuberculose zijn.
din, Bajang Skroelaa, ten rechte BajangnoesSedert 191G komt ook lepra voor, vermoedelijk
van buiten aangebracht. De mannen verlaten
siroellah, Alaoeddin I, Noer Salaat, Ali, Alaoeddin II, Malikoeddin, Masiroeddin, Tarafannoer,
het eil. dikwijls voor tijdelijk werk elders, vooral
Moehammad Sahaddin, Iskandar Alarn, Ahmad,
te Dobo; ook trekken erjjaar Merauké ter vogel
Hamaroellah, Hajatoeddin, enz., volgen nog de
jacht (paradijsvogels),/
laatste drie van de in het oorspr. art. opgegeven
SÉRAN-LAOET, vroegere spelling CERAM-.
LAOET. Eilandengroep, behoorende tot de onder
lijst.
BATJAN of SEKI. Eiland in de Moluksche zee.
af deeling Oost-Séran, Séran-laoeten Goram, afd.
De bevolking bedraagt, naar de telling van 1920,
Séran, residentie Amboina; de onderafd., waartoe
6654 zielen (5103 onderhoorigen van den Sultan),
deze groep behoort, staat onder een controleur
waaronder ± 1500 Batjanners en ~ 500 Inl.
of een gezaghebber te Gèsèr, die wordt bijgestaan
Christenen. In de vlottende bevolking leveren
door een te zijner beschikking gestelden post
ook Tobéloreezen en Galélareezen hun aandeel;
houder.
Middelen van bestaan der bevolking van de
deze menschen houden zich hoofdzakelijk be
zig met het zoeken van boschproducten. De voor
ze eilanden zijn voornam, vischvangst (tripang),
naamste handelsproducten zijn tegenwoordig
het vervaardigen van kleine prauwen, zamelen
copra en gom-copal; de uitvoer geschiedt voor van agar-agar van de strandriffen en van schelp
namelijk door de Batjan Archipel Mij., zooals
dieren; de export is in handen van Chineezen.
tegenwoordig de naam luidt van de voormalige
Op het eiland Séran-laoet is^cen erfpachtsperBatjan-Exploitatie-maatschappij. Deze exploi i cpel, waarop kokospalmen.
teert ook de parelbanken, welke in eenige der \~X DAL Eilandje even benoorden Babar. Het
zeestraten worden aangetroffen.
telt slechts weinig bewoners, die zich vooral bo
BATJANSCH. Deze taal wordt nog slechts ge zig houden met geitenfokkerij. KJapperboomen
sproken door de eigenlijke Batjanners, die voorkomen op dit eiland niet voor,
nl. wonen in de kampong Amasing. De bewoners,
DJAILOLO., District van de onderafdceling
van Laboeha, wier voorouders reeds in het begin
Halmahéra, afdeeling Tèrnate, residentie Am
der 17de eeuw tot het Christendom overgingen,
boina, waarin de voormalige districten Sidangspreken het Molukken-Maleisch. Overigens is Ba oli en Dodinga tegenwoordig ook zijn opgeno
tjan grootendeels bewoond door menschen, die
men. Het districtshoofd, dat evenals dc andere
afkomstig zijn van andere Moluksche eilanden,
districtshoofden op Halmahéra geen afzonderlij
als Tèrnatanen, Tidoreczen, Makjanners, Galéken titel meer voert, is gevestigd in de kampong
lareezen, Tobéloreezen, enz. Deze spreken onder
Djailolo, welke in de onmiddellijke nabijheid van
elkander hun eigen taal, terwijl lieden met ver het strand is gelegen en bestaat uit een achttal
schillende moedertalen zich tegenover elkaar be zeer kleine gehuchten. Djailolo is tevens stand
dienen van hctTèrnataanseh of van het Maleisch;
plaats van den controleur der afdeeling. Er is
in den laatsten tijd wordt Maleisch meer en meer
een nieuwe aanlegsteiger gebouwd, vlak bij het
gebruikt.
civiele en militaire etablissement. De baai van
De in het oorspr. art. opgegeven voorbeelden
Djailolo vormt een, voor het grootste deel van
van den „averechtsen” genitief, eoesue mata (te het jaar veilige ligplaats voor schepen, waar ook
pel), tangan ali (handpalm), leze men soenoc made grootste booten der K. P. M. kunnen ankeren.
!(ana en tangan atina/
Enkele gevaarlijke riffen zijn op primitieve wijze
r ] BÈLANGBÈLANG. Een der eilanden van de
met baken aangegeven. In de districtshoofdplaats
Obigrpep, jhans behoorende tot de residentie
is thans een zendeling gevestigd van de UtrechtAmboina, afd. Tèrnate, onderafdeelingBatjah;
sche Zendingsvereeniging; de Tobaroe of zooals
Éét is in erfpacht uitgegeven aan de Belang- Be zij zich zelve noemen Tabaroe van Boekoematiti
lang Cultuurmaatschappij en geheel met kokos en die van het gehucht Domato, bij Sidangoli,
palmen beplanj/r
zijn voor het grootste deel reeds tot het Christen
■l BOELI (MABOELI) (BAAI VAN). Van de in
dom overgegaan. Ook in het aangrenzende dis
het oorspr. art. genoemde, aan de kust gelegen
trict Sahoe breidt het aantal bekeerlinge!i zich uit.
afscheepplaatsjes Boeli en Ma ba, wordt Boeli
Djailolo is door een goeden weg verbonden mot
tegenwoordig aangedaan door de schepen der
Sosoepoe, hoofdplaats van het district Sahoe;
K. P. M/
deze weg heeft verschillende zijtakken, o. a. naar
BABAR-EILANDEN. Eilandengroep, vormenKaoe aan de Oostkust van het schiereiland; van
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daar kan men verder langs een grootendeels be
hoorlijk pad naar Tobélo komen. Ook de kam
pongs langs de baai zijn door een breed voetpad
met elkander verbonden.
DOBO. Hoofdplaats van de onderafdeeling
Aroe-eilanden, afdeeling Zuid-Eilanden, resi
dentie Amboina en standplaats van een gezag
hebber. Het parclvisschersbedrijf wordt tegen
woordig uitgeoefend door de firma Schmidt en
Jeandel te Makassar, met 25 loggers./'
DODINGA. Vroeger district, thans behoorende
tot het district Djailolo, onderafdeeling Halmahéra, afdeeling Tèrnate, residentie Amboina. De
Christen-kampong Domin (Tomani) is gevoegd
bij Pasirpoetih en vormt geen afzonderlijke
kampong meer. De Gorapsche kampong Bobane-Igo is, sedert Halmahéra onder geregeld
bestuur werd gebracht, weder op haar oude plaats/
hersteld. Deze is thans door een weg met Dodinga verbonden, zoodat men den smallen land
tong, die het Noordelijk schiereiland met het
centrum van Halmahéra verbindt, in drie kwar
tier kan oversteken. De kampong Bobane aan de
Kaoebaai bestaat niet meer.
DODINGA-BAAI. Deze aan de W. kust van
Halmahéra indringende baai is zoo ondiep, dat
vaartuigen van geringen diepgang toch altijd ver
uit den wal moeten blijven; bij eb kunnen kleine
prauwen zelfs niet aan land komen. '
/ GALÉLA. District van de onder/fdeeling Hal
mahéra, afdeeling Tèrnate, residentie Amboina.
Het voetpad om het meer Akélamo is ver
breed en sedert 1922 geschikt voor lichte voer
tuigen. Het bestuur berust bij een districtshoofd,
die, zooals tegenwoordig ook elders op het eil.
Halmahéra, geen afzonderlijken titel voert.
GAMKONORA. Vroeger district, thans be
hoorende tot het district Iboe, aan de Westkust
van het Noordelijk schiereiland van Halmahéra;
zie IBOE/
“
? GANÉ,^ vroegere spelling GAANE. District,
behoorende tot het ressort Wéda, onderaf
deeling Halmahéra, afdeeling Tèrnate, resi
dentie Amboina. In dit district liggen 33 kam
pongs, waarvan de voornaamste zijn Batoelak, Sakéta, Ganédidalam, Ganédiloear; do
beide laatste zijn door een breed bergpad met elk
ander verbonden. De bevolking is in hoofdzaak
Mohammedaansch, doch er zijn ook heidenen
onder; in het binnenland is nog een zwervende
stam, Toegoetil, waarvan het aantal menschen
niet met eenige nauwkeurigheid bekend is. On
der de houtsoorten verdient ijzerhout vooral ver
meld te worden. De bevolking heeft veel klapperboomen en uit do dorpen Batoelak/ Sakéta
en Mafa wordt copra geëxporteerd.,/
GÉBÉ. Naast de bijna geheel Mdliammedaan8cho bevolking van dit eiland, verblijven er en
kele Ambonsche Christenen en een drietal Chi' neczen; zij heeft veel aanraking met die van Patani en Sorong. Aan de Noordoostzijde liggen
de kampongs Ketjepi, Sanafi en Oeméra; de
beide eerste loopen in elkaar. Vóór Mei 1923 was
Ketjepi de standplaats van een onderdistrictslxoofd, doch de post is thans opgehoven; het ei
land ressorteert nu onder het district Wéda, onderafd. Halmahéra, afd. Tèrnate, residentie Am, bolna^/'
(l ■!; ' GÈSÈR of GISSÈR. Eiland, bestaande uit koraalzand; in het midden is een, bij eb grooten
deels droogvallende lagune. Het handelsplaatsje
Supplement.
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Gèsèr is tegenwoordig standplaats van een con
troleur, hoofd der onderafdeeling Oost-Séran,
Sérail-laoet en Goram, afdeeling Séran, residentie
Amboina.
De bevolking bestaat uit een vermenging van
Séranners, Amboineczen, Bandaneezen, en voorts
uit 4; 400 Vreemde Oosterlingen. Reeds tijdens
de O. I. C. hebben zich te Gèsèr C'hineezen ge
vestigd; het plaatsje heeft zich al van ouds ont
wikkeld tot het belangrijkste handelscentrum van
Séran. Belangrijke uitvoerproducten zijn agaragar, die op de riffen rondom de Séran-laoet eilan
den in groote hoeveelheid voorkomt, verder co
pra, damar, en verschillende soorten schelpen;
vroeger was er ook geregelde uitvoer van hout.
/1 Straat Gèsèr is door de riffen en den sterken
stroom (4 tot 7 mijl) alleen bij dag te passeeren.
7 GOERAPIN. Voormalig kroonlandschap va^n
Tidore, thans een kleine kampong aan de West
kust vahjiet Tidoreesche gedeelte van Halmahéra/4
GÓRAITJI (GORAH ITJI). Deze eilanden
groep behoort thans tot de residentie Amboina,
afdeeling Tèrnate. De voornaamste eilandjes zijn
Siko, Gafi, Laig o ma, Tamako mafatoe, Goenange,
Uaihet.en"Tolimaoe. Bijna alle grond op deze ei
landjes is beplant met klapperboomen; naarmate
deze product beginnen te leveren, neemt de be
langrijkheid der eilanden toe. Sagopalmen heb
ben voor de bevolking veel minder beteekenis
dan vroeger, evenals de vogelnesten op de klip
pen van Gafi. Goenange wordt nu en dan bezocht
door een schip van de K. P. M. voor de verscheep
van copra.
De op de kaarten vermelde naam Goemorga,
voor een dezer eilanden, is bij de bevolking niet
bekend. Op Siko, Laigoma, Tamakomafatoe,
Lailai en Talimaoe zijn vestigingen van een blij
vende bevolking, voornamelijk herkomstig van
Makian; op Laigoma en Gafi zijn ook nederzettin
gen doch van een zeer gering aantal menschen.
^/GOEROEAH. Zie WA1LORO.
i=/GOEROEAPIN
(GOEROEAH-PIN).
Voor
naamsïè"k'a'mpÖïig op de Kajoa-eilanden, stand
plaats van een onderdistrictshoofd. Bij deze
•kampong sluit een vestiging aan van Badjo’s,
die zich echter slechts weinig met de overige
bewoners vermengen. Het totaal aantal zielen
bedraagt ongeveer 900, welk aantal gestadig
toeneemt. Sedert 1917 heeft Goeroeapin een
volksschool. De inheemscho bevolking verbouwt
rijst op droge gronden, maïs, en plant tegen
woordig ook klappers aan. De Badjo’s vinden
hun bestaan in vischvangst (tripang) en het za
melen van schelpen en schildpad.
Hoewel het vaarwater voor de kampong door
een uitgestrekt rif wordt beschut, is hot door rif
fen en ondiepten moeilijk bevaarbaar; in den
Westmoesson is Goeroeapin soms dagen achterocn nigféjjiet een prauw te bereiken of te ver
late a/j
GÖRAM-EILANDEN. De bewoners van deze
tot de residentie Amboina, onderafdeeling Séran,
behoorende eilanden, ruim 8000 zielen sterk, ver
bouwen aardvruchten, hier en daar tabak, ge
teeld voor de inlandsche markt, en hebben aan
plantingen van klapperboomen en muskaat
noten boomon voor den handel in copra en
muskaatnoten. Onder de houtsoorten verdient
yzerhout afzonderlijke vermelding.
Do Goram-groep vormde vroeger met de Wa19
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GORAM-EÏ LANDEN—-CREMER (JACOB THEO DOOR).

toebéla-eilanden, Téon en een gedeelte der Kaieilnnden. het rijkje Amar onder een eigen ra
dja. In 1911 werd diens gebied beperkt tot het ei
land Manowoko; maar niettemin wordt ook
thans, elders in zijn voormalig rijk, zijn supre
matie nog altijd erkend.'
/) IBOE. District varf de onderafdeeling HalFcra, afdeeling Tèrnate, residentie Am boina,gelogen aan de Westzijde van het Noordelijk schier
eiland van Halmahéra. in welk district ook is
opgenomen het voormalige district Gamkonora,
onder een districtshoofd gevestigd te ToengoeteSocngi. In het Zuidelijk deel wonen de Waioli,
dïé- vroeger verspreid waren langs de kust, thans
vcrccnigd in kampongs, waarvan de voornaam
ste zijnTobélo, Bataka, Baroe, Tabobo, met nog
drie kampongs over de grens in het district Sahoe, die alle bij de kust zijn gelegen bezuiden
Gamkonora. In het binnenland hebben zij nog
twee dorpjes ten Z. O. van Baroe, benevens één,
Saraoe, ten N. van Gamkonora aan den weg
naar Iboe. Een gedeelte van deze Waioli is tot
het Christendom overgegaan.
De Tobaroe, of zooals zij zich zelf noemen Ta
baroe, wonen in het Noordelijk deel van het dis
trict, tegenwoordig allen in kampongs vereenigd.
Aan de kust en langs de Iboe-rivier wonen Chineesche handelaren en Tèrnatanen en ook tot
den Islam overgegane Tabaroe, in de kampongs
Toengoete-Tèrnate, Gamlamo en Gam-Itji. De
eigenlijke Tabaroe-nederzettingen ToengoeteSoengi, Kië-Itji, Toengoete-Goin e. a., liggen iets
meer het binnenland in; ze zijn onderling en met
Toengoete-Tèrnate door een behoorlijken weg
verbonden. Reeds sedert eenige jaren zijn onder
de Tabaroe zendelingen werkzaam, doch het aan
tal bekeerlingen is niet groot. Naar eigen over
levering dezer „nieuwe menschen” (To baroe)
zijn zij inderdaad afkomstig van Selébès (Manado)
en met vlotten naar Halmahéra’oVergestoken.
In het district Iboe liggen de volgende meer
tjes: Telaga Gam-Itji, Telaga Baretta, genoemd
naar den kapitein van den Generalcn staf van
dien naam, die deze streek verkende, en Telaga
Tokoeoko: de laatste twee hebben geen verbin
ding met de Iboe-rivier. Men zie overigens voor
dit district ook op GAMKONORA, Deel lyr
-'-'jTJAPALOELOESTRAAT. Deze straat 'loopt
tusschen de eilanden Mangoli en Taliaboe van
de Soela-^ro.ep.-De stroomsnelheid bij springtij
wordt geschat op 12 a 14 zeemijlen; de sche
pen der K. P. M. maken van dit vaarwater geen
gebruik. De doorvaart wordt alleen mogelijk ge
acht bij kentering van het getij./
f) .p ty) WAILORO. Het op de kaaien als Goeroeah
■'
'
aangegevene eilandje, behoorende tot het onderdistric-t Kajoa, district Makian, afdeelirig Tèïv
nate, residentie' Amboina, is bij de bevolking be
kend onder den naam Wailoro; met het woord
goeroeah noemt zij elke beschutte ankerplaats.
Hoewel op dit eiland aan de kusten hier en daar
klappers zijn aangeplant, is het toch van weinig
of geen belang; voor vestiging schijnt het on
geschikt/
j .
V - CREMER (JACOB THEODOOR)/' Geboren te
Zwfille,.30 Juni 1847, overleden in de Boerhaavekliniek te Amsterdam, 14 Augustus 1923. Cremer, die een der eersten uit onze landshistorie,
van voortreffelijken aanleg, geest en gemoed,
is genoemd geworden, heeft zich zelf gevormd;
zijn schoolonderwijs, eerst te Zwolle, daarna te

Oostcrbeek en tot besluit aan het Instituut Vctli’ake ie Arnhem, was op zijn zestiende jaar afgeloopen. Toen kwam hij als jongste bediende
op het kantoor van den Heer C. Balck, expedi
teur cn agent van de Kölncr en Diisseldorfer
Dampfschiffahrt Gesellschaft en van do Arnhemsche Stoombootreederij. Een kleine twee
jaar later verkreeg hij een plaats te Rotterdam
op het kantoor van de firma A. Ellerman, welke
commissiehandel in Oost-Indische producten en
groothandel in vlas en lijnzaad op Ierland dreef.
In 1867 wist hij zich bij vergelijkend examen een
plaatsing te verwerven bij de Ncderlandsche
Handel-Maatschappij, die hem in 1868 uitzond
naar Nederlandsch-^idië, waar hij spoedig ge
legenheid vond zijn talenten te ontplooien en
van zijn groote begaafdheid te doen blijken. Op
verzoek van de Handel-Maatschappij zelf ging
hij in 1871 over naar de Deli-Maatschappij. In
de naastvolgende tien jaren heeft hij niet alleen
de belangen dezer maatschappij behartigd, maar
ook die van de nog betrekkelijke weinige an
dere ondernemingen, die toen in het Delische
waren gevestigd, en zelfs van zeer vele die er
in de naaste toekomst zouden komen; want het
is Cremer geweest, die met groote stuwkracht
het heele land van Deli„yooruitbracht, maat
schappelijk en economisch, waardoor de arbeid
er de beste kansen kreeg om te slagen en deze
streek van Sumatra’s Oostkust kon opbloeien
tot het groote, alom bekende cultuurgebied.
Het was in die jaren in het Delische voor de
ondernemers d e groote moeilijkheid om arbeiders
te krijgen en vooral ze te behouden en in hunne
concurrentie ontzagen zij zich in tijden van ge
brek aan koelie’s niet, om ze elkander af te
winnen. Reeds in 1872 werden bij „Algemeen
Politiereglement voor Inlanders” de arbeiders
strafbaar gesteld, die zonder behoorlijke redenen
het huurcontract verbraken of weigerden te
arbeiden, doch deze poenale sanctie kon de moei
lijkheden niet verhelpen. Toch is er toen reeds
in de Tweede Kamer op aangedrongen die straf
bepalingen op te heffen; Cremer heeft toen in
zijn „Een woord uit Deli tot de Tweede Kamer
der Staten-Generaal”, niet in den handel, ge- .
drukt bij G. van Tyen en Zonen te Amsterdan\/J‘
1876 (in 1916 herdrukt ter Drukkerij Plan tij n^
Amsterdam), met klem betoogd, welke nadoelen
daarvan het gevolg zouden zijn; en in hetzelfde
jaar maakte hij een ontwerp voor een koelie
ordonnantie, hetwelk hij met een verzoekschrift
indiende bij den Gouverneur-Generaal. De in
1880 in werking getreden Koelie-Ordonnantie
voor de Oostkust van Sumatra kwam in lioofdzaken met het ontwerp van Cremer overeen.
Eerst toen hij Minister van Koloniën was kon
hij doorvoeren, dat de berechting van de over
treders niet meer te Batavia behoefde te ge
schieden, doch tot de competentie kwam van
de locale justitie-ambtenaren, een maatregel,
welken hij van den aanvang af noodig had ge
acht. De tijd heeft wel geleerd, dat Cremer goed
had gezien; want hoe ook in de laatste halve
eeuw de. meeningen omtrent de verhouding tus
schen werkgever en werknemer, tusschen land
bouwondernemer en contraet-koelie mogen zijn
veranderd, niettemin is wel gebleken, dat zelfs
nu, na ruim veertig jaren, de poenale sanctie
nog niet en stellig niet opeens kan worden
gemist.
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In 1880 keerde hij naar Nederland terug.
Was een jaar te voren op zijn initiatief in Indië
de Deli-Plantersvereeniging opgericht, in Hol
land trachtte hij aanstonds belangstelling te
wekken voor de Indische zaak in het algemeen
en voor Deli in het bijzonder, o. a. door zijn
brochure „De toekomst van Deli, Eenige op
merkingen”, Leiden Gualth. Kolff, 1881. Als
een der resultaten van zijne bemoeiingen, kwam
de Deli-Spoorweg-Maatschappij tot stand, waar
van hij zelf de eerste directeur werd, en kort daar
na de Nederlandsch-Indische Landbouw Maat
schappij, waarmede de in 1884 dreigende de
bacle in de suikerindustrie werd bezworen. De
Regeering benoemde hem daarna tot ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Niet alleen echter de Indische belangen had
den Cremer’s aandacht, evenzeer de behoeften
in het vaderland zelf; daarvan kunnen getui
gen de door zijn arbeid en invloed in 1891 op
gerichte „Nederlandsche Fabriek van Werk
tuigen en Spoorwegmaterieel genaamd Werk
spoor” en de Nederlandsche ScheepsbouwMaatschappij, opgericht in 1894. Voor Indië ver
dient dan weer vermelding de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij; en naast deze groote licha
men danken tal van andere hun ontstaan aan het
initiatief, de hulp of den arbeid van dezen werker.
Na zijn terugkomst in Nederland begint ook
al spoedig zijn politieke loopbaan; in 1881 werd
hij als candidaat van de kiesvereeniging Bur
gerplicht te Amsterdam gekozen tot afgevaar
digde voor de Tweede Kamer, en gedurende
dertien jaren heeft hij het lidmaatschap van de
Kamer bekleed.
In JS97 werd Cremer Minister van Koloniën
in het kabinet Pierson. Onder zijn minister
schap kwamen o. a. tot stand, de regeling van de
opiumregie met gelijktijdige opheffing van het
vroegere pachtsystecm, een mijnwet voor Ned.Indië, de zoogen. gelijkstelling van Japanners
met Europeanen; het was ook onder Minister
Cremer, dat er een rechtstrecksche spoorweg
verbinding kwam tusschen Priok en Batavia
met het Oosten van Java, cfat Roerabaja .zijn
waterleiding kreeg, dat langs Atjéh’s Noord- en
Oostkust een stoomtramdienst werd ingesteld.
Voor de nationale welvaart en niet minder voor
de positie van Nederland en Indië beide in de
internationale verhoudingen, is het wellicht van
meer beteekenis nog geweest, dat hij de Kon.
Ned. Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Ned.-Indië heeft weten te be
schermen tegen mededinging op eigen terrein
van de Amerikaansehe petroleumindustrie, die
terreinen in Indië zocht en ondcrhnndclingen
voordo om de petroleumonderneming Moeara
Enim te knopen. De Koninklijke was toen nog
lang niet het machtige lichaam van nu; Cremer
voorzag dat zij, als haar gevaarlijke concurrent
in Indië eenmaal vasten voet had gekregen, den
strijd niet zoude hebben kunnen volhouden, en
wist de transactie te voorkomen.
Nadat hij in 1901 als minister was afgetreden,
keerde hij weer terug tot zijn vorigen arbeid bij
verschillende maatschappijen, met welke hij, vóór
hij het ministerschap aanvaardde, de financieele
betrekkingen had verbroken. In 1905 keerde hij
nog eens terug naar Indië, waar hij in 1883, dus
na zijn eerste verblijf aldaar, ook nog voor korten
tijd had vertoefd, tloe de toestanden in het De-
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lisehc in die jaren waren veranderd, kan reeds
blij ken uit den titel van een geschriftje, waartoe
deze derde reis hem inspireerde, „Per automo
biel naar de Batakhoogylakte.”
In 1907 teruggekeerd in het vaderland, kwam
hij wederom bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, nu als haar president, en leidde de be
langen van dit handelslichaam gedurende een
vijftal jaren. Toen deze periode was verstreken,
vestigde hij zich op het bekende landgoed Duin
en Kruidberg, waar hij zijn krachten o. a. wijdde
aan den arbeid voor de stichting van het Koloni
aal Instituut te Amsterdam, waarvoor hij de
plannen in overleg met Dr. H. F. R. Hubrecht had ontworpen, en tevens aan den par
lementairen arbeid, want in 1921 was hij ge
roepen geworden tot het lidmaatschap van de
Eerste Kamer der Staten Generaal. In 1913 was
hij ook nog weer in Indië.
Zoo bleken de jaren al heel weinig vat te heb
ben op de werkkracht van dezen man; toen hem
op zijn zeventigsten verjaardag een grootsche
huldebetuiging werd gebracht, sprak van de
waardeering voor die werkkracht wel heel dui
delijk het opschrift van een, hem namens tal
van maatschappijen en ondernemingen aange
boden gedenkpenning, welk opschrift luidde:
Vijftig jaren zegenrijke arbeid voor de welvaart
van Nederland en Indië.
De tijd van rust was na die halve eeuw voor
Cretner nog niet gekomen. Nog eens deed het
vaderland een beroep op hem; de Regeering toch
zag in hem den juisten man voor de in dat tijds
gewricht zeer moeilijke en delicate taak, om
haar te vertegenwoordigen te Washington; een
delicate taak, want Amcrika’s stemming ten op
zichte van het in den wereldoorlog neutraal ge
bleven Nederland was verkoeld in dezelfde mate
als de gemoederen warmer waren geworden door
de deelname aan den strijd, en de Belgische pro
paganda voor „herkrijgen” van het „afgestane”
Limburg enz., begon in Amerika weerklank te
vinden. Dat Cremer deze moeilijke taak, welke
■ hij op zijn 71c jaar nog aanvaardde, tot een ge
lukkig einde heeft gebracht, is wel duidelijk
gebleken uit de woorden, die Minister Colijn sprak
toen vier jaren later op het kerkhof Westerveld
bij Santpoort de laatste eer aan Cremer werd
bewezen: „Wat hij in Amerika verricht heeft is
slechts aan weinigen bekend; maar ik wensch te
getuigen, dat hij daar misschien den grootsten
dienst aan den Lande heeft bewezen, dien hij
bewijzen kon. In die moeilijke periode, volgende
op het sluiten van den wapenstilstand, is hij er
in geslaagd het volk aan de overzijde van den
oceaan te doordringen van het besef, dat Nederland’s recht onomstootelijk vaststaat.”
In Amerika werd Cremer ernstig ziek, doch
in 192U kon hij toch naar Nederland terugkeeren.
Volledig herstel heeft die terugkeer niet meer
mogen brengen. Aan het boveneinde van zijn
grafsteen staat een wit marmeren obelisk, met
opschrift: Aan Jaeob Theodoor Cremer, een
man van groote bedrijve, besogne, memorie en
directie, ja singulier in alles, is dit gedenkteeken
toegewijd door het dankbare Deli.
Een volledige lijst van Cremer’s geschriften
is opgenomen achter zijn levensbericht van de /
hand van Dr. C. J. K. van Aalst, in de Handelin-/
gen van de Maatschappij der Nederlandsehe Let
terkunde te Leiden, 1923—192-U
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IMMIGRATIE.

Jpf^IMMIGRATIE. De immigratiedienst in Ned.Jndië bestaat in zijn tegemvoordigen vorm se
dert 1 April 191S. Tevoren waren de toelating en
vestiging ook reeds gebonden aan wettelijke voor
schriften. De uitvoering daarvan behoorde tot
den werkkring van eene der afdeelingen van
het Departement van Justitie te Weltevre
den^
Bij een rondblik naar andere, ook moderne
Westersche landen valt te constateeren hoe, na
de economische schommelingen en politieke
stroomingen, welke de wereldoorlog na zich
sleepte, het immigratievraagstuk in stijgende
mate de aandacht eischte. Konden die landen,
beschikkende over ruime machtsmiddelen en
uitgerust met eene intensief doorgevoerde admi
nistratie, zich in normale tijden bepalen tot
maatregelen van repressieven aard tegenover ongewenschte vreemdelingen, door de veranderde
omstandigheden werd alom meer en meer de be
hoefte gevoeld aan meer preventief werkende en
verscherpte bepalingen ten aanzien van personen,
die uit een politiek of economisch oogpunt ge
acht kunnen worden niet tot het welzijn van het
land te zullen bijdragen. liet verst in dit opzicht
ging Amerika met o. m. de limiteering van het
jaarlijks toe te laten aantal immigranten. Vinden
politieke agitators met extremistische ideeën
bezield, in Westersche landen veelal een bodem,
door eeuwenoude cultuur voor hunne experimen
ten weinig gevoelig, de feiten leeren hoe zij -het
oog hoopvol op het Oosten gericht houden. Voor
een gebied als Ned.-Indië, verkeerende onder
zoozeer van Westersche landen afwijkende om
standigheden, valt de noodzakelijkheid van
eene wettelijke regeling van de landing, de toe
lating en de vestiging en daarmede het belang van
een immigratiedienst, bezwaarlijk in twijfel te
trekken. Dat een voortdurend toezicht op vreem
delingen geboden is, werd dan ook in Ned.-Indië,
evenals elders in het Oosten, ingezien. In alle om
liggende landen, met uitzondering van China,
worden bepalingen van nagenoeg gelijke strek
king aangetroffen. Hoezeer de immigratie in een
gebied als Ned. -Indië kan worden beïnvloed door
elders heerschende ongunstige maatschappelijke
omstandigheden blijkt, om een tweetal voorbeel
den te noemen, uit den exodus van Russen, die
na de omwenteling hun land verlieten en uit de
omvangrijke Chineezenemigratie uit Zuid-China
in 1921, als een gevolg van den aldaar toen op
tredenden hongersnood. Beide gevallen van land
verhuizing op min of meer aanzienlijke schaal
vonden duidelijk weerspiegeling in de immigran
tencijfers van Indië, waarvan aan het slot van
dit artikel een overzicht wordt gegeven.
Aangezien immigranten van Chineeschen
landaard circa 80 % uitmaken van de jaarlijks in
Indië binnenkomende vreemdelingen, is het van
belang hier te vermelden, dat het emigratiegebied van China zich uitstrekt over Zuid-China
en wel over de provincie Kwantoeng en het Zui
delijk gedeelte van Foehkian, een gebied dat door
zijne natuurlijke gesteldheid de bevolking dwingt
tot rusteloozen en harden arbeid. Misoogsten,
veroorzaakt door droogte of stortvloeden, drijven
meermalen een deel der bewoners in de eerste
plaats naar de aangrenzende provincie Kiangsi.
Uit genoemde Zuidelijke provinciën nu zijn ook
nagenoeg alle in Ned.-Indië verblijf houdende
Chineezen afkomstig. Onder het Nederlandsch

bestuur kwamen en komen ook thans nog velen
dezer immigranten tot welstand.
Alvorens eene beknopte bespreking te geven
van de vroegere en huidige immigratiewetge
ving. zij opgemerkt, dat deze er zooveel mogelijk
op ingericht is, eenerzijds bonafide immigranten,
die er toe kunnen bijdragen Indië tot verdere
ontwikkeling te brengen, zoo min mogelijk be
lemmeringen in den weg te leggen en anderzijds
personen, die uit een politiek, economisch of so
ciaal oogpunt ongcwenschte elementen zijn, den
toegang te beletten of een verder verblijf te ont
zeggen. Het relatief geringe percentage van nicttoegelatenen wijst op de gunstige preventieve
werking der bepalingen, terwijl uit de vrij aanzien
lijke getalsterkte der immigreerende vreemde
lingen nochtans valt af te leiden, dat van een
strem menden invloed niet kan worden gesproken.
Vroegere regelingen. Artikel 105
van het Regceringsreglement van 1854 bepaalde
dat, met uitzondering van de van Rijkswege naar
Ned.-Indië gezonden personen, zich niemand
aldaar mocht vestigen zonder schriftelijke ver
gunning, op Java en Madoeni van den Gouver
neur- GeneraalT'ëlclers van den hoogsten ge wes
telijken gezaghebber. Alle vorige reglementen
hielden bepalingen van ongeveer dezelfde strek
king in. De voorschriften betreffende de toela
ting berustten op het tweede lid van het aange
haalde art. R.R., bepalende, dat de voorwaarden
van toelating bij algemeene verordening zouden
worden geregeld. In 1800 kwam eene algemeene
maatregel van bestuur tot stand regelende de
toelating in Indië van Nederlanders, andere Euro
peanen en met dezen gelijkgestelden. Deze rege
ling werd in 1871 vervangen bij een K. B. waar
uit twee ordonnanties voortvloeiden, de eene
voor Nederlanders, andere Europeanen en met
dezen gelijkgestelden, de andere voor Oostersche Vreemdelingen en met dezen gelijkgestelden.
In algeineenen zin bleef de regeling in evenbedoelde ordonnanties vervat voor Java en Madoera tot 1912, voor de Wester-afd. van Bornéo,
v. z. v. Oostcrsche vreemdelingen betreft, tot
1913 en voor overig Ned.-Indië tot April 1918
van kracht. O. m. was bepaald, dat Nederlanders
en vreemdelingen zich by het Hoofd van plaat
selijk bestuur moesten aanmclden om te doen
blijken wie zij waren en met welk doel zij in Indië
kwamen, waarna een toelatingskaart, behoudens
nadere verlenging gedurende zes maanden geldig,
kon worden uitgereikt. Die kaart gaf den wetti
gen houder het recht zich in de voor den algemeenen handel geopende havens en voorts op de
plaatsen of in de streken daarop afzonderlijk ver
meld op te houden. Mede kon eene, gedurende
twee jaren geldige vergunning tot reizen worden
bekomen, terwijl ten aanzien van eene vergun
ning tot vestiging het bovenvermelde voorschrift
van art. 105 R. R. gold. Weigering van een ver
gunning tot vestiging of het niet bezitten van
geldige toelatingspapieren had voor den betrok
kene tengevolge een bevel om Ned.-Indië binnen
een vastgestelden termijn te verlaten. Tenzij met
eene afzonderlijke vergunning van het Hoofd van
plaatselijk bestuur waren Oostcrsche vreemde
lingen ten slotte verplicht in bepaalde wijken
verblijf te houden.
Eene herziene regeling ten aanzien van Neder
landers en vreemdelingen werd in 1911 vastge
legd in het „toelatingsbesluit”, nader uitgewerkt
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in de „toelatingsordonnantie”. .Deze regeling
hield o. m. middelen in tot wering van ongewenschte elementen en wees een beperkt aantal
ontschepingshavens aan, terwijl als schakels tusschcn de landing en de toelating werden ingelascht de vergunning tot ontscheping en het on
derzoek door eene immigratiecommissic.
Tegenwoordige regelingen. Het
toelatingsbeslnit. Ten slotte werden
alle bepalingen herzien bij het, bij K. B. van 15
October 1915 no. 32 (Ind. Stb. 1910 no. 47) vastgestclde en behoudens wijzigingen ook thans nog
van kracht zijnde .,toelatmgsbesluit" (T. B.), uitgewerkt in de „toelatingsordonnantie” (T. O.),
Ind. Stb. 1917 no. 693, in werking getreden op 1
April 1918. Van het bepaalde bij art. 20 van het
T. B. werd sedert gebruik gemaakt om, ter ver
zekering eener goede werking, de noodige nadere
voorzieningen te treffen. Deze zijn vastgelegd in
enkele afzonderlijke ordonnanties. Het 'I'. B. be
vat nagenoeg dezelfde hoofdbeginselen als het
besluit van 1911. Onderworpen aan de toelatingsbepalingen zijn Nederlanders, niet uit in Indie
gevestigde ouders geboren, noch ingezetenen van
Ned.-Indie zijnde, en vreemdelingen, die niet zijn
ingezetenen van Ned.-Indie. Bij aankomst in een
der voor de ontscheping aangewezen havens
wordt door den gezagvoerder van het schip aan
den aanwezigen ontschepingsamb tenaar een
lijst overgelegd van de aan de immigratiebepaIingen onderworpen passagiers. De ontsche
pingsamblenaar voorziet de immigranten van
eene, eventueel tevens voor de echtgenoote en
minderjarige kinderen geldige vergunning tot
ontscheping, welke aan eene betaling van
/ 100 onderworpen is. De betaling wordt niet
gevorderd van Nederlanders, terwijl zij, die Indie
binnen een door den Gouverneur-Generaal te be
palen termijn — bij de T. O. gesteld op zes
maanden — weder verlaten, op terugbetaling van
genoemd bedrag aanspraak kunnen maken. Bij
weigering der toelating heeft eveneens terugbe
taling plaats. De vergunning tot ontscheping
wordt, tenzij aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan, niet uitgereikt aan hen van wie blijkt
dat zij krankzinnig, idioot of lijdende zijn aan
eene besmettelijke ziekte of gevaarlijk voor de
samenleving, dan wel tengevolge van hun lichamelijken toestand waarschijnlijk armlastig zul
len worden. Passagiers le en 2e klasse op sche
pen van in de T. O. met name genoemde reederijen of stoomvaartmaatschappijen, die aan de
eischen voor toelating gesteld voldoen, kunnen
dadelijk eene vergunning tot ontscheping tevens
toelatingskaart bekomen met cdn geldigheids
duur als van gewone toelatingskaarten. Bij afgifte
van eene vergunning tot ontscheping behoort dit
stuk bij den secretaris der immigratiecommissic,
c. q. den fd. secretaris eener elders gevestigde
commissie, ter inwisseling tegen eene toelatings
kaart tc worden aangeboden. Gezinsleden worden
elk afzonderlijk van eene toelatingskaart voor
zien. Deze kaart is twee jaren geldig, terwijl hare
geldigheidsduur door het Hoofd van plaatselijk
bestuur twee keer met één jaar kan worden ver
lengd. In bijzondere gevallen van twijfclachtigen
aard kan een voorloopig-toelatingsbewijs met een
korten geldigheidstermijn worden uitgereikt.
Behalve om de redenen, welke tot weigering der
vergunning tot ontscheping kunnen leiden, wordt
de toelatingskaart geweigerd aan hen van wie

293

blijkt, dat zij van het plegen of bevorderen van
ontucht hun beroep maken; dat zij in een vreemd
land, waarmede een uitleveringsverdrag gesloten
is, veroordeeld zijn wegens een misdrijf waarvoor
krachtens dat verdrag uitlevering zou kunnen ge
schieden; dat hun het verblijf in Ned.-Indië is
ontzegd; verder aan hen, van wie niet blijkt
dat zij in het onderhoud van zichzelf en van
hun gezin behoorlijk kunnen voorzien en aan
degenen, die gevaar opleveren voor de open
bare orde en rust. Sedert 1921 behoort voorts
tot de aan vreemdelingen gestelde eischen het
bezit van een van Nederlandseh visum voorzien
buitenlandsch paspoort, waarvan vrijgesteld
zijn de uit China, de Straits Settlements en de
gefedereerde Maleische Staten geboortige Oostersche vreemdelingen, die werklieden zijn, ter
wijl sedert 1924 de mogelijkheid tot vrijstelling
van door den G. G. aan te wijzen groepen van
vreemdelingen is in het leven geroepen. Van de
opengestelde gelegenheid, om in buiten Ned.Indië gelegen havens toelatingskaarten door amb
tenaren van den N.-I. immigratiedienst te doen
uitreiken, werd gebruik gemaakt om in Singapore een immigratiekantoor in te richten; sedert
1 December 1922 is dit kantoor echter weder
opgeheven.
Vóór het verstrijken van den geldigheidster
mijn der toelatingskaart kan door den houder
eene vergunning tot vestiging worden gevraagd,
op Java en Madoera aan den G. G., in de Buiten
gewesten aan het Hoofd van gewestelijk bestuur.
De vergunning tot vestiging is onderworpen aan
eene betaling van / 10. Zij kan worden geweigerd
in het belang van de openbare rust en orde, wan
neer de belanghebbende niet behoorlijk in zijn
onderhoud kan voorzien of wanneer hij sedert de
toelating wegens misdrijf is veroordeeld. Weige
ring van de toelatingskaart of van de vergunning
tot vestiging, in het eerste geval met beroep op
het Hoofd van het gewest, heeft verwijdering
uit Ned.-Indië tengevolge. Personen die worden
aangetroffen zonder in het wettig bezit van gel
dige toelatingspapieren te zijn, worden naar be
vind van zaken alsnog daarvan voorzien, dan
wel verwijderd. Voor de in dit geval uit te reiken
toelatingskaart is verschuldigd / 100, tenzij de
bepalingen op de ontscheping zijn overtreden, in
welk geval de verschuldigde som / 150 bedraagt.
Eene toelatingskaart kan door den G. G. worden
ingetrokken in het belang van de openbare rust
en orde, waarop verwydering volgt. De iiumigratiebepalingen zijn niet toepasselijk op: van
Landswegc naar Ned.-Indië gezonden personen
met hunne gezinnen; consulaire ambtenaren met
hunne gezinnen; officieren en bemanning van de
tot de marine van eenige Mogendheid behoorende
schepen; gezagvoerders, officieren en schepelin
gen van koopvaardijschepen, tenzij bij aankomst
of tijdens het oponthoud van het schip het
dienstverband eindigt en voorts op hen, die in
Ned.-Indië hunne zeereis niet beëindigen.
Zij aan wie eene toelatingskaart of eene ver
gunning tot vestiging is geweigerd of wier toe
latingskaart is ingetrokken kunnen door het
Hoofd van plaatselijk bestuur onder politietoe
zicht of in verzekerde bewaring worden gesteld.
Overgangsbepalingen van het T. B. passen de
gevolgen der oude voorschriften bij den nieuwen
toestand aan. Met het oog op de nauwe economi
sche banden met de Straits Settlements is voor
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don Riau-archipel eene afwijkende bepaling ge
handhaafd, terwijl voor Chineezen, die onder vroe
gere regelingen een alleen ter Oostkust ..van _Suma tra geldige z.g. „soerat idzm ' konden ver
kregen, het bekomen van een toelatingskaart,
tegen betaling van een zegelrecht van / 1.50 is
gemakkelijk gemaakt. Dispensatie van de bepa
lingen van het T. B. kan door den G. G. worden
verleend.
De toelatingsordonnantie. Bij
de T. O. zijn als ontschepingshavens aangewezen
Tandjoengpriok. Scmarang en Soera ba ja-en 24
havens in de Buitengewesten. De T. O. bevat
voorts voorschriften ten aanzien van de afgifte
van verklaringen van ingezetenschap, noemt de
gevallen waarin de voor de ontscheping be
taalde som wordt terugbetaald (behalve in de
reeds vermelde gevallen, indien een vergunning
tot ontscheping werd uitgereikt aan hen, die eerst
na de landing kunnen aantoonen van de immigratiebepalingen te zijn vrijgesteld) en geeft
eene opsomming van de plaatsen (immigratie*
kantoren), waar de vergunning tot ontscheping
tegen eene toelatingskaart kan worden ingewis
seld. Zij schrijft verder voor het voeren van de in
ternationale seinvlag N. door immigranten-aanbrengende schepen: verleent den secretarissen der
immigratiecommissies de bevoegdheid om immi
granten, die niet aannemelijk kunnen maken voor
toelating in aanmerking te komen, onder politie
toezicht of in verzekerde bewaring te stellen;
regelt de samenstelling der immigratiecommissies en vermeldt ten slotte eene lijst van de
stoomvaartmaatschappijen, waarop het bij de
bespreking van het T. B. ten aanzien van passa
giers le en 2e klasse opgemerkte van toepassing is.
Verdere bepalingen. Eene afzonder
lijke ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb. 1917
no. 694, verklaart de bepalingen van het T. B.
niet toepasselijk op werklieden behoorende tot de
met Inlanders gelijkgestelden, die buitenslands
zijn aangeworven om voor het Land of op den
voet van eene bij koelie-ordonnantie voorge
schreven werkovereenkomst te arbeiden. Zij
behoeven, tenzij die bijzondere omstandigheden
ophouden te bestaan, noch eene vergunning tot
ontscheping noch eene toelatingskaart. Is de
werkovereenkomst gedurende drie achtereen
volgende jaren nageleefd, zoo kan, na de ont
binding ervan, aan bedoelde werklieden, mits
binnen een maand aangevraagd, eene met een
Landaard
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Nederlanders.........................................
Andere Europeanen............................
Japanners.............................................
Chineezen.............................................
Arabieren.................................................
Andere Oostersche vreemdelingen . .
Totaal vreemdelingen........................
Algemeen totaal.....................................

1.005
632
1.075
14.612
69
1.708
18.096
19.701
*) Van 1 April tot en met uit. December.

recht van ƒ 1.50 gezegelde toelatingskaart worden
uitgereikt. Voor onder dezelfde omstandigheden
in indië gekomen werklieden, die op tabakson
dernemingen een eigen tabaksveld gedurende
een geheelen oogst in bewerking hebben gehad,

een en ander ter beoordeeling van het Hoofd van
plaatselijk bestuur, geldt eene gelijke bepaling.
Eene vroeger geldende vrijstelling van panglongkoelies (in de afd. Bengkalis ter Oostkust van
Sumatra en in Riau en Onderh.) werd, ter bevor
dering van eene betere controle, noodig in ver
band met de minder gunstige arbeidstoestanden
oj) de panglongs, ingetrokken.
Eene andere ordonnantie (Ind. Stb. 1918 no.
92) werkt eene ten aanzien van vreemdelingen —
niet zijnde Europeanen of met Europeanen ge
lijkgestelden — in de afd. Tandjoengpinang en
Lingga en het buiten den Sumatra-wal gelegen
gedeelte der afd. Ivarimoen van de residentie
Riau en Onderh. geldende afwijkende bepaling
uit, in dien zin dat aan belanghebbenden een ver
gunning tot vestiging kan worden uitgereikt te
gen eene betaling van / 100, behalve indïen zij
kunnen aantoonen of aannemelijk maken bij het
in werking treden der ordonnantie reeds in het
omschreven gebied woonachtig te zijn geweest, in
welk geval slechts het normale recht voor eene
vergunning tot vestiging van / 10 behoeft te
worden voldaan. Weigering der vergunning kan
geschieden op dezelfde gronden, waarop de wei
gering van een vergunning tot ontscheping, .een
toelatingskaart of een vergunning tot vestiging
in het overige deel van Ned.-Indië steunt. Ook
kan aan de in genoemd gebied reeds op 1 April 1918
wonende vreemdelingen desgewenscht eene ver
klaring van verblijf worden uitgereikt.
De voor de verschillende immigratiepapieren
vastgestelde betalingen zijn gebaseerd laatstelijk
op art. 45 sub 2 der „Zegelverordening 1921”,
welke na de wijziging bij Lid. Stb. 1922 no. 570 in
het kort zegt, dat vergunningen tot ontscheping,
toelatingskaarten en vergunningen tot vestiging
zijn onderworpen aan een zegelrecht, gelijk aan en
strekkende ter voldoening van de bedragen, welke
onderscheidenlijk voor die stukken ingevolge de
desbetreffende regelingen zijn verschuldigd en
dat het aan zegelrecht betaalde wordt terugge
geven in de gevallen, waarin de teruggave der
vorenbedoelde bedragen bij de desbetreffende
verordeningen is voorgesehreven.
Sedert 1 Juli 1924 gelden nieuwe modellen
voor de immigraticformulieren, opgenomen in
Ind. Stb. 1924 no. 258.
De Inspectie van den immigra
tiedienst. Bij de, met het inwerkingtreden
op 1 April 1918 van het T. B. en de daarmede in
1919

1920

1921

1922

1923

3.063
1.540
1.119
18.254
205
2.468
23.586
27.249

. 5.444
2.396
1.099
22.658
673
3.132
29.958
35.402

4.528
1.910
896
44.857
825
4.860
53.354
57.882

2.695
1.018
659
31.640
906
3.187
37.410
40.105

2.342
1.016
783
34.019
702
2.765
39.285
41.627

verband staande regelingen samenvallende uit
breiding van den immigratiedienst over geheel
Nederlandseh-Indië, werd het voor eene uniforme
toepassingen vooreen nauwlettend toezicht wenschelijk geacht, de centrale leiding naar een af-
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zonderlijken dienst over te brengen. Deze ge
dachte leidde tot de instelling van de onder het
Departement van Justitie ressorteerende Inspectie
van den immigratiedienst, waarvan bij het O. B.
van 29 November 1917 no. 1 de werkkring, om
vattende in den ruimsten zin alle aangelegenhe
den op de immigratie uit het buitenland betrek
king hebbende, is omschreven. De dienstleiding
is in handen van den Inspecteur, Hoofd van den
immigratiedienst, aan wien adjunct-inspecteurs
zijn toegevoegd, alsmede het vereischte bureau
personeel. Het aantal immigratiekantoren staan
de onder het beheer van secretarissen der immigratiecoinmissies, vroeger ten getale van 4, werd
tot 25 uitgebreid. Onder elk der secretarissen te
Batavia, Soerabaja en Médan zijn twee tot drie
adjunct (vervangende)-secretarissen tewerkge
steld, terwijl op alle kantoren tolken voor de
Chinecsche taal en het benoodigde ondergeschikte
personeel aanwezig zijn. Tegen vacatieloon kan
ook van tolkendiensten ten behoeve van de
Japansche- en Arabische taal worden gebruik ge
maakt. Te Belawan (Médan), Tandjoengpriok,
Soerabaja, Semarang en Makassax—zijn immigrantenverblijven ingericht, waarin personen
aan wie de toelating is geweigerd of over wier
toelating niet aanstonds kan worden beslist, in
afwachting van hunne verwijdering dan wel toe
lating kunnen worden aangehouden. Benoodigd
politiepersoneel staat den immigratiedienst ter
beschikking. Behalve de secretarissen der imnrigratiecommissies ontvangen de ontschepingsambtenaren, administratief deel uitmakende van
het Departement der Marine, hunne instructies
van den Inspecteur van den immigratiedienst.
De tot den werkkring van het Departement van
Justitie behoorende werkzaamheden, rakende
politieke zaken, verbanningen en interneeringen,
zijn sedert 1924 bij het hoofdkantoor van den
immigratiedienst overgebracht. Door uitwis
seling van gegevens en gedachten werkt de
immigratiedienst, zooals voor de hand ligt, in
de eerste plaats samen met het „Kantoor voor
Chineesche zaken” en mode met het „Regeeringsbureau ter bestrijding van den z.g. handel in
vrouwen en meisjes”, terwijl uiteraard meermalen
overleg met consulaire ambtenaren plaats vindt.
C ij f e r s betreffende de immi
gratie. Van de immigratie in Ned.-Indië geeft
nevenstaande tabel van de in het tijdvak 1918 t/m
1923 in het bezit van toclatingspapieren gestelde
Nederlanders en vreemdelingen, een vergelijkend
overzicht ‘).
Van het in 1923 tocgelaten aantal immigran
ten waren alzoo 5.C % Nederlanders, 2.4 % an
dere Europeanen, 1.9. % Japanners, 81.7 %
Chineezen, 1.7 % Arabieren en G.7 % andere
Oostersche vreemdelingen. Wat de getalsterkte
van do aankomende immigranten betreft is Tan
djoengpriok (Batavia) de belangrijkste der ont8ehepingshavens. Ongeveer de helft van het to
tale aantal wordt te Batavia, Soerabaja en Médan
afgehandeld. In ronde cijfers beliep de opbrengst
aan zegelrecht op de verschillende immigratieformuliercn in 1922 / 930.000 en in 1923
/ 1.208.000, in welk laatste bedrag de kantoren te
Batavia, Soerojjaja en Médan respectievelijk een
aandeel hajkfen van / 239.000, / 174.000 en
/ 104.000./
*) Hieronder niet begrepen contract-koelies.

JAARBEURZEN TÈ _BANDOENG. • Ook aan
Nederlandsch-Indië is de groote Europeesche
oorlog niet ongemerkt voorbijgegaan: de ver
schillende verkeersbelemmeringen en de econo
mische moeilijkheden, welke allerwegen rezen,
stelden de geïsoleerde positie van dit tropische
eilandenrijk in een schril licht, waardoor de eco
nomische afhankelijkheid, waarin dit vrijwel uit
sluitend landbouwend gebied verkeert, in bijzon
dere mate de aandacht trok en scherper dan voor
heen werd beseft. Meer en meer won de overtui
ging veld, dat het, om aan dezen ongewenschten
toestand een einde te maken, noodzakelijk was de
totstandkoming van een eigen fabrieksnijverheid
zooveel mogelijk te bevorderen. Bijna alle denk
bare grondstoffen toch kan Nederlandsch-Indië
zelf leveren; indien ook de verwerking daarvan
op eigen bodem zoude kunnen geschieden, dan
ware niet alleen economische onafhankelijk
heid verkregen, maar zoude bovendien een nieu
we bron van bestaan zijn aangeboord voor de inheemsche bevolking, wier steeds groeiend zielen
tal de beduchtheid deed rijzen, dat beoefening
van den landbouw alleen op den duur niet vol
doende zou zijn om in aller behoeften te voorzien.
Als een der middelen, om wat reeds aan inheemsche nijverheid bestond tot- grooter activi
teit te prikkelen en de oprichting van nieuwe nijverheidsondernemingen te bevorderen, werd door
sommigen het houden van jaarbeurzen bijzonder
aanbevolen. Vermelding verdient in dit verband,
dat reeds in 1917 door de Afdeeling Handel van
het Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel in Nederlandsch-Indië het plan werd
voorgestaan om ook daar te lande tot het houden
van jaarbeurzen over te gaan. De tijdsomstandig
heden waren echter oorzaak, dat het destijds bij
plannen is gebleven.
De Indië-Weerbaar-dagen in 1918 brachten het
jaarbeursvraagstuk, aan de orde gesteld door den
heer Rhemrev, opnieuw naar voren. Het was te
Bandoeng, in welke stad men plannen koesterde
tot het houden van een z,g. pasar-malam, dat
zich een comité vormde om ook het jaarbeurs
vraagstuk in studie te nemen. Vooraanstaande
personen op financieel en industrieel gebied ble
ken sympathie voor een instituut van dien aard
in Indië te hebben, en daar het denkbeeld voor
verwezenlijking vatbaar leek, werd zonder lang
dralen met do voorbereiding aangevangen. Reeds
dadelijk werd door enkele belangstellenden een
fonds bijeengebracht als basis voor de verdere
actie.
Een voorloopig bestuur, waarin de heer K. A.
R. Bosscha, de voorzitter van het comité IndiëWeerbaar, een belangrijke rol heeft vervuld, stel
de in de maanden September en October 1918
statuten en huishoudelijk reglement vast, waarin
Bandoeng werd aangewezen als plaats, waar de
jaarbeurs zou worden gehouden, en in December
1918 benoemde de pas opgerichte vereeniging
„Nederlandsch Indische Jaarbeurs”, wier toen
malige voorzitter was de heer B. Coops, burge
meester van Bandoeng (later opgevolgd door den
heer M. H. Da mine), den heer B. J. Krol tot haar
secretaris.
De eerste algemeene vergadering vond plaats
te Bandoeng op 11 Januari 1919. Zij is waard ge
memoreerd te worden, omdat daarin feitelijk
voor het eerst algemeene bekendheid aan de
plannen werd gegeven; de vergadering werd, wat
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de hoofdpunten betreft, voor een fait accompli
geplaatst. Immers de statuten waren reeds dooi
de Regecring goedgekeurd en de vaststelling van
het huishoudelijk reglement, in de statuten aan
het bestuur voorbehouden, had reeds plaats ge
vonden, terwijl mede reeds was besloten tot de
stichting van een eigen permanent gebouw. Deze
gang van zaken vindt zijn verklaring in de eigen
aardige moeilijkheden, welke overwonnen moes
ten worden; snel besluiten en handelen bleek
vaak onvermijdelijk, wilde men spoedig tot een
resultaat komen.
Men draalde dan ook niet om aan den inge
nieur C. P. Schoemaker te Bandoeng opdracht te
verstrekken om een plan voor een permanent
jaarbeursgebouw te ontwerpen, terwijl eigen
domsrechten werden aangevraagd op een perceel
grond, ter grootte van 6400 M2., gelegen aan de
Menadostraat aldaar.
Toen stond men nog voor de groote moeilijk
heid van het organiseeren van een doeltreffende
propaganda en het populariseeren van de jaarbeurs-idee in een land, waar de industrie nog in
haar kinderschoenen stond en aan het overgroote
deel der bevolking elk industrieel begrip vreemd
was. Ook beschikte men destijds nog niet over ge
gevens omtrent reeds bestaande jaarbeurzen,
zoodat men wat de inrichting betreft nog geen
partij kon trekken van elders opgedane ervaring,
terwijl men bovendien was gebonden door het in
artikel 3 der statuten neergelegd beginsel, dat
doel moest zijn de bevordering der Ncderlandschlndische nijverheid in de meest uitgebreide beteekenis van het woord.Om dit doel te bereiken en
de Inlandsche industrie een goede kans van sla
gen te geven, werd de mogelijkheid van deelne
ming aan de jaarbeurs alleen opengesteld voor:
a. artikelen van inheemsche nijverheid;
b. grondstoffen en halffabrikaten, welke in Indië verdere bewerking ondergaan;
c. machinerieën en voorwerpen of monsters,
dienstig voor het in het leven roepen of bevorde
ren van industrieën.
Het ligt voor de hand, dat men zich door deze
beperking aan een groot risico blootstelde; tal
van buitenlandsche industrieën toch, welke an
ders wellicht tot deelneming aan de jaarbeurs
zouden zijn overgegaan, waren nu uitgesloten.
Boven werd reeds vermeld, dat een fonds was
bijeengebracht als basis voor verdere actie. De in
gekomen bijdragen, hoewel de verwachting over
treffende, bleken niet voldoende om de plannen
naar behooren ten uitvoer te brengen. In het na
jaar van 1919 wendde het bestuur der vereeniging zich daarom tot de Indische Regeering met
het verzoek, om een bedrag van / 60.000 ter be
schikking te willen stellen ten einde de bereiking
van het gestelde doel mogelijk te maken. Dit be
roep bleek niet tevergeefs gedaan; bij nota van
wijziging op het ontwerp der voorloopige aanvullingsbegrooting voor 1920 werd het gevruagde
bedrag uitgetrokken. Deze post werd echter door
den Volksraad verworpen. Ondanks dezen tegen
slag werd de vereeniging ten slotte toch geholpen,
doordien een regeling mogelijk bleek, waarbij aan
het in den Volksraad tot uiting gekomen bezwaar
— het te loor gaan der verstrekte gelden bij mo
gelijke mislukking der beurs — zooveel mogelijk
werd tegemoetgekomen. Deze regeling bestond
hierin, dat de onroerende goederen der vereeni
ging tegen den kostenden prijs (/ 379.500) aan hot

Gouvernement werden overgedragen, waardoor
de jaarbeurs de beschikking kreeg over een vol
doend bedrijfskapitaal, terwijl het Land in het
'bezit kwam van min of meer waardevolle eigen
dommen, welke aan de vereeniging in huur wer
den afgestaan. Zoodoende ging het vastgelegde
kapitaal behoorlijke rente opbrengen (6 % van de
koopsom, benevens een percentage voor afschrij
ving, gebaseerd op een levensduur van 40 jaar
voor het hoofdgebouw en 10 jaar voor de tijdelij
ke gebouwen), terwijl de overgenomen onroeren
de goederen bij mislukking der beurs voor Gouvernementsdoelcinden konden worden aange
wend.
De voorbereiding kon dus verderen voortgang
hebben, en den 17den Mei 1920 vond de officieele
opening der Eerste Nederlandsch-lndisehe Jaar
beurs in de groote zaal van het permanent hoofd
gebouw plaats.
Na de openingsrede, gehouden door den toenmaligen Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel, den heer Sibinga Mulder, werd hetwoord gevoerd door den voorzitter der vereeni
ging, den heer M. H. Damme, die er toen reeds de
aandacht op vestigde, dat het in de toekomst
noodzakelijk zou kunnen worden om van den aan
vankelijk ingeslagen koers af te wijken en den
arbeid niet te beperken tot het organiseeren van
jaarmarkten te Bandoeng, wanneer mocht blijken,
dat het houden van kleinere of grootere tentoon
stellingen en het uitstrekken van het veld van
werkzaamheid ook tot andere deelen van Indië
nuttig zoude zijn.
Het aantal deelnemers aan de eerste jaarbeurs
bedroeg ruim 150. Het grootste aantal inzendin
gen was van Europeesche zijde afkomstig. Als
oorzaken van het feit, dat de Inlandsche nijver
heid verre in de minderheid bleef, worden in het
door de vereeniging gepubliceerd verslag o.m.
genoemd, gebrek aan inzicht in het doel der jaar
beurs en het ontbreken van voor de deelneming
noodige fondsen. Het aantal betalende bezoekers
bedroeg in totaal 58.220, terwijl 347 abonne
mentskaarten werden verkocht.
In hoeverre de eerste beurs voor de deelnemers
een succes is geweest, valt moeilijk na te gaan.
Wel treft men in het verslag eenige zinsneden
aan, waaruit blijkt, dat verschillende Inlandsche
deelnemers kwamen informeeren, wanneer de
tweede jaarbeurs zou gehouden worden, daarbij
te kennen gevende, dat zij wederom zouden deel
nemen. Onder hen waren handelaren in kant
werk, koperwerk, kains, sigaren en aardewerk en
fabrikanten van deze artikelen.
Jn financieel opzicht waren de resultaten niet
zeer gunstig. De aanlegrekening toch sloot met
een nadeelig saldo van rond / 80.000 en de ex
ploitatierekening met een nadeelig saldo van
ruim / 5000. Dit laatste treft te meer, indien men
bedenkt, dat een groote plaats was ingeruimd aan
verschillende, feiteljjk minder bij een zakelijk in
stituut passende vermakelijkheden, wat op het
getal betalende bezoekers ongetwijfeld van in
vloed zal zijn geweest.
Hoe dit zij, de geldelijke toestand der vereeni
ging was weinig bemoedigend, en het liet zich
eenigen tijd aanzien, dat het bij deze eene jaar
beurs zou blijven. Door een aantal belangstel
lenden, onder wie de Resident der Preanger
Regentschappen, de heer Eykcn, werd echter
met gunstig gevolg een poging aangewend, om
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door het bijeenbrengen van een som van / 50.000
het voortbestaan der verceniging te verzekeren.
Bovendien stemde de Indische Regcering, zij het
slechts voor één keer, er in toe. den voor betaling
van rente en aflossing geldenden termijn der door
haar van de verceniging aangekochte gebouwen
te verschuiven, waardoor de totstandkoming van
de tweede jaarbeurs was verzekerd.
Aangeteekend zij hier, dat de verceniging voor
deze beurs van Regeeringswege een subsidie heeft
verkregen van / 12.000; ook voor elk der vol
gende beurzen is subsidie genoten.
Ondanks den verkregen steun bleek het gewenscht om, in verband met den ingetreden ongunstigen conjunctuur, de bakens te verzetten.
Niet alleen moest het aanvankelijk voorgenomen
uitbreidingsplan worden prijsgegeven, maar
tevens bleek het noodzakelijk om af te zien van
de beperkingen, die op de inzending van goederen
van uitheemschen oorsprong bij de eerste beurs
-.^waren toegepast-^Door de te late bekendwording
der gewijzigde toelatingsvoorwaarden en het niet
tijdig inzetten der propaganda miste deze maat
regel echter, wat de tweede beurs betreft, zijn
volle uitwerking. Toch was sterke vooruitgang
merkbaar; gaf de eerste beurs hier en daar leege
plekken te zien, gedurende de tweede beurs was
alle beschikbare ruimte op een kleine uitzonde
ring na gevuld. Het aan huur ontvangen bedrag
steeg dan ook van ruim / 82.000 tot ruim / 95.000,
terwijl het aantal betalende bezoekers van 5S.220
toenam tot 75.734. Uit een na afloop der beurs
ingestelde enquête naar de door de deelnemers
bereikte zakelijke resultaten bleek, dat 3 van de
inzenders, waarvan antwoord werd ontvangen,
tevreden waren met de verkregen resultaten en
hunne deelneming loonend achtten.
Deed men van de zijde van het bestuur der vereeniging ook al het mogelijke om het jaarbeurs
instituut hecht en blijvend te maken, de econo
mische crisis bleef een voortdurende bedreiging
voor het welslagen dezer pogingen. Nauwelijks
was de openingsdatum van de derde jaarbeurs
vastgesteld, of er lieten zich in de pers stemmen
hooren, welke aanbevalen om de beurs een jaar
uit te stellen. Het bestuur echter versaagde niet,
en ondanks vele moeilijkheden en tegenslagen,
gelukte liet om voor de derde beurs een vrij be
vredigende deelneming te verkrijgen. Het totaal
der deelnemers was grooter dan dat aan de beide
vorige beurzen en de ter beschikking van expo
santen gestelde ruimte was vrijwel geheel ver
huurd. Ook het aantal bezoekers nam toe tot rond
95.000, waartoe de aan de beurs verbonden ver
makelijkheden vooreen deel zullen hebben bijge
dragen. Een enquête, ingesteld naar de door de
deelnemers bereikte resultaten, mislukte, aange
zien slechts een zeer kleine minderheid er toe
overging de enquête-forrnuliercn in te vullen.
Het was in dezen tijd, dat na gehouden overleg
tusschen het jaarbeursbestuur en een comité tot
oprichting van een concurreerende jaarbeurs te
Soera ba ja^Jn beginsel werd besloten tot het aangnah'"van een belangengemeenschap in dien zin,
dat de jaarbeurs te Bandoong als de algemeene
jaarbeurs voor geheel Nedcrlandsch-IndiÖ zou
blijven gelden, terwijl de medewerking der jaarbeursvereeniging werd toegezegd om te Soerabaja
een jaarmarkt te stichten.
Inmiddels was langzamerhand de overtuiging
gerijpt, dat een jaarbeurs, als plaats waar vrijwel
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alleen fabrikant, groothandel en wederverkooper
elkaar treffen, een zuiver zaken-instituut dus, in
den eerstkomendon tijd noch in Bandoeng, noch
elders in Indie bestaansmogelijkheid zoude bezit
ten. De attractie van vermakelijkheden, de ge
legenheid tot detailverkoop, het tentoonstellingskarakter van vele inzendingen bleken niet te kun
nen worden gemist. Het bestuur begreep, dat het
dit feit had te aanvaarden, en het gevolg was, dat
in de statuten de doelomschrijving als volgt werd
gewijzigd:
1. De Verceniging stelt zich ten doel de belan
gen van de Nederlandsch-Indische nijverheid en
handel te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van jaarbeurzen te Bandoeng;
b. het organiseeren van jaarmarkten en ten
toonstellingen aldaar:
c. aanraking en samenwerking te zoeken met
organisaties, welke zich het houden van jaar
markten en tentoonstellingen in NedcrlandschIndië ten doel stellen, alsmede het bevorderen der
oprichting van zoodanige organisaties, voor zoo
veel dit wenschelijk wordt geacht.
Het zal na het vorenstaande wel geen verwon
dering wekken, dat de vierde jaarbeurs meer nog
dan haar voorgangsters behalve den naam niet
heel veel meer gemeen had met haar Europeesche
zusterondernemingen. Wel werden ook hier rela
ties tus'schen fabrikant en grootafnemer, tusschen importeur enplaatselijkagentaangeknoopt,
doch het zwaartepunt lag op het gebied van den
detailhandel in al zijn geledingen, van den ver
koop van auto’s tot dien van batiks en koperwerk.
De jaarbeurs werd tevens jaarmarkt en bovendien
tentoonstelling. Men trof er een aantal overheidsinzendingen, waarbij de arbeidsmethoden werden
gedemonstreerd, welke bij sommige gouverne
mentsdiensten en bij de inlandsche huisvlijt in
gebruik waren. Voorts was er een tentoonstelling
van vliegtuigen en een veetentoonstelling, terwijl
de als attractie bedoelde — en hun doel niet mis
sende — vermakelijkheden o. m. bestonden uit
sportfeesten, een Italiaansche opera en de jaarlijksche races. In het verslag dezer beurs wordt
van de zijde der verceniging met voldoening ge
constateerd, dat het bezoek zeer druk was en dat
vooral op de feestavonden een vroolijke, opge
wekte stemming op het terrein heerschte. Uit
sommige plaatsen van dit verslag blijkt wel dui
delijk, in welke richting de Bandoengsche jaar
beurs is gedreven.
De in 1924 gehouden vijfde beurs werd dan ook
aangekondigd als Nederlandsch-Indische jaar
beurs en jaarmarkt. Ook ditmaal baarden ver
schillende omstandigheden moeilijkheden: de nog
niet tot een einde gekomen malaise werkte sto
rend op het zaken doen en de steden-rivaliteit had
een campagne togen Bandoeng in de Indische
pers ten gevolge. Toch schijnt ook deze beurs
vrywel geslaagd te zijn, dank zij ook het feit, dat
gelijktijdig op het terrein der beurs een theetentoonstelling werd gehouden, terwijl in een der
tijdelyke gebouwen een gedeelto der wegenten
toonstelling was ondergebracht.
Het aantal betalende bezoekers steeg aanmer
kelijk: in 1920 bij een duur der beurs van 23
dagen 58.220 betalende bezoekers, in 1924 bij een
duur van 10 dagen 124.209. Ook de inzenders ble
ken bjjna zonder uitzondering tevreden over de
door hen gedane zaken.

1

:

298

s
I’

2/

\\\

l

{)

il
i

i!1
li

iü

1

!

i

\i.
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Aan het slot van dit overzicht rest nog te ver
melden, dat de voorbereiding voor de van 20
Juni—5 Juli 1925 te Bandoeng te houden zesde
Nederlandsch-Indische jaarbeurs en -markt met
daaraan verbonden electriciteitstentoonstelling
in vollen gang is.
Ten einde een denkbeeld te geven van de aan
het inhuren van expositieruimte vevbonden kos
ten, zij hier aangeteekend, dat blijkens het pros
pectus wordt berekend voor plaatsruimte in het
hoofdgebouw ƒ 40 per AI*, en in het ijzeren
bijgebouw ƒ 20 per M*., terwijl de huurkosten
van monsterkamers in de semi-permanente ge
bouwen met een grondoppervlakte van 16 Al2,
van / 200 tot ƒ 350 per kamer bedraagt,
waarop een z.g. pioniersreductie, afhankelijk van
het tijdstip van inschrijving, wordt verleend van
10 tot 20%. Voorts verleenen verschillende ver
voermaatschappijen vrachtreductie op voor de
beurs bestemde goederen, terwijl vrijstelling van
invoerrechten wordt verleend voor die goederen,
welke na aflpop van de beurs weder worden uitgevoercL/'"
t-f(: NAGX, de slang, gelijk die in de Voor-Indische
en Oud-Javaansche literatuur en kunst wordt
opgevat als te behooren tot een speciale soort van
wezens, die halfgoddelijke, mensclielijke en slangen-eigenschappen in zich vereenigen en van dat
samengesteld karakter ook in hun uiterlijk blijk
geven. Men heeft de naga’s achtereenvolgens
verklaard als demonische verschijningen in den
trant der weerwolven (Oldenberg), als water
geesten (Kern) en als oorspronkelijk een volks
stam, die de slang als totem had (Oldham). Daar
tegenover legt Barth (Oeuvres I p. 230) den na
druk op den gecompliceerden aard der Voor-Indische naga-vereering. waarin hij een combinatie
van eerbetoon aan het gevreesde dier, hulde aan
de watergoden, door de golflijnen van de slang
gesymboliseerd, en opvattingen aangaande de
stormmythe en den strijd tusschen licht en duis
ternis ziet.
Ongetwijfeld moet van het dier zelf worden
uitgegaan,-waaraan om zijn bijzondere gedaante
en bewegingswijze gemakkelijk magische krach
ten konden worden toegeschreven; en daar juist
in den regentijd de slangen te voorschijn komen,
lag ook een verband tusschen de slang en de wa
teren voor de hand. In de oudste epische poëzie
hebben de naga’s duidelijk het karakter van
slangen, gevreesd en bezworen: in jongere stuk
ken treedt ook de wijze en deugdzame naga op.
Een zeer groote rol spelen de naga’s in het Boed
dhisme, zoowel in de levensgeschiedenis van
Boeddha ?olf als in de verhalen omtrent zijn eerste volger* Op het oogenblik worden de naga’s
nog vereend vooral in Kashmir, waar zij water
geesten zijn, en in Zuid-Indië, waar hun dienst
duidelijk een primitieve slangencultus is.
In de oudste kunst van Noord- en CentraalIndië treden de naga’s op in de gedaante van
een mensch, wiens hoofd wordt overdekt door
een huif, welke uit een aantal naast elkander ge
plaatste cobra-koppen is samengesteld; men
vindt dit zoowel te Bharhut als in de Gandhara-kunst. In het Zuiden daarentegen heeft men
de voorstelling van een gewoon slangenlichaam,
dat in een aantal huifvormig opgestelde koppen
uitloopt, of wel het benedenlijf van een slang,
met menschelijk bovenlichaam. Over de slangen
in Voor-Indië zie men Winternitz in Alittheil.

Anthrop. Gescllsch. Wien IS (188S) en Vogel in '
Acta Orientalia 2 (1924 ).
Verschillende dynastieën beroemen zich op af
stamming van een naga, en dat is eveneens het
geval in het gehindoeïseerde Achter-Indië (Tjampa). Het Zuid-Indisch gedicht Manimcgalai
noemt Nagapoera de hoofdstad van het land der
Qawnka’s, hetgeen men wel met Java of Sumatra
heeft geïdentifieerd.
De naga-verhalen der Oud*Javaansche litera
tuur zijn hoofdzakelijk aan Voor-Indische bron
ontleend; vooral de slangenkoning Wasoeki (Basoeki) is er welbekend. In de Midden-Javaansche
kunst zijn de naga’s veelvuldig afgebeeld op de
Baraboedoer-reliefs; ze zijn er steeds van het type
in menschengestalte met cobra-huif. Daarentegen
treedt in deOost-Javaansche kunst sinds den tem
pel vanDjagoeen andere vorm op, hetzij met slan
genonderlijf, slangenkopen daartusschenin menschelijk bovenlichaam met armen, hetzij geheel in
slangengedaante; in beide gevallen echter is de
kop bekroond met een juweel of bezoar. Dit laat
ste type — slang met bekroonden kop — ver
toont de naga eveneens als ornamentmotief. Een
sprekend voorbeeld van de beteekenis van dit mo
tief geeft het teinpelcomplex van Panataran. Na
ga’s omlijsten er de nissen in den bovenbouw
aan den hoofdtempel, slingeren zich om de kroon
lijst van het naar hen genoemde Naga-tempeltje
en omgeven de beide pendopo-terrassen (zie
PANATARAN).
Ook in allerlei andere omzichten heeft de Hindoe-Javaansche kunst naga-motieven toegepast,
hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met den
garoeda, den goddelijken vogel, die volgens de
Voor-Indische mythe de gezworen vijand der
naga’s is. Latere tempelgebouwtjes brengen
weer een ander gebruik: het monument rust dan
als het ware op een schildpad en boven dit dier
kronkelen zich naga’s rondom het gebouw (Pcnainpihan, Matjan-poetih), een toepassing, die
zich ook op Bali heeft voortgezet. Dat Java in
het veelvuldig* bezigen van naga-ornament aller
minst op zichzelf stond, bewijst de Achtcr-Indische kunst, waar b.v. de groote naga’s als ba
lustrade-versiering in het oude Kambodja be
kend zijn. Dat ook de draken van China en Japan
van naga’s zijn afgeleid, heeft De Visser uiteen/
gezet (Verh. Kon. Ak. v. Wctensch. N. R. 13, i *
1913).
Zoowel in de Javaansche en Balische kunst als
op andere eilanden van den Archipel zijn nagamotieven tot den huidigen dag populair geble
ven. Ook slangen-verhalcn treft men in allerlei
streken aan, en in sommige gevallen wijst de inhoud dier verhalen uit, dat zij langs een omweg
aan Voor-Indische naga-geschiedenissen ont
leend zijn, naast de gevallen, waar zulk een her
komst niet aannemelijk is, eiv-men dus eigenlijk
niet van naga’s kan sprekeip
BAKENGELD. Het bakengeld is eene heffing
die, ingevolge de ordonnantie opgenomen in Ind.
Stb. 1924 no. 228, gevorderd wordt van de sche
pen en vaartuigen, die den Nederlandsch-Indischen archipel bevaren, als bijdrage in de kos
ten van bebakening, kustverlichting en hydrographie.
Het bedraagt vijf en een kwart cent per kubieken meter bruto inhoud van het schip of
vaartuig, en is verschuldigd zoodra dit is aan
gekomen in een haven of op een reede of anker-
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plaats, waarvoor van overheidswege reedegrenzen zijn vastgesteld; het wordt niet geheven op
enkele kleinere plaatsen, waar de inning moei
lijkheden zou opleveren, en in verband met de
overeenkomst met dc N. V. Zeehaven en Kolen
station Sabang niet te Sa bang. Als ten genoege
van den havenmeester wordt aangetoond, dat
het bezoek geen ander doel heeft en niet anders
wordt verricht dan bet innemen van water,
levensmiddelen, brandstof of andere scheepsbenoodigdheden voor gebruik van het schip op
de reis, het aanvullen der bemanning, het ver
krijgen van geneeskundige hulp, ontratting,
het uitvoeren van eene noodherstelling, het ont
vangen van orders, het afgeven of halen van
poststukken, of bij een toeristenschip het aan
den wal laten gaan van toeristen, die met het
schip de reis voortzetten, wordt het bakengeld
beperkt tot een maximum van honderd gulden.
Door betaling van twee- en twintig en een halven
cent per kubieken meter, wordt gedurende zes
maanden vrijstelling verkregen van betaling
van bakengeld.
Vrijgesteld zijn aan het Rijk of aan den Lande
behoorende schepen en vaartuigen, oorlogssche
pen voerende de vlag eener bevriende mogend
heid, hospitaalschepen en schepen en vaartui
gen, welker bruto inhoud minder dan zestig
kubieke meter bedraagt.
Het bakengeld is ingesteld op 1 Januari 1919,
tegelijk met de afschaffing der vroegere haven
en ankeragegelden en de verlaging van eenige
* loodstarieven, en bedroeg toen drie- en een halve
cent per kubieken meter bruto inhoud, hetgeen
in 1921 is verhoogd tot het tegenwoordige bedrag,
terwijl uit doelmatigheidsoverwegingen in 1924
een maximum voorschepen, die alleen bunkeren,
toeristenschepen enz. is ingesteld.
De opbrengst van het bakengeld is voor 1925
geraamd op / 1.900.000. Zie ook SCHEEPVAART
(DIENST VAN) en HAVEN- EN ANKERAGE
GELDEN./
j V BEBAKENING. Een staat van de bebakening in
den Ned.-Indischen archipel wordt tegenwoordig
alleen uitgegeven in het, bij het begin van elk
jaar te Batavia verschijnend Bericht aan Zeevarendem no. 1. Aan dezen staat gaat de vol
gende mededeeling vooraf:
In den N.-I. Archipel worden aangetroffen:
le. eene betonning en bebakening. welke in
stand wordt gehouden door de zorg van den
dienst van Scheepvaart bij het Departement der
Marine. Deze is in haar geheel in dit B. a. Z.
opgenomen.
2e. op enkele plaatsen kleine boeien, houten
bakens, oversteekmerken enz., waarvan eenige
in dit B. a. Z. zijn vermeld met de bijvoeging
(n. o.) en sommige op de kaarten en in den Zee
mansgids zyn aangegeven, doch waarop niet
vast gerekend mag worden. Waar in B. a. Z.
sprake is van dergelijke bakens, wordt steeds
bijgevoegd: „niet officieel”, bij afkorting (n. o.).
De tonnen en bakens in den staat zijn niet
genummerd. Bijzonderheden omtrent de lichten
van de in den staat vermelde lichtbakens, licht
boeien en lichtschepen, geeft de Lichtenlijst
van Ncd.-Indië (zie KUST VERLICHTING).
De tonnen en bakens, die volgons het interna
tionaal aangenomen stelsel een roode kleur zou
den moeten hebben (stuurboordzijde der vaar
waters), zijn in Ned.-Indië nog steeds wit ge-

299

schilderd, om ze beter zichtbaar te doen zijn tegen
den achtergrond van het bosch, dat hier bijna
overal zich uitstrekt tot vlak aan het water.
Voor een overzicht van de- bebakening kan
worden verwezen naar genoemden staat. De
toegangen tot alle havens en reeden, die van eenig
belang zijn voor de buitenlandsche en de archipel-lijnen, zijn behoorlijk bebakend, en boven
dien zijn tal van in de routes dier lijnen liggende
gevaren (riffen) voorzien van bakens of tonnen.
De bebakening volgt de behoeften der scheep
vaart,en veelalook de hvdrographische opneming,
die de juiste ligging van vaarwaters en gevaren
doet kennen. Voorts worden, overal waar dat
mogelijk is, de tonnen, die veel onderhoud vereischen en aan verdrijven bloot staan, vervangen
door schroefpaalbakens.
Zoo vermelden de Koloniale Verslagen, dat
op 1 April 1910 de officieele bebakening be
stond, uit 389 tonnen, 177 ijzeren schroefpaalbakeris, 62 houten en 29 steenen bakens (be
nevens de lichtbakens en drijvende lichten), op
15 Maart 1924 uit onderscheidenlijk 400, 264,
75 en 24. Zie voorts onder SCHEEPVAART
(DIENST VAN)^/
GOUVERNEMÉNTS MARINE EN GEWES- / 9
TELIJKE VAARTUIGEN. Voor de bestuurs
voering (in den uitgebreidsten zin) zijn op tal
van plaatsen Landsvaartuigen gestationneerd,
die naar de wijze van beheer in twee groepen zijn
verdeeld, t. w.:
1°. De schepen der Gouvernements Marine,
zeestoomers van 400—900 ton waterverplaatsing
met ruime passagiersinrichtingen, en gevoerd
door voor de groote vaart gediplomeerde gezag
hebbers, officieren en werktuigkundigen. De
gezaghebbers staan voor de te verrichten diensten
onder het Hoofd van het gewest; voor wat het
personeel en materieel betreft, onder den Hoofd
inspecteur van scheepvaart.
2°. De Gewestelijke vaartuigen (vroeger Ge
westelijke politie- en communicatievaartuigen
geheeten), stoom- en motorvaartuigen van hoog
stens 250 ton waterverplaatsing, zeilvaartuigen
en roeivaartuigen, met personeel dat hoogstens
gediplomeerd is voor locale vaart. Beheer als
voren, doch op eenvoudiger leest geschoeid en
met inschakeling tusschen den djoeragan (ge
zagvoerder) en genoemde autoriteiten van een
beheerder, meestal een deskundig havenmeester
in het gewest.
Bij de Gouvernements Marine zijn bovendien
ingedeeld de telegraafkabelschepen, de schepen
voor de bestrijding van den opiumsluikhandel
op zee, het schip voor het onderzoek der zee,
welker gebruik wordt geregeld door de hoofden
der betrokken diensten, en de met personeel
der Gouvernements Marine bemande opnemingsvaartuigen. Bij de gewestelijke vaartuigen zijn
ingedeeld douanevaartuigen, politievaartuigen,
enz.
Einde Maart 1924 bestond de vloot der Gou
vernements Marine, na aanzienlijke inkrimping
wegens den toestand van ’s Lands financiën,
uit 10 schepen voor gewostelijke diensten, 2
voor algemeene diensten, 2 opiumschepcn, I
schip voor zeeondcrzock, 2 opnemingsvaartuigen
en 1 kabelschip, benevens 9 schepen in reserve;
het personeel uit 22 gezaghebbers, 6S officieren,
7 aspirant-offioieren, 71 werktuigkundigen (bijna
allen Europeanen) en 804 schepelingen (In-
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lnndgrs). De vloot der Gewestelijke vaartuigen
bestond uit 41 stoomvaartuigen, 97 motorvaar
tuigen. 7 motorschoeners, talrijke roei- en zcilvaartuigen en eenige vaartuigen in reserve; het
personeel uit ongeveer 1000 man (Inlanders).
De grootere schepen der Gouvernements Marine
zijn of worden alle voorzien van radiotelegrafie,
bediend door officieren en werktuigkundigen, die
daartoe te Batavia worden opgeleid.
De taak der Gouvernements Marine ter zake
van politiediensten te water, bestrijding van
den slavenhandel, deelnemen aan expeditiën,
is zeer verminderd naarmate in Ncderlandsch-Indië te water en te land geordende toestanden
intraden, en tegenwoordig voeren de schepen
nog slechts handwapenen, en enkele een paar
lichte snelvuurkanonnen. Dat dit vroeger anders
was, blijkt duidelijk uit den inhoud van Ind.
Stb. 1849 no. 20; de officieele naam van de latere
Gouvernements Marine was toen „Gouverne
ments schoeners en kruisbooten”, in een nog
vroeger tijd „civiele schoeners en kruisbooten.”
Bij den eersten opzet (Ind. Stb. 1S21 no. 37)
bestond deze civiele vloot uit kruisprauwen,
gewapende Inlandsche vaartuigen tot bestrijding
van zeeroof langs de Noordkust van Java, waar
bij zij ondersteund werden door oorlogsvaar
tuigen. Een overblijfsel uit deze tijden is ver
moedelijk de nog steeds gebruikelijke Maleische
naam voor de schepen der G. M.; „Kapal setengah koempeni”. In tijd van oorlog zal ook
thans de Gouvernements Marine benut wor
den voor diensten, verband houdende met neu/traliteitshandhaving en defensie.
Niet onbelangrijk is, hetgeen door de Gouver
nements Marine is verricht voor het vervaardigen
van voorloopige zeekaarten en zeilaanwijzingen,
terwijl sedert 1915 ook door personeel en schepen
der Gouvernements Marine wordt deelgenomen
aan de regelmatige hydrographische opneming.
Gegevens omtrent personeel en materieel van
Gouvernements Marine en Gewestelijke vaar
tuigen worden jaarlijks vermeld in het Koloniaal
Verslag en in het eerste deel van den Regeeringsalmanak voor N.-l., waarin ook de betrekkelijke
staatsbladen enz. zijn vermeld. Zie ook SCHEEPr. VAART (DIENST VAN)/'
'{
HAVEN- EN ANKERAGEGELDEN. Met in
' j/gang
van 1 Januari 1919, gelijktijdig met de in
voering van het bakengeld (zie BAKENGELD),
is het haven- en ankeragegcld afgeschaft.
HAVENMEESTER. Van ouds (zie bijv. Ind.
Stb. 1817 nos. 20 en 23) is op elke Nederlandsch- Indische zeeplaats van eenig belang aangesteld
een havenmeester, die de ligplaatsen der schepen
regelt, zorgt voor orde en veiligheid te water en
op het haventerrein, in- en uitklaart, aan- en
afmonstert en ook hoofd van den plaatsclijken
loodsdienst, bebakening en verlichting is.
Bij deze functiën hebben zich vanzelf gevoegd
die van plaatselijk ambtenaar van de scheep
vaartinspectie, beheerder der gewestelijke vaar
tuigen ter plaatse of in het geheele gewest, en
tal van andere functiën, waarvoor de haven
meester, als veelal eenig nautisch-technisch amb
tenaar, de aangewezen persoon is, zoo ook die
van ontschepingsambtenaar als bedoeld bij het
Toelatingsbesluit (zie IMMIGRATIE).
Bij de instelling, sedert 1915, van het commereieele havenbeheer is in de z.g. beheers-ha
vens de havenmeester ontheven van het beheer

van haventerreinen, kaden en steigers, terwijl
ook de politie te water, de vroegere waterschout
met zijn personeel, niet meer onder hem staat.
In de kleinere beheers-havens is echter als regel
de havenmeester belast met de functie van „be
heerder van de haven.”
De havenmeesters staan rechtstreeks onder
den Hoofdinspecteur van scheepvaart, doch te
vens zijn zij ondergeschikt aan het Hoofd van
gewestelijk bestuur. Hun dienst, met personeel
en materieel wordt veelal aangeduid met den ,
naam „havendepartement.”
Te Tandjoengpriok, Semarang, Soerabaja,
Songenep, Banjoewangi, Tjilatjap, Emmahayen,
Sabang, Pahgkalanbrandan. _Belawan_Delij Asahan, Snmboe, Rian, Palèmbang, Muntok, Pontianak, Bandjermasin, Balikpapan, Samarinda,
Tarakan, Makassar en Amboina zijn beroeps
haven meesters gevestigd, allen bevaren gewezen
zeeofficier, officier der Gouvernements Marine,
gezagvoerder of officier der koopvaardij. Op
ruim 200 kleinere zeeplaatsen zijn dienstdoende
havenmeesters aangesteld, waartoe meest amb
tenaren der douane worden aangewezen.
Bij tal van reglementen enz. zijn den haven
meesters verplichtingen opgelegd en bevoegd
heden toegekend. Wat de zorg voor de orde en
veiligheid te water betreft, is het belangrijkste
het Reedenreglement 1925 (Ind. Stb. 1924 no.
500), waarbij verschillende plaatselijke havenre
glementen aansluiten. Zie voorts onder SCHEEP
VAART (DIENST VAN)/
KUSTVERLICHTING. De verlichting van den
Indischen archipel is in het tijdvak 1916—
1925 verbeterd door nieuwe lichten en het versterken van bestaande lichten, zij het ook door
de moeilijkheden van den wereldoorlog en de
noodzaak tot bezuiniging, niet in zoo snel tempo
als kort te voren.
Zoo kreeg Straat Soenda een licht op Toppers
hoedje. De Oostkant van den Lingga-archipel
werd gedekt door een kustlicht op Kentar,
de Oostelijke ingang van Straat Singapoera door
een kustlicht op Berakit (N. O. punt Bintan),
de Aroa-eilanden (Straat Malaka) door een kust
licht op Djemocr. De Westkust van Sumatra
kreeg nog lichten op Karsik, te Bengkoeloe en te
Mana, de reede van Tjercbon een lichtbaken.
Het vaarwater naar Kaliariget (Madoera) kreeg
twee lichtbakens, een kustlicht op Tandjoeng
en een stel geleidelichten voor de geul naar Kalianget. In Straat Makassar verrezen kustlichten
op Déwakang Besar en op Ambo (Kleine Paternoster-eilanden), in de Golf van Tomini een
lichtbaken in straat Waléa. Het vaarwater naar
Tarakan en de monding der Beraoe-rivier (beide
Oostkust Bornéo) werden verlicht, en verkenlichten werden opgesteld bij Menia (Noordkust
Savoe), op Tandjoengkoeroeng (toegang naar
Tirnor Koepang) en bij Manokwari (Noordkust
Nieuw-Guiné). Het door de nieuwere verlichting
overbodig geworden licht van Makassar^een der
oudste vuurtorens van den archipel, werd gebluscht.
De acetyleen bakens en boeien, waarbij het
gas automatisch uit carbid wordt bereid in een
toestel op het baken of in de boei, bleken voor
die plaatsen, waar ze maanden lang zonder toe
zicht moeten branden, nog niet zoo bedrijfszeker als gewonscht is. Daarom werd besloten
tot eene langdurige beproeving van Blaugas-
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glocilicht, waarvoor het gas uit Europa werd
betrokken. Dit heeft goed voldaan, zooclat reeds
tot uitbreiding werd overgegaan, en eerlang
de oliegasfabriek te Soerabaja zal worden in
gericht. voor de vervaardiging van dit gas.
Het Blaugas wordt evenals het olicgas (vetgas,
Pintschgas) bereid uit petroleum, kan echter
bij gewone temperatuur onder hoogen druk
vloeibaar worden gemaakt, en neemt dan zeer
weinig ruimte in. Daardoor is het zeer geschikt
voor de lichtbakens, en ook voor de Pintschlichtboeien der Ned.-Indische kustverlichting.
Verscheidene oliegas-lichten kregen glocilicht;
enkele lichten bij havens konden aangesloten
worden aan het plaatselijk electriciteitsnet; eenige kustlichten werden verbeterd door toepassing
van acetyleen of van pharoline-gloeilicht der
Nederlandsche kustverlichting, waarin een licht
petroleumdistillaat wordt gebrand, waarmede
hooger lichtkracht kan worden verkregen dan
met petroleum.
Het in den aanvang genoemde tijdvak bracht
ook de voltooiing van het proces der geleidelijke
vervanging van de Europeesche lichtopzichters
door Inlandsche hoofdlichtwachters.
Het bebakeningsschip „Sperwer” ontviel door
ouderdomsgebreken aan den dienst; een nieuwe
bebakeningsstoomer, de „Pollux,” van 900 ton
waterverplaatsing en voorzien van gasrecipienten, werd aan de vloot toegevoegd.
In 1924 omvatte de Ned.-Indische kustver
lichting ongeveer 140 kustlichten, 60 lichtbakens
en 110 drijvende lichten (tegen 70, 0 en 10 in
1898) benevens 120 kleinere lichtjes.
De Ned.-Indische kust-, baken- en drijvende
lichten worden tegenwoordig niet meer vermeld
in de in Nederland uitgegeven Lichtenlijst en
in den Zeemansgids voor den O. I. Archipel, doch
uitsluitend in de „Lichtenlijst van NederlandschOost-Indië”, uitgegeven te Batavia, waarvan
naar behoefte nieuwe uitgaven verschijnen (ver
krijgbaar bij de onderdepots van zeekaarten en
gidsen en in Nederland bij gebr. van Cleef).
De lichtenlijst is ingericht naar het stelsel, aan
genomen op de Internationale Hydrographische
Conferentie te Londen, 1919.
JMeratuur na 1915: Organisatie en Techniek
der kustverlichting en bebakening door C. H. de
Goeje (Mededeeling Algemeen Ingenieurs Con
gres, Batavia 1920, le Sectie Verkeerswezen);
J. M. Phaff, Visibility of liglits, Visibilité des
feux. The Hydrographie Reviow, Vol. 1 no. 1,
>. 108—118, Monaco, 1923. Zie ook SCHEEP
VAART (DIENST VAN),.
LOODSWEZEN. In 1918 is uitvoering ge
geven aan het plan om een loodsdienst in te stel
len Yoor hot vaarwater naar de olie-haven 'Pa
rakan (Oostkust Bornéo).
In 1919 is te Soerabaja bij het ingebruiknemen
van de nieuwe haven, een havenloodsdienst in
gesteld.
Toon, in 1921, de uitdieping van de Dcli-geul
voldoende gevorderd was om do haven’ van Belawan toegankelijk te doen zijn voor oceannschepen, is aldaar een niet-verplichte loodsdienst
ingcsteld.
De loodsgelden van Tandjoengpriok, Soera
baja en Balikpapan zijn in 1919, tegelyk met
de afschaffing van de haven- en ankeragegeldon
en de invoering van een bakengeld, belangrijk
verlaagd, terwijl in 1921 in verband mot dc zeer
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gestegen kosten van den dienst, alle loodstarieven met 50 % zijn verhoogd.
De opbrengst van alle loodsdiensten in Ned.-Indië tezamen, is voor 1925 geraamd op / 1.450.000.
Zie verder SCHEEPVAART (DIENST VAN).
RAAD VAN TUCHT. Bij de ontworpen ver-betering van het toezicht op de scheepvaart, waar
op gerekend was bij de begroeting van Nederlandsch-Indië voor 1920, zou de Raad van Tucht
opgaan in een in te stellen Raad voor de scheep
vaart, op overeenkomstige wijze als in Nederland
is geschied bij de invoering der Schepenwet. Bij
de kort daarop ingetreden sterke besnoeiing
van de Landsuitgaven is echter de begrootingspost voor den Raad voor de scheepvaart ver
vangen door een memoriepost, niettegenstaande
de Volksraad 30 November 1921 het desbetref
fende Regeeringsvoorstel had verworpen. Wel is
bij die gelegenheid foegezegd, dat eene bepaling
zou worden gemaakt, waardoor het voortaan
voor de Regeering mogelijk zoude zijn, om bij een
voorgekomen scheepsramp, ook zonder klacht,
dcior den Raad van Tucht een onderzoek te doen
instellen.
De Raad van Tucht heeft in zijn ongeveer
50 jarig bestaan slechts zeer weinig zaken te
behandelen gehad.In de laatste jaren is dit eenigszins toegenomen; zoo werden bijv. het vergaan
van de kolenhulk „Bromo” (1918) en de branden
op de ss. „Benoa” (1919) en „Maetsuijcker” (1920)
voor den Raad gebracht.
SCHEEPVAART (DIENST VAN). De scheepvaartaangelegenheden van de Indische Regeering
zijn thans voor een groot deel samengebracht
onder den Dienst van Scheepvaart, die ontstaan
is uit den vroegeren dienst van Bebakening,
Kustverlichting en Loodswezen, en evenals deze,
ressorteert onder het Departement der Marine
in Ned.-Indië. Sommige scheepvaartaangelegenheden ressorteeren rechtstreeks
onder het
Hoofd van dit Departement, of onder andere
autoriteiten, en wel;
1°. onder den Commandant der Zeemacht
en Hoofd van het Departement der Marine: de
defensie en neutraliteitshnndhaving benevens
personeel en materieel der militaire opnemingsvaartuigen, en het beheer van de gemeenschappe
lijke zaken, Marine Etablisssement on voorraden;
2°. onder het Departement der Burgerlijke
Openbare Werken (Havenwezen): aanleg, on
derhoud en commercieele exploitatie der havens;
3°. onder het Departement van Gouverneraents Bedrijven: de vervoersdiensten te water
van de Zoutregie, van de Staatsspoor- en Tram
wegen, de Banka Tinwinning on de vorvoerscontracten voor het vervoer van Landsproducten
c. a.;
4°. onder het Ministerie van Marine te ’s-Gravenbage, afdecling Hydrographie: het samenstel
len en uitgeven van zeekaarten en zeemansgid
sen; de kosten van dit bureau, voor zoover ze
Ned.-Indië betreffen, komen ten laste van de
Indische begrooting, evenals een deel der jaarlijksche bijdrage in de kosten van het in 1921
opgericht Internationaal Hydrographisch Bureau
te Monaco.
De dienst omvat:
o. de inspectie en het hoofdkantoor van scheep
vaart te Weltevreden;
b. de Gouvernements Marine en de Gewestelijke
vaartuigen;
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c. de paketvaart en andere scheepvaartdien
sten in en op den Ned.-Indischcn archipel:
d. de centrale aanschaffing van vaartuigen
met toebehooren ten behoeve van de Regeering
van Ned.-Indië;
c. de bebakening en kustverlichting;
/. de haven- en loodsdiensten;
g. de hydrographie, behoudens het hiervoren
cenoemde, en de verstrekking van zeekaarten
en gidsen:
li. de scheepvaartstatistiek, de zeebrieven en
andere nationaliteitsbewijzen van schepen en
vaartuigen, scheepsmeting, bakengeld en derge
lijke zaken tot de scheepvaartwetgeving behoorende;
i. het toezicht op de scheepvaart en alle ver
dere bemoeiingen met de scheepvaart behoorende
tot den werkkring van het Departement der
Marine in Ned.-Indië, behalve voor zoover het
betreft oorlogsschepen;
j. den slibarbeid.
Aan het hoofd van den dienst staat een
hoofdambtenaar met den titel van „Hoofd
inspecteur,. Hoofd van den dienst van Scheep
vaart*’, wiens instructie is vastgesteld door den
Gouverncur-Gencraal. Hem staan terzijde een
onderhoofd, inspecteurs, adjunct-inspecteurs,
werktuigkundigen en opzichters, benevens een
„hoofdkantoor.” De hoofdinspecteur is Regeeringsgemachtigde bij den Volksraad.
Literatuur: H. Colijn e. a^, Neerlandscli Indië.
Amsterdam 1913. Deel II blz. 324 „Het verkeers^wezen te water*’ (doorYA. C. Zeeman); Gedenkr
boek voor'Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van
liet regeeringsjubileum van H. M. de Koningin.
Batavia-Weltevreden—Leiden, 1923, blz. 47S
„Scheepvaart” (door C. H. de Goeje). Zie ook
begrootingsstukken Tweede Kamer (voorname
lijk vóór 1919) en Volksraad, en vooral Regeeringsalmanak voor Ned.-Indië. deel 1, waarin ook
de verschillende Staatsbladen enz. ter zake zijn
vermeld, waarnevens nog bijzondere dienst
voorschriften voor verschillende onderdeden be
staan. De scheepvaart-voorschriften zijn samen
gevat in het werk „Verordeningen en bepalingen
betrekking hebbende op de Scheepvaart in Nederlandsch-Oost-I ndië” door B. Kamp. Batavia, 1919.
Zie verder onder BEBAKENING, BEBAKE
NING, KUSTVERLICHTING EN LOODSWE
ZEN, GOUVERNEMENTS MARINE EN GE
WESTELIJKE VAARTUIGEN, HAVEN
MEESTER, HYDROGRAPHIE, KUSTVER
LICHTING, LOODSWEZEN, RAAD VAN
TUCHT,
SCHEEPSMETING,
SCHEEP
VAARTINSPECTIE, SLIBARBEID, ZEE
BRIEVEN EN JAARPASSEN.
SCHEEPVAARTINSPECTIE. De zorg voor
leven en welzijn der opvarenden van schepen
heeft reeds vroeg de aandacht der Indische
Regeering gehad, zie o. m. Ind. Stb. 1872
no. 179.
Het toezicht op de deugdelijkheid van schip
en werktuigen, reddingmiddelen en uitrusting,
en de eischen aangaande bemanning en passagiersinrichtingen zijn geregeld bij de Stoomvaartordonnantie (Ind. Stb. 1905no. 370, laatstelijk ge
wijzigd bij Ind. Stb. 1924 no.498). Het keuren van
schepen is opgedragen, op de grootere havenplaat
sen aan daartoe aangewezen commissiën, bestaan
de uit den havenmeester en twee deskundigen;
keuringen voor de locaalvaart worden verricht

door beroepshavenmeesters of gezaghebbers der
Gouvcrnements Marine.
Wegens de vele leemten in de Stoomvaartordonnantic, en de uitbreiding van het toezicht
in andere landen, waardoor het gevaar bestaat
dat men daar de Ned.-Indische keuringscertificaten niet meer zal erkennen, is eene Schepen
ordonnantie ontworpen, op welker invoering
voor het eerst gerekend is bij de begroeting voor
1920.
De diploma’s voor 3en, 2en en len stuurman
groote vaart en voor machinist A, B en C worden
uitgereikt na het voldoen aan een te Batavia
afgenomen examen, waarvoor dezelfde eischen
gelden als voor de overeenkomstige rangen in
Nederland, zoodat de diploma’s over en weer
worden erkend.
Bijzondere bepalingen voor het vervoer van
pelgrims naar den Hedjaz, en terug, zijn vervat
in de „Pelgrimsordonnantie 1922” (Ind. Stb. 1922
no. (198, 1. gew. bij Ind. Stb. 1924 no. 529), bij
zondere bepalingen voor het vervoer van Inlandsche emigranten naar Suriname in Ind. Stb.
1S90 no. 72, 1. gew. bij Ind. Stb. 1921, no. 194,
veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van
benzine, petroleum enz. in de „Petroleumordonnantie 1910” (Ind. Stb. 1910 no. 27,1. gew. bij
Ind. Stb. 1921 no. 127).
Het toezicht op binnenvaartuigen en kleine
vaartuigen wordt geregeld door de gewestelijke
wetgevers. Zie vorder onder SCHEEPVAART
(DIENST VAN/
SLIBARBEID. Onder „slibarbeid” wordt in ^ f/ ';
Nederlandsch-Indië verstaan de uitdieping van
vaarwaters door middel van over den grond ge
sleepte, van schoepen voorziene raderen. De
schoepen dringen door het gewicht van het rad
in den bodem, en vermengen, doordien het rad
voortrolt, de opgespitte specie met het water.
Vóór het slib weder bezonken is, is het door den
stroom een eind weggevoerd.
Bij een baggermolen of slibzuiger moet arbeid
worden verricht om de specie naar de oppervlakte
te brengen en om ze vervolgens naar de stort
plaats te vervoeren. Bij slibraderen vervalt deze
arbeid; daarentegen zul veelal een deel van het
opgewoelde slib bezinken vóór het geheel buiten
het vaarwater is, zoodat het nogmaals moet
worden opgewoeld. Welk van beide stelsels het
goedkoopste werkt, hangt af van de omstandig
heden; zoo zal op steenachtigen bodem en in
wateren waar geen stroom staat, de slibarbeid
niet bruikbaar zijn; daarentegen kan het slibrad
met voordeel worden toegcp&r,t op plaatsen, waar
slibzuigers wegens hun diepgangen baggermolens
wegens te woelige zee niet kunnen werken.
Reeds omstreeks 1800 of 1870 is het denk
beeld opgeworpen om den drempel van het Westervaarwater van Soerabaja door middel van
slibraderen uit te diepen. Tot daden is het echter
eerst gekomen toen, nudat de oud-generaal-majoor-titulair J. Ph. Ermeling dit plan opnieuw
bij dcRegeering had bepleit, de toenmalige hoofdinspeeteur van scheepvaart A. J. M. A. Ridder
van der Does de Bye het plan praetisch uit
voerbaar had verklaard, en deze met de uit
voering werd belast. In 1907 werd het werk op
bescheiden schaal aangevangen, en in 1912 was
de verlangde diepte in de as van de geul bereikt.
Daarna is de geul breeder gemaakt, terwijl se
dert 1918, aanvankelijk wegens gebrek aan ma-
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terieel, daarna ter bezuiniging, slechts onder
houdswerk is verricht. De gunstige uitslag maalcte dat, toen in 1912 de op advies van de haven
commissie Krauwde Jongh voor liet Westervaarwater gebouwde slibzuiger „Java” in Ned.Indië aankwam, dit werktuig voor oen ander
werk (Deli-geul)_bestennl kon worden.
SederFT913 wordt slibarbeid toegepast voor
de uitdieping van den zeedrempel der Kleine
Kapoeas, het vaarwater naar Pontianak. Ook
hier werd het werk met goeden uitslag bekroond,
hoewel de aanzienlijke natuurwerking, die tracht
de kunstmatig gevormde geul weder dicht te
werpen, oorzaak is dat het bereiken en onder
houden van de aanvankeLijk verlangde diepte
te kostbaar zoude worden en dus met eene ge
ringere diepte volstaan wordt. Van de scheep
vaart, die van deze geul gebruik maakt, wordt
onder den naam „Kapoeasgeld” (Ind. Stb. 1916
no. 317, sedert gewijzigd) eenc bijdrage in de
kosten der uitdieping gevorderd. Eene poging,
1916—17, om ook de binnendrempels van de
Asahan-rivier met behulp van slibraderen uit te
diepen, is opgegeven toen bleek, dat de sterke
zandafvoer van de rivier de gemaakte geulen
telkens weder dichtwierp.
Zooals het veelal gaat met nieuwe denkbeelden,
heeft de slibarbeid in Ned.-Indië veel critick
uitgelokt. Aanvankelijk werd de mogelijkheid
om noemenswaarde uitdieping te verkrijgen ont
kend, daarna het reeds bereikte toegeschreven
aan de sehroefwerking der schepen, en ten slotte
zijn invloeden, die geen verband houden met de
soort van uitdiepingswerktuigen (t. w. het toe
nemen der natuurwerking, die tracht het oude
bodemniveau te herstellen, met de grootere diep
te, en de beperking wegens gebrek aan materieel
of bezuiniging), op het debet van de slibraderen
geboekt geworden.
Literatuur: J. Ph. Ermeling, Afslibbing van
drempels in en banken vóór vaarwaters — meer
bijzonder voor de vaarwaters van Soerabaja.
Re Ingenieur, 1908, blz. 4—9; A. J. M. A. Ridder
van der Does de Bije, De slibarbeid op den drem
pel van het Westervaarwater van Soerabaja.
De Ingenieur, 1912, blz. 370—378; Wouter Gooi,
Technische Lessen en Vraagstukken op het gebied
van den Indischen Haven bouw. Batavia, 1918,
blz. 11—14; Some note» upon the raking operations in Surabaya Strait and on the Kapuas
Bar, brochure uitgegeven bij de inzending van
het Ministerie van Koloniën op de Scheepvaarttcntoonstelling in Olympia, Londen, in 1919.
Volledige gegevens bevatten de verslagen van den
Hoofdinspecteur, Hoofd van den dienst van
Scheepvaart aan de Indische Regeering (niet
gepubliceerd). Korte berichten in de Koloniale/
Verslagen onder Burgerlijke Openbare Werken/
/p /tf 7/WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT. Wa
ter w e z e n. Het leiden van water voor allerlei
doeleinden, in hoofdzaken voor: le het verkeer
(havens, dokken, kanalen), 2e het beschermen
van landstreken tegen overstroomingen door de
zee en de rivieren, 3e de huishouding van den
mensoh (bevloeiingen, drinkwaterleidingen, waterkraohtwerken), is in elk cultuurland door ju
ridische en technische voorschriften geregeld.
De grenzen van de territoriale wateren werden
reeds door llugo de Groot in de 16e eeuw vastge
steld en thans gelden nog de door hem gehuldigde
beginselen voor de rechten ter zee buiten deze
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grenzen. Ten aanzien van de wateren binnen deze
grenzen heerscht nog immer de Roraeinsche
rechtsopvatting, dat tot de openbare wateren
van den Staat worden gerekend te behooren alle
waterloopen, ook de ondergrondsche, van af de
brongebieden tot in zee, inbegrepen de binnen
zeeën, meren, plassen en moerassen, welke al of
niet door rivierwater worden gevoed. Hiertoe be
hooren ook de oevers dezer waterloopen en wate
ren, hetgeen in Ned.-Indië kan blijken, o.a. bij de
erfpachtsuitgifte van gronden ;gchecle rivierdalen,
tot op een bepaalde hoogtelijn, steile aanliggende
terreinen, en bij alle oevers een strook van min
stens vijf en twintig meters, worden van de erfpachtsuitgifte uitgezonderd ter bescherming dezer
oevers, die evenals ravijnen waar noodig warden
beboscht.
Bovengenoemde grondbeginselen zijn ook in
Insulinde van toepassing en op het gebied van de
waterverzorging, een belangrijk onderdeel van
het waterwezen, geregeld bij G. B. no. 8 d.d. 10
September 1S95, Vergunningen tot gebruik van
water voor huishoudelijke doeleinden en particu
liere ondernemingen, opgenomen in Bijblad op
het Stb. van N.-I., no. 508i. Hierop heeft even
eens betrekking de circulaire van den directeur
der B. O. W. van 8 Juli 1910 no. 1470 afgedrukt
in Polak, Agrarische Regelingen, blz. 89 en36S en
Polak, Bijlage T2 blz. 307, terwijl genoemd bij
blad is aangevuld door B\jblad5439, Vergunning
tot tijdelijk gebruik van water voor spoelende
boringen naar aardolie, petroleum of dergelijke
bitumineuse zelfstandigheden, waaropBijblad no.
0185 nog weder een aanvulling geeft.
Watervergunninge n. De ter zake
geldende regelen zijn neergelegd in Bijblad 5081
(Gouvernementsbesluit no. 8 van 10 September
1S95), Vergunningen tot het gebruik van water
voor huishoudelijke doeleinden en particuliere
ondernemingen, aangevuld door de bepalingen
in de bijbladen no. 5439 en 61S5.
Volgens dit G. B. moet ter verkrijging van een
vergunning voor het gebruik van water voor de
aangegeven doeleinden een gezegeld verzoek
schrift met de daarbij behoorende bescheiden
worden ingediend bij het Hoofd van geweste
lijk bestuur, welk verzoekschrift is gericht aan
den Directeur der B. O. W., waarbij onderscheid
is te maken of gewcnscht wordt een „vergunning
tot wederopzeggens” dan wel een „vergunning
(concessie) op langen termijn.”
Do vergunningen tot wederopzeggens, waar
voor geen cijns (waterbelasting) wordt betaald,
worden alleen verleend voor waterwerken voor
eigen bedrijf en met zeer lage bouwkosten, welke
een tijdelijk karakter dragen, zoodat bij opzeggen
door het Gouvernement, zonder eenige schade
loosstelling of vergoeding, door den houder dor
vergunning het terrein en de waterloopen in den
oorspronkelijken toestand zijn terug te brengen,
De aanvragen van deze vergunningen worden
ingediend bij het Hoofd van gewestelijk bestuur,
die een commissie aanwijst, welke onderzoekt of
de bevlociing dan wel andere plaatselijke belan
gen zich tegen de vergunning verzetten of wel
bijzondere voorziening noodig maken.
Deze vergunningen tot wederopzeggens worden
na ingewonnen advies bij het Gewestelijk bestuur
c.q. Gemeente besturen, c.q. Dienst voor Water
kracht en Electriciteit, verleend bij Besluit van
den Directeur dor B. O. W.
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In deze vergunningen worden de bepalingen
gestipuleerd nopens indiening van goed te keuren ontwerpen en de waterregelingen, waaraan
de vergunninghouder zich heeft te onderwerpen.
De vergunningen op langen termijn worden na
ingewonnen advies van dezelfde bovengenoemde
lichamen- gegeven bij Besluit van den Gouver
neur Generaal. In de voorwaarden zijn de bepa
lingen opgenomen over de goed te keuren ont
werpen der bouwkundige en waterbouwkundige
werken, de regelingen nopens de waterverdeeling,
de .tijdsduur der concessie en de bij te dragen
kapitaalskosten voor den bouw der werken be
nevens de onderhoudskosten daarvan, indien de
bouw en het onderhoud van Gouvernementswege
geschieden.
De vergunningen voor waterkrachtdoeleinden
voor een vermogen van minder dan honderd waterpaardekrachten worden op dezelfde basis ver
leend als bovenstaande vergunningen voor het
gebruik van water enz.
Voor een vermogen van honderd en meer dan
honderd waterpaardekrachten zie onder water
kracht vergunningen.
Waterkracht vergunningen. Voor
waterkrachtwerken beneden de honderd water
paardekrachten kan vergunning worden verleend
volgens bijblad 5081, aangevuld in de bijbladen
no. 5439 en no. G1S5, voor het geval de werken
een tijdelijk karakter dragen en alleen voor eigen
gebruik dienen. Dit zijn vergunningen tot wederopzeggens, te verleenen door den Directeur
der B. O. W., na ingewonnen advies van het
Gewestelijk Bestuur (c.q. het gemeente bestuur),
den Dienst voor Waterkracht en Electriciteit en
eventueel andere belanghebbende lichamen. Voor
het gebruik van waterkracht ingevolge deze soort
van vergunning wordt geen belasting in den vorm
van watercijns geheven. Ligt het in de bedoeling
voor deze kleine waterkrachten permanente wer
ken aan te leggen voor on bepaalden tijd, dienstig
aan kleine ondernemingen en fabrieken, dan is
het noodig een concessie op langen termijn aan
te vragen, welke alleen door den Gouverneur
Generaal kan worden verleend.
Voor waterkrachtwerken van honderd water
paardekrachten en hooger, welke ingevolge de
daaraan verbonden groote belangen, ook van der
den, en wegens de daarin te steken grootere kapi
talen een meer permanent karakter dragen, is het
noodig een concessie op langen termijn bij de Regeering aan te vragen door indiening van een ver
zoekschrift op zegel bij het Hoofd van geweste
lijk bestuur, dat een plaatselijke commissie van
onderzoek benoemt. Ingevolge Bijblad (3938 is
vervolgens het advies van den Gewestelijken
Raad noodig, waarna de bescheiden met het ad
vies van het gewestelijk bestuurshoofd door tusschenkomst van den Dienst voor Waterkracht en
Electriciteit kunnen worden doorgezonden. Deze
dienst neemt, ingevolge het bepaalde bij art. 2 ten
vierde van Ind. Stb. 1917 no. 468, de aanvraag in
behandeling, waarbij onder meer het advies van
het Departement der B. O. W. wordt ingewonnen.
Na afloop der voorbehandeling wordt ter zake
door den Directeur van Gouvernementsbedrijven
de beslissing van den Landvoogd gevraagd.
De Dienst voor Waterkracht en Electriciteit
geeft voorlichting aan gegadigden omtrent lig
ging en vermogen van waterkrachten, gelegen in
streken, welke door dezen dienst voldoende zijn

verkend, waarom belanghebbenden uitdrukkelijk
moet worden aangeraden, ten einde onnoodige
uitgaven te vermijden, hunne eerste schreden tot
het kantoor van genoemden dienst te richten.
Niet alleen worden bovengenoemde gegevens uit
het waterkrachtkadaster verstrekt, doch even
eens wordt medegedeeld of de beoogde water
kracht niet reeds gereserveerd is door de Regeering, al of niet door anderen reeds is aangevraagd,
of gebruik van die waterkracht geen inbreuk zal
maken op reeds bestaande plannen, en ten slotte
of geen roofbouw zal gepleegd worden (onder
roofbouw wordt verstaan het zoodanig bouwen
van een waterkrachtwerk, dat volledige uitbouw
van het riviervak in de toekomst onmogelijk of te
kostbaar wordt).
Indien uit mededeelingen, gestaafd door over
gelegde bescheiden, de ernst der plannen blijkt en
geen concessies worden aangevraagd met het doel
deze zonder meer te verkoopen, kan op medewer
king van genoemden dienst ten volle worden ge
rekend en zal door hem in overweging worden ge
nomen, tegen een vooraf te bepalen vergoeding,
de gegevens te verzamelen voor de projecten der
bouwwerken.
Indiening van de concessieaanvraag. Nadat door
den aanvrager een plaatselijk onderzoek is inge
steld en hem daarbij is gebleken, dat geen ern
stige bezwaren in den weg staan en de te voren
van den Dienst voor W. en E. verkregen inlich
tingen eveneens gunstig waren, dient hij bij het
Hoofd van gewestelijk bestuur een gezegeld ver
zoekschrift in, gericht tot den Gouverneur Gene
raal, met als bijlage een topografische kaart in
vijfvoud, of bij gemis daarvan, een voldoend dui
delijke hoogtekaart, waarop de ligging van de
gewenschte waterkracht wordt aangeduid. In
het verzoekschrift worde duidelijk omschreven
de ligging (Gewest, Afdeeling, District, nabij
liggende dorpen en de naam van de rivier), de
grootte (hoeveelheid water in liters per secunde
en valhoogte in meters), het doel van de beoogde
waterkracht en de duur der concessie. Tijdens het
onderzoek van dit verzoekschrift bij de verschil
lende openbare diensten, kan de aanvrager een
vóór-project opmaken met begroeting. Bij ge
mis aan particuliere technische voorlichting, kan
voor deze werkzaamheden de hulp worden inge
roepen van meergenoemden dienst, die reeds voor
verschillende diensten, gewesten en gemeenten
belangrijke ontwerpen heeft opgemaakt.
Dit vóór-project, bestaande uit situatiekaart
met hoogtelijnen, schaal 1 op 2000, van watervang, toevoerleiding, verzamelkommen, ontvangbak, drukleiding, machinehuis en afvoer
kanaal, een lengteprofiel met bodem- en water
peilen, hoogteschaal 1 a 100, lengteschaal 1 &
1000, eenigc doorsneden van de toevoerleiding
met waterhoogten, eenige duidelijke schetsen op
schaal 1 a200 of op schaal 1 a 100 van den watcrvang, de andere voorname kunstwerken en het
machinehuis, met bijbehoorende technische om
schrijving en begrooting, opgave van hydrotcchnische en bouwkundige gegevens en de
noodige, voor een voldoende beoordeeling on
ontbeerlijke maten, is ten bewijze van den ernst
der plannen spoedig in te dienen bij bovenge
noemden dienst. Met deze bescheiden tot grond
slag en met de door den aanvrager aan meergemelden dienst verstrekte mededeelingen over de
hem beschikbare financieele middelen en de wijze
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van exploitatie der waterkracht, kan dan de con
cessie worden verleend, indien togen de vergun
ningsaanvraag door de andere adviseerende
lichamen geen bezwaren zijn ingébracht. In den
regel geldt zij voor den tijd van veertig jaren.
1 Valercijns. Zie Gouvernementsbesluit no. 2T
van 8 September 1919. Voor het gebruik van wa
terkracht uit rivieren, meren of waterleidingen,
krachtens een van gouvernementswege verleende
vergunning, is een jaarlijksche vergoeding aan den
Lande verschuldigd, berekend naar het theore
tisch vermogen van de waterkracht, en wel per
theoretische P. K.: / 2.— voor het vermogen
boven de 100 tot en met 1000 P.K.; /1.50 voor het
vermogen boven de 1000 tot en met 10.000 P.K.;
ƒ 1.— voor het vermogen boven de 10.000 P.K.
Voor het gebruik van waterkracht tot een totaal
vermogen kleiner dan 100 theoretische P.K. is
geen vergoeding verschuldigd.
Inhoud van de concessievoorvjaarden. De door de
Rcgeering te stellen voorwaarden, behoorende bij
de concessieverleening, bevatten bepalingen over
het waterverbruik, de w'ijze van watermeting en
waterverdeeling, over waterverontreiniging, de
onbelemmerde medewerking van den concessio
naris bij uitbreiding van bestaande of bij aanleg
van nieuwe werken door den Staat of door derden
uit te voeren in de nabijheid van de werken van
den concessionaris, den toegang tot de werken
voor controle en politie, het onderhoud van we
gen, leidingen en kunstwerken, waar de belangen
van den Staat of van anderen raken aan de be
langen van den concessiehouder, en verder de
verplichtingen van deze voor een solieden bouw
der werken en voor toekomstige uitbreidingen.
Voorts bepalingen over naasting door den Staat,
de wijze van taxatie der bouwwerken bij naas
ting, on bepalingen nopens het tijdstip van aan
vaarding der concessie, het tijdstip van indie
ning der bouwprojecten en van den aanvang van
den bouw der werken.
V oorkeurverleeningen op walerkracht. Indien de
Rcgeering bij gemis aan voldoende gegevens nog
geen beslissing kan nemen en dorhalve de con
cessie nog niet kan verleonon, dooh zij de plannen
van den aanvrager van voldoendo gewicht acht,
kan voorkeur op de aangevraagde waterkracht
worden verleend voor éón jaar of langer, zonder
dat hierdoor eenige verplichting zijdens dc Regeering voortspruit, dan alleen, dat bij de behan
deling van nakomende aanvragen voor ontgin
ning van dezolfde waterkracht door andoren, de
aanvrage, waarop voorkeur is verleend, hot eorste
in behandeling komt.
Vervallen verklaring der concessie. Indien dc bij
Gouvernementsbesluit vorlccndo concessie niet
op tijd aanvaard wordt of indien met den bouw
der waterkrachtwerken ingevolge do voorwaardon behoorende by de conccssievorleoning niet op
tijd wordt aangevangen of deze niet worden vol
tooid on in bedrijf gesteld, kan do concessie bij
Regoeringsbesluit wordon ingetrokken.
Indienen der bouwprojecten. Deze zijn binnen
een vastgestelden termijn na den datum van het
eoncessiebesluit ter goedkeuring in te zenden aan
den Dienst voor Waterkracht on Elcctricitoit;
met de bouwwerken mag eerst worden begonnen,
nadat deze projecten zijn goedgekeurd.
Dienst voor Waterkracht en
Electriciteit, De aanvankelijk aan den
opnamcdionst der Staatsspoorwegen opgedragen
Supplement.
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taak, de geschikte waterkracht op Java op to
sporen, werd in 1913 toebedeeld aan een specialo
afdeclïng van genoemden dienst. Het onderzoek
naar waterkracht door do S.S. dateert van begin
19U9;in 1917 werd genoemde afdeeling met do
Departomcntsufdceling Elcctriciteit samenge
voegd tot een afzonderlijken dienst van het De
partement van Gouvernementsbedrijven. In Ind.
Stb. 1917 no. 4G8 wordt de taak van dezen
dienst omschreven; in het kort is hij werkzaam
tot bevordering van de energie-ontginning, over
brenging en levering aan particuliere, ’slands-,
gewestelijke- en gemeentelijke bedrijven, zoo
wel voor energie-voortbrenging met waterturbi
nes als met stoommachines en oliemotoren.
fó
Indeeling van den Dienst voor IK en E. /
I. De hydrotcchnische afdeeling. Haar taak is:
le. De stelselmatige opsporing van water
krachten op topografische kaarten, gevolgd door
terreinverkenningen ter bepaling van de geolo
gische, hydrologische en bouwkundige gesteld
heid van den bodem, waarin de bouwwerken ko
men te liggen, en ter bepaling van de voor
naamste peilen en afmetingen van het toekom
stige waterkrachtwork.
2e. De gedane watermetingen gedurende tal
van jaren verzamelen en in verband met de regenvalwaarncmingen tot bruikbare gegevens
omwerken. Het daaruit vervaardigen van afvoerkroinmen, debietgrafieken, duurkrommen
der debicton. Het oprichten van peilschaalwaarnemingsposten, alwaar dagelijks de rivierwaterstanden worden opgenomen. Op belangrijke pun
ten worden zelfregistreerende peilschalen ge
plaatst, in do nabijheid dier posten op geregelde
tijdstippen dwarsprofielen over de rivieren ge
nomen en afvoermetingen verricht met watermeetmolens of volgens do methode der chemi
sche meting.
3e. Het verzamelen, uitworken en in staatvorm rangschikken van de gegovens der verkende
waterkrachten, de carteering van de water
krachten en stroomgebieden, het vervaardigen
van situatieschetsen, lengteprofielen der rivie
ren. Deze verzameling vormt het zoogenaamde
waterkrachtkadastcr, waaruit aan gegadigden de
gegevens voor waterkracht wordon verstrekt.
4e. Het opmaken van voorontwerpen van
Staatswatorkrachtwerken en electriciteitsvoorzieningen.
öe. Het onderzoeken van concessieaanvragen
op watorkrachtgcbied en het opmaken der con
cessievoorwaarden. Het beoordeelen van waterkrachtprojocton. Het waken tegon onrechtma
tige wateronttrokking.
II. Do olcctrotcchnisckc afdeeling. Deze heeft
tot taak:
le. Het ontwerpen van het electrotechnischc
gedeelte der Staatswatorkrachtwerken.
2e. Het beboeren van in bedrijf zijnde Staatswaterkraclitwerken.
3e. Het ontworpen en uitvooren van de details
van in uitvoering zyndo Staatswatorkrachtwer
ken. Het verleenen van adviezen voor uitbrei
dingswerken van waterkracht- en calorische centralen van Gouvernementsbedrij ven.
4e. Hot vorleonen van voorlichting, hot geven
van electrotechnischo adviezen aan overheidsorganen en aan de industrie.
Het riohting geven aan do eloctrioiteitstarieven
in gowesten en gomeonton.
20
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Het verzamelen van statistische gegevens van
de electrotechnische bedrijven in NcderlandschIndië.
5e. Do werkzaamheden verbonden aan de
voorbereiding van de te verleenen vergunningen
voor den aanleg en het gebruik van electrische
sterkstroomleidingen.
6e. Het uitoefenen van het regeeringstoczicht
op de electrische bedrijven en sterkstroomlei
dingen.
III. De Bouwafdecling. Zij is belast met:
le. Het ontwerpen van de bouw- en detailteekeningen, waarnaar de werken worden uitge
voerd.
2e. Het organiseeren en beheeren van de ver
schillende in uitvoering zijnde waterkrachtwerken.
Waterkrachtwezen (Algemeen).
Waterkracht is de kracht, welke de menscli ont
leent aan de beweging van het water. In den
jongsten tijd wordt gedacht over het benutten
van de eb- en vloedbeweging aan zeebaaien en
benedenrivieren. Sinds het bloeitijdperk der
Romeinen is het water, dat door zijn zwaarte
kracht in rivieren en beken naar lager gelegen
punten van het aardoppervlak stroomt, het waterverval, benut geworden voor het drijven van
watermolens. Het houten waterrad in zijn oudste
gedaante in Europa, treft men eveneens aan bij
de Indonesische volken ter ondersteuning van
menschelijken arbeid, in hoofdzaak voor het ont
bolsteren van de rijst en voor bevloeiingen.
De primitieve verbeteringen aan waterrad en
toevoergeleiding in het begin der negentiende
eeuw gaven den stoot tot het verhoogen van het
nuttig effect der waterraderen; eerst in het mid
den der negentiende eeuw ontstond de watertur
bine, werkende onder grootere waterhoogte dan
het waterrad. De toepassing van de omhulling
der turbine met een ijzeren slakkenhuis en toe
voer van het water door gesloten ijzeren pijplei
dingen, voerde weder tot het gebruik van nog
hoogeren waterdruk. Na dit ontwikkelingstijd
perk van omstreeks 1830 tot 1850 wrerden tech
nische bureaux opgericht en ontplooide zich het
waterkrachtwezen, hetwelk zich vervolgens ont
wikkelde in drie kenmerkende onderdeden: I. de
krachtopsporing of exploratie; II. het krachtbedrijf, het vormen van de kracht, en III. het
krachtgebruik, het toepassen van de gewonnen
kracht.
I. De Krachtopsporing. Waar op de hoogtekaarten de hoogtelijnen het dichtst bij elkaar
liggen en op markante wijze als donkere vlekken
de aanwezigheid van sterke terreinplooien en in
de nabijheid van waterloopen veelal van water
vallen verraden, dus daar, waar groote hoogten
beschikbaar v’aren, ontstonden de eerste waterkrachtw'erken, waarvan de Niagarawaterval een
klassiek voorbeeld geeft. Niet de waterval zelf
w'ordt benut, doch het water wordt boven den
waterval in kanalen en tunnels afgeleid, om door
ijzeren drukleidingen naar de turbines, welke be
nedenstrooms van den waterval in gebouwen zijn
ondergebracht, te worden gevoerd. Deze turbines
ontnemen aan het w-ater de energie. Het product
van a. de waterhoogte in de drukbuizen in meters
uitgedrukt en b. de hoeveelheid verwerkt wrater
in liters per secunde uitgedrukt, en dit product
gedeeld door het getal 75, geeft weer de aanwezige
energie in w'aterpaardekrachten (ook wel theo
retische P. K. genoemd).

Het hangt nu van de constructie van leiding en
turbine af, welk gedeelte van de in het water
aanwezige energie in de turbineas wordt over
gebracht. Wil men de verliezen in rekening
brengen, welke tezamen niet meer dan 25 pro
cent bedragen, zoodat niet minder dan 75 pro
cent der energie wordt gewonnen, dan geeft
derhalve het product van de waterhoogte in
meters en het aantal liters per secunde gedeeld
door 100 het aantal waterpaardekrachten aan
op de turbineas.
Liggen de watervallen als gunstige punten voor
waterkracht werken voor de hand, de opsporings
diensten onderzoeken nog vele andere geschikte
punten aan meren, rivieren, kanalen, waar water
kan worden afgetapt en geleid naar punten met
voldoende valhoogte en waar een economische
uitbouw tot zijn recht komt. Daar in het hoog
gebergte het lengteprofiel der beken een steil ver
loop bezit, daarentegen het stroomgebied van de
beek (dat is de aardoppervlakte, welke op de
beek afwatert), of met andere woorden de hoe
veelheid regenwater gering is, kan vaak een goedkoope aftapping met korte toevoerleiding ge
bouwd worden naar een geschikt punt, vanwaar
de druldeiding met groote hoogte doch steile
ligging naar het turbinehuis gelegd wordt.
In het middelgebergte en in heuvelland, waar
rivierverval geringer is, doch het waterdebiet
grooter, zijn achter den watervang in den regel
langere toevoerleidingen, met geringer verval
dan de rivier heeft, noodig om hoogte te winnen
en bovendien om een geschikt punt te bereiken
van waaruit de drukleiding naar de turbine voert.
In deze lange toevoerleidingen liggen vaak be
langrijke kunstwerken. Ten slotte breidt zich do
studie van den opsporingsdienst uit tot het onder
zoek naar verzamelbekkens, waar het rivierwa
ter maanden lang kan invloeien om een groot ge
deelte van dit water eerst in tijden van geringe
rivierdebieten te benutten. Met deze jaaraecumulatie wordt onafhankelijkheid bereikt van
het waterverbruik van de hoogc en lage rivier
standen; het overvloedige water bij hooge rivier
standen stroomt niet onbenut naar zee, doch
wordt opgevangen.
De hydrotechnischo dienst, waarvan de op
sporingsdienst een onderdeel vormt, moet zich,
alvorens tot projectwerk over te gaan, een gron
dige kennis eigen maken, ten eerste van de be
schikbare waterhoeveelheden op alle tijdstippen
(do hydrometrie), ten tweede van de aanwezigheid
van het water in den bodem, zijn chemische sa
menstelling en zijn zwevende bestanddeelcn (de
hydrologie), ten derde van de bodemgesteldheid
(do geologie).
Het project moet omvatten den economisehen
uitbouw van het geheele riviergebied, van de
bronnen tot de laagvlakte. In een riviergebied is
de totale beschikbare valhoogte van de bronnen
tot aan de laagvlakte economisch uit te bouwen
in een of meerdere waterkrachtwerken, onder
elkaar gelegen en al of niet gescheiden door voor
waterkrachtexploitatio oneconomische riviervakken. De hoofdafmetingen van dit geheele
complex van waterkrachtwerken worden be
paald naar de uitkomsten van de debietgrafieken
over een groot aantal jaren, waaruit het karakter
van het riviergebied bekend wordt. Is het mogelijk al het afkomende water gedurende een jaar,
of een groot gedeelte daarvan, te vergaren, dan
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is de hoofdafmeting dor Avaterwerkon voor het
gehcele complex AvaterkrachtAverken tc berekenen
naar het vergaarde Avatcr gedeeld door een jaar
in secunden uitgedrukt.
Is een klein gedeelte jaarlijks te accumulecren,
dan Avordt dit verzamelde Avater benut om bij
geringe debieten in droge tijden te suppleeren;
een gedeelte van het rivierAvater stroomt dan
onbenut weg. Is alleen dagaccumulatie mo
gelijk, dan is de hoofdafmeting der AvaterAverken
niet af te meten naar het minimum debiet der
rivier, doch dan hangt de hoofdafmeting af van
de samenAverldng met andere waterkraehtwerken
uit andere riviergebieden of met calorische centralen, die suppleeren zoodra het debiet komt be
neden het gemiddelde debiet over b.v. de negen
achtereenvolgende gunstigste maanden van het
jaar.
Deze grens van acht, negen, tien of elf maan
den enz. hangt af van het karakter van de rivier
(duurkromme van het rivïerdebiet, enz.) en van
de Avijze en aard van samenAverking met calori
sche centralen; die grens is voor elk geval te be
rekenen.
Het hangt nu af van de ligging en grootte van
het jaaraccumulatiebekken, van de ligging der
centralen, van de valhoogten der centralen, van
den vorm van het belastingsdiagram, van de
grootte der mogelijk en economisch uit te bouAven dagaccumulatiebekkens en reguleerkommen,
van de geologische gesteldheid der onderdeden,
b.v. van de tunnels, welke centrale of centralen
van het complex de spitsbelastingen zal of zullen
opnemen.
De afmetingen der toevoerleidingen, berekend
naar het b.v. ncgenmaandsch debiet, zijn hier
door gedeeltelijk te Avijzigen. DilvAvijls zijn hier
voor verschillende oplossingen te onderzoeken,
Avaaruit de meest economische, doch ook de
meest passende aan dc verschillende phasen van
uitbouAV en aan de mogelijk te verwachten ver
schillende vormen van bclastingdiagrammcn van
af den bouAV der eerste tot aan de laatste centrale
van het complex van AA'aterkrachtAverken is te
kiezen.
Eerst na deze volledige studie Avordt, in ver
band met de toekomstige energiebehoefte, de uitbou wvolgorde der onder elkaar in één riviergebied liggende AvaterkrachtAverken vastgesteld;
eerst hierna kan Avordcn aangevangen met het
definitieve ontAverp van de eerst uit te bouwen
waterkracht.
Aangezien do bouw van AvaterkrachtAverken in
bovenstaanden zin economisch dient tor hand
genomen te worden on hierby de belangen van de
overheid voor het scheppen van goede verkeers
verbindingen, van de industrie, de samenleving
in do stad on op het land, de landbouiv, innig
verbonden zijn, Averd het in verschillende landen
noodzakelijk geacht dc exploratie van Avaterkracht en deels ook de exploitatie daarvan, op to
dragen aan een rijksbureau, tevens voorlichtings
dienst.
Waar geen rijksbureau zich speciaal hiermede
bezighoudt zijn vereonigingen ontstaan, Avaarin
allo belanghebbenden vertegonAvoordigd zijn;
ton slotte tracht toch hot rijk door een vol
doende Avetgeving den middenweg te houden en
heeft het gezag én als conccssiegever ón als toe
zichthouder, terwijl het bovendien een gedeelte
der krachten reserveert voor zijn eigen behoeften.
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II. Het krachtbedrijf, het winnen van de kracht.
De hooge prijs der steenkool dwong de berg
bewoners tot uitbreiding der waterkrachtontginning, om de „witte steenkool” in hunne on
middellijke nabijheid rendabel te maken en bij
do voortschrijding der techniek volgden de be
woners der middelgebergten om de „groene steen
kool” te benutten; straks zullen wij wellicht
nog de toepassing beleven van eb en vloed bij de
bewoners der lage landen.
Na 1850 hebben de volgende factoren meege
werkt tot de meer intensieve ontginning van
waterkracht:
le. De bereiding van ijzer in groote afmetingen
volgens het Siemens Martin procédé, met een
breulcsterkte van 34 tot 42 K.G. per eM2. en 25%
rek, en de bereiding van naadlooze buizen volgens
Mannesmann en Ehrhardt, waardoor het moge
lijk werd kleine buismiddellijnen van 60 c.M.,
dik 41 m.M., constant onderhevig aan 122 at
mosferen bedrijfsdruk te maken. Het fabriceeren van flensverbindingen met schroefbouten uit
nikkelstaal met een elasticiteitsgrens van 3600 a
4200K. G. per c.M.2 en een breukvastheid van 5600
tot 6200 K.G. per c.M.2, een rek van 28 tot 34%,
insnoering 48 tot 52 %; het fabriceeren van mofverbindingen tot een middellijn van 1400 m.M.
bestand tegen een drukhoogte van 300 M. water.
De bereiding van smeedbaar gietijzer van groote
homogeniteit, van gietstaal in groote afmetingen
in den turbinenbouw. De constructie van afslui
ters van groote afmetingen bij waterdruk van 30
atmosferen en hooger.
2. De voortschrijding in den turbinenbouw;
vooral het Francis- en het Peltontype brachten
een groote omwenteling teweeg. Het type Fran
cis-spiraalturbine is geschikt voor drukhoogten
tot 225 M. Aan de Yadkinrivier U. S. A. werken
Francisturbine eenheden van 31.000 P.K. meteen
rendement van 90 %, de rotor heeft een middel
lijn van 8,75 M. Het Peltonrad is uitgevoerd voor
een drukhoogte van 1650 M. (Fully, Zwitserland).
De bouw van snelloopende turbinen tot 900
omwentelingen per minuut, waardoor een grooter
aanpassingsvermogen verkregen wordt met de op
dezelfde as gemonteerde generatoren, die wegens
het groote omwentelingsgetal goedkooper ge
construeerd kunnen worden.
De bouw van groote langzaamloopende tur
binen, 350 omwentelingen per minuut, in slak
kenhuizen van gewapend beton, voor lage druk
hoogten tot 6 it 7 M., met een waterverplaatsing
van 60 M.3 per secundo.
3. Dc bouw van aarden dammen en van stuwmuren uit gewapend beton voor het vormen van
kunstmatige waterbekkens voor jaaraccumulatie.
4. „Last, but not least” de ontwikkeling der
elcctrotcchniek, de stcrkstroomtechniek; de
bouw van generatoren tot een machinespanning
van 15.000 volt; het transport van electriciteit
met zeer weinig verliezen langs hoogspanningsleidingen uit koper of alluminium, nadat de
stroom is getransformeerd tot hooge spanning
(200.000 volt). Vooral deze uitvindingen maken
het mogelyk industriegebieden van olectrische
kracht to voorzien op honderden kilometers af
stand van de energiebron verwijderd.
Dc eloctrische regulateurs, automatische scha
kelapparaten enz., getuigende van groot vernuft.
5. Do snelheids- en drukregulatcurs der turbinen
mot daaraan verbonden afstelapparaten en ont-
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lastkleppen, waarbij in de buisleidingen een over
druk van niet grooter dan 15 % van den statischen
druk wordt gewaarborgd en tengevolge waarvan
de sterkte der drukleidingcn aanzienlijk kan wor
den verminderd en de toe te laten grootste watcrsnelheid in de drukleidingcn practisch tot G M.
per sccunde kan worden opgevoerd. De gevoelig
heid dezer apparaten is zóó groot, dat samenwer
king van verschillende centralen op óén hoog
spanningsnet mogelijk wordt.
III. Het krachtgcbruik. De mechanische over
brenging van de waterkracht op het waterrad
naar de in de onmiddellijke nabijheid zijnde fabrieksdrijfassen werd sinds de groote uitvindin
gen op het gebied van de toegepaste electriciteit
verdrongen door den direct aan de as van het wa
terwiel gekoppelden electrischen generator.
In den generator wordt de waterkracht, welke
op het waterwiel (de turbine) werkt, omgezet in
elcctriscke energie (electrischo arbeid).
Deze in den generator opgewekte arbeid werd
in het jaar 1900 nog grootendeels onder dezelfde
opgewekte spanning door koperdraden over een
afstand van ten hoogste 40 K.M. naar de verbruikscentrale geleid; eerst na de uitvinding
van den transformator (voor het opvoeren van de
electrische spanning) en na de toepassing van
draai- en wisselstroom van hooge spanning, werd
het mogelijk zonder groote verliezen en met de
noodige soepelheid de electrische energie langs
hoogspanningsleidingen over groote afstanden te
vervoeren.
Electriciteitstransmissie onder spanningen van
100.000 a 200.000 volt over afstanden van drie a
vierhonderd kilometers en hoeveelheden van
constant 100.000 kilowatt is niet zeldzaam, sedert
de mechanische- en electrische toestellen, hoogspanningschakelaars, meetinstrumenten en de
isolatieconstructies in machines en leidingen aan
hooge eischen, ook van veiligheid in bediening,
voldoen en telkens nieuwe verbeteringen worden
ingevoerd.
- Hoe verschillend zijn thans de toepassingen op
het gebied van de electriciteit, van het zoo een
voudig uitziende lampje in de woonhuizen tot de
groote booglichten van eenige duizenden watt
lichtsterkte overgaande naar de meer ingewik
kelde lampen voor de radiotelegrafie en die in do
laboratoria voor natuurkundo; van de eenvou
dige motoren in de kleine draaibanken tot de
groote electrische locomotieven voor zware snel
treinen: van de kleine electrische kachels in de
studeerkamer tot de groote electrische ovens
voor de bereiding van ijzer en alluminaten uit
ertsen. De electrische oven is, dank zij de daarin
bereikbare temperaturen, geschikt voor het zwa
vel- en phosphorvrij maken van ijzer en koper. In
de metallurgie en de electrochemie speelt de electrische oven een groote rol; voor gietijzer en zink
worden reeds ovens gebouwd voor een vermogen
van 5000 P.K. constant. De bereiding van ijzer,
zink, koper, nikkel, glas en aardewerk, potten,
pannen en dakpannen is door den electrischen
oven op een hooger standpunt gekomen.
De toepassingen op het gebied van de electro
chemie zijn zeer groot: de bereiding van calcium carbid, chloraten, nitraten (calciumcyanamido,
kalkstikstof voor bemesting), koolzuurhoudende
stoffen, zuurstof en waterstof, het bleekon van
textielgoederen en de galvanoplastiok.
In Indië waar nog geen metallurgische- en
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chemische fabrieken zijn, zou de goedkoope
electriciteit, welke in uren van weinig gebruik
niet benut wordt (de z.g. afvalenergio), gedeelte
lijk gebezigd kunnen worden voor het oppompen
van irrigatie water.
Ho op Java gebouwde hydroeleotrische krachtwerken zullen in de eerste plaats energie leveren
aan het verkeerswezen (spoor- en tramwegen),
aan den radiodienst en de haveninrichtingen, ten
tweede aan groote fabrieken en in de derde plaats
aan de algemccne lichtvoorziening en de kleine
nijverheid. De afvalenergie kan ook benut wor
den voor de bereiding van kalkstikstof ten bate
van den landbouw en voor enkele chemische halfprae paraten.
Waterkracht wezen
i n Nederlandseh-Indiö. De eerste waterkrachtwerken werden op Java gebouwd omstreeks
1880—1890 en wel voortheeondernemingen; deze
hebben een vermogen van ongeveer veertig turbincpaardekrachten, bij sommige werken met
mechanische overbrenging op de fabrieksdrijfas.
Eerst na de ontwikkeling van het turbinewezen
en de massaproductie in den generatoren bouw in
Europa en Amerika na het begin der twin
tigste eeuw, werden verscheidene andere onder
nemingen voorzien van moderne installaties van
klein vermogen, en omstreeks 1910 waren, voorzoover bekend een veertigtal, meest theefabrie
ken, in het bezit van een hydroeleotrische cen
trale. Thans in 1925 tellen wij op Java alleen
ongeveer vijfhonderd kleine krachtwerken meest
voorden z.g. grooten landbouw met een totaal
vermogen van 17.000 P.K. Grootendeels zijn deze
kleine krachtwerken administratief gebaseerd op
vergunningen tot wcdcropzeggens, de z.g. kleine
vergunningen.
Eenige technische bureaux, opgei’icht ter on
dersteuning van cultuurondernemingen, hebben
zich verdienstelijk gemaakt met het op beschei
den wijze uitbouwen der waterwerken van watervang tot ontvangbak, alwaar de pijpleidingen,
meestal ter plaatse uit plaatijzer geklonken, al
of niet voorzien van flenzen, op primitieve wijze
dikwijls over aanzienlijke lengte op den bodem
rusten.
De turbinen zijn voorzien van automatische
snelheid- en drukregulateurs, welke niet veel te
verrichten hebben wegens do meestal wat ruim
genomen middellijn der pijpleiding; verder lig
gen de turbinen op eenzelfde as met den gene
rator of zij hebben een riemoverbrenging. De
overbrenging der electrische energie geschiedt
veelal onder dezelfde spanning; eerst in de laat
ste jaren is transformatie op verschillende span
ningen tot hoogstens 5000 volt toegepast.
Voor een bezoek aan eenige kleine kracht
werken van 40 tot 200 P.K. ter voorbereiding
voor het opzetten oener onderneming, dienen be
langhebbenden zich te vervoegen tot een der
technische bureaux op Java, hetwelk meestal
spoedig voor de gewenschte introductie zorg
draagt.
Do grootere waterkrachtworken, zoowel voor
algemccne kracht- en lichtvoorziening als voor
fabrieken on landbouwondernemingen werden
na 1910 in bedrjjf gesteld; zij gijn modern ingerieht en een bezoek overwaard.
(inhjonnr.n Waterkrachten.
I. De Engelscho onderneming op do Tjiasem
en i’umnnookunluudcn (hoofdvertogenwoordiger
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te Soebang), meteen waterkracht werk van 1000
P. K. vermogen aan de turbinenassen, gelegen
aan een zijtak van de Tjipoenegara, een tiental
K.M. ten Noorden van Soebang.
Sinds 1912 in bedrijf, onder leiding van den
ingenieur C. W. Weys en zijn assistent, den
ingenieur F. A. Janssen van Raay gebouwd, ver
toont het een degelijk, eenvoudig karakter. In
het breede, veel slib en grint houdende rivierbed
wordt door een lagen, vasten, gemetselden dam
met spuisluis en inlaat van geschikte afmetingen
het water, zoowel bestemd voor irrigatie als voor
waterkracht, afgeleid. In het hoofdkanaal wordt
het water gesplitst in een eenvoudig verdeel werk;
één tak voert naar den ontvangbak, van waar
uit een door aarde bedekte Mannesmann mofbuisleiding onder flauwe, rechte helling het water
onder ongeveer 30 M. drukhoogte naar de turbinen voert, twee horizontale Francisturbinen
met direct gekoppelden generator, compleet in
gericht met schakelaanleg en transformatie. De
energie wordt aangewend voor eenigo landbouwetablissementen en voor verlichting te Soebang.
Het is een type van een middeldrukwerk; in
midden- en Oost-Java zijn verschillende derge
lijke oplossingen voor irrigatie tevens waterkrachtontginningen mogelijk.
2. De Nederlandsch Indische Portlandccment
Mij. te Indaroeng, 20 K.M. ten Noorden van Padang (Sumatra’s Westkust), op den weg naar den
Soebangpas; deze heeft sinds 1912 in bedrijf de
waterkrachtcentrale Rasak Boengah in de on
middellijke nabijheid van de cementfabriek.
Sedert 1923 is de capaciteit versterkt met een
nieuw werk van 2 x 800 P.K. en 87 M. druk
hoogte aan de Koerandjirivier, ongeveer 7 K.M.
van de cementfabriek verwijderd. Dit nieuwe
werkbeziteen vasten stuwdam met sluisinlaat en
daarachter gelegen zandvang, een open toevoerkanaal van 3 K.M. lengte langs den bergwand
van het ravijn, een eenvoudig ingerichten ont
vangbak met gemetselden overstort en hellende
goot, een op betonneuten rustendo pijpleiding
van 300 M. lengte, type Mannesmann, met hoogdrukmofflensvcrbinding, twee aggregaten, elk
bestaande uit een horizontale Francisturbinc
met oliedruk- en snelheidsregulatcur, direct gckoppeldon Brown Bovórie generator (090 K. V. A.,
3150 volt 50 perioden draaistroom), een complete
schakelaanleg en olietransformatoren 3000 op
20.000 volt, 3 X 16 m.M.2 koperdraden op ijze
ren vakwerk masten en 3000 volt bedrijfsspanning in de comcntfabriek.
3. De Toentang centrale (het waterkrachtwerk
Soesoeknn) van de N.V. Algemecnc Nodorlandsch Ind. Electriciteits Maatschappij, sinds
1913 in bedrijf, met een gcinstalleerd vermogen
van rond 6000 P.K. aan de turbincassen. Even
beneden den bekenden waterval golegen, nabij
liet kruispunt van den grooten weg Semarang—
Salatiga met den spoorweg Kedoongdjati—Ambarawu, bestaat do watervang uit een vasten
stuwdam met een stortvloer, spuisluis en inlaat
op den rechteroever, in zeer gunstig terrein. Het
open toe voerkanaal is 800 M. lang; twee ge
klonken buislcidingen op gemetselde neuten, in
rechte strekking en in flauw hellend terrein met
twee vertikale bochten, leiden naar do dwars
daaropstaando centrale,welke vlak langs den rotsachtigen oever der flauw gebogon rivier gebouwd
is. De valhoogte bedraagt ongoveor 80 M. Na de
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jongsto uitbreiding in 1922—1923 voor een con
cessie van 5 M.3 persecunde, bevat zij twee aggre
gaten elk 000 K.W. en drie aggregaten van 1000
K.W.,met gelegenheid voor plaatsing van een zes
de aggregaat. De 6000 volt draaistroom wordt
langs twee hoogspanningsleidingen van 27 K.M.
lengte, elk langs een eigen tracé en met 30.000
volt spanning, naar Semarang geleid.
4. De centrale Giringan bij Madioen (Java),
met 2000 turbincpaardekrachten, ten behoeve
van de werkplaatsen der S.S., en vervolgens
energie leverend aan de gemeente Madioen,
in 1916 in bedrijf gesteld. Op 18 K.M. van Ma
dioen aan de Tjatoerrivier (ontspringt op het
Wilisgebergte) is even beneden de samenvloeiing
van Tjatoer en Koewajangan een vaste gemet
selde stuwdam geboriwd met spuisluis en inlaat,
waarachter een dubbele zuiveringsbak, gevolgd
door een aquaduct in gewapend beton. Het gcheele samenstel van waterbouwkundige werken
in het nauwe rivierdal biedt een indrukwekkend
gezicht. Het toevoerkanaal, lang 2600 M., heeft
twee tunnels, samen lang 600 M., een overstort
na den tweeden tunnel en daarachter een slibzak;
het volgt overigens in open leidinggedeelten de
ravijn bochten en eindigt in een ontvangbak,
waar de ijzeren drukleiding (0,60M. inwendige
middellijn met Mannesmann hoogdrukraofflensverbinding) in rechte strekking op gemetselde
neuten over een hoogteverschil van 10S M. de
centrale bereikt. De waterwerken zijn uitgevoerd
voor een debiet van 2 M.3 per secunde.
Nabij den ontvangbak is de bouw van een vergaarkom, groot 10.000 M.3, mogelijk. De veilig
heid van het werk wordt verhoogd door een
automatischen heveloverlaat aan het beneden
einde van de zuiveringsinrichting. Do centrale is
uitgerust met twee Francisturbinen elk van
,1000 P.K., horizontale as met daaraan gekoppelde
draaistroom generatoren. De 18 K.M. lange overbrengingsleiding op ijzeren vakwerkraasten ge
leidt den opgetransformeerden stroom van
25.000 volt naar Madioen.
Een technische beschrijving van dit werk
wordt aangetroffen in hot weekblad De Inge
nieur van 1920. De centrale leverde in 1924
slechts anderhalf milliocn kilowattuur. Plannen
zijn in voorbereiding om de energielevering in
hot gewest Madioen uit te breiden.
5. Do twee waterkrachtcentralen van den
Radiodienst op do Bandoengsche hoogvlakte,
met een totaal vermogen van ongeveer 650 P.K.,
die in 1919 in gebruik werden genomen. Beziens
waard zijn do houten pijpleidingen met een mid
dellijn van 90 c.M., zooals zij in Australië en
Californië veelvuldig worden toegepast.
6. Het waterkrachtwerk Tès, gelegen vlak bij
het punt waar het meer van dien naam zijn water
weer aan do Air Ketahocn afstaat, afdoeling
Moeara Aman der residontie Bengkoeloc, in het
begin van 1921 in bedrijf gesteld ten behoeve van
do gouvernomentsmijn Tambang Sawah en de
mijnbouwmaatschappij Rodjang Lebong.
Het toevoerkanaal, lang ongeveer 1900 M., met
open aftapping uit het meer, doch op 500 M. van
den mond voorzien van een regulcorsluis, heeft
achter dit reguleerwork een houten koker van
600 M. lengte, vervolgons een open kanaal, tot
den ontvangbak, met overstort naar de Air
Kctahoen. Eertijds was de capaciteit ontworpen
voor 10 M.3 por socunde, doch tydens do uitvoo-
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ring moest het open profiel, wegens dc onbe
trouwbare grondgesteldheid, plaats maken voor
een houten koker, welke een capaciteit heeft van
6 M.3 per secunde, die bij ccnige opstuwing van
het meer nog kan worden verhoogd. Bij een val
hoogte van 55 M. is de geklonken ijzeren, met
aarde ingedekte drukleiding, 1,30 M. wijd, 5S0
M. lang, in staat om de genoemde hoeveelheid
water te verwerken voor een vermogen van ruim
3000 turbinepaardekrackten.
Voorloopig werden twee aggregaten elk van
1000 P.K. opgesteld.De turbinen hebben horizon
tale as en vastgekoppelden generator, draai
stroom 6000 volt machinespanning, 52 perioden.
De 25.000 volt hoogspanningsoverbrengingsleiding op gedeeltelijk ijzerhouten, gedeeltelijk
ijzeren Bates-masten van de centrale naar het
aftakstation Moeara Aman, heeft een lengte van
26 K.M. Op de beide mijnemplacementen wordt
de spanning verlaagd tot dc bcdrijfsspanDingcn
van 600 en 500 volt.
Deze centrale leverde in 1924 ongeveer 5 millioen kilowattuur bij een bedrijfstijd van 8600
uren. Zij is met weinig kosten tot een constant
vermogenVan 3000 turbinepaardekrachten uit te
breiden. I 'i
7. De waterkrachtwerken voor de energie
voorziening op de Bandoengsche hoogvlakte. De
Bandoengsche Elcctriciteits Maatschappij, die
sinds 1906 stroom leverde uit de sedert 1922 bui
ten werking gestelde Pakarcentrale aan de Tjika
poendoeng, ongeveer 7 K.M. benoorden het cen
trum van de residentiehoofdplaats Bandoeng
(totaal vermogen 1500 P.K. aan de turbineassen
en 80 M. valhoogte), werd 1 Januari 1920 geli
quideerd en opgenomen in het gestichte Gemeen
schappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en
Omstreken (verkort G. E. B. E. O. genoemd), een
distributiebedrijf, dat de electrische energie tegen
kostprijs ontvangt uit de inmiddels door
den Staat overgenomen en verbeterde Pakar
centrale en uit de later gereedgekomen nieuwe
Staatswaterkrachtwerken. In dit distributiebe
drijf zijn financieel belanghebbenden dc Staat, het
gewest Preanger-Regentschappen, de gemeente
Bandoeng en de oud-concessionaris de Bandoeng
sche Electriciteitsmaatschappij. Inmiddels werd
in 1919 met den bouw van het nieuwe water
krachtwerk Bèngkok aan dezelfde rivier aange
vangen, hetwelk in begin 1922 in bedrijf werd
gesteld.
Voor de behartiging van den radiodienst was
de Dienst voor W. en E. verplicht het gebied van
de Tjisangkoci te gaan ontginnen en werd over
gegaan tot den bouw der centrale Plengan, 40
K.M. ten Zuiden van Bandoeng, welke in begin
1923 in bedrijf kwam. Met deze beide werken
dacht men de energiebehoeften voor een tiental
jaren te hebben bevredigd, maar de stroomaanvragen namen, vooral door den radiodienst, der
mate toe, dat ook met het oog op de vrucht
dragende electrificatie van ccnige spoorlijnen,
een aanvang moest worden gemaakt met den
aanleg van het waterkrachtwerk Lamadjan,
eveneens in het Tjisangkoeigebied gelegen, het
welk begin 1925 in bedrijf werd gesteld.
' Geeft het ten opzichte van de verbruikscentra
gunstig gelegen stroomgebied van do Tjikapoen
doeng, grootendecls ten Noorden van Bandoeng
gelegen, geen andere economische voor waterkrachtuitbouw geschikte riviervakken van vol-

doende valhoogte meer dan dc reeds ontgonnen
vakken bekoorende bij de centrale Bèngkok en de
secundaire centrale Dago, daarentegen is het in het
stroomgebied van de Tjisangkoci, een linkcrzijrivier van de Tjitaroem, met een jaaraccumulatie
van 40 a 50 milliocn kubieke meters water, econo
misch mogelijk een groot riviervak met een totale
hoogte van 435 M. met vrucht uit te bouwen.
Deze accumulatie met uitbouw in drie kraclitwerken, onder elkaar gelegen, zal een constant
vermogen van minstens 20.000 turbinepaardekrachten geven; zij verdient in alle opzichten den
voorrang boven ontsluiting van andere waterkrachtgebieden. Van dit hoofdplan zijn ontgon
nen een gedeeltelijke accumulatie van voorloopig 10 milliocn kubieke meters in het Tjileuntjabekken en de riviervakken behoorende bij de
centralen Plengan (S4 M. hoogte) en Lamadjan
(225 M. hoogte).
De Bandocngsche hoogvlakte beschikt in 1925
over een geïnstalleerd vermogen van 19.700 kilo
watt in drie werken, met in normale jaren een
constant vermogen van rond 11.000 turbinepaardckrachten of rond 8096 kilowatt, welke in
tijden van groote, abnormale droogte gesteund
worden dooreen calorische centrale te Dajeuh-kolot van 1500 K.W. vermogen, die in 1920 door
de Telefunken Mij. voor den radiodienst werd
opgericht.
Deze krachtstations zijn door een hoogspanningsdubbellciding van 41 K.M. lengte verbon
den, met 25.000 volt spanning, welke den electrischen stroom in de onderstations Malabar, Kiaratjondong en Bèngkok afgeeft.
Het waterkrachtwerk Bèngkok is gelegen aan
dc Tjikapoendoeng. De waterwerken zijn uitge
voerd voor een debiet van 2,5 M.3 per secunde,
hetgeen bij een nuttige valhoogte van ruim 100
M. overeenkomt met een turbinevormogen van
minstens 2500 P.K.
Het tegelijkertijd gebouwde supplctie-krachtwerk Dago, nabij den Dagowatcrval, gebruikt het
afgewerkte water van de Bèngkokcentrale over
een ncttoboogte van 40 M., waarmede 1000 P.K.
of ruim 700 K. VV. gesuppleerd wordt.
De ontvangbak vormt een onderdeel van den
verzamelkom van 30.000 M.3 nuttigen inhoud;
deze dagaccumulatic wordt voor spitsdekking
benut en verleent aan dit werk een groote
waarde.
Achter den watervang, een vasten gemetsclden
stuwdam met spui- en iülaatsluizen, volgt een
2800 M. lange toevoerleiding, waarvan ruim 2400
M. tunnel. De tunnel wordt ongeveer 500 M.
achter den watervang onderbroken door een
plateautjc, waar de zuiveringsinrichting werd
ingebouwd. Van dc 620 M. lange drukleiding,
wijd 1.30 M. ü 1.10 M., werd het bovenste, flauwe
beloop over 360 M. lengte uitgevoerd in gewapend
beton (tot een drukhoogte van 30 M.).
Het niet door de drukleiding opgenomen water
stort door een hellende goot van uit den vergaarkom naar de Tjikapoendoeng.
De centrale bevat drie aggregaten van 1500
turbine paardekrachtcn, horizontale Franoisturbinc met direct gekoppelden generator (6000
volt, 50 perioden draaistroom), complete schakelinrichting met beveiligingsapparaten en trans
formatoren (6000—25.000 volt).
Het daarmee samenhangende Dagowerk heeft
een gemetselde, overdekte toevoerleiding, lang
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900 M.; de drukleiding is van gewapend beton op
het benedeneinde na (middellijn inwendig 1 M.).
De centrale is uitgerust met één aggregaat van
1000 turbinepaardekrachten. De energie wordt
met een grondkabel naar de verzaïnelrails van
Bèngkok gevoerd.
De centrale Bèngkok leverde in 1924 ongeveer
9 millioen K.W.U. over 8525 bedrijfsuren; het ge
middeld vermogen is 1000 K.W., de topbelasting
3640 K.W.
Het waterkrachtwerk Plengan aan de Tjisaroea, ongeveer 4U K. M. ten Zuiden van Ban
doeng gelegen, ontvangt zijn water uit twee
riviertjes, de Tjisangkoei en de Tjisaroea, welke
een kilometer beneden de centrale samenvloeien.
Er zijn dan ook twee watervangen en twee toevoerleidingen, voor het grootste deel als tunnel
of als overdekte leiding uitgevoerd, tezamen lang
ongeveer 3 K.M., welke bij den ontvangbak sa
menvloeien, waaruit een ijzeren drukleiding van
200 M. lengte onder een verval van 84 M. in
rechte strekking naar de verdeelleiding en verder
naar de turbinen voert.
De waterwerken zijn gebouwd voor een toe
komstige capaciteit van tezamen 5 M.3 per secunde. Het onbenutte water wordt door een
aparte, met beton omhulde ijzeren pijp, waarin
een energievernictiger is ingebouwd, afgeleid naar
een woelbak. Bij eenig defect hieraan kan het
water langs een hellende goot, echter slechts tot
een hoeveelheid van 2 M.3 per secunde, naar de
rivier worden afgevoerd.
Boven beide watervangen kan, zoodra het de
biet der riviertjes onvoldoende wordt, in beider
bedding water uit het accumulatiebekken Tjileuntja worden gesuppleerd.
De centrale bevat drie aggregaten van 1000
K.W. van hetzelfde type als te Bèngkok, doch
werkende onder geringere drukhoogte, en is overi
gens compleet ingericht.
Het waterkrachtwerk Lamadjan aan de Tji
sangkoei, ongeveer 3 K.M. (hemelsbreed gemeten)
benedenstrooms van de centrale Plengan gelegen,
ontvangt het afgewerkte water uit het afvoerka
naal van het werk Plengan. By een mogelijken
stilstand der turbinen in de centrale Plengan,
wordt oen onbelemmerde toevoer van het water
verzekerd door den genoemden overstortpijp met
energievernietiger (capaciteit 5 M.3 per secunde).
Indien aan één der beide toe voorleidingen van
Plengan ooit herstellingen worden uitgevoerd,
kan door een noodinlaat uit de Tjisaroea water
worden gesuppleerd en rechtstreeks in de Lama
djan-toe voerleiding worden gebracht.
De toe voorleiding, capaciteit 5 M.3 per secunde,
lang 3100 M., is een aaneenschakeling van tun
nels, waartusschen de zijravynen overbrugd zijn
door een samonstcl van gemetselde bogen van 6
M. spanwijdte. Het aansluitende vorgaarbekken
van 48.000 M.3 netto inhoud is voorzien van een
waterdichte beklecding van beton mot wapeningsstaven en heeft oen spoolleidingsstelsel voor slibverwijdering. De drukleiding is wijd 1.50 M. tot
1.30 M., lang 480 M. en heeft een rechte strekking, aan hot benedeneinde steil onder 82 procent. Het bovendeel dezer pijpleiding heeft de
Ferrum hoogedrukmofverbinding, hot steile be
nedendeel is geklonken. Tusschen do ankerblokken, op gemetselde neuten rustend, heeft zy al
leen bij het geklonken deel expansiestukken uit
gietstaal.
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In het afsluitorhuis op den ontvangbak zijn
een automatische afsluiter en een afsluiter met
handbeweging aangebracht. Even vóór de verdcellciding kruist de drukleiding de Tjisangkoei
met een ijzeren vakwerkbrug van 30 M. over
spanning, welke ingericht is voor twee buizen en
voor de cnkclsporigc baan der hijschhelling, die
naast de drukleiding doorloopt tot aan den ont
vangbak.
De centrale, in het nauwe dal gelegen, bezit
bijna geen emplacement. Er zijn geïnstalleerd
twee aggregaten van 9000 turbinepaardekrachten, elk bestaande uit een Francis-turbine met
vertikale as en daaraan gekoppelden draaistroomgenerator van 8000 K. V. A. Gerekend wordt op
een eindtoestand van twee blusleidingen met vier
groepen, elk van 9000 P.K. De 25.000 volt scha
kelapparaten met transformatoren zijn onderge
bracht in het 140 M. hooger gelegen schakelhuis
Badra, opeen plateau nabij de hoogspanningslijn,
en de grondkabels daarheen liggen in een gemetselden koker onder de permanente hijschhelling,
welke de centrale verbindt met het plateau
Badra, waar zich ook de woningen van het per
soneel bevinden en waar de toegangsweg, be
ginnende bij den postweg Bandoeng—Pengalengan,__eindigt.
8. Zonder aan de volgorde naar tijdstip van
gereedkomst der werken tekort te doen, moet
gewezen worden op de in langzaam tempo ge
bouwde waterkrachtcentrale van de theeondernemingen Malabar enTanara, groot 3000 P.K., in
één der zijrivieren van de Tjilalci. Deze in steil
terrein gelegen centrale is zeer bezienswaardig.
Het waterbouwkundige deel bestaat uit een
vasten dam met inlaat, een open leiding, aan het
eind waarvan een spuisluisjo, en vlak daarachter
een tunnel in hard andesietgesteente, wederom
gevolgd door een open leiding, waarna weldra de
drukleiding wordt bereikt. Overigens is de cen
trale compleet ingericht.
9. Do waterkrachtwerken voor de energievoor
ziening van Batavia en West-Preanger.
Uit den drang naar electrificatie der daarvoor
in aanmerking komende spoorwegen, de ceintuur
baan van Batavia en de lijn Buitenzorg—Batavia
—Priok, ontstond het plan voor het uitbouwen
van eenige waterkrachten in de daarvoor het
meest in aanmerking komende rivieren, n.1. de
Dano in Banton, de Tjianten ton Westen van
Buitcnzoi'g, do Tjisadauó ten Zuiden van laatst
genoemde plaats, de Tjitjatih en do Tjimandiri
in het Westelijk deel van de Préanger.
Na een uitvoerige studie van den treinenloop,
do samenstelling on de snelheden der treinen,
leidende tot het belastingsdiagram, d. w. z. tot
de benoodigdo electrische energie op elk tijdstip
van het etmaal, waaruit zijn af te leiden de op
tredende spitsbolasting en de gemiddolde belas
ting, waaraan do onorgiebron moet voldoen,
werd de keuze gevestigd op de voordeeligst uit to
bouwen werken aan do Tjianton on aan de Tjitja
tih.
Het Danobokken, 115 K.M. ton Westen van
Batavia, is voor West Java eenig in zijn vermo
gen tot jaaraccumulatie, welke voor de toekomst
als compensatie voor optredende spitsbelastin
gen in drogo maanden gcreserveord wordt.
De waterrijke Tjianten bezit, behalve eenige
kloinero kraohten, een voor watcrkrachtuitbouw
geschikt riviervak mot ongeveer 160 M. valhoog-
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te, een minimum debiet van 3,6 AI.3 por secunde
in twee trappen, waarvan het grootste, het Ivratjakwerk, meteen bruto hoogte van 109 AL en
beschikbare dagaccumulatie, ontgonnen is.
De Tjisadané, met gemiddeld o AI.3 per secun
de, boven Buitenzorg, heeft een geschikte uit
bouw van 54 Al. hoogte, evenwel in minder gun
stig terrein gelegen.
Het groote Tjimandirigcbied heeft eenige ge
schikte waterkrachten, waarvan de voornaamste
zijn: het laagstgelegcn riviervak met een val
hoogte van ongeveer 100 Al. en een minimumdebict van 6,5 Al.3 per secunde, een gemiddeld
debiet van 10 AI.3 per secunde nabij den mond
van de Tjitjatih en in de Tjitjatih zelf met een
valhoogte van ongeveer 125 AI. Hiervan is het
hoogst gelegen vak, ten Zuiden van Tjibadak met
een minimum debiet van 5 AI.3 per secunde, een
negenmaandsch debiet van 10 AI.3 per secunde,
en een valhoogte van 74 Al., ontgonnen met den
bouw van de Oebroekcentrale.
Bovenaangestipte waterkrachtbronnen, aan
de Dano, Tjianten, Tjitjatih en Tjimandiri, heb
ben tezamen een constant vermogen van meer
dan 50.000 P.K. en zijn bij normale belastingsdiagrammen geschikt voor topbelastingen van meer
dan 180.000 P.K. Hiervan zijn in 1925 ontgon
nen:
Het genoemde waterkrachtwerk Oebroek aan de
Tjitjatih, ongeveer 107 K.AI. van Batavia, S K.A1.
ten Zuiden van Tjibadak gelegen; het ont
leent zijn water aan een zijrivier van de Tjiman
diri, de Tjitjatih, door middel van een vasten
stuwdam met spui- en inlaatsluizen van belang
rijke afmetingen; de Tjitjatih heeft ter plaatse
een stroomgebied van 486 vierkante kilometers
en een maximumafvoer van meer dan 900 Al.3
per secunde.
Het toevoerkanaal is 6,7 K.AI. lang en bevat
eenige belangrijke kunstwerken, een zuiverings
inrichting en een syphon, en eindigt in den ontvangbak met automatischen heveloverlaat en
een aangebouwden vergaarkom van 94.000 Al.3
netto inhoud, nuttige waterschijf van 3,5 AI.
dikte, later eventueel uit te breiden tot 240. 000
AI.3 inhoud.
Allo waterwerken zijn uitgevoerd voor een ver
mogen van 10 Al.3 per secunde.
De drukleiding bestaat uit een gewapende be
tonbuis, middellijn 3 AL, gevolgd door twee
autogeen gelaschte ijzeren buizen met flenzen en
rubber-dichting, elk lang 356 AL, middellijn
1.90—1.80—1.70 AI. Het bruto hoogteverschil
bedraagt 74 Al.; de capaciteit dezer leiding is
berekend voor 20 Al.3 per secunde.
De centrale biedt plaats voor vier aggregaten,
elk van 7600 turbinepaardekrachten, waarvan
voorloopig twee zijn opgesteld; elk aggregaat is
samengesteld uit een Francisturbinc met hori
zontale as met daaraan gekoppelden generator,
7200 K. V. A., 6000 volt draaistroom.
De energie wordt tot een spanning van 70.000
volt gebracht en drie leidingstellon voeren haar
naar buiten, één naar Soekaboemi en twee naar
Batavia.
Voor het bedrijf in de centrale zelf zijn twee
turbinen met 50 K. V. A. draaistroomgeneratoren en bovendien twee turbinen met 230K. V.A.,
6000 volt draaistroomgencratorcn voor energie
levering in den omtrek der centrale. Overigens

iB zij volledig uitgerust met schakelinrichtin-

gen, transformatoren en beveiligingstocstellen.
Het watcrkraclitwcrk Kratjak aan de Tjianten, 24 K.M. ten Westen van Buitenzorg ter
plaatse waar de rechterzij rivier, de Tjikloewoeng,
in do Tjianten valt, even beneden den waterval
Tjocroek Lontar. In de Tjianten zoowel als in de
Tjikloewoeng wordt liet water ingelaten door
middel van vaste stuwdammen met spui' en
inlaatsluizen, waarachter de zuiveringsinrich
tingen, aan do Tjianten bovendien voorzien van
een automatisch werkenden heveloverlaat. Beide
toevoerleidingen, respectievelijk lang 650 en
9S0 Al., elk een tunnel bevattende respectievelijk
van 334 en 490 M. lengte, leiden naar een bezinkvijver van 12.000 AI.3 inhoud, waarin zij zich
vereenigen en waarachter een buisbrug, een
aquaduct van 30 AI. wijdte, op een zeer gunstig
punt in een steile rotsvernauwing van het rivier
bed over de Tjianten ligt. Beide toevoerkanalen
hebben tot aan den genoemden bezinkvijver elk
een capaciteit van 6 Al.3 per sec.; het aquaduct en
de daarachter volgende leiding hebben een ver
mogen van 7 AI.3 per secunde. De lengte dezer
tocvoerlciding bedraagt 1307 AI.; zij bestaat uit
een open kanaal met gemetselde en bepleisterde
wanden, lang 770 Al., waarachter een gewapend
betondrukbuis, lang 537 AI., wijd 2.10 Al., welke
onder een grootsten druk van 15 Al. in den vergaarkom van 215.000 AI.3 netto inhoud uitkomt.
De drukleiding vormt door haar groote lengte van
ongeveer 1150 AI. een belangrijk onderdeel van
het werk; zij bestaat uit een betonbuis van 190 AI.
lang, aan welker einde een standpijp, om de waterschommclingcn op te nemen, waaruit twee
geklonken buisleidingen met middellijn 2,20 —
2.10—2 Al. doorloopen tot aan de centrale, welke
ontworpen is voor een grootsten uitbouw van vijf
machinegroopen, elk van 9000 P.K. Voorloopig
wordt gerekend op het plaatsen van één buisleiding en van twee machinegroopen. De bruto val
hoogte bedraagt 109 Al.
De energie van beide beschreven werken
wordt door hoogspanningsleidingen, die in het
onderstation Buitenzorg samenkomen, naar
Batavia gevoerd.
De lijn Oebroek—Buitenzorg—Aleester Cornelis is 107 K.M. lang en rust op ijzeren vakwerkmasten van 23 M. normale hoogte on 300 M.
mastafstand. Het lijnvak Oebroek—Buitenzorg
is gemonteerd met twee draaistroomleidingen,
elk bestaande uit drie koperkabels van 50 vier
kante millimeters doorsnede en een aardgeleider
uit gegalvaniseerd staal van 35 vierkante milli
meters doorsnede. De grootste mastafstand be
vindt zich in dit leidingdeel en bedraagt 640 M.
Het vak van Buitenzorg tot Antjol heeft een
koperdoorsnede van 70 vierkante millimeters
Do hoogspanningslijn Kratjak—Buitenzorg is
18.6 K.M. lang en heeft een ge middelden mastafstand van 400 M. Van uit het onderstation
Buitenzorg wordt genoemde plaats van energie
voorzien; voorloopig ingericht voor 500 K. V. A.,
70.000—6000 volt, zal dit onderstation later wor
den uitgebreid voor energielevering aan do
Staatsspoorwegen. Thans geschiedt de energie
levering aan dezen dienst in do onderstations
Aleester Cornelis (voorloopig 1900 K. V. A.) on
Antjol (voorloopig 1950 K. V. A.).
Met de Nederlandsch Indische Gas Alij. is een
overeenkomst voor wedorzijdsche energielevering
gesloten; de stroom wordt geleid naar hot kop

WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT.

|

!

ft

V

$

f

pelstation Weltevreden op het terrein van ge
noemde Maatschappij.
10. Het waterkrachtwerk Tjïandjoor, in be
drijf gesteld in 1923, onder beheer van den
teehnischen dienst van de provincie West Java.
De voormalige Ge westelijke Raad der Préangcr Regentschappen heeft het plan opgeworpen
do afdeelingshoofdplaatsen Tjiandjoer, Garoeten
Tasikmalaja van electrischc energie te voorzien,
en in zooverre is dit plan verwezenlijkt, dat
Tjiandjoer en Garoet electrisch verlicht zijn.
Tjiandjoer heeft een waterkrachtcentrale van
ongeveer 650 P.K. geïnstalleerd vermogen, die te
vens energie levert aan de theeondernemingGedéh
en eenige rijstpellerijen. Garoet bezit voorloopig
een motorcentralc van 200 P.K. vermogen en de
voorziening van Tasikmalaja wacht op een gun
stiger tijd.
De waterbouwkundige werken aan de
Tjiandjoer zijn uitgevoerd voor een maximum
capaciteit van ruim 1 M.3 per secunde met een
bruto valhoogte van ongeveer 50 M., met een
toekomstig uit te bouwen vergaarbak van 5000
M.3 inhoud, een vasten stuwdam met inlaat en
spuisluis, waarachter de hoofdzakelijk in tunnel
bouw uitgevoerde toevoerleiding; de drukleiding
bestaat voorloopig uit één ijzeren buis van 0.40
M. middellijn.
De centrale met hoogspanningsleiding naar
Tjiandjoer en de genoemde theeonderneming
benevens het distributienet zijn alle modern inge
richt en als type van een klein watcrkrachtbedrijf bezienswaard.
11. De energievoorziening van Midden Java
uit waterkracht is vertegenwoordigd door slechts
één grootbedrijf, de Toentangcentrale (zie onder
no. 3), met hoogspanningslijnen naar Semarang,
terwijl in Poerwaredja de kleine watorkracht uit
de irrigatieleiding Penoengkoelan een kleine carbidfabrick drijft. Verder zijn er eenige kleinere
waterkrachtwerkon In bedrijf. Solo en Jogja.
bezitten motorcentralen. De gróóte, nog te ont
ginnen energiebronnen bevinden zich aan de
Scrajoe mot zijrivieren (minimum constant ver
mogen 2600 P.K.); terwijl aan de Toentang, door
opstuwing van de Rawah Pening bij Ambarawa
tot een jaaraccumulatie van grooten inhoud,
237 millioen M.3, mede ten nutte van de irrigatie
in het Demaksche, een groot vermogen zou zijn
te geven; hierbij zou zich het Toentangdal tot
verdere ontginning leenen.
De moeite en kosten van do verhuizing van do
om genoemde rawah wonende bevolking on do
groote financieelo gevolgen van dit ontwerp zijn
oorzaak der vertraging in de uitvoering van het
grootsche werk. Intusschen zal de Rawah Pening
door uitdieping on verbetering van den afvoergcul tot oen reservoir zijn in te richten, teneinde
de bestaande Toentangcentrale in het droge
jaargetijde een constant vermogen te verzekoren
van 5.5 M.3 per secunde.
12. Do energievoorziening van Oost Java uit
waterkracht. In hoofdzaak zijn hier twee gebie
den te onderscheiden; ton eerste dat van de
Brantas ten Zuid-Westen van Socnibaja, en ten
tweede dat van Djcmber,. de kali SampéanT met
6000 turbine P.TC. minimumvermogen.
Daar alleen de Besoekische Electriciteits My.,
die twee motorcentralen te Djembor on Banda—
waaa. drijft, plannen maakt voor waterkrachtontginning, welko nog in projectvorm liggen,
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valt van dit gebied voor de algemeene licht- en
krachtvoorzicning niets bijzonders te vermelden.
Daarentegen kan van het Brantasgebicd worden gememoreerd, de oprichting van een ge
mengd bedrijf tusschen den Staat en de Algemee
ne Nederlandsch Indische Electriciteits Maat
schappij (bij verkorting Aniem) tot ontginning
van het eerste uit te bouwen krachtwerk aan de
Kali Kanta, een waterrijke zijrivier van de
Brantas, tusschen Malang en Kediri.
Behalve eenige concessies voor enkele kleine
krachtwerken aan landbouwondernemingen, is
bovengenoemd object voorloopig het eenige,
doch van groote beteckenis voor Soerabaja en
Pasoeroean, en indien het rendabel is te maken
ook voor Kediri; daarom volgt hier een korte
beschrijving ervan.
De energievoorziening van Soerabaja en om
streken.
Reeds in 1914 werd door het waterkrachtbureau van de S.S. een voorontwerp samengesteld
voor een krachtwerk uit de Kantarivier ten be
hoeve van de electrificatie der lijn Soerabaja—
Kertasana, annex algemeene licht- en krachtvoorziening van de stad Soerabaja. Dit ontwerp
bleef door uitstel van het electrificatieplan liggen.
Inmiddels werd de lijn Krian—Gempolkrep door
getrokken tot Kertasana en de lijn Soerabaja—
Krian van dubbelspoor voorzien, zoodat het
toenemend vervoer op dat lijnvak op andere
wijze werd bediend; doch sindsdien was het
electriciteitsverbruik te Soerabaja dermate toe
genomen, dat uitbouw van een waterkracht ook
zonder spoorwegelectrificatie rendabel werd en
niet langer mocht worden uitgesteld.
Aangezien de Regcering geen middelen ter be
schikking stelde voor de uitvoering van dit ren
dabele werk, werd met de Aniem een overeen
komst gesloten (1925) tot gemeenschappelijken
uitbouw. Met het oog op het in 1926 verwachte
gebruik te Soerabaja van gemiddeld 3500 kilo
watt on in maximum 5500 kilowatt, is de uit
bouw wel wat laat aangevangen. Bovendien
wordt de electrificatie van de spoorlijn Soerabaja
—Malang (90 K.M.) door alle belanghebbende
lichamen sinds eenige jaren als een noodig werk
gevoeld.
Na de studie over het krachtgebruik in de eerst
komende twintig jaren, waarbij ook de spoor
lijnen te Soerabaja en de lijnen Soerabaja—
Malang—£litar en Soerabaja—Kertasana—
Kediri—Blitar betrokken werden, bleek eenc
kraohtbehoefte te bestaan, welko geheel gedekt
kan worden door ontginning van het meest
daarvoor in aanmerking komende riviervak
Kcdoengredja— Siman, alwaar in drie trappen,
in de centralcn Maron, Mendalcn en Pondog, een
bruto hoogto van 550 M. kan worden benut,
met achtereenvolgens nogenmaandsche debieten
van 3.6, 7.7 en 7.7 M.3 per secundo en vermogons
van 10.800,11.500 en 7700 turbinopaardekrachton
of te zaïucn 30.000 P.lv. (hoogten 300, 150 en
100 M.), terwijl het minimaal vermogen 21.500
P.K. bedraagt, dat zoo noodig gesteund kan
worden door grootendcols reeds aanwezige ener
gie uit de calorische centrale van de Aniem
te Soerabaja.
Tot. het opnemon van topbolastingcn tot
-■77.600 P.K. kunnen vorgaarkominon gebouwd
worden. Voorloopig is uitbouw noodig van het
middelsto der drie workon, nam. hot water
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krachtwerk Mendalan, een maximum uitbouw Jogjakarta en Soerakarta, is de rijkdom aan
van o groepen elk van 8000 P.K. en drie buis- energie der rivieren niet zoo groot als in de beide
eerste. De voornaamste zijn de Toentang en de
leidingen, bovendien één reservegroop.
Scrajoe, dan de Praga en de rivieren aan dcNoordDe eerste uitbouw zal bestaan uit drie makust tusschen TegaL en Semarangj verder zijn
chincgrocpen met twee buisleidingen en boven
hier de KoeinisilT en Goeng-ïrrïgatiege bieden, de
dien één reservegroep.
Bandjar Tjahana en de Van der Wijcklciding.
De waterbouwkundige werken zijn ontworpen
In Zuid Kedoe (Bagelen), Solo en Jogjakarta
voor een toekomstige capaciteit van 11 M.3 per
wordt veel water door den irrigatiedienst benut en
secunde tot aan den vergaarbak; dit gedeelte zal
loopen de debieten in den Oostmoesson sterk
bestaan uit een vasten stuwdam met spui- en
achteruit.
inlaatsluizen en een grintvang, waarachter een
Eerst nadat de plannen tot elcctrificatie van
zuiveringsinrichting, systeem Dufour, alle ge
enkele spoorlijnen der N. I. S. vaster vorm hebben
legen op één plateau aan den rechteroever, 400
aangenomen, kan de energieontginning en ex
M. benedenstrooms van de samenvloeiing van de
ploitatie met een hoogspanningslijn, die de hoofd
Kocwajangan met de Kanta.
plaatsen dezer gewesten verbindt, ter hand ge
Achter de zuiveringsinrichting begint de toenomen worden; zie onder no. 3 van de beschreven
voerleiding, een tunnel van 3200 M. lengte, op
ontgonnen waterkrachten.
een viertal punten afgebroken door aquaducten
In het vierde gebied spelen de Brantas en
van kleine afmetingen over de kleine zijravijnen
Bengawan de hoofdrol; vooral in het Brantasvan het Kantadal. De waterdicht te maken
stroomgebied is de poreuze bodem meer water
vergaarkom heeft een nettoinhoud van 75.000 M.3
houdend dan in andere gebieden en de afvloeibij een nuttige waterdiepte van 3 M. en autornaingscoefficiënt dientengevolge kleiner.
tischen overlaat. Achter dezen kom bevindt zich
In het vjjfdc gebied zijn behalve in de Sampéan
de druktunnel van cirkelvormige doorsnede uit
nog kleine krachten in de Kali Setali en Kali
gewapend beton, wijd 3.10 M. voor een capaciteit
Baroe voorhanden.
van 27 M.3 per secunde en watersnelhcid 3.60 M.
In don eersten staat op pag. 315 is het resul
per secunde, uitkomende in den ontvangbak te
taat weergegeven van de door den Dienst voor
vens compensatietoren van 2000 M.3 inlioud.
W. en E. geëxploreerde waterkrachten op Java.
Van hieruit leiden drie gewapend-betonbuizen
Het tweede staatje meldt het aantal beschik
naar het afsluiterhuis, alwaar het water zijn val
voortzet in ijzeren buizen, minimum wijdte 1.65
bare waterkrachten in de vijf onderscheiden
gebiedsdeelen van Java, waarbij is gerekend
M. Elke buisleiding zal twee aggregaten bedienen
met een rivierdebiet over de negen achtereen
met een capaciteit van 10.6 M.3 per secunde. De
bruto valhoogte bedraagt 150 M. Voorloopig
volgende gunstigste maanden van het jaar. Daar
naast is opgesteld het vermogen van de reeds
wordt de centrale ingericht voor twee turbinen
van 8000 P.K. met daaraan gekoppelde genera
ontgonnen waterkrachten in Kilowatt uitge
toren. Eerst na vollen uitbouw kan deze centrale
drukt.
aan de hoogspanningszijde der transformatoren
Waterkrachlexploitatie en exploratie op de overige
eilanden van Insulinde.
67 millioen K.W.U. per jaar leveren.
De opgewekte energie zal met een dubbele
Sumatra. Ontgonnen zijn een waterkracht aan
hoogspanningslijn, lang 95 K.M., naar Soerabaja
de Ketahoen (zie onder 6, centrale Tès aan het
f
worden overgebracht./'
meer van Tès), aan de Air Loesang voor de mijn
* ;y .
•Toekomstige wateflcrachtontg inning op Java.
bouwonderneming Siraau (1300 P.K.), aan de
/Uit bovenstaande korte beschrijving van ont
Talang Oeloe, de oude centrale van Rcdjang
gonnen waterkrachten blijkt, dat op Java de
Lebong (800 P.K.), alle in de residentie Bcngkoeenergielevering voor algemeene licht- en krachtioe; voorts aan de Koerandji en Loeboekparukoe
voorziening uit waterkracht, zich ontwikkelen
van de N. I. Portlandcement Mij. te Indaroeng
zal in vijf afzonderlijke gebieden:
(2500 P.K.), aan de Salidarivier van do mijnbouw
1. Batavia, West Préanger en Banten.
Mij. Salida (1000 P.K.), aan de ICoeriman van de
2. Bandoeng en omgeving (Midden en Oost
mijnbouw Mij. Equator, boven Pajakocmboeh
Préanger) en Tjerebon.
(Mangani) (1000 P.K.), alle ter Sumatra’s West
3. Midden Java.
kust.
4. Soerabaja, Pasoeroean, Kediri.
Concessies voor waterkrachtuitbouw zijn ver
5. Oostelijk Java (Besoeki).
leend:
Van deze vijf gebieden vertoonen de eerste
In Zuid Sumatra:
twee een snelle ontwikkeling, het oudste, mid
1. Voor landbouwondernemingen aan de Wai
delste, blijft hierbij ten achter en de laatste twee
Tapoes in de Lampoengsche Districten, aan do
verkeeren nog in hun beginstadium.
Air Pasemah in Palèmbang, aan de Patanirivicr
in Sumatra’s Oostkust.
In het eerste gebied komen voor do verdere
ontwikkeling in aanmerking de nog beschikbare
2. Voor stikstofindustrie aan de Air Moesi
krachten in de Dano, Tjianten en Tjimandiri, zie
(Palèmbang) en aan do Asahanrivier (op de grens
onder de ontgonnen krachten no. 9.
van Sumatra’s Oostkust en Singkel).
In het tweede gebied strooraen de Tjisangkoei
3. Voor stikstof of chemische industrie aan de
en de Tjitaroem, welke nog groote waterkrachten
Ombilinrivier.
bezitten, zoo ook de Tjilaki en Tjimanoek. In
Van Staatswege zijn verkend de Air Moesi
deze drie riviergebieden bevindt zich een vermo
(100.000 P.K.) en het Itanaumeer (20.000 P.K.)
gen van 100.000 P.K. of ongeveer een vierde van
in Zuid-Suinatra; de Ombilinrivier met het meer
van Singkajak-(16.000 P.K.), de Agam (10.000
het op Java geschatte minimum vermogen aan
P.K.) en de Anai (4000 P.K.) in Midden Sumatra;
waterkrachtbronnen.
In het derde gebied, omvattende de residenties
do Asahan (000.000 P.K.) met haar groot waterPekalongau, Semarang, Banjocmas, Kedoe,
bekken het 'J’obameer en do Peusanganrivier
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(100.000 P.K.) met het Tawarmeer in Noord
Suma tra.
Hoewel slechts een zeer klein gedeelte van dit
eiland is geëxploreerd met het bijzondere doel om
zijn rijkdom aan waterkracht te bepalen, kan als
vaststaand worden aangenomen, dat de waterkrachtrykdom grootcr is dan op Java en de
groote waterkrachten met achterliggende meer
gebieden voor toekomstige chemische industrieën
en electrificatic van zware berglijnen, zooals die

ontdekt van zeer groot vermogen, echter zoover
in het binnenland gelegen, dat zij voor ontgin
ning voorloopig niet in aanmerking komen.
Van het, alleen door de rivieren toegankelijke
binnenland met zijn geweldigen plantengroei en
gestadigen regenval in de onherbergzame uitge
strekte oerbosschcn, geeft JDr. Nie uwen huis. in
zijn „Dwars door Borneo” een duidelijk beeld. *•'
Na diens bekende tochten hebben ambtenaren
B.B., officieren en petroleumoxplorateurs ver-
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Op do kaarten opgespoord, doch nog
niet nader onderzocht, met een vermogen
van 50 tot 1000 P.K....................................
meer dan 1000 P.K.......................................
Hiervan zijn vermoedelijk economisch
ontginbaar 448.000 P.K.
Van Gouvernementswege nader onder
zocht, waarvan:
a. volledig opgenomen, ontworpen en
begroot ..........................................................
b. in aanbouw.............................................
c. uitgebouwd en in bedrijf................
In concessie uitgegeven waarvan:
a. met uitbouw nog niet begonnen . .
b. in aanbouw..............................................
c. uitgebouwd on in bedrijf................
Benut volgens vergunningen tot wederopzeggens ......................................................

Totaal mininimum ver
mogen in
turbine P. K.

Toelichtingen.

De grootste is 14.000 P.K.
222
223

\

i

18

672.000

3
6

83.300
9 550
4 050

11
4
9

4 435
4 310
3 130

I

De grootste met i 10.000
P.K.
Van deze in totaal 790.775
P.K. worden 368.200P.K.
door geregelde waterwaarnemingen gecontro
leerd.

10.000

863

:

790.775

Totaal

OVERZICHT VAN DE OP EIND 1923 BEKENDE WATERKRACHTEN OP JAVA.
GEBIEDSDEELEN.
1. Batavia, West Préanger en Banten.
2. Midden en Oost Préanger met Tjero
bon............................................................
3. Midden Java.........................................
4. Soerabaja, Pasoeroean en Kediri . .
5. Besoeki..................................................

Beschikbare
waterkrachten.

Ontgonnen waterkrachten.

227.500 K.W.

12.600 K.W.

336.500
182.500
166.500
70.500

12.090
8 220
2 240
670

K.W.
K.W.
K.W.
K.W.

K.W.
K.W.
K.W.
K.W.

Totaal beschikbare waterkrachten . .
983.500 K.W.
35.S20 K.W.
Totaal ontgonnen waterkrachten . . .
Opmerking: Iliorby wordt gerekend mot rivierdebioton over de negen achtereenvolgende gun
stigste maanden van hot jaar.
van Pematangsiantar naar de Tobavlakto en
van Tebingtinggi naar Bengkoeloe zeer geschikt
zijn. De bereiding van kalkstikstof uit do lucht
door groote watorkrachtcentralen, zooals in
Noorwegen, is een voorbeeld ter aansporing, om
ook in Insulinde met zijn groote watervallen een
dergelijke industrie te ontwikkelon.
Verder biedt dit aan natuurschoon zoo rijke
eiland vele kleine waterkrachten, waarvan do
afgelegen mijn- on landbouwondernemingen een
dankbaar gebruik maken.
Bornéo. In de stroomgebieden van de Kapoeas
in de Westerafdeeling van Bornéo, van de
Barito, Mahakam of Kootairivier en Kajan in do
Zuider on Oostcrafdeeling, zijn waterkrachten

scheidenc malen do binnenlanden van de Noord
en Oostzijde van het eiland bezocht en de aan
wezigheid van stroomversnellingen bij constante
groote hooveelhedon water ontdekt.
Selébè*. Door de onderzoekingstochten van
de neven Sarasin, de reizen van den zendeling
Dr. A. C. Kruyt, don bekendon geologischcn mili
tairen verkenningstocht (1898) naar het Posomocr van den geoloog R. Fennema en den kapi
tein van den Genoralen Staf P. A. Gallas, waarbij
eerstgenoemde het leven liet, is Midden Selóbès
meer bekend geworden; doch eerst na de tweede
Boni-expoditio in 1906 kon gedacht worden aan
exploratie voor land- en mijnbouw.
Hoewel hot eerste spoorlijntje van Makassar
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het binnenland openlegt, zullen nog vele jaren
verloopen eer waterkracht voor algcmeene licht
en krachtvoorzicning zal worden ontgonnen.
De groote waterkrachten in de Poso (200.000
P.K.), de Malili (150.000 P.K.), in de Laas (golf
van Tolo) en in de Mamasa (100.000 P.K.) hebben
dan ook voorloopig alleen waarde voor toekom
stige grootindustrieën.
Door den Dienst voor W. en E. zijn in het Maliligebied opnamen verricht voor krachtuitbouw
ten behoeve van toekomstige ijzer- en nikkelfabrieken uit de ertsen nabij het Towoetimeer. Een
concessie voor waterkrachtuitbouw aan de Mamasarivier werd verleend aan een consortium,
voor de stichting van een kalkstikstoffabriek of
voor electrochemische en electrometallurgische
fabrieken. In Noord Selébès zijn door den mijn
bouw waterkrachtwerken uitgebouwd, als Totok
400 P.K., en Bola’ang Mongondow, doch deze zijn
minder bekend.
In hetTondanogebied zijn door den Dienst voor
W. en É. waterkrachten verkend (20.000 P.K.)
en gereserveerd voor toekomstigen aanleg van
electrisehe tramwegen.
De overige eilanden van den Archipel zijn nog
niet verkend, doch uit de rapporten van militaire
en geologische expedities blijkt, dat hier en daar
groote waterkrachten aanwezig zijn.
Het electriciteits wezen. De electriciteitsicclgcving berust ten eerste op het „veilig
heidsreglement”, Ind. Stb. 1910no. 40Ongewijzigd
volgens Ind. Stb. 1917 no. 212, waarbij dan nog
is te letten op de ter zake geldende bepalingen
van Ind. Stb. 1917 no. 497, en Ind. Stb. 1919 no.
245), dat het toezicht opdraagt aan den Dienst
van het Stoomwezen. De voornaamste bepalin
gen zijn neergelegd in de artikelen 2, 3, 6,10 enll;
daarbij zijn, bij beschikking van den Directeur
der B. O. W., bijzondere bepalingen vastgesteld
betreffende electrisehe installaties, additionneel
aan art. 2 sub 19 tot en met 26 van het veiligheids
reglement; en wel: a. ALs normen gelden de veilig
heidsvoorschriften voor electrisehe sterkstroominstallaties, vastgesteld en uitgegeven door het
Koninklijklnstituut vaningenieurs ;6. af wijkingen
van de onder n. genoemde normen vereischcn
bijzondere goedkeuring (zie bijlagen R1 en R2
van het blijvend gedeelte van het jaarboekje van
genoemd Instituut).
Ten tweede berust de electriciteits wetgeving
op de bepalingen omtrent den aanleg en het ge
bruik van geleidingen voor electrisehe verlichting
en het overbrengen van electriseh arbeidsver
mogen door middel van electriciteit, neergelegd in
Ind. Stb. 1890 no. 13, laatstelijk gewijzigd bij
Ind. Stb. 1917 no. 44. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt voor: ten eerste leidingen,die uitsluitend
loopen over gronden bij één bijzonder persoon of
ééne bijzondere onderneming in gebruik (gronden
waarop de aanvrager eigendoms-, erfpacht-, op
stal- of individueele bezitsrechten uitoefent voor
eigen gebruik), en ten tweede alle andere sterk stroomleidingen. Voor de eerste soort wordt
de vergunning verleend door den Directeur van
Gouv. Bedr.totwederopzeggens en voor de tweede
soort leidingen door den Gouverneur Generaal
voor een bepaalden tijd van hoogstens veertig
jaren, welke termijn echter later voor verlenging
vatbaar is. Voor beide gevallen is het aan te ra
den, alvorens eenig werk te doen verrichten, zich
te wenden tot den Dienst voor W. en E., die in

deze aangelegenheid alle voorlichting geeft. In
het kort samengevat moet in het eerste geval de
aanvrager een gezegeld verzoekschrift, gericht
tot den Directeur van Gouv. Bcdr., indienen bij
het Hoofd van plaatselijk bestuur of van gewes
telijk bestuur, binnen wiens ressort het uit
gangspunt der leidingen gelegen is. Daarbij is
een bewijs over te leggen van ingezetenschap van
Ned.-Indiëoi,indiende vergunning geschiedt voor
of ten name van eene naamlooze vennootschap,
een bewijs, dat de vennootschap in Nederland
of in Ned.-Indië is opgericht en in Ned.-Indië
is gevestigd of behoorlijk vertegenwoordigd.
Hiervoor is meestal een exemplaar der statuten
voldoende en een bewijs, dat de aanvrager ge
machtigd is namens de vennootschap op te
treden. Voorts zijn aan te geven de stroomsoort
(met of zonder nulleider), aantal perioden en
van welke spanning zal worden gebruik gemaakt.
De in te dienen teekeningen (in tweevoud)
moeten bestaan in een situatieteekening, schaal
1 h, 500 of 1 a 1000, en een plattegrond van de
kruising der leiding met wegen, spoorwegen,
electrisehe leidingen, schaal 1 a 20, een en ander
met duidelijke aanwijzing van alle ondersteuningspunten. Op de situatieteekening moet de
loop der geheelc leiding juist worden aangegeven
en voor elk gedeelte der leiding moet daarop
worden vermeld: a. of boven- dan wel ondergrondsche leidingen zullen worden gebezigd; b.
het aantal geleiders; c. het materiaal, waaruit
deze vervaardigd worden; d. de doorsnede per ge
leider in vierkante millimeters; e. do hoogste
stroomsterkte in ampères, welke toegelaten zal
worden; ƒ. bij bovengrondschc leidingen de hoogte
der leidingen boven den grond (het voorgeschre
ven minimum voor laagspanning is 5 M.), de
plaats en de soort van alle ondersteuningspunten
(houten of ijzeren masten, muurhaken enz.);
g. de kruisingen met wegen, spoor- en tramwegen
en andere electrisehe leidingen (in het bijzonder
telegraaf en telefoon), eventueel ook de palen en
draden van deze laatste.
Op de toekeningen der kruisingsplaatsen moet
de plaats van de kruisende electrisehe leidingen
en de constructiedeelen daarvan nauwkeurig zijn
aangegeven, voorzoover deze minder dan 7 M.
verwijderd zijn. Tevens moet volledig blijken
welke de afmetingen, de constructie en do ge
bezigde materialen zijn: a. bij bovengrondschc
leidingen, van de ondersteuningspunten ter
weerszijden der kruising, eventueel de schoren
daarvan, de dwarsarmen, do isolatoren en iaolatorpennen, de bliksemafleiders, eventueel het
vangnet en do wijze waarop dit electriseh gelei
dend met de aarde is verbonden; b. bij ondergrondsche leidingen van de kabels (ook de diepte
daarvan onder den beganen grond), de wyze van
afdekking, de opstijgeinden en de afwerking
daarvan.
Van de te bezigen draad of kabel, isolatoren
enz., moet eventueel een monster worden gezon
den. Het monster van den draad of do kabel
moot van voldoende lengte zijn, doch minstens
0,30 M.
Zoodra de leidingen, ook al is het slechts over
een kleinen afstand, zooalsb.v. bij het kruisen van
een openbaren weg of van een erf, dat aan een
ander toebehoort, over gronden loopen, welke
niet uitsluitend door den aanvrager worden ge
bruikt, moet voor den aanleg en het gebruik van
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de goheelo leiding een vergunning worden aange
vraagd conform Ind. Stb. 1890 no. 13, dus te
richten tot den Gouverneur Generaal. Nadat de
vergunning is verkregen, moet zij binnen één jaar
zijn aanvaard, door het storten van de bij de ver
gunning bepaalde waarborgsom en het indienen
van een gezegelde verklaring, waarby de ver
gunninghouder zich onderwerpt aan de voor
waarden, waarop de vergunning is verleend.
Voorts moeten de leidingen binnen een, bij de
vergunning te bepalen tijdsverloop in gebruik
zijn gesteld. Op verzoek kunnen de termijnen
door den Directeur van Gouv. Bedrijven worden
verlengd.
Wat de vergunningen voor leidingen voor
levering van stroom aan derden betreft, hier
aan kan een uitsluitend recht voor het betrokken
gebied worden verbonden, waarbij dan cene ver
plichting tot stroomlevering wordt opgelegd.
Een en ander is in de vergunningsvoorwaarden
nader omschreven.
Verder zijn termijnen vastgesteld voor aan
vaarding der vergunning, voor een ernstig begin
met den aanleg der leidingen en het in gebruik
stellen van deze. Met den aanleg mag eerst wor
den aangevangen, nadat op de plannen de goed
keuring van den Directeur van Gouv. Bedr. is
verkregen. Zij moeten voldoen aan vastgestelde
voorschriften, waarvan een exemplaar bij den
Dienst voor W. en E. verkrijgbaar is gesteld. De
plannen zijn in tweevoud bij genoemden Dienst
in te dienen en moeten vergezeld zijn van een
verklaring van het Hoofd van den P. T. T. dienst,
waaruit blijkt dat deze, in verband met de aan
wezigheid van zwakstroomleidingen, met den
voorgenomen aanleg zich geheel kan vereenigen.
De ingebruikstelling der leidingen mag niet ge
schieden dan na goedkeuring door den Dienst
voor W. en E. en deze verleent eerst toestemming,
nadat een gezegelde verklaring is overgelegd,
waaruit blijkt dat aan alle voorschriften is vol
daan.
Verscheidene gewesten hebben verordeningen
vastgesteld voor bovongrondsche leidingen voor
hooge spanning, naar welke de eigenaar van hoogspanningsleidingen zich te gedragen heeft. Voorts
heeft de vergunninghouder te rekenen met het
gebruikmaken van gronden, waarbij is to raad
plegen Agrarische Regelingen van J. Polak.
Ten slotte rest te vermelden, dat voor hot op
richten van een electrische centrale vergunning
noodig is van het Hoofd van plaatselijk bestuur,
waarvan de bepalingen zijn opgenomon in Ind.
Stb. 1836 no. 11, zie ook Ind. Stb. 1917 no. 497.
In do vergunningsvoorwaarden zijn gestipuleexd: de duur der vergunning, het uitsluitend
recht of gedeeltelijk uitsluitend recht tot stroomlevoring en de verplichting tot stroomlovcring en
do beperkingen dezer verplichting; de voorwaar
den voor aansluiting en de tarieven, het te stor
ten waarborgkapitaal, het systeem van stroom
lovcring, de uitvoering en herziening der plannen,
do eischen van het bedrijf en de naastingsbepalingon.
Hot opwekken van electrischcn arbeid voor
levering aan do publioko licht- en krachtvoor
ziening dateert van het begin dor twintigste eeuw.
Nagenoeg tegelijkertijd werd zoowel door don
Staat als door particulieren voor het eerst electriciteit opgewekt met stoom als beweegkracht
on eerst een tiental jaren daarna met oliomo-

toren. Van de particuliere opwekkings bedrijven
is de Algomeene Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij (de Aniem) ccn der jongste
bedrijven van groot vermogen. Zij begon te Soe
rabaja in 1911 meteen Dieselmotor van 800 P. K.
en richtte in 1914 een stoomccntrale op van 2 x
1250 K.W. In 1907 spande de Bandoengsche
Electriciteits Maatschappij (sedert 1920 Gebeo)
de leidingnetten van het distributiebedrijf voor
clectriciteit uit waterkracht. In 1914 ging de
Nederlandsch Indische Gas Maatschappij te
Batavia er toe over, naast haar verlichtingsbedrijf uit stcenkoolgas, electrische energie van be
duidenden omvang te leveren, en daarna, om
streeks 1914, volgde de Solosche ElectriciteitsMaatschappij met een aanmerkelijke uitbreiding
van haar centrale en in 1919 ook de Electriciteits
Mij. Médan.
Sedert dat tijdstip ging de electriciteits voor
ziening met groote schreden vooruit.
De Aniem heeft in hare centrale Semampir te
Soerabaja thans zes stoomketels en zes turbinen
vooreen vermogen van ruim 10.500 kilowatt en een
uitgebreid leidingnet in de gemeente Soerabaja;
zij levert bovendien stroom aan het electrisch
trambedrijf ter plaatse. Te Semarang werd na de
gereedkomst van de waterkrachtcentrale Toen
tang hoofdzakelijk stroom geleverd uit deze cen
trale. Genoemde maatschappij heeft electrische
opwek- en distributiebedrijven te Soerabaja,
Semarang, Malang, Pasoeroean, Salatiga, Jogja,
Magelang, Pekalongan, Poerwaredja (alwaar de
voorziening deels uit waterkracht geschiedt),
Tcgal (overgenomen van de N.V. Tegalsche
Machinefabriek Braat), Kediri (overgenomen
van Heemaf) en Tjerebon.__ ^
Ook de Nederlandsch Indische Gas Maatschap
pij heeft niet stilgezeten; zij begon met opwekking
van energie met kleine installaties te Batavia,
waar zij thans een moderne stoomcentrale bezit
van twee turboaggregaten, elk van 3200 kilowatt,
en twee andere, elk van 1500 kilowatt, met een
electrische spanning van 7200 volt. Zij heeft
voorts electrische bedrijven voor algemeene
licht- en krachtvoorziening gesticht to Makassar,
Médan, Bindjai en Palèmbang, en in 1924 een
overeenkomst met den Staat gesloten voor wederzijdsche stroo mie vering. De Staat levert ener
gie uit de waterkrachtwerken Oebroek enKratjak.
Voor de kleine electrische contralcn blijkt de
opwekking met oliemotoren, Dieselmotoren,
voordeeliger te zijn dan de opwekking met stoom.
Bij een olieprijs van / 40 por ton van 1000
K.G. bedragon de stroomopwekkosten nog geen
2 cent por kilowattuur af generator, terwijl bij de
stoomcontralen van gering vermogen (eenheden
beneden de 6000 kilowatt capaciteit) de opwekkosten 4 cent of meor per kilowattuur bedragen,
bij een kolenprijs van / 20 por ton en kolen
van 7000 calorieën. Onder opwekkosten wordt
verstaan de uitgaven aan brandstof, bediening en
gewoon onderhoud der centrale. Bovendien zijn
deze Dieselmotoren eenvoudiger in bedrijf en
gomakkelijkor te verplaatsen naar nieuwe centralon. Dit is do reden, dat de meeste kleine be
drijven gebruik maken van oliemotoren.
Buiten de twee genoemde groote, goed uitge
ruste lichamen, zijn verscheidene kleine maat
schappijen gevormd en hebben gowestelijke
raden on gemeenten er zich oveneens voorge
spannen.
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STANDAARDBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË, VAN KRACHT VAN AF
1 JANUARI 1924.
Spanningsoort.

Span
ning.
110*

:

TOEPASSING.
Alleen in aansluiting aan bestaande netten en voor netten
waarvoor concessie is verleend voor 1 Januari 1924.

127*
190

Alleen in aansluiting aan bestaande netten en voor netten
waarvoor concessie is verleend voor 1 Januari 1924.

220
W
Q
525

Wisselspanning.
(50 perioden per
secunde) als
onderdeel van
driepbasenstelsel.

H
t-3

.

220*

Als lampenspanning alleen in aansluiting aan groote
krachtinstallaties.

380

Alleen voor groote krachtinstallaties.

500

W
O

3000

w

6000

H
H

15000

I

In aansluiting aan bestaande netten en indien G000 volt
bezwaren oplevert.

Indien 30.000 volt belangrijke bezwaren oplevert.

30000

o

Hoogere spanningen worden voorloopig niet genormali
seerd.

<5

110

;

Gelijkspanning.

ó

Voor opzickzelf staande installaties.

220

440

Voor kracht indien draaistroom bezwaren oplevert.

600

Voor krachtinstallaties in bestaande tramnetten.

Tractiespanningen worden voorloopig niet genormaliseerd.

<J H

&
De spanningen zijn in volt uitgedrukt.
* Tusschen phaseleider en nulleider.
Definitie :
Onder bedrijfsspanning wordt verstaan de Bpanning tusschen de leiders bij onbelasten toe
stand van het net.
Opmerking:
De grenswaarden der spanningen, waarbij onderdeden van een installatie kunnen worden
toegepast en de fabricage- en beproevingsspanningen zullen bjj normalisatie van deze onder
deden worden behandeld.

:

1.

:.
•'

h:

2.

Hoofdsysteem voor overbrenging en verdeeling is draaistroom van 50 perioden per
secunde.
Voor verdeel8ysteem voor draaistroom met lage spanning wordt het vierleiderstdscl
toegepast, behalve bij bijzondere krachtinstallaties.
Uitzonderingen kunnen zijn: Spoor en Tramwegen en ondernemingen welke voor haar
doel noodzakelijk een speciale stroomsoort of frequentie behoeven, alsmede op zichzelfstaande fabrieks- en huisverlichtingsinstallaties, waarvoor gelijkstroom kan worden
toegepast.
Alle hier niet genoemde, in gebruik zijnde spanningen en stroomsystomen kunnen bij
aansluiting aan en uitbreiding van bestaande installaties gehandhaafd blijven.

Normalisatie van bedrijfsspanningen boven 100 volt
voor elcctrische sterkstroominstallaties in Nederlandsch-Indië.

'!

WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT—LUYPEN (EDMUNDUS S YB RAND (JS).
Opgave van andere lichamen dan de bovenge
noemde :
1915. N.V. Maatschappij Electra te Toeloengagoeng.
1917. N.V. Banjoewangi Electriciteit Com
pagnie te Banjoewangi met uitzondering van de
haven.
1917. N.V. Probolinggosche Electriciteits Mij.
te Prabalingga.
1919. De gemeente Padang.
1919. De gemeente Pematangsiantar.
1920. De gemeente Madioen, uit water
kracht.
1920. Het gewest Préanger Regentschappen te
Tjiandjoer en Garoet.
1920. N.V. West Bornco Electriciteit Mij. te
Pontianak.
1920. Het Gewest Besocki te Djeruber on
Bandawasa met concessie voor electrische lei
dingen; het bedrijf wordt echter beheerd door de
Besoekische Electriciteit Mij.
1920. N.V. Deli Maatschappij te Berastagi
(Oostkust Sumatra).
Er zijn nog vergunningen uitgegeven voor aan
leg en gebruik van electrische leidingen voor ver
lichting en krachtoverbrenging aan personen of
naamlooze vennootschappen, welke nog niet in
bedrijf zijn gesteld, onder meer te Djombang,
Rangkasbetoeng, Telockbetoeng, Sabang, Sibolga, Panaraga en Magetan, en La wang.
Door den Dienst voor Waterkracht en Electri
citeit werd het initiatief genomen tot het normaliseeren van de electrische spanningen in Ncderlandsch-Indië, waarvan het resultaat in de tabel
op pag. 318 is neergelegd.
Dit zoogen. standaardblad is vastgcsteld
overeenkomstig de besluiten van de vergadering
voor de Normalisatie van electrische spanningen
in Nederlandscli Indië, gehouden te Bandoeng
op 30 Juli 1923.
Eveneens wordt de tariefpolitiek door voor
lichting on samenwerking van genoemden dienst
in goede banen geleid. De eenheid in de tarieven
berust op de beginselen van het gemengde tarief
(vast recht plus kilowattuur verbruik) met toe
passing van den verscheidenheidsfactor, naar
welken het stroomverbruik duurder wordt belast
in de uren van grootste verbruik(spertijdvanöuur
’s middags tot 11 uur ’s avonds). Eveneens wor
den strooinbcgrenzers voorgestaan. In het alge
meen wordt het juiste standpunt ingenomen,
dat do afnemer achter den stroommeter, al of niet
met stroombegrenzer, vrijheid heeft in de keuzo
van zijn lampen on van de lichtvcrdeeling in zijn
huis. Voor de talrijke Inlandsche bevolking, met
één, hoogstens twee lichtpunten in iedere woning,
is het abonnementstarief (betaling per licht
punt) van toepassing.
Hot totaal aangesloten vermogen bij de open
bare electriciteits bedrijven op Java bedroog in
begin 1924: 33.470 kilowatt met een totale maximumbelasting van 15.220 kilowatt. Deze getallen
zullen in do komende jaren sterk stijgen. Het
aantal vergunningen voor den aanleg en het ge
bruik van electrische leidingen is van 45 in 1918
toegenomen tot 94 in 1924; het aantal plaatsen,
waar electrische stroom in het openbaar wordt
geleverd, is van 14 in 1918 toegenomen tot 27 in
1924, met achtereenvolgens één millioen tot 1,7
millioen inwoners.
Van do verschillende Staatsbedrijven met eigen
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clcctrisch vermogen en stoom als opwekkracht
zijn te noemen:
De Bankatinwinning. Deze heeft in de centrale
Mantoeng een vermogen van 4000 K.W. (draai
stroom 6000 volt 50 perioden) met 2000 K.W.
reserve. Onlangs is deze centrale uitgebreid met
twee turboaggregaten, elk van 2000 K.W. ver
mogen, terwijl van de oude installatie 2 X1000
K.W. aggregaten werden afgestaan aan de Boekit
Asammijn (Palèmbang), zoodat het totale ge
ïnstalleerde vermogen te Mantoeng thans S000
K.W. bedraagt.
De geleverde arbeid uit de oude aggregaten
bedroeg in de laatste jaren ongeveer 17 millioen
K.W. U.
De Ombilin kolenontginning, een der oudste
ondernemingen in den archipel, welke voor haar
bedrijf electriciteit toepasten (sinds 1902). Het
oude krachtwerk Sawah Loento heeft een ge
ïnstalleerd vermogen van 4000 K.W. (draai
stroom 6000 volt 50 perioden) en wordt thans
voor de ontginning van in de nabijheid liggende
nieuwe kolenvelden versterkt met de nieuwe
centrale Taajeh aan de Ombilinrivier, meteen
vermogen van 4x2000 K.W. (voorloopig 2x
X2000 K.W.). De uit de oude centrale opgewekte
energie bedroeg in de laatste jaren ruim 10 mil
lioen K.W.U.
De Boekit Asam kolenontginning, met een
aanvangsvermogen van 2000 K.W. in de centrale
Tandjoeng (bij Moearaénim). Evenals de Poeloelaoetsteenkolenmyn aan de Zuid-Oostkust van
Bornéo, is deze myn nog in het eerste ontwikke
lingsstadium.
De Gemeenschappelijke Mijnbouw Mij.Billiton,
met een clectrischo centrale met Dieselmotoren
als aandrijf kracht; het geïnstalleerde vermogen
van deze centrale bedraagt 9800 P.K., waarmede
in 1923 ongeveer 16 millioen K.W.U. werd opge
wekt. De generatorspanning, 3000 volt, wordt
getransformeerd tot 30.000 volt en door een 30
K.M. lange hoogspanningsleiding naar de verbruikscentra gebracht. De gebruiksspanningen
bedragen 3000 en 500 volt.
Het opgestelde generatorvermogen van krachtwerken in Nederlandsch-Indie bedroeg in begin
1924:
In waterkrachtworken ongeveer 25.000 K.W.
95.000 K.W.
In calorische krachtwerken „
Totaal ongeveer 120.000 K.W.
In 1910 bodroeg dit totaal nog geen 12.000
K.W.
Van de oloctrischo onderdcelen in de bedrijven
van do petroleumny verheid (Tjepoe, Pangkalanbrandan, Balikpapan) is weinig bekend.v LUYPEN (EDMUNDUS SYBRANDUS). Werd ?
geboren te Hoofdplaat, Staats-Vlaanderen (Z), 3
Juni 1855, on ovorloed te Batavia 1 Mei 1923.
Na do humaniora te hobben doorloopen aan
het klein seminarie te Oudenbosch, begon hij
op 18 jarigen leeftijd de studie van wijsbe
geerte en godgeleerdheid aan hot groot semi
narie te Hoeven, waar hij 7 Juni 1S79 de H. Wij
ding ontving. Daarna legde de jonge priester
zich te Rogensburg eenige jaren bijzonder op de
kerkmuziek toe. Te zelf der tjjd ontwikkelde zich
zijn neiging tot hot religieuze leven, welke hij
volgde door 26 Sept. 1883 te Mariöndaal bij
Grave in de Sooiëteit van Jezus te treden. Na
eenige jaren van gebed en studie was hij werk-
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zaam aan het St.Willibrordus college te Katwijk,
tot hij in 1889 de reis naar Indië aanvaardde.
Daar verbleef hij S jaren op Flores als pastoor
van Maoemére. waar hij veel van de heerschende
koortsen te lijden heeft gehad en heeft gezorgd,
dat de jongensscholen, de meisjesscholen en de
woning der Eerw. Zusters naar het gezondere Léla
werden overgebracht. Te Maoemére ontving
Monseigneur de pauselijke breve van 21 Mei
1S9S, die hem tot titulair bisschop van Orope en
Apostolisch Vicaris van Batavia benoemde. De
bisschopsconsecratie ontving Mgr. Luypen den
13 Nov. van hetzelfde jaar te Oudenbosch uit de
handen van Mgr. Leyten, bisschop van Breda,
die regent was van het seminarie, toen de wij
deling daar studeerde.
Den 25en Sept. 1S99 betrad Mgr. Luypen als
bisschop weer den bodem van NederlandschIndië, dat hij in alle richtingen heeft doorkruist.
Op een vormreis 1908—09 naar Selébès en de
Kleine Soenda Eilanden werd hij ziek en sinds
dien tijd is Mgr. Luypen altijd min of meer
lijdende geweest, waardoor vooral reizen hem be
zwaarlijk werd.
In 1901 werd hij benoemd tot Ridder in de ordo
van den Nedcrlandschen Leeuw. In 1904, bij
gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest,toonde
zich de belangstelling der Indische Katholieken
o.a. door het schenken van den kunstvollen
preekstoel in de kathedraal te Batavia.
WARDENAAR (JOHAN WILLEM BARTHO'C.'-y/' LOMEUS).
Geb. in 1787 te Semarang, overleden
30 Jan. 1S69 te Soerabaja. Hij was een zoon van
Mr. Willem Wardenaar, die 1809—1811 Raad van
Indië was, en werd opgeleid als cadet voor de
genie aan de' toenmalige Artillerie cn Marine
school te Semarang.
Als sou8-lieutonant werd Wardenaar aide do
camp van Maarschalk Daendels en door dezen
bevorderd tot kapitein der genie. Met den kolonel-ingenieur Cornelius te Soerabaja heeft hij o.a.
hospitaal, kazerne, werf, constructiewinkel en ver
lengde havenhoofden helpen tot stand brengen.Bij
de invoering der landrenteregeling in 1813 werd
Wardenaar waarnemend collector der landrevenue en in 1817 collekteur der landelijke in
komsten in de residentie Soerabaja. Van die
functie werd hij in 1834 ontheven en benoemd tot
Assistent-Resident van Bodjonegoro; doch hij
vroeg toen zijn pensioen aan. Hij heeft veel ge
daan voor de kennis der oudheden van Madjapahit door zijn opgravingen en metingen in het
tijdvak 1813—1816, van welker resultaten Raffles gebruik maakte voor zijn grooto werk, zonder
den naam van den gewezen kapitein-ingenieur
Wardenaar te vermelden:
NATUURMONUMENTEN. Evenals in Neder
land heeft zich in Indië de wenschclijkhcid doen
gevoelen om sommige gedeelten van het land,
bepaalde terreinen, met al wat moeder natuur
daar heeft gewrocht en laat leven, te vrijwaren
tegen elke onnoodige schennis van menschen;
hetzij dat deze vrijwaring geschiedt ten behoeve
van de wetenschap, dan wel ter bescherming van
bepaalde diersoorten om uitsterven of althans
plaatselijk uitsterven zooveel mogelijk tegen te
gaan, om verdwijning van zeldzame gewassen te
voorkomen, hetzij om een stuk natuurschoon on
gerept te bewaren, dus op grond van overwegin
gen van zuiver aesthetischen aard. Het beoogde
doel is alleen dan te bereiken, als de overheid

hulp biedt en de voor schennis te behoeden ter
reinen onder bescherming neemt van haar gezag.
Door een particuliere vcreeniging alleen, zie Deel
IV pag. 545, kan natuurlijk in dit opzicht bij
lange niet zooveel worden bereikt, als met hulp
der Regeering mogelijk is. Welke hulp door de
Ncd.-Indische overheid is verleend, kan blijken
uit de ordonnantie, opgenomen in Ind. Stb. 191G
n°. 278.
Naar deze ordonnantie, waarvan de consi
derans slechts verklaart dat maatregelen ter be
scherming van rijkdommen der natuur wonschelijk
zijn, zullen onder „natuurmonumenten” worden
verstaan, de door den G. G. als zoodanig aange
wezen, tot liet Landsdomein bchoorende terreingedeelten, waarop door anderen geen rechten
worden uitgeoefend en waarvan de zooveel mo
gelijk ongerepte instandhouding met het oog op
de bijzondere wetenschappelijke of acsthetische
waarde daarvan in het algemeen belang wenschelijk wordt geacht.
Zoo kreeg dan het woord natuurmonument
een speciale beteekenis naast zijn meer algemeene, in den zin als de ordonnantie aangeeft.
Deze verordening verbiedt elke handeling, waar
door verandering wordt gebracht in den bestaandeu algemeenen toestand van zulk een monument
of verandering ten aanzien van daartoe behoorende of daarvan deel uitmakende zaken, als ver
zamelen van planten, vangen, wonden of dooden
van dieren, stichten van brand, laten weiden van
vee, enz. Natuurlijk dat uitzonderingen op den
regel mogelijk zijn; voor wetenschappelijke doel
einden kan de Directeur van het Departement
van Landbouw enz. ontheffing van deze verbods
bepalingen verleenen aan bepaaldo personen.
Deze Directeur heeft ook de bevoegdheid, in over
eenstemming met het betrokken Hoofd van ge
westelijk bestuur of anders na bekomen machti
ging van den G. G., de aangewezen terreinen te
sluiten voor openbaar verkeer.
Tegen overtredingen en ook tegen de poging
daartoe, worden in de ordonnantie straffen be
dreigd en zij bepaalt tevens wie met het toezicht
op natuurmonumenten zijn belast en wie bevoegd
zijn de bedoelde overtredingen op te sporen.
Het duurde tot 1919 voor de eerste natuur
monumenten werden aangewezen; sedert dien
zijn er by herhaling nieuwe bijgekomen. Een en
kele maal werd de beschermende hand weder van
een reeds aangewezen terrein afgetrokken. Zoo
zijn dan thans als natuurmonument in den zin
der ordonnantie de navolgende terreinen door
hot Gouvernement onder zijn hoede genomen:
In de residentie Banten, het Danoemeer met
omringende moerasgronden, onder den naam
„Natuurmonument Danoemeer”, doch slechts
voor zoo lang als meer en moerasgronden niet
noodig zijn, deels of geheel, ten behoeve van de
ontginning van waterkrachten; voorts het Prin
seneiland, hetwelk van den zetter in het Staats
blad als natuurmonument den naam Prinsesoiland ontving, benevens hot schiereiland Oedjoeng Koelon, Ind. Stb. 1921 n°. 683.
In de residentie Batavia, het Natuurmonument
Klein Kombuis, bestaande uit het eil. van dien
naam, Ind. Stb. 1921 n°. 083.
In de residentie Próanger Regentschappen, afd.
Tjiandjoer, district Soekancgara, het Nat. mon.
Takoka; afd. Bandoong, district Tjiwidéj, hot
Nat.mon. Tjigenteng-Tjipanji; afd. Soemedang,
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in do afd. Panaroekan, distr. Pradjekan, de Nat
district Darmaradja, het Nat. mon. Tomo, welke
montn. Tjoding en Kawah-Idjèn-Merapi-Oe
alle bestaan uit- nauwkeurig aangewezen bosch
ngoep-Oengoep; afd. Banjoewangi, distr. Gen
gedeelten: afd. Tasikmalaja, het eilandje Noesa
tong, het schicreil. Djati-Ikan en het schiereil
Gedé in het meer van Pendjaloe, welk eil. in 1921
officieel herdoopt is in Koorderseiland en als Nat.
Poerwa; afd. Djember, distr. Poeger, het eil
mon. dennaam„Koordersnatuurmonument” ont
Noesa Baroeng, Ind. Stb. 1920 no. 736.
ving; in de afd. Bandoeng, district Bandoeng,
In de residentie Bengkoeloe, drie terreinen on
een terrein, dat den naam verkreeg van „Jungder de namen Bengkoeloe Rafflesia Nat. montn
huhnnatuurmonument”, zie voor een en ander
T, II en III, Ind. Stb. 1919 no. 90.
Ind. Stb. 1919 no. 90. In afd. en distr. Garoet, het
Tn de residentie Lampoengsche Districten, he
Nat. mon. Telaga Bodas (zie ook Ind. Stb. 1924 eil. Krakatau, Ind. Stb. 1919 no. 392 en 1925 no
15, en Verlaten Eiland, Ind. Stb. 1925 no. 15.
no. 43); in afd. Tjiandjoer, distr. Tjibeber, Nat.
mon.Tjadas Malang; in afd. Bandoeng, distr. TjiIn de residentie Palèmbang, afd. Palèmbangwidéj, Nat. mon. Tjigenteng-Tjipanji II; afd.
sche Bovenlanden, onderafd. Lematang-hoeloe,
Soekaboemi, distr. Palaboehan, de Nat. montn.
het Nat. mon. Boengamas-Kikim, Ind. Stb. 1919
Soekawajana-Palaboehan Ratoc en Tangkoeban
no. 392.
Prahoe-Palaboehan Ratoe; afd. Bandoeng, distr.
In de residentie Djambi, de in de afd. Bangko
Tjiwidéj, het kratermeer Telaga Patenggang en
gelegen grot Hoeloe Tiangkoe, Ind. Stb. 1919no.
in de afd. Soekaboemi, distr. Tjibadak, Nat. mon.
90.
Tjimoengkat, zie Ind. Stb. 1919 no. 392; in de
In de residentie Sumatra’s Westkust, het Nat.
afd. Bandoeng, distr. Bajongbong, een terrein
mon. Baringin-Sati, gevormd door een terrein
onder den naam Nat7 mon. Papandajankrater,
met waringin in de kom van Fort van der Capellen, slechts 15.60/14 Meter, Ind. Stb. 1921 no.
Ind. Stb. 1924 no. 43.
In de residentie Pckalongan, afd. Batang, distr.
683; voorts in de afd. Batipoeh en Pariaman, het
Socbah, de Nat. montn. Pcson Soebah I en II,
Nat. mon. Anaikloof, Ind. Stb. 1922 no. 765.
Ind. Stb. 1919 no. 392: en voorts het boschgeIn de residentie Tapiannoeli, afd. Bataklandeelte bekend onder den naam Oeloelanang Keden, distr. Silindoeng, Nat. mon. Dolok-Saoet,
tjoeboeng, Ind. Stb. 1922 no. 765.
Ind. Stb. 1924 no. 43.
In de residentie Banjoemas, afd. BandjarneIn de residentie Manado, de bovenste vulkaangara, distr. Singamerta, twee boschgedeelten on
kegel van den Goenoeng Lokon en een terrein
der de namen Pringamba I en II, benevens stuk
Gocnoeng Tongkoko-Batoeangoes, Ind. Stb.
ken van het eil. Noesa Ivambangan en de rotsei
1919 no. 90.
landjes Karangbolong en Widjajakocsoema, on
In het gouvernement Selébès en Onderhoorigder de namen Noord Noesa Kambangan I en II.
heden, het Nat. mon. Bantimoeroeng waterval,
In de residentie Semarang, afd. Djapara, distr.
Ind. Stb. 1919 no. 90.
Bandjaran, drie terreinen van de houtvesterij Re
In de residentie Bali en Lombok, afd. Zuid Baling, genaamd Keling I, II en III, Ind. Stb. 1919
li, het Nat. mon. Sangeh, bestaande uit een voor
no. 90; in de afd. Salatiga, distr. Oengaran, het
heilig gehouden bosch van pahalaboomen, waar
Nat. mon. Geboegan-Goenoeng-Oengaran, en
in voor tempelbouw mag worden gekapt, na ver
distr. Ambarawa het Nat. mon. Sapakoengkregen vergunning van het Hoofd van gewest,
Télamaja, zie Ind. Stb. 1924 no. 43.
bestuur, Ind. Stb. 1919 no. 90.
In de residentie Rembang, afd. Blora, distr.
In de residentie Amboina, bij de hoofdplaats,
Djepon, twee gedeelten van do houtvesterij Tjahet llumphius Nat. mon., en in West Nieuw
balc, onder de namen Nat. montn. Tjabak Ienll,
Guiné, het Lorentsz-Nieuw-Guiné-Nat. mon.,
Ind. Stb. 1919 no. 90.
Ind. Stb. 1919 no. 90, en voor zoover het laatst
In de residentie Madioen, afd. Panaraga, distr.
genoemde betreft ook Ind. Stb. 1920 no. 736.
Poeloeng, de Nat. montn. Goenoeng Pitjis en
De meeste van do hier aangegeven terreinen,
Goenoeng Si Gogor; in de afd. Madioen, distr.
omtrent welker aard uit deze opgave niet nader
Tjaroeban, het Nat. mon. Klangocn-Saradan,
blijkt, zijn gedeelten van in stand te houden wildhoutbosschen.zie Ind. Stb. 1924 no. 43.
In de residentie Pasoeroean, het Nat. mon.
NOESA BAROENG. In Januari-Februari van
Tcngger-Zandzce, Ind. Stb. 1919 no. 90; in de
1924 zijn op dit eiland metingen verricht; kaar
ufd. Locmadjang een boschgedeeltc onder den
ten zijn echter tot nu toe niet verkrijgbaar. Het
naam Nat. mon. Ranoe-Koembolo, Ind. Stb.
gchecle eiland bestaat uit een zeer geacciden
1921 no. 683; in de afd. Prabalingga, distr. Tengteerde kalkformatie. Aan do Zuidkust kan slechts
ger, het Nat. mon. Ranoe Panie Regoelo, Ind.
op óón plaats worden goland, bij Ivandangan,
Stb. 1922 no. 765.
alwaar een natuurlijke binnenhaven is, beschut
In de residentie Kcdiri, afd. Kcdiri, distr. Pa tegen de branding; aan de Noordkust is weinig
branding en daar kan o.a. bij Djeroek en Koedoe
ré, twee boschgedeelten, als Nat. montn. Be
worden geland. Do bodem is bijna geheel be
sa wa-Goenoeng Kcloet-Gadoengan en Manggisgroeid met wildhoutbosch, hier en daar mot goede
- Goenoeng Keloet-Gadoengan, Ind. Stb. 1919 no.
392.
houtsoorten. Grootc roofdieren komen er niet
voor; er leven herten, varkens en grijze apen, ook
In de residentie Besoeki, afd. Bandawasa, distr.
enkele grootc slangen. Van de vogelsoorten ver
Besoeki, het Nat. mon. Soengi .Kolboc-Ijangpla
dienen wilde hoenders en de groene duif vermel
teau; afd. Djember, district Poeger, de Nat. montn.
Watangan.Poeger I tot V, distr. Majang, de Nat.
ding. De grond wordt door de bewoners van den
overwal niet, althans niet meer, als gewijd be
montn. Tjoramanis-Sempolan I tot VIII; afd.
schouwd. Bij G. B. dd. 9 Oct. 1920 no. 46, Ind.
Panaroekan, distr. Pradjekan, de Nat. montn.
Stb. 736, is Noesa Baroeng opgenomon onder de
Pantjoer Idjen I en II; afd. Banjoewangi, distr.
natuurmonumenten.
Ragadjainpi, do Nat. montn. Djanggangan-llagadjampi I en II, Ind. Stb. 1919 no. 392. Voorts y/,.^JANDAWASA (BONDOWOSO). Afdoeling en
Supplement.
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regentschap van de residentie Besocki, strekt
zich sedert .1921 niet meer uit tot de Noordkust;
de districten Besoeki en Mlandingnn, behalve
onder-distr. Wringin, gingen over naar de afd.
Panaroekan, Ind. Stb. i 021 no. 444; het dis
trict Pradjekan met het Idjèn-plateau werd aan
Bandavasa toegevoegd. De grenzen West en
Noord worden nu gevormd door de afd. Pana
roekan, Oost door de afd. Banjoewangi. Voor
17 ondernemingen, vermeld in het oorspronke
lijke artikel, leze men 9; bijgevoegd worde al
daar: 5 koffieondernemingen, waarvan een
tevens veeteeltonderneming.
Uit. 1923 telde de hoofdplaats bijna 15.000
inwoners, waaronder 425 Europeanen, bijna
950 Chineezen en bijna 850 Arabieren./
* ^ BANJDEWANGI.-Afdeeling van de*/residentie
Besoeki. Het aantal inwoners bedroeg naar de
telling van 1920 269.599, waaronder 744 Euro
peanen, 1770 Chineezen. 690 Arabieren en 59
andere Vreemde Oosterlingen. In 1922 kwam
over den Kendeng-rug een verbinding tot stand
met de afd. Djember. De uitvoer van pisang
naar Australië is geleidelijk toegenomen, en
geschiedt thans voor een waarde van ongeveer
/ 60.000 per jaar. Het aantal suikeronder
nemingen ging terug van 3 tot 1: in het
district Gentèng zijn een theconderneming,
een vezel- en een seréhonderneming, elders in de
afdeeling 2 seréholiefabrieken en een klapperoliefabriek. Aan de Zuidkust, waar zich een
smal strand heeft gevormd aan de Radjegwesibaai, worden schildpadeiercn gezocht door pach
ters uit Poeger; schildpadden komen daar
thans minder voor dan vroeger, tengevolge van
de jacht, welke stroopers er op maken. ,'
BESOEKI. Vroeger contróle-afd. 6n district
/
van de afd. en het regentschap Banda wasa, thans
alleen district van de afd. en het regentschap
Panaroekan, residentie Besoeki. Het grenst ten
Oosten thans aan het district Panaroekan, ten
Zuiden aan de afdeelingen Banda wasa en Djem
ber. Het district telt 112 desa’s met ruim 65 000
beuroners, waaronder een aantal Europeanen,
Chineezen en Arabieren, ongeyeer als vermeld
in het oorspronkelijke artikeL.'
BESOEKI. Vroeger hoofdlflaats van het gelijk
namige gew'est, daarna van de contrölc-afd.
van dien naam der afd. Banda wasa, is thans
slechts districtshoofdplaats van het district
Besoeki, afd. Panaroekan. In 1923 werd de plaats
aangedaan door 28 stoomschepen met ruim
187.000 M*. netto inhoud/^
- DJEMBER. Afdeelingvan de res. Besoeki, telt
volgens TTe in Nov. 1920 gehouden volkstelling
674.460 inwoners, waaronder 1278 Europeanen,
3825 Chineezen, 211 Arabieren en 53 andere
Vreemde Oosterlingen. De afdeeling bestaat uit
de districten Djember, Kalisat, Alajang, Rambippedji, Tanggoel, Poeger en Woeloehan. Er zijn
69 erfpachtsondernemingen, op ruim 60.000
bouw grond, waarop koffie en rubber wordt
verbouwd, op één onderneming thee.
Een tiental tabaksondernemingen bezigen
voor hun gewas jaarlijks 4; 20.000 bouw van de
bevolking gehuurden sawahgrond. In het Zuid
westen heeft de suikeronderneming Djatiroto een
rietaanplant van 2000 bouw/
LOUW (PIETER, JOHANj' FREDERIK). Geboren 22 Mei 1856 te Helder, overleden 24 Septem
ber 1924 te San Remo, werd 23 December 1879

aangesteld tot 2e luitenant der Infanterie van het
0.-1. leger. Achtereenvolgens doorliep hij de su
balterne rangen, werd in 1000 bevorderd tot ma
joor en in 19Ö3, na volbrachten diensttijd, eervol
uit den militairen dienst ontslagen.
Louw schreef „De 3e Javaansche Successie
oorlog 1740—1755”, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen 1880. Op voordracht van genoemd Genoot
schap werd Louw door het legerbestuur daarna
beschikbaar gesteld voor de bewerking van een
historisch onderzoek op koloniaal militair gebied
van den Java-oorlog 1825—1830. Van zijn hand
verschenen Deel I 1S94, Deel II 1807, Deel III
1904; de volgende Deelen IV—VI werden be
werkt door den toenmaligen kapitein der Infan
terie van het O.-I. leger E. S. de Klcrck. Officieele waardeering van Louw’s arbeid bleek uit
zijne benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau:
LEEFTIJDSKLASSEN. Een vorm van maat
schappelijke groepeering, die over de geheele
wereld bij verschillende primitieve en half
beschaafde volken wordt aangetroffen, is de,
indeeling in leeftijdsklassen, d.w.z. in groepen
van personen van gelijke sekse, die zich in de
zelfde levensperiode bevinden. Elk van deze
klassen heeft in den regel haar eigen rechten
en verplichtingen en bezit gewoonlijk ook een
bijzonde're kleederdraeht of lichaamsversiering,
die haar van de andere onderscheidt. Een van
de karakteristieke kenmerken der instelling
is verder de afzondering van de aankomende
jongens en jongelingen, veelal onder oplegging
van het verbod tot omgang met vrouwen, ter
wijl voor deze groep ook dikwijls een initiatie
plaats vindt. Overeenkomstige gebruiken, hoe
wel in minder strengen vorm, worden hier en
daar gevolgd ten opzichte van de huwbare
meisjes. Aan het huwelijk gaat gewoonlijk een
periode van ongebonden geslachtelijk verkeer
vooraf.
Waaraan heeft deze merkwaardige instelling
nu haar ontstaan te danken? Hieromtrent zijn
de meeningen verdeeld. Schurz ’) zocht de oor
zaak voornamelijk in de natuurlijke tegenstel
lingen tusschen de beide seksen in hun verhou
ding tot liet gemeenschapsleven, vooral in den
bij de vrouwen slechts zwak ontwikkelden, daar
entegen bij de mannen in hooge mate aanwezigen
drang tot onderlinge aaneensluiting. Deze „Geselligkeitstrieb” verschafte den mannen reeds
dadelijk een overwegenden invloed, toen zich
uit de genealogische groepen grooterc gemeen
schappen begonnen te vormen. Gelijko belangen
en neigingen, dezelfde wenschen, zorgen en
levensbehoeften, bevorderden de nauwere aan
eensluiting van hen, die zich op dezelfde levenshoogte bevonden. De ook nu nog bij tal van
volken
voorkomende
puberteitsceremoniën
brachten een natuurlijke scheiding tusschen
twee levensperioden. In zijn eenvoudigsten
vorm gaf dan ook het instituut der leeftijds
klassen een indeeling te zien in drie groepen:
kindsheid, huwbare jeugd en gehuwde volwas
senen. Hieruit ontwikkelden zich omjer den in
vloed van verschillende factoren de meer ge
compliceerde stelsels met een indeeling in een
’) H. Schurz. Altersklassen und Mannerbündc; Berlin, 1902.
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grooter aantal klassen, die elk voor zich een
afzonderlijke plaats in de maatschappij innemen.
Volgens Schurz zou verder in deze instelling
nog gezien kunnen worden, een primitieve, maar
daarom niet minder merkwaardige poging tot
beperking van de gevaren, welke de maatschap
pelijke aaneensluiting bedreigen bij het bestaan
van een niet aan banden gelegd geslachtelijk
verkeer. De afzondering der tot één klasse vereenigdc huwbare jongelingen schonk toch ge
legenheid, het sexueel verkeer op jeugdigen
leeftijd te verhinderen, terwijl — door hun in een
latere periode het leven in vrije liefde toe te staan
— de gehuwde volwassen mannen op natuur
lijke wijze tegen mededinging der jongeren wer
den beschermd.
De geheime genootschappen en mannenbon
den van het type, dat vooral in Melanesië wordt
aangetroffen, zouden voorts beschouwd moeten
worden als een voortgezette ontwikkelingsvorm
der leeftijdsklassen.
De door Schurz verkondigde theorieën werden
geheel of grootendeels overgenomen door Wundt,
Lasch, Meinhof, Weulc, Ed. Mcyer, Webster
c.a., en vinden ook nu nog aanhangers 1). Intusschen hebben zich met betrekking tot het
ontstaan der leeftijdsklassen ook andere inzich
ten gevormd. Zoo stelt Pr. W. Schmidt b.v.
tegenover de voornamelijk op psychologische
gronden berustende beschouwingen van Schurz
de resultaten van het onderzoek in cultuur
historische richting, welke hierop neerkomen,
dat zoowel de initiatie der jongelingen, als het
stelsel der leeftijdsklassen, behooren tot den
totemistischen beschavingskring 2). De initi
atie, die in den regel gepaard gaat met een afzonderingstijd, besnijdenis, mutilatie en pijni
gingen, had ten doel, de jongelingen tot volwaar
dige mannen te stempelen en hen in te wijden in
de overleveringen en gebruiken van den stam,
huwelijksgebruiken, enz. In deze gewoonte, die
een markante scheiding bracht tusschen twee
levensperioden, zou de oorsprong van het sys
teem der leeftijdsklassen moeten worden ge
zocht 3). Voorts is Schmidt nog van meening,
dat de mannenbonden niet, zooals Schurz dacht,
een organische voortzetting zijn van de leeftijds
klassen, doch beschouwd moeten worden als een
poging tot verweer tegen den invloed van vrou
welijke overmacht, voortspruitende uit het moe
derrecht.
Zijn dus dc meeningen over de oorzaken, die
tot liet ontstaan van liet lceftijdsklassen-stelsel
hebben geleid, nog verdeeld, in ieder geval mag
wol aangenomen worden, dat het een van de
*) Dr. G. Busclian. Illustricrto Völkerkundo;
2to Aufl, Stuttgart, 1922; Bd. I.
a) VV. Schmidt und W. Koppers. Völker und
Kuituren; Regensburg, 1924, I, S. 238—246.
3) Vgl. ook Dr. B. Schrieko. Some re marks
on eireumcision Th Dutch India; Tijdsehr. Bat.
Gen* LX, 1921, bjz. 400.......
"'Aangctéekeiid wordt nog, dat van Gennep
onderscheid maakt tusschen do initiatio-riten,
al naarmate zij een wijding booogen van de
intrede in de leeftijdsklassen, in do totemgroep,
of in do geheime genootschappen en mannen
bonden op magisch-religieuzen of politicken
grondslag. (Les rites de passage; Paris, 1909,
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oudste en oorspronkelijkste instellingen der
mensehelijko samenleving is. De vraag, die ge
wettigd schijnt, of niet de initiatie in het alge
meen een religieuzen ondergrond kan gehad
hebben, moge hier verder onbesproken blijven.
In Ned.-Indië is een typisch voorbeeld van het
leeftijdsklassen-systeem te vinden bij den stam
der Marind-anim, de bewoners van het Z.W.deel
van N. Guiné 1). Iedereen, man of vrouw, meisje
of jongen, behoort tot één der klassen, welke alle
moeten worden doorloopcn. Een bevordering
per saltum is dus uitgesloten.
Voor do kinderen van beide geslachten heeft
men de namen konalcon, pasgeboren kind, en
Jcanlara, kind van den leeftijd van eenige jaren.
Men onderscheidt verder de volgende klassen.-)
Mannelijke kl.
Patoer,
kleine jongens;
A r o i-p a t o e r, jongelingen en ongehuw
W o k r a v i d,
de jonge mannen, die in
E w a t i,
het jongelingcnhuis ver
blijf houden;
5. M ê a k i m,
jonge ongetrouwde man
(in den regel verloofd);
G. Amnangib,
getrouwde man;
oude mannen;
7. S a m b-a n i m,
id. (ongetrouwd).
(Mes-Mêakim)

1.
2.
3.
4.

;;

Vrouwelijke kl.
1. Kivasom,
kleine meisjes;
grootere meisjes met
2. Wahoekoe,
schaamschort en eerste
haarverlengsels;
3. Kivasom- i w a g,
huwbare meisjes;
4. I w a g,
jonge vrouw (de meesten
zijn verloofd);
5. S a v,
getrouwde vrouw;
oude vrouw.
0. M e s-I w a g,

:
:

i

f

ij

De eerste vier mannelijke en de eerste drie
vrouwelijke klassen zijn weer in groepen onder
verdeeld.
Elke klasse heeft haar bijzonderen opschik
en kenmerkende haardracht. De karakteristieke
haartooi der Marinds, de haartressen (majueb)
met de daaraan bevestigde verlengsels van plant
aardig materiaal, is voor alle leeftijdsklassen
verschillend. Ook de hierboven bedoelde, groepen
hebben weer een afzonderlijke haardracht. Een
beschrijving van de vole, over het geheel zeer ge
compliceerde kapsels en van de lichaams versie ring
der verschillende klassen valt echter buiten de
grenzen van dit artikel. Hiervoor moge worden
verwezen naar de beschrijvingen en afbeeldingen
in de werken en artikelen van Nollen, Van de
Kolk, Vertenten, YVirz e.a. Enkele karakteris
tieke ondcrscheidingstcekenen zullen hieronder
in het kort wordon vermeld.
Van den a r o i-p a t o e r wordt het lichaam
mot root zwart gemaakt. De w o k r a v i d

i'
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i.

») Dr. P. YVirz. Die Marind-anim von Hollandisch-Süd-Nou-Guinea; Hamburg, 1922.
Pr. H. Nollen. Les différentes classes d’age
dans la société kaia-kaia; Anthropos L\r, 19U9.
J) Voor de spelling der klasse-namen werd
gevolgd het Marindineesch woordenboek van
J. van de Kolk en P. Vertenten. (Weltevre
den, 1922).
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krijgt de eerste haarvcrlengsels; hot lichaam
wordt nog zwart gehouden, doch mag nu geolied
worden. Als ëwati begint de jonge man de
penisschelp te dragen; deze wordt afgclegd bij
overgang naar de klasse der m ë a k i m, waarna
de man den bekenden penisgordel draagt. De a mnaugib gebruikt bovendien voor bedekking
van het membrum virile nog de penisschelp of
-dop.
Als wahoekoe krijgt het meisje de eerste
haarvcrlengsels en begint het de schaamschort
(jioah) te dragen. In de derde leeftijdsklasse
wordt begonnen met de versiering van het lichaam
door litteekens (scarificatie). Overigens onder
scheiden de klassen en groepen zich in hoofdzaak
door de verschillende haardrachten.
De duur van het verblijf in de klassen is zeer
verschillend en aan vrij groote schommelingen
onderhevig. Aroi-patoer blijven de jongens
■slechts korten tijd, soms enkele maanden. De
vokravid blijft meerdere jaren in zijn klasse.
Ewati is de jonge man ook gewoonlijk vele
jaren. De meisjes en jonge vrouwen blijven tame
lijk lang in de verschillende klassen, de w ahoekoe ongeveer tot de intrede der puberteit, de
i w a g-k ivasora en iwag meerdere jaren.
De overgang van de eene klasse naar de andere
wordt, op een enkele uitzondering na, met grooten luister gevierd.
De meisjes en jonge vrouwen blijven door
gaans in het huis van de moeder wonen tot zij
getrouwd zijn. De jongelingen en ongehuwde
mannen worden echter afgezonderd. Op eenigen
afstand van het dorp ligt het jongelingenverblijf (gotad), uit een of meer huizen bestaande.
Hier moeten zich overdag de a r o i-p atocr,
wokravid en ëwati ophouden. Alleen
’s nachts komen zij in het dorp terug om in het
mannenhuis (otiv) te slapen. De ëwati geniet
echter reeds een groote vrijheid; hij neemt aan
alle feesten en spelen deel en vervult daarbij
zelfs een hoofdrol. Voor de jongelingen van de
eerste twee klassen wordt het verbod om met
vrouwen in aanraking te komen vrij streng ge
handhaafd. Tegen overtreding waakt de pleeg
vader (binahor), meestal iemand zonder kinderen,
die daartoe door de ouders wordt aangewezen.
De jongen komt na zijn opneming in het jonge
lingenhuis onder diens voortdurend toezicht. Hij
slaapt in het mannenhuis naast den binahor en
moet ’s avonds bij zijn vuur zitten. Nadat hij
ëwati is geworden is hij den binahor .geen ge
hoorzaamheid meer verschuldigd.
Aan deze gewoonten, n.1. de afzondering in
het jongelingenhuis en het adoptiesysteem, ligt
kennelijk de bedoeling ten grondslag, het ge
slachtelijk verkeer voor het huwelijk en althans
op jeugdigen leeftijd te verhinderen. Het gevolg
is echter geweest, dat het jongelingenhuis ge
worden is tot een plaats, waar sexueele misbrui
ken veelvuldig voorkomen.
Ook het meisje krijgt bij overgang naar de
tweede leeftijdsklasse, dus als zij wahoekoe
wordt, pleegouders, den jarang en zijn vrouw;
doch zij blijft bij haar moeder inwonen.
Bij de naburige stammen komt het systeem
der leeftijdsklassen eveneens voor; de tegenstel
lingen tusschen de klassen verminderen echter,
naarmate zij verder verwijderd wonen van het
Marindineesche gebied. Zoo wordt b.v. het jon
gelingenhuis aangetroffen bij de J e e-a n i m,

bij de Westelijk, en ook bij Oostelijk wonende
stammen, tot diep in het Engelsclic gebied, doch
de strenge afzondering der jongelieden kent
men daar niet. Zelfs bij de Marinds van het bin
nenland wordt de afscheiding niet zoo streng ge
handhaafd als aan de kust, terwijl het adoptieslelsel met binahor en jarang er veelal onbekend
is.

Van de overige doelen van Ned. NicuwGuiné zijn geen leeftijdsklassenstelsels bekend,
die op dezelfde grondslagen berusten als bij de
Marind-anim. De verklaring hiervan mag wel
licht worden gezocht in de door Van Eerde aan
getoonde aanwezigheid van verschillende be
schavingsgebieden op het eiland, waarvan het
Zuidelijk deel, voornamelijk het Marindineesche
gebied, het minst beïnvloed werd door vreemde
cultuurelementen *).
Terwijl bij de Marinds het stelsel der leeftijds
klassen nog den vorm van een maatschappelijke
groepeering heeft behouden en er geen verband
valt aan te toonen tusschen deze instelling en de
geheime majo- en ieino-diensten, hebben de ge
heime cerediensten der mannen van typisch
Melanesisch karakter, die in het Noorden van
het eiland veel voorkomen, aanleiding gegeven
tot de vorming van groepen, welke men onder
zeker voorbehoud ook als leeftijdsklassen zou
kunnen beschouwen.
Hoewel de strekking van deze bonden hoofdzakelijk van religieuzen aard is, valt hun invloed
in sociaal opzicht niet te miskennen 2). Dit blijkt
al dadelijk hieruit, dat de aankomende manne
lijke jeugd in dit gedeelte van N. Guiné overal
een op zich zelf staande klasse vormt, waaraan
gedurende een vrij langdurige afzonderingsperiode in geestenhuis of tempel, de gebruiken
van den stam en het ritueel van den eeredienst
worden onderwezen. Een tweede klasse vormen
de volwassen, ingewijde jongelingen met de
jonge mannen, terwijl de oudere mannen en
grijsaards ook een afzonderlijke klasse uitmaken.
Met tal van plaatselijke wijzigingen komt deze
gewoonte voor langs do geheele N.-kust, ook in
het voormalige Duitsche gebied. Het geesten
huis of de tempel, bestemd tot afzondering van
de mannelijke jeugd, waarvan de toegang steeds
aan vrouwen en kinderen verboden is, wordt
nog onder verschillende namen (darnui, diaram,
deram,serum, mau, enz.) langs de geheele kust
streek en de daarvoor gelegen eilanden aange
troffen 3). In de onmiddellijkc nabijheid van de
tempels liggen do jongelingenhuizen.
Op de Schouten-eilanden worden door de
inso8- en /:’6or-(/i:o6or-)feesten, oorspronkelijk
puberteitsfeesten, meisjes en jongelingen tot af
zonderlijke klassen gewijd. Na de feesten, die
met tal van ceremoniën, tijdelijke opsluiting,
besnijdenis voor de jongens en tatouage voor de
J) J. C. van Eerde. Indonesische en Melanesisehe beschavingsgebieden op Nieuw-Guinéo;
Tijdsein-. Aardr. Gen., XXXVIII, 1921, blz.
823, en XXXIX, 1922, blz. 510.
*) Vgl. P. Wirz. Dies und jenes iiber die ‘
Sentanier und die Geheimkulte im Nordon
von Neu-Guinea. Tijdschr. 'Bat. Gen., LXIII,
1923.
3) Nova-Guinea, III. (G.A.J. van der Sande,
Ethnography and Anthropology), blz. 280,
301, 142. Wirz o. c.
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meisjes, gepaard gaan, mogen de ingewijden
voortaan alleen met den naam van insos en
k'bor(kobor) worden genoemd en geroepen. De
insos behoort nu tot de getrouwde vrouwen,
terwijl de k'bor verder in het jongelingcnhuis
wordt opgevoed voor het huwelijk en onderricht
ontvangt in dc gewoonten van den stam en in
alle mannelijke bezigheden1).
Omtrent het bestaan van leeftijdsklassen bij
de bevolking van het binnenland kan op het
oogenblik nog niets worden gezegd. Wel wordt,
op enkele uitzonderingen na, ook hier een strenge
afzondering tusschen de seksen onderhouden en
komen jongelingen huizen en mannenhuizen bij
verschillende stammen voor. Bij de bevolking
van Beraoe staan de jongelingenhuizen als ooie
vaarsnesten op een hoogen, gladstammigen boom.
De dwergachtige bewoners van Centraal N.
Guiné (Pesechem, Timorini enz.) hebben ook
mannenhuizen, waarin de jongens bij intrede
van de puberteit worden opgenomen. Bij de be
woners der Swart-vallei zonderen de meisjes
zich eerder dan bij andere stammen van de jon
gens af 2). Doch van een bepaald stelsel van
leeftijdsklassen wordt in de literatuur over deze
volksstammen nergens melding gemaakt.
Blijkens een recente mededeeling van Pr. J.
van de Kolk bestaat op de Tanimbar-eilanden
een indeeling in leeftijdsklassen, die, naast meer
dere verschillen, ook veel punten van overeen
komst vertoont met die van Zuid Nieuw Guiné 3).
Kinderen van beide geslachten heeten tot ±
tweejarigen leeftijd memêjar(meméje= rood); van
± 2 tot 15 jaar kangir. Hierop volgen de manne
lijke en vrouwelijke leeftijdsklassen:
1. Tabéri wambe, naast batdaro
wambe; leeftijd 15—17 jaar.
2. Tabéri man g-t o 1 a s, naast b a t d a r e
11 i n g-k atêman; leeftijd 17—20 jaar.
3. Tabéri man g-a s r i o i, naast b a t d a r e
soeldoenir; leeftijd 20—25 jaar.
4. Tabéri silai, naast batdare silai;
leeftijd 25—35 jaar.
5. M a n g s 1 i a i a r , de „groote getrouwde
lui”, mannen en vrouwen van 35—45 jaar.
0. M a k ê n a r, oude mannen, naast b a tm a k ê n a r, oude vrouwen; leeftijd 45—GO
jaar.
7. M a k ê n e
w a s i a r, grijsaards, naast
b a t-m akuno w a s i a r, besjes; leeftijd
boven de 60 jaar.
Afzondering van do jongelingen vindt niet
plaats. Volgens van Iloüvell slapen echter do
jonge mannen ’s nachts bij voorkeur in de lingat,
’) Feuilletau do Bruijn. Schouten- on Padaido-cilanden. Med. Ene. Bur., XXI, Batavia
1920. F. J. Jens. Het insos- en het k’borfecst
op Bink en Socpiori. Bijdr. Kon. Inst., Dl. 72,
1916, blz. 405 o.v. F. J. F. van Hasselt. Iets
; Tijdschr. Bat.
over do Roem-Seram
Gen., LX, 1921, blz. 109 e.v.
2) L. A. Snell. Eenigo gegevens betreffende
dc Pösëehem van Contr. N. Guinoa. Buil. No.
68 Maatsoh. Nat. Ondorz. Ned. Kol. Vgl. ver
der do mededeelingen van Van Nouhuys en
Wirz in Nova-Guinca, Dl. VÏÏ, blz. 19; XVI,
/1924, blz. 42, 68.
3) Jos. van dc Kolk. Leeftijdsklassen op dc
Tanimbar-eilanden; Bijdr. Kon. Inst., Dl. 80,
blz. 601—607.
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een buiten het dorp gelegen huis, waar de man
nen ook bijna den gcheelen dag doorbrengen,
waar gemeenschappelijk wordt gegeten en sagowecr-drinkgelagen worden gehouden I). Karak
teristiek is ook liet strenge verbod (wambe) voor
de jongelieden van beide seksen, die in de eerste
leeftijdsklasse zijn, om met personen van het
andere geslacht te spreken. Dit verbod wordt
opgeheven bij overgang naar do tweede leeftijds
klasse.
Elke klasse heeft weer een eigen kleederdracht
en vorm van lichaamsversiering. Bekend is de
fantastische wijze, waarop de jongelingen der
tweedo leeftijdsklasse zich opschikken, o.a. met
de groote, halve-maanvormig geplooide doeken
op het hoofd 2).
Bij de opneming in de klasse der tabéri wambe,
of bij overgang naar een andere klasse, hebben,
in tegenstelling met de gewoonten op Zuid
Nieuw Guiné, geen feesten plaats.
Het gevoel van saamhoorigheid onder de leden
van elke toeboe (groep van personen, die onge
veer even oud zijn), iszoogroot, dat de invloed daar
van in alles te bespeuren valt. Als gevolg daar
van vormen de leeftijdsklassen, elk voor zich,
een streng aaneengesloten eenheid. Dat bij het
bestaan van een dergelijke solidariteit de klassen
der jonge mannen, de labériar (pl. van tabéri),
grooten invloed in deze maatschappij moesten
verwerven, valt niet te verwonderen. Deze in
vloed, waarvan dikwijls misbruik gemaakt werd,
is thans aan het verdwijnen.
Dat juist het Oostelijk deel van den Indischen
Archipel typische voorbeelden van het leeftijdsklassen-stelsel te zien geeft, i3 niet bevreemdend,
wanneer men bedenkt, dat het gelegen is in de
on middellijke nabijheid van het Australische en
Oceanische gebied, waar deze instelling veel
vuldig voorkomt. Do mededeelingen, waarin
uitdrukkelijk van het bestaan van leeftijdsklas
sen melding wordt gemaakt, bepalen zich dan
ook- tot N. Guiné en de Tanimbargroep.
Is dus het instituut der leeftijdsklassen in het
overige gedeelte van Nederlandsch-Indië niet
bekend? Een direct antwoord op deze vraag is
mocielijk te geven. In het algemeen kan gezegd
worden, dat deze kwestie nog weinig de aan
dacht heeft getrokken, zoodat dan ook de ter
beschikking staande beschrijvingen van Indone
sische volken weinig of geen aanwijzingen daar
omtrent verschaffen 3).
Toch vinden wij hier en daar gegevens, die
— hetzij op zich zelf, hetzij in onderling verband
beschouwd — op een bestaan of een vroeger
bestaan der instelling zouden kunnen wijzen
(o.a. besnijdenis en (of) tandenmutilatie als
ceremonie van manbaarverklaring; afzonder
lijke nachtverblijven voor jongelingen; georga
niseerde klassen van jongelieden en ongehuwde
meisjes; door de adat voorgeschreven kleeding
en opschik voor bepaalde leeftijdsgroepen).
*) G. W. W. C. Baron van Hoëvell. Tanimbar- en Timorlaoet-eilanden. Tydschr. Bat.
Gen., XXXIII. 1890, blz. IGS.
*) Annalen Missiehuis Tilburg. XXXVII,
1919, blz. 12 on XXXVIII, 1920, blz. 100.
3) Omtrent de Koi-eilanden wordt uitdruk
kelijk verklaard, dat de instelling er niet (niet
meer?) bestaat(H. Geurt jens. Uiteen vreemde
wereld. ’s-Hertogenbosch, 1921, blz. 21—22).
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Eeno algemccnc bespreking van deze gegevens
zou de aan dit artikel te stellen grenzen belang
rijk overschrijden. Daarom moge hier worden
volstaan met het geven van een beknopt overzicht
der bij sommige Indonesische volken en volks
groepen bestaande instellingen en gebruiken.
De gewoonten bij besnijdenis zullen daarbij ter
loops worden vermeld: voor de daaraan toe te
kennen bctcekenis zij verwezen naar de bij ondcrvolgend overzicht aangehaalde literatuur1).
S é r a n en Ambongrocp. Bij de Alfoeren van Séran wordt den knaap bij de intrede
der puberteit de tjidako aangelegd, hetgeen met
eenige plechtigheid gepaard gaat. Voor de meis
jes heeft deze overgang ook met eenig ceremoni
eel plaats (Icpas kaïn kadoe).
De overeenkomst van het Wcst-Séranschc
kakilian met de geheime mannenbonden van
Melanesisch karakter kan nu wel als vaststaand
worden aangenomen •). Op de initiatie, die ook
weer omstreeks den puberteitslccftijd plaats
vindt, volgt, een langdurige afzondering der
ingewijden.
Zoowel op de Ambongroep als in de Christen
en Mohammcdaansche negorijen van West-Séran
kent men in elke negorij de klasse der djoedjaro
(ongehuwde meisjes), die onder aanvoering van
de kepala djoedjaro een element van beteekenis
vormen in het negorijleven. Bij ontvangst van
gasten en bij feestelijkheden treden zij, soms
nog gekleed in pakéjan-tanah, gezamenlijk op.
Ook de ngoengare (jongelingen) worden bij feeste
lijkheden c.d. door den kcpala ngoengare aange
voerd.
Tusschen de jongelieden van beide seksen be
staat een zeer vrij verkeer. Gezinsvorming moet,
volgens Mr. Holieman, iets van jongeren datum
zijn *).
Bij de bewoners van het binnenland van Boeroe is de hoema-tita, een open loods zonder eenige
omwanding, het verblijf der jongelieden, die hier
gemeenschappelijk slapen 4).
Kleine Soend a-e i 1 a n d e n. Op Lomblèm dient de oli-maoc {koreke), als balai en als
logies voor dóórtrek ken den. Gedurende een oor
log moesten de jongelingen in de koreké slapen.
Vrouwen mogen er niet binnen gaan of in de
nabijheid er van komen 5).
Op Flores geschiedde vroeger dc besnijdenis
voor alle jongelingen uit één kampong gelijk
tijdig. Na de operatic, die als ceremonie van manbaarverklaring werd beschouwd, en tot een groot
feest aanleiding gaf, werden dc tanden gevijld.
') Vgl. Wil ken. Verspreide geschriften,-XJ/,
blz..^2jr^^ïr'cn Schric'kér'o.c., blz. 383.
■) J. C. van Eerde. Gegevens betreffende
de onderafd. W.-Seran, Tijdschr. Aardr. Gen.
2e S., XXXVII, 1020, blz. 531—537.
3) F. J. P. Saclise. Seran; Mcd, Ene. Bur.,
XXIX, 1922. Mr. F. D. Holleman. Het adatgrondenrecht van Arnbon en de Oeliasers;
Amsterdam, 1923. G. W. W. C. Baron van
Hoëvell. Ambon en de Oeliasers; Dordrecht,
1875.
4) J. H. W. van der Miesen. Tochten op het
eiland Boeroe; Tijdschr. Aardr. Gen. 2e S.,
XXVI, 1909, blz. 240 en 242.
s) J. D. H. Beckering. Beschrijving der
eilanden Adonara en Lomblem,........Tijdschr.
Aardr. Gen., 2e S„ XXVIII, 1911, blz. 192.

De jongelingen worden ’s nachts afgezonderd
en moeten op de galerij van het huis overnach
ten. Tusschen de ongehuwden bestond ook hier
een vrij verkeer ’)•
Op Bali en Lombok trekken eenige inzettingen
en gewoonten, in verband met het behandelde
onderwerp, de aandacht, al is ook veel van het
geen vroeger op deze eilanden inheemsch was
onder vreemden invloed verdwenen. Evenals
elders, worden de verschillende leeftijden aange
duid door bijzonderheden in kleeding, opschik,
haartooi, enz.
„Gedurende de onmondigheid van den Balischen jongeling zijn er reeds bepaalde tijden in
zijn leven aan te wijzen, waarop hij bepaalde
rechten en verplichtingen krijgt. Slechts zelden
wordt de leeftijd gebezigd om zulks aan te wijzen.
Daartoe dienen: de lichaamslengte, de stemzetting, de haarverzorging, het dragen van een kris
in den gordel enz”. Heeft hij het nu zoover ge
bracht, dan heet hij troena boenga ; is hij vol
wassen, doch ongehuwd, dan noemt men hem
troena. Eigen baas wordt de jonge man eerst
door zijn huwelijk 2).
De intrede van den huwbaren leeftijd (menèk
dalia) wordt voor het meisje met een plechtig
feest gevierd, waarbij men haar gedurende drie
etmalen in een kamer opsluit. Deze afzonderingslerniijn wordt met een feestmaaltijd be
sloten. Ook het tanden vijlen, dat aan het huwe
lijk moet voorafgaan en voor de jongelingen op
15—16-jarigen leeftijd behoort plaats te vinden,
is een plechtigheid, die met grooten luister wordt
gevierd. Na de operatie wordt de patiënt gedu
rende drie dagen in een donkere kamer opgesloten.
Interessante instellingen zijn echter vooral do
vereenigingen van ongehuwde jongelingen en
meisjes. De volwassen jongelingen vormen te
zamen een vereeniging, 8 e ka ha gong of sa ka ha
troena, waarin zij onder elkaar hun eigen zaken
mogen regelen. Zij verrichten lichte diensten,
voornamelijk bestaande in het bespelen van de
gamelan en het uitvoeren van dansen in de tem
pels; ook hebben zij een taak bij ceremoniën en op
tochten en bij levering van materialen voor de
tempels.
De meisjes worden, wanneer het haar reeds
zoo lang geworden is, dat zij het kunnen opbin
den, ingedeeld bij de pcsarèn of desa-maagden
{dalia désa). Zij vormen de nekaha dalia en genie
ten het voorrecht, eens in do maand geheel vrij
bijeen te mogen komen om haar belangen te
bespreken en haar werkzaamheden te regelen.
In de tempels vormen zij een koor, dat de game
lan begeleidt; ook verrichten zij nog andere oereinoniëele diensten3). Volgens Korn (o.c. blz 63)
') Jhr. Ij. C. C. M. van Suchtelcn. Endcli
(Flores), Med. Ene. Bur., afl. XXVf, Welte
vreden, 1921; blz. 98, 110, 117, 150, 151 — 153,
180. J. A. van Staveren. De Rokka’s van Mid->
den-Flores; Tijdschr. Bat. Gen., LVII, 1915;
blz. 144—146.
*) V. É. Korn. Het adatrecht van Bali;
’s-Gravenhage, 1924; blz. 391, 392.
3) R. van Eek. Schetsen van het eiland
Bali; Tijdschr. v. Ned. I., jg. 1878—1S80.
F. A. Liefrinck. Bijdrage tot de kennis van het
eiland Bali;Tijdschr. Bat. Gen., XXXIII, 1890.
Vgl. Adfljjattilitbumkd. XXII,. 1923,-blz. 414 en
415. Korn. Het Adatrecht van Bali, blz. 392.
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is de taak der troena's en daha's te vergelijken
met die van de boedjang en gadis van Zuid-Sumatra en de sinoman of kanoman van Oost Java.
Java. In sommige streken van Java kent
of kende men bepaalde organisaties van klassen
der ongehuwde jongelingen en mannen en van
die der ongehuwde meisjes. Klasse-namen voor
ongehuwde jongelingen en mannen zijn (waren):
in Oost-Java, sinoman ; in lvediri, djdkd : in
Midden-Java, perdjdkd ; in het Z. van de Próanger, djadjakah ; in Banten, landjang (onge
huwde en niet meer gehuwde mannen); op Aladoera en Kangéan en in Banjoewangi, leintjeng;
op Bawéan, perdjaka. Als klasse-naam voor on
gehuwde meisjes kent men in ,Zuid-Soerabaja,
byadd; in Oost- en Midden-Java, kanoman; in
het Z. van de Préanger, landjang.
Deze klassen hadden een, meestal uit de groep
gekozen praeses of hoofd, kcpala- of loerahsinornan, -kanoman, enz.; in Banten, djaro- landjang. De leden verrichtten soms lichte dien
sten, doch hadden vnl. tot taak, het treffen van
toebereidselen voor, en het verleenen van hulp
bij feesten in de desa. Van den invloed, dien zij
in de desa-huishouding uitoefenden, getuigen
enkele mededeelingen. Van de sinoman in OostJava wordt vermeld, „zij vormen een staat in
den staat”, en van de landjang in Menès (Ban
ten), „Het was een groep, die zich in overmoed
vele vrijheden veroorloofde.” *)
Deze klassen zijn soms als vereenigingen be
schouwd en beschreven geworden 2). Volgens
Van Vollenhoven is zulks echter te wijten aan
misverstand van namen als kcpala-sinoman, en
schijnt men hier slechts te doen te hebben met
een bepaalden vorm van onderling of wederkeerig hulpbetoon 3). Van een vrijwillige groe
peering is, ook blijkens latere onderzoekingen,
geen sprake; wel misschien van een door de adat
opgelegd instituut4). Voorts is de meening ge
opperd, dat deze inzetting wellicht een Hindoe-Javaanschen, rcligieus-politickcn grondslag zou
hebben gehad. Dr. Schrieke acht evenwel het
aannemen van een Hindoe-oorsprong niet plau
sibel, omdat het verschijnsel vooral in min of
meer geïsoleerde streken wordt teruggevonden,
waar van een intensieve Hindoeïscering nimmer
sprake is geweest6).
Wanneer dit zoo is, zouden wij dan wellicht
in deze organisaties, en misschien ook in de van
elders bekende klassen der jonge mannen en on‘) Van Vollenhoven, Adatrccht, blz. 513,
527; o39:~"F;' Fokkcns! Eindrésumé van het
onderzoek naar de verplichte diensten ....
op Java en Madoera (1903); I, blz. 19: IJ, blz
110. (Adatrechtbundel IV,. 1911, blz. 513 en
570).,
2) Al. J. van der Pauwert. Een tweetal desaveroonigingen tot onderling hulpbetoon; Tijdschr. B. B., XVI, 1899.
3) Adatrccht, blz. ,523. .Vgl. Air. S. F. Duurvoort. Rechtspersonen in de Ncd. Koloniën
Leiden, 1910.
‘) Air. O. van Bockcl. De zuiver Inlandsche
Vereoniging. (Adatrechtb.. XIX, blz. 204).6) P. d<; Roo de la Faillc. Over het grondonrecht onder Javaansch vorstenbestuur.
T. Bat. Gen., LIX. 1919, blz. 100. Dr. B.
Schrieke. Uit de geschiedenis van het adatgrondenrecht. I; ibid. blz. 150 —151.
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gehuwde meisjes, do overblijfselen mogen zien
van een oud-Indonesische instelling van sociaal
karakter, die zich langzamerhand heeft aangepast
aan de verschillende stelsels en opvattingen,
die in den loop der tijden elkaar hier hebben
opgevolgd? Bestaat dan verder de mogelijkheid
dat deze instellingen dateeren uit een tijd, dat c'e
groepeering in leeftijdsklassen een onmisbaar
instituut vormde in de maatschappelijke struc
tuur ?
Niettegenstaande het verschijnsel hier en daar
verdwenen, op andere plaatsen geheel verbleekt
is, zou een onderzoek in deze richting thans wel
licht nog interessante resultaten kunnen af werpen.
Dornéo. Ook bij de meeste Dajaksche stammen
brengt de intrede der puberteit de groote ver
andering mede in de levensomstandigheden van
jongens en meisjes. Vooreerst zijn zij nu onder
worpen aan de verbodsbepalingen, welke de
godsdienst aan de volwassenen oplegt. Tegelij
kertijd vangt de periode van lichaamsversiering
en -mutilatie aan, waarbij vooral tatouage, vijling, versiering en zwart maken der tanden, en
besnijdenis worden toegepast J). Bij een groot
aantal Dajaksche stammen van de Boven-Kapoeas- en Melawistreek kent men bovendien nog
een eigenaardig gebruik, dat sterk aan de insosfeesten der Schoutcn-eilanden doet denken. Het
bestaat hierin, dat de huwbare meisjes van om
streeks 13—15 jarigen leeftijd tijdelijk worden
afgezonderd in een soort van withouten kist
(oemboeng), die in het huis wordt opgesteld. De
opneming in de oemboeng gaat gepaard met veel
ceremoniën en een feestmaaltijd. De afzondering
duurt soms een jaar. De radja’s laten een enkele
maal ook hun zoons beroemboeng; bij de gewone
Dajaks gebeurt dit echter nooit 2).
Tusschen beide seksen bestaat reeds vroeg een
vrij verkeer. Afzondering der jongelingen en
ongehuwde mannen heeft alleen des nachts
plaats. In de groote stamhuizen der Dajaks is
gewoonlijk de galerij de slaapplaats der ongehuwden. Bij sommige stammen bestaan (beston
den) echter ook afzonderlijke verblijven voor
ongehuwden (jongelingenhuizen). Zoo zijn b.v.
bij de Dajaks in het gebied van de boven-Sekajam(West-Bornéo) de pantjar, en bij de LandDajaks van Zuid-Scrawak de pangah-ramin —
groote, op palen gebouwde huizen van achthoekigen of ronden vorm, met een spits toeloopend
of kegelvormig dak — de verblijfplaatsen van
de ongehuwde mannen en vreemdelingen. Tevens
dienen deze huizen tot bewaarplaats van de ge
snelde koppen 3). In het Noordoostelijke deel
van het eiland was, volgens een mededeeling
van Tromp, bij do ten N. van de Mahakam wo
nende Modang-Dajaks de petêe, een voor de wo
ning van het hoofd gelegen gebouw, het verblijf
van do ongehuwde mannen en gasten 4).
1) Dr. A. W. Nieuwenhuis. In Centraal
Bornco; Leiden, 1900; I, blz. 30, 37, 234. 235.
2) E. L. M. Kiihr. Schetsen uit Borneo’s
Wcsterafdeeling. Bijdr. Kon. Inst., XLVI,
1890, blz. 03-74.
3) P. J. Veth. Borneo’s Westerafdeeling;
II, blz. 261. II. Ling Roth. The Natives of
Sarawak.. .., II, p. 5. |50, 157. Wallace. The
Malay Archipelago, I, p. 103.
4) S. W. Tromp. Uit de Salasila van Koetei. Bijdr. Kon. Inst., XXXVII, 188S, blz. 00.
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S u m a t r a. In Zuid-Sumatra, bij de Lampoengers, wordt de knaap door de besnijdenis
(omstreeks het 14e jaar) een huwbaar jongeling
(meranai). Tandenvijling heeft bij de knapen
omstreeks het 14e jaar plaats, bij de meisjes als
zij op het punt staan te trouwen 1).
Evenals op bijna geheel Sumatra, zijn ook
hier kleeding en opschik der vrouwen afhankelijk
van het al dan niet gehuwd zijn. Van den huw
baren leeftijd tot aan het huwelijk dragen de
meisjes talrijke versierselen. Al die opschik ver
dwijnt, wanneer zij gaan trouwen 2).
In de Lampoengsche districten vormen de
huwbare meisjes en de jongelingen elk een klasse,
de moclai en de meranai. Deze klassen staan
onder leiding van de toea moclai en den toea
meranai, en nemen, goed georganiseerd als ze
zijn, een bijzondere plaats in de samenleving in.
De moclai en meranai treden, evenals de djocdjaro en ngoengare van de Amb. eilanden, geza
menlijk op bij de talrijke feesten (bimbang) en
bij ontvangst van ambtenaren en dergelijke
officieele gebeurtenissen. De gamelan, het natio
naal instrument van den Lampoenger, wordt
meestentijds door ongehuwde mannen bespeeld.
Neuriënd worden beurtelings de minneliederen
door de meranai en moelai opgezegd 3).
Hoewel niet zoo op den voorgrond tredend als
in de Lampoengs, vormen ook in het overige deel
van Zuid-Sumatra de jongelingen (boedjang) met
de meisjes (gadis) een afzonderlijke groep in de
samenleving, die haar eigen organisatie heeft.
Het speciale gebied der boedjang-gadis, waarop
zij dan ook vrij onbeperkt heerschen en de oude
ren slechts als hulptroepen worden gebruikt,
zijn weer de feesten (bhnbang), die een belang
rijk onderdeel van het dorpsleven vormen. Hier
bij is de locha of kepala boedjang de hoofd per
soon. In sommige doesoens heeft men ook een
loeha gadis, of kepala gadis. Soms worden hier
voor rustige jongelui uitgezócht; in enkele stre
ken, o.a. in Kroel, is de kepala gadis een meisje 4).
In Midden-Sumatra moeten de jongens (na
hun achtste jaar) en de ongehuwde mannen bui
tenshuis slapen. Zij brengen den nacht door in de
soerau (bidhuis) of in een der huizen, die niet tot
de roemah gadang (familiewoningen) behooren,
soms ook in een opzettelijk daartoe gebouwd
huis, dat dan eigenaardig goedang wordt ge
noemd. De meisjes worden van haar twaalfde
jaar af tot haar huwelijk binnenshuis gehouden
en aan vreemde oogen onttrokken6); vandaar,
J) O. L. Helfrich. Bijdrage tot de geogr.,
geol. en ethnogr. kennis der afd. Kroë. Bijdr.
Kon. Inst., 5e Rks, IV, blz. 556, 557, 622.
2) K. H. F. Roos. Aanteekeningcn over de
afdeeling Kaoer; Tijdechr. B. B., IV, blz. 25—
27. G. F. de Bruijn Kops. Overzicht van
Zuid-Sumatra; (Amsterdam), 1919, blz. 46.
3) Helfrich. o.c., blz. 560. Dr. R. Broersma.
De Lampongsche districten; Batavia, 1916,
blz. 125—127.
4) De Bruijn Kops. o.c., blz. 46. L. C. Wes
tenenk. Memorie van overgave van den aftre
denden resident van Benkoelen; ^\led. Ene.
Bur., XXVIII, blz. 73.
6) A. L. van Hasselt. Volks beschrijving van
Midden-Sumatra; Leiden, 1882; blz. 247. O.
/Lekkerkerker. Land en Volk van Sumatra;
Leiden, 1916; bJz. 135—137, 144.

dat men van deze meisjes zegt, oempama boeroeng malanja Icpas badannja dikoeroeng, ze zijn
als vogels, die wel kunnen rondkijken maar toch
opgesloten zijn in de kooi.
Naar het Noorden toe neemt deze afzonderingsgewoonte karakteristieker vormen aan. In Mandailing moeten bij de orang Loeboe zoowel meis
jes als jongens, die tot zij ongeveer 12 jaar oud
zijn toing en dalikan worden genoemd, na het
bereiken van dien leeftijd in een afzonderlijke
woning (tawatak) overnachten. De meisjes ko
men daarbij onder de hoede van een oude weduwe,
hetgeen echter niet verhindert, dat tusschen de
jongelui een uiterst vrij verkeer bestaat. Dit
wordt vooral in de hand gewerkt door de avondbijeenkomsten in de meisjeshuizen.
Bij het huwelijk ontdoet zich de vrouw, wier
tanden van te voren gevijld werden, van haar
sieraden en ook van haar naam; zij heet verder
naina-bodjoe tot de geboorte van haar eerste
kind. Haar man krijgt daarentegen bij het huwe
lijk juist een nieuwen naam *).
Deze gewoonten vertoonen veel overeenkomst
met de in dit opzicht merkwaardige instellingen
der Bataks. Niettegenstaande ook bij hen de
maatschappij onder den invloed van Christen
dom of Islam en bestuursbemoeienissen, en ook
van de groote cultuur-ondernemingen, veel wij
ziging heeft ondergaan, zijn de overblijfselen van
een stelsel, waarin de huwbare jeugd een afzonder
lijke klasse vormde, nog duidelijk aan te wijzen.
Elk Bataksch dorp heeft (of had tot voor korten
tijd) zijn jongelingenhuis, in Mandailing en de
Zuidelijke Bataklanden sopo-na-godang, in het
centrale Batakland sopo, in Karoland djamboer,
in Simeloengoen balè geheeten. Deze huizen die
nen,’ behalve tot verblijfplaats van de manne
lijke jeugd, in den regel ook tot vergaderplaats
en vrecmdelingenvcrblijf. Ook de gehuwde man
nen brachten vroeger bij voorkeur den nacht
in het jongelingenhuis door 2).
Een merkwaardig verschijnsel, tevens een
belangrijke afwijking van de in overige dooien
van Ned.-Indic bestaande gewoonten, is het
meisjeshuis, de plaats waar de huwbare meisjes
den nacht moeten doorbrengen onder toezicht
van een weduwe of ongetrouwde vrouw. In Toba,
het Z. Batakland en Padanglawas wordt dit
huis, waar de meisjes ’s avonds bezoeken van de
jongelingen mogen ontvangen (murtandang),
bagas podornan of parlandangan genoemd. In
Karo en Simeloengoen is het meisjeshuis niet
bekend a).
In verband met de mededeelingen van Joustra 4) omtrent de sterke vermenging van de
Karo-Bataks met Drawidische volksstammen
van Voor-Indiö, en het veelvuldig voorkomende
Hindocschc type bij de Toba Bataks, valt nog
aan te teekenen, dat voor zoover bekend, het
voorkomen van afzonderlijke slaaphuizen voor
ongehuwde meisjes nog alleen gemeld wordt van
J) J. Kreemer. De Loeboes in Mandailing;
Bijdr. Kon. Inst., Dl. 66,1912, blz. 308 — 322.
2) Batakspiegel, blz. 113, 120—124.
3) Batakspiegel, blz. 166. H. Ris. De onderafdceling Klein-Mandailing Oeloe .. ..; Bijdr.
Kon. Inst., XLVI, 1896, blz. 506—507. Dr. J.
Winkler. Die Toba-Batak ...., in gesundon
und kranken Tagen; Stuttgart, 1925; blz. 20.
4) Batakspiegel, blz. 9, 107, ....
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echter ook nog in andere deelen van Ned. N.
Guiné worden aangetroffon.
Als gevolg van Melanesische invloeden komt
bij vele stammen in Noord Nieuw Guiné een
indceling voor in klassen, die elk voor zich een
bijzondere taak te vervullen hebben bij de uit
oefening van de geheime eerediensten, doch die
tevens verband houdt met den leeftijd.
De instellingen en gebruiken, die bij sommige
Indonesische volken worden (werden) aangetrof
fen, zouden kunnen wijzen op een voorkomen
of vroeger voorkomen van het leeftijdsklassen
stelsel. Het zou voor de kennis van de sociale
ontwikkeling der Indonesische volken van be
lang zijn, indien aan het verzamelen van gege
vens betreffende dit verschijnsel meer aandacht
werd geschonken.
AMAHAI. Onderafdeeling, zie I blz. 33, zich ^0
Westwaarts uitstrekkende tot de rivier Waè Tala,
Oostwaarts tot de Waè Kaba. De kust maakt hier
twee diepe inhammen, in het Westen de Elpapoetih-baai, in het Oosten de Teloeti-baai, waar
van laatstgenoemde de belangrijkste is. Aan de
Elpapoetih-baai woont een Christen-bevolking,
waarnaast nog enkele heidenen. Er zijn hier twee
klapperondernemingen, Elpapoetih en Awaya,
zie aldaar. De in het oorspronkelijke artikel,
s. v. Awaya, vermelde teelt van cacao, tabak,
notemuskaat en koffie, bestaat niet meer; de
negorij Awaya heeft zich verplaatst, ongeveer 4
K.M. naar het Westen. Aan de baai van Elpa
poetih is eenige uitvoer van sago naar Amboina
en de Oeliasèr-eilanden.
Aan de Teloeti-baai woont een, deels Mohammedaansche deels Christelijke bevolking. Het
belangrijkste plaatsje aldaar is Tehoroe, met
veilige ankerplaats en uitvoer van copra, damar
en kruidnagelen, middelpunt van een welvarende
Moslimsche bevolking.
AMAHAI. Voorloopige hoofdplaats van de
gelijknamige onderafdeeling en als zoodanig de
standplaats van een gezaghebber bij het Binnenlandsch-Bestuur; sedert 1916 niet meer de
hoofdplaats van do afdeeling Séran. Het plaatsje
bestaat ook thans nog uit twee negorijen, Amahai en Soahockoe, beide met een Christenbevol
king; zij hebben elk een kerkgebouw en gezamen
lijk een Gouvernements Inlandsche school. De
vrocgcro negorij Amahai Islam heeft zich sinds
1899 verplaatst in Oostelijko richting over een
afstand van 9 K.M. on is thans bekend onder den
naam Roctah.
Van de vqprmaligo Portugeesche sterkte op de
*) Schmidt u. Koppers. Völkcr und Kui
landtong bij Amahai is tegenwoordig niets meer
turen; blz. 244, 246. Zie ook: E. T. Dalton.
te vinden/
Descriptive Ethnology of Bengal; Calcutta, :
ELPAPOETIH. Plaats, gelegen op do West
1872; p. 142, 247, 248, 272, 295. E. Thurston.
kust van do Elpapoetih-baai, bewoond door een
Castes and Tribes of Southern India; Madras,
Christenbevolking. Zij voert sago uit naar Am
1909, III, p. 368. S. E. Peal. On the „Morong”
boina en de Oeliasèr-eilanden.. In haar nabijheid
is een onderneming, waar op groote schaal klap
.. .. Journ. Anthr. Inst., XXII, 1893, p. 244
—261.
percultuur wordt gedrovennen op kleinere schaal
2) Zie omtrent deze gewoonte en besnijde
koffie- en rubbercultuur./
x. fj DENGKÈNG. Linker-zijrivier van de Solo-rivier
nis, Batakspiogol, blz. 164—166.
3) o.c., blz. 38.
(Bengawan) en vroeger ten onrechte wol als do
4) De Atjèhors, blz. 63—64.
bovenloop van dio rivier aangemerkt. Zij ont
6) «J. Kreemer. Atjèh; Leiden, 1922; dl. I,
staat in het Zuiden dor afdeeling Klatèn uit de
blz. 372.
samenvloeiing van verschillende rivieren, waar
van do voornaamste zijn de Kongklangan, do
a) Gl- ^nouck_Hurgronje. Het Gfijojand----- ;
Wara (Simping) on do Onda (Loesah). Deze ri
Bat. 1903, blz. 134, 138,.139.^J. Kreemer: o.c.,
dl, I, blz. 387.
vieren vindon hun oorsprong in den z.g. Waradriehoek, gelogen op de Zuidelyko hellingen van
7) Vgl. Kreemer: o.c., Dl. I, blz. 372.

sommige Munda- en Dravidastammen van VoorIndië, o.a. van de Bhuiyas, Oraons en Kandhs.
De algomeene naam van deze huizen, waarin ook
een weduwe of oude vrouw toezicht uitoefent,
is dhangadi basa').
Als ceremonie van huwbaarverklaring geldt
voornamelijk de vijling of het afbeitelen der tan
den 2). Dr. Win kier zegt hiervan: „Ohne Zweifel
haben wir es bei dem Mutilieren der Zahne zu
tun mit Überresten einer religiös begrundeten
Geschlcchtsweihe .... 3).
De inzettingen en gewoonten op Noord-Sumatra beoogen eveneens afzondering van de klasse
der gehuwde mannen.
In Atjèh strekt de meunasah tot nachtverblijf
voor alle volwassen jongelingen der gampong
en tevens voor alle mannen, die daar tijdelijk
verblijf houden en niet in de gampong getrouwd
zijn. Snouck Hurgronje nam aan, dat deze in
richting reeds zeer oud is, ouder dan de tegen
woordige, uit het Arabisch afgeleide naam van
het mannen verblijf. Toen de Islam in Atjèh het
leven ging beheerschen, heeft men van dat mannenverblijf tevens een gampong-bedehuis ge
maakt 4).
Intusschen zijn de gewoonten op dit punt in
den laatsten tijd aanmerkelijk gewijzigd en bren
gen de meeste ongetrouwde mannen tegenwoor
dig den nacht door in de voorgalerij van het
ouderlijke huis s).
De mc.re.sah van het Gajo-land en de mendersah
der Alas-landen komen in aard en bestemming
overeen met de Atjèhsche meunasah's ®). In Gajo
verzamelen zich de jongens en ongetrouwde man
nen hier overdag, om alleen op etenstijden even
naar huis te gaan. Volgens Kreemer brengen
vnl. de jongens, die het Koranonderwijs volgen,
den nacht in het dorpsbedehuis door, terwijl de
ongehuwde mannen dan veelal thuis verblijven,
in het Meergebied en Alas in de mannengalerij,
in Gajo Loeëus, waar dat als onvoegzaam geldt,
in de groote rijstschuren 7).
Voor de in Atjèh, Gajo en Alas gebruikelijke
namen tot het aangeven van den leeftijd of van
levensperioden, moge verder worden verwezen
naar het werk van Kreemer, dl. II, blz. 434—430.
Een samenvatting van het voorgaande leidt
tot deze slotsom: Het leeftijdsklassen-stelsel als
maatschappelijke instelling is in Ned.-Indië
alleen bekend van Zuid Nieuw Guiné en van
de Tanimbar-cilandcn; waarschijnlijk zal het

/•*

li

i

_ •
330

"

i

. .
'

“\

:

DENGKÈ N G—DJAMBI.

den Merapi. Bij de laatste uitbarsting van dien
berg n.1. zijn groote massa’s zand uitgoworpen,
waarvan bovengenoemde driehoek het hoofd
reservoir is. Geleidelijk wordt dit zand door de
rivieren afgevoerd, tengevolge waarvan deze zeer
sterk zijn verzand en de oorspronkelijke bedding
eenige meters is verhoogd. Om deze reden is de
Dengkèng in haar bovenloop, evenals alle zandrivieren in de afdceling Klatèn bedijkt, teneinde
overstroomingen zooveel mogelijk tegen te gaan.
DJAMBI. Het artikel over Djambi, hoofdplaats, Deel I blz. 614, is te wijzigen en aan te
vullen met de navolgende gegevens. Zetel van
den Resident van het gelijknamige gewest en
van den Controleur der gelijknamige onderafdeeling. De ondcrafdeeling met een oppervlakte van
17.295 K.M.®, telde volgens de gegevens der in No
vember 1920 gehouden volkstelling 49.730 zie
len (46.777 Inl., 2257 Chin., 523 Arab., 39 andere
Vreemde Oosterlingen en 134 Europeanen); de
hoofdpi. 11.311 zielen (8871 Inl., 1847 Chin., 432
Arab., 39 andere Vreemde Oosterlingen en 132
Europeanen). Op den hoogen rechteroever be
vinden zich, behalve het kampement met bijbehoorende militaire gebouwen, de woningen der
Europeanen, verschillende Gouvernementsge
bouwen, ook de wijken der Inlanders en der
Vreemde Oosterlingen. Op den linkeroever liggen
enkele kampongs der Inl, bevolking, waarvan
de woningen op hooge palen en neuten gebouwd
zijn. De plaats bestaat uit 18 kampongs ; er wordt
dagelijks markt gehouden en tengevolge van de
stijging der baten, verkregen door de rubbercultuur der bevolking, is een vrij levendige handel
ontstaan. De uitvoer van rubber naar Singapore
geschiedt via de hoofdstad, evenals de invoer
voor het achterland. Men vindt er twee Europ.
handelskantoren en vele Chin. winkels. De ondcr
afdeeling omvat, behalve de hoofdpi., de adatdistricten Pemajoeng-hoeloe en -hilir, Awin, Mes
tong, Penjengat-rendah, Djambi-ketjil, Koempéh-hilir, Djeboes, Berba en Air Jlitam-laoet,
Saba en Lagan, Dendang, Mandahara en Toengkal.
Het districtsbestuur (zie DJAMBI, bestuur)
bestaat uit demangs te Djambi en Kocala
Toengkal, en assistent-demangs te Djambi,
Loeboekroesa, Moearasabak, Tandjoeng en
ïamanradja^/
3(/) DJAMBI. Het artikel over de residentie Djam
bi, Deel I blz. 608, kan met de volgende gegevens
worden gewijzigd en aangevuld; de wijzigingen
vinden voor een deel hare aanleiding in de af
scheiding van Korintji, dat in 1921, Ind. Stb. no.
798, is toegevoegd geworden aan de residentie
Su mat ra’s Westkusj/
Land b e s c nv ij v i n g. Residentie van
Sumatra, begrensd door Indragiri, Sumatra’s
Westkust, Bengkoeloe en Palèmbang. Opper
vlakte ongeveer 44.452 K.M*. De Z.W. helft
der onderafdn. Moearaboengo, Bangko en Saro
langoen wordt ingenomen door het mesoz'oïsch
bergland (goud, steenkool) van den Boekit Barisan, die ook hier uit eenige nagenoeg evenwijdig
aan elkander loopende gebergten bestaat.
De eerste keten is het eigenlijke Barisan ge
bergte in engeren zin, d at ongeveer op de grens
loopt met Bengkoeloe.
Tengevolge van de jongvulkanische uitwerp
selen, die het overdekken, is zijn geologische sa
menstelling slechts weinig bekend. In het Zuiden

van dit gebergte vindt men enkele vulkaankcgels; het zijn: de werkende Soembing (2700 M.),
de Mesoerai (2900 M.) en de Goenoeng Toengkat
(2500 M).
De tweede gebergte-keten, in volgorde van
West naar Oost, is de Tabir-Rawas leisteen-strook,
die buiten de vulkanen niet hooger dan tot 1500
M. stijgt. Daarvoor ligt de Sangir-Poelaubajoer’ strook.
Langs het oudere bergland ligt een strook ter
tiaire marine sedimenten, in het jongvulkanisch
tijdperk tot een heuvelland geplooid (vogelnestgrotten). De overige tertiaire afzettingen zijn
tot een schicrvlakte geërodeerd, welke in het
Noorden smal is, doch Zuidelijk in Palèmbang
zich zeer breed voortzet (aardolie). Als eilanden
steken het Tigapoeloeh-en het kleinere Docablasgebergte (zie aldaar) erboven uit. In het laat-tertiairen begin-diluvium werd Sumatra opgeheven
en ontstonden de vulkanen. In het diluvium is dan
ook het Sub-Barisan-laagplateau ontstaan van
vulkanisch en ander materiaal. Het vult het bek
ken van de Batanghari boven Tembesi. Een
diluviaal smal heuvelland vormt de overgang
voor de bovengenoemde schiervlakte naar de allu
viale kuststrook. In de oudere formaties hebben
de rivieren hun dalen uitgeschuurd en hun klei
gedeponeerd.
Op deze vruchtbare „renah”-gronden wordt bij
voorkeur de rijstbouw gedreven. De minder goede
kasanggronden (laterietachtige, tertiaire en di
luviale gronden) zijn nog geschikt voor de rubbercultuur. De rivierdalen in het oude bergland zijn
uiteraard smal en bieden nauwelijks ruimte
voor sawahaanleg.
In het jongere terrein worden de dalen broeder,
die der zijrivieren 3 tot 5 K.M., het dal van de
Batanghari naar schatting 10 tot 15 K.M.
De gemiddelde regenval bedraagt dr 2700
m.M.; het verschil in moessons is weinig merk
baar. De gezondheidstoestand is vrij goed; ge
neeskundige hulp wordt verleend door drie off.
v. gez. en een Indisch arts, resp. te Djambi,
Mocaratembesi, Sarolangoen en Bangko.
Voor de communicatie hebben de rivieren in
Djambi zeer groote beteekenis. Het verkeer te
water geschiedt met 0 Chineesche hekwielers en
3 dito schroef bootjes tot Moearaboengo en Sarolangoen. Afvoer van vee en rubber heeft ook plaats
per vlot. De landwegen zijn voor een geregeld
handelsverkeer in de bcnedenlanden nog van
weinig belang; die in de bovenlanden eischen nog
veel verbetering voor ze daartoe geschikt zijn.
Als doorgaande wegen zullen worden aangelegd
of verbeterd de wegen: Sarolangoen-Rawas en
Moearatebo - Batanghari districten; voor aanleg
van den weg Moearatebo - Moearaboengo werd
/ 695.000 toegestaan, De hooge kosten aan het
maken van wegen in de lage terreinen der bcncdenlanden verbonden, zijn een groot bezwaar.
Reeds is besloten tot den aanleg van een ver
bindingsweg (waarvan de kosten op eenige millioenen worden geschat) vari Bangko a/d Mcrangin naar Soengaipcnoeh in Korintji.
De voornaamste middelen van bestaan zijn
landbouw en inzameling van boschproducten, in
sommige streken ook veeteelt, en aan de kust
visch vangst; aan handel en het uitoefenen van
ambachten wordt weinig gedaan.
In de onderafdn. Djambi en Moearatèmbesi
* heeft de rijstbouw plaats op ladangs en moeras
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sawahs; in de onderafd. Moearatebo, bovenstrooms van de onderafdeclingshoofdplaats, ook
nog op beploegde droge velden (djadjaran), ter
wijl in de boven-Djoedjoehan sawahs zijn, die
bevloeid worden door middel van leidingen of
waterraderen (kintjir). In de overige onderafdn.
vindt men alle genoemde wijzen van rijstbouw;
in de bovenlanden werkt de terreingesteldheid
mede tot aanleg van bevloeiingswerken. Het per
centage bevloeide sawahs van het totaal beplante
oppervlak in de onderafd. Moearaboengo be
draagt 75 %, in Bangko 25 %, in Sarolangoen
50 %. De jaarlijksche rijstinvoer van uit Singa
pore bedroeg in 1922 4550 ton of ruim 13 % der
behoefte.
Bestond voor de afscheiding van Korintji een
overschot aan tabak en koffie, nadien is er nog
slechts geringe productie voor eigen gebruik.
Eenigermate breidt de koffiecultuur zich uit in
Moearaboengo en Bangko; klappercultuur vindt
men in de Toengkal; de export van copra bedroeg
in 1922 636.155 K.G. ter waarde van / 160.000:
in 1923 671.625 K.G. ter waarde van ƒ 165.524;
in 1924 717.261 K.G. ter waarde van / 179.315.
Rubber is de allesbeheerschende volkscultuur
geworden. De aanplant geschiedt op kasanggronden (zie boven); men velt en verbrandt het
bosch en legt een rijstveld aan met rubber als
tusschenbeplanting. Na de rijstoogst laat men
het terrein braak liggen. Na 3 tot 4 jaar wordt het
jonge bosch, dat met de rubber is opgegroeid, ge
kapt. Clean-weeding kent men niet. De rubber
wordt geëxploiteerd in declwinning: eigenaar en
tapper krijgen ieder 1 van het product. Coagulatie geschiedt in de tuinen zelf met aluin. De
„sheets” worden bijna altijd gemaakt door kne
den met de voeten en uitrollen met een leege
flesch op een plank. De 3 rubberfabriekjes te
Djambi (eigendom van Chineezcn) verwerken de
bcvolkingsrubber (slieets en scraps) op blanketerepe. De capaciteit van deze fabriekjes is onge
veer £ van de totaalproductie; de rest w'ordt uitge
voerd naar Singapore. De productie beliep in
1922 170.000 pikol, waarde bijna 7 raill. gld.;
uitvoer in 1923 17.389.229 K.G. ter waarde van
/ 13.835.530, in 1924 22.851.197 K.G. ter waarde
van / 15.995.737.
De tot nu toe genomen proeven met den aan
plant van katoen mochten nog niet op succes
bogen; aanplant van velerlei andere gewassen,
als peulvruchten, gambir, suikerriet, kapok, pi
nang, aren, sesamum, pisang en verschillende
vruchtboomen, voor binncnl. verbruik, komt allerwege voor. Onder de ingezamelde boschprodueton bekleedcn een voorname plaats: rotan,
waarvan de uitvoer gemiddeld per jaar 24 milli
oen K.G. bedraagt, ter waarde van / 0.5 mill.,
waarvan het grootste deel echter aangeplantc
rotan is. Uitvoor rotan in 1923 949.686 K.G.,
waarde / 199.847; in 1924 1.991.556 K.G. ter
waartle van / 305.045. Bosch-guttapercha (getahmérah, getah-poetih en getah-soendik), boschcaoutchouc (djclootoeng), drakenbloed (djernang), hars (damar) en was zijn van minder beteekenis. De uitvoer bracht in 1922 nog geen
honderd duizend gulden op. Do inzameling van
eetbare vogelnestjes, die verpacht is, brengt ge
middeld / 800 per jaar op. Er zijn twee conces
sies tot hot winnen van getah-djeloetoeng aan
vaard, die echter nog niet op groot succes kunnen
wijzen, en 37 crfpachtspereeelen tot een opper-
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vlakte van 37.800 bouws, welke mcercndeels in
exploitatie zijn.
De veestapel ging in de laatste 10 jaren nog
iets terug en telde m 1022 26.800 stuks groot
hoornvee, en bedroeg per 100 zielen 13 karbou
wen en 3 runderen; het aantal paarden nam
eenigszins toe (in 1022 280 stuks). De uitvoer van
gezouten en gedroogde visch en garnalen beliep
de laatste jaren gemiddeld 55,000 K.G. per jaar:
de ‘vermindering van den uitvoer, welke in 1021
nog 107.000 K.G. bedroeg, is een gevolg van het
toenemende verbruik binnen het gewest zelf.
Bij do wet van 5 Juli 1021, Ned. Stb. 1021 no.
845 (Ind. Stb. 1021 no. 552) kwam de Ned. Ind.
Aardolie Mij tot stand. Zij verkreeg het uitslui
tend recht tot opsporing en winning van aardolie
e. d. in een begrensd gedeelte van Djambi. De
exploitatie geschiedt in gemengd bedrijf met
een aandeelenkapitaal van tien millioen gulden,
waarvan de helft in handen van het Gouver
nement. In het begin van 1022 vingen de terreinwerkzaamheden aan. De boorterreinen lig
gen bij de grens met Palèmbang. Een pijpleiding
van ongeveer 100 Iv.M. lengte is aangelegd naar
Babat in de onderafd. Moesi-liilir, res. Palèm
bang.
De handel in het binnenland is nog altijd onbe
duidend; in 1022 telde men 24 Inl. markten (pa
sars); ter hoofdplaats zijn ook eenige Padangsche
handelaren gevestigd; als industriecle onderne
mingen in het gewest zijn thans ook te noemen 3
rubberfabriekjes; het aantal steen- en pannen
bakkenjen steeg tot 12, verspreid over het geheele
gewest (uitgezonderd in de onderafdeeling Bangko). De loonen van koelies (voornaiul. zijn dit
KorintjiërS) bedragen tegenwoordig / 0.80 a
/ 1 per dag, van timmerlieden en metselaars
/2a/ 2.50. Er bestaat ook thans nog groote
behoefte aan arbeidskrachten, vooral voor de in
zameling van de rubber in de talrijke hevea-aanplantingen.
De verbinding over zee wordt onderhouden door
een wekelijksche vaart van een boot der K. P. M.
van uit Singapore, een wekelijkschen dienst van
een boot der K. P. M. van uit Batavüu-via Palèm
bang en twee Chineeschc vrachtbooten varende
op Singapore. De gezamenlijke ontvangsten van
de kantoren der I. U. en A. bedroegen in 1922
/ 271.866.55.
De jongste kaart is de Schetskaart van de
res. Djambi, schaal 1 : 250.000 in 4 bladen uit
gegeven door de Topogr. Inr. te Batavia in 1919.
Bevolking. Het gewest, zonder do afdeeling Korintji, telde in 1920 een bevolking
van 197 Europeanen, 2782 Chineezcn, 547 Ara
bieren, 42 andcro Vreomde Oosterlingen en
161.050 Inlanders, totaal 164.618 zielen. De
oppervlakte bedraagt ^ 44.452 K.M2., zoodat het
cijfer voor gemiddelde zielenaantal per Iv.M2.
3.7 is.
Welke plaats do Koeboo’s (zie aldaar) innemen
in de geschiedenis van het land is nog niet be
kend. Do eigenlijke Djambiörs waren onderschei
den in do „orang kerdjan” langs de Batanghari,
onder direct sultansbestuur staande en verplicht
tot het prestoeren van verschillende soorten heerendionsten, en de „orang bedjadjah”, mot eigen
bestuur, georganiseerd in dorpsbondon (als
de Bataksche koeria’s), doch onder 9 stedehou
ders (djenang), welke eens in de 24 jaar de be
lasting (djadjah) in goud inden, en ook bemooio-

i j

I
-

332

:

i.

V-

DJ AM BI.

nis hadden met de rechtspraak. De dorpsbonden
bestaan uit hoofddorpen, meestal elk met eigen
woudgebied, en overigens met woudgebied, dat
gezamenlijk bezit is van den dorpsbond, elk
hoofddorp staande onder een batin. Het aantal
batin-scliappen in een dorpsbond varieert van 2
tot 12. Ook heeft men in het Sarolangoensche
zelfstandige batin-scliappen. Dikwijls behooren
bij een hoofddorp nog verschillende bijdorpen;
de variatie’s op dit gebied zijn legio. In de boven
landen, vooral Sarolangoen, zijn vele nederzet
tingen van Menangkabausche immigranten met
eigen bestuur, en soms eigen woudgebied.
De bevolking wordt beschreven als vrijmoedig,
vroolijk, goedmoedig, zorgeloos, zelfstandig, in
dolent, liclitgeloovig maar toch niet dom; in de
benedenlanden stug tegen vreemdelingen. Zij is
gemakkelijk te besturen, doch gehecht aan
godsdienst en adat, zoodat onnoodige inmen
ging licht kwaad bloed zet. Overigens is ons
bestuur in Djambi nog te kort gevestigd, om
aan de bevolking nut en noodzaak van ons stelsel
te doen begrijpen, en leeft zij nog in en met haar
al-oude adat. Een gewapende macht in het ge
west ter voorkoming van aanslagen op het gezag
kan niet worden gemist, doch voor de uitoefening
van het dagelijksche bestuur is zulk een macht
niet noodig.
In geheel Djambi bestaat het matriarchaat,
doch in de benedenlanden met vele afwijkingen
onder invloed van de Mohammedaansche wet.
Het Djambische matriarchaat verschilt van het
Menangkabausche. De eenheid is in Djambi de
wijk (kampong, keleboe).
De bevolking is streng Mohammedaansch;
de godsdienstplichten worden trouw nagekomen;
godsdienstleraren hebben veel invloed.
Er bestaat veel neiging tot de bedevaart; zoo
bedroeg het aantal Mekkagangers in 1918, 1919,
1920, 1921 en 1922 resp. 17, 451, 835, 146 en
S8. De stijging der cijfers voor 1919 en 1920 zijn
het gevolg van de betere reisgelegenheid, na de
door den wereldoorlog veroorzaakte belemmering
in de voorgaande jaren; terwijl de daling na 1921
gedeeltelijk veroorzaakt is door de afscheiding
van Korintji.
Geschiedenis. Het slot van het ge
schiedkundig overzicht, gegeven in het oorspron
kelijke artikel, en wel de laatste veertien regels,
leze men als volgt.
Den 26 Aug. 1916 ontstonden ongeregeldheden
te Moearatembesi. Gedurende de afwezigheid
van Controleur en Demang werd de Inl. arts ver
moord en sneuvelden bij de poging tot verdedi
ging der benteng 10 G. P. D. soldaten. De op
stand breidde zich snel uit naar de bovenstreken.
De leiders, onder wie een gewezen politieagent
en een gedroste dwangarbeider, namen vorste
lijke titels aan en gaven zich uit voor herrezen
helden uit de Djambische geschiedenis. Contro
leur. Walter werd te Sarolangoen vermoord.
Moearatebo, waar de G. P. versterkt was door
10 man uit Moearaboengo, sloeg 2 Sept. een
drievoudigen aanval af. Een aanslag in de
benteng op den Controleur Vogelsang mislukte.
Na een laatsten aanval op 4 Sept. werd Tebo
den daarop volgenden dag door G. P. uit Padang, onder Kap. Ot, tijdelijk ontzet. Ook de
bezetting van Bangko sloeg succesvol een aanval
af. De G. P. D. wist zich nog te handhaven ge
durende overmachtige aanvallen te Mangoen-

djaja en Teloekrcndah en doorstond nogmaals
een aanval op Moearatebo op 19 Sopt.
Intusschen had op 11 Sept. Kolonel Kroesen do
leiding in handen genomen. Hij beschikte over
102 brigades infanterie en 1 sectie genietroepen
benevens enkele gewapende rivierbooten. Door
zijn krachtig optreden was korten tijd daarop
(uit. Oct) het verzet geëindigd.
Als oorzaken van den opstand worden be
schouwd de zware lasten, welke drukten op de
bevolking. De daardoor ontstane stemming le
verde een vruchtbaren bodem voor agitatorisch
drijven van enkele minder gunstige elementen.
Bestuur. Het gewest was administratief
verdeeld (Iiul. Stb. 1913 no. 241) in 7 afdeelingen, elk onder een controleur of civiel gezag
hebber.
Bij Kon. besluit van 3 November 1921 no.
66 (Ind. Stb. no. 798), werd Korintji met ingang
van 1 Januari 1922 afgescheiden en bij besluit
van den G. G. van 2 Febr. 1922 no. 34 werden
de afdeelingen opgeheven en de betreffende res
sorten onderafdeelingen genoemd.
De residentie bestaat dientengevolge uit «éne
afdecling, Djambi, welke is verdeeld in 6 onder
afdeelingen, namelijk: Djambi (49.730 inw.),
Moearatembesi (18.514 inw.), Moearatebo (19.102
inw.), Moearaboengo (27.739 inw.), Bangko
(29.411 inw.), Sarolangoen (20.122 inw.).
De adat-districtshoofden zijn bijna alle ver
vangen door gouvernements (onder) districts
hoofden met den titel van (ass.) demang (Ind.
Stb. 1913 no. 709).
Met ingang van den Isten Jan. 1923 werden ge
meentekassen ingevoerd, waarvoor de oude adatformatie gedeeltelijk werd hersteld, als voor
bereiding voor de invoering der gemeenteordonnantie.
De Cliineezen staan op de gewest, hoofdplaats
onder een kapitein met 2 wijkmeesters, terwijl te
Moearasabak eveneens een wijkmeester aan
gesteld is.
De militaire bezetting bestaat uit 23 brigades,
welke op de onderafd. hoofdplaatsen (met uit
zondering van Moearaboengo) gelegerd zijn en
behooren tot het garnizoensbataljon van Palèmbang en Djambi. Voorts is er in het gewest een
gewapende politie bestaande uit 122 man, terwijl
ook bij de plaatselijke ambtenaren en de dis
trictshoofden, agenten van de algemeene politie
bescheiden zijn.
De inlandsche bevolking is onderworpen aan de
herziene inkomstenbelasting van 1920 (Ind. Stb.
1921 no. 312), waarvoor de aanslag over het jaar
1922 / 208.949.25 bedroeg, en aan de pers. be
lasting (Ind. Stb. 1908 no. 13), waarvan do
aanslag / 5.694.35 was. Voor de ink. belasting
bedroeg de gemiddelde aanslag voor Inlan
ders / 4.34, voor Vreemde Oosterlingen ƒ 18.88;
overigens worden dezelfde belastingen geheven
als algemeen in de Buitengewesten gebruikelijk
zijn.
Volgens de opvattingen van het Gouverne
ment, doch in strijd met den toestand onder het
sultansbestuur, behooren alle woeste gronden
tot het Staatsdomein en berust de beschikking,
behoudens het ontginningsreeht der bevolking,
uitsluitend bij het Gouvt. Voorzichtigheid bij
uitgifte van erfpachtsperceolen is gewenscht,
aangezien de woeste gronden veelal onontbeerlijk
zijn voor de bevolking.

DJAMBI-ONDERWIJS.
De persoonlijke diensten, waartoe de Inlandsche bevolking verplicht is, zijn geregeld bij Ind.
Stb. 1919 no. 51.
De adatinkomsten worden tegenwoordig ge
stort in de kassen der rechtsgemeenschappen,
ten nutte waarvan zij worden besteed. .
ONDERWIJS. Aanvulling van het" artikel in
Deel III. Van do in dat artikel gevolgde indeeling
van de stof zal hier cenigszins worden afgeweken.
Met behoud van de onderscheiding tusschen in
richtingen met Nederlandsch en inrichtingen
met een inhcemsche taal als voertaal, zal
eerst het algemeen vormend onderwijs van lager
tot middelbaar en hooger worden afgehandeld,
waarna het vakonderwijs afzonderlijk zal worden
besproken. Openbaar en bijzonder onderwijs
zullen bij de verschillende geledingen van het
onderwijs tegelijk worden behandeld.
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§ 1. Met de instelling van den Volksraad
brak voor de Indische onderwijspolitiek een
nieuw tijdvak aan. Ondanks het meer adviseerend karakter van zijn taak, is de invloed
van dit college op den gang dier politiek groot
en over het geheel genomen ook heilzaam ge
weest. Opmerkelijk is het, dat vooral de inheemsche leden van den aanvang af een groote en on
verflauwde belangstelling voor onderwijsvraag
stukken aan den dag legden. De grondtoon
hiervan was in den beginne een vrij algemeen
verbreid wantrouwen in de bedoelingen der
Regeering, hetwelk deze bij monde van haar
gemachtigde, den directeur van onderwijs en
eeredienst Mr. Creutzberg, op gelukkige wijze
wist te overwinnen door een openhartige uiteen
zetting en verklaring van haar onderwijsbeleid.
Diens redevoering in de eerste zitting van den
Volksraad (1918) is een staatsstuk geworden van
blijvende waarde voor de bestudeering van de
geschiedenis van het onderwijs in Indië.
Als elke andere tak van Staatszorg is ook het
onderwijs niet kunnen ontkomen aan de gevolgen
van de diepe economische inzinking, welke in de
achterliggende zes jaren haar stempel op de
Indische geschiedenis heeft gedrukt. De ernstige
verstoring van hot financieel evenwicht in de
•Staatshuishouding dwong de Regeering met on
verbiddelijke noodzaak haar aandacht, die in
een vorige periode meer gericht kon zijn op de
voorziening in sociale en economische nooden ter
inhaling van den achterstand van jaren, voortaan
te concontreeren op gezondmaking van den finan
cieelen toestand. Waren de gevolgen van deze
zwenking van het roer van Staat voor het onder
wijs ook al eerder zichtbaar in een geleidelijke
verlangzaming van het koortsachtig snelle uitbreidingstempo van vroegere jaren, do groote
crisis kwam eerst in 1922. De zeer ongunstige
eindcijfers van de begrooting noodzaakten tot
krachtige besnoeiing ook van de onderwijsuit
gaven. Dooreen weloverwogen beleid gelukte het
over het algemeen do vitale belangen van het
onderwijs te sparen, zoodat de edelo deelen van
het organisme niet in hun verderen groei behoef
den te worden gestuit. Het beste getuigenis hier
van is wel, dat de oprichting van de rochtshoogeschool, waarvan de voorbereiding dateert uit do
donkerste dagen van don financieolon crisis,
onverhinderd haar beslag kon krijgen. Do bezui-
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nigingen werden grootendecls gevonden op zaken,
die hoezeer ook gcwenscht en van nut, toch niet
als dringend en dadelijk noodzakelijk konden
worden aangemerkt. En al kan men maatregelen,
als bijv. de algemeene verhooging van schoolgel
den, in menig opzicht betreuren, wanneer daar
tegenover gesteld kan worden, dat de uitbreiding
van onderwijsgelegenheid niet behoefde te wor
den stopgezet, dan dient erkend, dat hier van
twee kwaden het minste gekozen is en dat de
onderwijsvoorziening als geheel er zeker niet
door is geschaad. De invloed van den algemeenen
financieelen toestand op do onderwijspolitiek
weerspiegelt zich duidelijk in de cijfers der nettoonderwijsuitgaven (dus na aftrek van de ont
vangsten aan schoolgelden) in de verstreken
periode. Gaven de jaren 1918/21 nog een voort
durende stijging te zien van (in millioenen gul
dens) 23,5 tot 28,4, 36 en 39,5, in 1922 begon
de reactie met een daling tot 35,7, die zich verder
voortzette in 1923 (33,2) en in 1924 (32,6). De
voorboden van een gunstiger periode zijn intusschen zichtbaar geworden, nu het evenwicht in
de Indische begrooting hervonden is. De ramingscijfers voor 1925 en 1926 vertoonen althans weer
een opmerkelijke stijging (resp. 33 en 37 millioen).
§2. Algemeen onderwijsbeheer
en onderwijstoezicht. De centrale
leiding van het onderwijsdepartement onderging
versterking door de instelling van het ambt van
onderdirecteur, noodig geworden door de niet
onaanzienlijke verzwaring van de taak van den
directeur als gevolg van de instelling van den
Volksraad.
De
Onder wysdeccntralisatie.
oplevende belangstelling bij sommige locale raden
voor de onderwijsvoorziening, waarvan in dl. III
(§ 5) reeds gewag gemaakt werd, bewoog de Regecring in een uitvoerig rondschrijven van Decem
ber 1919 (Bijbl. 9369) haar inzichten te ontvou
wen over de verhouding tusschon centrale over
heid en locale gebiedsdeelen met eigen huishou
ding ten aanzien van de zorg voor het onderwijs.
Met vooropstelling van het beginsel dat de lei
ding van de algemeene onderwijspolitiek bij de
Regeering moet blijven en dus van overdracht
van do onderwijstaak in anderen vorm dan dien
van zelfbestuur geen sprake kan zijn, maakt dit
rondschrijven bij de beantwoording van de
vraag, welk aandeel in de onderwijsverzorging
kan worden opgedragen of overgelaten aan locale
ressorten, onderscheid tusschen het Inlandsche
en het Wcstcrscho onderwijs. Het eerste acht
de Regeering voor een vèr gaande overdracht
vatbaar, al zal daartoe eerst op ruime schaal
kunnen worden overgegaan na de instelling van
autonome regentschappen in provinciaal ver
band. Ten aanzien van het Wcstersoh onderwijs
vormen do belangen dor personeelsvoorziening,
met het oog op do afhankelijkheid van Europeesche leerkrachten, een overwegend bezwaar
tegen volledige decentralisatie. Alleen aanvullend
optreden van do gemeenten, bijaldien het
Gouvernemont wegens gebrek aan Europeescho
leerkrachten bohoeftoh onvervuld moot laten,
kan toegestaan worden. Het oigcnlyk gezegd
vakonderwijs leent zich daarentegen weor bij
uitstek voor plaatselijko zelfwerkzaamheid. In
afwachting van eon nadero regoling van de financieele vorhouding kregen do gemeenten de toe-
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zegging, dat de door haar op te richten scholen
voor Westersch onderwijs geheel op donzelfden
voet gesubsidieerd zouden worden als particu
liere scholen. Hiervan gebruik makende, hebben
vooral de gemeenten Batavia cn Semarang in
de onderwijsbelangen Tiarer ingezetenen voor
zien door de oprichting vooral van Holl.-Inl.
en Holl.-Chin. scholen, terwijl Batavia bovendien
nog een aantal Inl. scholen en een Europeesche
school stichtte cn Semarang een lagere handels
school.
o nGesubsidieerd
b ij z o n d e r
d e r w ij s. De beëindiging van den schoolstrijd
in Nederland door de aanvaarding van de financieelc gelijkstelling bracht ook het particulier
onderwijs in Indië groote winst. Weliswaar moest
om verschillende redenen van volledige gelijk
stelling worden afgezien (uitvoerige discussies
werden aan dit vraagstuk gewijd in de Volksraadszittingen van 1918 cn 1919); maar niette
min zag het bijzonder onderwijs zijn finaneieele
positie aanmerkelijk verbeterd door een zoo
danige verhooging van de subsidies over de
geheele linie, dat de grens van finaneieele gelijk
stelling vrijwel werd bereikt en voor scholen met
behoorlijke schoolgeldopbrengsten veelal zelfs
overschreden, zoodat een correctie noodig was
in den vorm van terugvordering van overschot
ten op de exploitatierekening, waarbij de nettokosten van een gelijksoortige Gouvernementsschool van gelijke grootte als maatstaf van ver
gelijking werden genomen. De royale ondersteu
ning maakte een krachtige ontwikkeling van het
particulier schoolinitiatief mogelijk, waarbij ook
andere dan Christelijk confcssioneele richtingen
zich niet onbetuigd lieten. Ter illustratie diene,
dat het aantal gesubsidieerde scholen in 1918
en 1924 bedroeg: bij het Westersch lager onder
wijs 78 en 157, bij het Mulo 4 en 11 en bij het
Inl. onderwijs 1860 en 2541. De bezuinigingsnoodzaak bracht intusschen mede, dat ook het
pai-tieulier initiatief beperkt moest worden in de
' vrijheid van schoolstichting. Het aantal te sub-,
sidieeren nieuwe scholen wordt thans telken jare
bij de begrooting gelimiteerd.
Ongesubsidieerd onderwijs. Het
vrije ongesubsidieerde onderwijs eischte in meer
dere mate de belangstelling der overheid op toen
politieke (vooral communistische) drijvers de
school als propagandamiddel begonnen te benut
ten in hun destructieve actie onder de inheemsche bevolking, terwijl ook de nationalistische
Chineesche scholen steeds meer onder den invloed
kwamen van via China geïmporteerde bolsjewis
tische leuzen. De Regeering zag zich hierdoor
gedrongen een eind te maken aan de bijkans vol
maakte vrijheid van onderwijsgeven, waarin nietEuropeanen zich voorheen mochten verheugen.
Een „toezicht-ordonnantie” werd in het leven
geroepen (Ind. Stb. 1923 no. 136), welke registratie
van alle vrije scholen en van haar onderwijzers
mogelijk maakt en den onderwijzers verder be
dreigt met een verbod van onderwijsgeven ge
durende ten hoogste twee jaar, wanneer het be
lang der openbare orde dit eiseht. Naast de
communistische schoolactie, die als deze geheele
politieke beweging in opzet en methode duidelijk
het kenmerk draagt van haar uitheemschen
(Russischen) oorsprong, vraagt nog dc aandacht
het uit de meer nationalistische en godsdienstige
stroomingen in de inheerasche maatschappij

voortgekomen initiatief tot schoolstichting. Hier
aan danken het aanzijn de Jnvaanseh-nationalistische zgn. Taman-Siswo-scholcn van den be
kenden volksleider Suwardi Surijaningrat (gewe
zen balling uit het Douwes Dekker trio) en de,
evenals deze vooral in Midden-Java voorkomen
de scholen der modern-Islamitisclie vereeniging
Mohammadijah, waarvan de oprichting tot op
zekere hoogte ook is te beschouwen als een reactie
op het veldwinnend Christelijk confcssioneele
onderwijs.
In de organisatie der o n d e r w ij sinspectie kwam een belangrijke verbetering
doordat de drie organen der lager onderwijsin
specties in nauw verband met elkaar werden
gebracht. Wel werden de drie verschillende corp
sen voor onderscheidenlijk het Europeeseb (en
Holl. Chin.) onderwijs, het Holl.-Inl. cn het Inl.
onderwijs gehandhaafd, maar de ressorten cn
standplaatsen werden zoodanig geregeld, dat een
voortdurende samenwerking tusschen de ver
schillende inspecteerendc ambtenaren mogslijk
gemaakt is, welke bovendien nog wordt bevor
derd door het voorschrift dat de scholen met
Nederlandscli als voertaal ook door andere dan
de eigen inspectie-ambtenaren mogen worden
bezocht. Aldus wordt geleidelijk de samensmel
ting voorbereid van de Europeesche en Hollandsch-Inlandsche inspecties.
§ 3. Diverse a 1 e m e e n e o n d e rwerp e n. Onder de middelen tot verhooging
van de opvoedende cn algemeen vormende waar
de van het onderwijs kreeg de handenarbeid een
plaats in de belangstelling der overheid. Eind
1921 werd de gewezen onderwijzer Adolf in
dienst gesteld als ambtenaar voor den handen
arbeid, met de taak de invoering van dit vak
voor te bereiden door organisatie van het onder
wijs in handenarbeid aan de opleidingsini’ichtingen voor onderwijzers, en verder door propagan
da en demonstraties de belangstelling voor dit
nieuwe vak onder de onderwijzers aan te kweeken.
De lichamelijke opvoeding heeft zich thans een
blijvende plaats veroverd in het onderwijs
systeem. De belangstelling voor het onderwijs in
lichaamsoefeningen neemt hand over hand toe,
zoowel onder leerkrachten als ouders. Niet alleen
op alle opleidingsscholen voor onderwijzers, maar
ook op tal van lagere scholen is de Zweedsche
gymnastiek (sport en spel) onder de gewone
leervakken opgenomen. Door samenwerking
tusschen de beide depai'tementen van Onderwijs
en Oorlog werd een doeltreffende organisatie
verkregen, welke het mogelijk heeft gemaakt de
militaire gymnastiek-en sportschool te Bandoeng
tevens te benutten voor de vorming van gymnastiekonderwijzers voor de schooljeugd. Vee! mede
werking in haar streven om de lichamelijke op
voeding algemeen ingang te doen vinden ont
vangt de Regecring van den te Bandoeng zete
lenden Bond voor lichamelijke opvoeding en zijn
vertakkingen op andere plaatsen. Onder groote
belangstelling werd in 1924 de eerste tienkamp
gestreden tusschen groepen leerlingen van de
verschillende kweek- en normaalscholen op Java,
waarvoor de Gouverneur-Generaal een wisselbeker had uitgeloofd.
Iluishoudonderwijs voor meisjes (blz. 92 L'ecl
III). Van de beide door het Gouvernement in het
leven geroepen cursussen in huishoudelijke vak
ken voor lndo-Europccsche meisjes bleek die te
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Jogjakarta een succes, terwijl de leergang te
Bandoong na een kwijnend bestaan geleid te
hebben, aan de bezuiniging ten offer moest val
len. Van particuliere zijde wordt voor de belangen
van deze meisjes gezorgd door industriescholen
te Batavia en Soerabaja en huishoudscholen met
internaten te Malang en Ambarawa van de „Vereeniging tot oprichting van jonge-vrouwenscholen”. Al deze inrichtingen genieten subsidie van
• het Land. Voor de inspectrice van het onderwijs
in huishoudelijke vakken bleef verder een uitge
breide taak weggelegd op de kweek- en normaal
scholen voor Inlandschc onderwijzeressen, de
lagere meisjesscholen en de particuliere huishoudleergangen, verbonden aan Inlandschc meisjes
scholen.
Internaalvjezen. Terwijl de bemoeienis der
overheid met de huisvesting en verpleging der
leerlingen zich vroeger in hoofdzaak beperkte
tot de instandhouding van internaten als integreerend onderdeel van het onderwijs aan bepnaldc vakscholen (voor onderwijzers, bestuurs
ambtenaren, rechtskundigen en artsen), drongen
de voortschrijdende behoeften haar deze taak
uit te breiden over andere takken van onderwijs.
Niet door oprichting van openbare kosthuizen,
doch door ondersteuning en aanmoediging van
het particulier initiatief, wilde de Regeering in
deze aangelegenheid in ruimere mate voorzien.
Vooral bij het zich sterk uitbreidend voortgezet
onderwijs deed zich hoe langer hoe meer de be
hoefte gevoelen aan een betere verzorging van
de met de huisvesting zoo nauw samenhangendc
buitenschoolsche opvoeding der leerlingen. Tot
dat doel brachten belangstellende particulieren
bij gelegenheid van de herdenking van het 300jarig bestaan van Batavia een groote som gelds
bijeen, waarmede de „Jan Pietersz. Cocn-Stichting” in het leven werd geroepen, die in 1923 haar
speciaal daartoe gebouwd internaat voor jongens
van alle landaarden te Batavia kon openstellcn,
na tevoren reeds met haar financicelen steun de
totstandkoming van een gelijksoortig internaat
voor meisjes te hebben mogcljjk gemaakt. Deze
kosthuizen ontvangen vorder financicelen steun
van het Land, waarvoor in 1921 een speciale sub
sidieregeling het licht zag. Een ambtenaar voor
het internaatswezen werd ingesteld, doch moest
na korten tijd weer worden opgeofferd aan den
bezuinigingsdrang, welke mede oorzaak was, dat
de subsidicering van do hierbedoelde internaten,
waarvan enkele ook op andere plaatsen waren
verrezen, zeer moest worden beperkt.
Schoolgeld en studiebeurzen. Als rechtstreeksch
uitvloeisel van de bezuinigingspolitiek werden in
1922 de schoolgelden over de geheele linie met
gemiddeld 50 % verhoogd om korten tijd later
voor sommige soorten van scholen nog meer te
worden opgevoerd, terwijl deze heffing tevens
nieuw werd ingevoerd op inrichtingen, als do
kweek- en normaalscholen, die tot dusver daar
van waren vrjjgebleven. In den laatsten tijd is
echter weer een tendenz-merkbaar om het peil,
althans voor do minimum-tarieven, tot beschei
dener afmetingen terug te brengen, zooals inmid
dels bij hot Inlandsch lager onderwijs reeds had
plaats gevonden. Om tegemoet te komen aan de
belangen van groote gezinnen is eon rogeling
getroffen, waardoor voor meer kinderen uit óén
gezin, ook voor zoover zij andere scholen (open
bare of bijzondere) bezoeken, afloopendc tariovon

worden berekend. Do tarieven zijn overigens
progressief en worden berekend over het belas
tingplichtig inkomen van ouders of verzorgers.
Behalve op de zgn. eerste Europeesche scholen
en de Holl.-Inl. en Holl.-Chin. scholen, kunnen
kinderen van on- en minvermogenden kosteloos
lager onderwijs genieten. Afzonderlijke voor
schriften regelen de vrijstelling van betaling en
vermindering van schoolgeld en de kosteloozo
verstrekking van boeken en leermiddelen ten
behoeve van leerlingen van middelbare (ook
Mulo-) en technische scholen.
Aan de royale verstrekking van studiebeurzen
kwam een einde door het aanleggcn van een
strenger maatstaf bij de beoordeeling van studieaanleg en gegoedheid. De beurzen bedragen voor
de inrichtingen van voortgezet onderwijs (met
uitzondering van de hoogere burgerscholen) ten
hoogste / 000 en voor studie in Nederland / 800
’s jaars.
Leermiddelen. Een onschadelijke en in menig
opzicht zelfs nuttige bezuinigingsmaatregel was
de vervanging van de verstrekking van school
boekjes in eigendom door een in bruikleen.
I. LAGER ONDERWIJS.
§ 4. Het Westerse h lager onderwijs,
gelijk de in het offieieelo spraakgebruik ge
ijkte verzamelterm voor hot lager onderwijs
met Nederlandsch als voertaal luidt, onderging
een groote uitbreiding, met name het Holl.-Inl.
en Holl.-Chin. onderwijs. Bedroeg in 191S het
aantal scholen 4G6 met 75.785 leerlingen, uit.
1924 waren deze cijfers gestegen tot 597
scholen en 112.000 leerlingen, waaronder niet
minder dan 80.900 leerlingen van Chineeschen en
Inlandschen landaard.
Een nieuw schooltype werd in 1921 aan de drie
bestaande soorten toegevoegd. Deze „schakelschool" genoemde inrichting, waarvan de eerste
bij wijze van proef te Bandoeng en Padangpandjang werden opgericht, beoogt de „missing link”
tot stand te brengen tusschen het Inlandsch lager
onderwijs en het Westersch onderwijs, met name
het Mulo. Zij tracht dit doel te bereiken in een
leertijd van 5 jaar, aansluitend op de derde klasse
van een Inlandschc school. Bij de toelating heeft
een strenge selectie onder de leerlingen plaats.
Do geheele organisatie draagt overigens nog een
voorloopig karakter; de resultaten van de eerste
proefneming kunnen trouwens eerst in 1926 be
kend zijn. Het aantal schakelscholen heeft zich
intusschen tot 17 uitgebreid, waaronder 5 parti
culiere.
Bij het Europeesch lager onderwijs werd, in na
volging van hetgeen in Nederland was geschied,
het Fransch van het leerplan der zgn. eerste
scholen afgevoerd. De organisatie der Europee
sche school maakte het onderwerp uit van studie
in den Onderwijsraad, welk college een uitvoerig
schema ontwierp voor een schoolvorm, waarbij
de beide laagste klassen van de tegenwoordige
lagere school in een „kindorhof” zouden worden
vereenigd met do fröbel- of bewaarschool. Tot
verwezenlijking van deze plannen is het nog niet
gekomon. Wel word in 1920 de bewaarschoolonderwijzeres tot do lagero school toegelaten in
de voorklasso, waarmede voor het eerst deze leer
kracht haar intrede deed bij hot openbaar onder
wijs.
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Het tekort aan personeel bij het Westersck
lager onderwijs nam in 1920 en 1921 zulke
afmetingen aan, dat een oogenblik zelfs ernstig
werd overwogen om Duitsche en Vlaamsche
onderwijzers, na een korte opleiding in Nederland,
naar Indië uit te zenden. Hiertegen rees echter bij
het Europeesch publiek zulk een tegenstand, dat
van het plan moest worden afgezien. Geleidelijk
verbeterde de toestand vanzelf, naarmate een
grooter aantal Inlandsche en Cliineesche onderwijzers van de hoogere en Hollandsch-Chineesche
kweekscholen beschikbaar kwam ter vervanging
van Europeesche leerkrachten. Thans kan de
personeelsvoorziening weer vrij normaal genoemd
worden, behalve dan dat naar verhouding het
aantal vrouwelijke leerkrachten nog te groot is.
Het groote aanbod van onderwijzeressen, dat
thans de .vraag ver overtreft, maakte het mogelijk
de uitzending van deze leerkrachten uit Neder
land geheel stop te zetten. Door de aanstelling
van onderwijzeressen voor twee derde van den
normalen schooltijd (mogelijk op groote scholen
met zwaar bezette lagere klassen, die om elf
uur naar huis worden gezonden) en dienover
eenkomstig op twee derde van hetnormalesalaris,
kon een aanmerkelijke bezuiniging worden ver
kregen.
Voor de particuliere scholen kwam in 1924 een
nieuwe subsidieregeling tot stand, die alle scho
len voor Westersch lager onderwijs bestrijkt. De
subsidieverbetering, waarvan reeds werd gerept,
beteekende voor de Europeesche scholen een
verhooging van dooreengenomen 40 % en voor
de beide andere groepen van 30%. Een afzonder
lijke regeling werd in het leven geroepen voor
Europeesche scholen verbonden aan liefdadig
heidsgestichten (weeshuizen en derg.). Deze kun
nen aanspraak maken op volledige vergoeding
der kosten.
De leergangen van het Nederlandsch Verbond
(zie Deel III, blz. 120 § 54) namen een groote
vlucht onder de werking van een in 1919 uitge
vaardigde speciale subsidieregeling. Door onvol
doende centrale leiding ontaardden verschillende
dezer plaatselijke cursussen in baatzuchtige
ondernemingen van de onderwijzers, waar het
peil van het onderwijs te wenschen over liet.
Dit, gevoegd bij de noodzakelijkheid van bezuini
ging op ’s Lands uitgaven, leidde tot een reorga
nisatie, waarbij met vermindering van de subsi
dies betere waarborgen werden verkregen voor
een deugdelijken opzet van deze leergangen, voor
de instandhouding waarvan voortaan meer offer
vaardigheid van de daarbij belanghebbenden
wordt gevorderd. Het gevolg hiervan is geweest,
dat een groot aantal leergangen, die aan de
strengere eischen niet konden beantwoorden,
moesten worden opgeheven. Slechts 25 bleven
voortbestaan.
§ 5. Inlandse!) lager onderwjjs.
In de organisatie der Inlandsche 2e klasse-scholen
kwam eenige wijziging door de invoering van ge
splitste schooltijden in de beide laagste klassen,
welke maatregel — in verband ook met een kleine
verschuiving van vakken in het leerplan — ten
goede is gekomen aan een betere aansluiting met
het volksonderwijs, terwijl daarmede ook rechtstreeksche voordeelen werden bereikt door be
sparing op personeelsuitgaven. Ging de overgang
van een leerling van de vaksschool naar de 2e
klasse-school vroeger steeds gepaard met een

jaar verlies, doordat het getuigschrift der drie
jarige volksschool hem slechts recht gaf op plaat
sing in de 3e klasse cener volledige school, door
de vermelde reorganisatie van het leerplan der
2e klasse-school eenerzijds en door verbetering
van het leerplan der desaschool anderzijds, is de
mogelijkheid geschapen van een normalen overgang. Aldus wordt de 2e klasse-school in haar
gedaante van twee ü driejarige vervolgschool een
zuiver verlengstuk van de volksschool, waar
mede het perspectief is geopend van een geleide
lijken uitgroei van het lager onderwijs voor de
groote massa naar de zesjarige lagere school, die
als standaard op het oogenblik zeker nog boven
de verlangens en behoeften van deze massa uit
gaat. Het aantal 2e klasse- en vervolgscholen is
in de laatste zes jaren gestegen tot 2114 met
259.700 leerlingen.
Volksonderwijs. Van oordeel dat het tempo van
uitbreiding der desascholen te langzaam ging en
nauwelijks voldoende was om den bevolkings
aanwas bij te houden, laat staan het levende
geslacht binnen den kortst mogelijken tijd vol
ledig van lager onderwijs te voorzien, gaf de
Regeering in 1919 den stoot aan een krachtige
uitbreiding van het aantal scholen door royale
verstrekking van bijdragen voor den bouw en
inrichting der schoolgebouwen. Op deze wijze
gelukte het in elk der jaren 1920 en 1921 onge
veer 1000 nieuwe scholen op Java en Madoera
in het leven te roepen. Na dien nam het accres
weer sterk af als gevolg, eensdeels van het feit,
dat het Gouvernement onder den drang der
tijdsomstandigheden het beginsel van plaatselijke
medebekostiging weer strenger moest toepassen,
en anderdeels van de geringe medewerking, die
van de bevolking werd ondervonden. Een nieuw
stelsel van kostenverdeeling tusschen Gouverne
ment en plaatselijke gemeenschap werd bij de
begrooting voor 1922 aangenomen. Het berust
op de volgende beginselen. Voor rekening van
het Gouvernement komen de onderwijzerssalarissen volgens een vastgestelde standaardschaal
(/ 22.50 tot / 40 voor een schoolhoofd en / 17.50
tot / 30 voor een hulponderwijzer) benevens toe
lagen (voor de helft door de desa te dragen),
wanneer de leerkrachten een hoogere bevoegd
heid bezitten dan het eenvoudige diploma van
volksonderwijzer. Voor rekening van de desa
blijven de gebouwen, hun inrichting en de leer
middelen, doch bij wijze van extra-steun aan
minder draagkrachtige gemeenschappen, kan het
Gouvernement bijspringen door het verleenen
van, al dan niet rentedragende bouwvoorschotten
en (of) door verstrekking van de leermiddelen
tegen verminderden prijs of kosteloos. Het aantal
openbare volksscholen is thans aan gegroeid tot
10.545 (waarvan 7647 op Java en Madoera) met
701.600 leerlingen.
Het blijkt hoe langer hoe meer, dat met de uit
breiding van het volksonderwijs langzamerhand
de grens bereikt is, tot waar op voldoende mede
werking en belangstelling van de bevolking zelve
mag worden gerekend. Met uitzondering van
enkele streken (Próanger en Kedoe) kan niet ge
zegd worden, dat op Java het volksonderwijs
reeds dermate in de inheemscho maatschappij
heeft wortel geschoten, dat de voorwaarden voor
een kraehtigen natuurlijken groei vervuld zijn.
De betrekkelijke onverschilligheid, waarmede de
groote massa nog tegenover elke goed bedoelde
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poging staat, die beoogt haar op te heffen uit den
toestand van analphabetismc, werd duidelijk ge
demonstreerd door het volslagen fiasco vnn do
met enthousiasmeen onder veel blijken van belang
stelling van do zijde der Inlandsehc intcllcctueelen begonnen actie van het A. B.C.-comité
(analphabetisme-bestrijdingscomitó), om te ko
men tot een wijd verspreide organisatie van
cursussen in lezen en schrijven voor volwassenen.
Particulier onderwijs. Na veeljarige beraadsla
ging met vertegenwoordigers van de Zending,
kwam in 1924 eindelijk een nieuwe algemeene
subsidieregeling voor het Inlandsch lager onder
wijs tot stand, welke de sedert 1906 bij de onder
wijsvoorziening van Overheidswege gevolgde be
ginselen voortaan ook aan het particulier schoolinitiatief tot richtsnoer voorschrijft (blz. 123, Deel
III). Een toelichting, tevens leidraad voor de
bestuurs- en inspectieambtenaren, geeft een uit
voerige uiteenzetting van doel en strekking der
nieuwe regeling, waarbij den ambtenaren o. m.
wordt voorgehouden, dat op het gebied van het
onderwijs de belangen van Regeering en Zending
samengaan en dat de laatste, door haar organisa
tie en werkkrachten in dienst te stellen van een
taak, die anders geheel op de schouders der Over
heid zou komen te rusten, het algemeen belang
dient en daarom voor haar schoolarbeid ten volle
aanspraak mag maken op den zedelijken en materieelen steun van de Regeering en van haar or
ganen. Concurrentie tusschen de openbare en
bijzondere school dient daarom zooveel mogelijk
te worden vermeden; de ervaring (met name
in Manado) heeft duidelijk geleerd, dat deze
mededinging licht kan leiden tot een schadelijke
opdrijving van de kosten van hetonderwijs boven
de draagkracht van de inheemsche maatschappij.
Het aantal gesubsidieerde scholen steeg tot 2541
met 146.000 leerlingen.
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS.
ij 6. H o o g e r e burgerscholen. De
inrichting van de H.B.S. onderging, in navolging
van Nederland, cenige verandering. Het eind
examen werd nis staatsexamen afgeschaft en
vervangen door een schoolexamen. Een nieuwe
toelatingsregeling kwam tot stand, berustende
oj) een speciaal onderzoek naar dc mate van
kennis van het Nederlandsch. De drang naar
deze inrichtingen, hoewel eenigszins getemperd
door den groei van het Mulo, bleef groot en leidde
tot de oprichting van filiaal-scholen bij de H.B.S.
te Batavia, Bandoengen Soerabaja. Op hot voet
spoor van Nederland zal aan sommige lioogere
burgerscholen (te beginnen met die te Semarang)
een literair-economischo afdeeling worden ver
bonden. Met betrekking tot het particulier mid
delbaar onderwijs valt te vermelden, dat de sub
sidies van het Land aanmerkelijk verbeterd wer
den en dat de Carpontier Alting-Stichting, naast
haar driejarige II. B. S. voor meisjes, eon ook
alleen voor meisjes bestemde school mot vijfjari
gen cursus opriohtte. In den laatsten tijd wordt
vun particuliere zijde veel belangstelling aan den
dag gelegd voor oprichting van een lyceum. Plan
nen tot het verbinden van eon klassieke afdeeling
aan de ovenbedoelde vijfjarige H. B. S. der G. A.Stichting, die alsdan ook voor jongens toeganke
lijk zal zijn, verkeoren in een vergevorderd sta
dium van voorbereiding.
Supplement.
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Middelbare
Algemeene
§ 7.
School. De plannen tot stichting van een
specifiek Indische inrichting van voorbereidend
hooger onderwijs (Deel lil, blz 92 § 3) werden in
1919 verwezenlijkt door de opening van de eerste
V. II. O.-afdeeling B der A. M. S. (wis- en natuur
kunde) te Jogjakarta. Daarmede ging gepaard
een aanpassing van de Mulo-scholen (wier naam
werd veranderd in Mulo-afdeelingen der A.M.S.)
aan haar nieuwe bestemming van onderbouw
der V. H. O. afd. Reeds een jaar later werd de
Westersch-klassieke Afdeeling AII te Bandoeng
geopend, waarmede voor het eerst in Indic ge
legenheid werd gegeven tot het ontvangen van
schoolonderwijs in het Latijn. De oprichting van
een Oostersch-letterkundige afdeeling AI is in
voorbereiding voor 1926.
Aan de V. II. O.-afdeeling B te Jogjakarta
wordt onderwijs gegeven in dezelfde vakken als
op de II. B. S. met vijfjarigen cursus in de drie
hoogste klassen worden onderwezen, met uit
zondering van Fransch (facultatief) en met toe
voeging van een of meer Inlandsehc talen (facul
tatief). Het eindexamen, waarvan reglement en
programma zijn vastgesteld bij Ind. Stb. 1922
no. 175, geeft dezelfde rechten als dat van de
H. B. S. met vijfjarigen cursus, zie Ind. Stb. 1919
no. 161.
Het leerplan van de afdeeling A II te Bandoeng
omvat Latijn, Antieke cultuur, Nederlandsch,
Fransch, Engelsch, Hoogduitsch (facultatief),
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Staatsinrichting,
Volkshuishoudkunde, Wis- en natuurkunde,
Scheikunde, Plant- en dierkunde, Teekenen en
Kunstgeschiedenis, zie Bijblad no. 10099. Het
einddiploma is ten aanzien van de daarmede ver
kregen rechten gedeeltelijk gelijkgesteld met het
einddiploma van een gymnasium, bedoeld in art.
11 der Hooger Onderwijswet (Ned. Stb. 1923 no.
47). Hot geeft toelating tot de juridische facul
teiten der Universiteitcn in Nederland, en met
een aanvullend examen in Griekseh bovendien
tot de theologische en literaire faculteiten en
tot do vereenigde faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte betreffende
de studie van den Oost-Indischen Archipel.
§ 8. Het Meer Uitgebreid Lager
O n d c r w ij s ontwikkelde zich in weinige jaren
tot een krachtigen loot van den onderwijsstam.
Naarmate het Westersch lager onderwijs zich
uitbreidde steeg ook de vraag naar Mulo, het
geen leidde tot een sterke vermeerdering van het
aantal inrichtingen. Verspreid over een zestiental
plaatsen op Java en zeven in de Buitengewesten,
mogen dc 35 Mulo-afdeelingen, wier aantal nog
telken jaro toeneemt, zich in een grooten toeloop
van leerlingen verheugen, dank zij de ruime
perspectieven, welke het eindgetuigschrift der
school opent. Hoewel hot meerendeel dezer scho
len door het Gouvernement werd opgericht (23
van de 35), begint ook het particulier initiatief
steeds meer belangstelling voor dezen tak van het
onderwijs aan den dag te leggen, vooral sedert in
1922 dc subsidieregeling aanzienlijk werd ver
beterd.
In den laatsten tyd verheffen zich steeds meer
stemmen tegen het leerplan der oponbure Muloinrichtingon. Aangodrongon wordt op een diffe
rentiatie van het onderwijs naar de onderschei
dene behoeften van hen, die zich met eindonder
wijs tevreden stellen, en van leerlingen, die zich
22
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voor hoogere studie willen voorbereiden en daar
toe ook de vermogens toonen te bezitten. Het
vraagstuk is thans in studie bij den Onderwijs
raad. Aan de particuliere scholen is intusschen
op dit punt groote vrijheid van beweging gelaten,
zoodat zij haar onderwijs meer kunnen inrichten
op de belangen en behoeften van een bepaalde
bevolkingsgroep, met name de Europecsche trek
kersgezinnen. Door naast het Engclsch ook
Fransch en Duitsch te onderwijzen en het leer
plan zooveel mogelijk parallel te doen loopen met
dat van de drie laagste klassen der hoogere bur
gerschool, kunnen deze particuliere inrichtingen
in belangrijke mate tegemoet komen aan de be
langen van trekkersgezinnen in de Buitengewes
ten, die althans hun voor de H. B. S. bestemde
kinderen langer dicht bij huis kunnen houden.
Met een dergelijk doel werd onlangs te Médan een
particuliere Mulo-afdeeling opgericht, die'feitelijk
liet karakter eener driejarige hoogere burger
school draagt. Vermelding verdient eindelijk, dat
het eindexamen als staatsexamen plaats maakte
voor schoolexamens en sclioolverklaringen; het
recht tot het uitreiken daarvan kan ook aan
particuliere scholen worden verleend.
III. HOOGER ONDERWIJS.
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§ 9. Met de plechtige opening op 3 Juli 1920
van de Technische Hoogeschool te Bandoeng (Deel
III, blz. 100 § 12) deed het hooger onderwijs voor
het eerst zijn intrede in Indie. Gesticht door het
te Amsterdam zetelend Koninklijk Instituut voor
Hooger Technisch Onderwijs en ruim gesteund
door het Land, dat de helft der exploitatiekosten
vergoedde, en door de gemeente, die een uitge
strekt terrein ter beschikking stelde, heeft de
inrichting aan de eerste verwachtingen ruim
schoots voldaan. Zij telt thans een kleine honderd
studenten en leverde in 1924 na een studieduur
van vier jaar de eerste civiel-ingenieurs ten getale
van 12 af. In October van datzelfde jaar werd de
school door haar stichter aan het Land overge
dragen. Het onderwijs omvat voorshands nog
slechts één faculteit, die der weg- en waterbouw
kunde. Het diploma geeft voor de plaatsing en
bevordering in ’s Lands dienst dezelfde rechten
als het ingenieursdiploma van Delft.
Een t weede stap op het gebied van het hooger
onderwijs werd gedaan met de oprichting op 28
October 1924 van de Rechtshoogeschool te Bata
via. Volgens het plan van haar organisator, Prof.
P. Scholten, is de studie ingericht op een vier
jarigen duur. Na twee jaar studie wordt een
eenigszins afgerond geheel van propaedeutische
kennis verkregen, uitdrukking vindend in een
candidaatsexainen, waaraan een afzonderlijk
civiel effect zal worden verbonden. Eén jaar na
dien kan het eerste gedeelte van het doctoraal
examen worden gedaan. Tot zoover is de studie
voor allen gelijk, maar daarna splitst zij zich in
vier richtingen, uitloopende op even zoovele doc
torale examens, t. w. een strafrechtelijk, een pri
vaatrechtelijk, een staatsrechtelijk en een sociologisch-economisch doctoraal. Aan het doctoraal
diploma is het civiel effect verbonden voor juri
dische of administratieve functies. Het studieplan
vertoont overigens veel overeenkomst met dat
voor de Indologische en Indisch rechtskundige
studierichtingen volgens het Nederlandsch Aca
demisch iStatuut. Ten behoeve van studenten, die

bij hun voorbereidende opleiding geen onderwijs
in het Latijn hebben ontvangen, wordt deze taal
aan de hoogeschool gedoceerd door een lector.
Volgens den eersten opzet van de Indische Regeering zou de hoogeschool ook gelegenheid bieden
om Europecsche bestuursambtenaren op te lei
den, doch van dit plan moest worden afgezien.
De oprichting van een medische hoogeschool ver
keert in een vergevorderd stadium van voorbe
reiding. Door een daartoe ingestelde commissie
werd reeds in 1922 een plan hiervoor uitgewerkt,
doch een definitieve beslissing werd hieromtrent
nog niet genomen.
Met de ongeveer gelijktijdige overneming van
de Technische Hoogeschool door het Land en
oprichting van de Rechtshoogeschool kreeg de
eerste wettelijke organisatie van het Indisch ho.oger onderwijs haar beslag. De op het voetspoor
van de Nederlandsche Hooger onderwijswet uit
gevaardigde Hooger onderwijs-ordonnantie na
overleg met den Volksraad vastgesteld, houdt
rekening met een lateren uitgroei van de verschil
lende hoogescholen tot een Indische universiteit.
Voor de bestuursinrichting van de hoogescholen
is een van den Nederlandschen afwijkenden vorm
gevonden. Elke hoogeschool heeft haar eigen
college van curatoren, waarin de wetenschappe
lijke staf der faculteit vertegenwoordigd is met
twee leden. Aan den presidcnt-curator is een
zekere mate van zelfstandigheid gegeven, terwijl
het dagelijksch beheer grootendeels in handen is
gelegd van den voorzitter der faculteit. Een
secretaris der hoogeschool, door den GouverneurGeneraal benoemd, staat hem en het Curatorium
in hun taak ter zijde. Beide hoogescholen kregen
het jus promovendi, waarvan de Technische
Hoogeschool intusschen gebruik heeft gemaakt
om het eerste doctoraat honoris causa toe te ken
nen aan Dr. J. W. Ijzerman, uit erkentelijkheid
voor het zeer groote aandeel, dat deze verdienste
lijke ingenieur als lid in den Raad van Beheer
van het Koninklijk Instituut voor hooger tech
nisch onderwijs in de oprichting der hoogeschool
heeft gehad.
IV. VA K- EN NIJ VERHEIDSONDER WIJS.
A. Opleiding van leerkrachten. (Zie Deel II I,
hoofdstuk VI, blz. 113 e. v., en hoofdstuk VIII,
blz. 12G).
§ 10. Leerkrachten voor het VV es
te r s c h lager onder w ij s. In de regeling
van de opleiding van onderwijzers voor de Euro*
pcesche lagere school kwamen geen essentieele
veranderingen. Nu het bezoldigingsvraagstuk,
waarvan in § 49 van deel III werd gerept, een
oplossing gevonden heeft in de nieuwe algemeene
bezoldigingsregeling voor Landsdienaren, mag
verwacht worden dat de Regeering weldra haar
inzichten en plannen zal bekend maken over de
opleiding van evenbedoelde onderwijzers aan
kweekscholen, die ook bestemd zullen zijn voor
de vorming van Inlandsche en Chincosche leer
krachten, onderscheidenlijk voor het HollandsohInlandsch en het Hollandsch-Ghineesch onderwijs
(het veelbesproken plan der kweekscholen voor
alle landaarden). In afwachting van een einde
lijke beslissing omtrent dit netelige vraagstuk,
heeft het particulier initiatief zich de opleiding
vooral van mannelijke Europeesche leerkrach
ten in een volledige kweekschool aangetrokken.
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Deze kweekschool werd in 1922 door de IndoEuropeesche Schoolverecniging te Bandoen" op
gericht. Zij trok dadelijk een groot aantal leer
lingen, waaronder de meisjes tot dusver echter
de meerderheid blijven vormen. De inrichting
geniet subsidie op den voet van de daarvoor gel
dende regelen (Deel III, blz. 12G § 69). De subsidie
bij wijze van premie voor eiken geslaagden candidaat werd verdubbeld en op ƒ 1000 gebracht.
Een tweede hoogcre kweekschool kwam tot
stand naast de oudere inrichting te Poerwaredja;
deze werd opgericht te Bandoeng en mede open
gesteld voor Mulo-abiturienten.
Het aantal gewone kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers steeg van 9 tot 16 (waaronder l
voor meisjes en 3 particuliere), terwijl de oplei
dingsduur met één jaar kon worden verminderd
en dus thans 4 leerjaren telt.
De eerste openbare kweekschool voor fröbel
onderwijzeressen kwam in 1919 te Bandoeng tot
stand. Zij is toegankelijk voor meisjes van alle
landaarden, die een school voor Westersch lager
onderwijs met vrucht hebben doorloopen. De
leerduur is vier jaar. De gediplomeerden worden
geplaatst aan voorklassen van Europeesehe,
Holl.-Inl. en Holl.-Chin. scholen. Van particu
liere zijden worden zoodanige scholen met Lands
subsidie onderhouden te Semarang (Van Deventerschool) en te Mendoet (onder leiding van
R. K. zusters).
§11. Leerkrachten voor het In
lands c li lager onder w ij s. Met de af
schaffing van de examens voor kweekcling en
hulponderwijzer (§ 46, Deel III) kwam tevens een
einde aan het bestaan van de normaalcursussen
(§ 44). De onderwijzers voor het Inlandsch lager
onderwijs worden thans in hoofdzaak opgeleid
aan een tweetal soorten van opleidingsinrichtingen, nam. de leergangen voor de opleiding van
volksonderwijzers en de normaalscholen. Alleen
een beperkt aantal wordt bovendien geleverd
door de hooger besproken kweekscholen. Het
aantal openbare normaalscholen onderging een
groote uitbreiding en bedraagt thans 21, waar
onder o alleen voor meisjes. Het aantal opgeleide
leerkrachten is hierdoor in sneller tempo toege
nomen dan de behoefte, zoodat sedert ccnige jaren
een overcompleet van dergelijke onderwijzers is
ontstaan, hetwelk tot beperkende maatregelen
dwong bij de toelating van nieuwe leerlingen. Op
enkele meisjes-normaalscholcn wordt het Nederlandsch als leervak onderwezen. Tegen de invoe
ring van dit vak op de jongens-seholen heeft do
Regeering zich steeds gekant, ondanks sterken
aandrang van Inlandsche zijde.
Voor de particuliere opleidinp van Inlandsche
leerkrachten kwam een nieuwe voordecligcr sub
sidieregeling tot stand. Het aantal van de daar
voor bestemde onderwijsinrichtingen bedraagt
18, waaronder 3 kweekscholen met Nederlandsch
als voertaal.
§ 12. Leerkrachten voor het
voortgezot en middelbaar onderw ij s. Terwijl vroeger in Indië geen onderwijsbe
voegdheden voor het middelbaar onderwijs kon
den worden behauld, is hierin in 1922 verandering
gekomen door de instelling en afneming van exa
mens voor do middelbare akten Wiskunde KJ en
Engelseh A. Voor de eerstgenoemde akte heeft
zelfs gedurende korten tijd een gesubsidieerde
opleidingscursus bestaan, verbonden aan de
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Technische Hoogeschool. Nieuwe Middelbare ak
ten werden ingesteld voor: Land- en Volken
kunde, Archaeologie en Geschiedenis van den
Oost-Indischen archipel, Maleisch, Javaansch en
Soendaneesch. De examens worden afgenomen te
Leiden, waar aan de Universitcit ook de beste
gelegenheid tot voorbereiding daartoe bestaat.
In 1920 kwam te Batavia tot stand een Gouvornements Instelling ter bevordering van de ken
nis van Inlandsche talen en van de land-en volken
kunde van Nederlandsch-Indië, met het tweeledig
doel om, primo leiding en voorlichting te geven
(gedeeltelijk door schriftelijke cursussen) bij de
studie van Europeesehe en Inlandsche leerkrach
ten voor lagere onderwijsakten in de genoemde
vakken (zie § 38, Deel III) en secundo het onder
wijs in de inlieemsche talen op de Mulo-scholen te
organisceren en daaraan leiding te geven. De in
stelling wordt beheerd door een directeur, die
eenige uitgekozen Inlandsche leerkrachten te
zijner beschikking heeft.
B. Opleiding voor administratieve en rechter
lijke functies.
§13. Opleidingsscholen voor I nlandsche ambtenaren (§18 blz. 103,
Deel III). De reorganisatie van deze inrichtingen
tot zuivere vakscholen, aansluitend op het Mulo,
kreeg nog niet haar beslag. Wel kon de voorbe
reidende afdeeling van 2 jaar, bestemd voor leer
lingen van de Hollandsch-Inlandsche scholen
worden opgeheven, terwijl de hoogste of 2e af
deeling rechtstreeks toegankelijk werd gesteld
voor Mulo-abiturienten.
§ 14. Rechtsschool. Door een wijziging
der Hooger onderwijswet en do zeer vrijgevige
houding van den Leidschen Academischen Se
naat werd aan abituriënten der Inlandsche rechts
school in 1919 de gelegenheid geopend om met
vrijstelling van het candidaats-examen zich aan
de Universitcit te bekwamen voor den Nederlandschen Meesterstitel... Hiervan werd op ruime
schaal door belanghebbenden gebruik gemaakt
en ook van niot-Inlandschc zijde ontstond een
drang naar dezen nieuwen en zooveel gemakkelij
ker toegangsweg tot dcNederlandsche rechtsfacul
teit. Dit leidde tot de openstelling van de Rechts
school voor alle landaarden, nadat te voren reeds
enkele Europeanen en G'hineezen als extraneï tot
het eindexamen waren toegelaten. Na de opening
van de Rechtshoogeschool te Batavia heeft deze
middelbare vakschool voor rechtskundigen feite
lijk haar „raison d’être” verloren, zoodat in be
ginsel tot haar opheffing is besloten. De eerste
afdeeling kon inmiddels reeds geleidelijk worden
opgeheven door de candidaten rechtstreeks te
recruteeren uit degenen, die een Mulo-school met
goed gevolg hadden doorloopen.
§ 15. Cursus voor den Bureaudiens t. Ter verbetering van het gehalte van
het in de lagere en middelbare rangen werkzame
kantoorpersoneel werd door de gemeente Batavia
een avondcursus opgericht, aan welken dit perso
neel een aan de praktijk van het werk aansluitende
voortgezette vorming ontvangt. Aan het eind
diploma van den cursus zijn bijzondere voordeelen verbonden voor de aan Lands- en gemeentekantoren werkzame cursisten. De leergang wordt
door het Land gesubsidieerd en mag zich in een
voortdurenden grooten toeloop van candidaten
verheugen.
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C. Opleiding van medici en geneeskundige hulp
krachten.
§ 16. De inrichting van de beide artsensc holen (§19 blz. 105, Deel III) bleef in hoofd
zaak ongewijzigd. Met de geleidelijke opheffing
van de voorbereidende afdeelingen is een begin
gemankt. Jongelieden in het bezit van een eind
diploma Mulo-school of gelijkwaardig getuig
schrift kunnen rechtstreeks tot de vakafdeeling
Avordcn toegelaten. De raden van bestuur Averden
opgehe\Ten en A'crvangen door commissies van
toezicht,benoemd door denGouATerneur-Gencraal.
Voor het dagelijksch bestuur Avorden de directeu
ren bijgestaan door de leeraarsA’ergadering.
§ 17. In 1919 AA-erd te Batavia opgericht een
leergang voor de opleiding van
analysten e n controleurs voor
de volksgezondheid, aansluitend op de
Mulo-scholen. De opleiding duurt drie jaar. Als
hoofd fungeert een leeraar-apotheker, die het
onderAvijs regelt in overleg met den directeur van
het geneeskundig laboratorium en den inspecteur
pharmaceut.
§18. De apothekersassistenten
school te Batavia, A'oortgekomen uit een in
1918 bij Avijze van proef ingestclden leergang,
geeft in een tweejarigen cursus, aansluitend op
het lager onderAvijs met Nederlandsch als AToertaal, een opleiding tot het Staatsexamen voor
apothekersassistent.
§ 19. Op inhcemschen grondslag staat de o pleiding Aran mantr i-Ar e r p 1 e ge r s e n
verpleegsters, laboranten, vroedvrouwen en m a n t r i s voor de v’ o 1 k sgezondheid, welke plaats vindt aan GouArernements, locale en particuliere ziekeninrich
tingen, A?oor zooA*er deze daarvoor door den hoofd
inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen
Dienst geschikt Avorden geacht.
D. Nijverheidsonderwijs, (aanv. §§ 12, 13, 33,
en 61, Deel III).
§ 20. Het nijA'erheidsonderAvijs, dat vroeger ge
deeltelijk onder het Departement ATan LandbouAv
ressorteerde, Averd in 1920 AA-eder in zijn geheel bij
het Departement van Onderwijs ondergebracht en
onder toezicht gesteld van een inspecteur van het
technisch onderAvijs. Ingesteld werd een permanen
te „Commissie van voorlichting inzake het tech
nisch en ambachtsonderAvijs”, die tot taak heeft
voeling te houden met de diensten en lichamen,
welke hun personeel van de A'erschillende tech
nische en ambachtsscholen betrekken, en verder
om den Directeur van OnderAvijs van raad en
A'oorlichting te dienen inzake de inrichting van
het nijverheidsonderwijs in zijn verschillende
geledingen. Een \ran de eerste ontwerpen, die
haar in studie werd gegeven, Avas de oprichting
van een middelbare technische school op de basis
van het Mulo. Een beslissing hieromtrent AA-erd
nog niet genomen.
§ 21. Door de oprichting te Bandoeng van een
nieuAve school (1920) steeg het aantal openbare
technische scholen tot vier. In de in
richting van het onderwijs kAvain weinig of geen
verandering. Het aantal leerlingen nam tot 1922
regelmatig toe en bedroeg in dat jaar 1674, doch
daarna- trad onder den inA'loed der malaise en de
daaruit voortvloeiende verminderde vraag naar
technische \A-erkkrachten een daling in tot 1405
einde 1924.
Technisch onderwijs Avordt verder gegeven, bc-

halve aan den ambachtsleergang te Batavia en do
particuliere technische school te Semarang (bei
de reeds behandeld in Deel III), aan een burger
avondschool, uitgaande van de gemeente Soerabaja en een technische avondschool van de verceniging Mangocnhardjo te Semarang. Beide inrich
tingen staan op lager peil dan de openbare tech
nische scholen.
§ 22. Een speciaal karakter draagt de aan de
Technische Hoogeschool verbonden particuliere
leergang tot opleiding van in
strumentmakers en glasblazers,
welke toegankelijk is voor jongelieden, die een
lagere school met Nederlandsch als voertaal met
vrucht hebben doorloopen. Als leerkrachten fungeeren de chef-instrumentmaker en chef-glasblazer van de Hoogeschool.
§ 23. Tot het nijverheidsonderwijs dient ook
gerekend de door den „Bond van geëmployeerden
bij de Suikerindustrie” te Soerabaja in het leven
geroepen Suikerschool. In een, in twee
afdeelingen gesplitsten cursus geeft zij een oplei
ding tot suikerchemist, volgens de eischen, ge
steld voor het zgn. syndicaatsexamen. De cursus
duurt vijf maanden (gedurende den stillen tijd in
de industrie) en wordt in hoofdzaak bezocht door
reeds in de suikerindustrie werkzame personen.
Onder bepaalde voorwaarden kan de school aan
spraak maken op Lands subsidie.
§ 24. Ambachtsonderwijs op in
heems c h c n grondslag. Het aantal scho
len met driejarigen leergang bleef onveranderd
(drie). Aan de scholen te Batavia en Semarang
werd een leergang verbonden voor chauffeurwerkman. De uitbreiding van het Inlandsch
ambachtsonderwijs geschiedt hoofdzakelijk door
oprichting van scholen met tweejarigen leergang,
waarvan er thans 11 bestaan, die opgericht wer
den door het Land, verder één onderhouden door
de gemeente Bandoeng en 7 door zendingscorporaties. De meeste dezer scholen hebben een Europeesch vakonderwijzer aan het hoofd, doch in de
laatste jaren wordt de uitbreiding meer gezocht
in de richting van eenvoudige schooltjes onder
Inlandsche leiding en geregelde contróle van het
Europecsche hoofd eener naburige school.
E. Handelsonderwijs.
§ 25. De handelsschool verbonden
aan de P. II. S. (§ 22 Deel III) werd opengesteld
voor abituriënten van de Mulo-scholen, hetgeen
eenige speciale voorzieningen noodig maakte
voor leerlingen, die op de Mulo-scholen geen on
derwijs in Fransoh en Duitsch hebben genoten.
Het aantal inrichtingen voor het ontvangen
van handelsonderwijs vermeerderde met een door
de gemeente Semarang opgerichte en van Landswege gesubsidieerde lagere handelsschool, aan
sluitend op het lager onderwijs met Nederlandsch
als voertaal. Het onderwijsprogramma is verdeeld
over een leertijd van drie jaar.
De voorziening in de behoefte aan lager han
delsonderwijs op inhcemschen grondslag, aan
sluitend op het Inlandsch lager onderwijs, maak
te een onderwerp van studio uit in den Onder
wijsraad. Maatregelen werden op dit gebied nog
niet genomen, behoudens de instelling van een
akte van bekwaamheid voor het geven van lager
handelsonderwijs, bestemd voor personen in het
bezit van Europecsche onderwijsbevoegdheden
en van een onderwijsakte voor den kleinhandel,
die speciaal gedacht is voor Inlandsche onder-
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wijzers, ten einde aldus geleidelijk te komen tot
een organisatie van eenvoudig-handelsonderwijs
op inheemsclien grondslag.
F. Zeevaartkundig onderwijs.
§ 2G. De cursus voor de zeevaart
kunde (§ 23 Deel 111) werd in 1922 van de Prins
Hendrik-school losgemaakt en als afzonderlijke
onderwijsinstelling overgebracht aan boord van
een speciaal daarvoor ingerichten Gouverncmentsstoomer. Hiermede ging gepaard een verkorting
van den tweejarigen opleidingstijd tot één ja ar,
hetgeen door de gecombineerde theoretische en
practischc vorming aan boord mogelijk werd ge
maakt. Voor de aldus gewijzigde zeevaartkundige
opleiding bleek van den aanvang af meer lief
hebberij bij den Indischen jongen te bestaan, zoodat de vraag vrij regelmatig het beperkt aantal
plaatsen overtreft. Ook deze opleiding onder
vindt de gevolgen der malaise, welke een vermin
derde vraag naar nautisch personeel heeft mede
gebracht.
G. Landbouwonderwijs.
§ 27. De op Westerschen grondslag staande in
richtingen bleven beperkt tot de in i d d e 1 b ar c landbouwschool te Buitenzorg (§ 20
Deel III) en de cultuurscholen te Soekaboemi en Malang (§ 1*1 Deel III). De aan deze
scholen verbonden voorbereidende afdeelingen
konden worden opgeheven, zoodat het vakonder
wijs thans rechtstreeks aansluit, respectievelijk
op het Mulo en het lager onderwijs met Nederlandsch als voertaal. Het toelatingsexamen voor
de technische scholen is ook geldig voor de cul
tuurscholen.
§ 28. De Inlandse he landbouw
scholen (§30 Deel III) werden omgezet in
landbouwbedrijf scholen, waarbij de practischc
werkzaamheden op den voorgrond treden. In
enkele gewesten van Java worden landbouwcursussen gegeven door speciaal daarvoor opgeleide
desaonderwijzers, die hun opleiding hebben ont
vangen aan tweejarige namiddagcursussen, ge
geven door landbouwlccrarcn.
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kosten, verbonden aan de buitcnlandsche ver
loven van bijzondere leeraren en onderwijzers,
voor de eerste groep tot de fractie van drie kwart
en voor de lnatstcn ten volle.
§ 31. De bezoldigingen (§ 49 Deel III)
zijn onlangs voor alle landsdienaren geheel her
zien. Zij bewegen zich voorde voornaamste groe
pen van leerkrachten tusschen de volgende gren
zen :
Inlandsche volksonderwijzers f 17.50—/ 40
Inlandsche hulponderwijzers
(niet opgeleid) ......
30
105
Inlandsche onderwijzers met
diploma normaalschool . .
40
135
Inlandsche onderwijzers met
diploma kweekschool . . .
75
200
Inlandsche onderwijzers met
diploma hoogere kweekschool - 110
350
Onderwijzers met hulpakte
E. L. O.....................................
180
500
Onderwijzers met hoofdakte
E. L. O.....................................
330
800
Onderwijzers met Mulo-akte - 430
950
Leeraren (halfbevoegd) . . .
950
350
Leeraren (volledig bevoegd) . - 400 — 1100
Hoogleeraren . .
. - 1200 — 1500
(Afgesloten 1 Juni 1925). ^
BALANGNIPA. De handelsplaats van dezen
naam ligt op 3 K.M. afstand van den mond der
Tangka-rivier; zij is door een verharden rijweg,
aan welks eindpunt het visschersdorpje Laréaréa is gelegen, verbonden met de reede. De baai
van Balangnipa, waarin de rivier van dien naam
uitmondt, biedt een goede ligplaats aan voor de
scheepvaart, evenals de baai van Tjampalagiang,
•beide in de ondcrafd. Balangnipasche en Binoeangsche benedenlanden (zie I, BALANIPA,
BALANGNIPA). In deze onderafd., met hoofd
plaats Tinamboeng (Controleur), loopt langs de
kust de grooto weg tusschen Madjéne, over Ba
langnipa, Pamboesoean, Tjampalagiang, Mapili
en Binoeang; verder zijn er slechts voetpaden
naar het binnenland, waarvan het pad langs de
Tjampalagiing-rivier het belangrijkste is.--'
V. OUDERWIJZEND PERSONEEL.
BOEGINEEZEN. Ten aanzien van het bestuur
over de Boegineezon (zie I, pag. 326, le kolom)
§ 29. Uitzending uit Nedorlan d' kan, zoowel voor rechtstreeks als voor niet recht
(§§ 47 en 71 Deel III) heeft thans nog alleen plaats
streeks bestuurd gebied, het ornamentschap of
het territoir van een gaoekang-stichting, dus het
van leeraren en leeraressen voor het middelbaar
onderwijs en van onderwijzers met hoofdakte. . complex van dorpen aan het hoofd waarvan de
Onderwijzeressen kunnen tegenwoordig volledig
bewaarder van de ornamenten staat, als terri
in ïndië worden gerecruteerd. Het aanbod van
toriale eenheid worden aangemerkt.
deze leerkrachten overtreft zelfs verre de vraag,
Bij de rcorganisatioVan het Inlandsche bestuur
in rechtstreeks bestuurd gebied is gestreefd naar
zoodat overwogen wordt de geheelo, hoofdzake
behoud van zelfstandigheid dier karaeng-, aroe-,
lijk uit dames bestaande groep van onderwijzers
opoe- of galarangschappen, en- zelfs zijn er weder
der 3e klasse (hulpaktebezitters), wier ambtelijke
hersteld, welke corst waren opgeheven gewor
positie geregeld is op den voet van uit Nederland
den, wanneer het bestaan er van in het bewustzijn
betrokken werkkrachten, over te brengen naar de
der bevolking was blyven voortleven. Wel echter
bezoldigingsschalcn, vastgesteld voor de zgn. ge
zijn soms twee of meer adatgemeonschappcn vermengde betrekking (door Europeanen en Inlan
eenigd tot één ressort, waarin de samenstellende
ders vervuld), waarin geheel kan worden voorzien
doelen hunno onderlinge onafhankelijkheid be
door aanwerving in Indië.
hielden; dit geschiedde als een gevolg van de
§ 30. Particuliere schoolbestuuitbreiding van do ressorten der Europeesche
r o n, die onderwijzers uit Nederland laten uit
bestuursambtenaren, waardoor vergrooting van
komen, krijgen de daaraan vei bondon kosten van
do Inlandsoho bestuursressorten mede nood
uitrusting en overtocht sedert onkcle jaron inte
zakelijk werd. Zulk een gecombineerd gebied
graal vergoed tot de bedragen, die bij uitzending
werd niet onder een adathoofd gesteld, doch
voor Gouvernemcnts rekoning zouden zijn vol
onder een daarvoor geschikt persoon, die zijn
daan. Voor de leeraren werd de fractionoele ver
gezag ontleende aan een aanstelling van het
goeding van drie vierde der kosten gehandhaafd.
Sedert 1920 vergoedt het Gouvernement ook do
Gouvernement en die dus gouvernoinentsambte-
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naar werd. Ook thans nog worden, waar de moge (tesang) worden bewerkt en bekend zijn als
galoeng akaroengeng; voorts de onbebouwde orlijkheid bestaat tot behoorlijke ontwikkeling,
namentsgronden, jachtterreinen enz., ongko ge
adatgcmeenschappen opgericht, met eigen genaamd, waar niet-onc^erkoorigen van den vorst
mcenschapskassen, waaruit de uitgaven worden
geen rechten hebben. I
bestreden en waarin de middelen ter dekking
BONÈ. Het landséhap Bonè (zie I, BONI)
vloeien, volgens jaarlijksche begrootingen, dio^
de goedkeuring behoeven van het Hoofd van .. /' is verdeeld in de orfderafdcelingen Bonè, Zuid
het gewest. De hoofden der adatgemecnschappen, ' Bonè en Noord Bonè. Het zelfbestuur wordt uitgeoefend, naar den Rcgeerings-almanak 1925
karaeng's en lagere hoofden, ontvangen uit die
voorloopig, door den lladat (Raad van landskassen een vaste bezoldiging, waardoor hunne
grooten), aan welken het in 1917 is opgedragen
wisselvallige inkomsten uit, niet zelden door
geworden, nadat in 1916 de verhouding tot het
usurpatie verkregen ornamentsvelden, pasarGouvernement geregeld is geworden bij de korte
heffingen (soesoeng pasara), adatboeten enz.
verklaring, welke vóór dien eerst niet werd ge
zijn komen te vervallen. De kassen staan onder
accepteerd (zie I, pag. 348, 2e kolom, slot).
beheer van zoogen. beheerscommissie’s, onder
Grondbezit. Het ornament (zie III, ORNAleiding van den plaatselijk besturenden ambte
MENTSCHAP, RIJKSSIERADEN) is eigenaar
naar.
vandegrondrechten; erisgeen grond welke buiten
In het niet rechtstreeks bestuurde gebied
eenig ornaments-beschikkingsrecht staat. Als
staat aan het hoofd van een ornamentsehap de
bewaarder der ornamenten voerden de vorsten
karacng, met den soelewatang als ornamenthet beheer en geschiedt dit tegenwoordig door
schapsbestuurder. Sommige van zulke ornamenthet zelfbestuur, dat in de plaats is getreden der
schappen zijn vereenigd tot een bond onder be
vroegere vorsten, namens de gemeenschap. In
stuur van een bondsraad of hadat, met één der
de van gouvernementswege ingestelde districten
■ornamentschapslioofden als bondsvorst en diens
en onderdistricten delegeert het zelfbestuur dit
soelewatang als bondssoelewatang. Zulke bonden
recht van beheer aan de districts- en onderhebben zich ook wel weer vereenigd tot opperdistrictshoofden. De gemeenschap, die het
Tijken, onder uit den hemel neergedaalde vorsten,
nauwst is verbonden met de ornamenten, heeft
toemanoeroeng, gelijk het geval was met Bonè
het beschikkingsrecht over alle onbebouwde
en Loewoe. De hoofdvorst had voor zijn bestuur
een mede-regeerende hadat, een raad van in gronden binnen het ornamentsehap, welke nog
nooit ontgonnen zijn geweest (zie Adatrechtvloedrijke keurgrooten, naast zich.
bundeJLIX-,- rapport van den voormalige"n~CönWat het grondbezit betreft (zie I, pag. 330, le
kolom), geldt in Zuid Selébès de regel, dat er geen
tróleur van Barroe, O. M. Goedhart).
Indien iemands bezitrecht op gronden komt
grond bestaat, welke valt buiten eenig ornate vervallen door verwaarloozing of door vertrek
me ntsbeschikkingsrecht (zie ook bij BONÈ,
grondbezit); dit beschikkingsrecht toekent zich
uit het land, dan keert het terug tot het ornamentschap, welks bestuur het weder moet toe
vooral af in meer bevolkte streken, wijl daar
duidelijk blijkt, dat er geen beschikkingsrecht
wijzen aan een ander ornamentschapsgenoot, bij
op gronden toekomt aan het dorp. Evenwel slijt
voorkeur een nabestaande van den vorigen be
hier en daar dit ornamentsrecht eenigszins af;
zitter; zoo geschiedt ook indien bezitrecht
grondbezit in een ander ornamentsehap dan
vervalt door overlijden van iemand, die geen
waarbinnen iemand woont is mogelijk, grondererfgenamen nalaat/''
ving door lieden van elders en verpanding aan
SELÉBÈS EN ONDERHOORIGHEDEN (GOU
iemand buiten het ornamentsgebied zijn toege
VERNEMENT). In deel I, pag. 467, 2e
staan.
kolom, regel 20 e.v., is vermeld dat „de land
De ontginner krijgt recht van erfelijk vruchtge schappen Bocngkoe, Mori en Banggai, welke
bruik, hetwelk hij verliest indien hij niet naar
„vroeger deel uitmaakten van Ternate .thans
behooren voldoet aan zijn kassoewiang (zie I, pag.
„ingevolge Ind. Stb. 1907 no. 367 onder Celebes
330, le kolom); tegenwoordig is het toegestaan,
„en Ond. ressorteeren”. Bij Ind. Stb. 1924 no. 365
dat een plaatsvervanger wordt gesteld, die deze
isTjepaald geworden, dat het gebied van de onverplichtingen waarneemt. Het recht van
derafdeelingen Banggai en Bocngkoe en Mori
vruchtgebruik kan worden verhuurd, wegge der afdeeling Oost-Selóbès van het gouverne
schonken of verpand, maar niet verkocht; doch
ment Selébès en Onderhoorighcden van gemeld
deze overgang kan worden verboden door het
gewest wordt afgescheiden en toegevoegd aan de
districtshoofd indien dit meent, dat de nieuwe
residentie Mana.do./
vruchtgebruiker zijn kassoewiang niet zal niV-. y DRUKPERS. Déiin deel I blz. 642, 2e kolom,
komen of geen vervanger stelt.
'i-C ' 'gedane voorspelling, dat het strafrechtelijk ge
Zoolang vroegere bebouwing nog kenbaar is,
deelte van het drukpcrsrcgl. geheel zou komen
bijv. aan vruchtboomen, of wanneer vroegere
te vervallen bij de inwerkingtreding van het
bouwvelden reeds zijn vervallen tot woeste gron
nieuwe W. v. S., is slechts in zooverre in ver
den, zoolang de cultuur er van nog in de her
vulling gekomen dat, ingevolge art. 6 no. 15
innering der menschen is blijven voortleven,
der invoeringsord., de artt. 21 t/m. 27 op 1
gaat het bezitrecht niet verloren, tenzij er ge Januari 1918 zijn komen te vervallen, omdat
brek aan grond is;in dat geval houdt een bezitter,
deze eene plaats in liet nieuwe Strafwetboek
die zijn grond heeft verwaarloosd of verlaten,
gekregen hadden. Daarnaast zijn echter nog
alleen een voorkeurrecht.
enkele strafbare feiten in het drukpersregl. ge
Onder de gronden, welke in een bijzonderen
handhaafd en wel die vermeld zijn in de artt. 12,
rechtstoestand verkeeren (zie I, pag. 330, 2e
13, 19 en 29, waar strafbaar worden gesteld:
kolom) verdienen vermelding do ornamentsvel
in art. 12 de verspreiding van een drukwerk,
den bekend als galoong aradjang, in tegenstel niet voorzien van naain en woonplaats van
ling met de ornamentsvelden, welke in huur
drukker en uitgever;
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in art. 13 do nict-toczcnding binnen 24 uur
na de verschijning van een in N.-L uitgegeven
drukwerk aan het hoofd v. pl. best., in wiens
ressort het drukwerk verschijnt;
in art. 14 de weigering van plaatsing der
beantwoording van een in een drukwerk ver
schenen persoonlijken aanval, gissing of beoordecling; en
in art. 29 de openlijke oproep en uitnoodiging
om bij te dragen tot betaling van geldboeten
of van gerechtskosten, verbeurd wegens een
drukpersdelict.
Reeds enkele maanden later werd nog eene
verandering in het systeem der berechting van
drukpersdelicten gebracht door eene redactie
wijziging van art. 31, welke aan de eenige in
Indië nog bestaande afwijking van de in Neder
land geldende wijze van berechting dier delicten
een einde maakte.
Immers werd bij K.B. van 4 Februari 1918,
no. 01 (Ind. Stb. 1918, no. 269, j°. 544) uit de
le zinsnede van dat art. gelicht de bepaling,
dat elke vervolging op grond van de voorschrif
ten van het drukpersregl. berecht zou worden
door de raden van justitie. De reden dier wijzi
ging moet gezocht worden in de omstandigheid,
dat men algemeen van oordeel was dat het doel,
pm door de berechting der drukpersdelicten
door de raden van j ustitie éénheid van rechtsspraak
te bekomen, in geenen deele bereikt was en dat
aan die regeling daarentegen ernstige bezwaren
verbonden waren, in verband met de vaak zeer
vertraagde berechting der bij de met werk over
laden raden aangebrachte drukpersdelicten en
van de dikwijls verre afstanden van het rechts
college van de woonplaatsen der verdachten en
getuigen. De wel eens geuite vrees, dat de Inlandsche en Chincescho pers de afschaffing der
competentie dor raden als eene achteruitzetting
zouden gevoelen, is ongegrond gebleken.Speciaal
van de zijde der pers was zoo vaak afgegeven op
het „gewrocht der duisternis”, dat ze de competentiewijziging als een logische consequontie
van do nieuwe wetgeving heeft aanvaard.
Sedert 1 Januari 1918 worden derhalve de in
het W. v. S., on sinds 1 Oct. d.a.v. mode de in het
drukpersregl. vermelde drukpersdelicten berecht
door den rechter van den delinquent (politie
rechter, landraad dan wel raad van justitie), over
eenkomstig de algemeenc bepalingen van hotrcgl.
op de rechterlijke organisatie^'
LEENINGEN. A. Landsleeningon. Op do
in deel II vermelde gcldleeningcn, 1915, 1916 en
1917 zyn in de jaren 1919 toten met 1924 nog
twaalf leeningen gevolgd. Volledigheidshalve
worden ten aanzien van do drie eerstgenoemde
hieronder nog enkele bijzonderheden mede
gedeeld.
Do leening 1915 uitgegeven in stukken
van / 1000, / 500 en / 100 (met coupons per
1 April en 1 October) tegen een koers van 97
p(Jt., is verdeeld in 25 seriën, achtereenvolgens
aangeduid met do letters A tot en met H en J tot
on met 52,-olk groot / 2.500.000. De seriesgewijze
aflossing geschiedt jaarlyks op 1 April van ieder
jaar, te beginnen met 1916; in de maand Februari
wordt bij loting de serie aangewezen, welke a pari
zal worden afgelost. Vóór 1 April 1925 was de
leening niet vatbaar voor conversie of versterkte
aflossing.
Van de leening 1916 (resp. 1 9 17),
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zijn de schuldbewijzen (van t 1000, / 500 en / 100)
met coupons per 1 Mei en 1 November, a pari af
losbaar op 1 Mei van ieder jaar, te beginnen met
1917 (1918), tot een bedrag van tenminste het
1/40 gedeelte van de geleende som, dus resp.
/ 2.000.000 en / 1.250.000. Jaarlijks worden in de
maand Maart vooraf bij loting de stukken aange
wezen, welke zullen worden afgelost. Tot 1 Mei
1921 (1922) was de leening niet vatbaar voor con
versie of versterkte aflossing. De koers van uit
gifte der leening 1916 bedroeg in Nederland 994
pCt. en in Nederlandsch-Indië 101} pCt., en van
de leening 1917 99£ pCt.
Leening 1919, groot 180 millioen gulden,
werd in Augustus 1919 uitgegeven in Nederland
en in Nedcrlandsck-Indiè, krachtens de Nederlandsch-Indische Leeningwet 1919 (Ned. Stb. no.
280, Ind. Stb. 1919 no. 327 en 1920 no. 78), in 6
pCt. ’s jaars rentende stukken tegen den koers
van 1004 pCt.
De schuldbewijzen van ƒ 1000, f 500 en ƒ 100,
met coupons per 1 Januari en 1 Juli, zijn op 1 Juli
van ieder jaar, te beginnen met 1920, a pari aflos
baar tot een bedrag van ten minste hetl /40 gedeel
te van de geleende som, dus f 4.500.000. De aflos
baar te stellen stukken worden telken jare in de
maand Mei vooraf bij loting aangewezen. Tot 1
"Juli 1924 was deze leening niet vatbaar voor con
versie of versterkte aflossing.
Leeningen 19 2 1, A, B, C en D. Bij de
Nederlandsch-Indische Leeningwet 1921 (Ned.
Stb. no. 798, Ind. Stb. no. 4S3), aangevuld bij de
wet van 29 November 1922 (Ned. Stb. no. 607,
Ind. Stb. 1923 no. 83) is machtiging verleend tot
het te gelde maken van schuldbewijzen ten laste
van Nederlandsch-Indië, tot een nominaal be
drag van ton hoogste 250 millioen gulden, met be
paling dat zulks kon geschieden ineens tot het
gcheele bedrag, dan wel in gedeelten. Krachtens
deze machtiging zijn vier leeningen uitgegeven
t.w.:
Leening 1921 A (Min. beschikking 15
Juli 1921,2de Afdeeling, No.1; Nederl. Staatscou
rant van 15 en 16 Juli 1924, no. 136), groot 75 mil
lioen gulden in 7 pCt. ’s jaars rentedragende stuk
ken van / 1000, / 500 en ƒ 100, met coupons per 1
Maart en 1 September, werd in Juli 1921 in Ne
derland uitgegeven tegen een koers van 100 pCt.
Leening 1921 B. (Min. besch. 10 October 1921, 2de Afdeeling, No. 1 en van 2S Octobor,
2de Afdeeling, No. 4, Nederl. Staatscourant van
10 en 28/29 October 1921, nos. 196 en 210) groot
56 millioen gulden in 64 pCt. ’s jaars rentende
stukken van / 1000, ƒ 500 en / 100, met coupons
per 1 Maart en 1 September, werd in October
1921 uitgegeven inNederland en in NederlandschIndië, togen een koers onderscheidenlijk van
09 pCt. en 994 pCt.
De schuldbowijzen van deze beide leeningen
A en B worden op 1 September van ieder jaar na
1921, tot een bedrag van minstens het 1/40 ge
deelte van de gcheele leeningsom, a pari aflosbaar
gesteld, waartoe een jaarlykscho uitloting wordt
gehouden in do maand Juli. Tot 1 September 1926
zijn deze leeningen niet vatbaar voor conversie
en zullen de jaarlijksche aflossingen het 1/40 ge
deelte van de geleende som niet te boven gaan.
Leening 1921 C, groot 5 millioen pond
sterling in 6 pCt. ’s jaars rontegevende stukken
van £20, £ 100, £ 500 on £ 1000, met coupons per
15 Februari en 15 Augustus. Deze leening, welke
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in Januari 1923 werd uitgegeven, is ovirgenomen
door Hambros Bank Lid. en Lazard Brothers &
Co. Ltd. te Londen, Van het bedrag werd 4 millioen pond tegen den koers van 98 pCt. uitgegeven
te Londen en één milliocn pond overgedaan aan
de Nederlandsche llandel-Maatschappij, die deze
som in Nederland heeft geplaatst tegen een koers
van 96£ pCt. De leening loopt af in 40 jaren;
gedurende de eerste tien jaren heeft geen af
lossing plaats. Van 15 Februari 1933 af ge
schiedt terugbetaling van het uitstaand nomi
naal bedrag in 30 jaarlijksche termijnen, be
houdens de bevoegdheid der Regeering om op
15 Augustus 1933 of op eiken volgende coupondatum dat bedrag geheel of gedeeltelijk af te
lossen. De aflosbaar gestelde stukken worden
telkenjare bij loting te ’s-Gravenhage in de
maand December aangewezen.
Leening 1921 D, groot 25 millioen
dollar nominaal, in 54 pCt. ’s jaars rentegevende
stukken van S 1000 en $ 500, met coupons per 1
Maart en 1 September. Deze leening, te New
York in Februari 1923 uitgegeven tegen den
koers van SS pCt., is overgenomen door Guaranty Trust Company of New York. Zij heeft een
looptijd van 30 jaar; tot 1 Maart 1933 heeft geen
aflossing plaats, tenzij door inkoop van schuldbe
wijzen. Van 1 Maart 1934 af heeft jaarlijksche af
lossing plaats, telkens ten bedrage van het 1 /20ste
gedeelte der geleende som, hetzij na loting a
pari, hetzij door inkoop tot hoogstens pari.
L e e n i n g e n 1 9 2 2 A, B, en C. Bij de Nederlandsch-Indische dollarleeningwet 1922, (Ned.
Stb. 1921 no. 1455, Ind. Stb. 1922 no. 155) werd
machtiging verleend tot het te gelde maken in de
Vereenigde Staten van Amerika van schuld
bewijzen ten laste van Nederlandsch-Indië, tot
een nominaal bedrag van ten hoogste 100 millioen
dollar. Ingevolge deze machtiging zijn onderschei
denlijk in Januari, Maarten April 1922 de dollarleeningen 1922A, B en C, groot resp. 40, 40 en 20
millioen dollar nominaal, in G pCt. ’s jaars ren
tende stukken van $ 1000 en $ 500 uitgegeven
tegen een koers van onderscheidenlijk 944 pCt.,
94f pCt. en 964 pCt.
De leeningen zijn overgenomen en geplaatst
door Guaranty Trust Company of New York,
onder de namen „Dutch East Indies TwentyFive-Year External Six Percent Gold Bonds”
(dollarleening 1922A, met coupons per 1 Januari
en 1 Juli), en „Dutch East Indies Forty-Year
External Sinking Fund 6 % Gold Bonds” (dollarleeningen 1922B en C, met coupons per 1 Maart
en 1 September).
De looptijd der leening 1922A bedraagt 25 jaar.
Gedurende de eerste tien jaren (tot 1 Jan. 1933)
heeft geen aflossing plaats, doch is het Gouverne
ment uiteraard vrij de schuldbewijzen in te koopen. Van de op 1 Januari 1932 uitstaande schuld
bewijzen der leening zal op 1 Januari van elk jaar,
te beginnen met 1933, het 1/15de gedeelte — door
loting te New York vooraf aan te wijzen — a pari
worden afgelost, behoudens de bevoegdheid van
het Gouvernement om op 1 Januari 1932 en eiken
volgenden coupondatum tot aflossing a pari van
het geheele uitstaand leeningsbedrag over te
gaan.
De looptijd van de dollarleeningen 1922B en C,
bedraagt 40 jaar. 1 Maart van elk jaar, te begin
nen metl933,heeft aflossinga pari plaats van door
loting te New York aan te wijzen schuldbewijzen

tot een gezamenlijk beloop van het 1 /30ste gedeelte
van het op 1 Maart 1932 uitstaand bedrag. Overi
gens gelden voor vervroegde aflossing door in
koop enz., alsmede voor aflossing in eens (of ge
deeltelijk) op of na 1 Maart 1932, dezelfde bepa
lingen als voor de dollarlecning 1922A.
Leeningen 1 9 2 3 A, B, C en D, aangogaan krachtcns de Nederlandsch-Indische Lceningwet 1923 (Ned. Stb. no. 248, Ind. Stb
no. 292), waarbij de Minister van Koloniën werd
gemachtigd tot het te gelde maken — hetzij in
eens of bij gedeelten — van schuldbewijzen tot
een zoodanig beloop als noodig was ter verkrij
ging van eene som van ten hoogste ƒ 300.000.000.
Leening 1923 A,groot 65 millioen gulden
in 5 pCt. rentende stukken van / 1000 en / 500,
met coupons per 1 Juni en 1 December, is overge
nomen door een Nederlandsche bankiersgroep,
welke haar in Juni 1923 in Nederland uitgaf, met
gelegenheid tot inschrijving in Nederlandsch-Indië. De schuldbewijzen zijn op 1 Juni van elk
jaar, te beginnen met 1924, a pari aflosbaar tot
een beloop van tenminste het 1/40ste gedeelte van
hun totaal nominaal bedrag; geen conversie noch
versterkte aflossing mag plaats hebben vóór 1
Juni 1928.
Leening 1923 B, groot 6 millioen pond
sterling, in 5 pCt. ’s jaars rentende stukken van
£ 100, £500 en £ 1000 (coupons per 15 Januari en 15
Juli), is overgenomen en tegen een koers van 92
pCt. in Januari 1923 te Londen uitgegeven door
Hambros Bank Ltd. en Lazard Brothers & Co.
Ltd. De looptijd der leening bedraagt 40 jaar;
gedurende de eerste 10 jaren heeft geen aflossing
plaats. Van 15 Juli 1933 af geschiedt terugbeta
ling van het uitstaand nominaal bedrag in 30
jaarlijksche termijnen, behoudens de bevoegd
heid der Regeering om op genoemden datum of
op eiken volgenden coupondatum dat bedraggeheel of gedeeltelijk af te lossen. De aflosbaar
gestelde stukken worden telken jare bij loting te
’s-Gravenhage in de maand Mei aangewezen.
Leening 1923 C, („Dutch East Indies
Thirty Year External Sinking Fund 54% Gold
Bonds”), groot 25 millioen dollar,in 54 pCt. ’s jaars
rentende stukken van § 1000 en $500 (coupons
per 1 Meien 1 November), is overgenomen en in
November 1923 te New York tegen een koers
van 90 pCt. uitgegeven door de reeds genoemde
Guaranty Trust Company of New York. Deze
leening is aangegaan voor den tijd van 30 jaren.
De eerste 10 jaren wordt niet afgelost; daarna
heeft op 1 November van elk jaar, te beginnen
met 1934, aflossing plaats in 20 gelijke jaarlijk
sche termijnen, hetzij door voorafgaanden inkoop
tot hoogstens pari van schuldbewijzen, hetzij
door uitloting a pari, te New York. Het Gouver
nement kan op 1 November 1933 en op eiken
volgenden coupondatum, na tijdige aankondi
ging, het dan nog uitstaand bedrag ■geheel of ge
deeltelijk a pari aflossen.
Leening 1 9 2 3 D, groot 75 millioen gulden
is door dezelfde bankiersgroep overgenomen, wel
ke de leening 1923A kocht. De G pCt. rentende
schuldbewijzen van / 1000 en / 500 (coupons per
15 Maart en 15 September) dezer leening zijn in
Augustus 1924 in Nederland en in Ncderlandsch-Indië te gelde gemaakt tegen den koers onder
scheidenlijk van 97pCt. en 100 pCt. Do looptijd
der leening bedraagt 40 jaar. De schuldbewijzen
zijn op 15 September van elk jaar, te beginnen
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met 1925, a pari aflosbaar tot een beloop van ten
minste hetl /40stegedeelte van het totaal nominaal
bedrag dier schuldbewijzen. Vóór 15 September
1929 mag geen conversie of versterkte aflossing
plaats vinden. Jaarlijks worden de aflosbaar te
stellen schuldbewijzen bij loting in dc maand Juli
vooraf aangewezen.
Van dc leeningen 1915, 1916, 1917 en 1919
verjaren de aflosbaar gestelde schuldbewijzen na
10 jaar, van de overige guldensleeningen na 30
jaar.
Coupons en aflosbaar gestelde obligaties van de
guldensleeningen 1915, 1916, 1917, 1919, 1921A
en B, en 1923A en D, zijn betaalbaar te Amster
dam, ’s-Gravenhage en Rotterdam bij de Neder
landsche Handel-Maatschappij, de Ncderlandsch
Indische Handelsbank en de Nederlandsch-Indisclie Escompto-Maatschappij, te Batavia bij De
Javasche Bank. Bovendien zijn de coupons der
leening 1915 in Indië nog betaalbaar bij de Neder
landsche Handcl-Maatschappij, Factory, de
Ncderlandsch Indische Handelsbank en de Nederlandsch-Indiscke Escompto-Maatschappij.terwijl
de obligaties van de leeningen 1915, 1916, 1917
en 1919 ook betaalbaar zijn bij De Nederland
sche Bank te Amsterdam.
Coupons en obligaties der dollarleeningen
1921D, 1922A, B en C en 1923C zijn betaalbaar
te New York bij Guaranty Trust Company of
New York, die tevens Fiskaal Agent voor deze
leeningen is.
Coupons en obligaties der pondsterlingleeningen 1921C en 1923B zijn betaalbaar te Londen bij
Hambros Bank Limited en Lazard Brothers and
Co. Limited, zoomede, wat de coupons der lee
ning 1921C betreft, te Amsterdam bij de Neder
landsche Handel-Maatschappij.
De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de
verschillende geldleeningen, met vermelding van
enkele bijzonderheden, zie pag. 345.
B. Locale leeningen. Volgens het
3de lid van artikel 686 van het Indisch Regeeringsreglement (resp. van artikel 124 der Indi
sche Staatsregeling) kan ten laste van een gewest
of een gedeelte van een gewest geen gcldleening
worden aangegaan of gewaarborgd dan onder
voorbehoud van bekrachtiging van het daartoe

strekkend besluit bij eene ordonnantie. Luidens
punt e van het 1ste lid van artikel 36 der Locale
Radenordonnantie mag in besloten raadsverga
dering niet beraadslaagd of beslist worden over
het aangaan eencr locale leening. In leeningsbesluiten behooren volgens Regeeringsaanschrijving steeds de i’egeling der aflossing volledig vast
gelegd en de koers van uitgifte, althans de minimumkoers, aangegeven te worden, terwijl mede
als eisch pleegt te worden gesteld, dat wordt aan
getoond op welke wijze in den dienst der leening
zal worden voorzien. Aangezien de aflossingstermijn verband houdt met de bestemming der leeningsgeldcn mag hij nimmer de nuttigheidsduur
der leeningsobjecten overschrijden. In verband
hiermede is de aflossingstcrmijn als regel tot ten
hoogste 40 jaren beperkt,terwijl daarin geen wijzi
ging mag worden gebracht buiten bewilliging der
Regeering. Voor andere dan „buitengewone”
uitgaven mogen geen leeningen worden aange
gaan.
De Regeering heeft zooveel mogelijk bevorderd,
dat de locale ressorten zich zonder eenigen specialen waarborg voor soliditeit op de open markt een
eigen crediet zouden vormen. Om die reden heeft
ze alle verzoeken van die ressorten om rente en
aflossing hunner leeningen te waarborgen afge
wezen, doch is aan den anderen kant het beleggingsveld verruimd, doordat tal van instellingen
z. a. de Indische Weduwen- en Weezenfondsen,
de Wees-enBoedelkamers.de Indische Postspaar
bank, het Nederlandsche Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren en de Rijksverzekeringbank, de bevoegdheid erlangden om
ook het schuldpapier van die gebiedsdeelen in
den kring hunner beleggingen op te nemen.
Voorts pleegt de Indisèhe Regeering in hare goed
keuringsbesluiten van locale leeningen te verkla
ren, dat zy ook harerzijds toezicht zal uitoefenen
op de richtige uitvoering van den dienst der toegestane leening, door er voor te waken, dat op
elke begrooting van uitgaven van het betrokken
ressort de vereischte post voor rente en aflossing
der leening wordt gebracht en gehandhaafd.
De volgende tabel bevat een overzicht van de
verschillende leeningen der locale ressorten.

OVERZICHT VAN DE VASTE LEENINGSCHULDEN DER LOCALE RESSORTEN PER
ULTIMO 1924.

Nominaal
LeeningsNominale
gevoteerd
duur
rentevoet
bedrag
(jaren)

Geplaatst
bedrag

Afgelost
bedrag

Uitstaand
bedrag

Totaal.............../ 83.693.700

/ 64.716.200 / 5.610.820 / 59.105.380

I. Gemeenten . . / 76.196.700

/ 55.219.200 / 4.523.070 / 50.696.130

A.
Java en Madoera / 71.796.200

/ 51.366.200 / 3.611.320 / 47-754-880

Toelichtingen
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Nominaal
gevoteerd
bedrag

Batavia . .

Nominale
rentevoet

/ 20.700.000

n .

./

2.511.600

/

50.000
700.000
500.000
250.000
750.000
261.600

Geplaatst
bedrag

Afgelost
bedrag

Uitstaand
bedrag

Toelichtingen

/ 1G-700.000/ 1.224.000/ 15.176.000

/
700.000 4£ pCt.
- 4.500.000 5
- 2.000.000 6
- 5.000.000
- 6.000.000 7
- 1.000.000 0
- 1.500.000 6

Meester-Cornelis

Leeningsduur
(jaren)

30
35
10
40
40
35
35

/
700.000 /
- 4.500.000 - 2.000.000 - 5.000.000 - 2.000.000
- 1.000.000
- 1.500.000

217.000 /
136.000 800.00071.000 —
—
—
-

483.000 Ind. Stb. 1910 no. 666
4.364.000
„ 1917 no. 627
1.200.000
„ 1920 no, 734
4.929.000
„ 1921 no. 351
2.000.000
„ 1922 no. 527
1.000.000
„ 1924 no. 566
1.500.000
1924 no. 566

/

2*511.600/

100.000/

2.411.600

/
/

50.000 /
700.000 /
500.000
250.000
750.000
261.600

20.000 /
58.000
13.000

/

1.290.000/

113.500/

/

100.000 /
40.000 -

22.500 /
8.000

500.000
650.000

58.000
25.000

77.500 Ind. Stb. 1912 no. 609
32.000
„ 1916 no. 577
442.000
„ 1915 no. 644
625.000
„ 1922 no. 167

205.000 /

19.050 /

185.950

I

I

r

i

Buitenzorg. . . ./

1.290.000

/

100.000
40.000
500.000
650.000

Soekaboemi . .

/

6
5
6
6

pCt.

6

5
5
5
7

pCt.
II

20
40
20
20
40
12

40
40
60
40

205.000

/

9.000

30.000 Ind. Stb. 1916 no. 621
642.000
„ 1917 no. 624
487.000 tl
„ 1921 no. 164
250.000
„ 1922 no. 338
741.000
„ 1922 no. 356
261.600
„ 1924 no. 350

i:

1.176.500

i

!■

/

45.000 41 pCt.
70.000 6
90.000 7
i»

40
20
30

/

45.000 /
70.000 90.000

8.550 /
10.500 —

4.085.000/

140.000/

36.450 Ind. Stb. 1915 no. 416
59.500
„ 1921 no. 364
90.000
„ 1922 no. 122

:
Bandocng . .

/ 20.215.000

/

3.945.000

:
!

:

6

/

Tjerebon- ,. .

85.000
600.000
500.000
600.000
5.000.000
500.000
6.200.000
830.000
1.500.000
3.100.000
300.000
1.000.000

5

pCt.

'4

5
5
5
(3
6
6
6
7
6
6

/

600.000

/
/

200.000 6
600.000 6

pCt.
II

24
30
40
40
40
40
40
40
40
30
4
40

30
10

/

85.000 /
600.000 500.000 600.000 1.000.000-

16.000 /
79.000 22.000 15.000 8.000 -

300.000
1.000.000

69.000 Ind. Stb. no. 1910 597
521.000 „
„ 1913 no. 4
478.000 „
„ 1915 no. 684
„ 1917 no. 162
585.000 „
„ 1918 no. 632
992.000 „
„ 1920 no. 902
„
„ 1920 no. 905
„ „ 1921no.211
„
„ 1921 no. 350
„
1922 no. 461
„ 1923 no. 629
300.000 „
„ 1924 no. 549
1.000.000 „

/

600.000/

46.550/

553.450

/

200.000 /
400.000

46.550 /
—

153.450 Ind. Stb. 1917 no. 745
400.000 „
„ 1924 no. 481

:
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Nominaal
gevoteerd
bedrag

-

Nominale
rentevoet

Leeningsduur
(jaren)

Geplaatst
bedrag

Afgelost
bedrag

Uit staand
bedrag

Toelichtingen

i

/

Tegal

Pekalongan . . . /

;
'.
•;
!

/

175.000 /

30.000 /

145.000 Ind. Stb. 1916 no. 723

225.000 6

30

/

225.000 /

49.000 /

176.000 Ind. Stb. 1916 no. 589

/

8.500.000 /

603.000 /

7.897.000

/
-

2.000.000 /
2.000.000 500.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

192.000 /
332.000 18.000
20.000
28.000 13.000

1.808.000
1.668.000
482.000
980.000
1.972.000
987.000

210.000

/

210.000

/

120.000
90.000

/

120.000 Ind. Stb. 1921 no. 166
90.000 „ „ 1922 no. 285

/

225.600 /

51.800 /

173.800

/
/

15.000 /
9.600 /
7.000
16.000
160.000
18.000

9.000 /
9.600
5.500
3.500
17.000
7.200

6.000 Ind. Stb. 1909 no. 490
„ 1910 nó. 596
1.500
„ 1914 no. f586
12.500
„ 1917 no. 643
143.000
„ 1918 no. 754
10.800
„ ' 1920 no. 504

/

605.000 /

30.000 /

575.000

8.500.000

/
-

2.000.000
2.000.000
500.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000

Salatiga . .

1

35

Semarang . ... f

-

.
:

175.000 5è pCt.

~~

pCt.

44 pCt.
5
6
6

n6

40
30
40
40
40
40

-

210.000

—

/

■

120.000 7
90.000 7

pCt.

35
35

Ind. Stb. 1911 no. 340
„ „
1915 no.590
„ 1920 no. 417
„
„
1921 no.481
„ „
1921 no.482
„ 1922 no. 709

‘■:

n
Magelang . ... f

225.600

/
ƒ

15.000
9.600
7.000
16.000
160.000
18.000

i
!?

:h

51 pCt.

15

H „

10
14
32
30
10

5J „
5J „
5
6

1
Madioen................./

605.000

:

ii

/

Madjakerla. . . . /

300.000 6
80.000 7
225.000 7

pCt.

40
30
30

/

300.000 /
80.000
225.000

30.000 /
—
—
-

270.000 Ind. Stb. 1920 no. 328
80.000
„ 1921 no. 467
225.000
„ 1924 no. 459

135.000 7{ pCt.

20

. /

135.000 /

6.750 /

128.250 Ind. Stb. 1923 no. 588

Soerabaja . ... f 14.000.000

/
-

3.000.000 5 pCt.
5.000.000 7J „
6.000.000 6

60
40
40

/ 14.000.000/

831.000/ 13.169.000

/
-

3.000.000 /
5.000.000
6.000.000

676.000 /
71.000 84.000 -

/

114.000/

43.920/

70.080

/

100.000 /
14.000

40.000 /
3.920 -

60.000 Ind. Stb. 1916 no. 33
10.080 II
„ 1917no.717

2.324.000 Ind. Stb,
4.929.000
„
„(
5.916.000
I

1916 no. 430
1921 no. 464
1922 no. 606
1923 no. 226

!
Kediri

1

/

114.000

/

100.000 6
14.000 C

pCt.

„

20
25

I
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Nominaal
gevoteerd
bedrag

Blitar

/

Malang................. /

Nominale
rentevoet

75.000 0

pCt.

Locningsduur
(jaren)

20

1.750.000

/

Geplaatst
bedrag

33.750 /

/

1.450.000 /

249.000/

/

150.000 /

27.273

55

400.000 44

55

400.000

72.727

30
30
20

200.000
400.000
300.000

54.000
. 95.000

„

. . . /

220.000

Uitstaand
bedrag

75.000 /

150.000 44 pCt.

500.000 5
400.000 G
300.000 7

Pasoeroean

'Afgelost
bedrag

/

t

f

349

/

Toelichtingen

41.250 Ind. Stb. 1915 no. 462

1.201.000

122.727 Ind, Stb.{ 1913 no. 264
1915 no. 115
1913 no. 264
327.273
- ( 1915 no. 736
200.000
1918 no. 247
346.000
1920 no. 42
205.000
1922 no. 357

/

220.000 /

30.000 /

190.000

/

170.000 /
50.000

30.000 /
/

140.000 Ind. Stb. 1918 no. 840
50.000
„ 1921 no. 363

30.000 Ind. Stb. 1919 no. 509

;

:
/

Prabalingga . . , /

170.000 5
50.000 7

40.000 6

pCt.

pCt.

34
10

20

/

40.000 /

10.000 /

B. Buitengewesten / 4.400.500

/

3.853.000 /

911.750/

2.941.250

Padang

/

700.000 /

42.000 /

658.000

/

300.000 /
400.000

10.000 /
32.000

290.000 Ind. Stb. 1917 no. 751
368.000 „ „ 1920 no. 30

I!

I

/

700.000

/

300.000 6
400.000 6

pCt.

30
25

;
:
i

Palómbang

. .

/

530.000

f

80.000 6
450.000 5

/

80.000 /

36.000 /

44.000

/

80.000 /

36.000 /

44.0001 Ind. Stb. 1915 no. 675
„ 1919 no. 315

;

I

Mé.lan

!

Peinat angsiuntar

pCt.

/

1.075.000

/
-

75.000 44 pCt.
1.000.000 voor de
eerste 5 j.
7% daar
na 7% of
hoogstens
8%

/

519.500

/

120.000
52.000
250.000
97.500

6
6
6
6

pCt.
II

20
35

25
20

20
20
20

/

1.075.000 /

80.500 /

994.500

/
-

75.000 /
1.000.000

30.500 /
50.000

44.500 Ind. Stb. 1911 no. 440
„ 1921 no. 459
950.000 „

/

422.000 /

105.500 /

/

120.000 /
52.000 250.000 -

30.000 /
13.000
62.500

316.500

90.000 Ind. Stb. 1918 no. 584
„ 1919 no. 71
39.000
„ 1920 no. 15
1S7.500
„ 1920 no. 18

:'

?!
'
:
;

I

r

'=
'=
|
_

m

_
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Nominaal
gevoteerd
bedrag

Makassar

Leeningsduur
(jaren)

165.000

Tandjoengbalai. . /

Tebingtinggi

Nominale
rentevoet

Geplaatst
bedrag

Afgelost
bedrag

Uit slaand
bedrag

/

165.000 /

137.200 /

109.200
28.000

/

/

130.000 6
35.000 7

pCt.

25
10

/

130.000 /
35.000

. . ƒ

53.000 7

pCt.

20

/

53.000 /

5.300 /

/

1.358.000 /

505.250 /

/

. ... f

1.358.000

ƒ

28.000
500.000
360.000
275.000
80.000
115.000

:

3.2 pCt.

17

5

40

28.000 /
500.000
360.000 -

6
7
6

25
5
20

275.000
80.000
115.000

II. Gewesten ... ƒ 9.497.000

Banten

ƒ

Batavia

/

650.000

/

150.000 5
500.000 6

50.000 7

/

pCt.

20

19.750
33.500
360-000
44.000
48.000

/

Toelichtingen

27.800

20.S00 Ind. Stb. 1920 no. 500
„ 1922 no. 448
7.000

47.700 Ind. Stb. 1923 no. 55

852.750

S.250 Ind. Stb. 1908 no. 212
„
1917 no.314
466.500 „
231.000
32.000
115.000

„
„
„

„
1919 no.542
„
1920 no.913
„
1921 no.737
„ 1923 no. 522

9.497.000/ 1.087.750/ 8.409.250

/

50.000 /

2.500 /

/

650.000/

150.000/

/

150.000 /
500.000

150.000

47.500 Ind. Stb. 1923 no. 247

>i
500.000

■

i

1
.
,
::

1’reanger Regent
schappen . . .

pCt.
20

3.200.000

/
-

500.000 4£ pCt.
2.700.000 7i „

40

25

500.000

/

3.200.000/

135.000/

/
-

500.000 /
2.700.000 -

95.000 /
40.000 -

/

400.000 /

170.000 /

/

100.000 /

40.000 /

Ind. Stb. 1921 no. 342
„
„ 1924 no. 74

3.0G5.000

405.000 Ind. Stb. 1912 no. 458
2.000.000 »»
„ 1921 no. 049

1

Tjerebon

. .

.
;

/

400.000

/

100.000 G

pCt.

300.000 6

20
8

300.000 -

130.000

230.000

60.000 Ind. Stb. 1916 no. 341
170.000

„

1921 no. 362
„ 1924 no. 494

i
Pekalongan

. . . /

500.000 7

pCt.

30

/

500.000

/

500.000 Ind. Stb. 1921 no. 764

/

600.000

/

600.000

/

120.000
480.000

/

120.000 Ind. Stb. 1922 no. 717
„ 1924 no. 404
480.000

i

:
;

Kedoe

/

600.000

/

120.000 7 pCt.
480.000 6£

■

i

t

30
47

'i

Nominaal
gevoteerd
bedrag

Nominale
rentevoet

Lecningsduur
(jaren)

Geplaatst
bedrag

Afgelost
bedrag

1:!
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Uitstaand
bedrag

Toelichtingen

ï
G00.000 5

Semarang

pCt.

25

/

G00.000 /

85.000 /

515.000 Ind. Stb. 1918 no. 238

s;
/

Soerabaja

/

Ivcdiri

I
:
:;
:
;

Pasoeroean

300.000 .5
200.000 6
500.000 7

/

957.000

/

37.000
40.000
130.000
750.000

/

Madioen

1.000.000

. . . /

pCt.

/

1.000.000 /

50.900 /

949.100

/

300.000 /

17.900 /

200.000 500.000 -

13.000
20.000

281.200 Ind. Stb. 1914 no. 7S2
187.000
„ 1920 no. 5SO
480.000
„ 1923 no. 98

/

957.000 /

172.350 /

30
20
20
20

/

37.000 /
40.000
130.000
750.000

20.350 /
20.000

48
29
20

:
.
!•

784.650

SI

58.500
73.500

16.650 Ind. Stb. 1913 no. 341
„ 1914 no. 715
20.000
„ 1915 no. 5S9
71.500
676.500 11
„ 1917 no. 570

'Ü
J
:

5
6
6
5

pCt.

200.000 7

pCt.

20

/

200.000/

20.000/

180.000 Ind. Stb. 1921 no. 705

550.000 4 J pCt.

57

/

550.000 /

100.000 /

450.000 Ind. Stb. 1913 no. 204

/

00.000 /

34.000 /

26.000

15
15

f

30.000 /
30.000

18.000 /
16.000

12.000 Ind. Stb. 1910 no. 4SS
„ 1916 no. 576
14.000 „

20

/

80.000 /

28.000/

52.000 Ind. Stb. 1919 No. 738

;

■

ff

!i!
Madoera

Plaatselijke raad
van de onderafd.
Leniatang Ilir . .

/

60.000

/

30.000 6
30.000 6

pCt.

/

80.000 6

pCt.

VLOTTENDE SCHULD. Deze dankt haar ont
staan aan de omstandigheid, dat ’s Lands in
komsten niet op elk oogcnblik voldoende zijn ter
dekking van de loopendc uitgaven. Voor zooveel
de gewone inkomsten op den duur tekort schie
ten ter bestrijding van de gowone uitgaven zal do
ter overbrugging van dit hiaat aangegane vlot
tende schuld omgezet moeten worden in vaste
schuld, hetgeen ook liet geval is met de uitgaven
voor den buitengewonen of kapitaaldienst, voor
zoover die niet uit anderen hoofde dekking kun
nen vinden. De Indische vlottende schuld is
samengesteld uit:
1) Voorschotten uit de Neder1 a n d s c h e s c h a t k i s t, als een gevolg van
de omstandigheid, dat do uitgaven van Indië in
Nederland de Indische inkomsten aldaar belang
rijk overtreffen. Die kasvoorschotten vinden hun
wettelijken grondslag in de zgn. jaarlijkschc In
dische kastekortwet (zie voor 1925 Nederlandsch
Staatsblad 1924 no. G03), waarby het bedrag be
paald wordt, tot het beloop waarvan de Minister
van Financiën krachtens artikel 23 der Indische
Comptabiliteitswet (Nederlandsch Staatsblad
1925 no. 328) aan den Minister van Koloniën kre-

1
:!

dieten opent. Deze kredieten zijn een gevolg van
het in evengenoemdo wet (art. 26) belichaamde
stelsel, dat voor zooveel de hier te lande te be
werkstelligen Indische uitgaven en te ontvangen
inkomsten aangaat, Nederland de kassier van
Indiö is.
2) Voorschotten van De Javas c h e Bank, waartoe deze instelling verplicht
is krachtens artikel 13 van do Javasche Bankwet
1922 (Ncdorlandsch Staatsblad no. 159). Deze
voorschotten, welke tot een bedrag van 6 millioen
gulden renteloos verstrekt moeten worden, wor
den gegeven op voldoend onderpand (’s Lands
producten of Nederlandschc dan wel Indische
schatkistbiljetten).
3) Schatkistpapior, nl. schatkistbil
jetten en schatkistpromesson.
4) M u n t b i 1 j o 11 o n. •
5) T ij d e 1 ij k onbelegdo gelden
van hot Indische M u n t f o n d s.
Wekelijks pleegt in de Noderlandscho Staats
courant en in de Javasche Courant eene opgave
van den stand der vlottendo schuld te worden
gedaan.
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Hieronder volgt een overzicht van het bedrag
en de samenstelling der Indische vlottende schuld

f

M
.

Ë :

<
1

;
*.
*.

Jaar

Totale
vlottende
schuld

1912
1913
1914 .
1915
1916
1917
191S .
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925 (29 Augustus)

7.446
21.08S
8S.9S5
60.089
15.552
29.144
148.494
118.665
446.361
596.791
430.768
223.478
118.481
106.077

Voorschot
ten uit
’s Rijks
kas
5.673
20.333
60.S36
73.309
19.003
33.400
80.797
117.953
258.564
321.775
310.466
101.403
3.032
649 *)

op het einde van elk der jaren 1912 tot en met
1924en op 29 Augustus 1925, in duizenden guldens.
Voorschotten
van De
Javasche
Bank

Schatkistpapier

Munt
biljetten

Beloggingsgcld van
het Ind.
Muntfonds

1.773

755
2S.149
— 13.742 ‘)
— 5.303 >)
— 7.140 ‘)
62.409
— 4.9S3 ‘)
— 11.434 J)
55.583
— 25.500 >)
— 3.500 ‘)
— 9.808 *)
7.783

145.850
162.200
88.100
79.100
50.000
57.000

46.777
52.076
44.100
41.700
39.117
36.1S4

522
1.852
2.884
5.288
5.695
6.604
5.157
13.602
'4.775
6.140
5.759

*) Voordeelige saldi van het Gouvernement bij De Javasche Bank, als gevolg van de omstandigheid»
dat de circulatiebank op de plaatsen waar zij kantoren heeft is belast met de bewaring van ’sLands kas.
2) Tegoed bij ’s Rijks kas.,-y’
maar zij oefenden toch een grootere macht uit
SCHULD (INDISCHE). Deze bestaat deels uit
over de inheemsche bewoners, die min of meer
vaste, deels uit vlottende schuld. Omtrent de
als hunne hoorigen konden worden beschouwd,
vaste Indische schuld raadplege men LEENINen hunne waardigheid is eeuwen lang erfelijk ge
GEN en omtrent de vlottende schuld het artikel
bleven in dezelfde geslachten. Van deze oude
onder dat hoofd.
regentengeslachten in de bovengenoemde vijf
Onderstaand overzicht geeft den stand weer
regentschappen is hieronder een overzicht ge
der Indische schuld (in duizenden guldens) op
geven.
het einde van elk der jaren 1912 tot en met 1924
Tjiandjoer.
en op 29 Augustus 1925.
I. Aria Wiratanoedatar 1(1691 —
Vaste
Vlottende
1707), eerder Ngabèhi Wiratanoe geheeten en
Jaar
Totaal
schuld
schuld
na zijn dood bekend onder den naam Dalem Tarikolot, vermoedelijk omdat hij op de „oude
85.762
1912
93.20S
7.440
plaats” bleef wonen of daar is begraven gewor
84.113
1913
105.201
21.088
den, nadat zijn zoon zich had gevestigd te
1914
82.365
88.985
171.350
Tjiandjoer.
1915
203.102
143.013
60.089
II. Aria Wiratanoe II (
—1726),
1916
234.049
15.552
218.497
eerder Astramanggala, posthume naam Aria
1917
261.935
291.079
29.144
Ditjondré of Dalem Ditjondró, naar het wapen
253.894
1918
148.494
402.388
tjondré, een soort zwaard, waarmede hij werd
425.492
1919
544.157
118.665
vermoord.Hij was de oudste zoon van I en stich
1920
412.004
858.365
446.301
ter van het tegenwoordige Tjiandjoer.
1921
1.126.474
596.791
529.683
III. W i r a t a n o e (
—1761), eerder Wi1922
1.192.646
703.878
430.768
ramenggala, daarna met het predicaat Aria. In
1923
1.291.4J2
1.067.934
223.478
1740 kreeg hij den titel Adipati, ter gelegenheid
1924
1.124.547
1.243.028
118.481 ,
waarvan zijn naam werd veranderd in Wirata1925
1.210.476
1.110.399
106.077
noedatar (dus III). In den volksmond heet hij
(29 Aug,)
Adipati Noeghidin. Oudste zoon van II.
REGENTEN-GESLACHTEN IN PRIANGAN.
IV. Adipati Wiratanoedata r IV
De residentie Priangan of Préanger Regentschap (—1770), eerder Radon Wiranegara genoemd, bij
pen bestond in 1818 uit de afaeelingen Tjiandjoer,
het volk bekend als Dalem Pabiroedin. Hij was
Bandoeng, Soemedang, Soekapoeraen Limbangde oudste zoon van III, had drie kinderen, waaran. 'De namen dezer afdeelingen waren tevens -van de oudste zijn opvolger werd en de tweede,
die van de vijf voornaamste regentschappen. Het
Itadèn Aria Soerjanataningrat, patih word van
regentschap Limbangan kreeg in 1913 den naam
Tjiandjoer. Zijn jongste kind was een dochter,RaGaroet, Soekapoera dien van Tasikinalaja,
dèn Ajoe Modjanegara, zie bij VII.
De regenten in dit gewest hebben langen tijd in
V. Adipati Wiratanoedatar V
een eenigszins andere verhouding tot het Gouver
(—V), vóór hij als regent optrad bekend als Itadèn
nement gestaan dan hunne ambtgenooten in de
Wiranegara, door het volk genoemd Dalem
overige gouvernementslanden van Java, zie
Moehjidin, oudste zoon van IV. In het werk van
PREANGEIl-STELSEL, Dl. III pag. 506. Wel
Dr.__F._de Haan, Priangan I, blz. 17J, is te lezen
iswaar hadden zij geen aanspraak op grootere on
dat Hij in zijn ambt blijft'lót'18'13’,Tiet jaar waar
in hij zou zijn gestorven. Uit do onzekerheid,
afhankelijkheid dan de regenten elders, en waren
welke op blz. 174 van dit boek blijkt omtrent de
zij niet als Inlandsche vorsten zoo goed als onafrelatie tusschen dezen regent en zijn opvolger,
zetbaar, zooals ten onrechte wel werd gemeend,

:
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en in verband met <ie opgaven in een door schrij 
ver dezes vroeger van den toenmaligen regent
van Bandoeng (zie ald.bij X) ontvangen geslachts
lijst, zou kunnen worden ondersteld, dat I)r. de
• Haan in dezen Adipati twee personen heeft vereenigd.
VI. Adipati Aria Wiratanoed at a rVI (—1813), in den volksmond Dalem Enoch
geheeten. Hij was de oudste zoon van V en had
zelf drie zoons (bij Dr. de Haan zijn deze zoons
van V), waarvan geen hem op volgde. De jongste,
Raden Abas, was bij den dood zijns vaders nog
een klein kind en ontving verder zijn opvoeding
bij den regent van Soemedang (zie ald. XII);
later werd hij regent van Limbangan (zie ald. bij
XIII).
VII. Toemenggoeng
W i r a d i r ed j a (—1836), ontving in 1816 den titel Adipati en
voerde daarbij den naam Prawiradiredja; het
volk noemde hem Dalem Kaoem. Volgens opgave
van den regent van Bandoeng (zie boven), huwde
Raden Ajoe Modjanegara, dochter van IV, met
een Arabier, Sajid Abdoellah, familielid van den
sultan van Banten. Een uit dit huwelijk geboren
zoon, Raden Mangkoediredja, werd patih van
Tjiandjocr en trouwde met Raden Ajoe Tandjoengnegara, dochter van V en dus zijn volle
nicht. Hun zoon is de in 1813 benoemde, hier sub
VII vermelde regent, die dus een oomzegger was
van VI. Uit berichten van tijdgenooten blijkt (zie
Dr. de Haan, I, bl. 174 en 175), dat hij tevens
zwager was van VI, en daar liijfniet gehuwd zal
zijn geweest meteen zuster van VI, was hij dus ge
huwd met een zuster van diens vrouw.
VIII. Radèn Toemenggoeng W iranegara (—1834), bij het volk bekend als
.Dalem Tonggoh, zoon van VII. Bij een aard.beving vlucht hij van zijn standplaats en wordt
deswege ontslagen.
IX. Radèn Adipati K o e s o e m an i n g r a t (—1863), ook bekend als Dalem Pantjaniti; hij was een zoon van-VII, dus broeder
van VIII.
X. Radèn Adipati Aria P r a w i r ad i r e d j a, zoon van VIII; overleed 27 Maart
1910. Hij liet een dochter na, Radèn Adjeng
Wiarsih, die reeds op haar derde jaar in den echt
werd verbonden met den man, die later haar
vader zou opvolgen.
XI. Pv a d è n Toemenggoeng W i r an a t a Koesoe m a, benoemd in Dec. 1912,
daarvóór bekend als Raden Moeharam, zoon van
IX van Bandoeng (zie beneden), en schoonzoon
van X. In Maart 1920 werd hij benoemd tot
regent van Bandoeng.
XII. Radèn Toemenggoeng Aria
Soerjadiningra t, benoemd in Dee.
1920, de tegenwoordige (1925) regent.
Bandoeng.
1. VV i r a Angonang o n (1678—1681).
Wegens samenspanning met Banten tegen de
O. I. Compagnie wordt hij vervangen.
LI. Anggadir e d j a I (—1704). Hij stam
de van de vroegere vorsten van Timbangantèn
en was, vóór hij regent van Bandoeng werd,
demang van het gebied zijner vaderen.
III. R a d è n De m a n g Timbanga ntèn (—1747). Vóór zijn benoeming was hij be
kend als Radèn Anggadiredja; in 1725 krijgt hij
den titel Toemenggoeng, waarachter dan weer
Supplement.
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den ouden naam Anggadiredja wordt gebezigd.
Hij was de oudste zoon van II.
IV. T o emenggoeng A n g g a d i r e dj a II (—1763). Vóór zijn benoeming bekend als
Demang Natapradja; oudste zoon van III.
V. Toemenggoeng
Anggadircdj a III (—1794), regent van Bandoengen Tim
bangantèn. Vóór zijn benoeming droeg hij den
naam Indradiredja; in 1788 werd hij Adipati en
verkreeg bij dezen titel den naam Wiranatakoesoema. Hij was de oudste zoon van IV.
VI. Adipati W i r a n a t a koesoema
II (—IS29). Hij was eerst patih in hetzelfde
regentschap en droeg toen den naam Indradi
redja: bij de bevolking stond hij bekend als Boepati Kaoem. Onder zijn bestuur werd de regen ..szetel verplaatst van Tjitcureup, welke plaats
sedert dien den naam Dajeuhkolot, d. i. oude
hoofdstad, kreeg, naar Bandoeng, Hij was de
oudste zoon van V en schoonzoon van Adipati
Koesoemanegara, regent van Soemedang. (Zie
ald. bij XII).
VII. Radèn Adipati W i r a nata
le o e s o e m a III (—1846). Zoon van VI, bij het
volk bekend als Dalem Karanganjar.
VIII. R a d è n A d i p a t i W i r a nata
le o e s o e m a IV (—1874). Zoon van VII, onder
het volk geheeten Dalem Bintang. Van zijn vele
zoons Averd geen enkele geschikt geacht om hem
op te volgen.
IX. Radèn Adipati Iv o e s o e m a d i1 a g a (—1893). Zoon van VII, dus broeder van
VIII. Bij zijn dood liet hij één zoon na van vijf
jaren oud, Radèn Moeharam (zie bij XI).
X. Radèn Adipati Aria M a r t an a g a r a (—1920). Deze was een kleinzoon van
Radèn Adipati Kocsoemajoeda, regent van Soe
medang (zie ald. bij XIII).
XI. Radèn Toemenggoeng W i r anatakoesoema V, de tegenwoordige (1925)
regent van Bandoeng, daarvóór regent van
Tjiandjocr (zie ald. bij XI). Zijn jeugdnaam Avas
Radèn Moeharam.
Soemedang.
I. Pangéran Koesoe madinata I
(midden 17e eemv). Bij zijn volk heette hij Pa
ngéran Santri.
II. Pangéran Geusan O e 1 o e n, zoon
van I. Hij Avas de eerste van deze regenten, met
Avien de O. I. Compagnie in aanraking kAvain en
een verbond sloot.
III. R a d è n A d i p a t i Rangga G e d é.
IV. Rangga Gempol, ook bekend als
Pangéran Koesocmadinata en als Pangéran Panembahan.
V. R a d è n T anoemadj a, oudste zoon
van IV.
VI. R a d è n Koesocmadinata II,
oudsto zoon van V. In 1710 kreeg hij den door
zijn grootvader gedragen naam Radèn Rangga
Gempol; in 1724 ontving hij den titel Adipati
Soemedang en in 1737 Averd hij verheven tot
Pangéran. Bij het volk is hjj bekend als Pangéran
Karoehoen. Hij liet bij zijn dood drie zoons na,
die ongeschikt waren hun vader op te volgen.Naar
het schijnt is toen gedurende een tiental jaren het
bestuur gevoerd door zijn dochter Radèn Ajoe
Radjaningrat, wellicht voor haar zoon, die na
haar weer als regent optreedt.
VII. Radèn Koesoe madin at a III
(f 1761), kleinzoon van VI. Hij ontvangt na eeni23

I
!
.
••
in

I
;
;

Ii
:

;
!

H

s

H
354

'1

i
I}
I .

n

\.
i'

5:

;;
H
U
{

l

■

1
ï

REGENTEN GESLACHTEN IN PRIANGAN.

gen. tijd den titel Rangga en in 1748 dien van
Adipati, heet dan Adipati Kocsoemadinata Soemedang. In 1701 overleden zonder kinderen na
te laten.
VIII. Adipati Socrja negara I (t
1765), oudste broeder van VIT. vóór zijn benoe
ming Ra dón Soerjancgara. Hij laat een zoontje
na van drie jaren oudl(zie Xll).
IX. Adipati Koesocnudinat a IV
(t 1773), jongere broeder van VIII, vóór zijn
benoeming Soerjalaga( ?) geheeten. Hij laat bij
zijn dood drie zoons na, waarvan de oudste niet
geschikt is en de beide anderen te jong zijn om
hem op te volgen, en eeno dochter (zie XIV).
X. A d i p a t i T a n o e b a j a I (—1775),
eerder regent van Parakanmoentjang.
XI. Adipati Tanoebaja II (— 1789),
zoon van X en vóór zijn benoeming bekend als
Toemenggocng Patrakoesoema van Parakan
moentjang. Wegens ongehoorde knevelarijen
wordt hij in 17S9 ontheven en geïnterneerd te
Batavia. De patih van Socmedang, Radèn Satja
pati, wordt met de waarneming van het regent
schap belast, ontvangt den titel Aria, doch in
1791 wordt ook deze wegens luiheid en knevelarij
ontheven en weer teruggesteld tot patih.
XII. Toemcnggoeng Socrjancgara II (t 1S28), zoon van VIII en schoonzoon van
V van Tjiandjoer (zie aldaar). Hij was vóór zijn
benoeming tot regent demang en patih van Soemedang. In 1798 wordt hij Adipati en noemt dan
zichzelf in den vcrvolgeAdipati Koesoemancgara;
in 1 SIS wordt hij verheven tot Pangéran, achter
welken titel dan de naam Kocsoemadinata wordt
gedragen. Bij zijn volk was hij bekend als Pangé
ran Kornèl en als Pangéran Sepoeh. Zijn oudste
zoon, Adiwidjaja werd regent van Parakanmoen
tjang (1800—1813), daarna van Limbangan, en
volgt niet op in Socmedang.
XIII. Radèn Adipati Koesocmaj o e d a (—1830), bijgenaamd Papantjangan.
XIV. Pangéran S o e r j a Kocsoem a h A d i n a t a V (f 1882), oudste zoon van
XIII. Vóór hij regent van Socmedang was, be
kleedde hij reeds de waardigheid van regent over
Limbangan (zie aldaar bij XII). Zijn eerste vrouw
was een dochter van Wiranatakoesocma, regent
van Bandoeng (zie aldaar bij VII), zijn tweede
vrouw een kleindochter van IX; de derde Radèn
Ajoe was een dochter van den regent van Tjiamis.
Hij had tal van kinderen (101), waarvan er bij
zijn dood nog 07 in leven waren.
XV. Pangéran Aria Soerja Atmadja (f 1921), zie diens levensbericht. In
1919 kreeg deze op verzoek zijn eervol ont
slag.
XVI. Radèn Toemcnggoeng K o esoemadilaga (1919—), jongere
broe
der van zijn ambtsvoorganger,*de tegenwoordige
(1925) regent.
Soekapoera.
I. Toemcnggoeng Wiradedaha!,
in 1041 tot regent verheven. Zijn benoeming
valt waarschijnlijk samen met de vorming van
het regentschap Soekapoera; te voren was hij
Ngabèhi Wirawangsa van Soekakerta, welke
plaats was gelegen ten Oosten van Soekaradja,
waar thans Dajeuh ligt. Het nieuwe regentschap
bestond uit de districten Saoeng Watang, Moehara en Malangbong.
II. Wiradedaha II (—1074), zoon van I,

bij de bevolking bekend onder de namen Dalem
Tambcla en Dalem Soekakarèta.
III. R a d è n A n g g a d i p a of Wiradcdaha III (t 172(>). broeder (of broederszoon ?) van
11, door het volle genoemd Dalem Sawidak, d. i.
zestig, waarschijnlijk wel omdat hij zoo langen
tijd regent was. Hij werd ver over de honderd
jaren oud (Dr. F. de Haan, Priangan).
IV. R a d è n Toeraenggoeng Wir adedaha IV (—1745), tweede zoon van III,
tevoren genaamd Soebamenggala. Bij zijn volk
stond hij bekend onder den naam Dalem Tjiwarek. In 1745 vroeg hij ontslag, wegens hoogen
leeftijd.
V. Toemcnggoeng Satjapati
(—1747), broederszoon van IV, dus kleinzoon
van III.
VI. Toemcnggoeng Wiradedaha
V (—17G5), zoon van V, vóór zijn benoeming
Djaja Anggadircdja of Djaja Ngadiredja geheeten.
VII. Radèn Djajamenggala(—1807)
zoon van VI. In 1800 werd hij Adipati en heette
van toen af Radèn Adipati Wiratanoebaja. Bij de
bevolking was hij bekend als Dalem Pasir Tando.
Had zestien zoons.
VIII. Radèn Demang Anggadipa,
oudste zoon van VII. In 1811 werd het regent
schap opgeheven; doch twee jaren later werd het
weder ingesteld en tegelijkertijd werden Galonggang en Galoeh aan Soekapoera toegevoegd.
IX. Soerialaga (1813—1814).
X. Adipati Wiradedaha VI (—1828)
zoon van VII, zoodat met hem het oude geslacht
weder aan het bestuur komt. Hij was gehuwd met
een dochter van den regent van Socmedang (zie
aldaar bij XII).
XI. Radèn Toemenggocng Wira
tanoebaja I (—1835), broeder van zijn
ambtsvoorganger, dus ook zoon van VIT. In den
mond van het volk heet hij Dalem Sepoeh PaOgandaran.
XII. Radèn Toemenggocng Wir atanoebaja II (—1854), zoon van XI, bij
het volk bekend als Dalem Soemèrèn.
XIII. Radèn Adipati W i r a A d è gdaha (—1874), broeder van XII. Na zijn aftre
den noemde het volk hem Dalem Bogor, omdat
hij in 1874 werd verbannen naar Buitenzorg, na
dat hij wegens tegenwerking van de Preangerregeling (zie PREANGER-STELSEL) was ont
slagen. Hij stierf in 1912.
XIV. Radèn Toemenggocng W irahadiningrat (—1900), broeder van XII
en XIII, dus zoon van XI.
XV. Radèn Toemcnggoeng Aria
Prawiradiningrat (—1908), zoon van
XIII, in den volksmond Dalem Aria geheeten.
XVI. Radèn Adipati Wiratanocn i n g r a t, de tegenwoordige (1925) regent, ge
huwd met een kleindochter van R. A. A. Martanagara, regent van Bandoeng (zie aldaar bij
X). Sedert 1913 heet het regentschap Tasikmalaja.
Limbangari (CJaroct).
I. Najawangsa (—1078). In zijn tijd res
sorteerde Limbangan nog onder Socmedang (Dr.
F. de Haan, Priangan, III, blz. 89); in 1700 werd
het daarvan losgemaakt en zelfstandig verklaard
(fir. F,„de Haan, Priangan, III, blz. 114).
iï. K i a i Mas Mart'asinga (—1720),
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gandaran, Kalipoetjang, Tjikemboelan en Parigi
jongere broeder van I. Hij heeft ICO gezinnen
naar Tjidjoelang voert, aan den Westelijken
onder zich.
Wangsadita (—-1740),
oever van de Dirk de Vrics-baai. Do op- en afvoer
III. R a d è n
zich ook noemende Rnngga Limbangan, zoon
van producten van landbouw en nijverheid langs
deze lijn nemen gestadig toe; zij vormt deels
van I.
Rangga L irabang an
tevens de verbinding met Tjilatjap, welke verder
IV. R adón
(—1744), vóór hij regent werd Wangsadita ge
wordt onderhouden door een geregelden stoomheeten; zoon van III.
bootdienst tusschcn laatstgenoemde plaats en
V. Socrapr a d j a (—1752), broeder van
Kalipoetjang. In het plaatsje Bandjar is een vrij
IV.
belangrijke werkplaats van den Staatsspoor.
VI. Soerapry a (—1763), oudste zoon van
In het district valt in de laatste jaren een be
V. Hij krijgt in 1757 den titel Toemenggoeng met
langrijke immigratie waar te nemen van Javanen
den naam Wangsaredja (I).
uit de naburige gewesten Banjoemas en Kedoe.
VII. Toemenggoeng W a n g s a d iDe immigranten beginnen veelal als arbeider op
r e d j a II (—1799), jongere broeder van VT. In
een particuliere onderneming; doch vrij velen
1790 krijgt hij den titel Adipati. In April 1790
vestigen zich blijvend als landbouwer, waartoe
wordt hem op zijn verzoek eervol ontslag ver
zij gelegenheid vinden in het verkrijgen ter ont
ginning van domeingrond. Van de groote Rawa
leend, dat hij aanvroeg wegens hoogen leeftijd,
doch feitelijk om gezondheidsredenen.
Lakbok, welke zich in dit district uitstrekt, zijn
VIII. Raden Toemenggoeng
kleine gedeelten drooggelegd door draineering
Wangsakoesoema (April — December 1799),
en geschikt gemaakt voor bouwland.
zoon van VII.
Het district is verdeeld in vier onderdistricten,
IX. De voorgaande regent wordt weder ver waarvan Bandjarsari afzonderlijke vermelding
vangen door VII (—1805), die geheel genezen is.
verdient wegens zijn uitgestrekte en vruchtbare
In 1805 vraagt hij opnieuw zijn ontslag.
sawah’s. Het aantal inwoners bedraagt 4; G8000.
X. Toemenggoeng Wangsaredja
verspreid over 28 desa’s. Er zijn 22 Inlandsche
III (—1813), als kindRadèn Arwagcheetcn, klein
volksscholen en ter districtshoofdplaats is een
zoon van IX. Hij stond aanvankelijk onder voog
Gouvcrnements Inlandsche 2e klasse-school.
dijschap van zijn grootvader, ongeveer tot 1810.
BANDOENG. Hoofdplaats van de residentie
XI. Toemenggoeng A d i w i d j a j a
(afdecling)Middcn-Priangan der provincie West(1813—), oudste zoon van Toemenggoeng
Java (Pasoendan). Sedert het artikel over deze
Soerjanagara van Soemcdang (zie aldaar bij XII).
plaats, dat in Deel I is opgenomen, werd ge
Van 1806—1 SI3 was hij regent van Parakanmoenschreven, is Bandoeng zeer aanmerkelijk voor
uitgegaan. In bedoeld artikel werd het aantal
tjang. In 1816 wordt hem de titel Adipati ver
leend. De hoofdplaats van het regentschap is bij
inwoners vermeld voor 1905, en wel 47.400 zielen;
zijn optreden overgebracht geworden naar Gathans bedraagt het zielenaantal, naar een opgave
roet; de oude standplaats der regenten werd
in het maandblad Inter-Ocean van Maart 1925,
sedert dien Bloeboer Limbangan genoemd. Bij
135.426 waaronder 15.696 Europeanen. Naar de
het volk was deze regent bekend als Dalem Tjivolkstelling van 1920 was het aantal op 1 Jan.
peudjeuh. Een kleindochter van hem was gehuwd
van dat jaar 90.273; een jaar later bedroeg het
met Pangéran Socrja Atmadja van Soemcdang
102.227; in deze cijfers is echter het garnizoen
(zie aldaar bij XV), met wien zij in 1921 naar
niet inbegrepen; in het juistvermelde aantal
voor 1925 mogelijk wel.
Mekka reisde, waar beiden toen kort na aankomst
zijn overleden.
Het begin van Bandoeng’s bloei dateei't reeds
XII. K-oosoomadinata (—1836), zoon
van een veertigtal jaren terug, nauwkeuriger
van XI. In 1836 wordt hij regent van Soemcdang
van 1884, in welk jaar de spoorlijn Tjiandjoer—
Bandoeng werd geopend, zoodat er een doorloo(zie aldaar bij XIV).
XIII. Toemenggoeng D j a j a n i n gpende ijzeren weg was tusschen Bandoeng en
Batavia. Tien jaren later kwam zulk een verbin
rat (—1871), schoonzoon van XII, zoon van
Adipati Aria Wiratanoedatar van Tjiandjoer (zie
ding tot stand met Middel- en Oost-Java, toen
de lijn tusschen Bandoeng en Ma os in exploitatio
aldaar bij Vï). Hij'noemt zich later Raden Adi
pati Wiratanoedatar-; bij het volk was 1»ij bekend
werd genomen. De spoorverbindingen zijn later
nog verbeterd geworden; Mei 1906 kon de lijn
als Dalem Sepoeh.
XIV. Ra dón Adipati Aria Wira
Padalarang—Tjikampèk worden geopend, waar
tanoedatar (—1915), zoon van XII. Hij
door do reis naar Batavia met een aantal uren
werd bekort. Verbinding met Tjcrebon zal wel
huwde een dochter van wijlen den hoofdpanghoeniet lang op zich laten wachten; Rantjaókèk—
loe van Garoet, Radón Hadji Moehamad Moesa.
In 1913 krijgt het regentschap den naam Garoet.
Soemcdang is reeds eenige jaren Th gebruik en
tusschctr Tjerebon en Kadipnt.cn loopt een
X V. R a d è n T oomenggoeng Ban gg a Socrja Kartalegaw a, de tegen stoomtram. Zoo zijn de verbindingen van Ban
woordige (1925) regent, broedorszoon van de^ doeng, vanwaar in Zuidelijke richting nog een
vertakte stoomtrambaan gaat, heel goed gewor
Radón Ajoe van XIV.
G. J. O.y
den, zeer ten gerieve van handel en industrie.
■ BANDJAR. District van de oude afdeeluig
Tasikmalaja, residentie (afdecling) Middcn-PrianIn de stad zelf levert het spoorwegvraagstuk
nog zijn moeilijkheden, want zij heeft zich uitgan van de provincie West-Java (Pasoendan),
gobreid benoorden en bezuiden de hoofdlijn.
met gelijknamige hoofdplaats (zie Deel I, pag.
Wel kwam in 1923 de nieuw gebouwde halte
134). Deze plaats is gelegen te midden van een
Kiaratjondong gereed en het Noorder-parallelstreek met een tiental belangrijke particuliere
rubberondernemingen, aan de Zuidelijke hoofd
spoor vandaar naar het emplacement Tjikoedaspoorlijn over Java; zij is beginstation van do . pateuh, evenzoo het parallelspoor Andir—Ban
Staatstramlijn, welke verder langs Tjisa’ar, Padoeng en spoedig later ook Bandoeng—lviara-
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tjondong, terwijl in genoemd jaar ook reeds werd
begonnen met den bouw van een viaduct in den
Pasir-Ivalikiweg; maar daarmede is het vraag
stuk 'binnen de stad toch niet opgelost, en de
kwestie van een nieuw station voor reizigersver
keer blijft aan de orde.
Bandoeng ligt aan den grooten postweg; het
had vroeger een gerekten vorm. door den aanleg
langs dien weg. Onder Daendels moest de regent
zijn zetel van Tjitcureup naar Bandoeng ver
plaatsen: de oude regentschapshoofdplaats draagt
sedert dien den naam Dajeuhkolot, oude hoofd
stad. De alocn-alocn met de kaboepatèn en
mesigit ligg'èn’aan den Zuidkant van den grooten
weg. In de nabijheid daarvan zijn de bekende
hotels.
Sedert 1906 is Bandoeng een administratief
zelfstandige gemeente en in 1917 (zie Ind. Stb.
van dat jaar, no. 213) kreeg de stad haar eersten
burgemeester. Onder diens leiding heeft het
gemeentebestuur met voortvarendheid de groei
van Bandoeng bevorderd en vooral ook geleid:
groote terreinen zijn voor den uitbouw geschikt
gemaakt, van wegen en parken voorzien, waar
langs en waaromheen in korten tijd een aantal
woonhuizen zijn verrezen, gebouwd in den mo
dernen Indischen villa-trant. Onder die nieuwe
villawijken verdienen vooral de Archipel-wijk en
Kareës vermelding, aan Oost- en Zuid-Oostzijde
van de stad. Over grootere distantie strekt zich
de uitbreiding naar de Noordzijde uit, waar dc
nieuwbouw, als wc dit woord mogen gebruiken,
voorloopig zijn afsluiting vindt in het gebouwen
complex van de Technische Hoogeschool, opge
trokken in Minangkabaüschen stijl, welke voor
zulke groote gebouwen toch minder geëigend
schijnt. Niettemin maakt het hoofdgebouw met
zijn groote dakvlakken toch een goeden indruk,
vooral in verband met de omgeving, het mooie
IJzermanpark met zijn waterpartijen.
Andere bijzondere gebouwen in de stad, deels
reeds genoemd in het in den aanvang bedoelde
artikel, zijn o. a. het ..paleis”, „van den Leger
commandant, het gebouw van het Departement
van Oorlog, van ’ de Javasche Bank, van het
Agentschap der Ned. Handel Maatschappij, de
Mulo-school met aardige torentjes en galerijen,
het Jaarbeursgebouw, etc. In het Noord-Westen
der stad kreeg liet nieuwe, geheel modern inge
richte Gemeente Ziekenhuis een plaats, en in dc
onmiddellijke nabijheid daarvan vindt men het
Instituut Pasteur. Aan de Zuidzijde komt het
wegennet ten slotte min of meer samen bij het
race-terrein, en geheel in het Oosten op de gren
zen der stad is de gasfabriek gelegen. Jonger
weer dan deze bouwwerken is het complex ge
bouwen aan de Noord-Westzijde voor het Depar
tement van Gou vernemen tsbedrij ven, dat in
1921 naar Bandoeng verhuisde en aanvankelijk
is ondergebracht geworden in een daarvoor aan
gekocht hotel.
Het spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van
twee zulke belangrijke Departementen niet wei
nig bijdraagt tot den bloei der stad; en zulks te
meer, omdat allerlei onder deze departementen
ressorteerende diensten eveneens naar Bandoeng
werden overgebraeht, als bijv. de Artillerie-Constructiewinkel, de Pyrotechnische werk
plaats, de Projectielfabriek, de diensten van de
Zoutregie, van Post, Telegrafie en Telefonie,
Staatsspoor- en tramwegen.

In de nabijheid van Bandoeng werd. in ver
band met de plannen ter zake van verdediging
van Java, het militaire kampement Tjimahi ge
sticht; maar Bandoeng zelf huisvest toch ook
een vrij groot garnizoen: het 15e Bataljon Infan
terie. het le Depot Bataillon, een subsistentenkader: een peloton Ordonnansen, het Depot der
Cavalerie en de Kadcrschool; de JIde Afdeeling
motor-artillerie. Dan zijn er geplaatst de Staf
der Kust- en Stellingartillerie, de Directie van
het materieel en het magazijn van Oorlog; er
is een Automobiel Compagnie en voor de gebou
wen enz. een zoogen. Gewcstelijk-Genie-eerstaanwezendschap.
De ligging in het binnenland is eerder geschikt
voor industrie dan voor den handel; toch is
Bandoeng geen eigenlijke industriestad gewor
den. Groote werkplaatsen van de Staatsspoor
zijn er gevestigd en eenige belangrijke fabrieken,
als de Bandoengsche kininefabriek, de Bandoengsche Conservenfabriek, welke leger en vloot voor
ziet, de Bandoengsche Caoutchoucfabriek; maar
de industrie is niet zoo overheerschend, dat zij
het karakter van de stad bepaalt. Evenmin ver
mag de handel zulks te doen, al zijn er ook kan
toren van eenige groote banken, belangrijke importkantoren, als bijv. van de Baldwin Locomotive Works, de Deutsch-Luxpmburgische
Bergwerk- und Hütten Akticn Gesellschaft, van
de firma Linde Teves-Stokvis, enz.
Deze combinatie van handel en industrie in
een gemakkelijk te bereiken plaats met centrale
ligging, mooie omgeving en goed klimaat, welke
bovendien de laatste jaren zienderoogen was
vooruitgegaan in groei en bloei, maakt het be
grijpelijk dat juist te Bandoeng plannen tot
.het houden van jaarbeurzen tot uitvoering kwa
men; men zie daaromtrent nader Afl. 10 van de
aanvullingen en wijzigingen dezer Encyclopedie.
Ook op het gebied van onderwijs mag Bandoeng
zich bevoorrecht achten. Daar is in de eerste
plaats de Technische Hoogcschool, stichting
van particulieren en later overgedragen aan het
Gouvernement, welke 3 Juli 1020 werd geopend.
Spoedig daarna volgde de opening van de Wcsterseh-Klassieke afdeeling der Algcmeene Mid
delbare school, of korter V. H. O. (voorber.
hooger on der w.) Afdeeling A II. Er was toen
reeds lang een H. B. S. met 5-jarigen cursus.
Verder verdienen van de onderwijsinrichtingen
vermeld de H. B. S. voor meisjes van de Zusters
Ursulinen (St. Angelaschool), de Technische
School, de Normaalschool ter voorbereiding tot
het examen van hoofdonderwijzer(es), een Hoogere Kweekschool voor ïnl. onderwijzers, een
Kweekschool voor Jnl. onderwijzers, nog een
particuliere Kweekschool, een Opleidingsschool
voor Inl. ambtenaren, twee Openbare Muloafdeelingen, eenige Hollandsch-Inlandsche scho
len, zoowel van liet Gouvernement als particu
liere, en een Hollandsch-Chinecsehe School. Aan
het slot van de lange doch niet volledige lijst
kan dan nog de school voor blinden worden ge
noemd.
Het is iets meer dan een kwart eeuw geleden,
dat te Bandoeng het Blinden-Instituut werd
gevestigd van de Vcrceniging tot verbetering
van het lot der Blinden in Ned.-Oost-Indië. Deze
vereeniging werd gesticht in het bijzonder ter
verzorging enz. van blinde inlanders; maar aan
het Instituut is al heel spoedig een afdeeling
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voor Europeanen verbonden geworden en er zijn
blinden van allerlei nationaliteit in verzorgd en
onderwezen geworden. In Nederland bestaat van
deze vereeniging een „Afdecling Amsterdam”.
Het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng, met alles wat er bij behoort,
is door het Gouvernement van deze vereeniging
overgenomen.
Het behoeft geen betoog, dat zulk een snelle
stadsuitbreiding het gemeentebestuur bij her
haling voor moeilijke vraagstukken heeft ge
plaatst. Veel is er gedaan om Bandoeng als
woonstad gezocht te maken, o. a. aanleg van
drinkwaterleiding, van geleiding voor electrische
verlichting en voor de industrie van krachtovcrbrenging (zie bij WATERSTAAT en ELECTRIGTTEIT), en de „trek” er heen houdt dan ook
nog steeds aan. Of nu inderdaad deze stad, zooals
in het oorspronkelijk artikel in Deel I is vermeld,
mettertijd de hoofdplaats van Ned.-Indic zal
worden, kan alleen de toekomst loeren.
Bronnen: Tijdschrift voor Economische GcoJ5;raphie, 10e jaargang, 1919 :H. Blink, Bandoeng,
>^/dc toekomstige hoofdstad van NederlandschIndië. Indië, geïllustreerd weekblad voor Neder|/land en Koloniën, 1921 :S. A. Reitsma, Bandoeng.
en Uitvoer, 7e jaargang 1922: C. te Lintum,
Bandoeng, de toekomstige hoofdstad van Nederlandsch-Indië. Inter-Ocean, March 1925: Ban
doeng, The Mountain City of Netherlands India.
Groot Bandoeng, Maandblad.
TJITAROEM-BEVLOEIINGS WERKEN. Tot
aanvulling van hetgeen over deze bevloeiings
werken werd vermeld in Afl. 9, blz. 2G0, wordt
nog het volgende medegedeeld.
De voormalige residentie Kra wang, sinds 1901
epn afdeeling—van de residentie Batavia, heeft
een oppervlakte van 4930 K.M2., waarvan vóór
1919 — het jaar van den terugkoop der Pamanoekan- en Tjiasemlanden —2123 K.M*. behoorden
tot die particuliere landerijen, welke degeheclc
Oostzijde der afdecling innamen en 566 K.M3.
tot de Tegalwaroelanden, die langs een gedeelte
van de Westgrens gelegen zijn. De particuliere
landerijen besloegen derhalve tot voor kort meer
dan de helft der oppervlakte van de afdeeling,
waarvan slechts 2241 K.M2. tot de Gouvernementsgronden behoorden.
Dit gebied wordt begrensd door do Tjitaroem
in het Westen en de Tjilamaja in het Oosten en
bestaat voor het meest Noordelijke deel uiteen
groote, flauw naar zee hellende, hier en daar
moerassige alluviale vlakte, grootcndeels uit
zwaren kleigrond opgebouwd.
Niettegenstaande de aanwezigheid van de
waterrijke Tjitaroem, welker stroomgebied zicli
uitstrekt tot de Bandoengscjie hoogvlakte en
do haar insluitende bergketenen, in het Zuiden
den Boerangrang, den Tangkoebanprahoc en
don Boekittocnggoel, welke zich tot omstreeks
2000 M. hoogte verheffen, was het een vijf en
twintigtal jaren geleden met do bovloeiing der
vlakte treurig gesteld, terwijl ook het verkeers
wezen alles te wenschcn liet, zoodat de econo
mische toestand er nauwelijks beter was dan in
de aangrenzende particuliere landerijen.
Deze toestand was den opvolgenden bestuur
ders niet ontgaan. Zij leidde er den toenmaligen
Resident Pocreboom Voller toe, in 1889 een
voorstel te doen tot verbetering der bestaande
bevloeiing uit de wadoek Kamodjing, ontstaan |
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door afdamming van de Tjikaranggelem, door
suppletie van water uit de Tjihérangharoes door
middel van de sloknn-gedéh,
welk werk
/ 137.700 zou moeten kosten, De Directeur
der B. O. W. meende, dat dit werk onvoldoende
vruchten zou afwerpen en stelde voor door het
Departement van Binnenlandsch Bestuur een
nader onderzoek te doen instellen, hetwelk in
1892 werd opgedragen aan den toenmaligen In
specteur der cultures Liefrinck. Diens rapport,
zoomede nadere klachten van Resident van Santen in 1S95, leidden ertoe, dat in het volgende
jaar een ingenieur (Ir. M. Ypelaar) met het ver
richten van opmetingen cn het doen van onder
zoekingen werd belast.
De bij besluit van 23 Januari 1897 No. 5 in het
leven geroepen „Rentabiliteitscommissie” zag
zich onder hare eerste opdrachten ook die toege
wezen, om omtrent de wcnscheljjkheid van het
voortzetten der opnemingen verslag uit te bren
gen. De commissie, samengesteld uit de beide
vaste leden, den Hoofdinspecteur der cultures
H. J. W. van Lawiek van Pabsten den Ingenieur
der B. O. W., A. G. Lam minga, en voorts uit den
Controleur van Krawang C.W. van Rinsum, vol
deed aan haar opdracht in 1898. Zij schilderde
den toestand als buitengewoon treurig: het deel
van het gewest, dat het irrigatiegebied der Tji
taroem zou vormen, gaf haar den indruk tot de
verwaarloosde streken van Java te behooren,
waar de zegeningen van ons Bestuur zich nog
slechts in geringe mate hadden doen gelden. Dit
gold zoowel het verkeerswezen als de bevloeiing.
Wat de laatste betreft adviseerde zij tot voort
zetting der opmetingen en tot het doen opmaken
van een ontwerp met kostenraming voor een
bevloeiing uit de Tjitaroem. Zij grondde dit ad
vies onder andere op de omstandigheid, dat de
afschrijving der landrente in de laatst verloopen
tien jaren binnen het onderwerpelijk gebied ge
middeld niet minder dan 30 % had bedragen.
Het ontwerp, omvattend de bevloeiing van
110.000 bouws uit de Tjitaroem door middel van
een te bouwen watervang met vasten stuwdam
te Paroengkadali, ± 5 K.M. hemelsbreed ten
Noorden van de samenvloeiing met de Tjikao,
werd door den opvolger van Ir. Ypelaar, den In
genieur B. M. Blijdenstein, in 1904 ingediend.
De raming van de kosten toonde een eindcijfer van
/ 12.420.000. Gerekend werd op een toevoer
van 80 Ms. per seconde in den Westmoesson, ter
wijl het allerlaagste Oostmoessonsdcbiet op 11
M*. werd gestold; normaal zou dit laatste echter
gemiddeld voor de droogste maand niet beneden
20 M*. dalen.
Het ontwerp is gedurende tien jaren sluime
rend gebleven, naar het heette wegens gebrek
aan personeel bij den Waterstaatsdienst. Als
men echter acht geeft op de betrekkelyk geringe
bedragen, welke in die 10 jaren op de landsbegrooting voor nieuwe bevloeiingswerken werden
uitgetrokken (van / 2.251.000 in 1904 tot
/4.079.000 in 1914), dan lijkt de onderstelling
gewettigd, dat ook het hooge bedrag der totale
bouwsom, mogelijk ook de nawerking der Solovallei-débacle, een beletsel moeten hebben govorrad om de uitvoering bij de Regecring aan to
bevolen.
Intusschcn had men in Krawang geenszins ge
heel stil gezeten, doch een bedrag van ruim ll/.j
millioen gulden aan verbetering van het wegen-
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stelsel in de Noordelijke vlakte besteed, terwijl
ruim */■> millioen gulden aan verbetering der be
staande’ plaatselijke bcvloeiingen was tenkostc
gelegd. Voorts was de spoorlijn doorgetrokken
van Krawang over Tjikampèk naar Padalarang
(1900) en van Tjikampèk naar Tjerebon (1913).
terwijl daarop aansluitende smalspoorbaantjestot
stand kwamen van Tjikampèk naar Tjilamaja en
naar AATadas. De gunstige invloed hiervan bleef
niet achterwege.
Middelerwijl was in 1911 aan het Departement
van Landbouw verzocht liet water der Tjita
roem op de geschiktheid voor bcvlociing, in
verband met den te bevloeien grond, te onderzoe
ken. Het resultaat luidde; Men kan van bevloeiing met Tjitaroemwater bij goede dctailverdceling uitstekende resultaten verwachten.
Dit en eenige ruimere personeelsvoorziening
gaven den toenmaligcn energieken Directeur der
B. O. XV,, Ir. J. Homan van der Heide, aanleiding
in 1914 aan de Regeering voor te stellen het
groote bevloeiingsplan op de begrooting van 1915
te brengen en daarvoor een eerste termijn van
ƒ 75.000 uit te trekken. Hij verwachtte van de
werken een economisch rendement (meerop
brengst aan landbouwproducten) van ruim 5
millioen gulden voor het geval geen suikerriet
door Europecsche ondernemingen zou worden
geteeld en van ruim 13 millioen gulden indien
dit, tot een uitgestrektheid van 10.000 bouws,
wel het geval zou zijn. De kostenberaming werd,
o. a. in verband met een Noordwaartsche ver
schuiving van den watervang. herzien en nader
vastgesteld op / 11.150.000; de meeropbrengst
zou dus in het ongunstigste geval in één jaar nog
nagenoeg de helft der bouwkosten bedragen!
De Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel, door de Regeering om raad gevraagd,
bleek de optimistische verwachtingen van Ir.
Homan van der Heide geenszins te deelen, doch
zag meer heil in intensiveering en rationaliseering
van den landbouw, waardoor vanzelf, zonder
dure werken, een stijging van de opbrengst van
den grond mocht worden verwacht. Mondelinge
en schriftelijke gcdachtcnwisseling leidde in 1910
tot een nader gedetailleerd agronomisch enagrogeologisch onderzoek door Dr. E. C. J. Mohr,
Dr. P. van der Eist en den Heer J. E. van der
Stok, van wier hand rapporten verschenen, die
den Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel tot gunstiger verwachtingen voerden.
Gemiddeld werd een meeropbrengst aan padi
mogelijk geacht — bij goede afwatering en goede
detailbevloeiing en na 20 25 jaren — van 10 pikoel per bouw, terwijl Ir. Homan langs geheel an
deren weg tot de conclusie kwam daarvoor 10,7
pi koel te kunnen aannemen, alzal hij zich wel voor
gesteld hebben dit resultaat in minder dan 20 ja
ren na de voltooiing der bevloeiingswerken te
bereiken. In geld uitgedrukt verwachtte de Heer
Van der Stok een meeropbrengst van / 4.075.000,
mogelijke cultuur van suikerriet buiten rekening
gelaten.
Het voorstel van den Directeur der B. O. W.,
Ir. P. J. Ott de Vries, om het werk op het werk
plan voor 1918 te brengen, werd nu door de Re
geering aanvaard en zij verleende machtiging om
daarvoor als eerste termijn een som van 2 ton
uit te trekken. Intusschen meende Ir. Ott de
Vries, in verband met de hoogere eischen door
het Departement van Landbouw, Nijverheid en

Handel aan de detailbevloeiing gesteld, zoomede
wegens de in de laatste oorlogsjaren gestegen loonstandaard en hoogere materiaal prijzen, de bcgrooting met i 20 % te moeten verhoogon, zoodat die werd gebracht op 14 millioen gulden.
Sedert is telken jare op het werkplan een bedrag
voor dit werk uitgetrokken, in de laatste jaren
gewoonlijk 1 millioen gulden. Men vergelijke
o. a. blz. 82/83 van gedrukt stuk G der Vilde
afdeeling van de begrooting, behandeld in de
A’oorjaarszitting van den Volksraad in 1924,
waaruit blijkt, dat in 1923 een bedrag van
/ 1.127.000 verwerkt werd; voor 1924 bedroeg
het ongeveer / 1.300.000. Tevens is daaruit te
zien, dat nog éénmaal, namelijk bij de begrooting
van 1923, de raming der totaalkosten moest
worden verhoogd wegens de toenmaals sterk ge
stegen arbeidsloonen en materiaalprijzen; de
verwachting werd echter uitgesproken, dat dit
nog vele jaren durende werk ook de gevolgen
van een vermoedelijke — inmiddels inderdaad
ingetreden — daling der algemeene bouwkosten
zou aanwijzen en dus de raming t. z. t. wel weder
eenige verlaging zou kunnen ondergaan. Na 1924
bleef van het in totaal tot rond 20 millioen gulden
gestegen bedrag nog ± lö’/o millioen te verwer
ken over. Het werk is thans (1925) zoover vol
tooid, dat tegen het eind van het jaar de eerste
velden zullen kunnen worden bevloeid.
In het ontwerp van het hoofdkanaal is tijdens
de uitvoering, o. a. in verband met den reeds ver
melden terugkoop der Pamanoekan- en Tjiasemlanden, nog een kleine wijziging gebracht. Was
de capaciteit van dat kanaal aanvankelijk, reke
ning houdend met de verkleining van het bcvloeibaar oppervlak door de Noordwaartsche ver
schuiving van den watervang doch overigens
overeenkomstig het voorontwerp, becijferd op
0.8 L. per sec. per bouw voor 105.800 bouws ver
minderd met 10.000 bouws (suikerrietaanplant),
dat is rond 77 M*. per sec., later leek het, mede
met het oog op de ruime Wcstmoessonsdebieten
van de Tjitaroem, gewenscht op eenige uitbrei
ding van het bevloeiingsgebied ten Oosten van
de Tjimalaja te rekenen, zoodat de totale te be
vloeien oppervlakte (zonder de na vermelde aunexe gebieden) wederom op 110.000 bouws werd
gesteld. Daarvan werden weder 10.000 bouws
gerekend met suikerriet te zullen worden be
plant, dus in den Westmoesson geen bovloeiingswatcr te zullen behoeven, terwijl het overblijvend
gebied in 5 gelijke golongans werd verdeeld ge
dacht, beplant met een phaseverschil van een
halve maand, behalve de 4e on 5e golongan, die
gelijktijdig zouden beplant worden. Het water
gebruik werd verder gelijk gedacht aan dat in
het Pemaligebied, t.w:
per bouw sawah
eerste 0.5. maand (grondbewerking)
3 L.
daarna 1.5
1 „
0.8 „
1.5
0.5
o.o „
0.4 „
. 0.5
0.5
0.2 „
geen water.
0.5
Aldus werd becijferd, dut het grootste water
gebruik 98 M3. per sec. zou kunnen bedragen;
in overeenstemming daarmede verkreeg de inlaatsluis 10 openingen van 2.10 M. breedte en
3.50 M. hoogte, terwijl aan het hoofdkanaal een
bodembreedte is gegeven van 28 M. by een water-
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diepte van 3.03 M. en een snelheid van 0.75 M. | tanden, gevormd door twee zaagvormige harde
Het ligt in het voornemen om, behalve de be- | platen, en nog een paar naaldvormige tanden. In
vloeiing uit de Tjitaroem zelf, ook die der door
het voorlijf zijn eenige klieren, welke hunne af
scheiding uitloozen langs een stel van buisjes in
de Zuidgrens van het betreffende gebied door
sneden bestaande bevloeiingsgebiedjes, de z.g. n.
de mondholte. Het mannelijk geslachtsorgaan
annexe gebieden, te verbeteren. Het blijvend
bestaat uit één testis en voor de copulatie uit
deel daarvan beslaat een totaal oppervlakte van
twee draadvormige, samen in een scheedc liggen
15.400 bouws. De kosten zijn in het bedrag der
de penes, welke door spieren uitgebracht en inge
raming begrepen.
trokken kunnen worden; het achterlijf van het
Literatuur: Jaarverslagen der B. O. W. over
mannetje is voorzien van een blokvormige bursa,
1918 en volgende jaren, 5c gedeelte (bevloeiing,
welke geopend en gesloten kan worden; bij de co
afwatering en waterkeering).
pulatie hecht deze bursa zich om de vagina vast.
MIJN WORMZIEKTE. Deze chronische ziek
Het vrouwelijk geslachtsorgaan wordt gevormd
te, bekend onder den wetenschappelijken naain
door één ovarium, bestaande uit tal van lusvorankijloslomia*is of anchi/lostomiasis, wordt ver
mige buisjes, welke ten slotte uitmonden in een
dubbelen uterus, elk voorzien van een receptacuoorzaakt door een dierlijken parasiet, welke als
lum seminis. Dc beide uteri hebben hunne uit
larve het menschelijk lichaam binnendringt door
monding in een korte vagina, langs welke dc eie
de huid en ten slotte zijn verblijfplaats vindt in
ren na bevruchting naar buiten worden gebracht.
den dunnen darm van zijn gastheer, waar hij tot
Deze eieren hebben een ovalen vorm: de grootste
volle ontwikkeling komt en zich voortplant. Hij
afmeting bedraagt 60 a 70 micron.
voedt zich in den dunnen darm met het slijm
Als boven reeds is vermeld, geschiedt de voort
vlies: naar gelang van dc wondjes, welke aan de
planting in den dunnen darm van den gastheer:
aangebeten vaten ontstaan, wordt kleinere of
met de faeccs verlaten de eieren diens lichaam. Ze
grootere verbloeding veroorzaakt. Het aantal pa
ontwikkelen zich dan in kortcren of langeren tijd,
rasieten bij één gastheer is soms zeer groot, zelfs
naar gelang van temperatuur en vochtigheid van
wel tot een paar duizend, en de achtereenvolgen
het milieu, tot larven en deze larven zijn in staat
de bloedingen veroorzaken dan na korten tijd
om het menschelijk lichaam binnen te dringen
anaemie. Bovendien wordt door een bepaalde
langs een haarfollikel in de huid, De volwassen
klierafscheiding van deze wormen het gehalte aan
ankylostomenlarve heeft geen bijzonder kennelijbloedkleurstof der roode bloedcellen beïnvloed;
ken mond en een kleine korte mondholte; het
bij lijders aan mijnwormziekte is een hacmoglochitinehuidje draagt voor aan den mond een in
bine-waarde van minder dan 75 % geen uitzon
de uking. De oesophagus. welke in de jongere sta
dering, en er zijn zelfs gevallen waargenomen van
dia duidelijk uit drie declen, twee dikkere met
30 % en nog lager, lntusschen zij in dit verband
daartusschen een dunner middengedeelte be
de aandacht gevestigd op een als bladvulling ge
staat, is bij de volwassen larven min of meer cyplaatste mededeeling van J. Tijssen in het Ge
lindrisch en slank, met een lengte van ± een der
neeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indië, 1923,
de deel van het gehecle lichaam. Het genitaalonder den titel. Ontstaat de anaemie bij anchyprimordium is klein; het lichaam loopt gelijkma
lostomiasis door bloedverlies of door een in het
tig uit in een lancetvormigen staart.
lichaam eirculcercnd vergif; welke mededeeling
Eenmaal bij den gastheer binnen, geraakt de
luidt: „Indien een mijnwormzieke een kind ter
larve met een lymphevat in beweging langs de
wereld brengt, dan is het haemoglobinegehalte
bloedbanen, komt in het hart en ten laatste in de
van het kind, zelfs al is dit bij de moeder 10 pro
long. Nu verandert zijn gedrag; hij laat zich niet
cent, altijd 70 procent Tallquist”. Dc ziekte leidt
meer meestuwen, maar werkt zich door bloed- en
eerst tot een verhoogde werking van het hart, wclluchtvaten heen tot hij het lumen van de luehtkenoodig wordt voor den aanvoer van de voorstofbuizen heeft bereikt, om dan van daar, deels ac
wisseling onontbeerlijke zuurstof, en daardoor
tief deels passief, te belanden in het strottenhoofd.
tot kortademigheid; spoedig ook tot minder
Het slot van de reis is aanmerkelijk eenvoudiger,
weerstand tegen allerlei schadelijke invloeden en
want met het voedsel en de spijsbrij, komt hij
vatbaarheid voor malaria beri-beri, dysenterie,
door don slokdarm en de maag in de gcwenschte
enz. Op den langen duur ondergaan aantal en
verblijfplaats, den dunnen darm van zyn gast
vorm van de roode bloedcellen vermindering en
heer. Jaren lang kan hy het daar uithouden en
verandering en ondervindt de mijnwormdragcr
hem kwellen; met zijn scherpe tanden bijt hij de
de gehecle nasleep van ziekelijke verschijnselen
vaten van het slijmvlies stuk om zich te voeden.
en gevolgon van deze gevaarlijke bloedarmoede.
Mijn wormziekte komt voor in vele landen; in
Het zijn voornamelijk twee soorten van deze
Nederland, België, Frankrijk, Engeland en
wormen, Ankylostoma Duodenalo en Nccator
Duitschland slechts sporadisch, in sommige stre
Americanus, welke in het lichaam van den mcnsch
ken van den Balkan en in Italië belangrijk meer;
parnsiteeren. Van eerstgenoemde is een volwassen
in tropische en sub-tropische gebieden, en zoo
mannelijk exemplaar ongeveer negen, een vrou
ook in Ned.-Indië zeer frequent. De parasiet ge
welijk omstreeks twaalf milimotcr lang; de dikte
dijt het beste in een warm en vochtig klimaat.
bedraagt om en bij vier tiende declen van een miVoor geheel Ned.-Indië dooreengenomen is de
limcter. De kleur varieert van rosé tot blauw
infcctiegraad geschat geworden op 70 a 80 %, en
rood, wijl het wijde darmkanaal meestal is gevuld
voor Java zou hij, naar wol beweerd is geworden,
met bloed en de vrij harde ringvormige huid
dicht bij 100 % zyn. Deze schattingen zijn na
cenigszins doorschijnend is. Kenmerkend voor
tuurlijk niet nauwkeurig: doch vast staat dat een
deze soort is de rugwaarts gebogen houding van
zeer groot aantal menschen in den archipel, voor
voor- en achterlijf; nimmer is het gehecle lichaam
al Inlanders, mijnwormen herbergt, tot groote
gestrekt. De mond is naar verhouding groot en
schade van de volksgezondheid, tot schade even
gewapend met haakvormige, naar binnen omge
zeer van de volksenergie en arbeidskracht. Bij on*
bogen tanden, bovendien met inwendige vontrale
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derzoekingen in het Solosche, vonden Dr. J. H.
Schuurmans Stekhoven Jr.. A. \Y. Sehuurmans
Stekhoven-Mcyer en Mas Soeradji, bij een soort
van steekproeven gedaan in een viertal desa’s.
9S.S — 80.7 — 99.5 — 100 procent van het aantal
onderzochte inwoners besmet met anchylostoma,
zie hun artikel „Mijnwormbesmetting en bodeminfectie” in het Gcneesk. Tijdschr. v. N. 1.. 1921.
Uit het bovenstaande valt reeds af te leiden.
waar vermoedelijk de infectiehaarden zijn te zoe
ken, nam. op de plaatsen,waar de ontlasting wordt
gedeponeerd. Inderdaad dreigt van die plaat
sen het meeste gevaar; de larven werken zich in
den bodem, later ook aan een of andere scheut of
spriet en vooral de ongeschoeide bezoeker van
zulk een plek loopt kans er een of meer van mede
te brengen. Kinderen, dikwijls zonder kleeding,
die zich ophouden aan beken of slokans, welker
oevers bij voorkeur benut worden als plaats voor
defaecatie, die daar liggen en spelen met hun
handen in den grond, zijn in het bijzonder aan in
fectie blootgesteld: bij hen komt de larve even
zeer binnen door de huid van handen en voorar
men als van voeten en beenen. Dc zeer jonge lar
ve zinkt in water, doch na eenige verdere ontwik
keling krijgt hij het vermogen om zich naar boven
te werken: de boven water uitstekende plantendeelen zijn daardoor ook wel met larven van an
chylostoma enz. bezet. Met kauwen op grasjes en
dergelijke kan men natuurlijk de larve binnen
krijgen; hij komt dan aanstonds op de plek, welke
hij na binnendringen door de huid eerst langs een
ingewikkelde reis bereikt. Toch schijnt orale in
fectie weinig voor te komen. Vliegen en andere
insecten dragen wel larven met zich mede en zou
den dus ook wel overbrengers van infectie kun
nen zijn.
Hoe de ziekte het best is te voorkomen wordt
door den aard van de gevaarlijke infectiehaarden
als van zelve aangewezen. Toch zijn dc daartoe
noodige middelen, hoe betrekkelijk eenvoudig
ook. alleen behoorlijk toe te passen, waar afdoend
toezicht is, of waar de menschen zelf het belang er
van beseffen. Het zal dus bet beste kunnen ge
schieden, bijv. in kazernes, op groote ondernemin
gen, waar de huisvesting eenigszins op kazernecring gelijkt, en waar naar verhouding een groot
aantal meerderen, chefs of opzichters aanwezig
is; in het algemeen, waar gezorgd kan worden,
dat bestaande besmettingshaarden worden op
geruimd en nieuwe zich niet kunnen vormen.
Het behoeft geen betoog, dat in een land als Ncd.Indië, dat voor verreweg het grootste gedeelte
bewoond wordt door een onontwikkelde, uiterst
primitief gehuisveste plattelandsbevolking, voor
kómen dezer ziekte op groote schaal buitenge
woon bezwaarlijk is; dit kan slechts plaatselijk
geschieden. Wel is het mogelijk gebleken, getuige
de in J 925 met gunstig gevolg gevoerde strijd
tegen de mijnwormziekte in de residentie Banjoemas, om in een uitgestrekt gebied een groot
deel van de bevolking van de kwaal te bevrijden;
doch de tijd zal nog moeten leeren in hoeverre
deze bevolking zelve er zorg voor zal dragen, om
er in de toekomst ook van bevrijd te blijven.
De lijders zijn te genezen door een afdrijvingskuur, waarvoor tal van middelen bekend zijn.
Het meest toegepaste is Oleum Chenopodii, welke
in capsules wordt- toegediend op nuchtere maag,
waarna eenige uren later castorolie wordt gege
ven. Het is nog niet met volkomen zekerheid be-

kond, welke beslnnddeelen van dit middel, de
meer vluchtige of dc zwaardere, het meeste ef
fect sortecren. In de laatste jaren zijn proeven ge
nomen met tetrachloorkoolstof, waarvan de
damp in dc longen wel gevaarlijk is. maar dat bij
inwendige toediening vrijwel onschadelijk, en al
thans niet schadelijker is dan oleum clicn. Dit
nieuwere middel wordt ook in capsules toege
diend, 2,5 a 4 cc. om 0 uur ’s morgens op nuchtere
maag, na M uren vasten, en 2'/, uur later 2 ce.
castorolie. Nog weer nieuwer is een combinatie
van oleum chen. en tetrachloorkoolstof: naarde
proeven hebben geleerd zoude de beste uitwer
king verkregen worden met een verhouding van
11 /„ cc. ol. chcnop. en 4 a 5 ce. tetrachloorkoolstof.
Voor nadere gegevens zie men De Taak, alg.
Ind. weekblad 1917/1918, Dr. Ph. Laoh, lndieWecrbaar en mijnwormplaag. Geneeskundig
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, jaargang
1917, Dr. G. Baermann, Eine einfache Methode
zur Auffindung von Ankylostomum-(Nematoden)-Larven in Erdproben. Dezelfde, Ueber Ankylostomiasis, deren Ausbreitungsbedingungen
durch die Bodenfection und deren Bekampfung.
Id.. jaargang 1918. dezelfde, Oleum Chenopodii
en ankylostomiasisbehandcling. P. C. Flu, C. D.
de Langen en F. Weehuizen, Onderzoekingen
over dc olie van op Java gekweekte chenopodiumsoorten. H. M. Neeb, Rapport van het anchylostomen-onderzoek op de zaal voor tropi
sche ziekten. Id. jaargang 1919, F. G. J. Woltring, Enkele gegevens over ankylostomiasis bij
de Inlandsche schepelingen der Koninklijke Ma
rine. Id. 1921, J. Tijssen, Onderzoekingen over
oleum chenopodii van verschillende herkomst.
S. L. Brug, De methode van Baermann toege
past op het onderzoek der faeces op mijnworm
eieren. Id. 1922, Dr. W. J. Bais, Tetrachloorkool
stof als mijn wormmiddel. Dr. J. A. de Nooy, On
derzoek naar het voorkomen van unkylostomen- >'
larven in den grond in kampongs te Batavia, ld.'
1923, Dr. J. H. Schuurmens Stekhoven Jr., De
bestrijding der anchylostomiasis. Dr. N. C. Keukenschryver, Wormzxcktebehandeling met een
mengsel von tetrachloorkoolstof en oleum ehenopodii. Dr. J. K. W. Kehrer en Socmadijono,
Over oleum chenopodii en tetrachloorkoolstof
als mijn worm middel, j
VEREENIGINGEJf. V e r e e n i g i n g e n e n
Instellingen ter bevordering van
o n d e r w ij s b e lange n.
Verecniging „Moehammadiah," opgericht te
Jogja in het begin van 1910, met het doel de be
vordering van Moslimsch onderwijs voor de
Moslims van Java en Madoera; later is dit ge
worden, bevordering van onderwijs voor de ge
noemde personen in meer algerncenen zin, doch
op Moslimschen grondslag, en reeds aan de eerst
opgerichte Moehammadiahschool, te Jogja, kwam
het onderwijs overeen met dat aan een Gouvernementssohool der 2o klasse, uitgebreid met
Moh. godsdienstonderwijs. Bovendien bevordert
deze verecniging de oprichting van ziekenhuizen,
credietbanken, boekerijen, op Mosl. grondslag,
zoodat zij zich behalve op onderwijsgebied ook
op algemeen maatschappelijk gebied beweegt.
Begin 1912 vroeg de verecniging rechtsper
soonlijkheid aan; daar het Gouvernement deze
slechts wilde verleenen, indien het arbeidsveld
werd beperkt tot de residentie Jogjakurta, wer
den de statuten dienovereenkomstig gewyzigd,

I

VEREEXIGT NOEN—GOE ROE-OR DONNA NT IE.

:

(
I

I

c‘

i

■

waarna in 1914 rechtspersoonlijkheid werd ver
leend. Sedert 1915 heeft Moehnmmadiah een ei
gen orgaan, het maandblad Soeara Moehammadiah. Tengevolge van uitbreiding der werkzaam
heden, heeft zij deze verdeeld over vijf groepen,
lablèg (d. i. gestand doen) voor godsdienstonder
wijs, scholen, alg. maatschappelijke hulp, boe
kerijen en Aïsjiah, onder welke laatste groep
meisjesscholen en in het algemeen vrouwenbe
weging ressorteeren.
Sedert 1919 bleek de oprichting van afdcelin
gen in andere plaatsen meer en meer gewenscht;
daarom werden de statuten wederom gewijzigd,
ten einde de gelegenheid te openen elders afdcelingen op te richten, en op deze gewijzigde
statuten werd thans de goedkeuring der regeering verkregen. Al spoedig daarna zijn eenige
afdeelingen van Moehammadiah buiten Jogja
opgericht, o. a. te Solo, Soerabaja, Blora, Garoct,
Batavia, Pekalongan, Batang, Kepandjèn en
Poerwakerta.
Vereeniging „Koloniale School voor meisjes en
vrouwen.'’’ Deze vereeniging, opgericht in 1920
en gevestigd te ’s Gravenhage, heeft tot doel,
om door middel van eenige cursussen jonge meis
jes en vrouwen, die naar Ned.-Indië (of naar
West-Indië) zullen gaan, voor tc bereiden op
omstandigheden, welke zich in haar leven kun
nen voordoen, en waarin zij daar wellicht ver
stoken zullen zijn van goede, deskundige hulp.
De cursussen dienen dan ook in hoofdzaak om
eenige kennis bij te brengen omtrent voeding,
hygiëne, huiselijke ziekenverzorging, kraamverpleging en zuigelingenverzorging. Naar de ver
eeniging verwacht, zullen de vruchten van dit
onderwijs niet alleen ten goede komen aan haar,
die het genoten, maar ook aan hare omgeving, en
inzonderheid aan hare Inlandsche omgeving. Do
school dezer vereeniging, ’s Gravenhage Wcsteinde 40, werd in September 1921 goopend; zij
ontvangt subsidie van het Rijk en van de ge
meente ’s Gravenhage.
Vereenigingen van al ge meen of
b ij z o n d ermaatsch appel ij k b c 1 a n g.
Vereeniging „Oost en West." In 1919 stichtte
deze vereeniging, met geldelijken steun van de regeering, onder den naam „P e r s i n g g a h a n”,
een tehuis voor Inl. bedienden, hetwelk werd
gevestigd in de van Boetzelaerlaan te ’s Graven
hage. Het doel dier stichting is, onderkomen en
verzorging te bieden aan Inlanders van beiderlei
kunne van den dienstbaren stand uit Nod.-O.of W.-Indië, die door bijzondere omstandigheden
buiten betrekking zijn geraakt, en een plaats
van samenkomst te bieden aan alle in den Haag
vertoevende Indische dienstbaren; aldus te
vens een kantoor te vestigen voor raad en voor
lichting en een soort arbeidsbeurs voor deze
lieden.
Een andere nieuwe stichting, niet gesticht door
de vereeniging Oost en West, maar door do
Studiecommissie dier vereeniging en waarvan
het beheer opgedragen is aan een Commissie
van Beheer is het „T e huis v o o r I nd i s e h o Studente n”, gevestigd tc ’s Gra
venhage, Prins Mauritaplein 23. Het pand werd
in 1920 van regeeringswegè gekocht; een bijdrage
in de exploitatie wordt jaarlijks ton laste ge
bracht van de begroeting van het Departement
van Koloniën. Het denkbeeld, zulk een tehuis
te stichten, waar jongelieden van alle rassen, die
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voor studiedoeleinden van welken aard ook uit
Ned.-Indië (of uit West-Indic) naar Holland zijn
gekomen, dadelijk na aankomst aldaar onderdak
kunnen vinden, waar zij zoo noodig gedurende
vacanties kunnen verblijven, enz., was reeds vroe
ger overwogen geworden: op initiatief van den
voorzitter der genoemde Studie-Commissie kwam
door den steun der Regeering in 1920 het Tehuis
voor Indische Studenten tot stand, en in Maart
1921 kon de inrichting worden geopend. Sedert
dien werden tot het einde van 1923 bijna
dui
zend verblijfdagen geboekt, afgezien van de tal
rijke bezoekers, die er korter dan een geheel et
maal vertoefden. De tegenwoordige Directeur is
tevens gedelegeerde van de Studie-Commissie
van Oost en West, zoodat de studeerenden, die
van dit tehuis profiteeren, daar tevens inlich
tingen kunnen inwinnen omtrent hun studieaangelegen heden.
PERSINGGAHAN. Zie VEREENIGINGEN,
onder „Oost en West.”
TEHUIS VOOR INDISCHE STUDENTEN. Zie
VEREENIGINGEN, onder „Oost en West.”
GOEROE-ORDONNANTIE. Deze naam is alge-/6
meen gebruikelijk geworden voor de ordonnantie,
afgekondigd in Ind. Stb. 1905 no. 550, bij welke
regelen werden vastgesteld omtrent van bestuurswege uit te oefenen toezicht op het Mohammedaansch godsdienstonderwijs op Java en Madoera, met uitzondering der Vorstenlanden. Onder
den, thans officieelen naam „Gocroe-ordonnantie
1925” kan het Besluit van den Gouverneur-Generaal van 14 Mei 1925 no. ‘2x, afgekondigd in Ind.
Stb. no. 219, worden „aangehaald”, bij hetwelk
de in 1905 gegeven regelen zijn herzien en tevens
voorschriften zijn vastgesteld voor zulk een toe
zicht in de gewesten buiten Java en Madoera,
met uitzondering van de zelfbesturende land
schappen.
Tusschen de beginselen, welke aan deze goeroe-ordonnantie’s ten grondslag liggen, bestaat
kenmerkend verschil. De nu vervallene moest
preventief werken; zij eischto voor het geven van
bedoeld onderwijs een schriftelijke vergunning
van den Regent (zelfstandigen Patih of wel van
Hoofd van pl. best.), welke alleen werd verleend,
indien de aanvrager te goeder naam en faam be
kend stond en het door hem te geven onderwijs
niet streed tegen de openbare orde of de goede
zeden, en bovendien geen bijzondere omstandig
heden of door het Hoofd van gewestelijk bestuur
gegeven voorschriften zich er tegen verzetten.
Die vergunning kon worden ingetrokken wegens
herhaalde, overtreding van in de ordonnantie ge
geven voorschriften, ook wegens wangedrag van
den onderwijzer, door het Hoofd van plaatselijk,
en te allen tijde door het Hoofd van gewestelijk
bestuur.
Do nieuwe gocroe-ordonnantie moet repressief
werken; zij is hoofdzakelijk gericht op bescher
ming van de openbare orde. Het stelsel van de
voorafgaande aanvrage is vervangen geworden
door dat van de voorafgaande kennisgeving,
welke moet worden gericht, op Java en Madoera
aan don Regent (zelfst. Patih of wel Hoofd van
pl. best.), in de buitengewesten aan een, door het
Hoofd van gowestelijk bestuur aangewezen Inlandseh hoofd of bestuursambtenaar. Het gewostclyk bestuurshoofd kan „in het belang van
de openbare orde” aan don onderwijzer de be
voegdheid tot het geven van zijn onderwijs ont-
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rechtshof van Ncderlandsch-Indië, tic Voorzitter
zeggen voor een bepaalden tijd, ten hoogste van
en de Leden van de Algcmeene Rekenkamer en
twee jaar. Het daartoe strekkende besluit wordt,
met redenen omkleed, in afschrift aan den be de Voorzitter van den Volksraad, die evenals
de Landvoogd zelf, door de Kroon worden be
trokkene uitgereikt, die binnen drie maanden
noemd en ontslagen. De benoeming, schorsing
schriftelijk in beroep kan komen bij den Gouv.en het ontslag van Europeesche burgerlijke amb
Generaal. doch intusschcn zijn onderwijs moet
tenaren, wier nanvungsbczoldiging niet meer dan
staken.
De oude goeroe-ordonnantie droeg het toe ƒ 600 ’s maands bedraagt, is overgedragen aan
andere ambtenaren of op hoog gezag ingestelde
zicht op, onder leiding en controle der regenten
lichamen (zie Ind. Stb. 1920 no. 601). De zoo
(zelfst. patih’s), aan commissiën bestaande uit het
genaamde beambten worden aangesteld en
districtshoofd als voorzitter en twee of meer ïnlandsche leden, benoemd door het Hoofd van ge ontslagen door de hoofden van algemeen en
van gewestelijk bestuur en door de betrokken
westelijk bestuur. De onderwijzers waren ver
colleges.
plicht aan de toezicht houdende personen alle
In het algemeen zijn blijkens Ind. Stb. 1913,
verlangde inlichtingen te verschaffen betreffende
no. 658, onverminderd de aan de beklecders van
hun onderwijs en hunne leerlingen, en hun te al
bijzondere betrekkingen in verband met haar
len tijde toegang te verlcenen tot alle bebouwin
eigenaardig karakter te stellen eischcn, tot be
gen, bestemd voor onderwijs of tot verblijf der
trekkingen bij den burgerlijken dienst in Ncd.leerlingen.
Indië allen benoembaar, die Nederlandsch onder
De nieuwe draagt „in het belang der openbare
daan zijn op den voet van de wet van 10 Febru
orde” het toezicht op, voor Java en Madoera,
ari 1910 (Ind. Stb. no. 296): dit zijn, behalve de
wederom onder leiding en controle van de regen
Nederlanders zelf, voornamelijk diegenen, die
ten enz., aan de patih’s, districts- en onderin Ned.- Indië geboren zijn uit aldaar gevestigde
districtshoofden en de panghoeloc's bij de land
ouders (dus ook Inlanders en Vreemde Ooster
raden; voor de buitengewesten, onder leiding en
lingen) en de buiten Ned.-Indie geboren kinde
controle ,van de personen aan wie de kennisge
ren van een Nederlandschen onderdaan, die nog
ving moet worden gericht, aan lagere hoofden en
geen 18 jaar oud zijn of die na het bereiken van
Inla'ndsche bestuursambtenaren, aangewezen
dien leeftijd in het Koninkrijk gevestigd zijn.
door het Hoofd van het gewest, en de MohamEen aantal technische en ■wetenschappelijke be
medaansehe adviseurs bij de Inlandschc recht
banken. Deze toezicht houdende personen heb trekkingen zijn aangewezen, die ook kunnen
worden vervuld door niet-Nederlandsche onder
ben het recht van de onderwijzers te vorderen,
danen (Ind. Stb. 1913 no. 659, 1914 no. 329,
dat zij hen toelaten tot de lessen, waarbij zij zich
1916 nos. 290 en 667, 1917 nos. 60, 566, 713 en
desgewenscht door iemand kunnen laten verge
744,1921 nos. 450 en 659 en 1922 nos. 30 en 70).
zellen; dat zij alle inlichtingen verstrekken, welke
Voor bijzonderheden aangaande de benoem
in het belang van het uit te oefenen toezicht noobaarheid tot de verschillende Indische ambten
dig worden geacht, en dat zij hun te allen tijde
wordt verwezen naar de artikelen betreffende de
toegang verlcenen tot de bebouwingen voor het
geven van onderwijs of voor logies van de leer
afzonderlijke diensttakken (zooals „ Bosch wezen”,
„Pandhuisdienst”, enz.) en naar de artikelen
lingen.
handelende over bepaalde ambten (zooals „Ad
Het toezicht op het Moh. godsdienstonderwijs
ministratieve ambtenaren”, enz.).
is dus thans vrijwel geheel op dezelfde wijze ge
regeld als dat op het bijzonder schoolonderwijs,
Hieronder volgen nog eenige bijzonderheden
dat niet geheel of ten deele wordt bekostigd uit
aangaande de Europeesche en de Jnlandsche
eenige openbare kas, zie Ind. Stb. 1923 no. 136, /ambtenaren in het algemeen.
vóór in laatstbedoelde regeling de wijziging werd/
Europeesche ambtenaren. De ambtenaren
gebracht, opgenomen in Ind. Stb. 1925 no. 26/
worden in Indië zelf aangeworven of uit Neder
'•'AMBTENAAR. Alle personen in burgerlijken
land uitgezonden. Bij Kon. besl. van 22 Aug.
nyj :
Landsdienst in Nederlandsch-Indië zijn gouver1918 no. 52 (Ind. Stb. 1919 no. 263), gewijzigd
nements-ambtenaren.Voor zoover niet het tegen
bij dat van 31 Jan 1921 no. 56 (Ind. Stb. 1921
no. 394), is eene algcmeene regeling getroffen
deel daaruit blijkt, gelden de hieronder behan
delde voorschriften voor alle burgerlijke Lands
ten aanzien van het bedrag der voorloopige
dienaren.
bezoldiging en de tegemoetkoming in de uitDe betrekking tusschen de Overheid en hare
rustingskosten van personen, die uit Nederland
ambtenaren wordt beschouwd als te zijn van
worden uitgezonden voor benoeming in vasten
publiekrechtelijken aard, en moet naar beginselen
of tijdelijken dienst in Ned.-Indië, van welke rege
van staats- en administratief recht beoordeeld
ling echter in het belang van den Indischen
worden. Deze verhouding is niet van burgerdienst voor bepaalde groepen van personen kan
rcchtelijken aard, al zijn daarin enkele civiel
worden afgeweken. Aan alle gehuwde manne
rechtelijke elementen aanwezig.
lijke personen, die door den Minister van Kolo
Iedere landsdienaar heeft zich te onthouden
niën ten behoeve van ’s Lands burg. dienst in
van daadwerkelijke deelname aan propaganda,
Ned.-Indië worden uitgezonden, wordt voor hen,
welke ontwrichting van het overheidsgezag ten
die voor vasten dienst bestemd zijn, als tege
doel heeft of daartoe leidt (zie Bijbl. nos. 10683
moetkoming in de verschuldigde huwelijksconen 10703).
tributie aan het Civiel Weduwen- en WcezenAls regel worden de ambtenaren benoemd en
fonds, en voor hen die tijdelijk in den Ind.
ontslagen door den Gouvcrneur-Generual (art.
dienst treden als verh'ooging van de hun toe
49 R.R.). Uitzonderingen op dezen regel zijn de
komende tegemoetkoming in de uitrustingsLuitenant-Gouverneur-Generaal, de Vice-Pre
kosten, eene tegemoetkoming toegekend, ten be
sident en de Leden van den Raad van Nederdrage van één maand van de act iviteitsinkomlandsch-Indië, de President van het Hooggesten, waarop de eerste benoeming of aanstelling
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in Indiö plaats heeft. Allen moeten zich
schriftelijk verbinden om ingeval zij binnen
een, bij hunne uitzending te bepalen termijn
na aankomst in Indië om eenige andere
reden dan welbewezcn ziels- of lichaamsgcbre
ken uit ’s-Lands dienst mochten worden ont
slagen, op de eerste aanmaning aan ’s Lands
kas terug te betalen hetgeen voor hun uitrus
ting en hun overtocht is voldaan (Ind. Stb. 1916
no. 004 en 1922 nos. 26 en 686). Geen uitzending
heeft plaats zonder geneeskundig onderzoek,
zooals overigens ook in Ned.-Indië zelf geen be
noeming van Europeesehc landsdienaren plaats
heeft zonder keuring (Ind. Stb. 1918 nos. 152,
276 en 642 en 1919 no. 546). De in Nederland
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal
gestelde ambtenaren moeten naar Ned.-Indië
vertrekken binnen den termijn door den Minis
ter van Koloniën bepaald.
Het bezoldigen der ambtenaren geschiedt naar
het beginsel dat, behalve de toe te loggen jaar
wedde, geen andere dan de uitdrukkelijk toegestane voordeelen uit het ambt mogen worden
getrokken (art. 51 R.R.). De Gouv.-Generaal
regelt het bedrag der bezoldigingen, voor zoover
het niet door de Kroon is vastgesteld. Bezoldi
gingen bij Koninklijke besluiten bepaald of
begrepen in een goedgekeurde begrooting, kun
nen door den Gouv.-Generaal, zonder machti
ging der Kroon, niet worden verhoogd (art. 50
R.R.). De bezoldigingen worden in Indië maan
delijks vooruit betaald; in het algemeen vangt
de bezoldiging aan op den eersten dag van de
maand volgende op de ' maand, waarin men
werd aangestcld, terwijl bij ontslag uit een be
trekking liet salaris wordt toegekend over dc
volle maand, waarin het ontslag plaats vond.
Behoudens de bevoegdheid der Regcering om,
wanneer de omstandigheden bepaalt! daartoe
nopen, aan personen, bestemd om bij eenigen
tak van dienst werkzaam te worden gesteld,
bijzondere belooningen — in den algemeenen
zin van speciale dienstvoorwaarden — toe te
• kennen, wordt voor de bckleeders van een ambt
in gouv. dienst, die onder dezelfde verhoudingen
in dat ambt dienen en aan gelijke voorwaarden
van benoembaarheid (examens e.d.) hebben vol
daan, ten aanzien van de belooning geen onder
scheid gemaakt tusschen Europeanen, Inlanders
en Vreemde Oosterlingen, noch tusschen per
sonen, die hunne opleiding geheel of gedeelte
lijk in Ned.-Indiö hebben genoten, en hen, die
geheel of gedeeltelijk buiten Ned.-Indiö zijn
opgeleid, noch tusschen personen, die in Ned.- Indië in gouv. dienst zijn getreden, en hen die
elders, bijv. in Nederland, voor den Indischen
dienst zijn aangeworven en naar Ncd.-Indie zijn
uitgezonden.
Aan de betrekkingen in gouvernementsdienst
bohooren zoodanige bezoldigingen te worden
verbonden, dat de landsdienaar, van welken
landaard ook, in overeenstemming met de plaats,
welke zijn ambt in de samenleving inneemt,
naar inheemschen maatstaf in zijne levensbe
hoeften behoorlijk kan voorzien, zonder een
staat te voeren, welke ook in Westersehe of
andere Oostersche landen in soortgelijke ambte
lijke kringen uitgesloten is (zie de in Ind. Stb.
1925 no. 53 opgenomen grondslagen voor een
Indisch bezoldigingsstelsel, zoomede de be
schouwingen in de gedrukte nota’s van de salaris-
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commissie betreffende de bezoldigingsherziening voor burgerlijke ambtenaren).
De nieuwe regeling van de bezoldiging der
burgerlijke landsdienaren (verkort: B.B.L. 1925),
welke 1 Februari 1925 in werking is getreden,
i3 opgenomen in fnd. Stb. 1925 no. 43, juncto
1925 nos. 106, 108. 293 en 329.
Nadat op 1 April 1915 de regeling was afgeschaft,
volgens welke landsdienaren op een vaste maandelijksche bezoldiging,zoomede gepensionneerden
een gedeelte, hoogstens de helft, van hun be
zoldiging, wachtgeld, non-activiteitstraktcment
of pensioen door bemiddeling van de regeering
naar Nederland mochten delcgeeren (Ind. Stb.
1915 no. 144), is die regeling op 30 Juli 1917 weder
tijdelijk in werking gesteld (Ind. Stb. 1917 no.
467).
Volgens art. 49 der Comptabiliteitswet kun
nen aan ambtenaren voorschotten worden ver
leend. Hiervoor kan worden verwezen naar het
oorspronkelijk artikel (Deel I, blz. 43, le kolom),
doch in dc plaats van de daar vermelde Ind.
Staatsbladen leze men: 1917 nos. 41, 138 en
676, en I'91S no. 297. Ook ter zake van kortin
gen ten behoeve van particuliere schuldeischers,
van den ambtseed en van administratieve beloo
ningen en strafjen, zij verwezen naar dezelfde
bladzijde en kolom van Deel I; in regel 19 v.o.
leze men i.p.v. Bijbl. no. 2902, Ind. Stb. 1920
no. 601 on Bij bl. nos. 2170, 2527, 2902 en 4370.
Aan dc burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indiö
kunnen worden verleend binnenlandsche en
buitenlandschc verloven. De binnenlandsche ver
loven kunnen worden verleend wegens ziekte
voor ten hoogste zes maanden en wegens andere
gewichtige redenen voor ten hoogste drie maan
den voor landsdienaren op Java- en Madoera en
ten hoogsto vier maanden voor landsdienaren
in de Buitengewesten. Verloven wegens ziekte
brengen het behoud van vol traktement mede
gedurende de eerste drie maanden, terwijl inge
val van verlof wegens gewichtige redenen, vol
traktement behouden wordt gedurende dc eerste
maand voor hen, die op Java en Madoera, en
gedurende de eerste twee maanden voor hen,
die in do Buitengewesten geplaatst zijn. Tijdens
den verderen duur dier verloven wordt half
traktement genoten. De Gouv.-Gcn. is echter
bevoegd ook voor den verderen duur van het
verlof wegens ziekte de uitkeering van vol
traktement te vergunnen, ingeval de ziekte een
gevolg is van bevolen of gevorderde diensten.
Voorts kan de Gouv.-Generaal wegens gewichtige
redenen voor bepaalden of onbepaalden tijd ver
lof toestaan buiten bezwaar van den Lande. Zie
verder het Reglement voor het verlecnon van
binnenlandsche verloven aan Europeesehc amb
tenaren, vastgesteld bij fnd. Stb. 1912. no. 198,
gewijzigd by Ind. Stb. 1915 no. 625. Ingevolge
de bij Ind. Stb. 1910, no. 643 vastgestelde rege
ling kan aan Europeesehc burgerlijke ambte
naren, die krachtens de bestaande bepalingen
binncnlnndsch verlof kunnen bekomen, verlof
worden verleend naar plaatsen buiten Ned. -Indië
(zie ook Bijbl. nos. 7352, 8348 en 10443). Op het
vorleenon van buitenlandschc verloven is een
Reglement vastgesteld bij Kon. besluit van 25
Augustus 1892, no. 32 (Ind. Stb. no. 235, laat
stelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1925 no. 136);
bepalingen regelende het constnteeren der ziekte
van burgerlijke ambtenaren, die een bulten*
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landsch verlof tot herstel van gezondheid ver
zoeken, zijn opgenomen in Ind. Stb. 1913 no.
695 (gcw. bij Ind. Stb. 1916 no. 65S. 1917 no.
190, 1920 no. 63 en 1925 no. 90). De buiten*
landschc verloven worden onder genot van verlofstraktement en van vrijen overtocht verleend
aan in vasten dienst zijnde Europcesche ambte
naren en wel wegens ziekte of wegens langduri
gen dienst, in het eerste geval voor den tijd in
het geneeskundig certificaat vermeld, behoudens
een maximum van twee jaren. in het laatste
geval voor den tijd van acht maanden na ten
minste zes jaren dienst. Bedraagt de diensttijd
meer dan zes jaren, dan wordt voor elk vol jaar
boven dat getal de duur van het verlof met een
maand verlengd, met dien verstande, dat het
verlof nimmer wordt verleend voor langer dan
één jaar. Aanspraak op verlof wegens langduri
gen dienst wordt driemaal verkregen telkens na
ten minste zes jaren dienst in Ned.-Indië. Bij
Kon. besluit kan ook andere diensttijd dan
Indische in aanmerking worden gebracht
voor de berekening van den diensttijd, die
aanspraak geeft op verlof wegens langdurigen
dienst (Ind. Stb. 1912 no. 522). De Gouv.
Generaal kan in bijzondere gevallen te zijner
beoordeeling aanspraak op een buitenlandsch
verlof wegens langdurigen dienst op verzoek van
den belanghebbende veranderen in aanspraak op
een binnenlandsch verlof van ten hoogste zes
maanden (zie Ind. Stb. 1915 nos. 579 en 715 en
Bijbl. nos. S445, 8760 en 10444). Een verlof naar
Europa wegens langdurigen dienst kan, wan
neer daarop aanspraak verkregen is, alleen wor
den geweigerd, ingeval de Gouv.-Gen. het met
de belangen van ’s Lands dienst onvereenigbaar
acht, dat de verzoeker zijn werkkring op het
door hem aangegeven tijdstip verlaat. In zoo
danig geval geschiedt de weigering bij gemoti
veerd besluit en wordt een termijn bepaald, na
welken op het verzoek kan worden teruggeko
men. Het maandelijkschc verlofstraktement
wordt berekend naar den volgenden maatstaf:
100 % van de eerste ƒ 125 der maandelijkschc
bezoldiging, 80 % van de tweede ƒ 125, 60 %
van de volgende / 250, 40 % van de volgende
ƒ 500 en 30 % van elk volgend bedrag. Het
verlofstraktement wordt verhoogd met 5 %
voor elk minderjarig kind meer dan één; de verhooging mag ten hoogste 25 % van het verlofstractement bedragen. Zoolang de met buiten
landsch verlof zijnde ambtenaar geen kostwinner
is, wordt zijn verlofstraktement verminderd
met 10%. Het normale en het verhoogde ver
lofstraktement ' kan niet meer bedragen dan
ƒ 1000 ’s maands (Ind. Stb. 1925 no. 130). In den
Regcerings Almanak voor Ned.-Indië (eerste ge
deelte) is onder het hoofdstuk „Personeele ver
ordeningen omtrent landsdienaren en andere
personen” een staat opgenomen, waarin achter
elk traktement het verlofstraktement is ver
meld. De verloven naar Europa onder genot van
verlofstraktement kunnen door den Minister
van Koloniën wegens ziekte worden verlengd
met behoud van dat traktement, mits het daar
door niet langer dan drie jaren genoten wordt.
Ook kan de Minister de verloven naar Europa
verlengen buiten bezwaar van den Lande, wan
neer ’s Lands belangen het naar zijn oordeel gedoogen. In geval van verlenging van een verlof,
dat verleend is met behoud der betrekking en

lijdelijke voorziening in do waarneming daar
van. kan de Gouv.-Generaal, zulks geraden ach
tende, definitief in de betrekking voorzien. De
Gouv,-Generaal bepaalt welke betrekkingen bij
verlof van de titularissen voor niet langer dan
één jaar tijdelijk worden waargenomen. De be
palingen omtrent het verlecncn van buitenlandsche verloven zijn mede van toepassing op den
president en dc leden van de Algcmeene Reken
kamer, met deze uitzondering nochtans, dat zij
niet geacht worden door het vragen van verlof
afstand te doen van hunne betrekking (Ind.
Stb. 1898, no. 164). Zie omtrent den voorzitter,
dc vice-voorzitters en de leden van het Hoogge
rechtshof art. 99 R.R. Ten slotte wordt hierbij
aangeteekend, dat ook verlof kan worden ver
leend wegens dringende redenen, doch slechts
voor den tijd van hoogstens zes maanden en bui
ten bezwaar van ’s Lands schatkist.
Wachtgeld wordt toegekend aan niet in werkelijkcn dienst zijnde burgerlijke landsdienaren,
die eervol uit hunne betrekking zijn ontslagen
'wegens intrekking van die betrekking of wegens
zoodanige verandering dan wel inkrimping van
den dienst, waarbij zij werkzaam waren, dat
hunne werkzaamheden overbodig zijn geworden,
mits het betrokken diensthoofd verklaart, dat
op hun behoud voor ’s Lands dienst prijs wordt
gesteld. Het wachtgeld bedraagt gedurende de
eerste drie maanden 80 ten honderd, gedurende
het overige gedeelte van de eerste twee jaren 60
ten honderd, daarna 40 ten honderd van het
laatst genoten activiteitstraktcment en kan,
voorzoover aangaat de twee laatstgenoemde
tijdvakken, ten hoogste tot de bedragen van
onderscheidenlijk / 900 en / 600 ’s maands wor
den toegekend.
A'onaclivitcil8traktcme.nl wordt toegekend aan
niet in werkclijken dienst zijnde burgerlijke
landsdienaren, die uit Nederland voor den dienst
in Nederlandseh-Indië zijn uitgezonden, of die
uit Europa van een hun wegens ziekte of wegens
langdurigen dienst verleend verlof terugkomen,
met uitzondering van diegenen, wier verlof we- •
gens ziekte werd verleend of verlengd en die terugkeeren zonder voor den dienst in Indië te
zijn goedgekeurd. Het nonactiviteitstraktement
wordt toegekend tot dezelfde bedragen als het
wachtgeld, met dit verschil dat het voor de lands
dienaren, die uit Nederland voor den [ndischen
dienst zijn uitgezonden, dadelijk aanvangt met
60 % van de bij de acte van aanstelling bepaalde
activiteitsinkomsten, welke zij na hunne defini
tieve benoeming in Indië zullen genieten, en
voor de ambtenaren, die uit Europa van een
hun wegens ziekte of langdurigen dienst verleend
verlof terugkomen, met (50 % van het laatst
genoten activiteitstraktcment.
Wachtgeld en nonacti viteitstraktement wor
den toegekend tot wederopzeggens en kunnen
ten hoogste gedurende 5 jaren genoten worden,
zullende telkens na verloop van een jaar, wan
neer de buiten werkclijken dienst zijnde lands
dienaar dan nog niet is geplaatst of herplaatst,
omtrent de redenen daarvan verslag worden
uitgebracht door het Departementshoofd, waar
onder de laatstelijk door hem vervulde betrek
king behoorde, dan wel, wanneer die betrekking
niet onder een der Departementen behoorde,
door den gezaghebbende door wien genoemde
inkomsten worden toegekend (zie de regeling
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in Ind. Stb. 1925 no. 99). Onderstand kan wor
den verleend aan de niet in actievcn dienst zijnde
landsdienaren, voor zoover zij niet in de termen
vallen om nonactivitcitstraktcment of wacht
geld te ontvangen. De onderstand bedraagt het
drie tiende gedeelte van de laatst genoten bezoldi
ging, doch niet meer dan / 250 ’s maands (zie
liet Reglement op het toekennen van nonactiviteitstraktement, wachtgeld en onderstand in
Ind. Stb. 1919 no. 193, 1920 no. 588 en 1922 no.
665).
Terzake van de vergoeding van reis en verblijf
kosten zijn de noodige voorschriften vastgesteld
in een algemeen reisreglement (Ind. Stb. 1921
no. 422,gcw. bij Ind. Stb. 1923 no. 23S, 1924 nos.
G5 en 376). In dit reglement zijn slechts algemeene en aan weinig verandering onderhevige
beginselen opgenomen, terwijl de uitvoering
dier beginselen in nadere bijzonderheden aan
het hoofd van het kantoor voor reiswezen is op
gedragen. De ambtenaren worden in het regle
ment verdeeld in zes klassen, nl. Ge klasse met
een bezoldiging van minder dan / 50 ’s maands,
5e klasse met een bezoldiging van / 50 en meer
doch minder dan / 200 ’s maands, 4e klasse
met een bezoldiging van / 200 en meer doch min
der dan / 350 ’s maands, 3e klasse met een be
zoldiging van / 350 of meer, doch minder dan
/ G00,2e klasse met een bezoldiging van / 600 of
meer, doch minder dan / 1200 en Ie klasse met
een bezoldiging van / 1200 en hooger. De dag
geldenbedragen bij overplaatsings-encommissiereizon onderscheidenlijk / IG en / 10 voor de
le ki., / 13 en / 8 voor de 2c kl., / 10.50 en / G
voor de 3e kl., / 8 en / 5 voor de 4e kl., / 4 en / 2
voor de 5e kl. en / 2 en / 1 voor de Ge kl. Voorts
worden transport- en bagagekosten vergoed.
Een algeineene regeling nopens de voorzie
ning van landswege in de huisvesting van bur
gerlijke landsdienaren en nopens de betaling
van huur voor de hun aangewezen woningen
(burgerlijke woningregeling), welke 1 Februari
1925 in werking is getreden, is opgenomen in
Ind. Stb. 1925 no. 48.
Eenc regeling betreffende de toekenning van
standplaatstoelagen aan burgerlijke landsdienaren,
welke 1 Februari 1925 in werking is getreden,
is opgenomon in Ind. Stb. 1925, no. 49.
Ontslag kan worden verleend óf alleen uit do
betrekking, waardoor de ambtenaar onder genot
van zekere inkomsten ter beschikking van de
Regeering blijft, óf wel uit ’s Bands dienst, waar
door hij ophoudt ambtenaar te zijn. Ontslag
wordt op of zonder eigen verzoek, eervol of nieteervol verleend, ontslag uit den dienst of uit do
betrekking door den Clouv.-Generaal, behoudens
de aan andere ambtenaren of op hoog gezag inge
stelde lichamen overgedragen bevoegdheid tot
ontslag (zie Ind. Stb. 1920 no. 601). Als beginsel
is aangenomen, dat aanvragen om ontslag uit de
betrekking wegens andere redenen dan ziekte
niet aanstonds mogen worden ingewilligd, maar
bij de Regeering moeten worden voorgobracht
met voorstel om den betrokken persoon uit
’s Bands dienst te ontslaan, terwijl voorts amb
tenaren en beambten, die langer dan vijf jaren
buiten werkelijken dienst van den Bande zijn,
evenzeer voor ontslag uit den dienst in aanmer
king moeten worden gebracht. Voor ontslag
wegens dienstweigering van ambtenaren, die
eigenmachtig hun betrekking hebben verlaten,
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wordt verwezen naar Bij bl. nos. 5519 en 7099
Met Reglement op het vorleenen van pensi
oenen aan Europ. burgerl. ambtenaren in Xed.Indic werd laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stb.
1923, no. 417. Overigens kan hetgeen in het oor
spronkelijke artikel in Deel I ter zake van pen
sioen is vermeld onveranderd blijven gelden
van blz. 44, 2c kolom regel 21, tot aan het slot van
de eerste alinea van de volgende kolom, waar
ter plaatse de hieronder gegeven toevoeging
aansluit. Bij kon. besluit van 11 Maart 1921 no.
30 (Ind. Stb. no. 300) zijn de Indische burgerlijke
pensioenen en onderstanden verhoogd met 40 %,
met dien verstande dat de verhoogmgen worden
toegekend tot een algemeen geldend minimum
van / 150 per jaar, dat echter 75 % van het be
drag van het pensioen of de onderstand niet mag
overschrijden en dat het pensioen en de verhooging samen het bedrag van / 12000 per jaar niet
mogen te boven gaan.
Er bestaat in Indië een Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren,
dat door de Ind. Regeering is opgericht voor het
toekennen van uitkeeringen aan weduwen en
weezen der deelgenooten (Zie het Reglement
voor het Weduwen- en Weezenfonds van Euro
peesche burgerlijke ambtenaren in Ned.-Indië
in Ind. Stb. 1913, no. 359, gew. bij Ind. Stb. 1913
no. 611, 1919 no. 201, 1920 no. 67 en 1924 no.
54). Met fonds wordt samengesteld uit de bij
dragen der deelgenooten, d.z. alle mannelijke en
vrouwelijke burgerlijke ambtenaren. De gewone
contributie bedraagt voor mannelijke deelgcnooten 5 % en voor vrouwelijkc 21/, % van alle
als ambtenaar genoten inkomsten, behalve huishuurindemniteit en inkomsten als vergoeding
voor onkosten en overwerk. Buitengewone con
tributies zijn verschuldigd bij eerste indienst
treding, bevordering en huwelijk. Het pensioen
der weduwen wordt berekend naar het gemid
delde vaste inkomen door den overleden lands
dienaar genoten gedurende de twee laatste
jaren van zijn werkelijken dienst en bedraagt:
van traktementen van / 100 ’s maands of min
der 20%, doch minstens ƒ S ’s maands; van
traktementen boven ƒ 100 ’s maands 16 %,
doch minstens ƒ 20 ’s maands en hoogstens
/ 1G0 ’s maands. Boven dit pensioen wordt,
zoolang de weduwe in leven is, door de minder
jarige kinderen en stiefkinderen een onderstand
genoten volgens een vastgesteld tarief berekend
naar het bedrag van het pensioen der weduwe.
Heeft de moeder geen aanspraak op pensioen
of is zij eveneens overleden, dan wordt de onder
stand aldus berekend: a. bij een getal weezen
van drie of minder krijgt ieder van hen */3 van
het pensioen, hetwelk hun moeder, in leven
zijnde, zou genoten hebben; b. bij een getal van
meer dan drie wordt voor drie daarvan de onder
a bedoelde berekening toegepast en voor dè anderen het bovenbedoelde tarief, met dien ver
stande dat elk der weezen recht heeft op een
gelijk aandeel van het totaal der aldus verkre
gen bedragen. (Zie verder artt. 18 en 19 van het
bovengenoemde Reglement voor het Weduwen
en Weezenfonds).
Bij Kon. besluit van 28 Mei 1920 no. 45 (Ind.
Stb. 1921 no. 10) is een reglement betreffende de
toekenning van pensioenen en onderstanden ten
laste van de geldmiddelen van Ned.- Indië aan
de nagelaten betrekkingen van in en door den

=

I
!
;

• i

il
}

;

i:
:

ij
:j

I

366

■

AM BTENAAR.

t-n aan Inlandsche landsdienaren bij verandering
dienst omgekomen Europecsche en met deze
van stand- of woonplaats in Ned.-lndië zijn te
gelijkgestelde landsdienaren vastgesteld. Aan do
vinden in Ind. Stb. 1017 nos. 41 en 138. Buiten
weduwe van den omgekomen landsdienaar wordt
pensioen en an n zijne kinderen onderstand toe de daarin bedoelde gevallen worden voorschot
ten slechts bij uitzondering en na verkregen
gekend: aan andere nagelaten betrekkingen kan
machtiging van den Gouv.-Generaal verleend. De
onderstand worden verleend wanneer blijkt dat
binncnlandschc verloven aan Inlandsche ambte
zij daaraan dringend behoefte hebben. De pen
naren zijn geregeld in het „Reglement omtrent
sioenen en onderstanden worden toegekend in
het verleenen van binncnlandschc verloven aan
Nederland door den Minister van Koloniën en
Europecsche en Inlandsche burgerlijke lands
in Ned.-lndië door den Directeur van Financiën.
dienaren in Ned.-lndië” (Jnd. Stb. 1912 no. 198).
Inlandsche ambtenaren. Wat de inlandsche
Buitenlandsche verloven kunnen aan Inlandsche
burgerlijke ambtenaren in de gouvernementsambtenaren alleen buiten bezwaar van den Lande
landen op da va en Madoera betreft, is bij Ind.
verleend worden (Bijbl. 6376).
Stb. 1867 no. 16S (zie ook Ind. Stb. 18S7, no.
De Inlandsche burgerlijke landsdienaren op
88, 1917 no. 119 en 1920 no. 601) bepaald, welke
Java en Madoera hebben ingevolge het bij Kon.
ambtenaren door den Gouv.-Generaal, welke
besl. van 24 Aug. 1887 no. IS (Ind. Stb. no. 192,
door de Hoofden van Departementen van Algem.
gewijzigd bij Ind. Stb. 1905 no. 527) vastgebestuur en welke door de Hoofden van geweste
steldc reglement recht op 'pensioen na een dienst
lijk bestuur in overleg met de regenten worden
tijd van dertig jaren, zoomede indien zij in of
benoemd en ontslagen. Zulks is voor zoover de
door de uitoefening van hun ambt of ter zake
Inlandsche ambtenaren en beambten in de gouvan die uitoefening, ten gevolge van geweldda
vernementslanden in de Buitengewesten aan
dige aanranding of verzet of van met gevaar
gaat — het gouvernement Atjèh en Onderhoogepaard gaande dienstverrichtingen, wonden of
righeden uitgezonderd — bepaald bij Ind. Stb.
gebreken bekomen hebben, welke hen volstrekt
1S81 no. 117, en wat laatstgenoemd gewest be
ongeschikt maken langer te dienen. Hun kan na
treft bij Ind. Stb. 1899 no. 259 (§ X) en 1908 no.
eervol ontslag pensioen worden verleend, als zij
41 (§ H). Zie voor het Gouv. Selébës en Onderhoorigheden nog Ind. Stb. 1906 no. 374, 1907
een diensttijd hebben van minstens 10 jaren en
ongeschikt worden geacht voor verderen dienst,
no. 161 en 1909 no. 359, voor de residentie Bali
dan wel een diensttijd hebben van ten minste 5
en Lombok Ind. Stb. 1913 no. 594, voor de resi
dentie Zuider- en Oosterafd. van Bornéo Ind.
jaren en door welbewezen ziels- of lichaamsge
Stb. 1915 no. 164. Benoeming van Inlandsche
breken belet worden langer te dienen. Voor een
ambtenaren mag niet plaats hebben en voor
diensttijd van 30 jaren wordt het jaarlijksche
drachten daartoe mogen niet worden gedaan,
bedrag vastgesteld op driemaal de hoogste
zonder dat de controleur der betrokken afdeemaandclijksche bezoldiging gedurende vieren
ling is gehoord (Bijbl. no. 3626). Betrekkingen
twintig maanden genoten. Dit reglement is bij
voor Inlanders bestemd worden niet aan Euro
Ind. Stb. 1891, no. 208 toepasselijk verklaard
peanen opgedragen (Bijbl. nos. 4147 en 6084).
voor de Inlandsche burgerlijke landsdienaren in
Zoowel bij eerste benoemingen in ’s Lands dienst
de Buitengewesten.
als bij bevorderingen zal rekening moeten worden
Aan weduwen vanInl. ambtenaren kan bij hoogehouden met de door de betrokken candidaten
ge uitzondering onderstand worden toegekend en
of ambtenaren genoten opleiding(Bijbl. nos. 4722,
daarvoor komen alleen in aanmerking de wedu
5550 en 5693). Voor hun kunde en geschiktheid
wen (eerste wettige vrouwen) van regenten en
zijn echter geen bindende regels bij algemeene
enkele anderen bij wijze van gunst, indien daar
verordening gesteld.
toe wegens hooge geboorte of politieke overwe
Voorschriften betreffende de benoeming en
gingen voldoende reden wordt gevonden.
bevordering van ambtenaren bij den InlandHet toekennen van wachtgeld aan Inl. ambte
schen bestuursdienst op Java en Madoera zijn
naren is geregeld bij Ind. Stb. 1919 no. 193,
opgenomen in Bijbl. nos. 8167,8661,8815 en 9256.
gew. bij Ind. Stb. 1920 no. 588. Inl. ambtenaren,
De Hoofden van gewestelijk bestuur zijn be die in de uitoefening hunner functies zijn ge
voegd, om, wanneer de belangen van dien dienst
schorst of uit hun betrekking zijn ontslagen onder
het vorderen, de onder hun bevelen gestelde Inaantcekcning, dat omtrent den aard van dat ont
landsche ambtenaren, uitgezonderd de Inlandslag nader zal worden beslist, komen voor onder
sche officieren van justitie, in de uitoefening
stand bij wijze van wachtgeld in aanmerking.
hunner bediening te schorsen en tijdelijk in het
De vergoeding van reis- en verblijfkosten is
daardoor openvallend ambt te voorzien. Voor
voor de verschillende categorieën van Inl. ambte
zoover betreft personen, die door andere autori
naren afzonderlijk geregeld. Zoo ook de kos
teiten benoemd zijn, geschiedt de schorsing onder
tuums, statie, enz. Aan Inlanders van aanzien
nadere goedkeuring dier autoriteiten. Het schor
kan ter belooning voor bewezen diensten een
sen van ambtenaren mag niet hét karakter heb ecreleeken worden toegekend in goud, zilver of
ben van een administratieve bestraffing (Bijbl.
brons. Voorts kan aan Inlanders de medaille wor
no. 2527). Schorsing bij wijze van straf kan alleen
den toegekend voor moed en trouw, waaraan een
worden opgelegd door den Gouv.-Gencraal.
geldelijke toelage kan worden verbonden.
Bij Ind. Stb. 1867 no. 10, 1874 no. 94a, 1882
Locale ambtenaren. Behalve de categorieën
no. 19 en 1902 no. 380 zijn de Inlandsche ambte landsdienaren zijn er, sedert de instelling van lo
naren aangewezen, tegen wie geen burgerlijke
cale raden, ook Europecsche locale ambtenaren,
rechtsvordering of vervolging tot straf mag wor die, in dienst vaneenig gebiedsdeel met eigen geld
den ingesteld dan na bekomen verlof op Java
middelen, zijn aangesteld tot een ambt, waaraan
en Madoera van den Gouv.-Goneraal, daarbuiten
eene bezoldiging ten laste van de locale begrooting
van den hoogsten ge westelijken gezaghebber.
is verbonden. Grootendeels is hunne politic bij
Voorschriften op het verleenen van voorschotlocale verordeningen geregeld. Een enkel punt,
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hetwelk van algemeen belang wordt beschouwd,
heeft zijne regeling gevonden in een Koninklijk
besluit; hun pensioen en dat van hunne weduwen
en weezen is geregeld bij Kon. besluit van 4 Aug.
1920 no. 58 (Ned. Stb. no. 084, Ind. Stb. no
836), terwijl het toekennen van de pensioenen bij
diezelfde gelegenheid is opgedragen aan het
Pensioenfonds voor Europeesche locale ambte
naren in Ned.-Indië.
Het aan het Departement van Koloniën ver
bonden Bureau van den raadsman voor studee
renden houdt toezicht op onder het genot van
toelage studeerenden voor den Ind. dienst en
geeft raad en bijstand aan tijdelijk in Nederland
vertoevende Nederlandsche onderdanen en an
dere personen van Indische afkomst, die daaraan behoeite hebben.
DeStudie-commissie van de Vereeniging „Oost
en West” heeft ten doel toezicht te oefenen op de
opvoeding en de studie der in Nederland vertoe
vende jongelieden, afkomstig uit Indië, hun
hulp en bijstand te verleenen en hun verblijf in
Nederland zoo vruchtbaar mogelijk te maken.
Zij beoogt vooral de in Nederland voor hunne
beschaving en ontwikkeling vertoevende Inlan
ders en met hen gelijkgesteldcn van dienst te zijn
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Naast de hierboven genoemde artikelen 49, 51,
50 en 99 R. R. raadplege men respectievelijk de
artikelen 39, 41, 40 en 154 van de Wet op de
'S Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Ind.
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Geboren te Rotterdam op 5 November 1831;
overleden te Amsterdam op S Januari 1917. Hij
bezocht gedurende een drietal jaren het Erasmiaansoh gymnasium (waar hij o.a. ook een cursus
in staathuishoudkunde van den toenmaligen
secretaris van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam, Mr. W. C. Mees, later President van
de Nederlandsche Bank, volgde) en was vervol
gens van 1849 tot 1854, nis mede-vennoot in de
door zijn grootvader gestichte firma N. van den
Berg en Zonen te Rotterdam, werkzaam in den
graanhandel. Daar deze werkkring hem niet be
vredigde, trad hij in laatstgenoemd jaar als geëm
ployeerde in dienst bij de Nederlandsche HandclMaatschappij. Aanvunkelijk werkzaam gesteld
bij het hoofdkantoor dezer instelling te Amster
dam, werd hij in het begin van 1855 uitgezonden
naar Indië en geplaatst bij de factorij der Neder
landsche Handel-Maatschappij te Batavia. Door
zijn ijver en bekwaamheden won hij hier weldra
het vertrouwen van den toenmaligen president
der factorij, W. Poolman, met het gevolg dat hij
op 1 Juli 1858 tot commies-notularis (secretaris)
van de factorij werd aangesteld. In deze betrek
king is Van den Berg werkzaam gebleven tot
1863, toen hij benoemd word tot Hoofdagent te
Batavia van de in dut jaar te Amsterdam opgorichto Nederlandse!»-Indische Handelsbank. In
Januari 1869 met verlof naar Nederland vertrok
ken tot horstel van gezondheid na een ernstige
ziekte, die hem in 1868 bijna noodlottig was ge
worden, koorde hij begin Januari 1871 te Bata
via terug. Daarna is Van den Berg nog ruim twee
jaren Hoofdagent van de Ned.-Indische Handels
bank gebleven, totdat hom, in verband met een
verschil van meening mot de Directie dier instel
ling inzake het te volgen bankbeleid, met ingang
van 1 April 1873 op zijn verzoek eervol ontslag
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werd verleend Op denzelfden dag aanvaardde hij
de functie van President van de Javnsche Bank,
waartoe hij inmiddels bij gouvernementsbesluit
van 20 Maart 1873 benoemd was/In deze gewich
tige betrekking, die hij ruim zesjKeh jaren bekleed
heeft, bewees Van den Berg het land groote dien
sten. Tijdens zijn presidium kreeg in 1875 de be
langrijke wijziging in de regeling der biljettencmissie van de Javasche Bank haar beslag (zie
BANK, JAVASCHE, I, o. 149), en het is stellig
vooreen goed deel mede aan zijn beleid te danken
geweest dat Indië tijdens de ernstige crisis, waar
door het in 1S84 geteisterd werd, voor een algeheele financieele on economische ontwrichting be
hoed is geworden. In Augustus 1889 trad Van den
Berg af als President van de Javasche Bank, om
voorgoed naar het moederland terug te keeren, en
in het najaar van datzelfde jaar de betrekking
van directeur van de Nederlandsche Bank te
aanvaarden. Twee jaar later, in September 1891,
werd hij, als opvolger van Mr. N. G. Pierson, die
in het Ministerie van Tienhoven-Tak van Poort
vliet als Minister van Financiën was opgetreden,
tot President van de Nederlandsche Bank be
noemd. In deze functie is hij werkzaam gebleven
tot September 1912, toen hij, in verband met zijn
hoogen leeftijd, meende zich niet opnieuw’ be
noembaar te moeten stellen. Als President van de
Nederlandsche Bank heeft hij een belangrijk aan
deel gehad in de verlenging en wijziging van het
octrooi dier instelling, die bij de wet van 31 De
cember 1903 (Ned. Staatsblad no. 335) tot stand
kwam.
Aan Van den Berg zijn in zijn lange leven tal
van onderscheidingen te beurt gevallen. Hier mo
ge worden volstaan met te vermelden dat hij, na
in Mei 1870 benoemd te zijn tot Ridder in de orde
van den Ncderlandschen Leeuw, in Augustus
189S tot Commandeur in deze orde werd bevor
derd, terwijl hem in September 1912 het Groot
kruis van den Ncderlandschen Leeuw ten deel
viel. De Leidsche Universiteit benoemde hem, bij
gelegenheid van haar driehonderd-jarig bestaan
op 8 Februari 1875, honoria causa tot doctor in de
beide rechten, en hij was sedert April 1S92 lid van
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Ten slotte zij in dit verband nog aangeteekend dat Van den Berg in Juni 1893 door den
tocnmaligen Minister van Koloniën, Mr. W. K.
baron van Dcdem, is aangezocht om zich beschik
baar te stellen voor een benoeming tot Gouverneur-Genoraal van Nederlandsch-Indiö. Hij meen
de echter voor dit aanbod te moeten bedanken.
Van Van den Borg’s talrijke geschriften kunnen
hier alleen de voornaamste zeer in het kort wor
den besproken. Zij hebben betrekking op het Nederlandsch-Indische muntwezen en laten zich,
ruw genomen, in twee groepen verdoelen. De eer
ste groep wordt gevormd door drie uit de jaren
1862 en 1863 dagteekenende brochures over den
geldsomloop in Noderlandsch-Indië. Om deze
merkw'aardige werkjes op hun juiste waarde te
schatten, moet men zo beschouwen in de lijst van
hun tijd.
Eenige jaren na do invoering van de Indische
Muntwet van 1854 (zie MUNTWEZEN), begon
het nieuwe zilvergeld dat uit het moederland
naar Indië was gezonden, gaandeweg af te vloeien
naai' de omliggende Aziatische handelscentra, on
wel in zulk een omvang, dat in Indië een werkelij
ke schaarsehte aan betaalmiddelen ontstond. De-
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zc omstandigheid deed in de jaren 1861 en 1862
een krachtige beweging ontstaan ten gunste van
de oprichting van een munt fabriek in Indië, het
geen den tocnmaligen President van de factorij
der Nederlandsehe Handel-Mij., N. Trakranen,
aanleiding gaf om den kominies-notularis Van
den Berg uit te noodigen de kwestie van de op
richting van een munt iu Indië nader te onder
zoeken. Deze heeft zijn rapport, op aanraden van
genoemden President, nog eenigszins uitgewerkt
en in brochurevorm verkrijgbaar gesteld. Het
verscheen te Batavia in 1862. anoniem, onder den
titel „Beschouwingen over den geldsomloop in
Nederlandsch-lndië”. De critiek en verdere pu
blicaties vóór een munt in Indië, gaven den au
teur aanleiding tot het publicceren van twee nieu
we brochures, „Bedenkingen tegen de aanmer
kingen op de brochure Beschouwingen over den
geldsomloop in Nederlandsch-lndië”, Batavia
1862, eveneens anoniem, en „De kwestie over den
geldsomloop in Nederlandsch-lndië”, Batavia
1863, onder vollen naam.
Van den Berg toont zich in deze brochures een
overtuigd tegenstander van een munt in Indië;
hij betoogt de onjuistheid van de bewering der
voorstanders, dat bij het bestaan van een eigen
munt in tijden van geldschaarschte met voordeel
zilver zoude kunnen worden ingevoerd uit omlig
gende handelsplaatsen om dit op Java in Ind.
standpenningen om te zetten; concludeert dat
het oprichten van een eigen muntfabriek zou
neerkomen op „het geheel onnut verspillen van
eenigc tonnen schats ten koste van den lande”
(Bedenkingen, p. o); legt de oorzaken bloot
van den gestadigen zilveruitvoer, welke destijds
in Indië valt waar te nemen, en dien hij hoofd
zakelijk wijt aan de te ruime specie-aanvoeren
uit het moederland voor rekening van het gou
vernement (Beschouwingen, p. 15; Kwestie, p.
30); en toont aan dat verbetering van den toe
stand kan worden verkregen, door de ter voor
ziening in het zoogenaamd administratief tekort
benoodigde gelden als regel naar Indië over te
maken in den vorm van wissels op het moeder
land, welke het Indische gouvernement te Bata
via kan vcrkoopen.en eerst dan specie te zenden,
wanneer het verlies op den wissel grooter wordt
dan de kosten van verzending van specie bedra
gen (Kwestie, p. 37; zie ook Beschouwingen, p.16).
Vgl. over de drie bovengenoemde brochures
van Van den Berg: H. E. Moltzer, „Waar blijft
het Ned.-Indische geld?” en „Nog iets over het
Nederlandsch-Indische geld”, in den Economist
van 1863, p. 137 e.v. en 306 e.v.: (Th. E.) S(chill),
„Geldsomloop en munt inNcderlandsch-Indië”,in
het Tijdschrift voor Nederlandsch-lndië van Juni
1863; en S. Vissering, „De kwestie van den gelds
omloop in Nederlandsch-lndië”, in het Tijdschrift
voor Nederlandsch-lndië van September 1863.
De tweede groep van Van den Berg’s geschrif
ten, waarvan beknopt verslag moet worden ge
daan, dateert uit een ietwat latere periode. Zij
heeft betrekking op de invoering en de handha
ving van den gouden standaard in Ned.-Indië.
De maatregelen op het gebied van het muntwe
zen, die in het begin van de zeventigerjaren in ver
schillende Europeesche landen en in het bijzonder
in Duitschland waren genomen (zie MUNTWE
ZEN), hadden in Nederland de vraag dóen rijzen,
of de muntregeling van J847 zoude kunnen ge
handhaafd blijven. De in Oct. 1872 ter zake bc-

noemde Staatscommissie kwam tot de conclusie,
dat de invoering van den enkelen gouden stan
daard onvermijdelijk was geworden voor wat het
muntwezen in het moederland betrof; doch dat in
de bezittingen in Oost-Indic de zilveren stan
daard van kracht moest blijven, welke verande
ring ook in liet muntstelsel van het moederland
mocht worden gebracht.
De rapporten dezer Staatscommissie werden in
Indië bekend kort nadat Van den Berg het presi
dentschap van de Javasche Bank had aanvaard;
natuurlijk trokken zij in hooge mate zijn aan
dacht. In zijn in druk verschenen voordracht,
gehouden in het Bat. Gen. v. K. en W., „De munt
hervorming in Nederland en hare gevolgen voor
Nedcrlandsch-Indië”, Batavia 1S73, schaart hij
zich, voor zoover het Nederlandschc muntwezen
aangaat, geheel aan de zijde der Staatscommissie;
doch hij teekent protest aan tegen haar advies
met betrekking tot het Indische muntwezen. Ook
in Indië, aldus is zijn oordeel, zal men waarschijn
lijk al vrij spoedig worden gedwongen aan het zil
ver zijn karakter van wettig betaalmiddel te ont
nemen en het goud er voor in de plaats te stellen,
al geeft hij toe, dat er op zichzelf aan cenc invoe
ring van den gouden standaard in Indië bezwaren
zijn verbonden, welke echter zijns inziens van
het nemen van dezen maatregel niet mogen weer
houden.
Een brochure van Mr. N. G. Pierson, waarin
deze met kracht opkwam tegen Van den Berg’s
pleidooi, gaf laatstgenoemde een nieuw geschrift
in de pen, hetwelk onder den titel „De inuntquaestie met betrekking tot Indië” in 1874 te Ba
tavia het licht zag. Dit werkje moet zonder eenigen twijfel worden gerangschikt onder het beste
van al hetgeen Van den Berg heeft gepubliceerd.
In den breede toont hij aan, dat het hoofdargu
ment, hetwelk door Pierson voor zijn opvatting
wordt aangevoerd, allen feitclijken grondslag
mist, en verdedigt hij opnieuw de stelling, dat
waar in de toekomst een vermeerderd aanbod
van het witte metaal en verminderde vraag daar
naar is te verwachten „eene verdere progressieve
daling van het zilver.. .. niet (zal kunnen) uit
blijven” (p. 110). „Al de argumenten” — zoo
schrijft hij — „die voor het verlaten van den zil
veren standaard in Nederland pleiten, (zijn) ook
voor Indië met schier even veel kracht van toepassing....” (p. 141). „Zoowel het belang van
den Staat, als van zijn ingezetenen eischt.. .. ge
biedend dat men er op bedacht zij om het ruil
middel voor depreciatie te bewaren, en dit doel
zal onder de gegeven omstandigheden .... alleen
kunnen bereikt worden door het voorbeeld van
Nederland te volgen, en ook in Indië den gouden
standaard in de plaats te doen treden van den
thans bestaanden zilveren standaard” (p. 145/
146).
Bij de wet van 28 Maart 1877 (Ned. Stb. no. 42,
Ind. Stb. no. 112), waardoor het Indische munt
wezen geheel op denzelfden voet werd geregeld
als in Nederland bij de wet van Juni J875 was ge
schied, kwam voor Ned.-Indië in allen vorm de
overgang tot het goud tot stand. Het heeft den
wetgever nimmer behoeven te berouwen, dat hij
het advies van Van den Berg bo.ven dat van de
Staatscommissie van 1872 heeft verkozen, pe
uitkomst heeft geleerd dat Van den Berg’s vrees
voor een sterke daling van den zilverprijs volko
men gegrond geweest is; en de nadcelen, welke hij
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aanvankelijk van de invoering van den gouden
standaard duchtte, zijn geheel achterwege geble
ven, doordat het zilver, hoewel als standaard
prijsgegeven, als circulatiemiddel behouden bleef.
Aanvankelijk werd over de werking van de
nieuwe muntregeling in Indië nog al verschillend
gedacht en in den loop van de tachtiger jaren
openbaarde zich daar een vrij sterke strooming
om weder tot herstel van den zilveren standaard
te geraken. Ter verdediging van het nieuwe
muntstelsel heeft Van den Berg in de jaren 1886—
1888 tal van publicaties in het licht gegeven,
waarvan hier met name een drietal moge worden
genoemd, verschenen in het Tijdschrift voor Nij
verheid en Landbouw in Ned.-Indië van Juni en
Sept. 1887 enMei 18S8, onder de titels, „De voor- en
nadeclen van onze tegenwoordige muntregeling”,
„Onze muntregeling en hare bestrijders”, en „Fei
ten of verzinsels ?”. Van den Berg geeft in deze ver
handelingen toe, dat de handhaving van den zilve
ren standaard in Britsch-Indië voorde planters al
daar heeft gewerkt als een exportpremie, door de
stijging van den wisselkoers op alle landen met
gouden standaard, en hij doet duidelijk uitkomen
dat hij gaarne zou hebben gezien dat aan de land
bouwnijverheid op Java een compensatie ware
toegekend voor de voor haar „min gunstige
muntverhoudingen”, die door het verlaten van
den zilveren standaard zijn ontstaan. Niettemin
betreurt hij het geen oogenblik, dat men het zil
ver als standaard heeft prijsgegeven; immers —
zoo betoogt hij — de bijzondere belangen der
planters vallen geenszins samen met die van het
algemeen en voor de groote meerderheid der in
gezetenen van Ned.-Indië is de muntregeling van
J877 een onschatbaar voordeel gewecst.Tcn slotte
komt Van den Berg ook met nadruk op tegen de
door do zilvermannen geponeerde stelling, dat de
muntregeling de oorzaak zou zijn van de econo
mische malaise, waaronder Ned.-Indië in die ja
ren gebukt ging en welke hij het gevolg acht van
een samenloop van omstandigheden „tegenover
het mcerendecl van welke de mensch even on
machtig staat als tegenover de Krakatau-ramp,
die cenige jaren geleden Wcst-Java teisterde”
(Onze muntregeling, p. 17).
Behalve de hierboven besproken verhandelin
gen publiceerde Van den Berg o.a. nog: „Bank
wezen en banken in Britsch-Indië. Ecne ge
schiedkundige schets” (Batavia 1866); „Het oc
trooi der Javasche Bank” (Amsterdam 1869);
„Do Bataviasche bank-courant en bank van leoning 1746—1794” (Amsterdam 1870)/./,Een con
flict tusschen do Regeering en dcn'Raad van
Justitie des kasteels Batavia 1795” (aanvankelijk
verschenen in het Tijdschrift voor Indische Taal,Land- en Volkenkunde, deel 29; daarna ook af
zonderlijk gepubliceerd, Batavia 1884)/ „The
Money Markot and Paper Currcncy of'British
India” (Batavia 1884); „Debet of Credit?” (Ba
tavia 1885); „Tho Financial and Economical
Progress and Condition of Netherlands India during tho last fifteon years and tho Effect of tho
Present Currenoy System” (Printed for private
eirculation only; Batavia 1887; van dit werkje is
later een bijgowerkte uitgave verschonen onder
den titel „The Financial and Economical Condi
tion of Netherlands India sincc 1870 and the Ef
fect of the Present Currcncy System”, Printed
for tho Mombers of the Netherlands Economical
and Statistical Society, The Haguo 1895); „Do
Supplement.

Bataviasche Decentberbeweging van 1795”, in de
Gids van Juni 1890; „.Verstoorde verhoudingen”
in de Gids van Mei DS93; „Het muntvraagstuk in
Britsch-Indië”, in de Gids van Maart en April
1894; „Met Octrooi van de Javasche Bank”, in
de Economist van 1906, p. 77 e.v.; cn „Neder
land en Engeland op koloniaal muntgebied”, in
de Economist van 191.3, p. 2.33 e.v. Voor den
eersten druk dezer Encyclopacdie leverde Van
den Berg verschillende artikelen, waarvan hij de
voornaamste later deed herdrukken in een af
zonderlijken bundel: „Munt-, crediet- en bank
wezen, handel cn scheepvaart in Nederlandse hIndië” (’s-Gravcnhagc 1907)..,-''
HUIZEN DER INLANDSCHE BEVOLKING.
Over dit onderwerp zijn eenige gegevens te vin
den s. v. JIUIS, Deel II, blz. 115, en ook bij de be
schrijvingen van de verschillende volksstammen,
doch deze gegevens zijn beknopt en verspreid. In
het ondcrvolgende artikel is een samenvattend
overzicht gegeven, waarin het onderwerp uit een
algemeen oogpunt is beschouwd en enkele bijzon
derheden zijn behandeld, welke aan de meeste
woningen der Inlanders gemeen zijn. Bij de bij
zondere beschrijvingen is m.m. de doorMr. C.
van Vollcnhov.cn in zijn werk „Het Adatrccht
van Nederlandsch-Indië” gegeven indeeling in
rechtskringen gevolgd, voornamelijk ora te on
derzoeken of ook ten aanzien van de woningen de
afgrenzing in dergelijkc kringen voldoende scherp
is, dan wel daarbinnen zich nog sprekende ver
schillen in huishouw voordoen.
Volksstammen zonder vaste woonplaats. Groote
volksgroepen zonder vaste woningen worden in
den Oost-Indischon Archipel niet meer aangetrof
fen. Van de, betrekkelijk slechts weinige jaren ge
leden nog zwervende, kleine groepen, zijn de
meeste sedert kort ook geheel of bijna geheel tot
het gezeten leven overgegaan. Van die kleine
groepen kunnen genoemd worden: op Sumatra:
de Kocboe’s, de Loeboe’s, de Orang Akit, de
Orang Oeloe, de Orang Oetan, de Orang Rawa en
de Orang Sakai; op Bangka: de Orang Daratcn
de Orang Lom of Orang Ma por; op de eilanden
van den Riau-Lingga Archipel: de Orang Bcnoea
of Orang Darat; op Bornóo: de Poenan’s, Basap’s en Bcketan’s; op Zuid Selébès: de ToAla J). Half-nomadisch zijn nog heden de Orang
Bockit in het Meratoesgcbergte, Zuid Oost Bornéo, die telken jare na den oogst een ander stuk
grond voor hun drogo rijstvelden uitkiezen, cn
dan ook hun oudo woningen in den steek laten, en
bij hun veld niouwo bouwen. Zelfs veel hooger
staande volken vindt men in den Archipel, die
door don zeer extensieven drogen rijstbouw, wel
ken zij beoefenen, min of meer tot de lialf-nomaden gerekend kunnen worden. Bij de Bahau- en
Kenja-Dajaks van Centraal Bornéo b.v. staan
grondbewerking en landbouw nog op zoo lagen
trap, dat een bepaald stuk land gewoonlijk slechts
één jaar bebouwd wordt, waarna men het twee
jaar braak laat liggen. In het derde jaar kan men
hotzclfdc stuk dan weer in gebruik nemen; maal
ais op deze wijze hetzelfde grondstuk in 12 i\ 15
jaar ongeveer 4 malen gebruikt is geworden, wordt
do opbrengst te gering, cn besluit men een nieuw
stuk boschgrond to ontginnen. Is dat in de onmiddollijkc nabijheid van do nederzetting niet
‘) Men zie voor nadere bijzonderheden op al
deze namen.
24
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meer te vinden, dan wordt het geheele, groote
stamhuis verplaatst.
Boomwoningcn. In oudere opgaven vindt men
vaak vermeld, dat sommige zeer laag staande
volksstammen in den Archipel woningen in boo7n cn zouden bouwen. Zoo geeft Wilken nog op,
dat dergelijke boom woningen hier cn daar op
Soemba zouden voorkomen, bij Papoea's van de
Noordkust van N. Guiné, van het eiland Japen
en van Péling, terwijl ook de Poenans op Bornéo
nog vaak tusschcn de takken der hooge boomen
„zich als het ware een nest maken” *)■ Het is la
ter gebleken, dat men van een dergelijke gewoonte
bij bepaalde stammen moeilijk spreken kan, ter
wijl alleen bijzondere omstandigheden bij enkele
personen tot het tijdelijk bewonen van zulke
boomwoningen kunnen leiden, b.v. bij de Toradja’s, om aan de muskieten te ontkomen. Van
daar dat dergelijke woningen sporadisch ook bij
meer beschaafde volken voorkomen: zoo vermeldt
Verkerk Pistorius het van de Maleiers in de wil
dernissen ten Oosten van Siloengkang 2).

:

1

;
ii
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!
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AljèJi. Het Atjèhschc huis heeft in het alge
meen het Maleische type, een rechthoekige
woonruimte, op eenige Meters boven den grond,
en onderscheidt zich niet door een bijzonderen
dakvorm. Maar de inwendige verdecling is anders,
omdat de gewone Maleische huizen altijd slechts
voor één gezin bestemd zijn, terwijl het Atjèhsche
huis er wel meerdere bevat, in verband met de bij
de Atjèhers voorkomende gewoonte, dat een doch
ter, die trouwt, in het ouderlijk huis blijft wonen.
Het huis heeft een vóór- en een achtergalerij over
de geheele lengte en daartusschen een middenge
deelte met eenigszins verhoogden vloer; deze be
vat óf twee kamers, met deuren op de achter
galerij uitkomende, en een verbindingsgang van
vóór naar achtergalerij tusschen de beide ka
mers, óf slechts ééne kamer, in welk geval de ver
bindingsgang zich naast die kamer bevindt. Het
Atjèhsche huis behoort tot de roerende have; het
zit geheel met pinnen in elkaar, en kan gemak
kelijk afgebroken worden en elders weer opgezet.
Vooral vóór den Atjèh-oorlog werd zeer veel zorg
besteed aan fraai snijwerk voor de woningen, al
thans die der aanzienlijken en gegoeden.
Gajö-landen. In de kleine dorpen, die men
nog aantreft in streken waar de bodemgesteld
heid geen intensieven landbouw toelaat, vindt
men nog wel huizen, die bestaan uiteen reeks van
aan elkaar gebouwde bainboe-hutlen op palen.
Volgens Volz 3) is dit wellicht een der oorspronke
lijke bouwwijzen in de Gajö-landen, zoodat één
blak of wijk van een dorp uit één huis bestond.
Solider bouw vindt men in de grootere dorpen,
o.a. in de omgeving van de Laoct-Tawur. Het
Gajö-huis staat daar op palen 3 a4 M. boven den
grond. De vier rijen, elk van acht palen, gaan van
*) Dr G. A. Wilken. Handl. v. d. vergel. vol
kenkunde van N. I., uitgegeven door Pleyte
(1893), blz. 55,56.
2) Studiën over de Inl. huishouding in de
Pad. Bovenlanden, blz. 217. Voor uitvoerige
mededeelingen over dit onderwerp, zie Van
Eerde. Inl. tot de Volkenkunde van N. I. blz.
133_J42.
3) Volz. Nord-Sumatra. Bd. II. Die Gajölander, blz. 107.

don grond tot aan hot groote gevehlak door. Tusschcn do beide binnenste rijen van palen wordt de
ruimte ingenomen door kamertjes. Aan de eenc
zijde daarvan vindt men een breede. naar buiten
open galerij, de zoogen. mannengalerij, welke
voornamelijk wordt gebruikt bij feesten; de ga
lerij aan de andere langszijde is de gewone ver
blijfplaats voor de vrouwen en kinderen; deze is
in het rond gesloten, en bevat de noodige kook
plaatsen. De slaapkamertjes in het midden van
het huis, die met deuren op het vrouwenverblijf
uitkomen, zijn bestemd voor woon- en slaapver
trekken van de gehuwden (ook het Gajö-huis be
vat verschillende gezinnen) en de kinderen. In de
voorgalerij bevindt zich een gemeenschappelijke
vuurplaats, en een andjong, als afzonderlijke ka
mer voor den eigenaar van het huis. De wanden
bestaan of uit planken, of uit bamboevlcchtwerk ’).
In Gajö Loeèus zijn de groote huizen ongeveer
van hetzelfde model en dezelfde inrichting als aan
de Laoet Tawar, maar bij de kleinere huizen,
waarin het mecrendeel van het volk woont, ont
breekt de open galerij voor de mannen; aan de >
Zuidzijde vindt men een rij kamers, aan de Noord
zijde een ongeveer gesloten galerij, die als kook
eet- en woongelegenheid dienst doet. Het aan
bouwen van stukken aan het huis komt hier veel
voor.
Nog een ander type vindt men in het gebied
van Petiainbang, o.a. in het dorp Padang aan de
Woi ni Kampong, waar ook bijzondere zorg aan
het houtsnijwerk wordt besteed. Het huis is daar
over de lengte verdeeld, aan de eene zijde woon
kamers, aan de andere kookgelegenheid enz., met
afgescheiden andjong2). In Serbeudjadi hebben de
huizen meestal het type van Gajö Locëus, maar
men vindt er ook kleine huizen zonder kamcrverdeeling 3).
Alasland. Het Alas-huis komt in veel opzichten
overeen met dat der Gajö-landen, en wel in
hoofdzaak met dat van de Laoet-Tawar; het on
derscheidt zich o.a. door de van voren en van
achteren aangebouwde andjong''a, die tamelijk
groote afmetingen hebben, en als woongelegen
heid voor den eigenaar dienen. Het huis is meest
korter dan liet Gajö-huis; de indceling evenwel is
in groote trekken dezelfde.
Balaklanden. Om den typischen vorm, de van
grooten kunstzin getuigende versieringen en de
solide constructie (althans van de ouderwetsche huizen, speciaal die der aanzienlijken) ver
dient het Bataksche huis een eenigszins uitvoeri
ge beschrijving. Als punt van uitgang nemen wij
het Toba-liatakschc huis, naar de beschrijving
door Controleur D. 3V. N. de Boer 4). Het is een
rechthoekige, van hout gebouwde woning, op pa
len van ± la/4 M. hoogte, ongeveer twee maal
zoo diep als breed, met een tweedeelig dak van
idjoek, dat naar de zijkanten afloopt, dus met de
noklijn in de lengterichting van het huis. Het is
db 10 M. lang (diep), dr O M. breed en aan don
voorkant tot aan de nok Sl/sM. hoog. De basis der
zijwanden bestaat uit twee dikke, van Vóór-tot
>) id. blz. 45, 40.
2) id. blz. 131, 132.
3) id. blz. 181.
4) Het Toba-Bataksche huis. Meded. van het
Encycl. Bureau. Afl. XXIII.
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achtergevel doorloopende planken van 10 AI.
lengte, *10 c.Al. breedte en 1 c.M. dikte, die schuin
1 20 graden
op hun kant liggen en een hoek van
met den vloer maken. De basis van vóór* en ach
terwand bestaat uit minder zware, 5 Al. lange
planken; de open gebleven ruimte tusschen deze
basis en de dekstukken wordt door planken aan
gevuld. De noklijn van het zeer hooge dak is
zwak zadelvormig gebogen; de opstaande vóórdakzijdc helt veel meer, m. a. w. steekt veel ver
der buiten den romp van het huis uit, dan de achterdakzijde. „De bedoeling hiervan is, om vol
doende beschutting te geven aan liet plekje
gronds vóór het huis, de halaman roemah, waar
het rijstblok staat, de huisvrouw zit te weven, de
visschcr zijn netten herstelt, de werkman van zijn
werk uitblaast, de kinderen spelen, de varkens,
honden en kippen gevoederd worden en waar
men bezoek ontvangt, kortom de plek, waar men
het grootste gedeelte van den dag verblijft, daar
de ruimte binnenshuis te donker en ook te klein
is” *)• Ook wordt door het hooge luifelvormig
uitgebouwde voordak het kostbare snijwerk be
schut tegen zon on regen, evenals het zich aan den
voorkant bevindende balkonnetje. Dit voordak*
stuk, de voorgevel, bestaat uit drie, cou‘isse-gewijzt> achter en boven elkaar geplaatste stukken.
Het is vooral aan'de twee onderste dezerstukken,
dat men de meeste zorg besteedt; ze zijn geheel
overdekt met fraai snijwerk. Aan den achterwand
worden geen versieringen aangebracht. Op den
broeden plank aan de voorzijde worden gewoonüjk
nop tuec paar vrouwenborsten in hout afgebeeld.
Ook de hagedis wordt vaak in het hout afgebeeld
„juist daar, waar de trap toegang geeft tot de
woning, om den binnentredende er aan te herin
neren, dat daar m de woning van het gezin bij de
intimiteit van het haardvuur slechts de waarheid
gesproken mag worden” (van Y'uuren).
De aangebrachto versieringen worden ook be
schilderd, waarbij als regel rood voor den onder
grond, zwart voor het versieringsmotief wordt ge
bruikt.
„De ruimte binnenshuis is niet in vertrekken
verdeeld, ook al wonen er meerdere gezinnen bij
een. Wel wordt het huis in denkbeeldige afdeelingen onderverdeeld, n.I. in vier gelijke parten,
de vier hoeken, en soms in zes vakken, niet medegerekend do djamboer, aan weerskanten van
het trapgat. In het midden is een neutrale strook
vrijgelaten „de tclaga”, dienstdoende als centrale
„couloir” en als neutraal terrein voor besprekin
gen. De hoek daar rechts achter is hot verblijf van
den huisheer met echtgenoote on eventueel de
jonge spruiten. De hoek links achter wordt aan
een getrouwde dochter toegewezen, zoolang deze
nog niet in een eigen huis woont, of anders wor
den duar wel de gasten gelogeerd; de hoek links
vóór is voor don oudsten zoon; de hoek rechts
vóór is het aangewezen vertrek voor gasten. Is
het huisgezin groot, omdat er bijv. weduwen,
zusters van den huisheer, bij in wonen, dan wordt
van elk dor vier hoeken eenigc ruimte afgenomen,
waardoor in het midden van de woning twee
nieuwe afdeelingen kunnen worden gevormd” 2).
„Zoo aristocratisch van smaak en kunstzin en
tegelijkertijd ook goed verzorgd, als het Batak') Aid. blz. 4.
2) do Boer, blz. 17.
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sche huis er uitwendig kan uitzien, zoo'n intens
onverschillige en verwaarloosde rommel is het
van binnen” l).
Dc huizen staan als in een straat naast elkaar,
vandaar dat de voorgevels bijzonder versierd zijn.
De huizen der Kar o- Ba laks verschillen in een
aantal punten van die der Toba’s: bij de Karo’s
staan zc kransvormig om het dorpsplein; de ver
siering der huizen staat hier verre ten achter bij
die der Toba-huizen en wordt, in verband met de
plaatsing der huizen, vooral op de zijgevels toe
gepast. De planken, waaruit deze bestaan, wor
den met idjoek-touw verbonden cn wel zoo, dat
de idjoek een hagedis-figuur vormt. Ook vindt
men wel versiering aan de driehoekige gcvelstukken. Het hooge dak vindt men ook bij de Karohuizen, maar de zijvlakken (gevelstukken) sprin
gen sterk in, aldus >■ •<; de nok draagt aan bei
de zijden als versiering een karbouwenkop van
idjoek. Een groot verschil bestaat in de verdeeling der inwendige ruimte; het Karo-huis wordt
over de gcheele lengte door een gang in twee helf
ten verdeeld, waarvan ieder gezin — er wonen er
gewoonlijk vier in één huis — een afgescheiden
gedeelte bewoont; zoowel vóór als achter heeft
deze gang een deur. Aan vóór- en achterzijde vindt
men een open galerij ter hoogte van den huisvloer.
In het Pakpak-land ontbreken voor- en achter
balkon; de gehecle inwendige ruimte is onver
deeld, in het midden is een groote gemeenschap
pelijke haard, en rondom langs de wanden zijn
de slaapplaatsen; de ongehuwde vrouwen slapen
in de hoeken, terwijl de plaatsen voor gehuwden
door matten afgeschut kunnen worden. De ver
siering wordt ook hier in hoofdzaak op de zij
wanden aangebracht 2).
Midden Sumalra. Dc huizen der Alinangkabauers staan op palen, die tot aan het dak doorloopen, en aldus het geraamte van het huis vormen;
daartusschen bevindt zich, ter hoogte van 1 a 2
AI. boven den grond, de huisvloer; zeer enkele
huizen in het Zuiden der Padangsche Bovenlan
den hebben een verdieping, 'een bijzonderheid
“die aan bijna alle woningen eigen is in de dorpen
aan gene zijde van het Barisan-gebergte, in het
dal van dc Ngalo-Gadang. Dc planken vloer van
het benedenhuis dezer woningen ligt slechts 1
voet boven den beganen grond; de verdieping
steekt gewoonlijk een weinig voorbij het onder
huis uit, en de hoekstijlen dier verdieping loopen
niet tot den grond toe door, maar zijn op ll/aAI.
daarboven afgesneden en eindigen in een bekap
ten knop.
Door de tot het dak reikende palen wordt het
Alinangkabausche huis over de breedte en diepte
in vakken, roeang's, verdeeld; hoe meerpalen het
huis in de diepte heeft, hoe mooier en aanzienlijker men het vindt; het aantal roeang’s in de
breedte (langs den weg) wordt bepaald door het
aantal gezinnen, dat in het huis woont. Ook het
Alinangkabausche huis is n.I. een familiehuis,
waarin soms wel 80 personen wonen (of woonden,
want de gewoonte om op een zelfde erf afzonder
lijke woningen bij te plaatsen neemt in verschil
lende streken toe). Aan een of aan beide zijden
hebben de huizen aanbouwsels, andjoeng's,
smaller dan do huisdiepte, en met verhoogden
*) id. blz. 1G.
2) Volz. Nord-Sumatra. Band I. blz. Iö2,
337, 151.
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vloer; hier zijn de ccreplaatscn. die aan gasten van
aanzien worden toegewezen. Het dak eindigt in
twee als hoorns gevormde punten, landock; ook
in het midden vindt men vaak nog twee zulke
tandock’s, en eveneens op de andjoengs; meer
dan 6 spitsen heeft het dak nooit. De kanten van
het dak en de tandoek's worden versierd met
randen en bloemen van uitgeslagen blik, dat de
eentonigheid van de grauwzwarte idjoek-bedekking breekt. De omwanding der woningen be
staat uit hout, bamboe, gevlochten bamboe of
boomschors, de planken worden vaak van fraai
snij- en schilderwerk voorzien, en met stukjes
spiegelglas ingelegd; hoe Zuidelijker men komt,
hoe zeldzamer de planken wanden worden. De
toegang tot het huis wordt gevormd door een
trap. die bij aanzienlijke woningen op een soort
voorbalkon, langs de breedte van het huis loopend en met een balustrade afgesloten, uit
komt; bij andere huizen in eens op de deurope
ning. De' omwanding der huizen loopt dikwijls tot
den grond door, zoodat ze ook de ruimte onder
den vloer omsluit.
Inwendig is het huis verdeeld in: 1°. het midden-voorgedeelte, de tangah roemah, als gemeen
schappelijke ruimte voor al de bewoners, waar de
kinderen en de oude ongetrouwde huisgenooten
slapen, en 2°. de bilik's of kamertjes, de gezinsvertrekken, waar de gehuwden en de huwbare
meisjes slapen, afgeschoten in het achtergedeelte
van het huis door omwandingen van planken,
bamboe, boomschors of katoen 1).
Djambi. Mocaraboengo. De huizen zijn hier bij
de gegoeden en aanzienlijken van een zeer fraai
type. Zij rusten op palen van ^ 2 M. hoogte, de
wanden zijn van planken, en het dak heeft
slechts twee schuine zijden; aan de kortste zijden
van het huis loopen de wanden verticaal omhoog.
Aan de voorzijde vindt men een galerij, vaak met
fraai snijwerk voorzien, waarop ook de trap uit
komt.
Bengkoeloe, onderafd. Bedjang. De huizen, ook
hier op palen staande, en rechthoekig van vorm.
hebben geen bijzondere eigenaardigheden, behal
ve dat, buiten de eigenlijke woning en daarmede
jdooc een overloop verbonden, een afzonderlijk
vierkant vertrekje als keuken dient,/in het mid
den van de voorgalerij (die somtijds ontbreekt)
bevindt zich de deur, die toegang geeft tot het
ruimste vertrek der woning, de z.g. tengah (mid
den), de woonkamer. Hierachter bevinden zich in
den regel twee kamers, de slaapkamers der huis
bewoners; vreemden logeeren in de tengah. De
huizen dienen algemeen slechts voor één gezin,
maar soms woont een getrouwde dochter nog bij
de ouders in 2).
Onderafd. Kaoer. De huizen, op palen van circa
1£ M. staande, varieeren in grootte van 4 tot 8 M.
in het vierkant. Ze hebben over hun geheele
breedte een smalle, aan drie zijden open voor
galerij, van waar een deur toegang geeft tot het
binnenvertrek, dat in twee overlangsche vakken
is verdeeld. Het eerste dient voor de huiselijke
bezigheden en het ontvangen van bezoek, het

I
*) A. L. van Hasselt. Volks beschrijving van
Midden-Sumatra, blz. 148—153.
^-2) J.M M. Swaab. Beschrijving der onder„-'•'afdeeling Redjang. Bijdr. T. L. en V. kunde van
N-I. Dl. 72. (1916), blz. 483, 484.

tweede, in verschillende hokjes verdeeld, bevat de
slaapplaatsen ’).
Palèmbangschc Bovenlanden (Afd. Ogan-hoeloe
en Kontering). De huizen bestaan hier meestal uit
twee declcn: eerst het eigenlijke huis, met fraaie
lijsten en snijwerk versierd, geheel donker, met
slechts ééne opening, die door een kleine, maar
zeer massieve deur gesloten wordt; dit gedeelte
dient tot bewaarplaats van het weinige huisraad,
tot keuken en slaapplaats. Voorts de broego, een
daarnaast gelegen luchtiger en lichter vertrekje,
waar de gasten ontvangen en gelogeerd worden
Daar ontmoeten ook de jongelingen de meisjes,
d.c zij het hof wilien maken, terwijl deze zich met
het weven van klcedingstukken bezighouden 2).
Scmcndo (Lctnatang-hoeloe). De huizen hebben
hier dit eigenaardige, dat ze bestaan uit drie af
zonderlijke, naast elkaar, hoog van den grond op
palen staande gebouwtjes, waarvan het middel
ste . het grootste is en door overdekte bruggen van
bamboe of hout is verbonden met de beide ande
re. Het middelste gebouw is het eigenlijke woon
huis, gewoonlijk bestaande uit één en nooit uit
meer dan twee vertrekken. De beide andere ge
bouwtjes zijn de keuken en de ontvang- tevens
logeerkamer.
De huizen worden hier van het zwaarste en
duurzaamste hout gemaakt, en de planken ge
woonlijk van fraai snijwerk voorzien a).y
Over het algemeen staan de Palènrbangers be
kend om hun bekwaamheid in het bouwen van
stevige en fraaie huizen, terwijl in de meeste stre
ken veel zorg besteed wordt aan de versiering
door zorgvuldig uitgevoerd snijwerk, zooals b.v.
in de Kisam- en Ogan-streken en in de omgeving
van Tebingtinggi (vgl. Forbes. Wandcrungen
eines Naturforschers, ler, Bd., blz. 191, 192,199,
200, 232 en 233).
De hoojdplaats Palèmbang is bekend om de
vele vlotwoningcn op de Moesi, waaronder ook
een aantal zeer goed afgewerkt is. Een eigen
aardigheid van de huizen aan den wal is, dat een
goede woning verscheidene malen kan afgebro
ken en elders neergezet worden, omdat er bijna
geen spijkers of ijzerwerk bij gebruikt wordt; van
daar dat het koopen en verknopen van huizen
veel plaats heeft, en velen een goede woning bou
wen met het doel die te verkoopen 4).
Palèmbangsche Benedenlanden. Onderafd. Raivas. De huizen staan ook hier op palen, hebben
een rechthoekigen vorm, en zijn elk voor slechts
één gezin bestemd. Vele huizen zijn hecht en
sterk getimmerd, en sommige hebben een aan
zienlijke grootte. De vloeren der verschillende afdeelingen, waaruit het huis bestaat, worden ter
rasvormig aangelegd en verspringen meestal één
voet. De voorkant der woningen wordt door tra
liewerk afgesloten; vaak bestaat de buitenwand
uit eonige beweegbare gedeelten, die over dag naar
binnen worden opgeslugen tegen het plafond.
Doorgaans wordt een niet overdekt platform te
gen den vóórwand aangebouwd, waarop eenige

//

‘) K. H. F.Roos. Aanteekcningen over de afd.
Kaoer. Tijdschr. B. B. Dl. IV (1890) bJz. 21, 22.
2) H. Pauw ten Kate in Tijdschr. Bat. Gen.,"”
Dl. XV (1869), blz. 543.
’’ *) Roos. Aant. over (ïe afd. Kaoer, blz. 22,23.
*) Storm van ’s Gravesande. De Stad Ba
lein bang. Tijdschr. Batav, Gen. Dl. V (1856),\
I
blz. 454.
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martavanon of een petroleumblik, vol water, om
de voeten te wasschcn *)•
Lampoengsche Districten. In dit gewest toont
het type van huis, vooral dat der aanzienlijken,
invloed van de van elders, met name van Palèmbang overgenomen wijze van bouwen. Het oude
Lampoengsche huis is een houten ark op palen met
een trapje van enkele sporten, een paar getraliede
openingen bij wijze van venster en een dak van
atap. „Een eemgszins voornaam huis heeft een
indeeling, welke verband houdt met de samen
stelling van het gezin. Men komt het huis binnen
dooi de garang te beklimmen, een in den regel on
gemakkelijke houten trap van enkele treden, die
toegang geeft tot een soms vrij breede galerij, de
srambi. waar de huisgenooten zich in ledige uren
ophouden en waar bezoek wordt ontvangen. Door
een nogal breede deur in het midden komt men in
een groote ruimte of binnengalerij, ook voor de
ontvangst van bezoekers gebruikt; in deze ruimte
is het voornaamste meubilair geplaatst. Hier ko
men de deuren uit, welke toegang vcrleenen tot
kleinere vertrekken, bestemd tot vrouwenverblij
ven, de proempoe, de balangan en de lengah noioa
(het middenhuis). De hoofdvrouw bewoont de
proempoe en de derde vrouw, die rechtstreeks aan
haar ondergeschikt is, een bij vertrek er van. De
tweede vrouw bewoont de balangan. en de vierde
vrouw, welke aan de tweede rechtstreeks onder
geschikt is, een bij vertrek. I n de tengah nowa ver
blijven ’s nachts de samalangvrouwen (leviraat),
de goendiks (bijzitten) en lambangs (huwelijksslavinnen), die er elk haar ligmat en kussens hebben,
en voor elk van wie een ruimte is afgeschoten met
hangende matten.
„Huwt nu de oudste zoon van hot gezinshoofd
bij de eerste vrouw, dan wordt de proempoe aan
hem ingeruimd, mede een teeken dat hij zijn va
der als familiehoofd opvolgt en reeds ten deele
vervangt. Do vader betrekt dan de balangan,
waaruit hij vervolgens ook weer kan worden ver
dreven op dezelfde manier door den oudsten zoon
uit de tweede vrouw” s).
Oost Sumatra. Van de huizen in deze landstreek
is weinig typeerends te melden; voor zoover geen
Bataksehc invloed zich doet gelden, vindt men er
onder de Maleiers het rechthoekige „Maleische”
huis op palen, met twee schuine dakvlakkon en
twee verticale, als verlengstukken der zijwanden.
De deur bevindt zich, evenals de trap, aan den
vóórwand, hetzij in het midden, hetzij aan een
der hoeken. De woningen zijn in den regel voor
één gezin bestemd, evenals de woonhuizen der in
deze streken voorkomende, kleine bevolkings
groepen, die op lagen trap van beschaving staan
(Orang Akit, Orang Sakai, enz.). Ook bij hen
vindt men rechthoekige woningen, die soms, b.v.
bij do Akits, niet veel meer dan armzalige hutten
zijn, vloeren op palen, met scherradaken van
palmbladeren, vaak zonder wanden en zoo laag
van verdieping, dat zelfs de kleingebouwde Akits
er niet rechtop in staan kunnen 3). Een solider
indruk maken de Akitwoningen, die men op vlot
ten in de rivier vindt 4).
‘) L. F. VVesly. De onderafd. Rawas. TijdBchr. Binnenl. Best. III (1889), blz. 309.
a) Dr. R. Broersma. De Lampongschc Dis
tricten (19J 0), blz. 98 en 99.
3) Moszkowski. Auf neuen Wegen durch Sumatra(1909), blz. 36.
4) Aid. afbeelding op blz. 36.

Ook van Bangka en Belitorng vindt men ver
meld, dat de oorspronkelijke bevolking er in zeer
primitieve woningen woont *).
Zuid Nias. In tegenstelling met de ovale huizen
van Noord-Nias zijn de huizen in het Zuiden van
dit eiland rechthoekig van vorm. Vooral aan de
woningen der siocloes (hoofden) wordt buitenge
wone zorg besteed: zij maken een indruk van
groote soliditeit en forschheid. Het front is van 5
—10 M. lang, en tamelijk kort in verhouding tot
de diepte (10—2ö M.) en de hoogte (10 tot 20 M.).
De vloer is op 2 a 3 M. hoogte van den grond tusschen de stijlen, die tot het dak doorloopen, aange__
bracht. De woonruimte is verdeeld in tweeën; het
voor iedereen toegankelijke woonhuis, en het
achterhuis, dat slechts door intieme kennissen
der familie betreden wordt. Het voorhuis, dat
zich tot voorbij het midden van het huis in de
diepte uitstrekt, is door een wand van het achter
huis gescheiden; het wordt gebezigd als feest-,
audiëntie-, vergader- en danszaal, en bovendien
als logeervertrek; achterin komt het trapgat uit
en daar vindt men ook den haard, een privaat,
den doorloop naar het achterhuis, enz.
Het achterhuis i8 het eigenlijke woonhuis van
den huiseigenaar met zijn gezin, met eigen pri
vaat en haard ; van de woonruimte gaat een ge
heel door wanden ingesloten kamertje af, thans
ook als slaapvertrek in gebruik. Volgens den
Controleur D,. W. N. Boer moet dit vertrek be
stemd geweest zijn als „bergplaats” van de jonge
meisjes en vrouwen „die niet door iedereen ge
zien mogen worden, en die niet met een ieder pra
ten mogen. Haar eenige vermaak tijdens feesten
was dus, dat zij, zelvcn nagenoeg onzichtbaar,
in elk geval buiten bereik, spel en dans in het
voorhuis met oogen en ooren mochten medernaken van achter den getralieden uitkijk” 3).
Behalve omvang en zorgvuldige bewerking
van de palen (die van de eerste frontrij hebben
een om vang van niet minder dan 2.10 M.), vallen
bij de Zuid Niassche hoofdenhuizen de solide
constructie en eigenaardige vorm van het dak op:
het verheft zich zeer steil tot de met het front
evenwijdig loopendc noklijn; nabij zijn voet gaat
het in een gebogen vlak over. Aan de zijkanten is
het ongeveer loodrecht, en sluit hier de tusschen
de houten wanden en den nok ovcrblïjvende
ruimte af.
Vermelding verdienen voorts nog de uitbou
wen aan voor- en achterkant van het huis; die aan
den voorkant is de grootste en vormt gewoonlijk
twee, soms meer, estrades. Uitstekende balken en
planken aan den voorgevel, wandplanken en deu
ren zijn van zeer fraai snijwerk voorzien; vloeren
en wanden van het hoofdvertrek (het voorhuis)
zijn gepolijst, do zuilen aldaar gebeeldhouwd.
De huizen der gewone Niassers zijn wel van
denzclfdcn bouwtrant, maar materiaal en versie
ring zijn veel primitiever.
Noord Nias. De huizen op Noord Nias onder
scheiden zich van die iii het Zuiden door hun ova
len vorm met nagenoeg kegelvormig dak; de
lengteas is hier evenwijdig aan de dorpsstraat.
De inwendige inrichting is anders, in zooverre do
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’) Zie artikelen BANKA en BILLITON.
a) Het Niassche huis. Afl. XXV der Mcdod.
van het Encycl. Bureau betr. de Buitengewes
ten (Batavia, G. Kolff & Co. 1920), p. 4.
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gemeenschappelijke zaal in het midden gelegen is.
met de gezinskamers daaromheen. Ook in aanleg
der dorpen is verschil: in het Zuiden vormen de
woningen straten, in het centrum en het Noorden
staan ze om een pleintje; de straten in het Zuiden
en het centrum zijn gewoonlijk geplaveid, vaak
met figuren in het plaveisel, terwijl prachtig ge
beeldhouwde steenen trappen toegang geven tot
vele der Zuidelijke kampongs, waar ook de bad
plaats vaak van steen vervaardigd is. en over
vloedig water verschaft. De watervoorziening
was hier de hoofdzaak, terwijl men er in het Noor
den op uit was, ontoegankelijke plaatsen voor de
vestiging te zoeken. Een bijzonderheid der Niassche kampongs is verder de aanwezigheid in de
straten of op het dorpsplein van gedenksteenen,
opgericht in verband met belangrijke feesten en
den voorouderdienst ').
Menkncai-eilanden. Gelijk bekend, worden de
bewoners van deze eilanden veelal gehouden voor
een bevolkingsgroep, die nadere verwantschap
toont met de Polynesiërs dan de meeste andere
Indonesiërs. Naar de meest gangbare opvatting
zouden van den bevolkingsstroom, die vóór een
onbekend aantal eeuwen niet slechts de eilanden
van den Archipel bevolkt heeft, maar ook de
meeste eilandengroepen van Polynesië, de groep
die op de Mcntawai-eilanden is aangeland bijna
even weinig aanraking met later aangekomen im
migranten hebben gehad als dit het geval geweest
is met de meeste Zuidzee-eilandcrs.
Hoe dit zij, een zéér typeerend onderscheid tusschcn de huizen van de Mentawaiex*s en die van
andere Indonesiërs valt niet aan te wijzen. Van
het (nader te behandelen) gemeentehuis, de oema,
zegt Kruvt, dat het dak „doet denken aan de da
ken der Bataksche woningen, aan die der Sa’dan
en Binoeang-Toradja’s, maar vooral aan de hui
zen der To-Barra onder de To-Seko”. En daar de
oema door vele gezinnen wordt bewoond, acht hij
de onderstelling gewettigd, „dat de kampong oor
spronkelijk uit één enkele groote woning heeft be
staan, zooals dit nog gevonden wordt onder de
meeste Dajakstammen en bij de To-Seko in Mid
den Selébès" :). Ook het gewone Menlawaische
woonhuis heeft geen bijzondere afwijkingen van
wat elders wordt gevonden: het staat op palen,
waardoor de vloer • I a 2 M. boven den grond
komt, en bevat een, van voren open voorgalerij,
die bestemd is voor de dagelijksche bezigheden,
waarvoor de daarachter liggende woonruimte, uit
1 of 2 vertrekken bestaande, te donker is; het dak
bestaat uit twee schuine zijwanden, terwijl aan
vóór- en achterzijde zich rechte sluitstukken be
vinden 3).
De dorpen op de Mentawai-eilanden bestaan
elk uiteen aantal wijken; iedere wijk wordt be
woond door één familie, in den ruimen zin van het
woord. De kern van iedere wijk wordt gevormd
door de oema, het gemeenschappelijke of club
huis dier familiegroep. De oema wordt soms niet
bewoond, en dient dan alleen als clubhuis; soms
') Vgl. Dl. lil. dojzer Encycl., 'olz. 20.
2) Dr. Alb. C. Kruyt. Een bezoek aan de Mentaweieilanden. Tijdschr. v. h. Kon. Ned.
Aardr. Gen. 2e Reeks. Dl, XLI, p. 34.
*) J. F. K. Hansen. De groep Noord- en
Zuid-Pageh van de Mentawei-eilanden. Bijdr.
-, . Kon. Jnst. v. d. T. L.- en V.-kunde v. N. 1. Dl.
' * -70 (1914), p. 104—106.

woont er een deel van de groep in een aantal klei
ne kamertjes. Om de oema heen liggen dan de wo
ningen der getrouwde lieden, en nog verder aan
den rand van het dorp (maaralleen op Pagaï en
Sipora) de roesode, de hutten der ongetrouwden.
Zooals boven reeds gezegd werd, heeft de oema
een zadel vormig dak; het loopt in twee punten uit,
versierd met vlaggestokken zonder vlag. Vóór
den vloer van de oema ligt een onoverdekt plat
form, waarop des avonds de jongens en jongelin
gen samen komen om met elkaar te praten en
grappen te maken. Het geheel omwandc huis
heeft een groote open ruimte met stookplaats, en
soms in het rond langs den wand een verhooging
bij wijze van bank. Deze ruimte is bestemd voor
de jongens en nog niet verloofde jongelingen, ter
wijl in de poenen- of verbodstijden, die op Mentawai zeer talrijk zijn, ook de gehuwde mannen
hier slapen; op Sibéroct (volgens Kruvt: Sabiroet), slapen de getrouwde mannen hier altijd.
Voorts dient deze ruimte ook voor het houden
van dansen; een deel van den vloer is door loslig
gende planken speciaal tot dansvloer ingericht.
Daar voeren de priesters bepaalde dansen uit,
maar ook mannen en vrouwen geven er geduren
de de verbodstijden dansen ten beste, bestaande
in de nabootsing van dieren. Deze dansen mogen
alleen in de oema worden uitgevoerd; in huis mag
er wel onderricht in gegeven worden, maar dan
moeten de bewegingen langzaam geschieden.-,.
Na dit gemeenschappelijk deel van i\o' oema
volgt een lange gang met kamertjes aan weers
zijden, die elk door een deur kunnen worden afge
sloten; dit zijn de gezinskamertjes, elk met een
stookplaats en een altaartje aan den wand. De
lange gang loopt uit op het achterhuis, bestemd
voor de vrouwen, die er overdag haar werk kun
nen verrichten, en zich er bij plechtige gelegenhe
den verzamelen, zooals de mannen doen in het
voorvertrek.
Men heeft ook oema'8, die slechts aan ééne leng
tezijde van het huis kamertjes hebben, en ook
zonder kamertjes, die dus alleen voor jongens en
jongelingen slaapplaats bieden ').
Enggano. Dit kleine eiland, welks thans uit
stervende bevolking in zoo veel opzichten een bij
zondere plaats inneemt, onderscheidde zich tot
vóór een vijftigtal jaren ook door den eigenaardigen huisvorm. Men vond hicrn.1. het echte „bijonkorfhuis”, een kleine ronde woning, niet veel
meer dan een rond dak op palen, met een ronde
opening, een soort rond dakraampje, als deur.
Sedert de laatste tientallen jaren is dit soort hui
zen geheel verdwenen en vervangen door het „Maleische” rechthoekige huis.
Midden en Oost Java. In tegenstelling met de
meeste streken der Buitengewesten, staan in Mid
den- en Oost-Java de woningen direct op den
grond, dus niet op palen. De, een weinig opge
hoogde grond binnen de woning dient tot vloer.
Een andere tegenstelling wordt gevormd door de
omstandigheid, dat aan huisversiering op Java
bijna niets gedaan wordt *), de zijwanden van de
3) Kruyt in bovenaangehaald art. Tijdschr.
Aardr. Gen., p. 34—37.
*) Wij spreken hier niet van de huizon van
rijke Javanen, als b.v. in Koedoes* waaraan een
overvloed van snijwerk te vinden is, of van de
meer Europeoseh ingerichte woningen van re
genten en aanzienlijke Inlanders.
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Javaansche woning bestaan uit niets anders dan
gevlochten bamboe, zonder eenige versiering.
Ook aan het houtwerk wordt bij de huizen van den
gewonen desaman geen versiering aangebracht;
deze komt alleen voor bij huizen van do gegoeden;
bij hen vindt men dan ook wel huizen met „mas
sief houten deuren, soms met een fraaie omlijs
ting van snij- of beeldhouwwerk, en aan weerszij
de een beschot, of paneelcn met lijstwerk” 1). De
woningen van cenigszins gegoede Javanen be
staan eigenlijk uit een serie van twee of drie huis
jes achter elkaar, elk onder zijn eigen dak. Het
voorste gebouwtje is de saloe, aan de voorzijde ge
woonlijk slechts afgesloten door een halven vaststaandcn wand, terwijl de bovenhelft uit een
klapwand bestaat, dien men naar verkiezing kan
openen of sluiten. Bij regenten en aanzienlijke In
landers is dit voorhuis de bekende pendópó, een
ontvangzaal zonder wanden, maar meest door
bamboe-jaloezieën, tot op den grond afhangende,
afgesloten. Bij de meest eenvoudige woningen
daarentegen, die slechts uit één huis bestaan, is de
saloe vervangen door een voorgalerijtje. Uit het
voorhuis komt men in het middenhuis, de karnpoeng of djógó-satroe, soms door gevlochten wan
den van het voorhuis gescheiden, meestal slechts
voor een deel; ook vindt men in den wand wel
eens een deur. Dit middenhuis draagt bij de hui
zen van aanzienlijken den naam van pringgitan:
plaats waar de wajang wordt vertoond (ringgit is
liet Krömö-woord voor wajang). Bestaat de wo
ning slechts uit twee huizen, dan wordt dit mid
dendeel weggelaten, en komt men in eens van het
voorhuis in het eigenlijke woonhuis, de omah ing
boeri, het achterhuis; dit woonhuis is in verschil
lende vertrekjes verdeeld, die elk een eigen naam
d ragen.
Poensen onderscheidt vijf hoofdvormen van
huizen, en wel naar den vorm van het dak, lo. Uvias, 2o. dórógepnk, 3o. srotongan, 4o. sinom, öo.
bapangan. Altijd is het dak in twee gedeelten te
verdeden, waarvan het bovenste steiler helling
heeft dan het onderste; de verschillende dekstuk
ken, welke ter indekking worden gebezigd, wor
den van te voren geheel gereed gemaakt en daar
na o.p de balken van het geraamte bevestigd. Het
linuis-dnk is hoog opgetrokken en heeft een korte
noklijn; het telt 4 onder- en 4 bovendakstukken,
evenals het rinom-dak, doch dit laatste is naar
verhouding veel lager en heeft langer noklijn. De
lirnas-vurm wordt gebruikt bij kleine woningen
met 4 hoofdstijlen of sóköyocroe, de sinom-vonn
bij huizen met 8 sókógoeroe. Het dórógepak-huis
heeft 4 boven- en 2 benedendakstukken; de zij
gevel van het huis heeft dus den vorm van een
rechthoek waarboven een gelijkbeenig trapezium
is geplaatst. Het srotongan-dak is heel eenvoudig,
2 boven- en 2 benedendakstukken; de bapanganvorm heeft 4 beneden- en 2 bovendakstukken,
tusschen welke laatste, aan den kant van elke zij
gevel van het huis, een verticale driehoek als hot
ware een inspringende verheuging van dien gevel
vormt. De deur is bij het Javaansche huis altijd
in de langste zijde van het huis geplaatst, d.i. in
den wand, die parallel met de noklijn loopt.

De/e voorzijde van hot huis is altijd naar het
Noorden of naar het Zuiden gekeerd; alleen als
hot niet anders kan naar het Oosten of het Wes
ten.
In den regel is de Javaansche woning bestemd
voor één gezin; dit zelfde is ook in dc Soendalanden het geval. Wel gebeurt het nogal eens, dat de
getrouwde zoon of dochter nog in het ouderlijk
huis blijft wonen, althans den eersten tijd van
het huwelijk; omgekeerd trekken ook dc ouders
of de overgeblevene van hen op gevorderden leef
tijd wel bij getrouwde kinderen in.
Vermelding verdient nog een eigenaardig deel
van het Javaansche huis, de kobongan, waarom
trent Prof. Hazeu het volgende meedeelt: „In
het echt Javaansche huis wordt een plekje of ka
mertje aangetroffen, dat uit een ethnografisch
oogpunt de aandacht verdient. Dit vertrek, dat
zich in ’t midden aan de achterzijde van het eigen
lijke woonhuis (omah boeri) bevindt, wordt wel
sentong tengah of ambèn tengah, doch in de Vor
stenlanden kobongan, bij de meer aanzienlijken
bovendien nog padjangan of pasaréjan ageng ge
noemd.
„Aan dc voorzijde is dit kamertje open of slechts
door een portière gedeeltelijk aan ’t gezicht ont
trokken. De binnenruimte wordt vrijwel geheel
ingenomen door een soort van staatsiebed, met
vele opeengestapelde kussens, dikwijls rijk ver
sierd met fraaie matten, weefsels en borduursels.
Men vindt hier ook eenige toiletartikelen (spie
geltje. haarkam, welriekende olie), een ouderwetschc tweetuitige waterkruik en een eveneens ouderwetsche aarden of koperen pot, inhoudende
een aantal tot de van oudsher gebruikelijke offers
aan voorouders of beschermgeesten behoorende
zaken (sadjèn).
„Voor de kobangan zijn één of meer ouderwetsche lampen geplaatst, soms bovendien nog twee
beschilderde houten beelden, een man en een
vrouw in oud-Javaanseh costuum voorstellend
(lard blonjo of loro blonjo). In dit vertrek worden
ook wel de jjoesaka-wapens (krissen, lansen enz.)
bewaard^'p..-"
„Met groote zorg wordt dit alles onderhouden
en op bepaalde dagen, o.a. geregeld des Donderdags-avonds, pleegt men daar wierook te branden.
„Een nog steeds in eerc gehouden adat eischt
dat op den avond van het huwelijk, bruid en brui
gom op fraai versierde zitplaatsen eenigen tijd in
staatsie zitten vóór dc kobongan. Overigens
wordt van dit vertrekje geen practisch gebruik
gemaakt, maar algemeen wordt het nog be
schouwd als het heiligste plekje van het huis.
Sommigen meenen dat het oorspronkelijk be
stemd was voor Déwi Sri, de door de Javanen
hoog vereerde godin of beschermgeest van de
rijst, voor ’t geval zij de stervelingen mocht wil
len bezoeken; anderen zijn van oordeel dat de
kobongan meer in ’t algemeen dienst moest doen
als (tijdelijke) verblijfplaats voor de geesten der
voorouders” l).
11’e.sJ Java. Anders dan op Midden en Oost
Java staan de huizen hier niet aanstonds op den
grond maar op lage palen of neuten van ongeveer
twee voet hoogte. Alle huizen hebben een voor-

>) C. Poensen, Javaansche Woningen en Er
ven. Meded. Ned. Zend, Gen. Dl. 11) (1875), p.
124. Bij de beschrijving is dit opstel gevolgd,
dat in hoofdzaak betrekking heeft op de huizen
in de residentie Kediri.

') Prof. Dr. G. A. J. Hazeu. De Kobongan
in het Javaansche huis. Verslag v. h. 1ste Con
gres van het Oosterseh Genootschap in Neder
land (1021), blz. 30, 40.
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galerij (lepas), waar men zich veelal overdag op
houdt: door een deur komt men in het binnen
vertrek, dat, als het noodig is. door gordijnen in
verschillende afdeelingen kan worden verdeeld.
Het dak bestaat of uit vier schuin tegen elkaar
oploopende vlakken, of uit twee schuin oploopende, in welk laatste geval de zijgevels in een drie
hoek uitloopen.
Wanneer als reden voor het niet op palen staan
der Javaansche huizen Hindoe-invloed mag wor
den aangenomen, een invloed, die zich. gelijk be
kend, veel intensiever op Midden en Oost Java
dan op West Java deed gelden, dan mag die oor
zaak zeker ook voor Bali gelden. Echter zijn hier
de woningen van een type, dat geheel afwijkt van
wat men elders in den Archipel vindt. Wij kunnen
volstaan met te verwijzen naar hetgeen in Dl. I
van deze Encyclopacdie, p. 121 daaromtrent is
gezegd: doch vestigen nog bijzonder de aandacht
op de mededeeling, dat de woonvertrekken van
klei zijn opgetrokken en met riet of atap zijn in
gedekt.
Lombok. Sasaks. De huizen op Lombok toonen,
ook by~de Sasaks, in zooverre overeenstemming
met die op Bali, dat ook hier veel gebruik ge
maakt wordt van leem en rolsteenen, doch in
hoofdzaak voor het fundament. Van de Noord
kust van Lombok beschrijft Elbert het dorp al
dus: ..Het dorp Ba jan toont drie soorten van hui
zen, het woonhuis (balé), het vreemdelingen-, res
pectievelijk slaaphuis (baroega), en de rijstschuren
(sambi). De woonhuizen wisselen in hoogte af van
2 tot 3 M., in lengte van 3 tot 4 M., en in
breedte van 2£ tot 3£ M. Het woonhuis rust op
een fundament van steen metkleiaanvulling van
0.75 tot 1 M. hoogte, waarvan 20 tot 25 c.M. uit
een steviger steenmassa bestaan. Het dak is met
alang-alang gedekt; de wanden, die slechts ééne
opening, namelijk de lage deur, bezitten, bestaan
uit het gewone driedeelige bamboe vlechtwerk.
Stijlen en balken zijn van hout met uitzondering
van de dakspanten, die van bamboe vervaardigd
zijn.
„Het inwendige van liet huis heeft om zoo te
zeggen twee halve etages. De benedenruimte be
vat in het achterste gedeelte de keuken, bestaan
de uit een haard met vier tot vijf koókgaten, die
uit dikke steenen, niet klei besmeerd, is opge
bouwd .... Het voorste deel van de ruimte bevat
de slaapgelegenheden voor de mannen en het
dienstpersoneel. De bovenruimte is slechts 1 h M.
hooger geplaatst en neemt den voorsten kant van
het huis in. Zij is geheel afgesloten en dient als
vrouwen- of huwelijksvertrek.”
De vrecmdéliwjenhuizen bevinden zich in den
90 M2. grooten voorhof van het dorp, en bestaan
alleen uit een op zes stijlen rustend dak. Het
grootste deel van zulk een vreemdelingenvcrblijf
bezit een 1 M. boven den grond aangebracditen
vloer, die als brits dienst doet; het kleinste, vrijgebleven deel bevat op den grond slechts eenige
steenen, waarop gekookt wordt. De rijstschu
ren zijn kleine huisjes, die op 4 palen rusten ')•
In het Noord-Oostelijk deel van Lombok wordt
aan den bouw der huizen meer zorg besteed, zooals blijkt uit de beschrijving die Elbert geeft van
de huizen op de Sembaloen-hoogvlakte, ten Oos
ten van den Rindjani. De fundamenten van rolsteenen met leem zijn er IJ M. hoog; dit funda
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ment vormt eenigszins lager, aan den voorkant,
een soort galerij, vanwaar men met 3 a 4 treden
in het woonhuis komt. De vloer bestaat er uit een
vastgestampte lecmlaag. Ter bescherming tegen
de valwinden hangt het dak een heel stuk over
den vloer uit. De wanden bestaan ook hier uit ge
vlochten bamboe. Wat de inwendige verdccling
van liet huis betreft, naast de eigenlijke woon
ruimte vindt men er nog een zijvertrekje, eigen
lijk als slaapkamer bedoeld, maar gewoonlijk ge
bruikt voor het bewaren van voorraad. Een eigen
aardigheid op de Sembalocn -hoogvlakte is verder,
dat er, althans bij de rijken, behalve de keuken in
het huis, nog een afzonderlijk keukengebouwtje
is, eveneens op een kleifundament, dat lager is
dan dat der woonhuizen.
De bnroega's of vreemdelingenhuizen dienen
hier vooral als werkplaatsen en tot verblijf voor
de doortrekkende koopvrouwen, die hierurenlang
hun waren uitstallen. Anders dan in Bajan (zie
bovcn)zijn ze niet aan alle zijden open,maar geheel
door wanden gesloten, op een deel der voorzijde
na J).
In het Z.O. van Lombok, van Swéla (of Sëwilë)
af, zijn de dorpen, als op Bali, door kleimuren om
geven, terwijl lagere muren er door heen loopen.
De wanden der huizen zijn hier soms uit klei ver
vaardigd, soms van bamboe vlechtwerk of plan
ken. In Pringabaja, een der grootste Sasak-dorpen, vindt men eveneens dezen aanleg, terwijl
hier eigenaardig is, dat aan elk huis zich aan de
eene zijde een badgelegenheid, aan de andere een
W. C. bevindt. Bij aanzienlijken is het hooge fun
dament vaak tot een kelder ingericht, terwijl de
deuren en planken dikwijls met zeer fraai snij
werk, naar Balineeschc motieven, versierd zijn 2).
Bornéo. Bij deDajaks van Centraal Borneo on
derscheidt Nieuwenhuis drie bouwstijlen, waar
van die der Kajan’s aan de Mahakam, die der
Long-Glat, en die der Ma-Toewan (beide in LongDeho, in den middenloop der Mahakam) als typen
dienen. Van deze bouwstijlen is die der Kajan’s
het meest verspreid; zij wordt ook bij de Pnihing,
Ma-Soeling, Pagong, Kenjaen eenige andere klei
nere stammen aangetroffen.
Een Kajan-huis maakt den indruk van een
lang gebouw, altijd inet de langszijde evenwijdig
met de rivier staande; het bestaat eigenlijk uit
een reeks van aan elkaar gebouwde gezinswonin
gen, onder één doorloopend dak, welke met deu
ren uitkomen op een eveneens doorloopcndc ge
meenschappelijke, overdekte voorgalerij. Iedere
woning is ongeveer 8 M. breed, 12 tot 14 M. diep
en 8 M. hoog, en rust op palen van I tot 5 M.leng
te. Het hooge dak is aan de achterzijde door een
geheel gesloten wand van : I M. hoogte met den
vloer verbonden; aan den voorkant van de galerij
loopt een tralievormige open wand. De lange noklijn is hier en daar onderbroken, wijl boven de
vertrekken van hoofden het dak hooger is. Bij
deze vertrekken behoort een breedc voorgalerij,
en daar men in dit breedere deel van het lange ge
bouw het dak toch dezelfde helling geeft, moet de
nok hooger worden aangebracht.
De gezinswoningen (amin) zijn van de galerij
(awa) door een 3 tot 4 M. hoogen wand geschei
den. Deze wanden liggen dus in eikaars verleng
de en vormen een volkomen afscheiding der gc-

.

>) Elbert. Dl. I, p. 42—44,
2) Elbert Dl. I. blz. 62—64, 66.
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zinswoningen van de gemeenschappelijke galerij.
De lengte van sommige Kajan-huizen (die men
ook dorpen met overdekte dorpsstraat vóór de
huizen zou kunnen noemen) is vaak zeer groot,
soms tot 250 M.; het huis herbergt in zoo’n geval
een geheclen stam. Laat de terreingesteldheid
den bouw van zulk een groot huis niet toe, dan
zet men wel voor één stam een aantal kleinere
huizen in eikaars nabijheid.
De bouwstijl der Longglat verschilt in hoofd
zaak van die der Kajan’s, doordien iedere gezins
woning de geheele ruimte tusschen achterwand
en voorwand inneemt, zoodat de gemeenschap
pelijkc voorgalerij der Kajans ontbreekt; zij wordt
vervangen door een vloer, onder de huisvloeren
doorloopend op geringe hoogte boven den grond,
vanwaar ladders naar de afzonderlijke gezinswo
ningen voeren. Deze vloer dient in de eerste
plaats als weg door de nederzetting, en voorts tot
werkplaats voor allerlei bezigheden, die men in
de woonruimten niet kan verrichten: rijststam
pen, matten vlechten, rotanarbeid, enz.
De huizen der hoofden staan hier niet, als bij
de Kajans, in het midden der overige familiewoningen; de hoofden wonen in afzonderlijke hui
zen, die een anderen bouwstijl hebben dan de zooeven beschrevene. Zij bezitten namelijk een voor
galerij op dezelfde hoogte als de benedenste vloer
der andere huizen; deze galerij, eveneens awa ge
noemd, is aan alle zijden, behalve aan den voor
kant, open.
In vele opzichten gelijkend op de hoofdenhui
zen der Longglat’s zijn de gewone huizen der
Ma- Toewan in Long Dcho: het voornaamste ver
schil is, dat de galerijen geen zijwanden hebben,
en dus beneden vóór langs alle huizen doorloopen: een soort gemeenschappelijke voorgalerij
dus als die der Kajan’s, maar lager dan de wo
ningen.
Waar de verschillende stammen door elkaar
wonen, behoudt ieder toch.zijn eigen bouwstijl.
Volgens Nieuwenhuis is de gewoonte, om in lange,
deels gemeenschappelijke huizen te wonen, vooral
het gevolg van de omstandigheden, b.v. van on
veiligheid. Dit blijkt o.a. hieruit, dat Bahau’s en
Kenja’s, behalve hun gemeenschappelijk lang
huis in de nederzetting, ook nog afzonderlijke ge
zinswoningen op hun rijstvelden hebben, waarin
zij. als die velden tamelijk ver gelegen zijn, in den
druksten werktijd, soms zelfs gedurende de gehee
le periode van den rijstbouw, wonen.
De huizen der Ot-JJanom-JJajaks van de Zuider- en Oosterafdeeling van Bornéo hebben niet
een gemeenschappelijke voorgalerij, maar een
over de geheele lengte van het huis loopenden gemeenschappelijken gang, waarop de gezinsvortrekken uitkomen. De gang loopt uit op een
ruimte, bestemd voor ontvangst van gasten en
slaapplaats voor vreemdelingen en ongetrouwde
jonge mannen. Soms ligt deze gang niet in het
midden maar langs don voorwand. Bij de BiadjoejJaja lea vindt men in de woningen een gemeen
schappelijke voorgalerij over de geheele lengte
van het huis; het achterste deel is dan nog weer
over de lengte in tweeën verdeeld: eerst een
gang, en daarna, tegen den achterwand, de gezinsvertrekkon. Do huizen in de Wester Afd. zijn
over het algemeen niet zoo fraai en groot als
die der Kajan’s; waar men er groote huizen
aantreft zijn deze wol ongeveer van denzelfden
bouwstijl, maar wegens de nog of tot vóór kor-

377

ten tijd nog hccrschendc voortdurende oorlogs
toestanden gepalissadeerd. Dit laatste is ook het
geval met de boven beschreven huistypen uit de
Z. en O. Afdoeling. Als afwijkend type verdient
nog vermelding het huis der Sanggau-Dajaks in
de Wcstcr-Afd. De vloer ligt ongeveer 3 M. boven
den grond en rust op withouten palen; het dak
sluit aan do beide langste zijden onmiddellijk bij
dezen vloer aan; alleen aan de smalle zijde van
het huis (hier vóór en achterwand), zijn wanden
van bladeren of boomschors. In het midden van
den voorwand is een deur, waartoe een ruw be
kapte boomstam nis trap toegang geeft. Door de
ze deur komt men in de middengalerij van 1 a 2
M. breedte; rechts daarvan vindt men de gezinsvertrekken, links de slaapplaatsen voor de gasten
en ongehuwden, verder naar links weer een ge
meenschappelijke, doorloopendc galerij, welke
dus door céne zijde van het dak overdekt is. In
het dak zijn kleppen aangebracht, waardoor men
uit laatstbedoelde galerij op een open bordes
komt, gevormd door verbreeding van de vloer
builen het dak; dit bordes dient tot het drogen en
stampen van rijst, terwijl er ook de groote feesten
gegeven worden ‘)Bocgineezen en Makassaren. De huizen op Zuid
Selébès staan op palen van 1 h 2 M. hoogte ; alleen
de aanzienlijken mochten 5, 6 i\ 7 rijen palen in de
lengte van het huis daarvoor gebruiken. Ook in
vóór- en achtergevel bestaat verschil: bij den ge
ringe mag die uit niet meer dan 2 met dekriet be
legde vakken bestaan, terwijl, al naar den rang,
bij vorsten en andere hooggeplaatsten deze ge
vels uit 3, 5 of 7 zidke vakken bestaan. Onder de
kenmerken van een vorstelijke woning behoort
(of behoorde) ook een venster, dat tot aan den
vloer doorloopt, en bij begrafenis tot deur dient,
waardoor het lijk wordt uitgedragen. De trap
geeft toegang tot een bordes en door een deur
komt men in een voorportaal, dat ongeveer de
helft van de ganschc ruimte beslaat en bij de ge
wone woningen veel lager ligt dan het overige
deel; het is bestemd voor keuken, privaat enz.
Dooreen beschot is dit voorgcdeclte afgescheiden
van het overige gedeelte der woning, dat in meer
of minder vertrekken is verdeeld. In dat beschot
vindt men gewoonlijk slechts één deur, bij vorste
lijke woningen twee *).
Midden Selcbès. De huishouw der Barëe-spre
kende Toradja’s van Midden Selébès (Poso
streek) heeft in .den lantsten tyd eenigen invloed
ondergaan van het optreden van het Gouverne
ment; zoo wordt b.v. niet meer toegestaan, hui
zen voor zeer veel gezinnen te bouwen. Gewoon
lijk is thans een huis bestemd voor vier tot zes ge
zinnen. Als reden, dat zo geen woningen voor één
gezin bouwen, geven de Toradja’s zelve op, dat
het voor hun gemak is; hoe meer mannen er aan
het werk kunnen deelnemen, hoe gemakkelijker
het is. Bovendien vinden zij het gezelliger. Ivruvt
onderscheidt drie typen van Toradja’sche hui
zen : het eerste, dat vooral bij de To-Lagó en ToOnda’é wordt gevonden, heeft een portaal met
een trap, die naar de woning voert. Deze trap
komt uit op een voorgalerij, aan drie zijden open
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‘) Zie do in Dl. I op blz. 507 en 5G8 opgege
ven literatuur.
2) Dr. B. F. Matthes. Over de ada’s of ge
woonten der Makassaren en Bocgineezen, blz.
140—145 (v. d. overdruk).
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en in de rondte van een hekje voorzien. Deze
voorgalerij is van het binnenhuis afgescheiden
door een wand van bamboe, planken, boom
schors of palmbladeren. Een of twee openingen
in dezen wand geven toegang tot het binnenver
trek, waarin door boomschors of palmbladeren
een paar kamertjes zijn afgeschoten, één voor den
heer des huizes en zijn vrouw, en een voor de on
gehuwde slavinnen. Ongehuwde mannen en kin
deren slapen in het binnenhuis of de voorgalerij.
Aan een der wanden in het binnenhuis vindt men
steeds den haard. Wel kan het aantal kamertjes
naar behoefte vermeerderd worden, maar dit
huistype leent zich weinig voor het samenwonen
van gezinnen; vandaar dat bij dc To-Lagé en ToOnda’é velen er toe overgingen, zoodra zij ge
huwd waren een eigen woning te bouwen. Het
Gouvernement heeft thans een vast model voor
geschreven, in hoofdzaak met het boven beschre
vene type overeenkomende, met weglating van
het portaal en verplaatsing van den haard naar
een afzonderlijk bijgebouwtje achter de woning.
De beide volgende nu te noemen typen gera
ken dus hoe langer hoe meer in onbruik.
Bij het tweede type bestaat geen voorgalerij en
komt de trap, onder het huis geplaatst, uit bij een
gat in den vloer; zij geeft toegang tot een broeden
middengang; op dezen gang komen aan weerszij 
den de gezinskamers uit, onderling gescheiden
door een haard, zoodat twee gezinnen van één
haard gebruik maken. Ongehuwde mannen sla
pen in den gang.
Het derde type, bij de. To-Pada en andere klei
ne stammen in het stroomgebied van de Laa,
heeft ook een gang, waarin de trap uitkomt; deze
gang is smal en geeft toegang tot een open gedeel
te van het huis, bestemd voor ontvangst van gas
ten, het gebruiken der maaltijden, het verrichten
van huiselijken arbeid en voor slaapplaats van
de grootere kinderen en jonge mannen. Op den
gang en in het binnenhuis komen eenige gezinskamertjes uit: op verschillende plaatsen vindt
men de haarden.
Een geheel ander t\'pe vertoonen de huizen der
Berg-Toradja’s: het onderstel bestaat gewoonlijk
uit horizontaal liggende balken, in een raam op
elkaar gelegd. De daken loopen spits toe en rus
ten op de vloeren; de eenige opening is een kleine
deur in het dak. In het midden van het huis vindt
men den haard, en langs de wanden de verschil
lende slaapplaatsen. Dc bouw is geheel berekend
op de koude die hier des nachts heerscht.
Omgeving van Malana- en Toiooeli-meer. Ook
hier vindt men op palen staande woningen, die
zich kenmerken door over elkander geplaatste
gcvelstukken, waardoor luchtverversching mo
gelijk is, en door het bezit van vensters tot dat
zelfde doel J). In deze omgeving vindt men op be
trekkelijk korten afstand van elkaar vrij ver
schillende woningtypen. Bij de Tobila b.v. in tSorowaka zijn het huizen met sinalle, zeer hooge da
ken, met een gemeenschappelijk voorvertrek en
eenige afzonderlijke kamers; bij de 7'olarnbaloe in
het Winirano-dal daarentegen is de ruimte onder
een verbazend breed, en zeer vlak uitloopend dak
verdeeld in drie deelen: een open doorgang op
den grond, bestemd voor allerlei huishoudelijke
bezigheden, een middenstuk, bestaande uit twee
‘) A. Grubauer. Unter Kopfjagern in Central-Celebes, blz. 63, 78, 144—145.
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rijen kamertjes, door een smallen gang geschei
den. waaromheen twee galerijen loopen, uitko
mende o]) het derde gedeelte van het huis, even
eens een overdekte galerij vormende.
Parigi-Kaili-Toradja's. Een zeer uitvoerige
studie over dc huizen van deze Toradja’s vindt
men het in onlangs verschenen werk van Wal ter
Kaudern: Structures and Settlements in Central G'elebes '). De huizen van deze stammen (door
hem genoemd: Paloe-Toradja’s en Koro-Toradja’s) verdeelt hij in vier typen: Koelawi-type A,
B en C. en het Lindoe-type. Het eerste is het
minst gecompliceerde, rust op een onderstel van
horizontaal in een vierkant over elkaar gelegde
balken2), heeft bamboewanden, twee schuine dakstukken, terwijl de dakstukken aan vóór- en ach
terzijde bijna verticaal staan. Het huis heeft in
den regel geen galerij en bevat slechts éóne ka
mer. Tamelijk veel hiervan afwijkend is type B,
in de eerste plaats door de fundeering. Deze be
staat uit een rechthoekig raam van horizontaal
liggende balken, op een aantal steenen rustende.
Op dit raam staan 10 stijlen, die het huis dragen.
De wanden zijn van planken, en de deur is vaak
versierd met snijwerk, naar het motief van buffel
horens. Meestal bevat het huis aan de voorzijde
(gevelzijde) een overdekte galerij, welks vloer la
ger ligt dan de huisvloer. Deze huizen zijn grooter
dan die van type B; toch bevatten ze soms ook
slechts ééne kamer, in vele dorpen echter twee of
drie. Als gevelversiering vindt men bij beide ty
pen vaak ithvphallisch houtsnijwerk. Type C
wijkt in hoofdzaak af door de fundeering: hier
geen raam van horizontale balken, maar tien pa
len, elk op een vlakken steen rustende, die dak en
vloer dragen; de wanden zijn ook hier van plan
ken, aangevuld met gabah-gabah. Deze huizen
zijn gewoonlijk grooter dan die van type B en
hebben in den regel een galerij. De fundeering
van het Lindoe-type is óf gelijk die van KoelawiA, óf die van Koelawi-B, met wanden als van B,
die echter gewoonlijk veel lager zijn; rond het geheele huis loopt onder het dak een soort van vlie
ring, en aan de voorzijde soms nog een tweede
daarboven. Er is geen verdeoling der inwendige
ruimte en houtsnijwerk ontbreekt bijna geheel.
Zuidelijker, in Bada en Besoa, kenmerken de hui
zen zich vooral door de zeer hooge, spitse daken3).
Sadan-Toradjagroep Een zeer bijzondere en
fraaie bouwstijl wordt gevonden bij de Toradja’s
ten Westen van Paloppo.b.v. in de dorpen Bilalang,
Nènèng en Tondong. De eigenaardigheid van deze
huizen is, dat het zadel vormig gebogen dak aan de
(smalle) voorgevelzijde hoogoploopten ver buiten
het front van het huis uitsteekt, zoodat nog een
rechtopstaande steunbalken verscheidene d wars
steunbalken noodig zijn om het te dragen. De
voorwand van het huis en de genoemde steunbal
ken zijn met het fraaiste, verschillend gekleurde
snijwerk overdekt, terwijl aan den reehtopstaanden steunbalk karbouwenhorens met nagebootsten karbouwenkop zijn aangebracht. Ook de
rijstschuren hebben hier dergelijke fraaie daken,
evenals de bruggen, b.v. in het Rantépao-dal 4).
Van de huizen dezer Toradja’s zegt Kruyt:
J)
2)
3)
4)
20(5,

Goto borg, 1925.
Zie boven.
O. c. blz. 54—95.
Afbeeldingen bij Grubauer, p. 234, 235,
267, 287.
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„Er zullen wel weinig volken in Indië zijn, die
in den vorm hunner woning nog zooveel over
eenkomst met een vaartuig laten zien als deze
Toradja’s. De daken der huizen hebben de ge
daante van een schip. Aan de Noord- en aan de
Zuidzijde, dus aan de breedtekanten der woning,
is een vogelkop op langen hals aangebracht, de
katik, die als van zelf doet denken aan de versie
ringen, die aan de plecht van den achtersteven
van Inlandschc vaartuigen zijn aangebracht. De
Jcalirc. die zieli aan de Noordzijde bevindt, is ge
woonlijk grooter en beter bewerkt dan die aan
den Zuidkant. Ook van het houtsnijwerk, dat aan
de breedtezijden gevonden wordt, is aan den
Noordkant het meeste werk gemaakt, zoodat het
allen schijn heeft, dat men met deze huizen vaar
tuigen wil voorstellen die den steven naar het
Noorden hebben gericht.
De huizen zijn lang en smal; ook ten opzichte
van de inrichting van binnen doen ze aan vaar
tuigen denken. Gewoonlijk zijn het drie, soms
vier afdeelingen waarin de inwendige ruimte is
verdeeld. Het middelste gedeelte, de sali of
„vloer” ligt lager dan de vertrekken aan de beide
uiteinden. Op de sali komt ook de trap in het
huis uit: dit is het dagverblijf der bewoners. Het
portaal waarheen de trap leidt is de langdo. Naast
de sali vindt men aan de eene zijde de sondong, het
verblijf voor de overige huisgenooten, en aan den
anderen kant de soemboeng, de slaapkamer voor
den heer des huizes en zijn gezin.
De gedachte aan een leven in vaartuigen, dat
men vroeger zou hebben geleid, is nog voort blij
ven bestaan in den naam sanglembang, „vanéén'
prauw”. Zoo wordt het complex van gezinnen ge
noemd, dat in een of ander opzicht, bij voorbeeld
bij den landbouw, dezelfde gewoonten volgt. Een
tweede naam hiervoor is sangboca, „van één
doen” ')•
Jn hetzelfde opstel (p. 272) wordt melding ge
maakt van een stamhuis, tongkonan, waaruit dus
schijnt te blijken, dat er bij de genoemde To
radja’s naast de huizen vooreen of meer gezinnen,
ook grootere, gemeenschappelijke woningen be
staan.
'Ten aanzien van het meegedeelde omtrent den
vorm van de huizen dezer Toradja’s moet worden
opgemerkt, dat'O.i. uit het gelijken op een vaar
tuig en de hierboven genoemde uitdrukking „ van
één prauw” nog geenszins behoeft te volgen, dat
daaruit de herinnering zou blijken aan een vroe
ger leven in vaartuigen. Uit de aanvangswoor
den: „Er zullen wel weinig volken in Indië zijn,
die in den vorm hunner woning nog zooveel over
eenkomst met een vaartuig laten zien als deze
Toradja’s”, zou men bijna do conclusie trekken,
dal volgens Dr. Kruyt alle of de meeste volken
van den Archipel vroeger in schepen gewoond
moeten hebben, en in hun huisvorm nog de herin
nering daaraan in meerdere of mindere mate doen
zien. Nu is het wel waar, dat, b.v. van het Minangkabausche huis de opmerking gemaakt is,
dat hot veel lijkt op een op stapel staand schip,
maar naar het ons voorkomt, is de veronderstel
ling, dat in het algemeen de bewoners van den
Archipel oorspronkelijk als zeenomaden geleefd
*) De Toradja’s van de. Sa.’dan-, Masocpoeon Mamasa-rivieren door Dr. Alb. C. Kruyt.
Tijdschr. v. Ind. Taal-, Land-en Y'olkenkunde.
,DL LXITI (1923), blz. 80—87.
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zouden hebben, moeilijk in overeenstemming te
brengen met hetgeen bekend is omtrent het stam
land der Indonesiërs en hun nederzetting in den
Archipel.
Zuid Oost-Selébès, Moena, Botton, Kabaëna. In
de landschappen Roembia en Poléang, en op het
eiland Kabaëna wonen de Maronènen (zie aldaar),
wier huizen over het algemeen tamelijk primitief
zijn; dc huizen zijn tamelijk groot, daar zij breede
voorgalerijen hebben, welke als werk- en slaap
plaatsen dienen; de eigenlijke binnenruimte, wel
ke tot woning dient, is betrekkelijk klein, en be
vat slechts één kamer; ook hier staan de huizen
op palen en hebben een rechthoekigen vorm. Op
een hooger standpunt staan de huizen der Maro
nènen van Kabaëna, vooral die der aanzienlijken.
De gewone huizen onderscheiden zich hier door
een zeer hoog, spits dak en staan op hooge palen,
vooral in het Oosten van het eiland. De nok is
hier ccnigszins zadclvormig ingebogen en loopt
aan dc uiteinden opwaarts door; hetzelfde is het
geval met de uiterste dakspanten aan vóór- en
achtergevel. In het Zuiden van Roembia loopen
dc- noklijnen zeer ver met rondingen opwaarts en
stellen blijkbaar hals en kop van een vogel of an
der dier voor (zie Elbert. Sunda-Expcdition Bd. I
Tafel XXV, fig. 1). De huizen der To- Mengkoka
van Z. O. Selébès zijn weder beter dan die der
Maronènen, en over het algemeen ook grooter.
Het huis van het voornaamste hoofd alhier heeft
een zeer bijzonderen dakvorm, met gebroken
noklijn, in het midden ingezonken, als drie zijden
van een gelijkbeenig trapezium, dat rust op de
korte evenwijdige zijde *)■
Zeer primitieve woningen vindt men op Moena,
waar de bevolking nog een halfnomadisch leven
leidt. Gaat men dan, zooals in vruchtbaarder stre
ken, tot het meer gezeten leven over, dan worden
de primitieve tuinhuisjes tot woonhuizen omge
vormd, door er eenvoudig een verdieping over
heen te bouwen. Het platte dak wordt vervangen
dooreen hoog, spits dak, of liever, men bouwt het
er over heen, en blijft intusschen in het huis wo
nen ; eerst als het hooge dak klaar is, verwijdert
men het lage. In deze grootere huizen heeft men
een ruimte als werkplaats, en daarboven of daar
achter een als slaapruiinte en tegelijk keuken. Op
de huizen der aanzienlijken heeft de Boegineeschc bouwstijl grooten invloed doen gelden, zoo
als dit ook algemeen op Boeton het geval is, waar
de huizen in den regel grooter en degelijker zijn
dan op Moena a).
Minahasa. Omtrent de huizen in dit NoordOostelijk deel van Selébès behoeft alleen gezegd
te worden, dat sedert de invoering van het Chris
tendom dc groote familiehuizen bijna geheel heb
ben plaats gemaakt voor gezinswoningen, die wel
op een verhooging, maar niet meer op palen staan.
Het eigenaardige hooge dak is evenwel behouden
gebleven, ja, zelfs bij woningen van Europeanen
vindt men dezen dakvorm wol.
Timor-archipel. Een geheel bijzondere plaats
nemen do huizon in het Nedcrlandscho gedeelte
van Timor in (met uitzondering van Zuid-Tétoen
in Midden Timor), omdat de woningen daar niet
op palen boven den grond staan, maar op den
‘) Elbert. Sunda-expeditïon, Bd. I, blz. 238,
255, 257; Bd. 11, blz. 43, 44.
s) Elbert. Sunda-Expcdition, Bd. I, 155—
157; Bd. II, 207.
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grond, zonder vloer van hout of bamboe ;cn voorts
om den oudcrwetschen bijenkorf vorm, die echter
tegenwoordig geleidelijk aan wordt vervangen
door den ovalen vorm. Het dak van zulk een bijen korfhuis rust op vier palen, die door vier balken
met elkaar verbonden zijn. „Midden over dit vier
kant van balken is een dikke plank gelegd, in welks
midden een stijl omhoog rijst, die den top van het
korfdak draagt. Vandaar gaan de langste sparren
naar beneden; de uiteinden daarvan komen te
rusten op het geraamte van een lagen wand, ge
woonlijk niet hooger dan één Meter. Hoe wijder
de cirkel van het dak wordt, hoe meer sparren
worden bijgclegd, die niet meer tot aan den top
doorloopen. De huizen die een ovalen vorm heb
ben, zijn van een korten nokbalk voorzien, die
door twee stijlen gedragen wordt. De wand is ge
woonlijk van platgeslagen bamboe of palmbladstelen” *). Dezen ovalen vorm vertoonen in den
laatsten tijd de huizen van eenige aanzienlijken;
gewoonlijk is hierbij het voorste deel der woning
afgesloten bij wijze van voorgalerij; de voorste
palen zijn dan wel van eenig snijwerk (o.a. kroko
dillen) voorzien.
In de inwendige ruimte vindt men eenige stook
plaatsen en aan den wand eenige britsen. Platte
steenen dienen als zetels; één steen, de fatoe leoe,
is de gewijde steen: deze mag nooit als zetel ge
bruikt worden; hij ligt aan den voet van den
voornaamste der vier palen, waarop het dak
rust, den mi enaf of moederpaal, en is bestemd
voor het neerleggen van offers2). S. Müllerspreekt
van ronde („suikerbroodvormige”) huizen en van
vierhoekige, die vooral voor vorsten en aanzien
lijken bestemd zijn; ook deze zijn als regel niet op
palen, maar rechtstreeks op den grond gebouwd.
Evenwel zijn onder de door hem afgebcelde ronde
huizen ook eenige, die een nokbalk vertoonen, dus
eenigszins den ovalen vorm naderen 3). Volgens
Grijzen 4) zijn het in het bijzonder de huizen in
Noord-Tcloen (Bèloe), die, in afwijking van den
zuiveren bijenkorfvorm der op den beganen grond
staande Timoreeschc huizen, den ovalen vorm
hebben, wat den buitenvorm van het dak betreft
(dat tot aan of bij den grond doorloopt); het ei
genlijke woonhuis, heefteen rechthoekigen vorm,
en staat op palen. In dat woonhuis slapen vader,
moeder, kleine kinderen en oude familieleden;
de volwassen zonen slapen op een overdekte gale
rij, en de huwbare dochters in tegen de omwen
ding aan gebouwde afgesloten bamboehokjes.
Flores. Manqgarui. Het huis op West Flor es
heeft ook min of meer den vorm van een bijen
korf. Naar de beschrijving van Stapel 6) is de oor
spronkelijke vorm van het Manggaraische huis
die van een kegel van groote afmetingen. De
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1) Dr. Alb. 0. lvruyt. De Timoreczen. Bijdr.
v. h.'"Kon. Inst. v. d. Taal-, Land- en Volken
kunde van N.-I.,D1. 79(1923), p. 449—450.
2) Kruyt, Verslag van een reis over Ti mor.
Tijdschr. Aardr. Gen. 2e Rits. Dl. 38, p. 78(5.
a) Verh. over de Nat. Gesch. der Nederl.
Overzeesche Bezittingen. Dl. JJJ. Land- en
Volkenkunde door 8. Müller. Leiden, 1839—44,
blz. 260 en Plaat 33.
4) H. J. Grijzen. Mededeelingen omtrent
^ Belpe.ofjMïddén-Timof (1904J, blz. 44—40.
/
‘) H. B. Stapel. Het Manggeraische volk.
Tijdschr. v. T. L. enV. kunde v.a;i.L. Dl.
XVI, p. 157 e.v.
Xj
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midden- of hoofdstijl loopt door het midden van
den cirkelvormigen vloer van gespleten bamboe
of van planken, die A A 1 31. boven don grond ligt.
Van het bovengedeelte van den middenstijl, die
een kleine versiering, en in huizen van hoofden
ook nog een karbouwengewei draagt, loopen de
daksparren tot aan den rand van den vloer door;
zij dragen cirkelvormige bamboelatten ter beves
tiging van de dakbedekking, die uit atap, gesple
ten bamboe of soms sirap bestaat. Een eenigs
zins opgelicht gedeelte van het dak dient als
deur; soms heeft men den vloer op die plaats wat
laten doorloopen, zoodat een klein voorgalerijtjcis ontstaan. Vóór de deuropening ligt een hoop
platte steenen bij wijze van trap; ook vindt men
er wel een laddertje.
In het huis is een geheel doorloopende gang;
daarin is bij de middenstijl de vuurplaat aange
bracht, waaromheen de bewoners bij guur weer
op bankjes samenzitten. Op dezen gang komen
de gezinsvertrekjes uit; het voor- of achterge
deelte wordt gebruikt als slaapgelegenheid voor
de jonge ongetrouwde mannen en voor reizigers.
Bij een jongeren vorm van huizen loopt de
dakbedekking niet geheel tot den vloer door;
onder het dak is een omwanding van platgeslagen
bamboe (ploepoeh).” Ook vindt men huizen met
een cllipsvormigen vloer en een langen nok. Zoo
bestaat de kampong Tjeremba uit slechts één
huis, dat 65 passen lang is met een frontbreedte
van 13 pas. De deuropening wordt gevormd door
eene opheffing van het dak over het geheelc voor
front. Daaronder is rechts een kleine voorgalerij,
links de trap. Het inwendige van het huis wordt
gevormd door den langen gang in ’t midden, zooals in het kegelvormige huis. In dien gang zijn
twee rijen stookplaatsen, terwijl het totale aantal
kamertjes aan weerszijden en op ’t uiteinde van
den gang, juist geteld zestig bedraagt. Er wonen
in deze „kazerne” dan ook bijna 200 mannen,
vrouwen en kinderen l).
Geheel anders is de bouworde der rechthoe
kige huizen van de, Oostclijk van Manggarai
wonende Ngadaneczen. Het huis staat hier op
palen
2 M. boven den grond, en heeft óp
staande wanden van i 1.60 M. Hierboven is
een zeer hoog dak opgetrokken,Mat behalve aan
den voorkant tot ter hoogte van den vloer door
loopt, zoodat men binnen een dubbele beschut
ting voor koude en wind heeft. De toegang bestaat
uit een rechthoekige opening in den voorwand,
die met een schuif gesloten kan worden. Rechts
van deze deur vindt men den vuurhaard; langs
de wanden zijn de, soms verhoogde slaapplaatsen.
Aan den voorkant is tegen het huis een binnen*
galerij aangebouwd, waarvan de vloer lager ligt
dan die van het huis; van voren is ze gedeeltelijk
door een houten of bamboe balustrade afgeslo
ten. Weer wat lager is de daarvóór gelegen en van
buiten niet afgesloten buitengalerij. Deze sluit
dikwijls op die van naastliggende woningen aan,
zoodat eenige huizen op een rij op die manier
met elkaar correspondeeren. Rondom de deur en
ook op andere plaatsen is soms houtsnijwerk aan
gebracht. Woningen van aanzienlijken hebben
wel drie galerijen. De huizen dienen tot verblijf
plaats van een of twee gezinnen; overdag vertoeft
men in de voorgalerijen, ’s nachts in het woon
huis, waar altijd een vuur brandt.
) O. c. blz. 159.
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In tegenstelling met West Flores kenmerken
de kampongs zich door grooto regelmaat van
aanleg; de huizen staan vrijwel juist in de rooilijn
om een zuiver rechthoekig plein, dat in geacci
denteerd terrein uit verschillende terrassen be
staat; liet plein wordt steeds behoorlijk schoongchouden, en door een doorloopendc bamboeafsluiting onder langs den voorkant der huizen
worden de varkens verhinderd binnen deze ruim
te te komen. De kampongs zijn door bambocbosschen omgeven; de rijst- en maisschuurtjes
worden buiten de dorpen gebouwd.
Voorts vindt men in de kampongs, meest lang«
den rand van dc terrassen, rijen lange opstaande
steenen, loatoe lêwa d. i. lange steen, geheeten,
aan welker voet cenige platte zijn gelegd.
Deze steenen dienen tot offeraltaren voor de
geesten, goede en booze, en vooroudergeesten,
die zich meestiii dc nabijheid daarvan ophouden;
de stcenen worden niet vereerd. Eindelijk wor
den in dc kampong nog een of meer exemplaren
aangetroffen van de nadoe en de ba ka. De nadoe,
gewijd aan of symbool van den stamvader van
een familie-eenheid (noi), is een zware, vaak
kunstig bewerkte houten paal, van boven in een
vork eindigende, met cirkelvormige uitholling
tusschen dc tanden. Op deze paal is een kegel
vormig alang-alang dak geplaatst, zoodat de
vorm herinnert aan het dak der lnizen op West
Flores. De baka, het symbool van dc stammoe
der, is een huisje, dikwijls van fraai besneden plan
ken gemaakt, in vorm overeenkomende met het
gewone huismodel, maar meest zonder voor
galerijen ').
Op Soembawa, d. w. z. in het eigenlijke sulta
naat van dien naam in het midden van het eiland,
woont de oorspronkelijke bevolking, die verwant
is met dc Sasaks van Lombok, in zeer eenvoudige
gebouwtjes van kleinen om vang, die zich door
geen bijzonderen bouwstijl onderscheiden. Vroe
ger was dit soort woningen daar meer algemeen,
maar bij dc eigenlijke Socmbawaneezen, die na
verwant zijn rnetdc Boegineezen, v>ndt men voor
al ondei de huizen der aanzienlijken vaakgroote,
fraaie gebouwen, die volgens Dr. J. Elbert „zu den
höchstcn Werken jungmalayischer Baukunst,:
behooron. Zij vertoonen in vee! opz’chten geheel
het Boogincüsche type. Vermelding verdienen
vooral de fraaie gevelversieringen in houtsnij
werk; als motieven dienen vooral de naga en
daaruit voortgekomen rankenversiering, en ver
schillende vogels, o.a. de kakatoe 2).
Dóoe Donijfjo. Eigenaardig zijn de woningen der
Döoc Donygo, een klein bergvolk in het binnen
land van Soembawa. Hunne huizen zjjn zeer klein;
zij vertoonen twee typen: het huis met zeer hoog
en .spits dak, en dat met stomp duk. Het eerste,
dat don ouderen vorm vertegenwoordigt, trekt de
aandacht door den vorm van het dak: bij een
breedte van ± 2.1 M. heeft het een hoogte van
ruim 61 AI. Het bestaat eigenlijk uit een dak over
een vloer, die op een onderstel van 2h AI. hooge
palen rust. Ook de deur, de eenige opening, zit in
liet dak. De voorkeur voor deze huizen met spitse
daken en zonder wanden schijnt voort te komen
‘) J. A. van Staveren, Dc IlokkaVvan Alidden-IiTWésTTyclschr. v. Ind. T. L. en V!kuhclo.
1 )I:l; V f frblzT 154, 155, 134 en J32.
'^J-EtlJCrtrStmda-Expedition. H,p. J 09—110
en 110.
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uit de omstandigheid, dat zij beter beschutten te
gen de koude, die des nachts in dc bergen onaan
genaam kan zijn ')• Vermeld moet nog worden,
dat de huizen bij dit bergvolk geen familie-, maar
gezinswoningen zijn.
De woningen op Sormba staan op palen, en heb
ben een vierkanten vorm. Het centrum van het
Soemba’scho huis is de haard, die in het midden
van de woning, tusschen de vier hoofdpalen gele
gen is. Boven den haard, dus ook tusschen deze
vier stijlen, is een zoldering onder den nok aange
bracht, waar de geesten der voorvaderen en ook
der later gestorven familieleden wonen, en waar
men ook heilige voorwerpen bewaart. Dc vier
hoofdstijlen worden bij het opzetten van een wo
ning het eerst geplaatst, en wel het allereerst die
in den Noordoosthoek, die als de voornaamste
geldt. Om de vier hoofdstijlen worden een aantal
woon- en slaapvertrekken gebouwd; een groote
rechthoekige ruimte, waartoe de hoofddeur (in
sommige streken altijd aan den Oostkant aange
bracht) toegang geeft, en die een groot deel van
het Noordelijk deel der woning beslaat, dient tot
ontvangkamer. Om het huis loopt vaak een smal
le, open galerij.
Rotc. Dc huizen der Roténeezen, op 4 a 9, bij
groote huizen 20 palen, i 2 AI. boven den grond
staande, hebben een rcchthoekigen vorm, en zijn
in den regel gezinswoningen, geen familiewoningen; alleen blijft een schoondochter gewooniijk
geruimen tijd in de woning van haar schoonou
ders, totdat de man in staat is zich een eigen huis
te bouwen. Het huis ligt steeds met tien ingang
naar het Noorden, en is in twee hoofddoelen ver
deeld: het Oostelijke deel is de woonruimte voor
de mannelijke, het Westelijke die voor de vrou
welijke leden van het gezin. Het Oostelijke deel is
het grootste, maar aan den Noordkant gaat daar
het trapportaal af, met vloertjes aan beide zij
den van de trap, waarop men wel bijeen zit, en
waar gewoonlijk de slaapplaats is van den heer
des huizes. Aan den Zuidwand van het Westelijk
deel vindt men den haard, aan den Noordwand,
naast dc trap, de „bruidskamer”, waar een jong
getrouwd paar de eerste dagen van hun huwelijk
doorbrengt. In het mannen verblijf nemen de zo
nen des gezins, zoodra ze het hakmes aanbinden
en de sirih-pinangtasch omhangen, dat is op on
geveer 14 jarigen leeftijd, hun intrek. Overdag
evenwel mogen de vrouwen ook in deze ruimte
zitten en allerlei werk doen, doch des nachts zijn
ze in hun eigen afdceling, waar overigens alleen
dc heer des huizes mag binnengaan, en andere
mannen alleen mot zijn toestemming.
Het Roténecschc huis heeft een hoog dak met
voor en achter tamolijk steil afloopendc wanden,
terwijl de zijwanden ervan steil omlaag gaan; tus
schen den nokbalk en den vloer is nog een zolder
ruimte. Een eigenaardigheid is, dat dc ruimte on
der het huis, tusschen de palen, die don vloer dra
gen, met verschillende namen wordt aangeduid:
men heeft daar den „weg der geesten”, den „weg
voor varkens”, den „weg der mannen”, den „weg
waardoor het ge luk binnenkomt”, den „weg voor
do voorouders”, enz. Deze verdeeling wordt niet
gevormd door de palen, maar door het uiteinde dor
daksparren, die daar uitkomen. Daarom moeten
de gaten in den nokbalk, waarin de bovenuiteinden der daksparren worden gestoken met do
) Elbert. Sunda-Expedition II, p, 02, 63.
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grootste zorgvuldigheid door den werkmeester
zclven daarin worden gebeiteld, want wanneer bij
dit werk fouten gemaakt werden, zouden de be
woners de schadelijke gevolgen danrvan ondervinden *}.
Alor. De huizen der bergbewoners staan hier op
lage palen, zijn solide van maaksel en kenmer
ken zich door ten zeer hoog dak Bovenin slaapt
het gezin: daar is ook de stookplaats en worden
de levensmiddelen bewaard; beneden bevindt
zich een rustbank, waar het gezin zijn werkzaam
heden verricht. De kampongs zijn op toppen of
hellingen van heuvels gebouwd, in vierkanten of
langwerpigen vorm, en meest slechts van twee
zijden toegankelijk; ze zijn veelal omgeven door
een zwaren bamboepagar, doch ook wel door
steenen borstweringen. In elke kampong treft
men een dorpsraadhuis aan. Sedert ons gezag
orde en vrede gebracht heeft vestigt de bevolking
zich, evenals in zoovele streken het geval is, hoe
langer hoe meer in de vlakte 2).
Mólukken. Séran. Een tamelijk groote verschei
denheid van huizen treft men aan in de Mólukken,
dit woord in den ruimsten zin genomen. Wat de
Ambonsche Mólukken betreft op het grootste ei
land daarvan, Séran, staan (met uitzondering van
die der kustbevolking, welker huizen meest direct
op den grond zijn gebouwd), de huizen alle
op palen, ~ H a 2 M. boven den grond. In WestSéran (Westelijk van een lijn van Rocmah Olat
naar Sépa) zijn ze klein en elk bestemd voor
slechts één gezin. Ze hebben daar een vicrvlakkig
dak, dat wegens de ’s nachts heerschende koude
wrnden tot dicht aan den vloer doorloopt; lager
dan de vloer maar nog onder het dak en boven
den grond is de dégo-dego of rustbank, waar ter
plaatse het gezin overdag meest huist. In Cen
traal Séran zijn de huizen in het algemeen voor
geheele familiën of geslachten bestemd, en wonen
er soms tot 100 personen in; de gehuwden hebben
afzonderlijke, kamertjes, en daar alleen is de wand
tot aan het dak doorgetrokken, terwijl de dégo-dego langs den gcheelcn rand van het gemeen
schappelijk gedeelte van het huis rondloopt, door
een wand van slechts eenige d.M hoogte beschut;
hier slapen de ongehuwden en wordt het dagelijksehe huiswerk verricht
Wordt in Centraal Séran veel zorg aan het
huis besteed, bij de Bonfia-stam in Oost Séran
bestaan de huizen in hoofdzaak uit een groote
ruimte, die aan eene zijde open wordt gelaten 3).
Kai-eilanden. In den tijd dat het gezag van
het Indische Gouvernement zich nog weinig op
de Kai-eilanden deed gelden behoorden oorlogen
tusschen de verschillende stammen of dorpen tot
de orde van den dag. Daarom werden voor de
vestiging van dorpen de meest ontoegankelijke
bergtoppen uitgekozen, en waren de dorpen onge
naakbare en met ïnlandsche wapenen onneem
bare vestingen, overal van denzelfden vorm. „Het
is een vierkant, omsloten door zware logge muren,
>) Dr. Alb. C. Kruyt. De Roténeezen.
Tijdschr. Bat. Gen., Dl. 60 (1021), blz. 301 —
303, 305, 300
2) Tijdschr. Aardr. Gen. 1914. De eilanden
Alor en Pantar.
3) Zie Dl. I van deze Encycl, art. CERAM
of SEKAM (p. 469) en de daar aangehaalde
literatuur, o. a. Dr. O. Tauern. Pata-Siwa
und Pata-Lima, blz. 125.

die van 50 tot. 100 M. lang zijn. Elk dezer muren
vertoont in 't midden een verdekten ingang met
<rat):, tenzij aan •••en or anderen kant een steile
helling die overbodig maakt. Reuzenwerken in
hun soort hebben de Kaieeschc voorvaderen op
dit gebied geleverd. Ontzaglijke steenblokken
hebben zij opgcstapeld tot muren van een vadem
dik en meters hoog. Achter die muren in de vaak
zeer bekrompen omslotcn ruimte verrezen enkele
massale huizen, waai in in kleine hokjes tien tot
twintig gezinnen samenhokten. Zoo’n huis geleek
een bijenkorf. Bij elke nieuwe uitzwerming of
huwelijk werd ergens, soms zelfs in de huilebal
ken, een vakje afgeschoten of een uitbouwtje
tegen het stamhuis aangeleund” 1).
Sedert het Gouvernement den vrede handhaaft
zijn de dorpen verplaatst naar de vlakte en langs
de kust, maar hoewel men dus veel meer ruimte
heeft, wonen in een huis soms nog wel tot 12
gezinnen. De huizen op de Kai-eilanden behalve
op Groot-Kai, waar het ijzerhout schaarsch is,
munten uit door soliden bouw, daar alleen zwaar
ijzerhout gebruikt wordt; de stijlen worden, om
rotten in den vochtigcn grond te voorkomen,
meestal op steenen neuten geplaatst. De vloer
komt op i 1£ M. boven den grond; de voor
galerij, die langs de geheeJe lengt- van het huis
loopt, is ongeveer gelijk met den grond. Midden
in deze galerij voert een zware trap naar de
woonruimte, een groot vertrek midden in het huis,
meestal met planken bevloerd. De wand tegen
over den ingang, de plaats der notabelen bij ver
gaderingen, is de meest eerbiedwaardige plaats
van het huis. Iets bijzonders vindt men er niet.
althans niet meer, maar de naam tav herinnert
aan de tawoe, het huisheiligdom der Tanimbareesche huizen, dat zich ook op die plaats be
vindt. Aan de beide zijden van het middenvertrek vindt men de afzonderlijke vertrekken voor
de gezinnen, die het huis bewonen; elk gezin
heeft zijn eigen stookplaats. Het dak heeft geen
bijzonderen vorm; stijlen en planken zijn alle
van zeer fraai snijwerk voorzien. Beroemd was
het groote huis in de kampong Har, waaraan op
alle plaatsen zeer fraai snijwerk was aangebracht.
In dat huis woonden
150 menschcn te zamen.
Toen het Gouvernement beval, ^lat elk gezin zijn
eigen woning moest hebben, was.de eigenaar van
dit huis bevreesd, dat hij met zijn gezin alleen in
dat groote huis zou achterblijven, en werd het
geheele huis afgebroken; in tal van musea vindt
men er stukken van 2). Door het bevel van het
Gouvernement verdwijnen trouwens langzamer
hand de groote familiewoningen.
Op de Tanimbar-eilanden heeft het, op palen
1 ü2 M. boven den grond staande huis, een recht
hoekig grondvlak. In het midden is een eveneens
rechthoekig gedeelte voor gemeenschappelijk ge
bruik en tevens slaapplaats voor kleine jongens
en meisjes; hier omheen zijn de slaapgelegenheden
voor de volwassenen en ook de vuurhaard. Volgens Pater Gappers dient eigenlijk de geheele hut
als slaapplaats voor soms wel 10 il 15 personen,
en zijn de afscheidingen maar denkbeeldig. Ken
merkend is het hooge steile dak der woningen.
) Geurtjens, Uit een vreemde wereld, blz.
271.
2) Geurtjens, O. c. p. 256 e. v. Joh. F. Snelleman. Het groote huis van Haar. Eigen
Haard, J913.
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Een trap van vijf, zes sporten geeft toega•.•g let
de deuropening van het huis, ;he in den vloer is
aangebracht en door een valluik gesloten wordt.
Tegenover die deuropening vindt men de eigen
aardige versiering van ieder Taninibareesch huis,
de taivoc, een houten figuur, ^ H M. hoog, die
. in ruwe vormen een mcnschclijk wezen met uit
gestrekte handen — de houding der vrouwen bij
het dansen — voorstelt. Boven den kop van de
tawoc is een plank of bakje aangebracht, waarop
of waarin de halswervels of soms de doodshoof
den der ouders of grootouders worden bewaard.
Dicht boven de deuropening vindt men een
dikke plank, eveneens met ruwe menschelijke
vormen, de oeboc of voorvader, waarop geregeld
offers worden gebracht ')•
Op de eilanden Jamdéna cn Sclaroe worden (of
werden oudtijds) de nederzettingen bij voorkeur
op de toppen van hoogc koraalblokken gebouwd,
zoodat men langs zware houten trappen het dorp
moest bereiken. In tijden van oorlog werden deze
trappen uit elkaar genomen en in het dorp be
waard. De grootste dezer nederzettingen had
tachtig groote huizen. Het geheele dorp is om
geven door zware muren van opeengestapelde
koraalsteencn, en versterkt met versperringen
van bamboe en doornstruiken 2).
Babar. De huizen op Ba bar onderscheiden zich
door een zeer hoog, spits dak; zij hebben aan een
der dwarszijden een galerij, die door een afzon
derlijk dakstuk beschermd is, en zijn in twee afdeelingen verdeeld, welke zijn gescheiden door
een wand met een balustrade, voorzien van snij
werk. De kleinste afdecling dient als werkruimte
voor de vrouwen, in de andere staan de bambocslaapbankcn langs de wanden, zoodanig dat zij
een middengang openlaten. Elk huis wordt door
twee a drie gezinnen bewoond.
Veel minder zorg dan hier, wordt op Wètar aan
do huizen besteed; het zijn daar niet veel meer
dan atapdaken boven een vloer, die omstreeks
1 M. boven den grond ligt. Echter vindt men op
Wètar wel groote huizen met een lengte van tien
en een breedte van acht Meter.
Ar0e-eilandr.1i. De huizen, die op 2 u, 3 M.
hoogc palen staan, worden meest door twee of
meer gezinnen bewoond en zijn hoogst eenvou
dig, zonder eigor.aardigen bouwstijl of dakvorm;
ze staan zeer dicht bij elkaar, zoodat de dorpen
heel klein zijn: vroeger werden ze steeds ver
sterkt. De gezinnen wonen elk in een der
hoeken, die met matten afgeschoten worden 8).
Kisar. De huizen slaan hier op palen, of dade
lijk op den grond; bij laatstbedoelde worden de
muren ter hoogte van \ M. van kleiaarde opgetrok
ken. Onder de op palen staande huizen vindt men
er, die een lengte van 18 en een breedte van 14 M.
hebben. Het huis bestaat uit een groot vertrek
in het midden, mot afschuttingen langs do zij
wanden voor slaapvertrekken, kook- cn berg
plaatsen. De oude dorpen op het eiland zijn met

I

J) P. Drabbe. Dood en begrafenis cn spiri
tisme op Tanimbar. Tijdschr. Aardr. Gen. 2e
Rks., Dl. 42, p. 34—35.
2) Ed. Gappers. Hygiëne op'de Tanimbareilanden. Annalen van het Missiehuis te Til
burg, 40c Jrg. (I922), blz. 77, 78.
3) v. Höevell. De Aroo-eilanden. Tijdschr. v.
r/Ind. T. L. en V.-kunde. Dl. XXXIII (1890.),
■ blz. 80.
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steenen muren van 5 M. hoogte en 2 M. dikte
omringd, voor zooverre deze nog niet zijn ver
nield. De meeste dorpen liggen (of lagen) op de
toppen der bergen, waar de huizen zonder cenige
regelmaat of orde om een plein zijn (waren) ge
bouwd. Gedurende den veldarbeid staan die
huizen leeg; de mcnschen blijven dien tijd op do
vlakte om het plantsoen te bewaken *).
Lèti, Moa, La/co/. De vorm der huizen komt op
deze eilanden ongeveer overeen; sommige staan
op palen, andere op den grond of liever op een
onderlaag van koraalsteenen. De vorm is recht
hoekig, met hoog dak, met een afloopend stuk
boven tien ingang. Ze hebben gewoonlijk een
groot gemeenschappelijk woonvertrek, en langs
de wanden afzonderlijke slaapplaatsen voor ge
huwden, jonge mannen en jonge vrouwen. Ook
hier liggen de dorpen op rots- of koraalblokken,
en zijn ze door een steenen muur van 3 M. hoogte
en 1 M. dikte omringd 2).
De huizen op Da mar gelijken in veel opzich
ten op de zoo juist beschrevene.
De huizen op de Soela-eilanden zijn onderschei
den naar gelang zij bewoond worden door Mo
hammedanen of door zg. „Alfoeren”. Op, het
eiland Soela-Mangolé wonen alleen Mohamme
danen; zij zijn vooral gevestigd aan de kust. Op
het eiland Taliaboe uronen Mohammedanen en
Alfoeren. Het Soclaneesche huis vertoont veel
overeenkomst met het Ternataansche, zooals dit
ook op Noord Halmahéra voorkomt, ook wat den
dakvorm betreft. Het heeft een ongeveer vier
kante binnenkamer, waar men zich overdag op
houdt en waar bij feesten gedanst wordt, om
geven door slaapplaatsen, bergruimten, keuken,
afzonderlijke plaatsen voor mannen en vrouwen
bij feesten, on rechts van de deur een verhooging
van ± 1 voet, welke bij feesten enz. voor de
hoofden is bestemd. Ook de huizen der Mohamme
danen van Taliaboe zijn van dit type, maar over
het algemeen veel ruimer 3). De huizen der „Al
foeren” op dit eiland zijn over het algemeen
ellendige hutten op palen, met een dak van bla
deren; alleen bij den Sebojo-stam wordt iets meer
werk van het huis gemaakt, cn is een bepaald
type te herkennen; in een huis voor 2 gezinnen
bv. vindt men een rechthoekige gemeenschappe
lijke binnongalcry, omgeven door slaap- en kook
plaatsen 4). Het cenige huis der Soela-eilanden,
waaraan door houtsnijwerk eenige versiering is
aangebracht, is afgebceld in de aflevering XV der
Moded. van het Encycl. Bureau; het is bewoond
door Alfoeren van den ’Mbono-stam.
Halmahéra. De huizen der Galólareezen (N.
Halmahéra) hebben een achthoekig grondvlak,
ontstaando doordien om een vierkant midden
gedeelte vier lagere uitbouwsels geplaatst zijn,
die wel overdekt zijn, maar niet altijd ook wan
den hebben. Het dak bestaat uiteen middelstuk,
dat zeer steil is, en de veel zwakker hellende
daken der uitbouwsels, waarvan vier een vierhoekigen, en de daartusschen ingcschovene een
‘) Riedel, blz. 422, 423.
2) ld. blz. 379, 380.
3) P. van Hulstyn. Memorie over de SoMaeilanden. Mededeelingen v. h Encycl. Bureau
Afl. XV, blz. (54—ÜÜ.
4) J. Eortgens. Vier weken Zendingsarbeid
op Taliaboe. Med. vanwego het Ncd. Zendel,
Gen. Dl. 59 (1915), blz 14S, 149.
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driehoekige» vorm hebben. Binnenshuis dragen
vier in het midden staande stijlen liet middelste
hooge dak, en door zorgvuldig samengevoegde
dwarsbalken ook de rost der dakbedekking. Tusschcn deze stylen staat, omstreeks 1 M. boven
den grond, een rustbank; ook langs de vier lang
ste wanden vindt men dergeïijke banken, de vier
korte wanden hebben deuren.
Eenigszins anders is de bouwstijl van de huizen
der Tobcloreczcn, waarbij nog slechts een aandui
ding van den achthockigen vorm is overgebleven
in een zij-uitbouw, met één vierhoekig dak en
twee driehoekige lagere dekstukken. Deze stijl
vormt den overgang tot de langgerekte huizen in
het binnnenland van Kau. Het middelste hoogc
dak vindt men ook hier; maar in de langsrichting •
sluit zich aan beide zijden daarvan een lager dub
beldek aan. Een groot verschil met de huizen in
Galéla en Tobélo bestaat voorts hierin, dat de
huizen hier op palen van manshoogte staan, zoodat woon- en slaapruimte zich hoog boven den
grond bevinden. Den achthoekigen vorm van het
huis vindt men in het Kau-district nog wel bij de
saboeda of hetgemcente-huis ')• Ook liet Toebarochuis staat in den regel dicht op den grond, terwijl
het Sahoe-huis, welks kern een langwerpig vier
kant is, i 1 M. boven den grond staat.
Nieuw Guiné, Gebied der Kalana Fat of Radja
Ampat. Men heeft hier zoowel huizen dadelijk op
den grond als op palen, en dan meest boven zee,
De huizen direct op den grond zijn weinig meer
dan hutten, geheel uit palmbladeren samenge
steld. De woningen op palen zijn veel steviger, met
een vóór- en een achterdak, dat op vier stevige
houten stijlen rust; ze hebben een overdekte vóóren achtergalerij, waaruit men meteen deur in het
middenvertrek komt, dat door doeken of pandan
matten in drie of vier afzonderlijke vertrekken,
meestal slaapplaatsen, is afgeschoten. In deze stre
ken munten de woningen te Biga op Miso'ol door
grootte en goede afwerking uit; 'bevloering en
omwanding bestaan uit regelmatig gestelde hou
ten latten. Van de aan de 4 radja’s onderhoorige
stammen verdienen nog vermelding de Arfoe’s of
Arfoesi, wier huizen op hooge palen gebouwd
worden en twee vertrekken hebben, één voor de
mannen en één voor de vrouwen; de afscheiding
in huis tusschen beide seksen is zoo streng, dat ze
niet gezamenlijk eten. Van den „ Vogelkop” ver
melden we de huizen der bevolking van Bcrau,
die op 3 a 4 M. hooge palen staan, en in het mid
den een hoofdvertrek hebben, met aan weers
zijden de kleinere vertrekken der vrouwen, met
stookplaatsen. In de langere woningen vindt men
geen middenvertrek, maar een 2 M. broeden,
doorloopenden gang, met aan weerszijden de ver
trekken van mannen en vrouwen. Van het heuvel
land worden hier, naast de paalwoningen, ook
boomvjojiingen vermeld in hooge boomen, bij de
ontgonnen stukken boschgrond, dus blijkbaar als
tijdelijko woningen betrokken. De jongelingshuizen staan hier, „als ooievaarsnesten op een hoogen, gladstammigen boom of paal”.
Ook aan het Sentani-meer huist men in paal
woningen boven het water; ze zijn meestal zeer
lang, soms bijna 100 M. en op zware palen van
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>) Prof. Dr. W. Kükenthal. lm Malayischen
Archipel, blz. 158—1G1 en C. F. H. Campen in
Bijdr. T. L. en V. v. N. I., IVe Volgr. Dl. VIII
18S4), blz. 102en volg.
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hard hout gebouwd. De hoofdposten zijn geheelc
boomstammen, met het topeinde in den mcerbodem gedreven. De groote, breode wortel bladen
vormen de armen, waarin de dwarsbalken van
het huis komen te liggen. Later worden in deze
wortclbladen met grooten kunstzin krokodillen,
slangen, hagedissen weergegeven tusschen ü jour
snijwerk; soms wordt ook de stam geheel met
figuren versierd; dit alles geschiedde vóór
20
jaar nog met steenen werktuigen. Om den vloer
van gespleten nipahpalmen wordteen omwanding
van bladnerven van den sagoepalm gemaakt, ter
hoogte van 1 M. De groote huizen, waarin meestal
een groot aanlal families samenwonen, hebben in
het midden een gang; aan weerszijden daarvan
zijn tegen de zijwanden kleine hokjes voor de
gezinnen afgeschoten; ieder gezin heeft zijn eigen
vuurhaard. In deze hokjes slapen vrouwen en
kinderen; de mannen brengen den nacht in af
zonderlijke mannenhuizen door. Deze hebben een
andere bouworde en onderscheiden zich door een
hoog puntdak; men besteedt aan bouw en versie
ring veel meer zorg dan aan de gewone huizen.
Hier logeeren ook de vreemdelingen, en worden
dansfeesten gehouden; ook de geestenbezwerin
gen hebben hier plaats *).
De voornaamste stam van de Geelvinhbaai met
daartoe behoorende eilanden wordt gevormd door
de Noemforen of Noeforen. Hun gewoonlijk boven
het water gebouwde woningen zijn langwerpig
vierkant en hebben een eigenaardigen dakvorm,
daar de bamboelatten, waaraan de bedekking
van sagoe- nipali- of pandanbladeren bevestigd
is, zoodanig zijn omgebogen, dat het dak den vorm
krijgt van de bolle zijde van een schildpadschaal.
Ook hier is weder een middengang met aan weers
zijden gezins vertrekken, dus niet zulk een schei
ding der geslachten.
Overigens vermelden we van de verdere stam
men slechts de zeer lange huizen der Papoea’s
van .Japèn’s Zuidkust, door 50 en meer personen
bewoond.
Voor Nieuw Guiné, Noord-kust, verwijzen wc
naar de beschrijving van de huizen van de
Papoea’s aan de Humboldlbaaf, uit hot artikel
PAPOEA’S in Deel III, p. 333; we maken
hier kennis met een anderen dap den rechthoe
kige» huisvorm: de huizen zijn achtzijdig, goed
afgewerkt en rusten op groote palen; zie Deel
III te genoemder plaatse J).
Een uitzondering op het algemeen voorkomen
de huizentype van Noord Nieuw Guiné wordt
gevormd door de woningen van de Papoea’s aan
de Arso, een linker zijrivier van de Tami; hunne
huizen bestaan uit één kamer van ongeveer 4 bij
4 M., op palen gebouwd en met een kegelvormig
dak; vóór de kamerdeur bevindt zich 1 M. lager
een platform ter breedte van de kamer, met twee
trappen, rechts en links naar beneden. Het dak
loopt naur beneden door tot ongeveer I M. boven
den grond en rust daar op palen, zoodat om de
kamer een gesloten galerij loopt, met vóór- en
achteruitgang. De hoeken van het huis zijn Sterk
>) Jac. Bijkerk, Naar Sentani (1924), blz.
19—24.
*) Bijkerk (Naar Sentani, blz. 7) spreekt van
de „hooge, zeskantige puntdaken” der paal
woningen in de Jautefabaai, een binnen baai
van de Humboldtbaai.
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afgerond; nog meer dan het achtwandigc huis
nadert dit huis dus tot den ronden vorm.
De huizen der Marlnd-anlm, aan de Zuidkust
van de Prinses Marianne-straat. tot aan de Oost
grens, welk volk in veel opzichten van de overige
bewoners van Nieuw Guinó afwijkt, vertoonen
wat den huishouw betreft allereerst dit verschil,
dat de woningen op den beganen grond staan. Ze
zijn naar alle zijden gesloten met wanden van
tusschcn de stijlen opgcstapelde bamboe of
gabah-gabah. Het dak heeft de eigenaardigheid,
dat het eene vlak uitsteekt over de noklijn,
terwijl het andere die lijn niet bereikt, zoodat een
spleet ontstaat voor verwijdering van den rook.
Mannen en vrouwen wonen afzonderlijk. Boven
dien heeft men hier nog afzonderlijke jongelingshuizen, golad, waarin de jongens gedurende
eenige leeftijdsklassen den dag doorbrengen.
Pygmeeën van hel dal van de Dika (Sivartrivier)
en haar zijrivieren Töli en Pandrd. Algemeen is
hier één type hutten van een soort tonvorm, van
3i—4 M. doorsnede en H—2 M. hoogte, waarop
het kegelvormige, steeds met gras bedekte dak
rust. De wand bestaat uit ruw behouwen planken,
als een vat samengevoegd, en zoowel van binnen
als van buiten door rotanreepen vastgehouden en
met lianen gebonden. Op de omwanding, waar
van de planken eenigszins in den grond zijn ge
laten, komt een horizontale zoldering van naast
elkaar liggende riethalmen, met lianen samengebonden; dit is de slaapplaats, welke wordt be
reikt langs een ingekerfden boomstam of een
scheef staande plank. Ook de sparren van het ke
gelvormige dak, welks top ± 4 M. boven den
grond ligt, worden met concentrische rotanringen
en lianen vastgehouden; op het sparrcngcraamto
komt het gras te liggen. In het midden van de
meeste hutten bevinden zich vier onbehouwen
boomstam nietjes, die door de zoldering heen tot
het dak loopen en aan de sparren zijn vastge
maakt. Op den grond tussehen deze palen is de
haard; ook de „bovenverdieping" heeft tussehen
deze vier stijlen een vuurplaats op een onderlaag
van aarde of zand. Boven elk der haarden is een
rekje aangebracht, voor het droog bewaren en
rooken van vloesch, enz. De hutten der vrouwen
hebben één, die der mannen twee deuropeningen,
door eenige planken te sluiten. Een nederzetting
bestaat steeds uiteen mannenhuis, strenggenomen
slechts door vertegenwoordigers van één clan be
woond, en een aantal vrouwenhutten, die door
verschillende vrouwen van éóne familie, meest
zusters en nichten, bewoond worden; 15—20 be
woners is geen zeldzaamheid. Het mannenhuis
vormt cenigermatc het middelpunt der nederzet
ting. De nederzettingen bevatten in den regel 5—
10 hutten, ordeloos door elkaar staande, en om
geven door de omheinde tuinen.
Dergolijkc ronde hutten hebben ook de Pcttechem, en wel één in iedere nederzetting, ver
moedelijk het mannenhuis, omdat bij de Pesechom ook do geslachten gescheiden wonen. Maar
daarnevens vindt men bij hen rechthoekige hut
ten op palen, met een grondoppcrvlakte van ±
4 M2. Ook de Goliath-Pygineeën in het brongebied
van de Eilanden-rivier hebben ronde hutten van
dezelfde afmetingen als de boven beschrevene;
het eenige onderscheid schijnt daarin te bestaan,
dat de hutten dezer pygmeeën in den regel ± 1
M. boven den grond een vloer hebben, ter
wijl de zolderverdieping ontbreekt. De dakboSupplement.
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dekking bestaat hier uit pandanusbladeren ')•
Wy zien dus, dat als hoofdtype ook op Nieuw
Guinó het rechthoekige huis op paien voorkomt,
meestal door een gewoon schuin afloopend dak
gedekt; dat hier echter vaak afzonderlijke man
nen en vrouwenhuizen worden gebruikt, of al
thans afzonderlijke verblijven in één huis. Slechts
als uitzondering komt het ronde huis nog voor,
waarnaast eenige soorten, die den ronden vorm
min of meer naderenAandeHumboldt-baai hebben de karwari, tem ■
pels, tevens jongelingshuizen, evenals de woon
huizen een achtkantigen vorm, met een zeer hoog,
kegelvormig dak. Een en ander is wel een aan
wijzing, dat ook op Nieuw Guiné het ronde huis
den meer archalschen vorm vertegenwoordigt.
Uit de voorafgaande korte beschrijving van de
huistypen op de voornaamste eilanden van den
Indischen Archipel kunnen enkele algemeene ge
volgtrekkingen worden gemaakt. In de eerste
plaats deze, dat in tegenstelling met Midden en
Oost Java, in de Buitengewesten bijna overal de
huizen op meer of minder hooge palen staan.
Daar de voornaamste uitzondering voor de Bui
tengewesten Bah en het Balisclie deel van Lom
bok betreft, schijnt de meening niet ongegrond,
dat het direct op den grond wonen onder
invloed der Hindoe’s ontstaan is, te meer
daar de gewoonte niet voorkomt op West Java,
waar, naar bekend is, de Hindoe-invloed niet zeer
krachtig heeft gewerkt. Voor het wonen direct op
den grond in het Oostelijk deel van Séran, in
sommige doelen van N. Guiné, enz. kan deze
factor natuurlijk niet in rekening gebracht wor
den.
Als aanwijzing, dat oorspronkelijk ook op Java
de huizen op palen hebben gestaan, zou mogelijk
kunnen gelden dat nog steeds daar de langgar,
thans het dorps bedehuis, maar oorspronkelijk bij
na zeker het dorpsraadhuis, nog eenige voeten
boven den grond staat. Voorts is te vermelden
dat het Javaansche woord voor buurman is:
tdngga, in het Maleisch: selangga, hetgeen beteekent, van dezelfde huistrap; ook dit zou er op
kunnen wijzen dat vroeger op palen gebouwd
werd, en ook, dat familiewoningen op Java eer
tijds gebruikelijk waren. Verder is te wijzen op
het groote huis der Tenggcreezen, lö ü 20 M. lang
en 4 ü 8 M. breed, en vroeger voor meer dan één
familie bestemd.
Het ligt voor de hand, dat de verscheidenheid
in vorm der huizen van ongeveer dezelfde grootte
in een min of meer primitieve maatschappij als de
Indonesische, zich vooral zal moeten vertoonen
in den vorm van liet dak, en in de vcrdeeling van
de inwendige ruimte. Het grondvlak is bijna altyd
rechthoekig, slechts bij uitzondering rond of ovaal.
Deze uitzonderingen stammen wellicht nog uit
een meer archaïsche beschaving; alleen van het
ovale huis van Zuid Nias kan zulks moeilijk gezegd
worden.
Wat do grootte on de inwendige verdceling van
de huizen betreft, deze hangen ten nauwste sa
men met het aantal gezinnen per woning. In do
meeste streken der Buitengewesten zyn de huizen
geen gezins-, maar familiewoningen on soms zelfs
bestemd voor nog grootere complexen dan een fa
milie. Daaruit volgt vanzelf een verdceling in een

.
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gemeenschappelijke ruimte, gewoonlijk het voorgedcelte, en de gezinsvertrekken. Van bijzondere,
eigenaardige verschillen in dc indeeling van de
huizen blijkt overigens nergens iets.
Zooals op blz. 375 gezegd werd, deelt de Javaan
zijn woningen in naar den dakvonn. Deze indee
ling zou gevoegelijk ook op alle huizen van den
Archipel kunnen toegepast worden, want de dakvormis het meest onderscheidende kenmerk in de
verschillende streken. Het zadeldak der Minangkabausche huizen, met zijn 4 tot 6 tandoek's of
hoornen, het Batakschc huis met zijn insprin
gende zijvlakken en in karbouwenkoppen uitloo
penden nok (Karo’s).het zeer hoogoploopende dak
der Zuid Niassclie hoofdenwoning, het viervlakkige dak der Ternataansche en Halmahérasche
woningen, welks vier vlakken eerst flauw oploopen, om daarna in het midden een steile helling
aan te nemen, het dak der woningen van Midden
Selébès, met hun zeer ver over de zijwanden van
het huis uitstekende gevellijn, vertegenwoordigen
een aantal scherp onderscheiden eigen vormen,
welke kunnen worden beschouwd als bepaalde
bouwstijlen van de bedoelde volksstammen. Daar
tegenover vertoonen de daken der Atjèhsche,
Zuid Sumatraansche en Boegineesclie woningen,
met hun twee schuine en twee rechtopstaande
vlakken, wel de meest eenvoudige en aan geen
„stijl” gebonden oplossing van het vraagstuk, om
het regenwater gemakkelijk af te voeren.
Zooals uit de beschrijvingen te lezen is,
valt de indeeling in adatrechtskringen van Prof.
• van Vollenhoven niet geheel samen met die der
verschillende huistypen. Aan den eenen kant ver
toonen b.v. Atjèhsche, Maleische *) en Boegineesche woningen te veel overeenkomst om ze als
drie verschillende typen te beschouwen (behalve
wat de inwendige verdeeling betreft), aan den an
deren kant zijn b.v. binnen den Timorschen kring
en dien der Ambonsche Molukken zeer groote on
derlinge verschillen aan te wijzen.
Nog moet de aandacht gevestigd worden op
het feit, dat aan de huizen der gewone Javanen,
Socndaneezen en Madoereezen geen of weinig ver
siering door snijwerk enz. wordt aangebracht,
terwijl juist van de versiering van het houtwerk
in vele streken der Buitengewesten bijzonder veel
werk wordt gemaakt. De omstandigheid, dat op
Java als regel gezinswoningen voorkomen, ter
wijl men op de Buitenbezittingen familiewoningen aantreft, waaraan dus zeer vele personen hun
tijd kunnen besteden, is wellicht voor een deel de
verklaring van dit verschijnsel.
Bij de nog weinig voortgeschreden arbeidsverdeeling in de Inlandsche maatschappij is het niet
te verwonderen, dat men êr in het algemeen geen
afzonderlijke klasse van timmerlieden of huisbouwers vindt. Zelfs op Java wordt een huis op
gezet door hen, die er in zullen gaan wonen, met
hulp van de naaste en verder wonende ge buren
(tanggd Icparo); alleen in den laatsten tijd wordt,
blijkens de Welvaartsverslagen, dit onderling
hulpbetoon eenigszins door betaalden arbeid ver
vangen. Een merkwaardige uitzondering vindt
men op het kleine eiland Roté (Rotti), waar niet
alleen van een hoofdbouwmeester kan worden
gesproken, maar ook een ver gaande arbeidsverdeeling bij den huishouw plaats vindt. Weliswaar
*) In de beteekenis van Zuid Sumatraansche
en Oost Sumatraansche huizen.
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moet ook hier deze voornaamste bouwmeester, dc
indoloe ina vooral verstand hebben van hetgeen
de adat eischt aan animistische ceremoniën,
maar toch moet hij ook wel degelijk bekend zijn
met het kappen en bewerken van hout, het opzetten van het huis enz. En onder hem staan de
indoloe anak, de mindere werkbazen, die elk af
zonderlijke namen dragen, overeenkomende met
het deel van het huis, waaraan zij in het bijzonder
werken: in het geheel acht werkbazen, benevens
cenige werklieden. Elke werkbaas zoekt het hout
en de balken, die hij voor zijn afdeeling noodig
heeft. In een enkele streek worden de namen der
acht werkbazen veranderd in de namen van voor
ouders, die beroemd waren in het bouwen van
huizen. Voor elk is een bepaald loon vastgesteld,
waaruit wel blijkt, dat men hier niet met het zoo
gebruikelijke onderling hulpbetoon te doen heeft1).
Overigens werken ook op de eilanden buiten Java
velen mede aan het gereedmaken der materialen
en het opzetten der huizen, al zal de versiering
door houtsnijwerk ook meer de taak zijn van hen,
die daartoe bijzonder in staat zijn. Des te merk
waardiger is het feit, dat ook bij tamelijk laag
staande bevolkingsgroepen ieder onderdeel van
de bestanddeelen van het huis, en in het bijzon
der van het dak, zijn eigen naam heeft. Als voor
beeld kan verwezen worden naar de afbeelding
van het geraamte van een huis der Döoe Donggo
van Bima, in het Ile deel van Joh. Elbert. Die
Sunda-expedition, blz. 61, waar van de kleinste
onderdeden de Inlandsche namen worden opge
geven. Hieruit blijkt wel, dat ook zelfs bij derge
lijke volksgroepen het ineenzetten van het huis
naar vaste regels gaat, die reeds uit ouden tijd
stammen, zoodat er inderdaad van een bouxokunsl
kan gesproken worden. Natuurlijk is dit nog veel
meer het geval bij volken als de Dajaks, bij wie
vooral het dakgeraamte zeer stevig en kunstig in
elkaar gezet wordt, en de Niassers, althans wat de
huizen der hoofden betreft. „Het Zuid Niassche
sioeloe-huia maakt dan ook werkelijk oj» den be
zoeker een machtigen indruk. De massieve, forsche bouw doet aan als een symbool van de stoere
en taaie werkkracht van den flink gebouwden en
goedgespierden Zuid Niasser, terwijl een voor dit
minder ontwikkeld volk verrassend diepe kunst
zin zich verraadt in het vele fraaie beeldhouw
werk in steen en hout” 2).
De omstandigheid, dat bij alle grootere of klei
nere volksgroepen een eigen vorm van woning
wordt aangetroffen, al zit dat eigene dan ook
soms alleen in dakvorm of inwendige verdeeling,
houdt ongetwijfeld verband met het hierboven
vermelde feit, dat het bouwen een zaak is der ge
meenschap. Dat men gehecht is aan zijn bepaal
den huisvorm, blijkt uit de mededeeling van Dr.
Nieuwenhuis, dat Dajakstammen, die verhuizen,
te midden van de nieuwe omgeving toch hun ei
gen huistype bewaren *). Het feit nu, dat met de
volksgroep het uiterlijk der woningen wisselt,
en dat geen afzonderlijke huisbouwers bestaan,
kan wellicht ook de verklaring geven van het ge’) T. H. van de Wetering. Het Roténeesche,huis.
L. eü V,kunde,‘ JH.i

urn 1023, blz. 4.5j e. v.

4j D. W. N. de Boer. Het Niassche Huis
(Mededeclingen van het Encyclopaedisch Bu
reau, Afl. XXV, blz. 2).
*) Querdurch Borneo. II, blz. 150.
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brek aan afwisseling in de verschillende huizen
van één type, daar nooit de individualiteit van
een bouwmeester zich kan doen gelden. Natuur
lijk is een en ander niet van toepassing, waar
door het Gouvernement dwingende voorschriften
voor woningbouw gegeven worden, of vreemde
invloed zich sterk deed gelden.
Zeer algemeen hebben in den Archipel bij den
huishouw allerlei godsdienstige plechtigheden
plaats, voornamelijk allerlei offerhandelingen. De
offers worden meestal gebracht óf bij den eersten
paal, die in den grond geplaatst wordt, óf bij het
zetten van den hoofdpaal. Het is de Indonesische
vorm van het over de geheele wereld verbreide
bouwoffer, waarvan o.a. gesproken wordt in den
Bijbel, 1 Kon. 16 : 34.„In zijne (Achab’s) dagen
bouwde 'Hiel de Betheliet Jericho: op Abiram,
zijnen eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrond
vest en op Segub, zijnen jongsten zoon, heeft hij
hare poorten gesteld”. (Vergelijk ook Joz.
6 : 26).De bedoeling is, althans zeker tegen
woordig, om een offer te brengen aan den
geest of de geesten van den grond, den eige
naar of de eigenaars van den grond; volgens sommiger opvatting zouden in praeanimistischen tijd
dergelijke offers de strekking gehad hebben, om
magische slechte invloeden van den grond voor
de bewoners van het huis af te weren. Thans ech
ter is blijkbaar de opvatting, dat door het bou
wen, vooral door het graven in den grond om
daarin de huispalen te kunnen plaatsen, de gees
ten in hun rust verstoord worden en du3 met of
fers moeten worden verzoend. In elk geval acht
men het noodig, aan den geest-eigenaar vergun
ning te vragen, en als bij het vragen van een of
andere vergunning aan het hoofd der gemeen
schap, doet men ook hier zulk een aanvrage van
eenige geschenken vergezeld gaan. Als voorbeeld
van de tegenwoordige wijze van doen kan vol
staan worden met de beschrijving van hetgeen
geschiedt of geschiedde bij den huishouw bij de
Bah au- Dajaks, waaromtrent Dr. A. W. Nicuwcnhuis zeer uitvoerige bijzonderheden geeft ‘). De
daar beschreven ceremoniën en offerhandelingen
hebben natuurlijk in zoo uitgebreiden vorm alleen
plaats bij bouw en inwijding van de woning van
het stamhoofd. Er zal uit de beschrijving blijken,
dat geenszins alle ceremoniën rechtstreeks met
het geloof aan de geesten van den grond in ver
band kunnen gebracht worden.
Moet een nieuwe nederzetting gesticht worden,
dan moet het hoofd bepaalde ceremoniën uitvooren met een menschenschedel, die thans, daar bij
de Bahau’s het koppensnellen niet meer voor
komt, van een naburigon stam geleend wordt.
„Diese Sitte”, zegt Nieuwenhuis, „deutot wahrscheinlich darauf hin, dass der Hausbau früher
mit der Opforung eines Mcnsohcn eingcloitet
wurde” 2).
By het verzamelen van het materiaal voor den
huishouw moeten tal van verbodsbepalingen in
acht genomen worden, terwijl daarbij, en bij de
bewerking van het hout, op het geluid van omineusc vogels en andere dieren moet worden gelet.
Bij het vellen moet een boom geheel zijwaarts
neervallen: hij mag niet van den stronk afglijden
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*) Nieuwenhuis. Quer durch Borneo. Bd. II.
Kap. VTÏT "'

*) O. cTTbi. 156.
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en dan, tegen andere hoornen geleund, blijven
staan.
De grootste plechtigheid bij het opzetten der
woning heeft niet bij den hoofdpaal, d, i. den
zwaarsten paal, plaats, maar bij den middenpaal.
Nadat deze opgericht is, worden er offers gebracht
door een priester, die de daar wonende geesten
aanspreekt, cn niet slechts aan de luchtgeesten,
maar ook aan die der aarde offeranden brengt.
Ook bij het oprichten van de met fraai snijwerk
versierde palc-n, die de voorgalerij dragen zullen,
worden offers gebracht; met de grootste zorg
worden deze,
3500 K.G. zware palen in den
kuil geplaatst, want valt zulk een paal, dan mag
hij bij den bouw niet meer gebruikt worden. On
der de mannen, die bij dezen arbeid medewerken,
mag er geen zijn, die zijn vrouw verloren heeft, en
dus den toorn der geesten reeds ondervonden
heeft. Verder wordt weer geofferd, wanneer het
huis onder dak is, cn daarna, vóór de dakbedek
king wordt aangebracht. Dit laatste offer wordt
door den hoofdman zelf en niet door den priester
gebracht, en alle dorpsgenooten nemen er aan
deel door eerst de te slachten offerdieren aan te
raken. De geesten bemerken dan aan den reuk,
wie geofferd heeft, zoodat de betrokken personen
later niet bang behoeven te zijn ziek te worden,
als ze onder het ijzerhouten dak komen. „Diese
Auffassung entspringt dem starken Eindruck,
den ein so festes, kostbares Dach auf den Bahau
macht; er fürchtet dalier, seine Seele (bruwa)
könnte beim imposanten Anblick crschrecken
und fliehen, wodurch er selbst krank werden würde” *).
Een gefingeerde sneltocht (ngajo), kort na het
plechtige betrekken van het huis, moet dienen
om alle verbodsbepalingen, waaraan men tijdens
den bouw onderworpen is geweest, op te heffen.
Na terugkeer der deelnemers wordt gewicheld
met de ingewanden van offerdieren, die daarna,
als de voorteekenen gunstig waron, aan de gees
ten worden toegewijd. Ook aan de zwaarden,
speren, schilden, gong’s enz. worden offers ge
bracht, en ovenzoo aan do voor do ceremonie ge
bruikte schedels. Na nog enkele andere religieuse
handelingen is de inwijding van het nieuwe huis
geëindigd.
Van de Toradja's, voor wie evenzeer, als voor de
meeste Indonesische volken, tal van verbodsbe
palingen gelden omtrent den huishouw, welke
van allerlei religieuse ceremoniën vergezeld'gaat,
moge het volgende aangehaald worden uit Kruyt’s
beschrijving der huisinwijding, omdat daaruit,
meer dan uit hetgeen van de Dajaks vermeld
werd, hot verband met het geloof aan de geesten
van den grond blykt. „Wanneer alles gereed is,
plaatst do oudsto des huizes zich naast het offertoestcl, mot het gelaat naar het Oosten gericht.
Hij doet dan de volgende aanroeping: „O Eige
naar van den grond, waarop ik mijn huis heb ge
bouwd, kom eten. Hier zyn wij om u verlof te
vragen. Kom niet met de bedoeling om ons kwaad
to doen, maar om ons goed te doen. En dan gy,
God, dio den adem geeft (hiermee wordt Poeë
’m Palabocroe — de zon — bedoeld), kom niet om
ons kwaad te doen. Hier zyn palmwijn, rijst en
betel, die wij u geven” a). Voor dozen geest van
den grond (Toompoe ’n Tana) is ook een duit en
‘) Quer durch Borneo, II, blz. 173.
a) Baro’e-sprekcnde Toradja’s, TI, blz. 163.
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een kraal, die men in het eerste paalgat doet, als
prijs voor dien grond” *)•
Terwijl wij bij verschillende andere volken in
den Archipel, op ongeveer denzelfden trap van
beschaving staande als de Toradja’s, dergelijke
gebruiken vinden, zijn ook bij hoogerstaande vol
ken, als Javanen en Malciers, animistische ge
bruiken bij den huishouw nog zeer algemeen.
Voor het opzetten van een huis zal een Javaan,
die de oude gebruiken in cere wil houden en het
betalen kan, een poedjangga, een deskundige, ont
bieden, wiens deskundigheid vooral bestaat in
het bepalen van den goeden dag (waardoor te
vens is aangewezen in welken hoek men moet be
ginnen) en het aanwijzen van de volgorde, waar
in de stijlen geplaatst moeten worden, en de of
fers (sadjèn en tjak-bakal) bij de palen in de
kuilen gelegd moeten worden. Voorts spreekt hij,
bij het naar boven brengen van het vóórdakstuk,
een bede aan den d-anjang of beschermgeest (geest
van den grond) uit: „Dan-hjang, die deze plaats
onder uwe bescherming hebt, ik bied u als wel
riekende gekookte rijst ontluikende melati’s in den
knop aan! Ik verzoek om uw bescherming! Moge
ik toch wel slagen in het oprichten van dit huis,
en er geen ongelukken plaats hebben met al het
geen verder naar de hoogte gaat” 2).
Hoogstwaarschijnlijk zijn al de offers, die thans
nog bij den huishouw in Indonesië gebracht wor
den, overblijfselen van het menschenoffer, dat
oudtijds daarbij gebruikelijk was. Van de Tora
dja’s zegtKruyt: „Alleen bij de oprichting van een
dorpstempel werd eertijds algemeen onder de
Toradja’s een stukje van een menschenschedel
onder den eersten paal gelegd. Gewoonlijk werd
daartoe een stukje van een schedel gebruikt, wel
ken men reeds bezat....
„Het gebruik van dit stukje menschenschedel
wijst op een vroeger bestaan hebbend menschen
offer. En inderdaad bevestigen enkele verhalen
dit. Zoo vertelt men van zekeren Tetemboe, die,
uit de handen van de To-Kinadoe ontkomen,
naar een dorp der To-Pada vluchtte. Hier staat
men op het punt een tempel op te richten, en vlug
heeft men onderling besloten Tetemboe, den
vreemdeling, onder den hoofdpaal te begraven.
Tetemboe, dankbaar voor zijne opname in het
Pada-dorp, helpt ijverig mede met houtsleepen.
Als het eerste gat gegraven is, vraagt men Totem- ■
boe daarin af te dalen, om het nog dieper uit te - ■
graven, en wanneer hij zich dan bukt om aarde te
scheppen, laat men den gereedliggenden paal op
hem neerkomen” 3).
Van de Milanau-Dajaks wordt vermeld, dat
nog niet heel lang geleden het de gewoonte was,
om in den kuil, waarin de hoofdpaal van een huis
zou komen, een slavin te plaatsen, die dan door
den zwaren paal verpletterd en gedood.werd.
De herinnering aan deze menschenoffers leeft
nog voort in de om en bij Batavia, maar ook.elders op Java wel voorkomende T?oeZ/£-verhalen.
Onder het artikel tjoelik vindt men in het Soendaseh-Nederduitsch Woordenboek van H. J.
Oosting: „Het volk meent, dat onder ieder groot
steenen gebouw of groot werk, bijv. een brug,
J) Bare’e-sprekende Toradja’s, IL blz. 150.
2) C. Poensen. Javaansche Woningen en Er
ven. Meded. Ned. Zend. Gen. Dl. 19. (1875),
blz. 30—132.
*) Bare’e-spjekende Toradja’s, II, blz..l5L

bij den bouw een menschenhoofd wordt bogrn ven. Het begraven onder het in aanbouw zijn
de huis van een kop van een geit of van een kip,
door vermogenden van een buffelkop, is nog ten
huidigen dage gebruikelijk. De personen, die door
den bouwheer zouden worden uitgezonden om
een menschenhoofd te bemachtigen, bedoelt
men met tjoelik, als men zich uitdrukt b.v. als
volgt: juist toen ik naar het rijstveld ging, ont
moette ik een tjoelik, die een mand bij zich had,
waarin twee menschenhoofden. Voorts gebruikt
men tjoelik in den zin van den boeman; ook vond
ik het nog gebezigd, waar wij zouden zeggen
mcnschenmoordei', menschenslachter of menscheneter” *).
Van dit tjoelik-geloof zijn menigmaal onschul
dige personen, die voor tjoelik gehouden werden,
het slachtoffer geworden.
Niet slechts bij het opzetten van het huis,
maar reeds bij het zoeken naar een geschikte
plaats voor den huishouw, en bij het verzamelen
der materialen komen tal van gebruiken voor, die
met het animisme in verband staan. Bij de
Dajaks in de afd. Koealakapoeas (Res. Zuideren Oostcrafdeeling van Bornéo) b.v. moet de
grond, dien men voor zijn huis uitzoekt, aan be
paalde eisehen voldoen. Zoo onderzoekt men o.a.
of de grond uit een gat van ± A M. diepte een ge
wone lucht of een onaangenamen geur heeft. „In
dit laatste geval gaat men niet tot den bouw over,
want het is een slecht teeken, evenzoo als men
kwade droomen heeft dien nacht. Het is een teeken der aardgeesten, dat ze kwaadgezind zijn” •).
Komt men bij het zoeken naar hout in het bosch
een geschikten boom tegen, dan stelt men daar
naast een offer op, met verzoek aan de bewoners
(de geesten) om zich te verwijderen, aangezien men
dien boom geschikt vindt voor huizenbouw. Daar
op slaat iemand zijn kapmes in het hout en laat
dat daar in zitten, dan wel hij zet zijn kapmes te
gen den boom. Als hij den volgenden dag terug
komt en het mes is gevallen, dan is dat een teeken,
dat de boom bewoond en de geest niet genegen
is zijn woonplaats te verlaten; de man zal dan
onverrichtcrzake verdergaan 3).
Soortgelijke gebruiken komen allerwege in den
Archipel voor; men zie voor uitgobreider bijzonderheden o.a. V. Eerde. Inleiding tot de Volkenkunde van Neet Indie, blz. 92—99.
'I'. J. B.
; ÈNTHOVEN (JOSEPH JOËL KAREL). Geb.
den 19en Juli 1851 te Rotterdam. Den Jen Maart
1809 trad hij als vrijwilliger in dienst bij het Instructie-bataljon. In 1873 vertrok hij als sergeant
naar Nederlandsch-Indië, waar hij in 1875 werd
benoemd tot tweede luitenant der Infanterie.
Als zoodanig nam hij deel aan de krijgsverrich
tingen tegen’ Atjóh in de jaren 1875 en 1870.
In 1879 begon' Zijn roemrijke carrière bij den
Topographischen Dienst. Als luitenant opnemer
was hij werkzaam in Besoeki, waar hij tevens
deel nam aan de samenstelling van een kaart van
het toenmaals cartographisch nog weinig bekende
eiland Bali. Voor dezen arbeid werd hem bij G.B,
') C. Spat. Tjoelik. Ind. Gids 1910. Dl. I,
blz. 338 e.v.
2) J. Mallinckrodt. Ethnogr. meded^gJLLugcn
over de Dajaks ïn dé afd: K6èaTakapoeas.Bijdr.
Kö'ri. ;Jnst. v.'d; T.j L.-éh V.kunde v. N. I. Doel

CÜfej» blz. 165.'
“ *) Aid. blz. 160.
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van 27 Mei 1883, No. 7, de bijzondere tevreden
heid der Regeering betuigd.
Na cenigen tijd werkzaam tc zijn geweest als
Chef eener opnemingsbrigado in de Préanger
Regentschappen, werd hij Chef der opneming
van de Westerafdeeling van Bornéo. Toen die
opneming in .1880 begon, was van de topographische gesteldheid van het gewest nog slechts wei
nig bekend. Het bovenstroomgebied van de Kapoeas moest toen nog geheel als „terra incognita”
worden beschouwd. Of het centrum van Bornéo
werd ingenomen door een eentraalgebergte, zooals door enkelen werd beweerd, of wel de
naar Oost en West vloeiende Mahakam- en Kapoeasstroomen hun oorsprong vonden op een uit
gestrekt hoogplateau, dat zich in het centrum
van Bornéo zou verheffen, bleef tot kort voor de
laatste jaarwisseling onopgelost. De in 1895 be
ëindigde opneming heeft echter dat onbekende
land toegankelijk gemaakt voor de wetenschap
en ook eiken twijfel omtrent de topographisclie
gesteldheid opgeheven. De wiskunstige grond
slag van de opneming berust op 103 astrono
mische punten; verreweg het grootste deel daar
van werd door den Chef der opneming zelf be
paald. Uit een artikel in het Album der Natuur
1891 /1892 blijkt overtuigend welke groote moeielijkheden aan de opneming verbonden waren
en welke ontberingen het personeel zich moest
getroosten. In 1895 kwam het grootsche werk,
waarmede de leider, die den oen April 1889 tot
kapitein bevorderd was, voor zich zelf een blijvend
monument heeft opgericht, tot een einde. De
Indische Regeering had zijn verdiensten reeds
beloond door Enthoven bij G. B. van 7 De
cember 1894, no. 13, Mare bijzondere tevreden
heid te betuigen voor zijn buitengewonen ijver
en uitstekende plichtsbetrachting; het volgende
jaar werd hij bij Iv. B. van 25 Augustus No. 26
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Na zijn aftreden als leider der werkzaamheden
in de Westerafdeeling van Bornéo, was E. voor
en na zijn verlof naar Europa in 1896/97, ge
durende welken tijd hij tot majoor bevorderd
werd, werkzaam bij de triangulatie ter Sumatra’s
Westkust, tot hij den 25en October 1897 den
luitenant kolonel Bosboom verving als Chef van
den Topogruphisehen Dienst. Onafgebroken was
hij als majoor, luitenant kolonel (1898) en ko
lonel (1903) als dienstchef werkzaam om, voort
bouwende op het werk van zijn voorgangers,
zijn dienstvak meeren meer aan zijn mooie taak,
de topographisclie opneming van de eilanden van
den Indischen Archipel, tc doen beantwoorden
on te maken tot een organisatie ten bate van het
uitgestrekte overzeescho gebied in Azië en hier
mede ook van een niet te miskennen centrale
beteekenis voor geheel Indië. Onder zijn beheer
en door zijn stuwkracht mocht het gelukken ten
slotte te komen tot een reeds in het midden der vo
rige eeuw wenschelijkgeachte centralisatie van opnemings- en carteoringswerkzaamheden. In ver
band met deze centralisatie gingen dc landrentcmotingen van den Kadastralen Dienst over naar
den Topographischen Dienst. De hoofdreden voor
dezen overgang was, dat het volgens E. niet oor
deelkundig kon zijn om do metingen voor fiscale
doeleinden, waarvoor slechts een betrekkelijke
nauwkeurigheid vcrciacht werd, te koppelen aan
de metingen voor het Eigendomskadaster, waar
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voor de uiterste nauwkeurigheid moest worden
toegepast. Door de landrente metingen op zichzelf
zijn belangrijke economische voordeelen behaald.
Het voor die metingen opgestelde werkplan is
volkomen tot uitvoering kunnen komen en de
doorvoering ervan heeft een einde gemaakt aan
tal van in do desahuishouding welig tierende
misbruiken, terwijl een billijke verdeeling der op
de landbouwende bevolking drukkende lasten,
werd mogelijk gemaakt. Het heeft hem echter
steeds verdroten, dat van de landrentekaarten
geen veelzijdiger gebruik werd gemaakt door ze
door ervaren tojjografev en onder degelijke topographische leiding, te doen benutten voor dc sa
menstelling van topographisclie detailbladen.
Als een uitvloeisel van de centralisatie werd de
Top. Dienst, die tot dien een onderdeel uitmaakte
van den Generalen staf, in 1907 een afzonder
lijke afdeeling van het Departement van Oorlog.
Onder het beheer van E. werd in 1906 een aan
vang gemaakt met dc opneming en carteering
van Zuid-Sumatra. Vooraf werd een uitgebreid
werkplan opgemaakt, waarbij in onderling over
leg op uitstekende wijze werd tegemoet gekomen
aan door de verschillende diensten te stellen
eischen en geopenbaarde verlangens. In 1900
werd een detachement te werk gesteld in Atjèh
en Onderhoorigheden, terwijl in 1908 een aan
vang werd gemaakt met de opneming van Su
matra’s Oostkust.
Om de triangulatiebrigade het wetenschappe
lijk peil te doen behouden, waarop zij was ge
bracht onder leiding van do hoeren Dr. J. J. A.
Muller en Ir. S. Blok, werden maatregelen ge
troffen om de leiding voortaan toe te vertrouwen
aan in Nederland opgeleide geographische inge
nieurs, Op het hoofdbureau werd krachtig gewerkt
aan de samenstelling van schetskaarten, waar
aan voor de zich snel ontwikkelende buitenge
westen groote behoefte bestond (Bali 1905, Mid
den-Bornéo en Koetai 1905, Gowa 1902, Mid
den en Zuid Celebes 1906, Séran 1905, Flores
1909, Lombok 1897, Mentawai-eilanden 1909, /
Bataklanden 1905, Indragiri-rivier 1907, Ba- /
tanghari districten en Djambi 1910, Kerintji
1907, Zuid-Sumatra 1904).
In 1908 en 1909 verschenen de belangrijke
economische overzichtskaarten van Sumatra,
Bornéo en Celebes, in 1905 werd de kaart van
Java en Madoera op 1 : 500.000 en in 190S de
overzichtskaart van Nederlandsch-Indië op
1 : 2.500.000 uitgegeven, terwijl meerdero bladen
van den bekenden atlas van Stemfoort en ten
Siethoff worden herzien. Al deze kaarten ge
tuigen van een juist cartographisch inzicht. Dc in
1906 verschonen „Lijst van de voornaamste
aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Arohipel” droeg er toe bij, dat in de
spelling dier namen meereenheid werd gebracht.
r Aan de reproductie der kaarten werd bij
zondere zorg gewijd. In 1899 werd een deskundig
chef der reproductie uit Europa ontbodon, terwijl
tevens de eerste snelpers werd aangeschaft, die
later door meerdere werd gevolgd. In 1905 had
een vergrooting en verbouwing plaats der reproductie-ateliers, waardoor het mogelijk werd de
capaciteit nog belangrijk op te voeron.
De tegenwoordige cartographische afdeeling bij
het hoofdkantoor van don TopographischonDienst
heeft haar ontstaan te danken aan de door E.
ingeziono noodzakelijkheid, om voor de geuo-
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raliseering van kaartenmateriaal van verschil
gcographische wetenschap vondE. bezigheid door
dc belangen van de te Parijs gevestigde Société
lend gehalte te beschikken over deskundig, we
Franco-Ncerlandaise de Culture et de Comniorcc
tenschappelijk onderlegd personeel.
in Nederland te behartigen. Hij deed dat op de
In 1915 werd begonnen met een gedrukt ver
slag van de verrichtingen van denTopographischen
hem eigen energieke wijze.
Toen luj in 1921 onder zeer groote belangstel
Dienst uit te geven, waarmede wederom ecu
ling zijn 70en verjaardag vierde, werd hem als
schrede voorwaarts is gedaan op den weg tot
nieuw blijk van Koninklijke waardeering de
vermeerdering van de aardrijkskundige kennis
titulaire rang van generaal majoor toegekend.
van den Archipel. Zoowel op practisch als weten
Hij overleed den 25cn December 1925 te Parijs
schappelijk gebied is het verslag met zijn mooie
en werd den 2en Januari 1926 op Oud Eik en
kaarten en illustraties uitgegroeid tot een jaarDuinen te ’s-Gravenhage begraven.
periodiek van groote beteekenis; het heeft in niet
E. is de schrijver van „Bijdragen tot de geogra
geringe mate bijgedragen tot het opwekken van
fie van de Westerafdeeling van Borneo”, een
den studiezin van officieren en verder hooger
standaardwerk in twee deelen; van „Geografische
personeel van den dienst.
plaatsbepalingen” en „De taak van den TopoDe behartiging van de belangen van het per
grafischen Dienst” in het Tijdschrift van het
soneel was bij E. in zeer goede handen, hij had
K. N. A. G. (1903 en 1916); „De militaire kar--'
een bijzonder talent om belangstelling op te
tografie in (Nederlandsch-Indië ” (Indisch Mili
wekken en levendig te houden bij zijn mede
tair Tijdschrift 1905); „De topografische opne
werkers. In alle opzichten was hij een tactvol
ming der Westerafdeeling van Borneo” (Album
leider en uitnemend organisator. Zijn naam en
der Natuur 1891/92) en eenigc kleinere bijdragen
zijn geest zullen het mogelijk maken dat de ToJ. v. R.
in-.verschillende periodieken, f—
pographische Dienst, na een periode van verval,
onder leiding van geestverwanten weder tot op y KANTOOR VAN ARBEID^V ordingsgV
schicdenis. Nagenoeg Th alle gewesten van
bloei kan geraken.
den Indischen archipel worden cultuurondcrneWegens zijn verdiensten als dienstchef werd
mingen aangetroffen. Een van de meest belang
E. in 1S99 bevorderd tot officier in de Orde van
rijke factoren voor de instandhouding van culOranje Nassau en in 1905 benoemd tot Ridder
tuurondernemingen is arbeids- en arbeiderszekerin de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Bij
heid. Arbcidszekerheid is de zekerheid voor den
zijn ontslag uit den militairen dienst op den 17en
werkgever, dat de werkman zijn aangegane
April 1909, gewerd hem de voor een hoofdof
werkovereenkomst behoorlijk nakomt; voor arficier buitengewone onderscheiding der bevorde
beiderszekerheid wordt de aanwezigheid vercischt
ring tot Commandeur in de Orde van Oranje
Nassau.
van een arbeidersbevolking van zoodanige sterk
te, dat 6tceds over de noodige werkkrachten kan
Buiten zijn ambtelijke werkkring stelde E. in
worden beschikt. Terwijl het dichtbevolkte Java
Indië zijn groote werkkracht beschikbaar als
een overvloed van arbeiders heeft, die voor landvoorzitter der Koninklijke Natuurkundige Vcreeniging en als lid van het College van Curatoren
bouwwerkzaamheden uiterst geschikt zijn, had
den en hebben de Buitengewesten bij voortduring
van het Gymnasium Willem III en de directie
van het Militair Weduwen- en Weezenfonds. Bij
met groote moeilijkheden te kampen om in de
zijn terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot
behoefte aan goede werkkrachten te voorzien.
eerelid van het Koninklijk Nederlandsch Aard
De Buitengewesten zijn niet alleen nog steeds
rijkskundig Genootschap. In het algemeen be
schaarseh bevolkt, doch de inheemsche bevolking
stuur van het Genootschap gekozen, maakte hij
aldaar is bovendien in het algemeen niet geschikt
zich verdienstelijk als voorzitter van de cartoen bereid tot geregelden arbeid. Hierin ligt de
graphische commissie, van de commissie voor de
reden van een meer intensieve regeeringsbesamenstelling van den Atlas van Nederlandsch
moeienis met het arbeids- en arbeidersvraagstuk
op de Buitengewesten dan op Java, doch deze
Oost- en West-Indië en van de commissie van
redactie van het tijdschrift. Toen het K. N. A. G.
regeeringsbemoeienis heeft zich slechts zeer ge
ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan een ten
leidelijk en langzaam ontwikkeld.
toonstelling inrichtte om een duidelijk beeld te
Van de Buitengewesten heeft het gewest Oost
geven van den grooten vooruitgang, die onze
kust van Sumatra de grootste en belangrijkste
aardrijkskundige kennis van Oost- en West-Indië
landbouwindustrie. Aanvankelijk had het Euroin het toen afgeloopen veertigjarig tijdperk had
peesch kapitaal slechts vertrouwen in de, in het
te boekstaven, was het E., die, als voorzitter der
ovengenoemd gewest gedreven tabakscultuur;
commissie, in hooge mate heeft bijgedragen tot
doch na 1910 werden ook ondernemingen van
het welslagen der tentoonstelling.
anderen aard, in de eerste plaats rubber- en theeWanneer het noodig was liet hij nog zijn stem
ondernemingen, door Europeesche ondernemers
hooien in bet belang van den Nederlandschgeopend. De tabakscultuur ter Oostkust van
• Jndischen Topographischen Dienst. Zoo toekende
Sumatra dateert van het jaar 1861; evenwel eerst
hij in 1916 ernstig protest aan, toen èn het In
in 1869 kwam de eerste maatschappij, nam. de
Deli-Maatschappij, tot stand. In het begin moest
dische legerbestuur èn de topografische dienst
leiding een zijns inziens verkeerde opvatting hul
deze tabakscultuur zich behelpen met Bataksche,
digden omtrent de tewerkstelling van den dienst.
en door werving te Penang verkregen Maleische
Ook is het aan zijn invloed te danken, dat in 1922
werkkrachten. Eerst ongeveer van het jaar 1870
geen uitvoering werd gegeven aan de plannen
af werden de voor de tabakscultuur benoodigde
Chineesche werklieden op het Maleische schier
om de reproductie-ateliers van den Topograeiland (Penang en Singapore) door tusschenkoinst
pbischen Dienst af te scheiden en over te brengen
van Chineesche makelaars (brokers) geworven.
naar het Departement van GouverncmentsbeNa dc aanstelling te Singapore in 1876 door dc
drijven.
Engelsche Regeering van „protectors of Chinese”,
Naast zijn werkzaamheid in het belang der
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besloten de planters ter Oostkust van Sumatra,
ook al met het oög op de zeer hoogc wervings
kosten, verbonden aan de werving van Chinecsche
arbeiders op het Maleische schiereiland, in China
zelf de werving van arbeiders te openen, welke
werving van Chineesche werklieden nog heden
bestaat en op den duur goed is georganiseerd ge
worden.
De vraag naar van Java afkomstige arbeiders,
in het bijzonder ten behoeve van de Oostkust van
Sumatra en van Suriname, kreeg eerst in de tach
tiger jaren eenige beteekenis. Geleidelijk betrok
ken alle ondernemingen van eenigen omvang in
de Buitengewesten hun werkvolk, voorzoover het
uit Inlanders bestaat, van Java en Madocra. De
werving op Java en Madoera geschiedde door op
zich zelf staande wervers, die tegen betaling voor
eiken aangeworven en naar de plaats van bestem
ming overgevoerden koeli, het aangevraagde
werkvolk bezorgden. Ondernemende personen
gingen van de werving een bedrijf maken en aldus
kwamen op Java werfkantoren tot stand, welke
geleidelijk in aantal toenamen. De Regeering
vond aanvankelijk geen reden zich met de wer
ving in te laten; slechts door de ambtenaren bij
het Binnenlandseh Bestuur word een zeker poli
tietoezicht op de handelingen van de werfkanto
ren gehouden. Eerst van 1S87 af kan van een Regecringsbemoeienis met de werving worden ge
sproken. Bij ordonnantie van 9 Januari 1887
(Ind. Stb. no. 8) werd o.m. verboden Inlanders te
werven voor het verrichten van arbeid in het
buitenland, met dien verstande, dat de Gouverncur-Generaal wegens gewichtige redenen en on
der zoodanige voorwaarden, welke noodig moch
ten zijn, dispensatie van het wervingsverbod kon
verlecnen. Sedert 1 Januari 1918 (zie Ind. Stbyy‘
1915 no. 732, 1917 nos. 497 en 645) kan clftt
wervingsverbod niet meer worden gegrond op
Ind. Stb. 1887 no. 8; voor die werving wordt
de toestemming van den Gouverneur-Gcneraal
vereischt. De eigenlijke werving bleef nog ongereglemcntccrd. Door de onderlinge concurrentie
van do werfkantoren, door de lichtgeloovigheid
van de Inlanders en de vrees van do aangoworvenen voor de wervers, bleven kwade practijken
bij de werving niet uit. Misleidingen in verschil
lenden vorm hadden daarbij plaats, weshalve in
1890 de Regeering voorschreef, dat tolkens bij het
vertrek van aangeworven koelies van Java naar
elders de ambtenaren bij het Binnenlandseh Be
stuur op de inschepingsplaatson zich moesten
overtuigen, of de betrokken arbeiders op do hoog
te waren van hunne verbintenis en of zij het hun
toegezegd voorschot op het te verdienen loon dan
wel de premie inderdaad hadden ontvangen. Dit
bestuurstoezicht bleek evenwel niet voldoende te
zijn, om niet-gewenschto wegvoering van Inlan
ders van Java naar elders te voorkomen. De
noodzakelijkheid om in den ongezonden wervingstoestand in te grijpen deed zich hoe langer hoe
meer gevoelen. In de ordonnantie van 10 Februa
ri 1909 (Ind. Stb. no. 123) werdon te dier zake
beschermende bepalingen voor de Inlandsche be
volking uitgevaardigd. Deze ordonnantie, „Wer
vingsordonnantie” genoemd, is herzien bij Ind.
Stb. 1914 no. 013, gewijzigd bij Ind. Stb.
1915 nos. 181, 423 en 093, 1917 no. 497, 1920
nos. 50 en 535 en 1921 no. 506. Zij regelt de wer
ving van Inlanders op Java on Madoera tot
het verrichten van arbeid ten behoeve van onder
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nemingen van handel, landbouw of nijverheid
en openbare werken, alsmede ten behoeve van
den aanleg en de exploitatie van spoor- en tram
wegen in de Buitengewesten, voorzoover die
werving niet door tusschenkomst van het Open
baar Gezag in het belang van den Lande of op
den voet van de vrije wervingsordonnantie ge
schiedt. De laatstgenoemde ordonnantie is opge
nomen in Ind. Stb. 1921 no. 505 (zie ook Ind.
Stb. 1921 no. 507 en 1922 no. 811); zij regelt de
gevallen, waarin buiten de „Wervingsordonnantie” om geworven mag worden.
Deze „Wervingsordonnantie” heeft in hoofd
zaak betrekking op de beroepswerving. Indien een
werkgever of werkgevers op de Buitengewesten
de werving van Inlandsche arbeiders op Java zelf,
doch uitsluitend „ten eigen behoeve” ter hand wil
len nemen, dan kan, voorzoover daartoe een
overheidsvergunning is verkregen, die werving
geschieden op den voet van het bepaalde in Ind.
Stb. 1915 no. 693 j°. 1917 no. 497, welke wervingsvoorschriften minder scherpe eischen bevatten
dan die van de Wervingsordonnantie. Bij Ind.
Stb. 1914 no. 015 j°. 1917 no. 497 zijn, bij het verleenen van toestemming voor die werving waarop
het wervingsverbod betrekking heeft (zie hierbo
ven), van toepassing verklaard de bepalingen van
de Wervingsordonnantie, met uitzondering van
artikel 20, le lid, met dien verstande, dat vergun
ningen, als bedoold bij de artikelen 1 en 4 dier
verordening, van rechtswege tevens geldig zijn
voor de werving ten behoeve van het buitenland
(uitgezonderd de Nederlandsche kolonie Suri
name). De uitvoeringsvoorschriften van de Wer
vingsordonnantie zijn te jvindon^in Bijblad no.
,,8112 jy/ Bijbl. nos. 8174, 8793' en 9366./''
Speciale wettel ij kc regelingen ten aanzien van
de onderlinge verhouding van arbeiders en werk
gevers kwamen veel eerder tot stand dan de
Wervingsordonnantie. Reeds in 1861 werd Regeeringsbemoeiing met vrijen arbeid noodig ge
acht. De overwegingen ter zake leidden tot arti
kel 2 no. 27 van het Algemeen Politiestrafrcglement voor Inlanders in Nederlandsch-Indië (Ind.
Stb. 1872 no. 111), volgens hetwelk met geldboete
van /l(i tot / 25, subsidiair met 7 tot 12 dagen ter
arbeidstelling aan de publieke werken voor den
kost zonder loon, gestraft wordt de Inlander, die
zich als dienstbode of werkman voor den gewonen
huurtyd of voor een onbepaalden tijd bij de
maand verhuurt on zonder aannemelijke redenen
binnen den gewonen huurtyd of gedurende do
loopende maand zonder toestemming van den
dienstbruiker zyn dienst verlaat of weigert te ar
beiden. Tegen dit voorschrift rezen in hot Moe
derland overwegende bezwaren. De 2o Kamer der
Staten-Generaal meende dat, behoudens de ver
plichting der Regeering om de rechtsverhouding
tusschcn werkgevers en van elders aangevoerde
arbeiders by afzonderlijke verordening te regelen,
het niet wenschclijk was het genoemd artikel 2
no. 27 langer to handhaven. Dit artikel werd by
Koninklijk besluit van 12 Mei 1879 no. 18 (Ind.
Stb. no. 203) ingetrokken, terwijl bij ordonnantie
van 13 Juli 1880 (Ind. Stb. no. 133) voorschriften
werden gegeven, tot regeling van de onderlinge
rechten en verplichtingen der werkgevers en der
van elders afkomstige werklieden op do onderne
mingen van landbouw en nijverheid in het gewest
Oostkust van Sumatra. Tntusschon waren bij Ind.
Stb. 1879 no. 250 de artikelen 1601, 1602 on 1603
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van het Burgerlijk Wetboek voor NederlandschIndië (huur van dienstboden en werklieden) van
toepassing verklaard op Inlanders en de daarme
de gelijkgestelde bevolking. De verordening, op
genomen in Ind. Stb. 1880 no. 133, bekend onder
den naam van Koelie-ordonnantie. is herhaalde
lijk aangevuld en gewijzigd en in 1915 (ordonnan
tie van 22 Juni 1915 Ind. Stb. no. 421) algeheel
herzien, bij welke herziening aan deze regeling
door den wetgever de naam „Koelieordonnantie”
is gegeven. Deze ordonnantie van 1915 („Koelie
ordonnantie Sumatra’s Oostkust”) is gewijzigd
bij Ind. Stb. 1917 no. 497, 1920 no. 535, 1921 no.
39 en 1925 no. 311. Geleidelijk, vanaf het jaar
18S0, kwamen voor de overige daarvoor in aan
merking komende Buitengewesten koelieordon
nanties tot stand, terwijl de herziene koelie
ordonnantie Sumatra’s Oostkust m.m. ook reeds
in andere gewesten is ingevoerd.
De Bankatinwinning vormt een afzonderlijk
bedrijf, behoorende tot den dienst van Mijnbouw.
Voor Banka geldt het algemeen reglement voor
Gouvernementstinwinning op Banka (Ind. Stb.
1891 no. 134, gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb.
1905 nos. 191 en 455, 1906 no. 493, 190S no. 624.
1911 no. 372 en 1914 no. 381). In Ind. Stb. 1920
no. 222 zijn nieuwe bepalingen opgenomen ter
vervanging van het „algemeen Reglement voor
de Tinwinning op het eiland Banka”, alsmede het
„Reglement voor de Tinwinning op heteiland Ban
ka, voorzoover deze in eigen beheer door het Gou
vernement van Nederlandsch-Indië geschiedt.”
Deze ordonnantie is nog niet in werking getre
den. In het vorenbedoeld reglement zijn de
strafrechtelijke sancties van de bedingen van de
werkovercenkomst in hoofdzaak dezelfde als die
bedoeld in de koelieordonnantie.
Behalve de koelieordonnantie geldt voor de
Buitengewesten, waarvoor deze ordonnanties
zijn uitgevaardigd en voor het gewest Bali en
Lombok (welk gewest geen koelieordonnantie
heeft), de regeling, opgenomen onder „Ten twee
de” der ordonnantie van 3 Octobcr 1911 (Ind.
Stb. no. 540), de z.g. vrije arbeidsregeling, laat
stelijk gewijzigd bij Ind. Stb. 1924 no. 250.
Toezicht op de nakoming van de in de koelie
ordonnantie opgenoraen bepalingen werd oor
spronkelijk gehouden door de ambtenaren bij het
Binnenlandsch Bestuur, doch overstelpt als deze
reeds waren met andere werkzaamheden, moest
de nakoming van deze taak wel te wenschen over
laten. De behandeling van het werkvolk van de
zijde van enkele werkgevers gaf Mr. J. van den
./Brand aanleiding in 1902 een brochure, getiteld
/ „De millioenen van Dell” te publiceeren. De Re/ - geering vond in deze brochure voldoende reden
om bij Gouvernementsbesluit van 24 December
1903 no. 19 den Officier van Justitie bij den Raad
van Justitie te Batavia, mr. J. L. F. Rhemrev, op
te dragen om een onderzoek naar de behandeling
der arbeiders op de ondernemingen ter Oostkust
van Sumatra in te stellen. Het door dien ambte
naar uitgebrachte rapport, behelzende de resul
taten van het evenbedoeld door hem gehouden
onderzoek, bevatte tevens een voorstel tot het
treffen van eenige maatregelen tot wegneming
van geconstateerde misstanden t.w.:
1. instelling van een Arbeidsinspectie ter
Oostkust van Sumatra;
2. verbetering van de politie in dat ge
west;

3. oprichting van een Raad van Justitie te
Médau.
De voorstellen, genoemd onder 2 en 3 zijn eerst
later verwezenlijkt. In de eerste plaats werd aan,
den onder 1 bedoelden maatregel gevolg gegeven,
door bij Gouvernementsbesluit van 24 Juli 1904
no. 3 bij wijze van tijdelijken maatregel in dienst
te stellen een Inspecteur van den Arbeid en twee
Adjunct-Inspectcurs van den Arbeid. Tot de
eerstgenoemde betrekking werd benoemd de
Ambtenaar voor Chineesche zaken B. Hoetink,
met standplaats Médan (Oostkust van Sumatra),
terwijl aan de twee tijdelijke Adjunct-Inspecteurs
van den Arbeid, S. J. Bijleveld en F. E. Spirlet,
onderscheidenlijk de standplaatsen Tebingtinggi
en Bindjai (beide ter Oostkust van Sumatra ge
legen) werden aangewezen. Inmiddels was reeds
bij Gouvernementsbesluit van 30 April 1904 no. I
de heer B. Hoetink voornoemd, als ambtenaar
in commissie, belast met werkzaamheden in ver
band met eene herziening of wijziging der voor de
Buitengewesten vïgeerende regelingen van de
onderlinge rechten en verplichtingen van werk
gevers en werklieden op ondernemingen van
landbouw, nijverheid en mijnbouwkundige op
sporingen (koelieordonnanties). De ambtenaren
bij de Arbeidsinspectie waren in het bijzonder be
last met het rechtstreekseh toezicht op de uit
voering der regelingen van de onderlinge rechten
en verplichtingen van werkgevers en werklieden,
waar die regelingen golden, met de controle over
de op de ondernemingen heerschende toestanden,
met het ontvangen van eventueelc klachten van
werkgevers en werklieden en met het rapporteeren van hunnp bevindingen, c.q. onder indiening
van de noodige voorstellen. Aan den Directeur
van Binnenlandsch Bestuur, onder wiens bevelen
de tijdelijke Inspectie van den Arbeid werkzaam
was, werd opgedragen over een zestal maanden
omtrent de werking van dezen maatregel verslag
uit te brengen.
Het door den heer Hoetink, ingevolge de bo
vengemelde opdracht samengesteld „ontwerp
voor eene nieuwe Koelieondonnantie voor de resi
dentie Oostkust van Sumatra”, noch zijn „ont
werp tot herziening der voor de residentie Oost
kust van Sumatra geldende Koelieordonnantie”
vonden bij de Regeering algeheele instemming.
Aan den met verlof in Nederland zich bevindenden en daarna op non-activiteit gestelden rech
terlijk ambtenaar mr. A. F. van Blommcstein
werd toen door den Minister van Koloniën opge
dragen het arbeidsvraagstuk te bestudeeren, in
verband waarmede hij in 1905 tijdelijk op het
Ministerie van Koloniën werd geplaatst. In 1910
werd het door dezen ambtenaar samengestelde
„Ontwerp eener ordonnantie tot regeling van den
arbeid van van elders afkomstige personen in be
drijven, welke in het gewest Oostkust van Suma
tra geheel of gedeeltelijk buiten de bevolkings
centra worden uitgeoefend” gepubliceerd; en na
dat hij in Mei 1909 ter beschikking van den Di
recteur van Justitie was gesteld om werkzaam te
zijn in het belang der arbeidswetgeving, werd hem
bij Gouvernementsbesluit van 23 Juli 1910 no.
38, onder gelijktijdige aanstelling tot hoofd
ambtenaar voor de arbeidswetgeving, opgedragen
om, voor zooveel noodig na plaatselijk onder
zoek, een voorstel in te dienen tot regeling van
den arbeid van van elders afkomstige personen
in bedrijven, welke in het gewest Oostkust van
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Sumati'ft geheel of gedeeltelijk buiten de bevol
kingscentra worden uitgeoefend; zoomede om
voor de overige gewesten der Buitengewesten, ter
vervanging van de bestaande koelieordonnanties,
nieuwe arbeidsregelingen te ontwerpen en de rege
ling van de arbeidsovereenkomsten op Java voor
te bereiden. Deze hoofdambtenaar voor de ar
beidswetgeving, die in de eerste plaats tot taak
had de door de ondernemers tegen het door hem
samengesteld ontwerp van een koelieordonnantie
ingébrachte talrijke bezwaren te bestrijden, was
geplaatst te Batavia en stond geheel los van den
dienst der Arbeidsinspectie, wiens leider, met den
titel van Inspecteur van den Arbeid, sedert 1907
eveneens te Batavia was bescheiden. Bij Gouver
nementsbesluit van 25 Februari 1907 no. 1 toch,
was een nieuwe tijdelijke Arbeidsinspectie inge
steld, als voortzetting van de in 1904 in het leven
geroepen tijdelijke Arbeidsinspectie (zie hierbo
ven), nadat de daarbij betrokken ambtenaren op
verzoek uit hunne betrekkingen waren ontslagen.
Aanvankelijk bestond de nieuwe tijdelijke Ar
beidsinspectie uit den Inspecteur van den Arbeid,
chef van den dienst, te Batavia en 3 ter Oostkust
van Sumatra geplaatste Adjunct-Inspecteurs
van den Arbeid. Bij Gouvernementsbesluit van 6
Juni 1908 no. 3 (Ind. Stb. no. 400) is de Arbeids
inspectie definitief ingesteld. In ditzelfde jaar
werd besloten om deze inspectie instede van on
der het Departement van Binnenlandse!) Bestuur,
gelijk het geval tot dusver was geweest, te doen
ressorteeren onder het Departement van Justitie,
o. a. op grond van de overweging, dat de ambte
naren van de Arbeidsinspectie niet ondergeschikt
behooren te worden gemaakt aan de Hoofden van
gewestelijk bestuur, vermits een dergelijke onder
geschiktheid de eenheid van uitvoering der koelie
ordonnanties zou schaden en overigens het berei
ken van het beoogde doel niet zou vergemakke
lijken. Na 1908 heeft de Arbeidsinspectie zich ge
leidelijk uitgebreid; in 1909 werden in dienst ge
steld een Adjunct-Inspecteur van den Arbeid,
sous-chcf van den dienst en 2 Wervingscommissarissen, onderscheidenlijk voor Scmarang en
voor Batavia, belast met de uitvoering van de be
trekkelijke voorschriften, van de Wcrvingsordonuuntic en van de Uitvoeringsvoorschriftcn daar
van; in 1910 waren er ter Oostkust van Sumatra
5 Adjunct-Inspecteurs van den Arbeid; in 1912
werden 2 Adjunct-fnspecteurs van den Arbeid in
dienst gesteld, die beiden te. Batavia worden ge
plaatst, terwijl ook voor Soerabaja een Wervingseommissaris in dienst werd gesteld; in 1913 be
droeg liet aantal te Batavia bescheiden AdjunctInspecteurs van den Arbeid 4 (het aantal van 5
Adjunct-Inspecteurs van don Arbeid ter Sumatra’s Oostkust bleef ongewijzigd). Bij Gouvernements besluit van 2(5 November 1914 no. 44
(Ind. Stb. no. 730) werden formatie, bezoldiging
en werkkring van het inspectoerendc personeel
bij den dienst der Arbeidsinspectie nader vastgesteld. In do daaropvolgende jaren (1915—1918)
bestond de dienst der Arbeidsinspectie uit: het
Hoofd van den dienst, 1 Inspecteur van dén Ar
beid, sous-ehef van den dienst, 3 Adjunct-Inspcctours te Batavia, 1 Inspecteur te Soerabaja, met
2 Adjunct-Inspecteurs; verder ter Oostkust
van Sumatra I Inspecteur van den Arbeid (te
Médan) en 5 Adjunct-Inspecteurs; voorts I Adjunot-ïnspectour van den Arbeid te Scmarang
on eindelijk 2 ambtenaren ter beschikking

van het diensthoofd, welke ambtenaren be
stemd waren om opgeleid te worden tot Adjunctrnspecteur van den Arbeid, ten einde bij cventueele vacature van de laatstbedoelde betrekking
dadelijk over de daarvoor bekwame krachten te
kunnen beschikken. In 1917 werd een tweede
Wervingscommissaris voor Batavia in dienst ge
steld. In het tijdvak 1919—1921 werd een, aan
het betrokken hoofdkantoor te Batavia onder
geschikt kantoor van de Arbeidsinspectie in
Langsa (Atjèh en Onderhoorigheden) geopend
met 1 Inspecteur van den Arbeid en 1 AdjunctInspectcur van den Arbeid, welke laatstbedoelde
ambtenaar te Koealasimpang (Atjèh en Onder
hoorigheden) werd bescheiden. In 1922 bestond
de dienst der Arbeidsinspectie, behalve uit den
dienstchef, uit: l Inspecteur, onderhoofd, 4 In
specteurs, respectievelijk geplaatst te Batavia, te
Soerabaja, te Médan en te Langsa; 15 AdjunctInspecteurs, van wie 4 te Batavia, 3 te Soerabaja,
1 te Semarang, G ter Oostkust van Sumatra, en 1
in Atjèh en Onderhoorigheden (Koealasimpang)
waren geplaatst. Verder beschikte de Arbeidsin
spectie over een bepaald aantal Inlandsche en
Chineesche tolken en over het noodige bureau
personeel. •
De eerste, bij artikel 2 van het Gouvernementsbeslui^/van 15 Februari 1910 no. G (Bijblad no.
7228)/vastgestelde instructie voor de ambtenaren
van .de Arbeidsinspectie is bij Gouvernementsbe
sluit van 2G November 1914 no. 45 (Bijblad no.
8203) vervangen door een nieuwe instructie, doch
deze bevat geene principicelc verschillen met de
eerste.'Xn hoofdzaak bepaalt de nieuwe instructie,
dat de dienstchef belast zal zijn met het algemeen
toezicht op de uitvoering der regelingen van de
onderlinge rechten en verplichtingen van werk
gevers en werklieden in de gewesten, waar zoo
danige regelingen van kracht zijn, alsmede op de
naleving der voorschriften onder „Ten tweede”
der ordonnantie van 3 October 1911(Ind. Stb.
no. 540), en verder op de aanwerving in Nederlandsch-Indië van contractarbeiders ten behoeve
zoowel van binnen als buiten Nederlandsch-Indië
gevestigde bedrijven van land- of mijnbouw, nij
verheid als anderszins; dat de dienstchef over alle
zaken, zijn dienst betreffende, mededeclingen en
voorstellen, waar noodig, doet aan den Directeur
van Justitie, aan wien hij rechtstreeks onderge
schikt is. Met betrekking tot de Inspecteurs
en Adjunct-Inspecteurs, schrijft gemelde in
structie hoofdzakelijk voor, dat deze onder de
bevelen van den dienstchef —de Adjunct-Inspec
teurs, voorzoover zij rechtstreeks ondergeschikt
zijn aan een inspecteur, onder de bevelen van dezen
— belast zullen zijn mot het rechtstreekseh toe
zicht op de uitvoering der regelingen van tle onderlinge rechten en verplichtingen van werkge
vers en werklieden in de gewesten, waar zoodani
ge regelingen van kracht zijn, alsmede op de nale
ving der voorschriften, bedoeld onder „Ten twee
de” der ordonnantie van 3 October 1911 (Ind.
Stb. no. 540), met het geregeld bezoeken der on
dernemingen en plaatsen, waar die regelingen en
voorschriften gelden, mot de controle over de
aldaar heerschende toestanden, met het ontvan
gen van oventucclc klachten van werkgevers en
werklieden on met het rapportoeren hunner be
vindingen, zoomede met het toezicht op de uit
voering van de wervingsregelingen van contract
arbeiders, voorzoover hun dit door den dienstchef
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wordt- opgedragen. Ook het toezicht in dit op
zicht over de Gouvernementsondcrnemingen
werd aan de Arbeidsinspectie toe vertrouwd. Wel
werd in 1913—1915 het denkbeeld besproken om
dit toezicht aan de Arbeidsinspectie te onttrek
ken. doch de Regeering vond geen reden dezen
maatregel te treffen. Bij Ind. Stb. 1910 nos. 149
en 230 zijn de ambtenaren van de Arbeidsinspec
tie en de Wervingscommissarissen bevoegd ver
klaard tot opsporing van sommige strafbare fei
ten, terwijl bij besluit van den Directeur van
Gouvernementsbedryven van 28 Juni 1910 no.
5093 enlyan 10 April 1915 no. 13140 (Bijblad nos.
722GpnS261) aan de voormelde ambtenaren de
bevoegdheid is verleend tot het verzenden van
Regecringstelegrammen aan bepaalde autoritei
ten'.'.'"
•Tn 1922—1923 moest de formatie van den
dienst der Arbeidsinspectie, met het oog op
’s Lands ongunstigen financieelen toestand, tij
delijk worden ingekrompen, in dezen zin, dat de
plaatsen van enkele inspecteerende ambtenaren
voorloopig onvervuld bleven; doch deze maat
regel is sedert grootendecls weer opgeheven. Voor
het dienstjaar 1926 zijn zelfs nieuwe fondsen voor
de Arbeidsinspectie op de betrokken ontwerp
begroting gebracht.
De Arbeidsinspectie werkt hoofdzakclijk pre
ventief. De betrokken ambtenaren hebben geen
uitvoerende of dwingende macht: bij de huidige
arbeidswetgeving kunnen zij slechts door tact
en door een bezadigd optreden, gepaard met een
op de beheerders uit te oefenen moreel overwicht,
met vrucht werkzaam zijn.
Hoewel op de drie hoofdplaatsen van Java
inspecteerende ambtenaren van de Arbeidsin
spectie geplaatst zijn, hebben deze met de ar
beidstoestanden op Java geen bemoeienis,
weshalve er dan ook geen ambtelijk verband be
staat tusschen dezen diensttak en de bij de Gou
vernementsbesluiten van'24 December 1906 no.
30 (Bijblad no. J35841 en van 23 Juni 1913 no. 31
(Bijblad no. 7.858)' respectievelijk ingestelde
„Commissie van advies in zake de suikerindus
trie op Java” en „Commissie van advies in zake
de landbouwnijverheid op Java (met uitzon
dering van de suikerindustrie)”. IDeze commissies
zijn bestemd om aan de Regeering, de Direc
teuren der Departementen van algemeen bur
gerlijk bestuur en de Hoofden van gewestelijk
bestuur advies uit te brengen, inlichtingen tc
geven of voorstellen te doen met betrekking on
derscheidenlijk tot de suikerindustrie en de
landbouwnijverheid op Java, zijnde de daartoe
noodige werkzaamheden opgedragen in het eerste
geval aan het Dagclijksch Bestuur van het Al
gemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op
Java, in het laatstbedoelde geval aan het Dagelijksch Bestuur van het Nederlandsch-Indische
Landbouw Syndicaat. Het toezicht op de wer
ving van Inlanders op Java voor het verrichten
van arbeid op de Buitengewesten en in de vreem
de Koloniën eischte evenwel de plaatsing van
cenige ambtenaren der Arbeidsinspectie op
Java, waardoor tevens bij een oordeelkundige
indeeling van de te houden inspecties in de Bui
tengewesten, waar geen ambtenaar der Arbeids
inspectie gevestigd is, de verschillende onder
nemingen aldaar aan een geregelde en veelvuldige
contróle kunnen worden onderworpen: de or
ganisatie van de Arbeidsinspectie houdt hoofd

zakelijk verband met het aantal in de Buiten
gewesten werkzaam zijnde arbeiders, die krach
tens de koelieordonnanties werkovereenkomsten
hebben gesloten (gewoonlijk contractanten of
contractarbeiders genoemd, in tegenstelling
met de arbeiders, die op anderen voet dan be
doeld in de koelieordonnantie een werkovereenkomst hebben aangegaan en met den naam van
„vrije arbeiders” worden aangeduid). Het aantal
contractarbeiders bedroeg in 1924 ter Oostkust
van Sumatra rond 175.500 en elders rond 97.000.
Als regel gold, dat het gewest Zuider- en Oosterafdceling van Bornéo en de gewesten, gelegen
ten Oosten van Soerabaja door de aldaar be
scheiden inspecteerende ambtenaren van de Ar
beidsinspectie werden bezocht; de betrokken
inspecteerende ambtenaar te Scmarang had
het toezicht op de ondernemingen in de Westerafdeeling van Bornéo, terwijl de overige Buiten
gewesten, met uitzondering van Oostkust van
Sumatra en Atjèh en Onderhoorighcden, waar
ambtenaren van de Arbeidsinspectie zich be
vinden, van uit Batavia door dezen dienst wer
den bezocht.
Voor Java bestaat er geen bijzonder Overheids
toezicht op den arbeid, daar het met een dusda
nig toezicht beoogde doel, zonder een bijzonder
wettelijke arbeidsregeling, welke tot dusver
voor Java nog niet bestaat, niet zou worden be
reikt. Van planterszijdc is wel meermalen het
verzoek gedaan om ook voor Java een koelie
ordonnantie te doen uitvaardigen, doch de nood
zakelijkheid daarvan is door dc Regeering niet
erkend. Zelfs nog in 1913 verzocht een aantal
werkgevers in dc afdeeling Banjoewangi der re
sidentie Bcsocki aan de Regeering om hèt daar
heen te leiden, dat er maatregelen worden ge
troffen, waardoor het van elders ingevoerde
werkvolk zal kunnen worden genoodzaakt den
overeengekomen tijd te blijven werken op de
ondernemingen, waarvoor zij zijn aangeworven.
De Commissie van advies inzake de landbouw
nijverheid (zie hierboven) werd toen door de
Regeering uitgenoodigd om een onderzoek te
doen instellen betreffende de vraag „of inderdaad
in de afdeeling Banjoewangi een bepaalde nood
zaak bestaat tot terzijdestelling in het belang van
onvermijdelijke eischen der practijk van do te
gen de poenale sanctie op burgerlijke overeen
komsten principieele bedenkingen, voor de aantooning van welke noodzaak in de eerste plaats
cijfers en feiten moeten worden verstrekt, welke
uitwijzen, dat de bestaande toestand, tengevolge
van het zicli willekeurig onttrekken aan contractueele verplichtingen door aangevoerde arbei
ders, inderdaad onhoudbaar is.” Een daarvoor
speciaal samengestelde „commissie van enquête
inzake de werkvolkkwestie in Banjoewangi”, be
staande uit eenige planters, deed, op grond van
de verkregen resultaten van het door haar ge
houden onderzoek, het voorstel om voorzienin
gen te troffen ter verkrijging van arbeids- en
arbeiderszekerheid. Dit voorstel werd door do
Commissie van advies inzake de landbouwnijver
heid aan de Regeering aangeboden, waarbij in
overweging werd gegeven om in de eerste plaats
een ambtelijk onderzoek ten deze te doen instel
len. De Regeering heeft toen een ambtenaar van
de Arbeidsinspectie met dit onderzoek belast,
welke ambtenaar tot de conclusie kwam, dat er
geen noodzaak voor de invoering van strafrcch-
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lelijke sanctie op de werko vereen komsten be
stond, dus geen koelieordonnantie noodig was,
doch wel een arbeidsregeling in anderen zin tot
bevordering van een gezonden arbeidstoestand.
De Regccring vereenigde zich met dit denkbeeld.
Dientengevolge kwam in 1918 tot stand „Ont
werp van eene ordonnantie, houdende bepalin
gen nopens de rechten en verplichtingen van
werkgevers en van de buiten de na te noemen afdeelingen voor vast dienstverband aangeworven
Inlandschc werklieden op landbouwondernemin
gen — met uitzondering van suikerondernemin
gen — in de afdeeling Banjoewangi der residen
tie Besoeki.” Dit ontwerp werd in November
1918 den Volksraad ter behandeling toegezonden,
doch in de najaarszitting van den Volksraad in
1919 deed de Regeering de schriftelijke mededecling, dat de behandeling van het gemeld ontwerp
gedurende die zitting niet verlangd werd. Bij
schrijven van 6 Mei 1920 deelde de Regeering
aan den Volksraad mede, dat geen prijs werd ge
steld op de behandeling van het ontwerp „Ar
beidsregeling voor Banjoewangi.” Gebleken was,
dat volgens meening van de betrokken planters
en van het gewestclijk bestuur van Besoeki er
geen bezwaar bestond tegen de opschorting van
de invoering van deze regeling. Het ontwerp is
toen voorloopig ter zijde gelegd.
Ook het ontwerp cener ordonnantie tot regeling
van den arbeid van van elders afkomstige per
sonen in bedrijven, welke in het gewest Oostkust
van Sumatra geheel of gedeeltelijk buiten de
bevolkingscentra worden uitgeoefend, van Mr.
A. F. van Blommestein (zie hierboven) werd door
de Regeering (in 1913/1914) ter zijde gelegd in
verband met de daartegen gerezen overwegende
bezwaren. In 1914 was door het, op diens ver-,
zoek verleende ontslag uit ’s Lands dienst van
den heer Mr. van Blommestein, de betrekking
van Hoofdambtenaar voor de arbeidswetgeving
vacant gekomen en niet meer vervuld geworden.
Het aantal adviseurs van de Regeering in zake
arbeidsaangelegcnheden bleef niettemin nog
groot. Op deze omstandigheid had reeds in 1914
Prof. D. G. Stibbe, die in Indic de betrekking
van Inspecteur van den Arbeid had bekleed, in
yx\jn, in het Koloniaal Tijdschrift, le halfjaar 1914
opgenomen artikel, getiteld: „Het Arbeids
vraagstuk in Ncderlandsch-Indic” de aandacht
gevestigd. „Een centraal orgaan voor arbeids
zaken,” aldus de lieer Stibbe in zijn opstel, „ont
breekt en flus moet de Indische Regeering maar
zien, hoe zij uit dien chaos van incidontcele,
uiteraard uiteenloopendo adviezen van deskun
digen, half-dcskundigen en ondeskundigen, die
door hun werkkring geen van allen in staat ge
steld worden het veld der arbeidskwestio met al
zijne verschillende, maar onderling verband
houdondc onderdeden in zijn geheel te o verzien,
de ton aanzien van dit voor de Indische -Maat
schappij zoo gewichtig vraagstuk te volgen ge
dragslijn vaststelt. Onder die omstandigheden
kan redelijkerwijze niet verwacht worden, dat
ooit een bevredigend resultaat zal worden be
reikt. Het stelsel zelf doemt onherroepelijk het
centraal gezag tot regolingsonmacht. Ligt het
niet voor de hand, dat de Regeering niet het
noodige vertrouwen kan schenken aan voor
lichtingen, afkomstig van autoriteiten, die het
onderwerp, waarover zij van advies dienen, niet
volkomen beheerschen en dat het noodwendig
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gevolg van zoo’n stelsel moet zijn aarzeling,
halfslachtigheid en uitstel van urgente maatre
gelen, gezwegen nog van de kans op het inslaan
van een verkeerde richting. Eene voor de ont
wikkeling van Nederlandsch-Indië noodige en
reeds lang gewenschte krachtige arbeidspolitiek
is eerst mogelijk, indien deze komt te berusten
op den cenig rationeelen grondslag van gron
dige kennis en vol begrip van den toestand on de
daaruit voortspruitendc behoeften. Ter bereiking
van dit doel is noodig de instelling van een cen
traal Regeeringsorgaan voor arbeidszaken.” Dit
opstel van den heer Stibbe gaf in 1915, in ver
band met een door de Regccring gedane, daarop
betrekking hebbende vraag, den Directeur van
Justitie aanleiding, om, overeenkomstig het ad
vies van het Hoofd van den dienst der Arbeids
inspectie, der Regeering in overweging te geven
om tot verwezenlijking van het door den heer
Stibbe aanbevolen denkbeeld over te gaan. De
Regeering vond evenwel geen grond om toen
reeds aan dit voorstel gevolg te geven. Ook het
door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Bur
gerlijken Geneeskundigen dienst in NederlandschIndië eerder aan de hand gedaan denkbeeld om
dien dienst met den dienst van de Arbeidsin
spectie samen te voegen tot'een centraal-bureau, belast met de behartiging van de tot de
vorenbedoelde twee diensten behoorende zaken,
werd niet verwezenlijkt. Do toestand bleef on
gewijzigd tot het jaar 1920. In dat jaar werd een
bureau voor sociale aangelegenheden opgericht.
De totstandkoming van dit bureau, verbonden
aan het Departement van Gouvernementsbedrijven, werd door de Regeering in die mate ur
gent en gewichtig geacht, dat aan den Volksraad,
nog in de najaarszitting van 1918, het voorstel
werd gedaan tot het inlasschen van een nieuwe
onderafdeeling 323A tusschen de onderafdeelingen 323 en 324 van de Uitgaven, voor: „Kosten
van het bureau voor sociale aangelegenheden
/ 25.200”, hoewel dit voorstel niet meer op de
tweede Nota van Wijzigingen op de aanvullïngsbegrooting 1919 kon worden gebracht, daar deze
nota bereids aan den Volksraad was ingediend. v
Ter toelichting van dit voorstel verklaarde de
Regeering o. m., dat bij do verschillende Gouvernementsbedrijven op sociaal gebied nog zeer veel
te regelen valt, weshalve de Regeering het als
haar taak beschouwt de nog noodige voorzienin
gen op sociaal gebied voor hare bedrijven te tref
fen. „Voorkomen dient te worden” — aldus de
Regeering — „dat de drang der behoefte tot
handelen noopt, hetgeen onvermijdelijk moet ge
beuren als ten deze niet wordt vooruitgezien en
niet met voortvarendheid wordt opgetreden.
Zij acht het haar plicht den gang van zaken vóór
te zijn en bijtijds de leiding te nemen, door hare
sociale bemoeienis met de eigen bedrijven zoo
snel en zoo krachtig mogelijk aan te vatten.
Wordt met den voorgestelden maatregel beoogd
bij de Gouvernementsbedrijvcn tusschen werk
gever en werknemer verhoudingen in het loven
te roepen, die beide partijen voldoen en waarin
beider belangen volledige behartiging zullen
vinden, ook mag verwacht worden, dat van een
vóórgaan in deze richting by de overheidsbedrij
ven een groote opvoedende kracht zal uitgaan
en dat op deze wijze geleidelyk de hier in Indië
op dit gebied nog ontbrekende ervaring zal wor
den verkregen, waarvan, by de verdere regeling
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van deze materie en de toepassing daarvan op
de particuliere ondernemingen, partij zal kunnen
worden getrokken.” De Rcgeering meende
voorts, dat de leiding van dit bureau in handen
moest worden gesteld van iemand, die de aan
arbeidsverhoudingen en sociale zorgen te stellen
eischen niet slechts van den wetonschappelijken
kant heeft lecren kennen, maar er ook in de practijk mede heeft kennis gemaakt. Daarvoor zal
noodig zijn iemand, die zich in deze richting
heeft gespecialiseerd en voornamelijk iemand, die
met den socialen ontwikkelingsgang in Westcrsche landen heeft medegeleefd en daarbij practisehe ervaring heeft opgedaan en weet welke
klippen moeten worden omzeild en op welke
punten moet worden aangestuurd. (Zie Hany. delingen van den Volksraad 1918—1919).
Een zoodanig persoon meende de Rcgeering
te hebben gevonden in den zich in Nederland
bevindenden lieer Mr. Dr. J. B. Pevrot, die mits
dien benoemd werd tot „Algemeen Adviseur bij
het Departement van Gouvernementsbedrijven
voor sociale aangelegenheden”, welke betrekking
is ingesteld bij het Gouvernementsbesluit van 14
Februari 1920 no. 4 (Ind. Stb. no. 79).
De oprichting van dit bureau voor sociale
aangelegenheden stond in verband met de in
het jaar 191Sin Nederland plaats gehad hebbende
gebeurtenissen. De daaromtrent uit het Moeder
land in Indië ontvangen berichten stemden,
zooals de Rcgeering in 1918 aan den Volksraad
verklaard heeft „tot dankbaarheid, vooral om
dat zij duidelijk aantoonen, dat de meerderheid
van het Nederlandsche volk niet voornemens
is zich den nationalen schat van grondwettelijke
inzettingen door een minderheid gewelddadig
te laten ontrooven.” Bij dezelfde gelegenheid
erkende de Regeering, dat voor de Overheid in
Indië intusschen een groote taak is weggelegd,
in de eerste plaats om te zorgen voor een behoor
lijke sociale wetgevingen het wegnemen waar noo
dig van misstanden; dat verder vóór alles noodig
is een juist inzicht in de belangen welke hier
op het spel staan : voorts dat eerst het noodige
licht daaromtrent moet worden verspreid, en
dat om deze reden de Regeering' besloten heeft
om zonder verwijl een commissie te benoemen
ten einde een onderzoek in te stellen naar alle
verhoudingen en omstandigheden in de groote
landbouwnijverheid, in de eerste plaats de sui
kerindustrie. De Regeering nam zich verder voor
de economisch zwakkeren in bescherming te
nemen door een arbeidswetgeving, „waartoe”
— aldus luidden de Regeeringswoorden — „de
grondslag zal worden gelegd door de een dezer
dagen onder voorzitterschap van den heer
Sehumann te benoemen commissie, welke naar de
hier te lande bestaande arbeidstoestanden en
verhoudingen een onderzoek zal instellen.”
Beide commissies zijn tot stand gekomen. Bij
Gouvernementsbesluit van 24 December 1918
no. 73 is onder den imam „Suiker-enquête-commissie” een commissie ingesteld, welke tot taak
heeft een onderzoek in te stellen naar de ver
houdingen en toestanden in de suikerindustrie,
en zoonoodig in verband daarmede aan de Re
geering verzoeken in te dienen nopens een betere
regeling dier verhoudingen (vgl. ook Ind. Stb.
1919 no. 105). De hierboven in de tweede plaats
bedoelde commissie staat bekend onder den
naam van „Arbeidscommissie”; zij is ingesteld

bij Gouvernementsbesluit van 14 Februari 1919
no. 7 (vgl. Bijblad no. 9167).\ Beide commissies
zijn sedert weer ontbonden.
De gang van zaken met betrekking tot hetarbeidsvraagstuk kon den toenmaligen Gouverncur-Generaal Mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum nog niet bevredigen. De vraag drong zich
op den voorgrond welke maatregelen getroffen
dienden te worden ter erlanging van een meer
doeltreffende arbeidspolitiek. De gedachte om
een bureau van Arbeid te doen instellen, welk
bureau ook als adviseerend Regeeringsorgaan
zou optreden en geleidelijk zou moeten uitgroei
en tot een departement van Arbeid, vond in
beginsel bij de Rcgeering instemming. Deze
gedachte was niet nieuw. Reeds bij de behande
ling van de Indische begroeting in 1913 in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal toch werd het
denkbeeld, om een nieuw departement van al
gemeen bestuur voor dit deel van staatszorg in
het leven te roepen, door enkele leden aan de
hand gedaan.
Na gepleegd overleg met den Directeur van
Justitie inzake de gedachte oprichting van een
„kantoor van Arbeid”, deed de Rcgeering in de
tweede gewone zitting van den Volksraad in
1920 het navolgende voorstel.
„In de 2e gewone zitting 1918—1919 van den
Volksraad werd een verhooging van de begrootïng voor het dienstjaar 1919 voorgesteld ten
behoeve van de indienststelling van een Alge
meen Adviseur bij het Departement van Gouvernementsbedrijven voor sociale aangelegen
heden, met de taak den departementschef en de
bedrijfshoofden te adviseeren, zoowel omtrent
de strekking van allerlei maatregelen van socialen
aard als omtrent de details van uitvoering (ont
werp 1, stuk 26). In dit verslag over dit door den
Volksraad met instemming begroet voorstel
(stuk 27) staat te lezen, dat door een lid hierin
werd gezien een eerste stap voor de totstand
koming van een uitgebreider Arbeidsinspectie,
terwijl anderen van meening waren, dat het voor
stel alleen zou beoogen eene betere samenwer
king tusschen werkgever en werknemer in de
Landsbedrijven. Voor beide meeningen is grond.
Hadden laatstgenoemde leden zonder twijfel
gelijk, dat de voorgestelde maatregel als zoodanig
niet van verdere strekking is dan het in het leven
roepen van een orgaan, dat binnen don kring der
Staatsbedrijven zijn uitsluitende taak vindt, aan
den anderen kant was toch het voorstel wel mede
uiting van een meer algemeen inzicht, dat aan
de sociale wetgeving hier te lande nog niet die
ruime plaats is ingeruimd, die haar rechtmatig
toekomt. Was dus de instelling van een bureau
bij Gouvernementsbedrijven niet bepaaldelijk
een stap in de richting van een gereorganiseerde
Arbeidsinspectie, een symptoom van het streven
der Rcgeering naar eene door Haar wenschelijk
geoordeelde betere verzorging der arbeidsver
houdingen was het scheppen van dit orgaan
zeker wel. Het lag voor de hand, dat zij in de
eerste plaats de eigen bedrijven daartoe in staat
wenschte te stellen.
De arbeidsconferentie te Washington heeft
in hare ontwerpverdragen ten opzichte van de
Koloniën als beginsel voorgesteld, dat do toe
tredende Staat zich verbindt de tractaten zoo
mogelijk ook in zijne koloniën toe te passen.
Oordeelt hij dit niet doenlijk, of is alleen een
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gewijzigde toepassing mogelijk, dan blijft het
toegetreden lid vrij hierin naar eigen inzicht te
handelen, onder gehoudenis aan het internatio
naal Bureau van Arbeid omtrent het resultaat
zijner overwegingen mededeoling te doen.
De even aangeduide vrijheid van handelen
van den toegetreden Staat heft echter niet op de
met de toetreding aanvaarde plicht om te streven
naar toestanden in de Koloniën, die eene integra
le Averking der tractaatsbepalingen zullen toela
ten. Met het oog op een deelnemen van Nederland
aan de internationale organisatie van den arbeid
is ook van dit internationaal gezichtspunt uit de
oprichting gewcnscht van een bureau van sociale
aangelegenheden, dat niet binnen den engeren
kring van de Landsbedrijvcn blijft, maar over het
geheele maatschappelijk leven der kolonie zijne
zorgen laat gaan.
Het nieuw op te richten kantoor, te noemen
„Kantoor van Arbeid”, stelt de Regeering zich
aanvankelijk voor als eene — 'groote zelfstandig
heid genietende — afdeeling van het Departe
ment van Justitie, onder leiding van een bekwaam
sociaal geschoold persoon met vooraf ook Indi
sche ervaring. Later zal het bureau kunnen uit
groeien tot een zelfstandig departement, zooals
ook in het Moederland het ontstaan van het Mi
nisterie van Arbeid is vcrloopen.
Uiteraard kunnen omvang en werkkring van
de nieuwe afdeeling niet in eens definitief worden
aangewezen; de aanvankelijke instelling zal —
ook wegens te verwachten bezwaren bij de voor
ziening in het benoodigd personeel — niet dade
lijk op volgroeide schaal kunnen plaats hebben,
al zou dit overigens wel mogclijk zijn. De toe te
leggen bezoldigingen konden niet anders worden
berekend dan naar den thans bestaanden —
waarschijnlijk binnen kort vervallenden — maat
staf. Ten opzichte van het voorgebrachte schema
van den opzet moet de Regeering zich derhalve
eene zeer ruime vrijheid voorbehouden om naar
bevind van zaken te handelen.
De taak van het Moederlandsche departe
ment van Arbeid in haar geheel dadelijk opdra
gen aan de nieuwe afdeeling gaat niet; de Burger
lijke Geneeskundige Dienst b.v. die zich hier te
lande al breed heeft ontwikkeld, is vooralsnog
niet onder een bureau van Justitie onder te
brengen, de overbrenging naar Arbeid zal eerst
moeten worden overwogen bij het optreden van
een zelfstandig departement. De in Nederland tot
het Arbeidsministerie behoorende onderwerpen
als arbeidersverzekering, arbeidsbemiddeling en
daarmede samenhangende aangelegenheden zul
len in Indië pas geleidelijk, naarmate de wetge
ving ter zake vordert, kunnen worden voorzien.
Beperking van kindcr- on vrouwenarbeid en
overmatigen arbeidsduur zullen zoo spoedig mo
gelijk moeten worden ter hand genomen.
Wat de hier to lande reeds geëntameerde so
ciale zorg betreft, verdient het opmerking, dat de
bestaande arbeidsinspectie geheel zal moeten
worden gereorganiseerd en uitgebreid om aan de
haar nieuw te stellen eischen te voldoen-'Te wa
ken zal hierbij evenwel zijn tegen eene slaafsche
navolging der Moederlandsche wetgeving; de
nijverheid hier te lande staat zóó na tot don land
bouw, dat eene inspectie, die alleen do ny verheid
in engeren zin zou controleeren en den veldarbeid
vrij liet, het voornaamste deel van het terrein
onbestreken zou laten. De emigratie zal mede on
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der controle der nieuwe afdeeling moeten komen.
Omtrent Kolonisatie, pandhuisdienst en volkscrcdictwczen, alle diensten met sociale strekking,
waarvan de laatste reeds uitgewerkte formaties
bezitten, kan nader worden overwogen, wanneer
het het geschikte oogenblik zal zijn ze bij den
nieuwen dienst onder te brengen. De toepassing
der hinderwet en huurcommissie-ordonnantie zal
onder het bureau van Arbeid moeten ressorteeren.
Het departement van Gouvernemcntsbedrijven zal voor zijne interne arbeidersvraagstukken
en tijdige vervulling zijner eigen verplichtingen
als groot werkgever zijn adviseur voor sociale
aangelegenheden niet kunnen missen, deze zal
daar dus moeten blijven. De mede thans onder
dat departement ressorteerende dienst van het
toezicht op de particuliere spoor- en trammaatschappijen en de veiligheidsdienst van het mijn
wezen zijn zoo overwegend technisch, dat het —
althans vooralsnog — niet wel doenlijk is hunne
taak, zij het, dat die voor een groot deel op het
tot het nieuwe bureau behoorende terrein komt,
aan Gouvernementsbedrijven te onttrekken.
Ditzelfde geldt ook van den tot het Departe
ment der Burgerlijke Openbare Werken behooren
den dienst van het stoomwezen; de daaronder
mede ressorteerende toepassing van het Veilig
heidsreglement laat zich bezwaarlijk van het
technisch toezicht losmaken, zoodat vooralsnog
er van zal moeten worden afgezien dien dienst
onder „Arbeid” te brengen. ‘)
Werkzaamheden als» opium- en drankbestrij
ding zullen echter al dadelijk door den nieuwen
dienst zijn te behartigen. De bestrijding van vrou
wenhandel, die thans, wat de leiding betreft, met
Tucht- en Opvoedingswezen is gecombineerd, zal
er eveneens op den duur onder te brengen zijn.
Een afdeeling Statistiek zal later, als het kan
toor in werking is, moeten worden opgericht.
De Regeering stelt zich de formatie ongeveer
voor als volgt: Een hoofd van het Kantoor op
/ 1500 ’s maands. Afdeeling Sociale wetgeving en
adviezen: 1 hoofd op / 1000.—ƒ 1200 ’s maands,
1 administrateur op dc daartoo staande bezoldi
ging, 2 referendarissen, 2 commiezen-redacteur,
I eerste, 1 tweede en 1 derde commies, 6 klerken,
alle op dc daartoe staande bezoldiging.
Met het oog op den in te halen achterstand op
het gebied der sociale wetgeving zal zoo spoedig
mogelijk de afdeeling daarvoor op volle sterkte
zijn in te richten; de formatie daarvan kan zon
der bezwaar ruim worden genomen, omdat later
ambtenaren dier afdeeling zoo noodig naar andere,
zich uitbreidende onderdoelen kunnen overgaan.
Deze afdeeling zal aanvankelijk wel de voor
naamste van liet bureau moeten zijn; zij zal de
taak van de arbeids- en suiker.-enquête-commissie
moeten overnemen en zal ook als adviseur be
langrijk werk kunnen doen ter voorlichting van
het departement van Binnenlandsch-Bestuur
inzake hoerendiensten, toezicht op de particu
liere landerijen, reorganisatie der Vorstenlanden
e.t.q. Te zijner tijd zullen, naar de Regeering zich
voorstelt, uit deze afdeeling nieuwe afdeelingon
als arbeidsverzekering, bureaux voor arbeidsbe
middeling, bemiddeling bij conflicten en dergelijke kunnen voortkomen; het schijnt evenwel
wenschelijk noch doenlijk thans reeds te trachten
*) Sedert 15 April 1925 is het Veiligheidstoe- *
zicht gevoegd bij het Kantoor van Arbeid.
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hieromtrent bepaalde voornemens tot uiting te
brengen.”
Het voorstel der Regcering bevat dan nog dc
samenstelling van de Afdeeling Emigratie en
Transmigratie, van de Afdeeling Arbeidsinspec
tie, de Inspectie op Java en Madoera en die voor
de Buitengewesten.
De kosten waren geraamd op / 327.600 per jaar,
welk bedrag kan worden verminderd met
/ 32.160, omdat bestaande betrekkingen kunnen
worden opgeheven. Daar het kantoor niet vóór
de tweede helft van 1921 in werking kan worden
gesteld, zoude voor genoemd jaar slechts onge
veer ƒ 150.000 benoodigd zijn.
Als gevolg van de aanvaarding van dit voor
stel is een onderafdeeling 229A in de begrooting
van Uitgaven in Nederlandsch-Indië voor 1921
opgenomen voor „Kosten van oprichting van een
kantoor van Arbeid (-f- / 150.000).”
Inrichting van het kantoor v an
Arbeid. Bij het Gouvernementsbesluit van 30
December 1921 No. 1 (Ind. Stb. No. 813) werd het
Kantoor van Arbeid ingesteld. Dit kantoor res
sorteert onder het departement van Justitie en
omvat drie afdeelingen: «. Wetgeving en Statis
tiek van den Arbeid; 6. Arbeidsinspectie voor
Java en Madoera; c. Vakbeweging. De formatie
en de bezoldiging van het personeel, zoomede
de kantoorfondsen zijn mede geregeld in ge
noemd besluit van 30 December 1921 no. 1.
Daarbij zijn in dienst gesteld: 1 Hoofd van het
Kantoor van Arbeid, 1 Chef der afdeeling Wet
geving en Statistiek van den Arbeid, 1 adminis
trateur, 1 referendaris, 1 eominies-redacteur, 1
eerste commies, 2 klerken en 2 oppassers. Tevens
is daarbij ter beschikking gesteld een bedrag van
/ 5000 voor kosten van eerste inrichting van het
Kantoor, ’s Lands ongunstige financieele toe
stand liet niet toe om reeds dadelijk geheel over
de voor de instelling van het kantoor van Arbeid
op de begrooting gebracht bedrag te beschikken
(zie hierboven), weshalve, in verband met de door
de Regeering voor het gemeld doel toegestane
fondsen, het Kantoor van Arbeid in het begin
(aanvang 1922) slechts op bescheiden voet was
samengesteld. Het eigenlijk personeel van dit
Kantoor heeft sedert geen noemenswaardige uit
breiding ondergaan.
De dienst van de Arbeidsinspectie stond tot
1923 geheel op zich zelf, terwijl het bureau voor
sociale aangelegenheden ook zelfstandig bleef.
Bij Gouvernementsbesluit van 29 Juni 1923 no.
51 (Ind. Stb. no. 336) werd bepaald, dat de
dienst van de Arbeidsinspectie toegevoegd wordt
aan het Kantoor van Arbeid, in verband waar
mede het bepaalde bij het Gouvernementsbesluit
van 30 December 1921 No. 1 (Ind. Stb. no. 813),
regelende de indeeling en de formatie van gemeld
Kantoor, wordt aangevuld met: „een afdeeling
Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten”, be
staande uit:
1 Chef van de Arbeidsinspectie voor de Buiten
gewesten; 4 Inspecteurs van den Arbeid voor de
Buitengewesten; 15 Adjunct-ïnspecteurs van den
Arbeid voor de Buitengewesten; 2 Wervingscommissarissen te Batavia; 1 Wervingscommissaris
te Semarang; 1 Wervingscommissaris te Soerabaja; 2 ambtenaren ter beschikking; 1 commiesredacteur; 1 eerste commies; 3 derde commiezen;
verder tolken, schrijvers en minder personeel,
waarvan de formatie jaarlijks binnen de grenzen

der begrootingsfondsen wordt geregeld. Bij het
zelfde Gouvernementsbesluit (Ind. Stb. 1023 no.
336) is tevens bepaald, dat in alle voorschriften,
reglementen en besluiten voor: „Arbeidsinspec
tie” ; „Chef van den dienst der Arbeidsinspectie” ;
„Inspecteur van den Arbeid”; „Adjunct-Inspecteur van den Arbeid”, wordt gelezen: „Arbeids
inspectie voor de Buitengewesten”, „Chef van de
Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten”, „In
specteur van den Arbeid voor de Buitengewes
ten”, „Adjunct-Inspecteur van den Arbeid voor
de Buitengewesten”. De bedoeling is om de Ar
beidsinspectie voor de Buitengewesten geschei
den te houden van de nog op tc richten Arbeids
inspectie voor Java en Madoera. In Bijblad no.
10404 (fipuvernements besluit van 20 Juni 1923
no. 51)Jstijn de instructies opgenomen voor het
Hoofd van het Kantoor van Arbeid en voor den
chef en de ambtenaren van de Arbeidsinspectie
voor dc Buitengewesten. Ingevolge die instructie
is het Hoofd van het Kantoor van Arbeid, onder
de bevelen van den Directeur van Justitie, belast
met de Overheidsbemoeienis ten aanzien van de
arbeidsverhoudingen tusschen werkgevers en
werknemers in Nederlandsch-Indië. De Chef van
de Arbeidsinspectie voor de Buitengewesten is,
luidens zijne instructie, onder de bevelen van het
Hoofd van het Kantoor van Arbeid, belast met
de algemeene leiding van de Arbeidsinspectie op
de Buitengewesten, daaronder begrepen het toe
zicht op de koelie werving. Hij is inzonderheid
belast met het algemeen toezicht op de uitvoering
der regelingen van de onderlinge rechten en
verplichtingen van werkgevers en werklieden in
de gewesten waar zoodanige regelingen van kracht
zijn, alsmede op de naleving der voorschriften
onder „Ten tweede” der ordonnantie van 3 October 1911 (Ind. Stb. no. 540), op de aanwerving in
Nederlandsch-Indië van contractarbeiders ten
behoeve van binnen als van buiten NederlandschIndië gevestigde bedrijven van land-of mijnbouw,
nijverheid als anderszins. Ten aanzien van de
werkzaamheden van de inspecteerende.ambtenaren bij de Arbeidsinspectie voor dc Buitengewes
ten is de bovenbedoelde instructie in hoofdzaak
eensluidend als die, opgenomen in Bijblad no.
8203 (zie hierboven). Bij Ind. Stb. 1922 no. 470 is
aan het Hoofd van het Kantoor van Arbeid de
bevoegdheid verleend tot het verzenden van Regeeringstelegrammen en het portvrij verzenden
van dienststukken. Dc bevoegdheid van den chef
en de ambtenaren van de Arbeidsinspectie voor
de Buitengewesten tot het verzenden van Regeeringstelegrammen is geregeld bij Bijblad no. 8261.
Hunne bevoegdheid tot het opspóïen van straf
bare feiten, gepleegd met betrekking tot de rege
lingen van de onderlinge rechten en verplichtin
gen van werkgevers en werklieden in de gewesten,
waar zoodanige regelingen van kracht zijn, als
mede met betrekking tot de regelingen van de
aanwerving in Nederlandsch-Indië van contract
arbeiders bleef geregeld bij dc ordonnantie van 15
Februari 1910 (Ind. Stb. no. 149, zie hierboven).
Bij Ind. Stb. 1924 no. 211 zijn aan het Hoofd en
de ambtenaren van het Kantoor van Arbeid
eenige bevoegdheden toegekend, ten einde hen in
staat tc stellen zich de vereischte gegevens te verschaffen, benoodigd voor de Overheidsbemoeie
nis ten aanzien van de arbeidsverhoudingen tus
schen werkgevers en werknemers in NederlandschIndië. Bij Ind. Stb. 1924 no. 287 zijn de ambte-
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naren van de Arbeidsinspectie voor de Buitenge
westen belast met het opsporen van de in de As
sistentenregeling ter Oostkust van Sumatra
(Ind. Stb. 1921 no. 334 j . 1921 no. 074 gewijzigd
bij Ind. Stb. 1924 no. 287 j°. 1924 no. 402) straf
baar gestelde feiten. (Zie ASSISTENTEN REGELING).
In 1925 bestond het personeel van het Kantoor
van den Arbeid uit:
het Hoofd van het Kantoor van Arbeid te Ba
tavia; den Chef van de Arbeidsinspectie voor de
Buitengewesten; 1 administrateur; 1 ambtenaar
ter beschikking met den rang van referendaris;
1 commies-redacteur; 1 ambtenaar ter beschik
king; 1 eerste commies; 2 derde commiezen.
Het inspecteerende personeel bij de Arbeidsin
spectie voor de Buitengewesten telde in 1925: te
Batavia, 1 Inspecteur en 2 Adjunct-Inspecteurs;
te Soerabaja, 1 Inspecteur en 2 Adjunct-Inspec
teurs; te Tandjoengpinang (Riouw en Ondcrhoorigheden), 1 Adjunct-Inspecteur; ter Oostkust
vein Sumatra te Mèdan, 1 Inspecteur, 1 AdjunctInspecteur, 1 ambtenaar ter beschikking; te
Bindjai, Loeboekpakam, Pematangsianlgr, tel
kens I Adjunct-Inspecteur van den Arbeid;
te Koealasimpang (Atjèh en Ondcrhoorigheden), 1
Adjunct-Inspecteur van den Arbeid. De overige
ingestelde betrekkingen bleven onvervuld.
De plaatsing van den Adjunct-Inspecteur van
den Arbeid te Tandjoengpinang (Riouw en Onderhoorigheden) was het gevolg van de noodzakelijk
heid om een scherpe controle te doen uitoefenen
op de panglongs (d. z. houtzagerijen, houtaankappen en houtskoolbranderijcn, gedreven door
Chineezen met Chineesche werklieden). Voor de
panglongs geldt geen koelieordonnantie, doch zij
zijn onderworpen aan een bijzondere regeling, ge
noemd het „Panglongreglement.” Bij ordonnantie
van 7 Mei 1923 (Ind. Stb. no. 220) is met intrek
king van het panglongreglement voor Bengkalis
(Oostkust van Sumatra) vastgesteld het „Regle
ment voor de houtzagerijen, houtaankappen en
houtskoolbranderijcn in de afdeeling Bengkalis
(Oostkust van Sumatra), in de onderafdeelingon
Lingga, Karimoon en Tandjoengpinang (Riouw en
Onderhoorigheden) en Djambi (panglongregloment)”. In 1924 (Ind. Stb. no. 89) is dit Reglement
mede van toepassing verklaard op de onder-afd.
Indragirische Bcnedenlanden, afd. Indragiri, res.
Riouw en onderh. De panglongs staan onderbet
toezicht van hot betrokken gewestelijk bestuur,
welk toezicht van politioncelen aard is. De mis
standen bij de panglongs deden de Regeering be
sluiten om eerst een lnlandschen tolk van den
dienst der Arbeidsinspectie ter beschikking te
stellen van den Resident van Riouw en Onderhoo
righeden, tor vergemakkelijking van de controle
op de toestanden bij de panglongs. Deze maatregel
bleek niet voldoende te zijn. De Regeering vond
het toen raadzaam uitdrukkelijk vast te stellen,
dat het toezicht op de panglongs ook door de
Arbeidsinspectie wordt uitgeoefend. Bij ordon
nantie van 15 April 192-1 (Ind. Stb. no. 175) werd
artikel 10 van het panglongreglement, vastgesteld
bij de ordonnantie van 7 Mei 1923 (Ind. Stb. no.
220), aangevuld. Het luidt nu als volgt:
„Met de zorg voor de naleving van dit regle
ment en van de door de Hoofden van gewestelijk
bestuur vastgestelde uitvooringsvoorschriften
en met de opsporing van de overtredingen daar
van zijn, behalve de politie, het betrokken per-
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sonccl van het boschwczen en de ambtenaren
van de Arbeidsinspectie voor de Buitengewes
ten, mede belast de daartoe door de Hoofden
van gewestelijk bestuur aan te wijzen ambtena
ren.”
Mitsdien wordt het toezicht op dc panglongs
sedert ook gehouden door de Arbeidsinspectie
voor de Buitengewesten. Om dit toezicht naar
eisch te doen plaats vinden is de aanvullingsbegrooting voor 1926 o.m. verhoogd met een
bedrag voor de aanschaffing van een motorboot
ten behoeve van de door den Adjunct-Inspecteur
van den Arbeid te Bengkalis (Oostkust van Su
matra) te houden inspecties bij de panglongs,
POENALE SANCTIE. Aanvulling van het ter
zake medegedeelde bij KOELIE, Deel II. Ingevol
ge artikel 2 no. 27 van het Algemeen Politiestrafreglemcnt voor Inlanders in Ned.-Indië (Ind.
Stb. 1872 no. 111) was de Inlandsche werkman
in bepaalde gevallen strafbaar, indien hij zonder
toestemming van den dienstbruiker zijn dienst
verliet of weigerde te arbeiden. In Déli (Oostkust
van Sumatra), waar in 1872 de tabakscultuur
reeds eenige beteekenis had, waren de aldaar
aangebrachte Chineesche werklieden onderdanen
van den Sultan van Déli. Deze delegeerde zijn ge
zag over die arbeiders aan de planters; dit gezag
was absoluut en liet arbeidsdwang toe. De uit
vaardiging van artikel 2 no. 27 van het gemeld
Politiestrafreglement en het feit, dat in 1873 de
Chineezen en Klingaleezen op de ondernemingen
in Déli tot Gouvernementsonderdanen werden
verklaard, brachten dus feitelijk geene wijziging
in de aldaar bestaande arbeidsverhoudingen. De
Tweede Kamer der Staten-Generaal had evenwel
bezwaar tegen de verdere handhaving van het
genoemd artikel 2 no. 27, en bij K. B. van 12
Mei 1879 no. 18 (Ind. Stb. no. 203) werd dit
artikel ingetrokken. Blijkens de tot de intrekking
daarvan geleid hebbende beraadslagingen in de
Tweede Kamer, was deze van meening, dat in be
ginsel de nict-nakoming door den Inlander van
eene overeenkomst, waarbij hij zich verbindt om
voor een ander arbeid te verrichten, in het al
gemeen geen strafbaar feit behoort te zijn, doch
dat als een uitzondering op dien regel de nietnakoming door de van elders aangevoerde ar
beiders van de door hen aangegane arbeids
overeenkomsten als eene strafbare handeling zou
kunnen worden aangemerkt. Een dusdanig uit
zonderingsgeval meende de Regeering te moeten
stollen met betrekking tot de cultuurondernerningen in de Buitengewesten, gezien de moei
lijkheid om — bij ontstentenis aldaar van werk
krachten, in voldoende hoeveelheid en geschikt
voor den ondernemingsarbeid — het benoodigdo
werkvolk van elders te betrekken en om de al
daar aangevoerde werklieden gedurende hun
dienstverband voorde onderneming te behouden.
Van dit standpunt uitgaande word, aanvankelijk
alleen voor de Oostkust van Sumatra, de ordon
nantie van 13 Juli 1880 (Ind. Stb. no. 133) uit
gevaardigd, met de bekende strafbedreiging te
gen inbreuk op do werkovereenkomst en tegen
overtreding van sommige in die verordening
voorkomende bepalingen. Na (je totstandkoming
van deze arbeidsregeling kon alle arbeid, welke
in dienst werd verricht door de van elders in den
Ned.-Ind. Archipel en van uit het buitenland
a fkomstige arbeiders, werkzaam op in het gewest
Oostkust van Sumatra gelegen ondernemingen
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van landbouw en nijverheid, slechts worden gecischt op grond van een overeenkomst, anngegaan op den voet dier regeling. De ord. opge
nomen in lnd. Stb. 1880 no, 133 verplichtte toch
de betrokken werkgevers de evenbedoclde ca
tegorieën van arbeiders in dienst te ngmen uit
sluitend krachtens een overeenkomst met poenale
sanctie. Dit imperatief voorschrift bleef in de
ordonnantie van 13 Juli 18S9 (lnd. Stb. no. 138),
welke in de plaats kwam van de ordonnantie van
1880 no. 133, gehandhaafd ten aanzien van de
uit het buitenland afkomstige arbeiders, doch
met betrekking tot de arbeiders, afkomstig van
andere declen van den Ned.-Ind.-Archipel dan
het gewest Oostkust van Sumatra, werd het
in een facultatief voorschrift veranderd. In beide
genoemde arbeidsregelingen was niet voorzien in
het geval, dat een arbeider, die de hem opgelegde
vrijheidsstraf buiten de onderneming had onder
gaan, weigerde naar zijn werk terug te keeren,
hoewel zijn overeenkomst nog niet was geëindigd.
Luidens een beslissing van den Procureur-Gene
raal bij het Hooggerechtshof in Ned.-Indic was
het terugbrengen van dien weigerachtige!! ar
beider met dwang naar de onderneming, zonder
dat zulks uitdrukkelijk in de arbeidsverordening
was bepaald, onwettig. In deze leemte is bij de
ord. van 19 Januari 1897 (Ind. Stb. No 4G) voor
zien door de bepaling, dat de arbeider, die tijdens
den duur der overeenkomst buiten de onderne
ming terechtgestaan of een vrijheidsstraf on
dergaan heeft, of die na een afwezigheid wegens
verlof, ziekte of anderszins niet naar de onder
neming binnen den toegestanen of door het
plaatselijk bestuur voldoende geachten tijd te
rugkeert, op kosten van den werkgever door de
politie of namens deze door het personeel van
den werkgever naar de onderneming kan worden
teruggevoerd. Dit aan den werkgever gegeven
recht wordt in het kort omschreven als „het
terugbrengen met den sterken arm” of met „het
gebruik van den sterken arm”. Geleidelijk zijn
ook in de overige Buitengewesten, waar cultuurondernemingen zich bevinden, verordeningen
uitgevaardigd, van dezelfde strekking en in
hoofdzaak gelijkluidend als die, opgenomen in
Ind. Stb. 1889 no. 139 j°. 1897 no. 4ü. Alle deze
'verordeningen hadden vóór 1915 wettelijk geen
bepaalden titel. Eerst in de ord. van 22 Juni
1915 (Ind. Stb. no. 421) bepaalde de wetgever,
dat die ordonnantie kan worden aangehaald on
der den titel van „Koelieordonnantie Suxnatra’s
Oostkust.” Doch reeds lang vóór dien tijd werden
deze verordeningen „Koelieordonnanties” ge
noemd, terwijl de arbeiders, die op den voet
daarvan een overeenkomst (contract) hadden ge
sloten, met den naain van „contractarbeiders”,
„contractkoelies” of „contractanten” en de door
hen te verrichten arbeid met den naam van
„contractarbeid” werden aangeduid.
De koelieordonnanties beoogen meer om den
arbeider tot de behoorlijke naleving van zijn
aangegane overeenkomst en vun de verder bij die
ord. hem opgelegde verplichtingen door strafen dwangbepalingen te nopen, dan om de ar
beidsovereenkomst zelf te regelen. Doch naast
de wettelijke bescherming van de cultuurbelangen, bevatten de koelieordonnanties waarborgen,
dat aan de rechtmatige aanspraken van den ar
beider, die de economisch zwakke partij is en
bovendien in een hem onbekende streek moet

werken, niet te kort wordt gedaan. Te dien einde
worden inbreuk op de werkoverecnkomsten van
de zijde van den werkgever en de nict-nakoming
door dezen van sommige verplichtingen ook straf
baar gesteld, en moeten de werkoverecnkomsten,
wat vorm en inlioud betreft, aan bepaalde eischcn
voldoen. Een afwijking van die eischcn, zoowel
principieel als formeel, zelfs door opneming in
de overeenkomst van andere bedingen dan die,
welke in het vastgestelde modelcontract ver
meld staan, ontneemt, luidens het vonnis van
den Raad van Justitie te Médan van 31 December
1909, bekrachtigd bij arrest van het Hoogge
rechtshof in Ncd.-Indië van 2 Maart 1910, aan
de werkoverecnkomsten hunne rechtsgeldigheid
in den zin van de koelieordonnanties. Deze
rechterlijke beslissing leidde tot nadere regeling,
opgenomen in Ind. Stb. 1910 No. 190, waarbij
bepaald werd, dat in de werkoverecnkomsten ook
andere bedingen mogen worden opgenomen dan
in de koelieordonnantie en het daarbij behoorend
model-contract zijn vermeld, met dien verstande,
dat niet-naleving van de andere bedingen geen
strafrechtelijke aansprakelijkheid tengevolge
heeft en dat, voorzoover die bedingen in strijd
zijn met de voorschriften van de koelieordon
nantie of met het model-contract, zij niet als ge
schreven worden beschouwd, blijvende de con
tracten overigens van kracht. Bij dezelfde ge
legenheid werd die bepaling van toepassing ver
klaard op de toenmaals reeds geregistreerde werkovereenkomsten.
De in de koelieordonnantie vastgestelde straf
rechtelijke sanctie van de bedingen der werkovereenkomst, in het bijzonder voorzoover die
bedingen verplichtingen voor den werkman inhouden, versterkt door het recht van den werk
gever om den arbeider met den sterken arm naai
de onderneming te doen terugvoeren, begrijpt het
spraakgebruik - onder de enkele uitdrukking:
„'poenale sanctie.” De arboids- en arbciders-zckerheid op de ondernemingen in de Buitenge
westen berusten op deze sanctie. In dit opzicht
staat Ned.-lndië niet alleen. I n de Britsche Kroon kolonies o. a. was contractarbeid — aldaar „indeatured labour” genoemd — al kort na de ufschaffing van de slavernij in 1834 bekend. Dein
Voor-Indië aangeworven Indiërs, bestemd om
elders ondernemingsarbeid te verrichten, waren
op de plaats van bestemming strafbaar, ingeval
zij niet of niet behoorlijk werkten, en konden bij
desertie van het werk met den sterken arm we
der daarheen teruggebracht worden. Jntusschen
hebben steeds de meeningen uitééngeloopen no
pens de vraag of het niet-nakomen door den In
lander van de door hem vrijwillig op zich ge
nomen verplichting om voor een ander arbeid
te verrichten strafbaar behoort te worden ge
steld. Al werd later aangenomen, dat theoretisch,
van wetenschappelijk standpunt beschouwd, geen
bezwaar bestaat tegen de strafbaarstelling van
de niet-nakoming van een arbeidsovereenkomst,
de strijd over de poenale sanctie tusschen de
vóór- en tegenstanders verflauwde niet. In het
tijdvak 1910—1923 was de poenale sanetie-kwestie een van de brandende vraagstukken, welke
zich in Indië naarden voorgrond drongen. Reeds
in 1904 was door de Regeering besloten de koe
lieordonnanties te herzien (ontwerp-Hoetink),
terwijl in 1910 gepubliceerd werd het „ontwerp
cener ordonnantie tot regeling van den arbeid
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van van elders afkomstige personen in bedrijven,
welke in het gewest Oostkust van Sumatra geheel
of gedeeltelijk buiten de bevolkingscentra wor
den uitgeoefend”, samengesteld door Air. A. F.
van Blommestein. Hoofdambtenaar voor de Ar
beidswetgcving(zie KANTOOR VAN ARBEID).
In dit ontwerp was het aantal gevallen, waarin,
krachtens de vigeerende koelieordonnanties, poe
naal gesanctionneerde overeenkomsten mogen
worden gesloten, verminderd, en was de maxi
mumduur van de werkovereenkomsten, in ver
gelijking met den in de bestaande koelieordon
nanties vastgestelden maximumduur, belangrijk
verkort. Het ontwerp-Van Blommestein bedoelde
een drang uit te oefenen op de werkgevers tot
het doen vestigen op hunne concessies van een
arbeidersbevolking,
waaruit de benoodigde
werkkrachten bij voortduring gevonden zouden
kunnen worden, zonder geregelden aanvoer van
arbeiders van buiten het gewest. Alsdan zou de
reden, waarom de koelieordonnanties in do Bui
tengewesten waren ingevoerd, niet meer be
staan, zoodat de poenale sanctie kon verdwijnen.
Het ontwerp-Van Blommestein bereikte het
staatsblad niet. De Regeering meende, dat een
dergelijke arbeidsregeling, hoe ook gewijzigd,
vooralsnog en vermoedelijk in langen tijd niet
mocht worden aanvaard. Tegelijk met deze Regeeringsbeslissing werd in 1914 aan den Direc
teur van Justitie opgedragen de Koelieordonnan
tie van 1889, Ind. Stb. No. 138, geheel te herzien in
dezen zin, dat in de te ontwerpen ordonnantie,
zoo mogclijk met gebruikmaking van het her
ziene ontwerp-Hoetink, verbeteringen van practischen aard worden aangebracht, voorzoover de
ervaring de wenschelijkheid daarvan heeft aan
getoond, en dat daarin tevens een voorschrift
wordt opgenomen daartoe strekkende, dat de
gelegenheid worde geopend voor geleidelijken
overgang van contractarbeid tot arbeid zonder
poenale sanctie. Een beperking van de toepas
sing van de poenale sanctie was reeds in de koe
lieordonnanties aangebracht door de bij de or
donnantie van 3 October 1911 (Ind. Stb. no.
540) getroffen voorzioningen. Het in do koelie
ordonnanties imperatief gestelde voorschrift, dat
de van liet buitenland afkomstige arbeiders slechts
in dienst kunnen treden krachtens een overeen
komst, aangeguan op den voet van de koelie
ordonnanties, verviel, daar ingevolge „Ten
eerste” van Ind. Stb. 1911 no. 540, óók bij het in
dienst nemen van deze categorie van werklieden
vrijheid is gelaten al dan niet een overeenkomst
volgens de voorschriften van de koelieordonnanties te sluiten. Na de inwerkingtreding van
de in Ind. Stb. 1911 no. 540 opgenomen ordon
nantie konden alle van buiten het gewest af
komstige arbeiders in dienst worden genomen,
hetzij op den voet van de koelieordonnantie,
hetzij buiten de koelieordonnantie om. In het
laatstbedoelde geval worden krachtens de ord.
van 3 October 1911 (Ind. Stb. no. 540) de met do
arbeiders aangegane overeenkomsten beheerscht
door de bepalingen, opgenomen onder „Ten
tweede” van die verordening. Deze verordening
kent geen poenale sanctie, zooals in do koelie
ordonnantie bedoeld, en wordt daarom in de
practijk „vrije arbeidsregeling” genoemd. Deze
arbeidsregeling geeft vrijheid om de werkovorccnkom8t schrifteljjk of mondeling aan te gaan,
uitgezonderd het geval, waarin de arbeider op
Supplement.
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Java op don voet van de Wervingsordonnantie
in dienst wordt genomen. De op Java en Aladoora aangeworven arbeiders moeten, ingevolge
de wervingsvoorschriften, vóór hunne versche
ping van Java een schriftelijke overeenkomst
sluiten, welke, voorzoover zij geen overeenkomst
is in den zin van de koelieordonnantie, in het
betrokken Buitengewest beheerscht wordt door
de bepalingen van de vrije arbeidsregeling. De
vrije arbeidsregeling regelt, evenals de koelie
ordonnanties, slechts de arbeidsovereenkomst,
waarbij de arbeider in dienst wordt genomen, dus
niet de aannemingsovereenkomsten of de over
eenkomsten, waarbij het verrichten van bepaalde
of bijzondere diensten wordt bedongen. De vrije
arbeidsregeling, als een tijdelijke maatregel be
doeld, in afwachting van de door de Regeering
te nemen beslissingen inzake de kwestie der
poenale sanctie, staat geheel op zich zelf. Zij
houdt slechts in zoover verband met de koelie
ordonnanties, dat zonder uitdrukkelijke toepasselykvcrklaring door den wetgever, hare
voorschriften alleen van kracht zijn voor die
gewesten, ten behoeve waarvan koelieordonnan
ties zijn uitgevaardigd (vgl. Ind. Stb. 1916 no. 275,
waarbij de vrije arbeidsregeling van toepassing
is verklaard voor Bali en Lombok, welk gewest
geen koelieordonnantie kent). De vrije arbeids
regeling is gewijzigd bij ord. van 28 Alei 1924
(Ind. Stb. no. 250). Ingevolge deze verordening
worden werkovereenkomsten, welke niet voor
een bepaalden tijd zijn aangegaan, ten aanzien
van de toepassing van de vrije arbeidsregeling
geacht te zijn gesloten voor den tijd van drie
maanden en, bij stilzwijgende verlenging na dien,
telkens op nieuw voor zoodanigen tijd. Tot deze
wijziging gaf aanleiding het arrest van het Hoog
gerechtshof in Ned.-Indië van 27 April 1921,
bevattende de conclusie, dat de werkovereen
komsten, voor on bepaalden tijd aangegaan, niet
onderworpen zijn aan de voorschriften van de
vrije arbeidsregeling, doch slechts beheerscht
worden door de artikelen 1601, 1602 en 1603
van het Burgerlijk Wetboek in Ned-Indië (Ind.
Stb. 1879 no. 256).
De door den Directeur van Justitie, ingevolge
de hierboven bedoelde Regeeringsopdracht, in
gediende voorstellen leidden tot de ord. van 22
Juni 1915 (Ind. Stb. no. 421), welke, gelijk daarin
is bepaald, aangehaald kan worden onder den
titel van „Koelieordonnantie Sumatra’s Oost
kust”. Deze nieuwe koelieordonnantie, gewij
zigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1917, no. 497, 1920
no. 535, 1921 no. 39 en 1925 nos. 201 en 311, werd
m.m. ook in de andere daarvoor in aanmerking
komende Buitengewesten ingevoerd. Opnieuw
kwamen koelieordonnanties tot stand voor
Atjèh en Onderhoorigheden (Ind. Stb. 1916 no.
334 jo, 447, 1917 no. 497, 1920 no. 535, 1921
no. 39 en 1925 no. 311), voor de W esterafdeeling
van Bornco (Ind. Stb. 1918 no. 37, 1920 no. 535
1921 no. 39 en 1925 no. 311), voor Djambi (Ind.
Stb. 1918 no. 39, 1920 no. 535, 1921 no. 39 en
1925 no. 311), voor Tapanocli (Ind. Stb. 1918 no.
41, 1920 no. 535, 1921 no. 39 en 1925 no. 311),
voor Amboina (Ind. Stb. 1918 no. 45, 1920 no.
535, 1921 no. 39 en 1925 no. 311), voor Sumatra's
Westkust (Ind. Stb. 1925 no. 303), voor Benkoelen (Ind. Stb. 1925 no. 304), voor Palèmbang
(Ind. Stb. 1925 no. 305), voor de- Zuidcr- en
Ooslerafdeeling van Bornéo (Ind. Stb. 1925 no.
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306), voor Celcbcs en Onderhoorighcden (Ind.
1925 no. 307), voor Manado (Ind. Stb. 1925 no.
30S), voor Biouw cn Ondcrhoorigheden (Ind. Stb.
1925 no. 309) en voor de Lam poen gschc Districten
(Ind. Stb. 1925 no. 310).
Werkgever en werknemer, die op den voet van
dc koelieordonnanties, welke nu van kracht zijn,
een werkovereenkomst willen sluiten, moeten
voldoen aan de te hunnen opzichte in die veror
deningen gegeven omschrijving. Deze koelie
ordonnanties verplichten evenwel partijen niet
om een dusdanige overeenkomst aan te gaan,
doch ingeval een van de partijen, om welke re
den dan ook. daartoe niet genegen is, wordt
de door hen gesloten overeenkomst beheerscht
door de „vrije arbeidsregeling” (zie „Ten tweede”
van de veordeningen, waarbij de nieuwe koe
lieordonnanties zijn vastgesteld). Een dienstbe
trekking tusschen die partijen kan op geen andere
wijze dan zooeven bedoeld, tot stand komen, voor
zoover althans de arbeider in dienst zal worden
genomen ten behoeve van ondernemingen of
van bedrijven, welke in de koelieordonnanties zijn
aangegeven. Deze aanduiding van de soort van
ondernemingen en bedrijven is in de nieuwe koe
lieordonnanties overgenomen uit Ind. Stb. 1914
no. 616, welke wijziging bracht in de ordonnantie
van 3 October 1911 (Ind. Stb. no. 540) onder
„Ten eerste.” In dit opzicht bevatten de nieuwe
koelieordonnanties geen beperking van de poe
nale sanctie; in Ind. Stb. 1914 no. 616 werd de
uitdrukking „anderen aard” (vgl. Ind. Stb. 1911
no. 540), in navolging van de herziene Wervingsordonnantie (Ind. Stb. 1914 no. 613), niet
meer gebezigd. Met die uitdrukking werd even
wel niet bedoeld „alle andere ondernemingen”,
doch slechts de niet uitdrukkelijk genoemde
ondernemingen, waarvan vóór de totstandkoming
van Ind. Stb. 1911 no. 540 de wetgever het aan
gaan van overeenkomsten met poenale sanctie
principieel reeds had toegestaan. In een andere
richting is echter wel in de nieuwe koelieor
donnanties beperking van de poenale sanctie
aangebracht; immers „verregaande luiheid” en
„dienstweigering” zijn in de nieuwe koelieor
donnanties niet meer strafbaar gesteld, en de
bij de ingetrokken koelieordonnanties vastge
stelde maximumduur van de verlenging der
dienstbetrekking en die van de reëngagementscontracten is verkort geworden, terwijl voorts
aan den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid is
gegeven om den duur der werkovereenkomsten
te verkorten. Eindelijk werd nog in uitzicht
gesteld, dat, zoodra de omstandigheden, zulks
ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal,
toelaten, de bepalingen, houdende strafbedreiging
tegen inbreuk op de werkovereenkomsten van
de zijde der werklieden en tegen weigering om den
verplichten arbeid te verrichten, alsmede die be
treffende de terugbrenging met den sterken arm
van werklieden naar de onderneming, geheel of
gedeeltelijk buiten werking kunnen worden ge
steld. Door zulk een voorschrift in de koelieordonnanties op te nemen is de gelegenheid open. gesteld „om”, gelijk de Regeering zich uit
drukt, „voor den geleidelijken ovorgang van
contractarbeid tot vrijen arbeid den weg te
banen.” In deze verklaring ligt de erkenning
opgesloten, dat een plotselinge of dadelijke af
schaffing van de poenale sanctie niet mogelijk
is. Wel stelde de Ind. Regeering in beginsel

vast, dat dc algeheelo afschaffing van de poenale
sanctie geen kwestie meer is, waarover valt te
redetwisten en dat het daartoe binnen weinige
jarcn behoort te komen. Dit besluit werd door
den Gouverneur van de Oostkust van Sumatra,
ingevolge een Regecringsschrijven, in 191S ter
kennis van de betrokken planters gebracht. Intusschen bleef de Regeering met den Directeur
vanJustitie overleg plegen nopens de wijze,waarop
de poenale sanctie-kwestie dient te worden op
gelost zonder de cultuurbelangen in gevaar te
brengen. Vastgesteld werd, dat het raadzaam is
om slechts door middel van een reeks elkaar
spoedig opvolgende partieele maatregelen met
vermijding van schokken in het landbouwbedrijf
tot de gehcele afschaffing van de poenale sanctie
te geraken, waarbij het arbeidersvraagstuk niet
uit het oog mag worden verloren. Dit vraagstuk
komt hierop neer, dat vóór de geheele afschaf
fing van de poenale sanctie aan de werkgevers
voldoende gelegenheid wordt gegeven om een
arbeidersbevolking te vormen van zoodanige
sterkte, dat steeds over de noodige werkkrachten
kan worden beschikt. Deze arbeidersze-kerheid
kan worden verkregen door het stichten in het
gewest van arbeiderskolonies, waaronder ver
staan worden: volksplantingen, bestaande uit
landbouwers, die tevens geschikt en genegen zijn
om ondernemingsarbeid te verrichten, en verder
van arbeidersnederzettingen op de concessieterreinen, bestaande uit gewezen contractar
beiders en van uit Java aangevoerde arbeiders,
die niet gebonden zijn door werkovereenkomsten
met poenale sanctie. Het door den Directeur
van Justitie aan de hand gedane denkbeeld om
door dwangmaatregelen van Overheidswege de
gewenschte kolonisatie te bevorderen, werd door
de Regeering verworpen. De Regeering meende
met hare bemoeiing in deze aangelegenheid,
welke in de eerste plaats voor de Oostkust van
Sumatra, met het oog op het in dat gewest ge
legen uitgebreid en belangrijk cultuurgebied,
zou moeten worden geregeld, voorloopig te kun
nen volstaan met de ter beschikking stelling van
den Gouverneur te Módan van een ambtenaar,
met het doel dezen als leider te doen optreden
van een door de particuliere ondernemers in dc
Oostkust van Sumatra samen te stellen IColonisatic-Comité (1918). De taak van dit comité
was het ontwerpen van een regeling, waarbij
de ondernemers huis en tuin tijdclijk afstaan aan
gewezen contractarbeiders, die in ruil daarvoor
onder bepaalde voorwaarden betaalden arbeid
ten behoeve van de onderneming zouden ver
richten ; de arbeidsplicht zou slechts rusten op
het hoofd van het gezin, weshalve ook na diens
overlijden zijne gezinsleden met het behoud van
het genot van den grond geheel vrij zijn. In
1920 was de leider van het Kolonisatie-Comité
van zijne werkzaamheden weer ontheven, nadat
door hem een rapport was ingediend, waarin o.m.
de vele moeielijkheden, welke een goede op
lossing van het arbeidersvraagstuk in den weg
staan, gereleveerd zijn. De gedachtenwisseling
tusschen de Regeering en den Directeur van
Justitie over de poenale sanctic-kwestic leidde
tot het door dezen in 1918 gedane voorstel om
over 2 jaar den maximumduur van de reëngagementscontracten te verkorten tot 12 maanden,
en over 4 jaar den maximumduur van de immigratiecontracten te verkorten tot 2 jaar en dan
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tevens de poenale sanctie op de reëngagementscontracten buiten werking te stellen. Voor de
uitvoering van den laatstbedoelden maatregel,
voor zoover betreft de reengagementscontracten
van Inlandsche arbeiders, zou, gelijk der Re
geering later in overweging werd gegeven, de
datum van 1 Januari 1926 vastgesteld kunnen
worden.’
De Tweede-Kamer der Statcn-Generaal heeft
ook aan de kwestie der poenale sanctie haar aan
dacht geschonken. In hare zitting 1916/1917
werd uit haar midden een commissie ingesteld
om voor de Kamer het haar door den Minister
overgelegd dossier betreffende de poenale sanctie
in studie te nemen en daarvan rapport uit te
brengen. Dit rapport is op 25 Maart 1919 uit
gebracht geworden. De commissie oordeelde
niet éénstemmig over den termijn van afschaf
fing van de poenale sanctie en over de noodza
kelijkheid van een overgangsmaatregel. Een lid
van de commissie wenschte de afschaffing van de
poenale sanctie na uiterlijk 3 of 4 jaar, in welk
gedacht stelsel een korte overgangstermijn noo
dig is. De meerderheid der commissie meende,
dat de poenale sanctie zonder overgangstermijn
kan en moet woeden afgeschaft, en dat in de
plaats van de poenale sanctie, voorshands tot
de kolonisatie op de ondernemingen vergenoeg
gevorderd is, zal moeten treden een publiek
rechtelijke regeling van ongeveer dezelfde strek
king. De behandeling van dit rapport door de
Tweede-Kamer ondervindt door verschillende om
standigheden vertraging. In 1923 deelde de Gou
verneur-Generaal aan den Volksraad mede, dat de
vraag of de poenale sanctie op de reëngagementscontractcn met ingang van 1 Januari 1926 zou
kunnen vervallen, zooals het in de bedoeling lag,
in verband met de daartegen gerezen bezwnrcn,
nader in overweging is genomen en dat de Nederlandsehe wetgevende macht, na voorlichting,
zich ter zake zal moeten uitspreken. Uit deze
verklaring blijkt, dat de poenale sanctie-kwestie in een zóódanig stadium verkeert, dat
het initiatief tot verdere slappen verbleven is aan
den Minister van Koloniën of aan de TweedeKamer der Statcn-Generaal, die de zaak aan zich
heeft getrokken. Om deze reden is nog geen be
slissing genomen over de hierboven bedoelde voor
stellen betreffende de geleidelijke afschaffing van
de poenale sanctie.
De hier besproken kwestie kwam in de zit
ting van de Tweede-Kamer aan het einde van
1924 wederom aan de orde. Met de meening van
de Regeering, dat deze sanctie nog gedurende
een geruimen tijd zal moeten worden gehand
haafd kon de Kamer zich vereenigen. Wel oor
deelde do Regeering ook nu, dat zooveel doenlijk
reeds dadelijk de toepassing van de poenale sanc
tie moet worden verzacht. De Regeering wil
weten hoe en in hoeverre verzachting van liet
stolsel, en verbetering in het lot der contractanten
kunnen worden aangebracht, en om deze weten
schap te erlangen — „om een levend contact to
hebben met de binnenzijde der betrokken bedrij
ven”, gelijk de Regeeringsgemaehtigdc zich in den
Y'olksraad heeft uitgedrukt — is bij Ind. Stb.
1925 no. 201 te Médan ingesteld een Permanente
Commissie voor de bestudcering van de arbeids
toestanden ter Oostkust van Sumatra, welker
leden door den Gouverneur-Generaal worden be
noemd. Het advies van deze commissie zal, zoo-

als in hot evenaangehaald Ind. Stb. 1925 no. 201
is bepaald, door den Gouverneur-Gencraal wor
den ingewonnen over de mogelijkheid van de
toepassing van de bepalingen in het Ie en 2e lid
van artikel 24 Koelieordonnantie Sumatra’s
Oostkust, en de mate waarin die zal kunnen
plaats hebben, telkens om de vijf jaar, voor het
eerst in 1930. Hetzelfde artikel in de nieuwe koelie
ordonnanties voor de andere gewesten dan de
Oostkust van Sumatra is mede aangevuld met
een nieuw lid, luidende: „De mogelijkheid van
toepassing van dit artikel en de mate, waarin
die zal kunnen plaats hebben wordt om de vijf
jaar door den Gouverneur-Generaal aan de
hand van de ten deze voor het gewest Sumatra’s
Oostkust getroffen voorzieningen in overwe
ging genomen.”
De strafbepalingen en de bepalingen betreffen
de het gebruik van den sterken arm blijven mits
dien tot 1930 ongewijzigd; in afwachting van de
eerste vijfjarige herziening van die bepalingen is
reeds nu aan de voornoemde commissie op ver
schillende punten advies gevraagd, welke deels
aan de Tweede-Kamer-conclusie in zake de poe
nale sanctie zijn ontleend.
De maximumduur der reöngagementscontracten werd in 1925 reeds weder verminderd; deze
contracten kunnen nu slechts voor ten hoogste
13 maanden worden gesloten met dien ver
stande, dat bij ondernemingen van landbouw,
wanneer het betrokken oogstjaar nog niet is afgeloopen, de loopende reengagementscontracten
van rechtswege voortduren tot het einde van dit
oogstjaar, des noodig ter bcoordeeling van het
Hoofd van plaatselijk bestuur, zonder evenwel
den duur van 18 maanden te mogen overschreden.
De evenbedoelde restrictie kan voor de tabaks
cultuur niet worden gemist, daar het oogstjaar
(planten, verzorgen en oogsten van de tabak)
niet vóóraf kan worden vastgesteld en langer
dan 13 maanden duurt. In de eerste gewone zitting
van den Volksraad in 1925 kon de Gouverneur-Generaal, sprekende over den grooten landbouw,
verklaren, dat do omvangrijke uitbreidingen,
welke reeds zijn aangevat of nader in het voor
nemen liggen, toonen, dat het vertrouwen is
teruggekeerd en de periode van stilstand tot
het verleden behoort; dat de Regeering bereid is
aan do voor Ned.-Indiö noodige activiteit van
het kapitaal tegemoet te komen en die te be
vorderen zooveel het mogelijk is, met inacht
neming van de belangen van de bevolking; dat
een interdepartementale commissie is ingesteld,
die tot taak heeft te onderzoeken of, en zoo ja
hoe, do administratief rechtelijke bepalingen
kunnen worden vereenvoudigd, welke een vlotte
behandeling van aanvragen tot exploitatie van
de rijkdommen van het land in den weg zouden
kunnen staan en voorts om maatregelen te over
wegen, welke de ontginning van den bodem, ook
door en ten bate der inheemsche bevolking,
direct of indirect kunnen bevorderen.
WERVING VAN INLANDSCHE ARBEIDERS. "2 '
Hoewel op Java do vraag naar werkkrachten
(koelies) in het algemeen vr\j groot is, hoeft niette
min emigratie van Inlanders van Java plaats. Het
grootste gedeelte van do emigreeronde Inlanders
is bestemd om arbeid te verrichten in de Buiten
gewesten, in de Nod. kolonie Suriname en in
enkele vreemde koloniën. Deze emigratie heeft
in don regel niet plaats uit eigen beweging van
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de betrokkenen, doch is het gevolg van de wer
ving. Zij komt niet voor bij alle lagen van de
Inlandsche bevolking op Java. De wervers en
handlangers, die op Java en Madoera Inlandsche
arbeiders moeten zoeken om deze te bewegen
hun geboorteland te verlaten om elders arbeid te
gaan verrichten, kunnen deze in het gcwcnschte
aantal slechts vinden onder een bepaalde klasse
van de bevolking. De beweegredenen van de aangeworvenen om voor het gemelde doel van Java
te vertrekken zijn in het algemeen niet om hun
levensstandaard te verbeteren; het niveau van
het levensonderhoud bij deze klasse der bevol
king is laag, en daar de Javaan zich moeilijk
verplaatst, is zelfs transmigratie van de dicht
bevolkte streken op Java (Midden-Java) naar die
gedeelten van het eiland, waar de cultuurondernemingen gebrek aan werkvolk hebben (o. a.
Oosthoek van Java), zonder wervitig van geen
beteekenis. Bij gemis van een dusdanig aanbod
van werkkrachten heeft de Indische Regeering
in 1916 de door den Minister van Koloniën ge
stelde vraag of het denkbeeld om in Indië ar
beidsbeurzen voor koelies te organiseeren, levens
vatbaarheid zou hebben, ontkennend beant
woord. Werkeloosheid, zooals deze in Europa zich
voordoet, komt in Ned.-Indië in normale om
standigheden niet voor. Hiermede is niet ge
zegd, dat in Ned.-Indië geen werkeloosheid zou
bestaan. De omvang van de werkeloosheid aldaar
is niet met juistheid na te gaan; al is de toestand
ten deze niet zorgwekkend, de wenschelijkhcid
om arbeidsbeurzen te doen oprichten wordt
sedert de laatste jaren ingezien. In zake de op
richting van deze beurzen hebben de gemeente
besturen te beslissen; zij worden aangetroffen
te Batavia, Bandoeng en Soerabaja; te Médan
bestaat een arbeidsbeurs voor Europeesche werk
zoekenden op particulieren grondslag. Intusschen
is het niet denkbaar, dat zonder werving het benoodigd aantal Inlandsche werkkrachten wordt
verkregen. De wervingswetgeving voor Java
en Madoera heeft ten doel cenerzijds de werkge
vers in de gelegenheid te stellen in de behoefte
aan voor den arbeid geschikt werkvolk te voor
zien, anderzijds de Inlandsche bevolking voor
misleiding te beschermen. Deze bescherming kan
evenwel slechts dan tot haar recht komen, wan
neer belanghebbenden niet om de een of andere
reden, b.v. vrees voor de wervers, zich zelf op
zettelijk daaraan onttrekken. Reeds in 1882
vestigde de Resident der Oostkust van Sumatra
de aandacht der Regeering op de vicieusc wervingstoestanden op Java, welke aan het licht
waren gekomen door ondervraging van de immi
granten. Van 1882 tot 1895 is van ambtelijke
zijde de aandacht der Regeering herhaaldelijk ge
vestigd op de misstanden bij de werving, hetgeen
aanleiding heeft gegeven tot verschillende Regeeringsaanschrijvingen, gericht tot de Hoofden
van gewestelijk bestuur op Java en Madoera.
In 1895 en 1890 werd ook van particuliere zijde
aangedrongen op verscherping van de controle
op de werving, ook in het belang van de werk
gevers, daar vaak lieden werden aangeworven,
die niet in staat konden worden geacht om zich
zelf te verbinden. Bij schrijven van den Eerste
Gouvernementssecretaris van 6 November 1896
no. 2336 werd den Directeur van Binnenlandsck
Bestuur opgedragen de noodige voorstellen in te
dienen tot bescherming van Inlanders, die zich

als koelies voor de Buitengewesten en Vreemde
Kolonies deden aanwerven. Ten aanzien van de
werving ten behoeve van het buitenland, dus
ook van de vreemde koloniën, was slechts bij de
ordonnantie van 9 Januari 1887 (Ind. Stb. no. 8)
bepaald, dat het werven van Inlanders voor het
verrichten van arbeid buiten Ned.-Indië ver
boden is, doch dat de Gouverncur-Generaal
in bijzondere gevallen wegens gewichtige redenen
bevoegd is dispensatie van dat verbod te vcrleenen onder de noodig geachte voorwaarden. De
bedoeling van deze verordening was er tegen te
waken, dat Inlanders van Ned.-Indië naar vreem
de landen werden gelokt, zoolang er geen vol
doende waarborgen bestonden voor hunne behoor
lijke bejegening in die landen. Het evenbedoeld
verbod heeft slechts betrekking op het werven
van Inlandsche werkkrachten (koelies) voor
ondernemingen in het buitenland, en dus niet op
de werving van Inlanders voor het geven van
aanschouwelijke voorstellingen uit het volksleven
in het buitenland. Deze aangelegenheid is af
zonderlijk geregeld bij Ind. Stb. 1899 no. 235.
Sedert 1 Jan. 191S, waarop het bij Kon. Besluit
van 15 October 1915 no. 33 (Ind. Stb. no. 732)
vastgesteld Wetboek van Strafrecht voor Ned.-Indië in werking is getreden (zie Ind. Stb. 1917
nos. 497 en 465), kan het wervingsverbod in de
beide hierboven bedoelde gevallen niet meer
gegrond worden op de juist gemelde betrokken
verordeningen, doch op art. 239 van genoemd
Wetboek van Strafrecht, hetwelk, buiten de ge
vallen, waarin het krachtens algemeene veror
deningen veroorloofd is, strafbaar stelt het wer
ven zonder toestemming van den GouverneurGeneraal van een Inlander tot het verrichten
van arbeid of tot het geven van aanschouwelijke
voorstellingen uit het volksleven, het een of
ander buiten Ned.-Indië. Met betrekking tot
deze aangelegenheid is de Nederlandsche Kolonie
Suriname als vreemd grondgebied aangemerkt.
Voor de werving ten behoeve van deze kolonie
is derhalve een Regeeringsvergunning noodig,
en voorts zijn bij Ind. Stb. 1896 nos. 72 en 73
voorschriften gegeven nopens de werving zelve,
de huisvesting, het geneeskundig onderzoek der
emigranten, de zeereis en het door het bestuur
uit te oefenen toezicht. De uitvaardiging van
Ind. Stb. 1896 nos. 72 en 73, sedert aangevuld
en gewijzigd bij Ind. Stb. 1897 no. 50, 1898 nos.
299 en 300, 1900 nos. 138, 171, 172 en 283, 1901
no. 58, 1908 no. 187, 1909 no. 307, 1910 no. 219,
1912 no. 529, 1913 no. 517, 1914 no. 407, 1910
no. 17, 1917 no. 497, 1919 no. 694, 1920 no. 74 en
1921 no. 194, vond haar aanleiding in den weinig
bevredigenden toestand, waarin in 1894 een trans
port op Java aangeworven koelies in Suriname
aankwam. De werving op Java ten behoeve van
de ovengenoemde kolonie vindt plaats door een
van wege het Surinaamsch Gouvernement aangewezen vertegenwoordiger, die aangeduid wordt
met den naam van cmigratic-agent en belast is
met de sluiting der werkovereenkomsten, welke
moeten zijn opgemaakt volgens het in Bijbladen
nos. 9703 en 10036 vastgesteld model. De overvoer van de aangeworven arbeiders van Java
naar Suriname geschiedt met namens het be
stuur van Suriname gecharterde schepen. Het
Immigratiefonds in Suriname behandelt de aan
gelegenheden, verband houdende met deze im
migratie.
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Nadat de Directeur van Binncnlandsch Be
stuur, ingevolge de bovenvermelde opdracht,
bij schrijven van 13 Oetobcr 1897 no. 4785 een
ontwerp van een ordonnantie tot vaststelling
van bepalingen op het werven van Inlanders op
Java en Madoera voor het verrichten van arbeid
in dc Buitengewesten en in Vreemde Koloniën
had ingediend, verscheen in de .Javasche Courant
van 17 Januari 1902 een Regeeringsontwerp no
pens de emigratie van Inlanders uit Java en
Madoera naar de Buitengewesten of naar buiten
Nederlandsch-Indië gelegen plaatsen, doch eerst
in 1909 kwam de eerste „Wervingsordonnantie”
tot stand. Deze ordonnantie is opgenomen in
Ind. Stb. 1909 no. 123. Ingevolge deze wervings
ordonnantie moeten de werkovercenkomsten
schriftelijk en volgens de in de uitvoeringsvoor
schriften aangeduide modellen zijn aangegaan.
Deze modelcontracten (vgl. Bijblad no. G962)
waren toenmaals slechts die, welke krachtens
de koelieordonnanties waren vastgesteld. De
op deze wijze, op den voet van de wervingsor
donnantie gesloten overeenkomsten waren tevens
rechtsgeldig in den zin van de koelieordonnanties,
gelijk dit in 1913 (zie Ind. Stb. no. 523) is ver
duidelijkt, toen te dier zake twijfel was gerezen.
De van Java in de Buitengewesten aangevoerde
arbeiders konden derhalve destijds uitsluitend
in dienst bij de ondernemers aldaar treden met
„poenale sanctie-overeenkomsten”. Dit was een
afwijking van het daaromtrent in de koelieor
donnanties gegeven facultatief voorschrift. Na
de vaststelling van de vrije arbeidsregeling (Ind.
Stb. 1911 no. 540 onder „Ten tweede”) werd bij
Gouvernementsbesluit van 19 Februari 1913 no.
3b (Bijblad no. 7829) in de uitvoeringsvoorschriftcn van de wervingsordonnantie een nieuw
model-werkovereenkomst opgenomen, geldende
ingeval de op Java en Madoera geworven Inlandsche arbeiders in dienst werden genomen op
anderen voet dan in de koelieordonnanties is be
doeld. Nadat in 1910 en 1911 door dc Arbeids
inspectie, ingevolge een Regeeringsopdracht, een
enquête was gehouden betreffende de toepassing
van de wervingsordonnantie en dc in Bijblad
nos. 0902 en 7232 opgenomen uitvocringsvoorschriften, welk onderzoek aan het licht bracht,
dat de gang van zaken bij dc werving van Inlandschc werkkrachten ten behoeve van de Bui
tengewesten en van het buitenland (vgl. Ind.
Stb. 1909 no. 407) uiterst onbevredigend was,
vooral door een vaak onjuiste ambtelijke toe
passing van de wervingsvoorschriftcn, kwam in
1914 een nieuwe wervingsordonnantie tot stand
(Ind. Stb. no. 013, gewijzigd bij Ind. Stb. 1915
nos. 181, 423 en 093, 1917 no. 497, 1920 nos. 50
en 535, 1921 no. 500), met de daarbij behoorende uitvoerings voorschriften (Bijblad no. 8112
jc. 8174, 8793 en 9300).
De wervingsordonnantie regelt in het bijzon
der de beroepswerving. Hieronder wordt de wer
ving verstaan, aan welker hoofd een werfagent
staat, die van een of meer werkgevers opdracht
ontvangt een zeker aantal koelies aan te werven,
met hen, als gemachtigde van zijn lastgcver(s)
werkcontracten te sluiten en daarna zorgt, dat die
lieden worden overgevoerd naar hot betrokken
Buitengewest, waar de onderneming of onderne
mingen liggen, ten behoeve waarvan de aangeworvonen zich hebben verbonden. Aan de werving op
den voet van de wervingsordonnantie zyn belang-
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rijke kosten verbonden, weshalve deze werving
als zaak wordt gedreven, hoewel wettel ijk geen
enkel bezwaar er tegen bestaat, dat de werk
gevers zelf een dergelijke werving op .lava organiseeren. Tot dusver is slechts de Deli Plantersverceniging (Oostkust van Sumatra) daar
toe overgegaan. Het werfkantoor van die vereeniging is te Semarang gevestigd. De door
tusschenkomst van dit werfkantoor naar de
Oostkust van Sumatra over te voeren arbeiders
worden geworven door laukelis, d. z. Inlanders,
die op een onderneming in het betrokken gewest,
i. c. ter Oostkust van Sumatra, reeds als contract
arbeiders werkzaam zijn geweest. Deze laukelis
worden op kosten van de betrokken werkgevers
naar Java teruggezonden met het doel om in
de streek, waarvan zij afkomstig zijn, hunne
kennissen en familieleden te bewegen hen naar
de Oostkust van Sumatra te volgen om aldaar
ondernemingsarbeid te gaan verrichten. Vaak
worden de door de laukehs aangeworven siivjkehs, d. z. arbeiders, die voor het eerst in het
Buitengewest als zoodanig werkzaam zijn, ver
gezeld door familieleden, die niet geworven wor
den, doch tengevolge van de door de laukehs ge
mankte reclame uit eigen beweging naar de Oost
kust van Sumatra vertrekken. Op de emigratie
van de Inlandsche bevolking van Java uit eigen
beweging is de wervingsordonnantie niet van
toepassing. De juist bedoelde werving staat be
kend onder den nnam „laukeh-werving”. De
daarbij betrokken laukehs worden verdeeld in:
1°. laukehs, die na expiratie van hun werkovereenkomst naar Java repatrieeren en aldaar, zon
der zich daartoe te hebben verbonden, singkehs
werven, en 2°. laukehs, die speciaal in opdracht
van den werkgever naar Java terugkeeren om
aldaar singkehs te werven. De werving door mid
del van de laatstbedoelde categorie laukehs wordt
genoemd de kehtauwerving. De Dcli Plantersvereeniging heeft ook een laukeh-werving in
China. Reeds in 1873 werd door de Administratie
van de Deli Maatschappij moeite gedaan om
Chineeseho arbeiders in China te doen aanwer
ven. In 1875 werd in China van wege die Maat
schappij een onderzoek ingesteld omtrent de
mogelijkheid van de werving van Chineesche ar
beiders. Het bleek toen, dat de autoriteiten in Canton, Swatow en Emoy tegen de werving gekant
waren. Toenmaals had de werving van Chineesche
arbeiders nog plaats te Penang en Singapore,
doch de aan die werving verbonden kosten slegen
langzamerhand in die mate, dat de planters in
1880 besloten alle pogingen in het werk te stellen
in China wervingsrelaties te krijgen. Met veel
moeite werd op 29 April 188S vergunning ver
kregen tot vrije emigratie van Chineesche koelies,
d. w. z., dat de arbeiders vóór hunne inscheping
zich niet bij overeenkomst mogen verbinden, dus
slechts zonder eenig verband mogen omigreeron.
Deze werklieden sluiten bij aankomst in het
gewest een werkovereenkomst. Vele moeilijk
heden zijn vaak bij deze werving ondervonden.
Ook in China valt zij, voorzoovor zy door
middel van laukehs plaats heeft, te onder
scheiden in laukeh- en kehtauwerving. Sedert
1915 heeft de Deli Plantersvereeniging te Swatow
een eigen agentschap, terwijl to Médan door haar
reeds sedert lang is opgericht het „Immigran
tenbureau”, belast met alle werkzaamheden,
verband houdende met de Chineesche immigra-
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tie. De Algemcene Vcrecniging van Rubberplan
ters ter Oostkust van Sumatra bezit te Médan
een Java-immigrantenbureau ter bevordering
der Java koelie-immigratie. Behalve de boven
bedoelde laukch-werving van de Deli Plantersvereeniging bestaan er op Java nog andere wervingsorganisatics, welke door de planters zelf ter
hand zijn genomen. Dit soort werving wordt beheerscht door de voorschriften, opgenomen in
Ind. Stb. 1915 no. 693 jc. 1917 no. 497. welke
verordening bekend staat onder den naam van
„Eigen Wervingsordonnantie”. Zij stelt de gele
genheid open om aan werkgevers onder bijzondere
voorwaarden vergunning te verleenen om ten
eigen behoeve op Java en Madoera arbeiders te
werven. (Zie betreffende de uitvoeringsvoorschriften Bijblad no. 8409). De eischen aan deze
werving gesteld zijn minder zwaar en de ambte
lijke controle op die werving is minder .scherp
dan die, welke voor de werving op den voet van
lnd. Stb. 1914 no. 613 (beroepswerving) noodig
geacht worden. Verder kan de werving op Java
en Madoera plaats vinden door tusschenkomst
van het Openbaar Gezag en op den voet van de
vrije wervingsordonnantie (Ind. Stb. 1921 no.
505). De wervingsordonnantie bepaalt uitdruk
kelijk (vgl. Ind. Stb. 1921 no. 506), dat zij niet
van toepassing is op de werving, volgens de
vrije wervingsordonnantie, en op die, welke door
tusschenkomst van het Openbaar Gezag plaats
heeft. De Regecring beslist wanneer een werving
door tusschenkomst van het Openbaar Gezag
moet geschieden (vgl. o. a. Bijblad nos. 8950,
9535, 9791). De aanwerving op Java van koelies,
die, krachtens een in de koelieordonnantie be
doelde werkovereenkomst, werkzaam zijn gesteld
op een in de Buitengewesten gelegen Gouvernementsonderneming, zijn geworven óf op den voet
van de wervingsordonnantie óf volgens de eigen
wervingsordonnantie; in het laatste geval is de
onderneming aangesloten aan een verceniging
van werkgevers met rechtspersoonlijkheid, aan
wie een vergunning tot die werving is uitgereikt.
De vrije wervingsordonnantie laat werving toe,
buiten de wervingsordonnantie om, van hand
werkslieden en gewone koelies, de laatsten alleen
ten behoeve van de door den Gouvcrneur-Generaal aan te wijzen ondernemingen. Met de ar
beiders, die volgens de vrije wervingsordonnantie
zijn geëmigreerd, mogen geen werkovereenkomsten met poenale sanctie worden gesloten. Der
gelijke overeenkomsten mogen ook niet worden
aangegaan bij de toepassing van Ind. Stb. 1924
no. 433, ingevolge welke ordonnantie de wer
vingsordonnantie niet van toepassing is op
werko vereen komsten, gesloten op Java en Ma
doera op anderen voet dan in de betrokken
koelieordonnantie Ls bedoeld, voor ondernemingen
van handel, landbouw en nijverheid en openbare
werken in de Lampoengsche Districten. De reden
van deze, alléén voordat gewest getroffen regeling
is, dat de controle op de werving daarvoor zeer
bemoeilijkt wordt door de omstandigheid, dat
vele Inlanders, in het bijzonder van Bantam via
Merak, naar de Lampoengsche Districten heen en
weer trekken.
Sedert 1921 (Ind. Stb. no. 779) isde„Koeliewerving” opgenomen in de lijst van onderwer
pen, bedoeld bij art. 1 van het Indisch ontvoogdingsbesluit (Ind. Stb. 1921 no. 310).
Ingevolge geen van de bestaande wervings-

verordeningen kunnen de aangeworven koelies
worden gedwongen zich in te schepen; zelfs na
de inscheping kunnen zij weigeren om te ver
trekken. in welk geval hun de gelegenheid niet
mag worden ontnomen om het schip te verlaten.
De eigenlijke werving ten behoeve van de
Buitengewesten laten de wervingsverordeningen
vrij; aan niemand kan worden verboden om zich
met die werving bezig te houden. De verscheping
van de aangeworven koelies kan echter slechts
plaats vinden op de wijze als in de wervingsvoorschriften is aangegeven; de verscheping
(het vervoer) kan zelfs, krachtens het bepaalde
in art. 14 (3) der wervingsordonnantie worden
belet. Op dit artikel is gegrond het in Bijblad no.
8531 bedoeld verbod van verscheping voor Java
en Madoera van aangeworven contractarbeiders
naar nieuw opgerichte ondernemingen, zoolang
op die ondernemingen niet is voldaan aan bil
lijke vereischten voor behandeling en verzor
ging der arbeiders. Het vorenbedoelde wervingsverbod heeft in zekeren zin zijne beteekenis ver
loren sedert in de nieuwe koelieordonnanties den
Gouverneur-Gcneraal de bevoegdheid is gegeven
om bij een met reden omkleed besluit, den Raad
van Ned.-Indië gehoord, in de daarbij bedoelde
gevallen tijdelijk te verbieden werklieden krach
tens een overeenkomst op den voet van de koelie
ordonnantie in dienst te nemen.
In de Buitengewesten is de werving van ar
beiders ten behoeve van ondernemingen binnen
Ned.-Indië ook niet verboden; de verscheping
van de aangeworven arbeiders naar een ander
gewest is aldaar niet gereglementeerd. Slechts
bij uitzondering heeft werving van Inlandsche
arbeiders plaats in het eene Buitengewest ten
behoeve van een ander. (Op Boeton worden
Boetoneezen geworven voor in Amboina gelegen
ondernemingen).
De op Java en Madoera ingevoerde wervingssystemen hebben vele punten van overeen
komst met die, welke in Britsch-Indië worden
aangetroffen. Aldaar dateert werving van ar
beiders reeds van 1834; in dat jaar lieten de
suikcrindustrieelen van Mauritius op groote
schaal werkvolk in Voor-Indiö werven en naar
Mauritius overbrengen. In het begin bepualde
het Britsch-Indische Gouvernement zich er toe
voor te schrijven, dat de aangeworvenen niet
mochten emigreeren alvorens de betrokken amb
tenaren zich hadden overtuigd, dat de emigratie
vrijwillig geschiedde, en dat de emigranten ge
heel op de hoogte waren van de te sluiten over
eenkomsten; later word de eisch gesteld, dat de
bedingen der overeenkomsten ambtelijk moes
ten zijn goedgekeurd. Vóór 18G3 was de werving
in Britsch Indië niet wettelijk geregeld. De wervingsvoorschriften regelden aanvankelijk slechts
de beroepswerving. Zoowel de werving naar
streken buiten Britsch-Indië, als die voor ge
bieden binnen Britsch-Indië is gereglementeerd.
„The Indian Emigration Act ’J7 of 1908” re
gelt de werving naar streken buiten BritschIndië, uitgezonderd naar Ceylon en Malaka.
Ingevolge deze wet is emigratie naar Ned.-Oost-fndic niet, naar Ned.-West-Indië wel toege
staan. Onder emigratie wordt verstaan het
vertrek over zee krachtens een arbeidsovereen
komst. Sedert 1918, in welk jaar de Engelsche Regeering kennis gaf van de opzegging van het in
1870 gesloten tractaat, waarbij aan Suriname
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werd toegestaan werkvolk uit Britsch-Indië
te betrekken, is de werving in Britsch-Indië
voor Ned.-West-Indië practisch stop gezet.
De emigratie uit „the Presidcncy of Madras”
naar Ceylon en Malaka (Straits Settlements en
de Gefedereerde Maleische Staten) is vrij, De
Britsch-Indische immigranten worden in Ma
laka genoemd „tamils”; de werving en de im
migratie van deze lieden heeft plaats door be
middeling van het „Tamil Immigration Fund”,
waarop betrekking heeft „The Tamil Immigra
tion Fund Enactment 1911”. De tamils, die naar
Britsch-Indië terugkeeren, met het doel aldaar
te werven, worden genoemd „kanganics”. Deze
werving is dus een laukehwerving. Werving door
tusschenkomst vanlaukehs heeft ook plaats voor
de z.g. Labours Districten van Assam. In „the
Assam Labour and Immigration Act 1901”
wordt onderscheid gemaakt tusschen: 1° de
beroepswerving, zijnde de werving door middel
van contractors, sub-contractors en recruters
(in Ned.-lndië genoemd: werfagent, werver en
handlanger); 2°. de werving door middel van
garden-sardars en 3°. de werving door middel
van speciale garden-sardars. De onder 2 en 3
bedoelde werving is dezelfde als de hierboven
bedoelde „kehtauwerving”.
Ingeval tot werving in Ned.-lndië ten behoeve
van het buitenland (uitgezonderd de Ned. Ko
lonie Suriname) toestemming van den Gouverneur-Generaal is verkregen, en de werving op Java
en Madocra plaats heeft voor ondernemingen van
handel, landbouw of nijverheid en openbare
werken, dan zijn op die werving van toepassing de
bepalingen van de wervingsordonnantie, met
uitzondering van artikel 20, lc lid, met dien ver
stande, dat vergunningen als bedoeld bij de
artikelen 1 en 4 dier verordening van rechtswege
tevens geldig zijn voor de werving ten behoeve
van het buitenland, gelijk bepaald is in de ordon
nantie van 14 September 1914 (Ind. Stb. no. G15
j°. Ind. Stb. 1917 no. 497). In deze, evenmin als
in de andere wervingsvoorschriften, is aange
duid wat onder „werving” of „werven” moet
worden verstaan. Bij de samenstelling van Ind.
Stb. 1887 no. 8 is nauwkeurige omschrijving wel
overwogen geworden, doch de wetgever meende,
dat het woord „werven” voldoende het strafbaar
te stellen feit uitdrukt, weshalve een wettelijke
omschrijving daarvan niet noodig was en ook
niet gewenscht voorkwam. Een enkele maal heeft
het gemis van een definitie van het woord wer
ven aanleiding tot moeilijkheden gegeven; de
Regeering besliste toen, dat geen wettelijk be
zwaar er tegen bestaat, dat direct of door tus
schenkomst van agenten reclame gemaakt wordt
voor een kolonisatie, hierin bestaande, dat door
aanbieding van overtocht, afstand van een stuk
grond en verleening van steun gedurende de
eerste tyden van vestiging, vrije Javaansche
landverhuizers naar ondernemingen worden ge
lokt, weshalve zoodanige aanmoediging tot emi
gratie niet valt onder do wervingsvoorschriften.
De ten aanzien van de werving van Inlanders
in Ned.-lndië voor hot verrichten van arbeid
in de Vreemde Koloniën door de Regeering ge
volgde gedragslijn is meermalen herzien. Voorzoover in beginsel tegen die emigratie door het
Opperbestuur geen bezwaar was gemaakt, werd
voor de wervingstoestemming in de eerste plaats
geëiseht, dat in het land, waar de aangeworven
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Inlanders werkzaam zullen worden gesteld, de
noodige waarborgen eener goede behandeling
en behoorlijke bescherming van de rechten van
de emigranten aanwezig zijn, en dat het klimaat
aldaar bevredigend is. Van 1911 af wordt de
toestemming alleen gegeven voor die streken,
waarheen reeds een geregelde emigratie plaats
heeft; onder .„streken” wordt bedoeld „gebiedsdeelen”, weshalve uit een gegeven wervingsvergunning voor een onderneming, gelegen in
een bepaald gebiedsdeel van een kolonie, geens
zins de gevolgtrekking mag worden gemaakt,
dat een dergelijke vergunning wordt verleend
voor een onderneming, gelegen in een ander
gebiedsdeel van diezelfde kolonie. Ingevolge dit
door de Regeering ingenomen standpunt met
betrekking tot de werving voor het buitenland,
(Vréémde Koloniën), heeft werving en emigratie,
doch op ongeregelde tijdstippen, plaats ten be
hoeve van ondernemingen gelegen in de Straits
Settlements, de Gefedereerde Maleische Staten,
Indo-China, Nieuw-Caledonië en Britsch-NoordBornéo. In deze landen bestaan arbeidswetgevin
gen, met voldoende waarborgen voor een goede
behandeling van de aldaar geimmigreerde Inlan
ders van Ned.-lndië. De arbeidsvoorschriften
zijn voor de Straits Settlements: „The Netherlands Indian Labourer’s Protection Ordinance
1908”uVoor de Gefedereerde Maleische Staten:
„The Netherlands Indian Labourer’s Protection
Enactment 1909”; voor Indo-China het „Arrêté”
van 8 Maart 1910; voor Nieuw-Caledonië het
„Décret” van den President van de Fransche
Republiek van 11 Juli 1893, afgekondigd onder
no. 180 van het „Bulletin officiel de la Nouvelle
Caledonie” van 1893; voor Britsch-Noord-Bornéo: „The Labour ordinance 1910”, zooals deze
arbeidswetgevingen sedert gewijzigd en aange
vuld zijn. De wervings vergunningen voor BritschNoord-Bornéo worden verleend aan het bestuur
van die kolonie voor landbouwondernemingen
in het algemeen aldaar; do wervingsvergunningen
voor Nieuw-Caledonië gelden eveneens voor de
aldaar gelegen ondernemingen, waarvan de aard
in het betrokken vergunningsbesluit is ge
noemd. Overigens geldt de regel, dat de wervingsvergunning slechts betrekking heeft op bepaalde
ondernemingen. De voorwaarden, waaronder een
wervingsvergunning voor de vreemde koloniën
wordt gegeven, zijn van tweeërlei aard: 1°. die
welke in het model-contract zijn vastgesteld
(zie de vastgesteldo model-werkovereenkomsten
in Bijblad nos. 4964, 5826, 7073 en S174), en 2°.
de voorwaarden, welke gesteld worden ten aan
zien van het Overheidstoezicht. De laatstbe
doelde voorwaarden worden, sedert de totstand
koming van Ind. Stb. 1914 no. 615 j°. 1917 no.
497, voor de werving op Java en Madoera niet
meer gesteld, doch wol ingeval de werving in
de Buitengewesten plaats heeft, hetgeen ech
ter zelden voorkomt. De wervingsvergunningen
werden aanvankelijk uitgeroikt voor onbepaalden tijd, zoodat, al konden krachtens die vergunningsbesluiten slechts een bepaald aantal
werklieden worden verscheept, zy hot karakter
hadden van een doorloopende worvingstoestemming. Zulks was in strijd met de Regeoringsbedoeling. Ook om andere redenen worden sedert
1911 dergelijke vergunningon telkens slechts
voor den tijd van één jaar verleend, ingaande
op de dagteekening van het betrokken Gou-
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vcrnementsbesluit; na verloop van die periode
is de vergunning vervallen, ook al is het daarbij
genoemd aantal werklieden, hetwelk mag wor
den geworven, niet geheel verscheept.
Verder heeft de Regeering zich het recht voor
behouden in de koloniën, waar door middel van
werving gcimmigreerdc Inlandsche werklieden
van Ned.-Indië werkzaam zijn, een Ned.-Ind.
ambtenaar te zenden om zich op de hoogte te
stellen van de toestanden van die arbeiders. De
bedoeling hiervan is niet om een voortdurende
controle in het algemeen uit te oefenen — het
toelaten van een dusdanig toezicht in eigen land
door een vreemde autoriteit zou trouwens niet
denkbaar zijn — doch slechts daartoe over te
gaan, ingeval er een bepaalde aanleiding toe
bestaat. Enkele malen heeft dit plaats gehad;
o. a. is in 1918/1919 op last van de Regeering
van wege de Arbeidsinspectie een dusdanig on
derzoek ingesteld in Britsch-Noord-Bornéo en
in Nieuw-Caledonië; in 1925 is de laatstgenoemde
kolonie weder door een Inspecteur van den Ar
beid bezocht.
Ingevolge de wet van 10 Februari 1910 (Ind.
Stb. no. 296) wordt het Nederl. onderdaanschap
verloren door, ingeval van verblijf in het vreemde
land, na te laten zich binnen 3 maanden na aan
komst aan te geven bij een Ned. Consulairen
ambtenaar in dat land, en door bij voortgezet
verblijf na te laten die aangifte binnen de eerste
drie maanden van elk kalenderjaar te herhalen.
Naar aanleiding van deze wet zijn bij Gouverne
mentsbesluit van 7 Juli 1917 no. 35 (Bijblad no.
8793) eenige voorzieningen getroffen met betrek
king tot de in die wet voorgeschreven aangifte,
welke werklieden, die een overeenkomst hebben
gesloten tot het verrichten van arbeid in tot het
ambtsgebied van een Ned. Consul behoorende
streken, wenschen te doen.
Bij het Kantoor van Arbeid is een herziening
van de wervingsbepalingen in bewerking. Luidens de door den Directeur van Justitie in 1925
aan den Volksraad afgelegde verklaring, zal deze
herziening echter eerder gaan in de richting van
het opheffen van belemmerende bepalingen,
welke in de practijk van geen werkelijk nut zijn
gebleken, dan het verscherpen daarvan.
De bepalingen, opgenomen in het meer ge
noemd Ind. Stb. 1887 no. 8, hebben niet kunnen
beletten, dat er herhaaldelijk ongeoorloofde wer
ving in Ned.-Indië ten behoeve van de vreemde
koloniën heeft plaats gehad. Ook nu nog komt
clandestiene werving voor, met het doel om
werkvolk, in het bijzonder van Java, naar
het buitenland te lokken, zonder de aan de ge
reglementeerde werving verbonden kosten te
maken, dan wel om ondernemingen in de stre
ken, waarheen emigratie door middel van wer
ving niet is toegestaan, aan werkvolk te hel
pen. De reden, dat er steeds personen worden
gevonden, die ten deze als bemiddelaars willen
optreden, is gelegen in het feit, dat de clandestie
ne wervers en handlangers daarbij goede zaken
kunnen maken. De door de Regeering aange
wende pogingen om de ongeoorloofde werving te
bestrijden hebben tot dusver niet geheel het
gewenschte succes gehad; zonder inbreuk te ma
ken op de vrijheid van beweging, waartoe niet
kan worden overgegaan, is het niet doenlijk de
clandestiene werving geheel te onderdrukken, al
thans niet voor en aleer op de medewerking ten

deze van de Inlnndschc bevolking kan worden
gerekend. Van een strafrechtelijke vervolging
in zake verboden werving is zelfs meermalen
moeten worden afgezien, daar de aangeworvenen
verklaarden niet te zijn geworven, doch naar
het buitenland wenschtcn te vertrekken om
familieaangelegenheden. De nabijheid van Sin
gapore maakt het den clnndcstienen wervers gemakkclijk om koelies van Java onder allerlei
toezeggingen en beloften te bewegen hen naar
Singapore te volgen, waartoe de aangeworvenen
financieel in staat worden gesteld. Bij aankomst
aldaar zien deze lieden zich genoodzaakt zich
als arbeider te verbinden ten behoeve van een
onderneming gelegen op of buiten het Maleische
schiereiland. De meesten van hen plegen zich
noodgedwongen in hun toestand te schikken;
het komt echter ook voor, dat zij zich daartegen
verzetten, in welk geval de hulp kan worden in
geroepen van den Nederlandschen Consul-Generaal te Singapore.
KOL (HENRI HUBERT VAN). Geboren 23 Mei
1852 te Eindhoven; overleden 22 Augustus 1925
te Aywaifïè7 irfBelgië. Hij was geboortig uit
katholieke ouders, die tot den gezeten midden
stand behoorden, en bezocht achtereenvolgens de
Openbare Lagere School te Eindhoven, een
Ecole Moyenne te Turnhout, de Hoogere Burger
school te Roermond en (van 1870 tot 1876) de
Polytechnische School te Delft. Reeds als hooge
re burgerscholier voelde hij zich aangetrokken
tot het socialisme en werd hij inzonderheid ge
boeid door de geschriften van den grooten Duitschcn agitator Lassalle. De sterke indruk, welken
de toestanden in de achterbuurten onzer groote
steden, op zijn ontvankelijk gemoed maakten,
versterkte in hem het gevoel van opstandigheid
tegen de bestaande maatschappelijke orde en gaf
den stoot tot zijn aansluiting, als 19-jarig student,
bij de door Karl Marx geleide (eerste) Interna
tionale. Een achttal studenten volgden zijn voor
beeld, doch trokken zich spoedig terug, na een
waarschuwing van minister Jolles, dat wie met
socialistische propaganda doorging, zijn carrière
zou bederven. Van Kol echter bleef standvastig.
In 1871 wilde hij zich naar Parijs^begevcn om do
daar uitgeroepen Commune temdpen verdedigen;
doch vóór hij de Fransche grens bereikte, was
Parijs reeds door de regeeringstroepen ingeno
men, Het volgende jaar woonde hij in Den Haag_
het vermaarde laatste congres der EersïeTnternationale bij.
Na de voltooiing zijner studiën, ging Van Kol
als ingenieur bij den Waterstaat, naar Oost-Indië,
waar hij van 1876 tot 1884 en van 1886 tot 1892
op Java werkzaam was. Vele belangrijke werken
kwamen met zijn medewerking of onder zijn lei
ding tot stand; o.a. de kanalisatie van de Sampóan in Besoeki en de irrigatie van West-Brcbes
in Tcgal. Mij vatte een warme liefde voor land en
volk van Indië op en maakte zich in die jaren
een groote kennis van de Indische toestanden en
van de nooden der Inlandsche bevolking eigen.
De belangstelling, die hij als student voor de ar
beidersbeweging in het Westen had getoond,
bleef tijdens zijn langjarig verblijf tusschen de
keerkringen onverflauwd; door zijn ouden vriend,
den Delftschen hoogleeraar Pekelharing, geregeld
van de noodige literatuur voorzien, las hij vrij
wel alle belangrijke werken van de oudere en
nieuwere socialistische denkers. Een openbaar
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KOL (HENRI HU BERT VAN).
debat met een zendeling was de aanleiding tot
het schrijven van zijn eerste brochure, „Christen
dom en Socialisme”, waarbij hij als pseudoniem
den naam van „den laatsten der Volkstribunen”,
Rienzi, aannam.
Gedurende zijn eerste verlof (1SS4—1880) be
reisde hij een groot deel van Europa, woonde
verschillende socialistische congressen bij en
maakte kennis met vele vooraanstaande sociaal-dcmocraten en anarchisten; met den beroemden
geograaf Reclus werd hij in die jaren zeer be
vriend, zonder echter diens anarchistische denk
beelden over te nemen. Aan de socialistische be
weging, die zich destijds in ons land onder leiding
van Domela Nieuwenhuis had ontwikkeld, nam
hij actief deel, maar het voornaamste terrein voor
zijn werkzaamheid als socialist was België, dat
hem een tweede vaderland werd. Hij droeg veel
bij tot de verzoening tusschen de Vlaamsche
socialisten en hun Waalsche geestverwanten en
werd een der oprichters van de Parti Ouvrier, de
Belgische Arbeiderspartij (in 1885).
Toen hij voor de tweede maal met verlof in
Europa kwam (1892) vestigde hij zich te Brussel_
De strijd van de Belgische socialisten voor het
algemeen kiesrecht had toen een zeer revolutio
nair karakter aangenomen; in April 1893 werd
de algemcene werkstaking uitgeroepen. Van Kol,
die geen gevaar schuwde, ja eerder het gevaar
ook óm het gevaar zocht, voelde zich daarbij
echt in zijn element. Het feit, dat hij, waar kans
op een botsing met politie of militairen bestond,
steeds zooveel mogelijk, en dan in het eerste
gelid, aanwezig was, maakte hem onder zijn
Belgische geestverwanten zeer populair, maar
had ook tengevolge dat de aandacht der regeering
op hem gevestigd werd en hij 21 April 1893 uit
België werd verbannen, welk besluit echter vrij
spoedig werd ingetrokken. Ook in ons land nam
hij ijverig aan de socialistische beweging deel; in
den winter van 1892—’3 sprak hij in Gö open
bare vergaderingen en werd wegens „opruiing”
drie maanden gevangenisstraf tegen hem gceischt,
doch het proces eindigde met zijn vrijspraak.
Werd hij hier in de arbeidersbeweging niet min
der populair dan in België, hij kwam er weldra in
conflict met den afgodisch vereerden leider Do
mela Nieuwen huis, die meer en meer in anarchis
tisch vaarwater was verzeild. De vroegere vriend
schap maakte plaats voor een felle vijandschap
en door Domela Nieuwenhuis en diens medestan
ders werd Van Kol op buitengewoon grove en
persoonlijke wijze aangevallen; wat deze die
jaren ondervond, stelde zijn idealisme en zijn
liefde voor de socialistische beweging op een
uiterst zware proef. Van Kol was een der eersten,
die inzagen, dat een scheuring onvermijdelijk
was. In overleg met hem, deden Schaper en
Vliegen den oproep, die in 1894 tot de oprichting
van de S. D. A. P. leidde, en hij werd een der z.g.
„twaalf apostelen” dier partij. Kort daarop werd
hij — zeer tegen zijn zin — afgekeurd en ge pensionneord wegens „een leverziekte”, die voor zijn
gezondheid blijkbaar niet de geringste schade
lijke gevolgen heeft gehad. Hoewel hij tot de
voormannen der „parlementaire socialisten”
behoorde en zijn partijgenooten hem als een der
geschiktste candidaten voorde Kamer beschouw
den, voelde hij, met zijn revolutionair tempera
ment, zich weinig aangetrokken tot wat hij „het
muffe parlement” noemde en verklaarde hij het
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socialisme beter „op de barricade” te kunnen
dienen. Slechts met do grootste moeite kon men
hem in 1897 — toen hij naar Griekenland wilde
gaan om in het Philhelleensche legioen voor de
bevrijding van Kreta tegen de Turken te vech
ten — bewegen, zich voor de Tweede Kamer
candidaat te laten stellen.
Bij een na verkiezing in het district Enschede ,_
werd hij nog in dat zelfde jaar gekozen. Hij ver
tegenwoordigde dit district tot 1909. Toen hij
dat jaar niet herkozen werd, wenschte hij geen
candidatuur voor de Tweede Kamer meer te
aanvaarden. Maar in 1913 werd hij de eerste
roode senator; van 1913 tot 1922 en van 1923 tot
1924 was hij lid van de Eerste Kamer.
In beide Kamers is Van Kol een op den voor
grond tredende figuur geweest. Hij bewoog zich,
vooral in de eerste jaren, toen de soc. dem.
Tweede Kamerfractie nog slechts drie leden telde,
op velerlei terrein: buitenlandsche zaken, water
staat, mijnwezen, oorlog, marine, belastingpolitiek enz. Maar bovenal hield hij zich van
meetaf bezig met de koloniale aangelegenheden;
hij voelde zich in de eerste plaats geroepen de
vertegenwoordiger te zijn van „den bruinen
broeder”, van de millioenen in Insulindc, die
zelven geen vertegenwoordiger naar het Binnen-^
hof konden zenden. Hij werd de socialistische
ïcolönialc specialiteit en was in het parlement de
ijverige en steeds strijdvaardige kampioen voor
de belangen van land en volk van Indië. In te
genstelling met de opvattingen, die, toen hij zijn
parlementairen arbeid begon, in cle socialistische
beweging overheerschten, inzonderheid in de
Duitsche sociaal-democratie, volgens welke de
sociaal-democraten tegenover de koloniale poli
tiek alleen „negatief” hadden op te treden — te
gen elke rassenoverheersching, tegen het im
perialisme — stond Van Kol een „positieve” ko
loniale politiek voor. Ook volgens hem moest die
politiek de algeheele onafhankelijkheid van In
dië ten doel hebben. Maar tevens diende z. i.,
de sociaal-democratie de totstandkoming van
de binnen het raam der bestaande verhoudingen
mogelijke verbeteringen krachtig te bevorderen.
Bij deze hervormingspolitiek moest Van Kol
pionierswerk verrichten; een arbeid tb moeilijker,
daar degenen, ten bate van wie de hervormingen
zouden strekken, destijds een nog vrijwel geheel
passieve massa vormden; er was in Indië niet
als in Nederland een volksbeweging, die eigen
wenschen en behoeften naar voren kon bren
gen.
Al was Van Kol het tegendeel van een „ge
slepen politicus”, al viel zijn spreektrant vaak
nogal erg buiten het kader der Ncderlandsche
parlementaire eloquentie, al heeft hij — dikwijls
te goed van vertrouwen zynde — in het parle
ment niet zelden zaken en personen verdedigd of
aangevallen, die zoo’n verdediging of zoo’n aanval niet verdienden, en al maakte hij, meege
sleept door zijn onstuimig temperament, zich
soms aan overdry ving» schuldig, zoo heeft hij
toch door zyn groote kennis van de Indische toe
standen, door de vurige geestdrift en de taaie vol
harding, waarmee hij streed voor hetgeen hij noodig en rechtvaardig achtte, en ook door den eer
bied en genegenheid, welke zijn ridderlijke per
soonlijkheid inboezemden, zich in het parlement
een belangrijke positie verworven.
Inhoud en vorm zijner philippica’s tegen wat
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hij noemde „ons wanbeleid in IndiÖ” en „de
schandelijke verwaarloozing van de belangen der
inlanders”, wekten in vele kringen groote ver
ontwaardiging. En vooral gedui-ende de eerste
jaren van zijn optreden in het parlement, had hij
over het algemeen in Nederland, nog minder dan
zijn fractiegcnooten een „goede pers.” Zijn over
drijvingen en misslagen werden breed uitgeme
ten, zijn argumenten werden als „gevoelsargu
menten” en hij zelf werd als „een transcendentaal
idealist” (Kuyper) gequalificcerd en gedisqualificcerd. Van Kol was echter allerminst een spreker,
die zijn kracht zocht in vage algemeenheden en
in rethorisclie zinswendingen; zijn redevoeringen
waren integendeel steeds zeer gedocumenteerd
en zij droegen ook meerendeels volstrekt niet een
uitsluitend critisch en „afbrekend” karakter,
maar hadden vank een bij uitstek „opbouwende”
strekking. Naast „den boetprediker Van Kol”
stond „de ingenieur Van Kol”, de man van de
rijke feitenkennis en de vele praktische wenken,
de naarstige verzamelaar van gegevens en cijfers.
Van groote deskundigheid op speciale terreinen,
gaven o. a. zijn redevoeringen over de Indische
mijnwetgeving en over het irrigatie vraagstuk
blijk. Dat ten slotte althans een deel zijner capa
citeiten ook in regeeringskringen erkend en ge
waardeerd werd, bewijst de hem in 1914 door den
Minister van Koloniën gegeven opdracht tot het
instellen van een onderzoek naar de industrieele
ontwikkeling van Japan. Ook zelfs van zijn aan
vankelijk voor schromelijk overdreven uitgekreten
critiek hebben somtijds later politieke tegenvoe
ters van Van Kol de rechtmatigheid volmondig
toegegeven; zoo ten aanzien van zijn opzienba
rende rede over de misbruiken bij koeliewerving
en de mishandeling van de contract-koelies in
DélLVeel van hetgeen Van Kol voor Indië heeft
nagestreefd is nog altijd on verwezenlijkt, maar
toch heeft zijn arbeid ook menig direct resultaat
opgeleverd. Het is mede aan hem te danken dat
er in onze koloniale historie een hoofdstuk voor
komt, dat „de ethische periode” heet. Hij heeft
den stoot gegeven tot het instellen van de Atjèhenquête, tot de definitieve begrafenis van de batig-slot-politiek; en de kwijtschelding van „de 40
millioen” in,1904 was vooreen groot deel een ge
volg van zijn optreden. En het is kwalijk te schat
ten hoeveel van hetgeen op het gebied van sociale voorzorg en sociale voorziening in Indië is
gedaan, ongedaan zou zijn gebleven, indien zijn
stuwkracht had ontbroken. Hij is er ook in ge
slaagd om althans iets van de intense belang
stelling, die hij koesterde voor Indië — en ook
voor de vele andere streken buiten onze land
palen, die hij op zijn talrijke reizen bezocht en
waarvan hij in boek en tijdschrift zoo graag en
zoo smakelijk verhaalde — op zijn Iandgenooten
over te brengen. Hij heeft ook meer belang
stelling voor Indië gewekt in Indië zelve; hij
moge niet een van de voormannen der Inlandsche
volksbeweging zijn geweest, hij mag zeker tot
haar voorbereiders gerekend worden.
In Indië, in West- zoowel als in Oost-Indië —
want ook voor de belangen van „de West” was hij
een vurig pleitbezorger — genoot Van Kol een
buitengewoon groot aanzien en vertrouwen.; wei
nige Hollanders zijn in de overzeesche gebiedsdeelen des Rijks zoo populair geworden. En een
niet minder groote populariteit had hij, die bij

uitstek „een internationale figuur’' was, zich on
der de vooraanstaanden in de socialistische bewe
ging in het buitenland verworven. Zijn nobele en
opofferende liefde voor de menschheid, een liefde,
die geen perken van partij, volk of ras kende, is
niet onbeantwoord gebleven; hij is voor duizen
den — ook voor velen, die zijn beginselen niet
deelden — geworden, wat hij, volgens een woord
dat de Belgische minister Wouters bij zijn verassching sprak, voor de socialisten in België was:
„Notre cher ami Van Kol.”
Behalve een zeer groot aantal artikelen in bin
nen- en buitenlandsche periodieken, heeft Van
Kol o. a. de volgende boeken en brochures ge
schreven :
„Christendom en Socialisme” (1S84); „Ka
pitalisme en Socialisme” (1886); „Rijk en
Arm” (1S93); „Onze aarde zij een Paradijs”
(1893); „Land en Volk van Java” (1896); „Een
noodlijdende Kolonie” (1901); „Uit onze Ko
loniën” (1903); „De Solo-werken en de haven van
Soerabaia” (1903); „Naar de Antillen en Vene
zuela” (1904); „De Bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën” (1905); Prae-advies voor de
Ver. v. d. Staath. en Stat. over „Welke maatre
gelen nopens de nijverheid op Java zijn in het
belang der inlandsche bevolking te nemen?”
(1905); „Mijnwetgeving en Mijnbouw in Nederlandsch-Indië” (1910); „In de Kustlanden van
Noord-Afrika” (1911); „Nederlandsch-Indië in
de Staten-Generaal van 1897 tot 1909” (1911);
S
„Weg met het Opium!” (1913); „Driemaal^
dwars dopE Sumatra en zwerftochten door Bali”
(1914); „De komende Vrede en de Sociaal-Democratie” (1916); „De Ontwikkeling der groot
industrie van Japan” (19J 0); „Japan. Indrukken
van Land en Volk” (1917); „Staatsbedrijven en
Staatsmonopolies” (1918); „De Joden en de
Vrede” (1919); „De strijd der S. D. A. P. op Ko
loniaal gebied” (1920); „Het Nederlandsch-Indisch Landsyndicaat” (1921); „Les Mandats coloniaux et la Société des Nations” (1922 en
1923)/
OVERTOCHT. In dit artikel is een overzicht
gegeven van de voornaamste bepalingen uit het
Overtochtsreglemcnt (O.R.) omtrent de rechten
op vrijen overtocht van landsdienaren en hunne
gezinnen.
Het thans vigeerend rerjlement op de toekenning
van overtocht van Nederland naar Ned.-Indië en
omgekeerd ten laste van de Indische Begrooting is
vastgesteld bij Kon. Besl. van 22 Juni 1916 no. 13
Ind. Stb. no-605, werd laatstelijk bij Kon. Besl.
van22 Mei 1925no. 33 Ind. Stb. no. 348 aangevuld
ongewijzigd en is met ingang van 1 November 1916
in werking getreden. Bij de toepassing van het re
glement worden als leden van een gezin alleen,
erkend do ouders en hunne ongehuwde, wettige
(ook gewettigde) kinderen en stiefkinderen, zoons
en stiefzoons echter niet, indien zij op den dag der
inscheping meerderjarig zijn. In geval van echt
scheiding treden de vrouw en de haar toegewezen
kinderen en hare voorkinderen uit het gezin van
den man en worden aangemerkt als een afzonder
lijk gezin met de vrouw als hoofd. Waar in het
reglement sprake is van de eehtgenoote, de ge
scheiden echtgenoote, de weduwe of de kinderen
van eenig landsdienaar worden daaronder niet
verstaan zij, die met dien landsdienaar na zijn
ontslag uit den dienst in het huwelijk zijn getre
den, de kinderen, die uit zoodanig huwelijk zijn
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geboren en de kinderen, die na het ontslag zijn
gewettigd, tenzij zij vóór het ontslag zijn geboren.
Volgens het reglement hebben o.a. recht op
overtocht van Nederland naar Ncd.-Indiè:
alle personen, die door het Departement van
Koloniën ten behoeve van ’s lands burgerlijken
of militairen dienst in N.-I. derwaarts worden
uitgezonden, onverschillig of zij voor tijdelijke
dienstverrichtingen dan wel voor den vasten
dienst bestemd zijn;
alle aan ’s lands burgerlijken of militairen dienst
in N.-I. verbonden personen, die derwaarts terugkeeren om hunnen dienst te gaan hervatten,
nadat zij naar Europa waren gekomen om aldaar
tijdelijk te vertoeven, hetzij met verlof, gede
tacheerd of in commissie, wanneer zij de reis
herwaarts hebben gedaan voor landsrekening of
op eigen kosten, terwijl zij recht hadden op over
tocht voor landsrekening, dan wel tijdens hun
verblijf in Europa in eene positie zijn gebracht,
waaraan voor hen, die zich in Indië bevinden,
recht op overtocht voor landsrekening is verbon
den;
voorts de leden van het gezin van hem, die de
reis voor landsrekening aanneemt krachtens de
voorafgaande bepalingen; de bij volmacht in het
huwelijk getreden echtgenoote van den in vasten
dan wel in tijdelijken dienst in N.-I. aanwezigen
landsdienaar, zoomede de kinderen, die tenge
volge van dat huwelijk leden van zijn gezin
worden;
de echtgenoote van een landsdienaar, zoowel in
vasten als in tijdelijken dienst, in het huwelijk
getreden tijdens diens verblijf in Europa onder
omstandigheden, welke hem geen recht geven op
overtocht voor landsrekening, zoomede de kin
deren, die tengevolge van dat huwelijk leden van
het gezin van den landsdienaar worden.
Gelijk recht als hierboven, dus recht op over
tocht van Nederland naar Ned.-Indië, doch slechts
voor éénmaal en voorzoover zij zich in Euro
pa bevonden dan wel op weg daarheen wa
ren, tijdens het ontslag: alle in N.-I. geboren
personen, die eervol met toekenning van of met
recht op pensioen of gagement ten laste van de
Indische Begrooting uit den dienst zijn ontslagen
en alle in N.-I. geboren burgerlijke ambtenaren,
die — zonder recht op pensioen te kunnen doen
gelden — wegens ziels- of lichaamsgebreken uit
den dienst ontslagen werden, mits zij binnen twee
jaar, nadat hun ontslag verleend werd, de terug
reis naar Ncd.-Indië aannemen;
als voren tijdens het overlijden:
de in N.-I. geboren weduwe zoomede de kin
deren, nagelaten door den overleden landsdienaar
of gewezen landsdienaar, zoolang zij recht hebben
op, of in het genot zijn van pensioen of andere
inkomsten ten laste van een der weduwen en
weezenfondsen voor N.-I. landsdienaren en wat
de weduwe betreft, zoolang zij geen nieuw huwe
lijk heeft aangegaan;
als voren tijdens het vonnis van echtscheiding
in de registers van don burgerlijken stand werd
ingeschreven: de in N.-I. geboren gewezen echtgenooto van een deelgenoot in een der weduwen
en weezenfondsen voor N.-I. landsdienaren,
wier huwelijk door echtscheiding ontbonden is,
zoolang zij geen nieuw huwelijk heeft aangegaan;
als voren op het voor het hoofd des gezins aan
gegeven tijdstip: de leden van het gezin van
hem (of haar), die de reis voor landsrekening
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aanneemt krachtens het hiervoren bepaalde.
Recht op overtocht van Ncd.-Indiè naar Neder
land hebben o.a.:
alle personen, die onder genot van bezoldiging
ten laste der Ind. begrooting wegens ziekte of
wegens langdurigen dienst een verlof naar Europa
bekomen of naar Nederland worden opgezonden
om aldaar in het genot van verlof te worden ge
steld, benevens zij, aan wie door de Regeering
wordt opgedragen zich tijdclijk naar Europa te
begeven ter vervulling van eenige taak of om in
Nederland voor een betrekking in ’s lands bur
gerlijken dienst in N.-I. dan wel voor den militai
ren of den zeedienst te worden opgeleid;
de leden van het gezin van hem, die de reis
voor landsrekening aanneemt krachtens het
hiervoren bepaalde, tenzij bij de regeling van
bijzondere opdrachten of tijdelijke dienstver
vullingen bepaaldelijk is uitgemaakt, dat de
betrokken persoon geen aanspraak op overtocht
voor zijn gezin zal kunnen doen gelden.
Gelijk recht als hierboven, dus recht op overtocht
van Ncd.-Indiè naar Nederland hebben, doch'
slechts voor éénmaal en voorzoover zij zich buiten
Europa bevonden, mits niet op weg daarheen,
tijdens het ontslag:
alle Europeesche landsdienaren, die eervol met
toekenning van of met recht op pensioen of gagement ten laste van de Indische begrooting uit
den dienst zijn ontslagen, voorzoover dat ontslag
niet binnen één jaar na terugkomst van b uitenlandsch verlof op verzoek om andere dan welbewezen ziels of lichaamsgebreken, buiten eigen
toedoen ontstaan (ter beoordceling van de Re
geering) is verleend, tenzij naar het oordeel van
den Gouverneur-Generaal zich voor den betrok
ken landsdienaar gewichtige omstandigheden
hebben voorgedaan, welke hem tot de onslagaanvrage noopten;
alle Europeesche burgerlijke landsdienaren in
vasten dienst, die zonder toekenning van of recht
op pensioen eervol uit ’s Lands dienst zijn ont
slagen, hetzij wegens ziels- of lichaamsgebreken
buiten eigen toedoen ontstaan (ter beoordceling
van de Regeering), hetzij wegens opheffing van
hunne betrekking;
als voren tijdens het overlijden van den echt
genoot of vader: de leden van het gezin nagela
ten door den overleden Europeeschen ambtenaar
of officier of door hem, die overleden is, terwijl hij
zich in N.-I. bevond voor tijdelijke dienstver
vullingen, waarvoor hij door het Departement
van Koloniën was uitgezonden, tenzij bij de rege
ling van zijn opdracht bepaaldelijk is uitgemaakt,
dat hij geen aanspraak op overtocht voor zijn
gezin zal kunnen doen gelden, zullende voor de
weduwe dit recht slechts bestaan, zoolang zij
geen nieuw huwelijk heeft aangegaan;
de leden van het gezin nagelaten door den
overleden gewezen landsdienaar, die pensioen
genoot ten laste der begrooting van N.-I., zoo
lang zij recht hebben op of in het genot zijn van
pensioen of andere inkomsten ten bate van een
der weduwen- en weczenfondsen voor N.-I.
landsdienaren en wat do weduwe betreft, zoo
lang zij geen nieuw huwelijk heoft aangegaan;
als voren tijdens het vonnis van echtscheiding
in de registers van den burgerlijken stand werd
ingeschreven: do gewezen echtgenoote van een
deelgenoot in een der weduwen- en weezenfondsen
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voor N.-I. landsdienaren, wier huwelijk door
echtscheiding ontbonden is, zoolang zij geen
nieuw huwelijk heeft aangegaan;
als voren o]) het voor het hoofd des gezins aangegeven tijdstip: dc leden van het gezin van hem
(of ljaar), die de reis aanneemt krachtens het
hiervoren bepaalde (met uitz. van het geval
hiervoren vermeld bij nagelaten leden van het
gezin door den overleden Europeeschen ambte
naar of officier enz.). Het recht op overtocht van
Ned.-Indië naar Nederland vervalt voor hen, die
overeenkomstig de bepalingen op het vervoer in
Indië van dat recht afstand hebben gedaan, ten
einde daardoor vrij vervoer naar eene plaats
binnen Ned.-Indië te verkrijgen. Ten slotte zij
nog aangeteekend, dat het recht op overtocht
voor landsrekening toegekend aan dc leden van
het gezin slechts geldt voor die leden, welke het
hoofd des gezins vergezellen, tenzij het hoofd des
gezins op zijn (haar) vóór het aanvaarden der
reis ingediend verzoek van den Minister van
Koloniën of van den Gouverneur-Gcneraal
'schriftelijk vergunning heeft bekomen om zich
door een of meer leden van het gezin in de ver
gunning ..uitdrukkelijk' aan te wijzen te doen
vólgen
REEDEGRENZEN. Schepen, welke aankomen
op een plaats in Nederlandsch-Indië met het doel
om te laden, te lossen, water of brandstof in te
nemen, dan wel om reizigers of andere personen
op te nemen of te ontschepen, of omdat zij ter
plaatse moeten worden gesloopt, zijn verplicht
ligplaats te nemen binnen de grenzen der reede,
tenzij de havenmeester een andere ligplaats vergunne of bevele, of bijzondere voorschriften met
betrekking tot den toestand van schip of lading
anders bepalen. Dit voorschrift, laatstelijk ver
meld in art. 4 van het Reedenreglement 1925
(Ind. Sfcb. 1924 no. 500), houdt verband met het
toezicht in het belang van orde en veiligheid, met
de heffing van in - en uitvoerrechten enz. (Zie ook
onder BAKENGELD en QUARANTAINE).
De hier bedoelde grenzen van de verschillende
reeden, waaronder ook zijn begrepen havens en
rivieren, welke tot lig- of ankerplaats dienen,
zoomede ligplaatsen aan los- en laadhoofden,
kaden en steigers, zijn laatstelijk vastgesteld bij
Gouvernementsbesluit afgekondigd in Ind. Stb.
1924 no. 231/
MISSIE '(ROOMSCH-KATHOLIEKE). „Wat
den Roomsch-Katholieken godsdienst betreft is
Zending niet gescheiden van eeredienst. Alle
Roomsch-Katholieke geestelijken zijn missiona
rissen en oefenen zending overal waar zij kunnen.
Voor Roomsch-Katholieke zending zie EERE
DIENST.” Aldus besluit het uitvoerige artikel
ZENDING (PROTESTANTSCHE) in Deel IV.
Van den arbeid der missionarissen, op de
eerste plaats in die gedeelten van NederlandschIndië, welke door het Kerkelijk gezag zijn ont
trokken geworden aan den werkkring van het
Apostolisch Vicariaat van Batavia en verheven
zijn tot zelfstandige missiegebieden, is in onder
volgende regelen een meer uitvoerig overzicht
gegeven dan het artikel over EEREDIENST in
deel I den gebruikers dezer Encyclopaedie aan
biedt.
a. Het Apostolisch Vicariaat van Ned. NieuwGuiné, met hoofdzetel te Langgoer, omvattende
het Oostelijk van 125° 30' O. L. gelegen gedeelte
van den N. I. Archipel; de geestelijke verzorging

is opgedragen aan de missionarissen van de con
gregatie van het Heilige Hart van Jezus van Til
burg (Gouv. bcsl. 28 Mei 1904 no. 28).
In December 1902 werden bij Decreet van de
Congregatie tot voortplanting des Geloofs al de
eilanden, Oostclijk gelegen van 125° 30' O. L. en
bchoorende tot het gebied van Ned.-Indië, tot
een zelfstandige Apostolische Prefectuur ver
heven, welke haren naani zoude ontleenen aan
het uitgestrekte gebied van Ned. Nieuw Guiné.
Zij werd toevertrouwd aan de missionarissen van
het Heilige Hart, wier moederhuis voor Neder
land is gevestigd te Tilburg.
Reeds vroeger waren pogingen aangewend om
tot een verdeeling te geraken van het Apostoli
sche Vicariaat van Batavia. De Ass.-Resident
Kroesen had bij zijn bezoeken aan Engelsch
Nieuw Guiné Nederlandsche missionarissen van
de Congregatie van het H. Hart leeren kennen,
die aldaar werkzaam waren, en hen uitgenoodigd
zich ook op het Ned. gedeelte van N. Guiné te
vestigen. Deze wenschen van den ass.-resident
te Merauké werden door de missionarissen over
gebracht aan hunne oversten in Nederland, het
geen weldra leidde tot onderhandelingen tusschen de hierbij betrokken autoriteiten over een
verdeeling van het Indische missiegebied, het
welk tot dien tijd toe uitsluitend was toever
trouwd geweest aan de Jezuïeten. Voorloopig
echter kwam er niets van zulk eene verdeeling.
Een der voornaamste bezwaren vormde het
standpunt der Regeering, die slechts ééne missioneerende orde in Indië wilde erkennen en an
dere missionarissen slechts wilde toelaten op
voorwaarde, dat zij door de Regeering konden
worden beschouwd als bchoorende tot de orde
der Jezuïeten. Het Hof te Rome wenschte daaren
tegen bij oprichting vaneen nieuw missiegebied
volledige zelfstandigheid. De moeilijkheid is ten
slotte overwonnen door te bepalen, dat Kerk
rechtelijk de nieuwe missie geheel zelfstandig
zoude zijn, dat echter de Apost. Vicaris van Ba
tavia alle onderhandelingen met de Indische
Regeering zoude voeren. Deze bepaling is van
kracht gebleven tot 1913; in dat jaar zijn ook de
andere missie-oversten officieel erkend geworden.
Den 28 Nov. 1903 zetten Dr. M. Neyens, de
nieuwe Apost. Prefect, en zijn metgezel Pater
H. Geurtjens te Langgoer (Kai-eil.) voet aan
wal. De missie telde toen ruim 1100 Christenen.
In Maart 1904 vertrokken de laatste Jezuïeten
van Kai en lieten het door hen aldaar begonnen
werk aan hunne opvolgers over. Tot dusverre
was uitsluitend gearbeid o]) Klein Kai; de nieuwe
missionarissen vestigden zich ook op Groot Kai
en al spoedig werd te Langgoer een ambachts
school geopend. Om ook de vrouwelijke jeugd te
bereiken en aldus de vorming van toekomstige
Katholieke gezinnen voor te bereiden, werd de
hulp ingeroepen van missie-zusters. In Februari
1905 kwamen de eerste vijf Franciscanessen van
Heijthuizen te Langgoer aan en daarna kon
spoedig een meisjes-internaat worden geopend.
De Kai-eilanden vormen het middelpunt van
dit missiegebied; hier is do arbeid het eerst be
gonnen en hier ook heeft dc godsdienst het diep
ste ingewerkt. Er zijn thans op deze eilanden
groep 10 hoofdstaties met 41 bijstaties. Elke
statie heeft een kerkje met school, waar de jon
gens en meisjes door catechisten-onderwijzers
worden onderricht onder toezicht van den mis-
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sionaris. Sedert enkele jaren hebben in de hoofd
statie te Langgoer de Dochters van O. L. Vrouwe
van het H. Ilart een huishoudschool, waaraan
een gewone lagere volksschool voor de kampong
meisjes is verbonden. De huishoudschool, welke
eenige subsidie geniet van het Gouvernement,
heeft een zestigtal interne leerlingen uit ver
schillende dorpen van de Kai-eilanden. Behalve
voortgezet lager onderwijs (lezen, schrijven, re
kenen, Maleisch. geschiedenis, aardrijkskunde,
muziek enz.) ontvangen de interne leerlingen ge
durende 2 a 3 jaren het noodige onderricht in
huishoudkunde en handwerken, ook in tuin
bouw: haar invloed in de kampoeng is duidelijk
merkbaar door verheffing van maatschappelijk
leven en beschaving. De externe kampongmeis
jes ontvangen het gewone lager onderwijs der
Inlandsche Volksscholen.
Hoewel nu, vooral in den aanvang, het missie
werk op de Kai-eil. alle krachten in beslag nam,
zoo werd toch N. Guiné geenszins vergeten, en
14 Aug. 1905 landden de eerste missionarissen
aan de Zuidkust te Merauké.
De goede verwachtingen, welke omtrent het
nieuwe arbeidsveld werden gekoesterd, gingen
volstrekt niet aanstonds in vervulling. Niet al
leen de sneltochten bedreigden daar het leven
der bewoners; de geesel der venerische ziekten
trof hen nog feller; in een tijd van ongeveer vijf
jaren stierf ± 40 % der bevolking. De missie
stond er machteloos tegenover en het duurde
geruimen tijd eer het bestuur ingreep. Eerst in
1919, nadat deze aangelegenheid ook in de Volks
vertegenwoordiging in Nederland de aandacht
had getrokken, werd Pater P. Vertenten naar
Batavia ontboden, om daar met den Landvoogd
en eenige autoriteiten plannen te beramen tot
redding van het uitstervende volk. Het gevolg
hiervan is geweest, dat jongelingshuiz.cn — broei
nesten van onzedelijkheid — werden omgehaald,
model-kampongs werden gebouwd, en do kin
deren werden verplicht de scholen der missie te
bezoeken. Dank zij deze maatregelen kon reeds
na enkele jaren vooruitgang worden geconsta
teerd: het geboortecijfer steeg. Ook het missie
werk geraakte tot bloei; scholen en kerkjes
verrezen en van vier centra uit, Merauké, Koembó, Okaba en Wambi, konden de missionarissen
arbeiden»*'
In het jaar 1910 werd nog een nieuw véld ont
gonnen; in September kwamen de eerste mis
sionarissen op de Tanimbar-groep en wel aan de
Zuidzijde van het eiland Jamdéna. Drie jaar
later had daar het eerste doopfeest plaats. De
hoofdstatie werd gevestigd te Saumlakki, waar
een ambachtsschool en een catechisten-intcrnaat werden geopend. In den loop van 1925 heb
ben zich ook hier missie-zustors gevestigd voor
opvoeding van de jeugd en voor ziekenverpleging.
Tc Saumlakki werd een huishoudschool (inter
naat) geopend, waar ook de weefkunst wordt on
derwezen.
Voorts wordt in do kampoengs bijna overal door
Tnlundsehe goeroe’s, ondcrwijzer-catcchisten,
vnn Kai of Tanimbar, die zelve hun opleiding
ontvingen aan een standaardschool (vervolgschool) met normaalcursus tc Langgoer of to
Saumlakki. onderwijs gegeven, hetwelk lezen,
schrijven, rekenen, Maleisch en zang omvat. Het
is verdeeld over drie klassen en duurt zes jaar.
De goeroe’s moeten een verklaring van bekwaam
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heid bezitten van het bestuur. Deze schooltjes
werden reeds voor ongeveer twintig jaren be
gonnen: waren zij eerst vrij primitief, thans zijn
zij geheel methodisch, staan onder toezicht van
Regecring en missie (resp. Inspecteur van Inl.
onderwijs en beheerder) en ontvangen subsidie.
Alle christen kampongs hebben zulk een parti
culiere volksschool voor jongens en meisjes
samen.
In 1920 werd deze prefectuur verheven tot
Apost. Vicariaat. Tot eerste Apost. Vicaris werd
benoemd Mgr. Joannes Aerts. De laatste statis
tiek der missie, loopende tot 1 Sept. ’25 vermeldt:
1 Apost. Vicaris, 26 priesters, 18 broeders, 8
zusters, 17.722 Katholieken, 2057 catechumenen,
114 Inl. onderwijzers, S0 volksscholen met 3031
leerlingen, 1 standaardschool met 91 leerlingen,
1 meisjesinternaat met 24 leerlingen en 2 bijz.
opleidingsscholen met 35 leerlingen.
Zoo zijn dus op Kai en Tanimbar wel bijzon
dere resultaten bereikt; op Nieuw Guiné wer
den heldhaftige offers gebracht onder buiten
gewoon moeilijke omstandigheden. Elders wordt
vrije ontplooiing van het missiewerk nog be
lemmerd door Art. 123 R. R.
b. Het Apostolisch Vicariaat van A'erf. Bornéo,
met hoofdzetel te Pontianak, omvattende het
tot Ned.-Indie behoorende deel van het eiland
Bornéo; de geestelijke verzorging is opgedragen
aan de Paters Minderbroeders Capucijnen van de
Ncd. Provinciën (Gouv. besl. 4 Juni 1906 no.
25 en 9 Sept. 1918 no. 1).
Reeds in de 16e eeuw is op Bornéo het Katho
liek geloof verkondigd geworden. Portugeesche
Franciscanen en Theatijnen wai'en hier de eerste
missionarissen. Pater Antonio Kentimiglia be
keerde bij Bandjermasin 4000 Dajaks, voor wie
hij een catechismus in hun eigen taal samenstelde.
Hij is vermoord geworden door Mohammedanen.
Toen de Portugeezen in het begin van de 17e '
eeuw het eiland moesten afstaan aan de Hol
landers, werd de verkondiging van het Katholiek
geloof verboden. Eerst in 1850 bezocht een priester
van het Vicariaat Batavia dit eiland weder. Door
jaarlijksche dienstreizen werden daarna aan de
Westkust vele Chineezen voor het geloof ge
wonnen, waarom in 18S5 een Jezuïet een vaste
standplaats kreeg tc Singkawang. Weinig jaren
later werd te Smitau in het binnenland een statie
geopend onder de Dajaks, welke echter spoedig
is verplaatst naar Nangasedjiram. In 1896 moes
ten de Jezuïeten dezen post weder verlaten om
elders opengevallen plaatsen te bezetten. Eerst
nadat in Februari 1905 het groote eiland, wat
het Nederlandschc gedeelte er van betreft, tot
een afzonderlijke Apostolische Prefectuur was
verheven, welke werd toevertrouwd aan de Nederlandsche Paters Capucynen, kon de missie op
Bornéo geregeld doorwerken. In November van
genoemd jaar landden de eerste Capucijnen met
Pater Paeificus Bos als eerste Apost. Prefect
te Singkawang. Hier was een houten kerkje, dat
in 1875 werd gebouwd en nog pas gerestaureerd
was geworden. Te Scdjirain stond nog de oude
woning van den laatsten pastoor, doch van kerk
en school waren daar zelfs de bouwvallen verdwenon. Het aantal Katholieken bedroeg om
streeks 400; zij werden nu en dan door een mis
sionaris uit Batavia bezocht.
Reeds na een jaar kon de Prefect melden, dat
in het afgeloopen tijdperk 20 volwassenen en 36
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kinderen waren gedoopt. Als catechumenen lmdden zich 40 personen opgegeven. Het kerkje
was alle Zondagen nagenoeg bezet en bleek op
groote feestdagen zelfs te klein: „dit jaar hebben
we een mclaatschen-kerkjc gebouwd.” In Aug.
190G vertrokken twee paters en een broeder naar
Nangasedjiram. waar zij gebouwen voor kerk en
school in orde brachten en den geregelden ar
beid onder de Dajaks begonnen. In hetzelfde
jaar kregen de Capucijnen de, voor een missie
onmisbare hulp van zusters voor onderwijs en
ziekenverpleging, zusters Franciscanessen uit
Veghel.
Toen in 190S de prefectaiur werd verheven tot
Apost. Vicariaat,waren er reeds S bloeiende hoofd
staties en 2 kwijnende, welke laatste later zijn
opgeheven geworden. In 1920 kwamen de onderwijs-broeders van de Congregatie van Huybergen het werk der Capucijnen verlichten en in
1924 vestigden zich te Sambas de Zusters Peni
tenten Recollectienen van de Derde Orde van den
H. Franciscus (moederhuis te Etten). In Janu
ari werkten op Bornéo, onder leiding van den Ap.
Vicarus Mgr. P. Bos, 22 paters en 21 broeders
Capucijnen, 53 zusters Franciscanessen van
Veghel, 12 broeders van Huijbergen, G zusters
Pen. Ree. van Etten, en waren er 12 hoofd
staties (o. a. Pontianak, Singkawang, Pamangkat,
Sambas, Nangasedjiram, Benoea-Martinus, Njaroemkop, Roemah-Nazareth-Bika en Sanggau),
benevens 10 bij-staties welke van uit de hoofd
staties werden bediend.
De missie werkt op Bornéo zoowel onder de
Chineezen als onder dc Dajaks. Met het onder
wijs aan Chineezen werd Oct. 1907 aangevangen,
toen de St. Dionysius-jongensschool te Sing
kawang, tot welker bouw en inrichting de mild
heid van de ingezetenen van Tilburg dc middelen
had verschaft, kon worden geopend. Deze Holl.-Chin. school begon met 21 leerlingen, welk aan
tal spoedig steeg tot 80; de meesten waren in
tern, de kosten werden meerendeels door de
missie gedragen. Nog in hetzelfde jaar werd te
Singkawang ook een R. K. Chin. meisjesschool
geopend, waar de zusters Franc, van Veghel als
onderwijzeres optraden. Aanvankelijk was een
kamer in het woonhuis der zusters als school
lokaal ingericht en een ander deel van het huis
tot eet- en slaapplaats voor de 14 eerste leerlin
gen; in Maart 1909 werd het nieuwe gebouw der
St. Agnes-school in gebruik genomen en toen
konden ook meer leerlingen worden toegelaten.
De bovengenoemde jongensschool werd in
1924 overgenomen door de broeders van Huybergen en door het Gouvernement als particu
liere Holl.-Chin. school erkend en gesubsidieerd;
dit laatste geschiedde ook ten aanzien van de
meisjesschool. De zusters van Veghel besturen
ook nog een fröbel- en een huishoudschool. Van
de vroegere schooljongens te Singkawang studeeren er (1925) 4 in Huybergen voor onderwij
zer, 2 in Langeweg voor Capucijn; reeds is te
Singkawang een Chin. onderwijzer in functie,
die zijn verdere opleiding ontving tePqdenbosch.
De hoofdstatie te Pontianak opende in 1913
een Holl.-Chin. jongensschool met 35 leerlingen
en een Holl.-Chin. meisjesschool (zusters van
Veghel). In Juni 1924 werd deze jongensschool
gecombineerd met zulk een school van het Gou
vernement en samen met de meisjesschool er
kend als particuliere Holl.-Chin. school, onder
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bestuur der broeders van Huvbergen. Zij telde
toen 250 leerlingen, wier aantal nog steeds toe
neemt. De Veghelschc zusters besturen te Pon
tianak bovendien een fröbcl-school. zoowel voor
Inl. als voor Europ. kinderen en geven nog een
cursus in fraaie en nuttige handwerken.
Te Pnmangkat is in 1908 een Chin. School
geopend, doch bij gebrek aan leerlingen in het
zelfde jaar weder gesloten. In 1922 is deze school
heropend met ruim 20 leerlingen, allen extern.
Sambas kreeg in 1921 een Engelsch-Chin.school voor externe leerlingen. Later is deze om
gezet in een Holl.-Chin. school en sedert 1918 is ze
voornamelijk Chin. School In 1925 kwamen de
zusters van Etten te Sambas en begonnen daar
een fröbelschool en een Holl.-Chin. meisjes
school. Naast de genoemde scholen bestaan in
het missiegebied ook nog een paar Chin. volksschooltjes.
Het onderwijs voor de Dajaksche bevolking
werd reeds ter hand genomen door de paters Je
zuïeten, die in 1890 te Sedjiram een kleine school
openden. Na acht jaren moest, wegens gebrek aan
onderwijskrachten, dit werk worden gestaakt.
De Capucijnen begonnen den arbeid in 1907 met
een volksschool met internaat voor jongens en
een voor meisjes, resp. met 10 en 9 leerlingen,
beide weer te Nangasedjiram. Deze scholen zijn
gestadig in bloei toegenomen; in Jan. 1924 schreef
de Javapost: „Wanneer de school de warme be
langstelling mag blijven behouden van het be
stuur van Smitau, gelijk ze die heeft in de laatste
twee jaren, dan zal Nangasedjiram eerlang een
mooie Missie-statie zijn, die veel geestelijk en
stoffelijk heil zal aanbrengen voor alle Dajaks
in de omgeving.”
Voor de Dajaks van het Oostelijk deel van
Bornéo werd in 1911 een volksschool met inter
naat geopend te Laham, met ruim 30 leerlingen.
Ofschoon de oudere Bahau-Dajaks wel sceptisch
tegenover het onderwijs staan, neemt toch het
aantal leerlingen voortdurend toe, dank zij den
steun, dien de missionarissen aldaar steeds heb
ben mogen ondervinden van de ambtenaren te
Longiram. Toen in Maart 1920 zusters van Vcghol
te Laham aankwamen, werden ze verwelkomd
door ruim 70 schooljongens. Aanvankelijk wilde
het echter met de meisjesschool niet vlotten, ten
gevolge van vrees en antipathie van de ouders;
doch spoedig kwam er verandering en reeds in
1925 telde deze school ± 00 leerlingen, allen intern
en bijna geheel voor kosten van de missie, waar
voor Nederlands Katholieken zich belangrijke
geldelijke offers getroosten. De jongensschool had
in 1925 reeds een 140-tal leerlingen.
In 1909 is op verzoek der Regeering in Landjak
onder de Batang-Loepar-Dajaks een school op
gericht; doch ondanks de moeite der missiona
rissen kwamen er geen leerlingen. Wel kwamen er
later eenige jongens van Oostelijk wonende Embaloeh-Dajaks, die de Katholieke missie had
den leeren kennen in Sera wak; doch de jongens
der Batang-Loepar bleven weg. Deze omstan
digheid leidde er toe de school te Landjak voorloopig te sluiten (1915), nadat onder de Embaloeh-JJajaks in 1914 te Benoea Martinus een
school was geopend. In 1917 is te Landjak nog
weder een poging aangewend, doch deze mis
lukte wederom, deels ook door ziekte onder het
missie-personeel en door gebrek aan medewerking
van de ambtenaren.
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Op de school te Benoea Martinus konden door
• de duurte der tijden aanvankelijk niet meer dan
10 leerlingen worden aangenomen; later is het
aantal opgeklommen doch ten koste van groote
offers. In 1921 verschenen ook daar de zusters
van Veghel, die er een meisjesschool begonnen.
Bij de Embaloeh-Dajaks is de begeerte naar on
derwijs echter niet groot, waarschijnlijk wel
vooral tengevolge van de drankzucht (toeak).
Pogingen om het onderwijs ingang te doen
vinden onder de Dajaksche kustbevolking bij
Pelandjau zijn niet geslaagd. Wel heeft de school
aldaar korten tijd over de 100 jongens uit de
omliggende kampongs van Singkawang geteld,
doch toen er ziekte kwam en twee scholieren
stierven dreef bijgeloovigheid de leerlingen terug
naar huis. Na tien jaren van tobben en zwoegen
heeft men deze school gesloten en getracht onder
dezelfde Dajak-groep met een elders gevestigde
school beter resultaat te bereiken. Daar, te Njaroemkop, hadden de Capucijnen succes; dus
richtten zij aldaar naast de gewone school ook
hun standaardschool op voor de opleiding van
Dajaksche goeroe’s. In 1924 had deze reeds ne
gen gediplomeerde Dajaksche onderwijzers af
geleverd, welke thans allen hun ambt uitoefenen
aan verschillende Dajaksche volksschooltjes.
Buiten de genoemde scholen bestuurt de
missie in dit ressort nog volksscholen te Serengka,
Bika, Tiang, Sibaré, Pa’Djintan en Lintang. In
1925 bedroeg het totaal aantal leerlingen, Dajaks en Chineezen, ongeveer 1400, van wie on
geveer 400 geheel en al, dus ook wat huisvesting
en onderhoud betreft, ten koste komen van de
missie.
Evena^i elders is ook op Bornóo door de Ka
tholieke missie veel zorg gewijd aan ziekenver
pleging, hier dus vooral weer onder Chineezen en
Dajaks. Aanvankelijk konden de missionarissen
ten behoeve van de zieken weinig meer doen dan
medicijn verstrekken; zoodra echter de liefde
zusters zich in het missiegebied hadden geves
tigd, werd de arbeid der ziekenverpleging goed
tor hand genomen. In 1908 opende te Singka
wang do officier van gezondheid een kleine volksklirïiek, waar de zusters de zieken gingen ver
plegen en ook de zorg voor do huishouding op
zich namen. Later is deze kliniek opgehoven;
toen werden de zieken onderdak gebracht bij de
zusters zelf, eerst in een schuur op het erf, daarna
(in 1910) in een klein ziekenhuis, dat al heel
spoedig te klein werd. De missie vroeg toen steun
bij de Regeering voor oprichting van een zieken
huis der lo klasse; wel kon de gevraagde steun
niet worden verleend, maar de Regeering ver
leende toch subsidie voor een ziekenhuis 2e
klasse. Het gevolg is geweest, dat een mooie
inrichting tot stand kwam, welke naar lichaam
on ziel zeer veel goed kan doen voor de inwoners
van Singkawang en omgelegen landen.
Met grooten lof moge hier ook melding wor
den gemaakt van het werk der zusters onder do
melaatschen. Bij de komst der missie waren deze
boklagenswaardige patiënten eigenlijk geheel en
ui aan hun lot overgelaten. Met bedelen en een
beetje kleinhandel moesten zij trachten zich het
noodige levensonderhoud te verschaffen. Een
afzonderlijke wyk was hun niet aangewezen;
min of meer uitgestooten door de maatschappij
sleepten zij hun droef bestaan voort. Do mis
sionarissen hebben zich het lot dezor ongeluk-
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kigen aangetrokken; zij gingen hen bezoeken,
trachtten voor hen kleercn te krijgen en voedsel
van de rijke Chineezen. Voor verzorging was het
noodig, dat zij in een afzonderlijk gedeelte wer
den gehuisvest; daar werden ook andere me
laatschen naar toe gebracht, o.a. uit Pontianak;
daar werd een kerkje voor hen gebouwd; daar
werd door de zorg van de missie aan die armsten
der armen een vleugje van geluk gebracht. Dit
was der missie niet voldoende; zij vroeg hulp aan
de Regeering voor den bouw van betere wo
ningen, voor een afzonderlijk ziekenhuis, voor
een maandelijksche bijdrage in geld voor eiken
verpleegde, opdat men hen behoorlijk afgezon
derd zoude kunnen houden, buiten den omgang
met niet melaatschen. Het gevolg van een en an
der is geweest, dat de geneesheer tegen een maan
delijksche toelage deze zieken kwam bezoeken;
de missie zelf bouwde een groot zusterhuis, zoodat tegenwoordig de melaatschen van eiken land
aard daar vertegenwoordigd, Chineezen, Maleiers,
Dajaks, Madoereezen, eiken dag behoorlijk kun
nen worden verzorgd. Met steun van de Regeering
en hulp van de Cliineesche gemeente is het de
missie mogelijk geworden deze ongelukkigen te
voorzien van hetgeen zij noodig hebben. Groot
is hun aantal gelukkig niet, het gaat de 40 niet
te boven; wel echter zijn er op andere plaatsen
nog melaatschen, die nog niet naar dit oord kon
den worden overgebracht.
In de stad Pontianak en omgeving hebben de
zusters ten bate van zieken zich eerst verdienste
lijk gemaakt door verstrekken van medicijnen
en zoogen. wijkverpleging. In 1921 liet Mgr. Bos
jiaast het zusterhuis twee Chineesche woningen
inrichtcn tot ziekenhuis, de eene helft voor man
nen, de andere voor vrouwen. Daar konden nu
voortaan ernstige zieken worden verpleegd en
daar werden nu ook medicijnen verschaft voor
hen die ze noodig hadden, een en ander onder lei
ding van een gediplomeerde ziekenzuster. Dit
ziekenhuis werd spoedig reeds weer te klein;
toen (1923) deed zich de bijzondere omstandigheid
voor, dat het Gouvernement juist van plan was
een groot stedelijk ziekenhuis op te richten, en
aan de missie voorstelde met den steun van het
Gouvernement dit ziekenhuis te bouwen en te
beheeren. Met beide handen werd het voorstel
aangenomen; zuinigheidshalve werd begonnen
met een ziekenhuis 2e klasse, dat in 1925 vol
tooid is geworden. De zorg er voor werd opge
dragen aan de zusters van Veghel.
Niet alleen in deze ziekeninrichtingen ver
richten dc zusters hun liefdewerk; tot diep in
het binnenland zijn zij getogen, naar Sedjiram
en Benoea Martinus, naar Laham bij Longiram,
om hulp en troost te brengen in het lijden. De
in 1924 afgetreden Resident Prins heeft voor de
Dajaks dc komst bewerkt van een Europeeschen
arts, Dr. Pflugboil, die thans vaste practyk heeft
onder do Dajaks langs de Kapoeas en een zieken
huis te Sanggau. Eens in dc drie of vier maanden
bezoekt hij op zy n tournée’s de stammen langs
de groote rivier; het doel is vooral bestrijding van
de frambocsia.
De Katholieke missie doet ook haar best te
zorgen voor de stoffelijke welvaart van de menschen in haar gebied. Het middel hiertoe is voor
al de aanleg van tuinen. Zoowel in het binnen
land (Sedjiram) als aan de kust (Singkawang,
Sambas) zyn reeds flinke plantages geopend, voor-
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al rubber-, klapper- en gambirtuinen. De land
bouw is een uitmuntend middel om dc bevolking
arbeidzaamheid en spaarzaamheid te loeren.
Welke zijn nu de resultaten, die met het mis
siewerk in dit vicariaat zijn bereikt geworden?
Toen de Capucijncn op Bornéo kwamen, was
het aantal Katholieken ongeveer 400. waar
onder 36 Europeanen. Na twintig jaren, in 1925,
bedroeg hun getal ruim 5.000; bovendien zijn
er ruim 600 catechumenen of doop-lecrlingcn
en twee seminaristen bereiden zich voor op het
priesterschap. Bezwaren van velerlei aard ma
ken den arbeid moeilijk; men denke bijv. slechts
aan de reusachtige afstanden in dit land haast
zonder goede wegen, aan de geringe dichtheid
van de nog dikwijls trekkende bevolking, het
lage peil van ontwikkeling van de Dajaks, de
aardschgezindheid van hen en ook van de Chineezen; men denke aan de verschillende talen
welke er worden gebruikt, men denke bovendien
ook aan machtigen invloed van den Islam.
De missie op Bornéo is met die op Sumatra de
eenige onder Chineezen welke ook werkt door
middel van de school. Het welslagen van dezen
arbeid mag verzekerd worden geacht, daarvoor
zijn Singapore en Penang met hun buitenge
wone resultaten borg. Meer dan elders nog zul
len de missionarissen op Bornéo ook moeten zijn
pioniers van den landbouw, om èn de bevolking
èn de missie zelve op vasten grondslag tot blij
vende welvaart te brengen.
c. Hel Apostolisch Vicariaat der kleine Socndaeilanden, met hoofdzetel te Nilóna (Endé); de
geestelijke verzorging is opgedragen aan de Pa
ters van het Goddelijk woord van Steijl (Gouv.
besl. van 22 Dec. 1913 no. 44 en 17 Mei 1921
no. 1).
Reeds in 1562 vestigden zich twee Portugee
sche missionarissen, die door de berichten van
een scheepspriester omtrent de ontvankelijkheid
voor het geloof van de menschen van Timor en
Flores hadden vernomen, op de Noordkust van
Solor, ter plaatse waar nu het Mohammedaansche Lewajong ligt. Er werden daar een fort, een
klooster, twee kerken en een seminarie gebouwd
en van dit centrum uit verbreidde zich de missie
langs de kust van Solor en Adonare over Oost
en Zuidkust van Flores tot Endé toe. In 1598
waren er 18 staties met meer dan 25.000 Chris
tenen. Toen begonnen vervolgingen van de zijde
der Mohammedanen; velen vielen af, de mees
ten echter bleven trouw, eenige missionarissen
stierven den marteldood.
In 1613 kwam de Oost-Indische Compagnie op
de Kleine So^nda eilanden, veroverde daar o.a.
ook het fort van Solor en verdreef de missiona
rissen. Slechts één, pater Augustino de Magdalena, mocht in Larantoeka blijven. Doch in 1618
was het aantal priesters toch weer tot 18 ge
stegen; Larantoeka was hoofdstatie geworden
en van daar uit werd het missie-ressort, waar
binnen nog wel een 13.000 Christenen woonden,
verspreid over Flores, Solor, Adonare, Roti en
Savoe, bediend. Door de vervolgingen der Mo
hammedanen was het aantal priesters weer ge
slonken tot drie, toen een schip aankwam met
den beroemden Dominikaan Rangel, die als visi
tator op bezoek kwam en twaajf nieuwe mis
sionarissen meebracht. Toch kon in dien tyd het
missiewerk geen groote vlucht nemen; de Hol
landers verdreven de Portugeesche priesters van

Endé, veroverden Koepang, waar destijds (1040)
nog tien missionarissen werkten, en wilden op
Timor het Protestantisme invoeren. Dit ging
niet gemakkelijk, althans Van de Velde be
klaagde zich over „de superstiticuse genegentliijt” der Christenen voor hunne missionarissen
en hunnen godsdienst. Hij zond den predikant
Van den Broek naar Timor, omdat hij op Solor
volstrekt geen resultaat kon verwerven. Toen
nu aldus Koepang voor hen verloren ging togen
de missionarissen naar middcn-Timor en naar
Dilhy.
Met het begin der 18e eeuw begint de periode
van haast algeheel verval; de voortdurende vij
andelijkheden van de O. I. C., vermindering van
Portugals koloniale macht, ook vermindering
van geloofsijver, waren de voornaamste oorzaken.
In de 19e eeuw waren er nog drie missionarissen
op Timor; Flores, Larantoeka werden slechts
sporadisch bezocht en op de meeste plaatsen viel
de gekerstende bevolking weer geheel tot het
heidendom terug; zelfs te Larantoeka deden
alleen nog enkele verbasterde uiterlijke vormen
denken aan het Christendom aldaar van weleer.
Gedurende vele jaren had de O. I. C. overigens
weinig belangstelling voor de kleine Soenda-eilanden aan den dag gelegd; eerst in het midden
van de 19e eeuw deed het Gouvernement op
nieuw aanspraken gelden. In 1859 kwam het
tractaat van Lissabon tot stand, waarbij Flores
en omliggende eilandjes door Portugal aan Ne
derland werden afgestaan en voor Timor een
grensregeling werd getroffen. Bij deze overgave
bedong de Portugeesche regeering, dat de Hol
landers den Katholieken godsdienst zouden
eerbiedigen en voor de noodige missionarissen
zouden zorg dragen.
De eersten dezer kwamen in 1800 aan te Larantoeka; twee jaren later namen de Jezuïeten,
die reeds elders in den archipel werkzaam waren,
ook dit deel der Indische missie over. Zij waren
echter te gering in aantal om de i 9000 grootendeels tot het heidendom teruggevallenen op
nieuw in den godsdienst te onderrichten. Het
klimaat was ongunstig, de verpleging onvoldoen
de en reeds spoedig bezweken eenigc missionaris
sen, terwijl anderen moesten repatrieeren. Hot
succes was begrijpelijkerwijze slechts gering.
Toch gelukte het een school met internaat en een
ambachtsschool te openen, en toen nu in 1879
ook nog de zusters van Heijthuizen te Larantoe
ka kwamen en een internaat voor meisjes sticht
ten, kwam er een keer ten goede en werd dc toe
stand gaandeweg al beter.
Bepaalde het onderwijs zich aanvankelijk tot
onderricht in catechismus, huishoudelijke be
zigheden en huisvlijt (kantknoopen, weven en
vlechten), Jater kwamen gewone vakken van
lager onderwijs, als lezen, schrijven, rekenen en
zingen op het program. In 1881 kon worden be
gonnen met godsdienstonderricht voor vrouwen
en volwassen meisjes uit de kampongs, hetwelk
spoedig dagelijks door een zestigtal werd ge
volgd. Niettemin heeft dc missie menig moeilijk
jaar moeten doormaken; in 1883 was er hon
gersnood door mislukken van het gewas, tien
jaren later heerschte er een cholera-epidemie;
haast erger nog waren de voortdurende bloedige
twisten tusschen strand- en bergbewoners, me
nige nacht werd in groote onrust doorgebracht.
Meer dan cens lag een oorlogsbodem op de reede
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voor anker, om in geval van nood de zusters in
veiligheid te brengen; ook zond het Gouverne
ment militairen ter bescherming.
Nieuwe staties werden in den loop der jaren
gevestigd; zoo in 1872 te Maoemóre in Midden
Flores, in 1883 te Atapoepoc op Timor, in IS89
op Soemba, doch door gebrek aan personeel
moest do laatste na vijf jaren weer worden opge
heven. In denzclfden tijd ongeveer werd een
begin gemaakt met het missie-werk onder de be
woners van Flores in de omgeving van Roeteng
en naar het- Oosten op het eiland Lomblèn te
Lamaléra. Door gebrek aan personeel was in
den aan vang het succes slechts gering en in de
jaren 1888—1907 bleef dan ook het aantal Chris
tenen vrijwel stationnair (± 18.000). Na 1907
echter komt een tijdperk van opbloei. Hiertoe
droegen verschillende factoren bij: invloed van
het weder herlevende Christendom, dat eertijds
door de Portugeezen was gevestigd; hulp van
Inlandsche leerkrachten, die op de missie-scholen
waren gevormd; intensieve bemoeienissen van het
bestuur, waardoor orde en veiligheid aanmer
kelijk werden verhoogd en aanraking werd ver
kregen met vóór dien tijd ontoegankelijke volks
stammen; betere verkeerswegen; de schoolregeling van 1913, welke het mogelijk maakte het
volksonderwijs uit te breiden over het geheele
missiegebied en de zorg voor het onderwijs, on
der controle van het Gouvernement, wettelijk
aan de missie toe te vertrouwen. De gevolgen
bleven niet uit; het aantal Christenen nam in
1907 toe met 650 zielen, in 1908 met 1400, in
1910 met 3000. Bij dezen snellen groei was het
voor de Jezuïeten niet langer mogelijk om vol
doende personeel ter beschikking te stellen.
Daarom werd gaarne de hulp aanvaard van de
Missiecongregatie van Stoijl, al was het inder
daad een offer om dit zooveel belovende terrein
van arbeid aan anderen af te staan.
In 1912 arriveerde do eerste missionaris der
juist genoemde congregatie op Timor en het vol
gende jaar werd de geheele missie der Kleine
Soenda eilanden als afzonderlijke Apost. Pre
fectuur afgescheiden van hot Vicariaat van Ba
tavia. Pater Noyen, die in 1911 het missiehuis
te Uden had opgericht, werd de eerste Apost.
Prefcot. Tot 1920 bleven do Jezuïeten nog hunne
hulp verlcenen; in genoemd jaar werden de laatsten hunner afgelost. Vooral ten gevolge van den
wereldoorlog was er gebrek aan missionarissen
geweest, doch ondanks deze ongunstige om
standigheid was onder de leiding van Pater Noyen
de missie zich goed blijven ontwikkelen. De
hoofdzetol was verlegd van Larantoeka naar
Ndona bij Endó, vanwaar het verkeer met de
overige missiestaties en met Java en Europa
gemakkelijker was; bovendien kwam aldus bij
Endó een bolwerk tegen het van daar het binnen
land indringende Mohammedanisme. Nieuwe,
vaste staties werden voorts gevestigd te Roeteng—
in Manggarai (West Flores); te Badjaj\ya_en
Todo-Bèloo in JJgada (Midden Flores); te Djopoe
(MÏ'Böekaria in Tanahkoenoe-lima; Ili, Pagaen..
N6Ia in het gebied van Maocmére; Lamaléra op
het eil. Lomblèn en te Tbebaki en Haliloelik op
Timor. De laatstbedoelde post werd wegens haar
centrale ligging de hoofdstatie voor het eil. Ti
mor. Van de hoofdstatics uit worden verschil
lende posten en kerkjes opgericht en toezicht
uitgeoofond op do volksscholen. Ook werd na
Supplement.
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herhaald verzoek, ondanks Art. 123 R. R-, toegostaan do Katholieke Inlanders op Soemba op
dienstreizen te bezoeken.
In het jaar 1922, toen Mgr. Noyen reeds was
overleden, werd de prefectuur verheven tot
Apostolisch Vicariaat; pater Arnoldus Verstraelen werd de eerste Apost. Vicaris. De ontwikke
ling der missie nam steeds toe en in nog sneller
tempo dan voorheen, zoowel extensief als in
tensief.
In 1918 en 1925 bedroeg het aantal Christenen
resp. 45.544 en 89.379; het aantal priesters,
12 en 45, en het getal der doopsels 6219 en 14.241.
Vooral in het gebied van Maoemére en Laran
toeka (resp. Midd. en Oost Flores), waar de mis
sie het langst werkzaam is geweest, is de voor
uitgang opmerkelijk; de bevolking van geheele
landstreken is hier tegenwoordig Katholiek, zoodat men er den indruk krijgt in een R. K. land
te zijn. In het Westelijk deel van Flores gaan de
vorderingen nog in langzaam tempo, maar toch
zijn de resultaten bevredigend. Vooral de ou
deren van jaren willen zich niet bekeeren, maar
zij hebben genoeg vertrouwen gekregen in de
missionarissen om hun kinderen te laten deel
nemen aan het catechismus-onderwijs en zich
niet te verzetten tegen hun doopsel. Ook de hei
denen beschouwen in de meeste streken den
missionaris als hun vriend en, vader en zien hem
gaarne in hun dorp komenC/fi ■T'ic
Enkele teekenen, welke wijzen op een ijverig
Christelijk leven der bekeerden, zijn het veel
vuldig ontvangen der H. LI. Sacramenten en de
offervaardigheid ter wille van het geloof. Voor
oprichting en onderhoud der kerken worden ar
beidskrachten en materialen (inlandsche) gaarne
geleverd en bovendien ook gelden saamgebracht.
Zoo hebben bijv. de inwoners van Néla en Ili hun
kerk voor het grootste gedeelte op eigen kosten
gebouwd, niettegenstaande zij heel eenvoudige,
arme lieden zijn.
Ook in deze missie zijn het vooral onderwijs en
school geweest, waaraan de bloei kan worden toe
geschreven. Op alle belangrijke punten werden
scholen opgericht, welke geregeld van de hoofd
statie uit worden geïnspecteerd; bij deze in
specties worden dan tevens de omliggende dor
pen bezocht. Zoo vormt elke school een centrum
van missie-werk. In 1925 waren er op Flores
144 volksscholen met 242 onderwijzers en 11.918
leerlingen; op Timor 26 volksscholen met 40 on
derwijzers en 1705 leerlingen; bovendien op Flo
res 5 standaard8ckolen met 12 onderwijzers en
359 leerlingen, 3 normaalcursussen met 5 on
derwijzers en 106 kweekelingen, 2 zusterscholen
met 12 leerkrachten en 408 leerlingen en 2 huishoudcursussen voor oudere meisjes; op Timor
1 standaardschool met 4 onderwijzers en 93 leer
lingen en een zusterschool met huishoudcursus.
Den len Juli 1925 werd te Endó een schakelschool
geopend met 30 leerlingen, een Hollandsch-Inlandsche school welke voortbouwt op het uitge
breid volkssohool-onderwys en toegang geeft tot
het Mulo-onderwys en verdere opleiding.
Van zeer bijzonderen invloed is het Christendom
op do verheffing van de vrouw. De heidenen in
deze stroken beschouwen dochters als arbeids
kracht on kostbare koopwaar; de gevolgen hier
van blijken reeds by het sohoolbezoek. In Maoggarai, waar betrekkelyk heel weinig Christèrtth#
zyn, is van 1091 scholieren het aantal meisjóB Si ;
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in het gebied van Endé en Ngada zijn de verhou
dingen reeds gunstiger en in de districten van
Maoemére en Larantoeka zijn er op resp. 2591
en 19S5 scholieren 1204 en G02 meisjes.
Op de volksscholen, welke slechts drie klassen
tellen, wordt onderwijs gegeven in lezen, schrij
ven en rekenen met Maleisch als voertaal, welke
taal ook gebruikt wordt bij het godsdienston
derwijs op deze scholen: buiten de school wordt
bij godsdienstonderwijs de eigen taal van het
land gebruikt. Is dit soort school doorloopen, dan
keeren de leerlingen tot het gewone kampoengleven terug, behalve zij die opgenomen worden
in de internaten (standaardschool) om daar ver
dere opleiding te ontvangen.
In den laatsten tijd zijn twee nieuwe internaten
geopend voor jongens, te Ndona en tc Todo-Bèloe, en twee voor meisjes, te Ndona en te Lahoeroes; het internaat voor jongens op Timor
is van Lalioeroes overgebracht naar Haliloelik.
Er zijn in totaal ± 500 jongens en 400 meisjes in
opgenomen. Dan zijn er normaal-cursussen voor
Inl. onderwijzers te Ndona, Larantoeka en Léla,
met
100 leerlingen. In 1923 werd een begin ge
maakt met een seminarie tot opleiding van een
Inlandschen Clerus, hetwelk 8 leerlingen telt.
Op het programma staat nog een ambachts
school en een Holl.-Inl. school voor Endé;
theoretischen practisch ambachtsonderwijs wordt
door de broeders reeds gegeven te Larantoeka,
Ndona en Haliloelik.
Het onderwijs aan de meisjes is sedert April
1925 geheel in handen van de missiezusters van
Steijl; in 1923 was reeds bij gemeenschappelijk
overleg besloten, dat zij het werk op Flores van
de Franciscanessen van Heijthuyzen zouden over
nemen, doch het duurde nog een paar jaren vóór
er voldoende geschikte krachten konden worden
uitgezonden en de Franciscanessen zich naar
Java konden terugtrekken. De zusters van Steijl
hadden eerder, in 1917, klooster en school te
Léla, Zuidkust van Midden Flores, overgenomen
van de liefdezusters van Tilburg, welke laatsten
haren arbeid begonnen te Maoemére met een
meisjes-internaat, hetwelk overgebracht werd
naar Léla omdat te Maoemére het klimaat on
gezond was. De leerlingen, dochters van districts- en dorpshoofden en andere voorname fa
milies, ontvangen een opleiding welke haar in
staat stolt later degelijke, godsdienstige huis
vrouwen te worden. Het onderricht is gratis; daar
er ± 130 interne en dr 100 externe meisjes zijn,
en slechts een kleine financieele steun uit de
landschapskas wordt ontvangen, zijn de kosten
voor de missie aanzienlijk. Tot 1917 werd het on
derwijs in alle vakken er gegeven in het Sika’sch;
daar echter de gouvernementsscholen het Ma
leisch als voertaal bezigen, zoo is dit de taal ge
worden waarvan meer ontwikkelden zich gaarne
bedienen, waarom de zusters ook het Maleisch
als voertaal bij het onderwijs gingen bezigen,
echter in een Maleische afdeeling naast een Sikaneesche. De eerste afdeeling heeft 6 klassen en
is voor de interne leerlingen, de tweede 4 klassen
bestemd voor de externen.
Wanneer de interne leerlingen de zes leerjaren
hebben doorloopen, kunnen zij nog gedurende een
óf twee jaren een huishoudcursus volgen. Na
tuurlijk doorloopen niet alle leerlingen alle zes
leerjaren; meisjes, die reeds bijna volwassen zijn
als'zij onder de leiding der zusters komen, blijven

in den regel korter. Het gebeurt dikwijls, vooral
onder de betere standen, dat een jonge man zijn
aanstaande vrouw bij de zusters brengt, om vóór
haar huwelijk nog het allernoodzakelijkste te loe
ren, zoodat zij in ontwikkeling niet geheel en al bij
den man achterblijft. Ook de meest aanzienlijken
uit de lnlandsche bevolking, zooals bijv. de
radja’s, sturen hun dochters naar dit internaat,
waar zij geheel als de anderen worden opgevoed.
De vruchten van de opvoeding door de zusters
zijn nog niet volkomen te beoordeelen, daarvoor
bestaat de school nog niet lang genoeg; doch wel
kan thans reeds worden gezegd, dat er het beste
van mag worden verwacht.
De externe leerlingen zijn meestal arme kinde
ren, die in schamele kleeding en dikwijls met hon
ger ter school komen, sommigen harer na een wan
deling van een of een paar uren door de branden
de zon; ook aan deze meisjes beleven de zusters
veel voldoening, inzonderheid het geluk van een
doop- of communiedag.
Ongeveer tweehonderd meisjes, die de school
reeds verlieten, hebben zich aaneengesloten in
een godsdienstige vereeniging, welke onder lei
ding staat van de zusters en van een missionaris.
Deze meisjes wonen twee maal per week de H. Mis
en het catechismus-onderricht bij.
In de onderafdeeling Maoemére is in elke kampoeng van eenig belang een volksschool onder lei
ding der missie, waar jongens en meisjes in het
Maleisch leeren lezen en schrijven, rekenen, zin
gen, enz. Deze scholen worden gecontroleerd door
een missionaris-schoolopziener, die godsdienst
onderwijs geeft in de landstaal, bijgestaan door
speciaal daarvoor opgeleide catechisten. De ge
wone vakken worden onderwezen door Inl. goeroe’s, die hun opleiding zelf weer ontvingen te
Léla, Ndona, Endé of Larantoeka; de mecsten
hunner bezitten het diploma voor hulponderwij
zer.
De groei van het volksonderwijs blijkt uit de
volgende getallen: in 1918 waren er (53 scholen
met 6023 leerlingen en 139 Inl. onderwijzers; in
1926 190 scholen met 16.457 leerlingen en 290
Inl. onderwijzers; de internaten zijn hierbij medegeteld.
In de Westelijke helft van Flores is de vooruit
gang minder, hetgeen deels is toe te schrijven aan
meer bedrijvigheid en ook tegenwerking van Mo
hammedanen. Deze trekken als handelaars door
bet land en trachten tegelijkertijd den Islam in
gang te doen vinden onder de heidenen. In ont
wikkeling en beschaving staan zij boven deze,
wat hun eenig aanzien en overwicht verschaft; de
overgang tot den Islam gaat zeer gemakkelijk
door het oppervlakkige van de eischen en de rui
me concessies tegenover oude instellingen, tenge
volge waarvan de Moslimsche propaganda niet
zonder resultaat blijft. Had nu de missie voldoen
de middelen om meer catechisten op te leiden en
te onderhouden, dan zoude zij grootere actie hier
tegenover kunnen stellen; doch al ontvangen ook
de catechisten slechts weinig salaris (van / 10 tot
/ 30 per maand), toch ontbreken te eencnmale de
middelen om hun aantal eenigszins noemens
waard uit te breiden, en de missionaris alleen kan
onmogelijk al het werk af, daarvoor is het gebied
dat hij heeft te bedienen veel te groot. Hij bezoekt
op geregelde rondreizen de verschillende dorpen,
onderricht de menschen, stelt ze in de gelegenheid
weer eens de H. Mis bij te wonen en de H.H. Sacra-
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menten te ontvangen, maar dan moet er verder
een catechist in het dorp verblijf houden, om de
Christelijke leer verder in te prenten, de noodzakelijkc gebeden te loeren, de menschen te vereenigen in liet kerkje, enz. Ook moeten deze catechis
ten aan don missionaris, bij diens komst in het
dorp, verslag uitbrengen over hetgeen sedert het
voorgaande bezoek is voorgevallen.
Van den bloei van het Christelijk leven in meni
ge gemeente getuigen de mannen-confrerie’s en
de Maria-congregaties. Ook het sociale vereenigingslevcn deed hier zijn intrede, door de oprich
ting van den Katholieken Kleine-Soenda-bond,
welke als een tegenwicht kan worden beschouwd
van het Timor-verbond, dat via Makassar werd
geïmporteerd, op neutralen grondslag Steunt en
georiënteerd is naar de zijde van het bolsjewisme.
Voor den Kleine-Soenda-bond, die een groot aan
tal leden telt, was de oprichting van een eigen or
gaan, de Bintang-Timoer, een belangrijke ge
beurtenis; dit eerste eigen blad in het vicariaat
der Kleine Soenda-eilanden, verschijnt in het Maleisch en had al aanstonds bij zijn verschijning
een drieduizend abonné’s.
Evenals elders maken natuurlijk ook hier de
zusters bij hare rondgangen door de kampoengs
zich verdienstelijk door verpleging van zieken en
het doopen van stervenden. Op iedere statie is een
missie-apotheek, waaruit medicijnen worden ver
strekt.
Het vicariaat der Kleine Soenda eilanden om
vat het oudste missiegebied in den Indischen ar
chipel. Vóór de splitsing heeft hier het grootste
aantal missionarissen gearbeid, en hier is dan ook
het veld van den grootsten oogst. Flores belooft
binnen kort een overwegend katholiek eiland te
worden en ook op Timor zijn belangrijke resulta
ten te verwachten. Ofschoon het missiegebied
zich thans nog niet uitstrekt over Bali^zoo blijft
toch de hoop dat ook op dit eiland het missiewerk
een aan vang zal kunnen nemen.
d. De Apostolische Prefectuur van Padang met
hoofdzetel te Pa.dang^ om vattende de gewesten
Sumatra’s Westkust, Tapanocli, Oostkust van
Sumatra en Atjèh en Onderhoorigheden, bene
vens Indragiri (Res. Riouw en Onderhoorighe
den); de geestelijke verzorging is opgedragen aan
de Paters Minderbroeders Capucijnen van de
Ned. Provincie (Gouv. Besl. van 6 Januari 1925,
no. 22).
e. De Apostolische Prefectuur van Ben koelen
met hoofdzetel te Benkoelen, omvattende de
gewesten Benkoelen, Lampoengschc Districten,
Palembang en Djambi; de geestelijke verzorging
is opgedragen aan de Priesters van het Heilig
Hart (Gouv. Besl. van 8 October 1924, no. 21),
/. De Apostolische Prefectuur van Bang ka. Billiton en den Biouw-Archipel met hoofdzetel te
Sambong (bij Pangkalpinang, Bangka), omvat
tende de gewesten Riouw en Onderhoorigheden
(met uitzondering van Indragiri), Bangka en On
derhoorigheden en Billiton; de geestelijke verzor
ging is opgedragen aan de Paters Missionarissen
van de II. Harten te Ginneken (Gouv. Besl. van 9
September 1924, no. 7).
Een algemeen overzicht van de missioneering
van Sumatra, waarvan het begin eigenlijk reeds
dateert van den tijd der Portugeezen aldaar, mo
ge hier voorafgaan aan de afzonderlijke behande
ling dér genoemde prefecturen. In de 16e eeuw be

gonnen Portugeeschc priesters op Sumatra met
de verkondiging van het Evangelie en het rijk
van Atjèh werd gedeeltelijk voor het katholieke
geloof gewonnen, zij het niet zonder lijden, getui
ge de bloedige vervolgingen in 15G5 en in 1038.
Twee Carmelieten, P. Dionysius, oud cosmograaf
van den koning van Portugal, en Br. Redemptus
stierven den marteldood; in 1900 werden beiden
door Leo XIII de eer der altaren waardig gekeurd.
Na de komst der Compagnie op Sumatra ver
dween aldaar langzamerhand het katholicisme
geheel en al. De missionarissen, die twee en een
halve eeuw later op Sumatra kwamen, konden
van de vroegere resultaten ook zelfs geen spoor
meer ontdekken. Toen in 1808 de Apostolische
Prefectuur van Batavia werd opgericht kon voorloopig aan bekeering van Sumatra niet worden
gedacht. In 1830 landden twee Fransche missio
narissen der „Missions étrangères” op Nias, waar
zij, volgens sommigen door vergiftiging, om het
leven kwamen. Vier jaren later verschenen we
derom twee Fransche priesters te Padang, met
het plan naar Nias te gaan, welk eiland destijds
kerkelijk onder Siam ressorteerde; hun verblijf in
deze streken scheen der Regeering niet aange
naam te zijn, waarom zij in 1835 Sumatra weer
verlieten.
In 1838 stichtte de Apostolische Prefect van
Batavia een statie te Padang, welke door Hollandsche seculiere priesters werd bediend tot
1871, in welk jaar aldaar de eerste Jezuïeten-missionarissen kwamen. Een tweede statie werd ge
sticht te Soengaiselan op Bangka in 1853; dit was
de eerste missie-post in Ned.-Indië onder een nietEuropeesche bevolking. De aanleiding er toe was
gelegen in een verzoek van een katholieken Chineeschen dokter, die een vijftigtal Chineezen had
bekeerd en om een priester vroeg om hen te doo
pen. In 1885 telde deze statie 340 zielen, maar in
1898 moest zij wrorden opgeheven, omdat er ón
mogelijk het voor de vlottende bevolking benoodigde aantal priesters voor beschikbaar gesteld
kon worden. In 1913 is zij weder herrezen, toen de
Capucijnen zich er vestigden.
De derde statie op Sumatra en omliggende ei
landen werd gevestigd te Koetaradja in 1873; op
de vermelding van dit feit moge aanstonds een
eeresaluut volgen aan den zoo populair geworden
pastoor Verbraak (zie Deel IV, pag. 529), die 33
jaren deze militaire static bediende en door zijn
toe wij ding en opoffering de dankbaarheid en
hoogachting verwierf van ieder die hem kende.
In 1879 volgde de oprichting van de statie Médan,_. welke echter wegens nijpend gebrek aan
priesters bij tusschenpoozen onbezet bleef; in
datzelfde jaar werd de eerste static onder de Inlandsehe bevolking opgericht te Tandjoengsakti
in Benkoelen.
In het jaar 1885 vestigden zich te Padang de
Zusters van O. L. Vr.-Moeder van Barmhartig
heid uit Tilburg, wier hulp den missionaris tot een
onmisbaren steun is gew'orden voor de opvoeding
en het onderwijs der vrouwelijke jeugd. Onder
hare leiding staat het Vincentius-weeshuis, ge
sticht in 1902, wraar jongens worden verpleegd tot
hun zevende jaar, waarna deze overgaan naar het
R. K. Jongensweeshuis; en voorts een kostschool
voor R. K. meisjes uit den netten stand.
Bij decreet van'30 Juni 1911 werd door do Con
gregatie tot Voortplanting des Geloofs het eiland
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Sumatra afgescheiden van het Apost. Vicariaat
van Batavia en de Apost. Prefectuur van Suma
tra officieel opgericht en toe vertrouwd aan de Capucijncnder Hollandsche Provincie; Mgr. Liberatus Cluts werd benoemd tot prefect (15 Mei 1912).
In Juni 1912 kwamen de eerste Capucijnen te
Padang aan; vijf missionarissen, waaronder de
nieuwe prefect, die reeds eenige jaren op Bornéo
hadden gearbeid, werden naar deze nieuwe pre
fectuur overgeplaatst. Er waren toen op Sumatra,
welks oppervlakte 13 maal die van Nederland be
slaat, slechts vijf R. K. missie-staties. Padang had
twee bijkerken, een te Padangpandjang en een te
Fort de Koek; Koetaradja had een bijkerk te
Öcl?ëïheuë, en ook Médan bezat er een, voor de
Klingaleezen. Tandjoengsakti en Soengaiselan
hadden destijds nog geen bijkerken. De katholie
ke bevolking dezer staties telde toen te zarnen
ruim 4200 zielen. Het laat zich begrijpen, dat de
missionarissen de handen vol werk hadden met de
zorg voor de godsdienstige belangen der verspreid
wonende Europeanen en dus weinig gelegenheid
ook nog te arbeiden onder de Inlandsche bevol
king. Aanvankelijk had de nieuwe prefectuur te
kampen met vele moeilijkheden, doch men slaag
de er toch in om te Padang een jongens weeshuis
op te richten en te Médan een school voor Klinga
leezen. In den omtrek van de statie Tandjoeng
sakti, welke zich begon uit te breiden, verrezen
ook een paar schooltjes en Sambong op Bangka
kreeg eveneens een school.
Na den wereldoorlog stond de Sumatra-missie
op een keerpunt. Bij de Chineezen openbaarde
zich een sterke drang naar ontwikkeling en het
Gouvernement kon onmogelijk zooveel Holl.-Chin. scholen oprichten als noodig waren om aan
dien drang te voldoen ; dus trachtte de missie aan
het verlangen naar onderwijs tegemoet te komen,
natuurlijk mede omdat de oprichting van scholen
een der beste hulpmiddelen is om het geloof te
verbreiden. Zelfs de Bataklanden, waar ingevolge
art. 123 R.R. het katholieke geloof niet mag wor
den verkondigd, vroegen om missionarissen, en er
is van daar uit een request aan den GouverneurGeneraal gezonden met verzoek om er de katho
lieke priesters toe te laten.
Het was in het begin van bedoelden opbloei,
toen haar eerste prefect aan de missie ontviel;
Mgr. Cluts, die op een vormreis naar de Lampoengsche districten was, overleed op reis aan
boord, 23 April 1921. Tot zijn opvolger werd be
noemd Mgr. Mathias Brans. Tijdens diens bestuur
heeft de prefectuur belangrijke vorderingen ge
maakt, vooral op het gebied van onderwijs, waar
toe ook de zusters veel hebben bijgedragen. Te
Padang en Médan belastten zich de fraters van
Tilburg met de vorming der mannelijke jeugd.
De moeilijkheden, voortvloeiende uit de groote
uitgestrektheid dezer prefectuur, bleven veel zorg
geven; het gevolg hiervan is geweest dat het ei
land Sumatra door de Congregatie tot voortplan
ting des geloofs, bij decreet van 15 Dec. 1923
werd verdeeld in drie afzonderlijke prefecturen,
zooals boven onder d. e en / reeds is aangegeven.
De oude prefectuur van Sumatra telde ten tijde
van de verdeeling 9 hoofdstaties met 21 bijstaties.
Tegenwoordig omvat de Apost. Prefectuur Pa
dang de ondervolgende staties:
1°. Padang, residentie van den Prefect, waar
onder Sumatra’s Westkust en Tapanoeli ressor-

teeren. Van de weeshuizen in de hoofdplaats is
boven reeds met een enkel woord melding ge
maakt. Reeds in 1912 begonnen de zusters van
Tilburg er met een fröbelschool, een dagschool
voor meisjes en een opleiding voor onderwijzeres
sen. In 1920 kwam een iïoll.-Chin. meisjesschool
tot stand; bijna alle leerlingen, die gedurende
eenigen tijd deze school hebben bezocht, vragen
katholiek gedoopt te worden, waartoe hare ou
ders meestal zonder eenig bezwaar toestemming
verleenen. Onder de vier scholen, welke thans de
leiding der zusters hebben is ook een Mulo-school.
Voor de vorming van de mannelijke jeugd kon
eerst in de laatste jaren iets worden gedaan. In
1922 werd op zeer bescheiden voet d? eerste jon
gensschool geopend; hoewel er geen propaganda
voor was gemaakt, meldden zich aanstonds bij de
opening meer dan 100 leerlingen aan. Een jaar la
ter begonnen de fraters een school met drie klas
sen, die echter veel te klein bleek, waarom afzon
derlijke cursussen of sch.olen werden geopend
voor de Europeesche en voor de Chineesche jon
gens.
2°. Belantoeng (bij Padang), welke nu zelf
standige statie tot voor kort met Padang was ver
bonden.
3°. Sawahloento; in 1921 werd in dit mijn
stadje een kleine school geopend, welke nu door
ongeveer 150 kinderen wordt bezocht. De zusters
van het St. Lucia-gesticht te Bennebroek hebben
zich in 1925 op deze statie gevestigd. Sawahloento
heeft een eigen kerkje.
4°. Pajakoemboeh, welke statie in 1924 werd
gesticht. Op verzoek van de Chineesche bevolking
besloot de prefect om in deze plaats een school op
te richten.
5°. Médan, opgericht in 1879. De Oostkust van
Sumatra en Indragiri worden van deze statie uit
bezocht. Zij heeft een school voor Chineezcn, on
der leiding der missionarissen en sedert 1923 een
Europ. meisjesschool en een fröbelschool onder de
zusters uit Dongen. In het laatst verloopen jaar
(1925) werd een begin gemaakt met de oprichting
van een R. K. gasthuis door de zorg van de zus
ters van het St. Elisabeth-gesticht uit Breda^en
een jongensschool geopend onder de fraters van
Tilburg. Er is in deze statie een Katholieke Socia
le Bond en ook een Katholieke Politieke Bond.
0°. Petisah (bij Médan), statie voor de Klingaleezen, eerst sedert kort zelfstandig; vóór dien
maakte zij één geheel uit met de statie Médan.
7°. Koetaradja, de Europeanen-statie voor
Atjèh, waaronder als kerkdistrict het geheele ge
west Atjèh en Onderhoorigheden ressorteert. De
arbeid blijft hier in hoofdzaak nog beperkt tot de
zielzorg voor militairen.
De Apost. Prefectuur Benkoelen, welke zich
uitstrekt over drie gewesten van Zuid Sumatra
(zie boven), telt nog slechts één hoofdstatie, nam.
Tandjoengsakti. De missionarissen leiden hier
twee jongensscholen en een meisjesschool; binnen
kort zal er ook een R. K. ziekenhuis verrijzen.
Van de 5 bij-staties is Palèmbang de voornaamste
en bestemd om hoofdstatie te worden.
De Apost. Prefectuur Bangka, Billiton en de
Riouw Archipel omvat de genoemde eilanden
groepen; de bevolking aldaar bestaat voor ± */3
gedeelte (100 op de 350 duizend) uit Chineezcn.
Tot 1919 was Soengaiselan de hoofdstatio; in ge
noemd jaar werd deze verlegd naar Sambong. In
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laatstgenoemde plaats heeft de missie een kerk,
een internaat voor jongens, een Holl.-Chin. en een
Chin. school. Vroeger was de Chineeschc bevol
king meer vlottend dan tegenwoordig; als de
contract-tijd was verstreken verlieten de Chineesche werklieden het eiland Bangka weer, doch
op den duur kwam er toch een blijvende bevol
king van Chineczen.
Voor de vrouwelijke jeugd zorgen in deze pre
fectuur de Arme zusters van het „Goddelijk
Kind” van ^Amsterdam.
Langen tijd was de oude prefectuur van Sumatra een missie voor militairen, inzonderheid
gedurende den Atjèh-oorlog en de eerste jaren
daarna; toen werkten de missionarissen hier ook
bijna uitsluitend onder de Europeanen. Er waren
toen voor het eigenlijke missiewerk ook te weinig
krachten beschikbaar voor dit uitgestrekte ge
bied. Daar komt nog bij dat door Art. 123 R. R.
de heidcnsche bevolking niet overal is te bereiken.
Ook omtrent de Moslims gold nog lang de meening, dat er voor hen weinig of niets valt te doen;
de ondervinding op Java heeft echter geleerd, dat
deze stelling niet houdbaar is.
g. De Apostolische Prefectuur van Celebes met
hoofdzetel te Manado, omvattende de residentie
Manado en het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Gouv. Besl. van 31 Maart 1920 no.
26); de geestelijke verzorging is opgedragen aan
de missionarissen van het Heilige Hart van
Jezus te Tilburg.
De Portugeezen en Spanjaarden waren op hun
ne ontdekkingsreizen steeds vergezeld van eenige
missionarissen, wier taak ook was om zich te wij
den aan belceeringswerk in nieuw ontdekt en
verworven gebied. DePhilippijnen kunnen hiervan
nog als getuigenis worden beschouwd; tot 1898
zijn zij onder Spaansch bestuur gebleven en de
genoemde eilandengroep vormt het eenige
katholieke land in het Oosten.
In het jaar 1526 kwamen de Portugeezen op
Celebes; onder hen bevonden zich ook verschil
lende kloosterlingen. Volgens de overlevering
zoude Franciscus Xavcrius in 1547 het evangelie
hebben gepredikt te Kema en (of) te Manado,
doch de juistheid dezer overlevering wordt door
jongere historici betwijfeld. Niettemin kan worden
aangenomen, dat de bewoners der bedoelde
landstreek later den katholieken godsdienst ge
leerd hebben uit Xaverius’ catechismus en dat
diens ijver en zorg zich hebben uitgestrekt over
de Minahasa; in 1549 verlangt hij, dat de missio
narissen in de Molukken hem zouden schrijven,
welke hunne verwachtingen waren omtrent Cele
bes. Uit oude archieven der Spaansche Francis
canen blijkt, dat in 1548 de generaal der Francis
canen, op verzoek van den koning van Portugal,
een karavaan missionarissen naar Celebes zond.
Deze begonnen hun missiewerk in het rijk van
Soepa, welks vorst na eenigen tijd zich met zijn
gevolg bekeerde tot het katholieke geloof. Maar
het duurde nog tot 1563, eer de Jezuïeten Diogo
Magelhaens en Pero Mascarenghas de eigen
lijke missioneering in de Minahasa zouden be
ginnen. In dat jaar toch trachtte sultan Hairocn
van Ternate de Noordkust van Celebes aan zijn
gezag to onderwerpen, welke onderwerping uit
breiding van het Mohammedaanschc geloof met
zich zoude brengen. De missionarissen verzoch
ten toen den Portugeeschen gouverneur, die een
schip ter kruistocht wilde zenden naar dezelfde
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streken, dat Diogo Magelhaens mocht medegaan,
vooral omdat de bewoners van Noord Celebes
hadden gevraagd om in de katholieke leer te
worden onderwezen. In Manado werden de radja
en 1500 zijner onderdanen gedoopt, in Kaidipan
2000 inboorlingen. Tot 1568 bleef Magelhaens de
Minahasa bezoeken; hoewel nu de bewoners al
daar in grooten getale in het Christendom wenschten opgenomen te worden, kon toch door het
geringe aantal leeraren aan dien wenseh slechts
voor een deel worden voldaan. Na Magelhaens
nam Pero Mascarenghas de geestelijke zorg voor
de Minahasa op zich, tot het jaar 1572. Gedurende
eenige tientallen van jaren kon van verderen
arbeid in deze, zooveel belovende missie niets
komen, wegens den voortdurenden oorlog van
Portugeezen en Spanjaarden tegen Ternate,
waarmede later de Hollanders zich verbonden, én
ook door gebrek aan missionarissen. Na den
moord op sultan Hairoen brak in de Molukken
een algemeen verzet uit tegen de Westerlingen.
De Portugeezen vestigden zich te Tidore, van
waar zij in 1605 weer door de Hollanders werden
verdreven. In 1606 veroverde Spanje (sedert 1580
was het met Portugal vereenigd) deze streken
weer; de Spanjaarden wilden het gebied kerkelijk
vereenigen met de Philippijnen, vooral nadat in
1640 Portugal weder zijn onafhankelijkheid had
herkregen.Doch in 1653 veroverden de Hollanders )
Ternate en Tidore, de laatste steunpunten van
Spanje in de Molukken; de missie-arbeid was dien
tengevolge aldaar niet meer mogelijk. De Moluksehe missie der Sociëteit van Jezus had tot
1610 behoord tot de Portugeesche Ordens-provincie van Goa, daarna tot die van Malabar, on
der jurisdictie van den bisschop van Malaka. De
jaren na 1572 waren voor de nieuw bekeerden in
Manado een tijd van zware beproeving; tot 1617
bleven zij van alle geestelijke hulp verstoken.
Missionarissen, die op Ternate arbeidden, ont
vingen een verzoek om hulp van enkele vorsten
van Celebes; ook vernamen zij dat op vele eilan
den in den omtrek de bevolking nog in het heiden
dom leefde; dus wendden zij zich tot den gouver
neur van Manila, die verlof gaf aan twee missio
narissen en eenige katholieke Inlanders om scheep
te gaan. Deze landden in Las Quemas en kwa
men eenige dagen later van daar te Manado.
Korten tijd later voeren zij naar het rijk van
Cauripa, waar zij aan de kust een ontmoeting
hadden met Mohammedanen van het eiland Tagoelandang: deze doodden Pr. Sebastianus en
voerden den leekebroeder Antonius mede naar
hun eiland, waar hij den marteldood stierf.
In 1611 schonk de gouverneur der Philippij
nen aan de Franciscanen verlof om in geheel Ce
lebes den katholieken godsdienst te verkondi
gen en in 1619 zond hij een pater als gezant naar
Makassar om met den vorst vriendschap te sluiten.
Deze afgezant werd vergezeld door eenige missio
narissen. Sommigen hunner waren achtergebleven
te Manado, waar zij onder de bewoners van het
binnenland het bekeeringswerk weder aanvingen.
Uit hunne verslagen kan blijken dat zij verschil
lende dorpen bezochten; van de daaronder ver
melde namen zyn er thans nog thuis te brengen,
zoo bijv. Kale, Kaskasen, Tomun, Sarranson,
(Kakakasèn, Tomohon, Sarongsong). In Augus
tus 1622 werd Pr. Bias Palomino door de Moha
medanen met pijlschoten gedood; in 1644 werd
bij een opstand Pr. Lorenso Garraldo vermoord
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te Kale, waar men nu .nog zijn graf aanwijst.
Op Siaoe, waar eerst Jezuïeten het evangelie
verkondigden, waren toen ter tijd ook Francis
canen werkzaam, zoo o.a, Pr. Diego de Rojas, die
reeds met Pr. Bias Palomino in Manado had gear
beid. Toen door den strijd met de Hollanders op
Siaoe het’ missiewerk zonder vrucht moest blij
ven, keerde hij naar Manado terug, doch hij over
leed aan de kust, uitgeput door vermoeienissen.
Na 1617 werd de Minahasa gedurende een
aantal jaren geregeld van missionarissen voorzien,
zoodat er steeds een paar werkzaam waren; in
1643 telde men in dit gebied ongeveer 4000 ka
tholieken. In 1644 werd bericht, dat de radja van
Manado tot het Christendom was overgegaan en
ook velen van de aanzienlijken . Doch in 1654
sloten de Minahasische stamhoofden een ver
bond met de Hollanders, die in 1660 de laatste
Spanjaarden verdreven. Daar de O. I. C. in haar
gebied de uitoefening van den katholieken gods
dienst niet gedoogde, was deze politieke veran
dering een ramp voor de missie. De laatste mis
sionaris toen ter tijd in de Minahasa was de Je
zuïet Pr. de Miêdes; eerst in de 19e eeuw kon de
arbeid in dit gebied weder opgevat worden. Op de
Sangi-eilanden bleven de missionarissen langer en
van de Talaoer eil. vertrokken zij eerst in het be
gin van de 18e eeuw, toen ook deze in de macht
der Hollanders waren gekomen. Vele katholieken
zijn later protestant geworden en vormden aldus
een kern van protestantsche gemeenten op Noord
Celebes en omgelegen eilanden vóór de 19e eeuw.
De jongere missie in de Minahasa dateert van
1868. Verschillende Manadoneezen, vooral ook
oud-militairen, die elders tot het katholieke ge
loof waren overgegaan, vonden bij terugkeer in
hun land geen geestelijke hulp. De regeering heeft
steeds erkend, hetgeen door den resident Jellesma aldus werd geformuleerd, zij het dan
eerst na zijn 20-jarige bestuurswerkzaamheid:
„de ± 5000 Roomsehen, die thans in de Mina
hasa zijn, hebben recht op voorziening in hunne
kerkelijke behoeften” J).
In 1853 had op aanvrage van Mgr. P. M.
Vrancken, pastoor C. de Hesselle een dienstreis
mogen ondernemen naar Celebes, de Moluksche
eilanden en de residentie Timor, doch zonder
dat hem toegestaan werd zijn geestelijke zorgen
aan de katholieken aldaar te wijden, fn 1868
verzocht een der katholieken uit de Minahasa
(D. Mandagi uit Dangowan) aan Mgr. Vrancken
om een pastoor voor zijn land, en deze ontving
ook omstreeks dien tijd een brief van den militai
ren commandant van Amboina. met een zelfde
verzoek ten behoeve van”cle katholieke militai
ren. Het gevolg is geweest, dat in 1868 met goed
vinden der Regeering Pastoor J. de Vries met
een dienstreis werd belast. Hij verbleef 2 maanden
in de Minahasa, waar hij de verspreid wonende
katholieken bezocht en bijstond; in dien korten
tijd diende hij 254 doopsels toe, waarvan d: 200
aan kindeien van protestantsche ouders. Naar
aanleiding hiervan zijn klachten en petities inge
komen bij den Gouverneur-Generaal (Mr. Pieter
Mijer); het bestuur van het zendelinggenootschap
in Nederland wendde zich tot den Minister van
Koloniën, een en ander met het doel „het niet*
‘) De Minahassa en eenige andere streken
der Residentie Menado, Amsterdam 1903,
pag. 148.

toelaten der Roomschc missie alhier. ' De G.G,
verklaarde aan Mgr. Vrancken over het voorge
vallene zeer ontevreden te zijn; de Min. van Kol.
antwoordde „dat door de Regeering geen gren
zen getrokken waren ten aanzien van het werk
der verschillende zendelinggenootschappen en
dat de Gouverneur Generaal ongetwijfeld over
wegen zou, wat hem te doen stond.” Het hoofd
bestuur der Protestantsche kerken in lndië keurde
de gemaakte missiereis niet af en Ds. J. Th.
Schuurman verklaarde in den diaconieraad van
Batavia, dat het gebeurde daaraan was toe te
schrijven, dat de zendelingen hunne plichten niet
hadden waargenomen. Zoo kon Mgr. Vrancken
dan ook aan Pastoor de Vries schrijven (dd. 18
Febr. 1869), dat Z. E. de G.G. hem door den Alg.
Secretaris in persoon had doen berichten „dat
gij van de Minahasasche peccadillen ontslagen
zijt”.

De volgende dienstreis naar de Minahasa werd
gemaakt in 1873 door Pastoor G. Metz; na dien
is gedurende eenige jaren eens per jaar zulk een
reis ondernomen door Pa3t. J. van Meurs, die de
missie organiseerde, Inlandsche onderwijzers en
hulpleeraren aansteldc en op 9 dienstreizen 2875
doopsels toediende, aan kinderen en volwassenen,
heidenen en protestanten. In 1880 werd bij het
toestaan der jaarlijksche dienstreis door den
G.G. medegedeeld, dat verdere pogingen der R.K.
geestelijkheid om bekeeringen te maken, althans
in den eersten tijd, niet konden worden toege
laten. Deze beperking was een gevolg van de
actie der Zendingaconferentie van 1874 en van
de jaarvergaderingen van 1S76 en 1877. Mgr. A. C.
Claessens, Apost. Vicaris, betuigde zijn smarte
lijke verwondering aan den G.G. van Lansberge,
doch ontving ten antwoord (14. Juli 1880), dat de
ondervinding aan de Regeering de overtuiging
had geschonken, dat verdere pogingen der R.K.
geestelijken om bekeeringen te maken, aanleiding
zouden geven t'ot ongerechtigheden. Toen bij
Gouv. Besluit van 10 Maart aan de R.K. geeste
lijken jaarlijks twee dienstreizen werden toegestaan op ’s Lands kosten, werd als voorwaarde
gesteld, dat de pastoor „zijn werking overigens
zal beperken tot het werk der bekeering tot lint
Christendom van de aldaar gevestigde heidensche en Mohammcdaansche bevolking, en zich be
paaldelijk zal onthouden van het aanwenden van
pogingen om Inlanders, die reeds tot een of ander
Christelijk kerkgenootschap behooren, of hunne
vrouwen en kinderen, voor het R. Katholieke te
winnen.” Pastoor van Meurs hield zich hieraan
strikt; zelfs liet hij katholieke ouders vóór het
doopen hunner kinderen onder getuigon verklaren,
dat het hUn eigen kinderen waren. Echter, indien
een protestant schriftelijk en onder vermelding
van getuigon had verklaard, geheel uit eigen be
weging katholiek te willen worden zonder eenige
daartoe aangewende poging van de zijde van den
pastoor, dan meende Past. van Meurs zoo iemand
te mogen aannemen, en in Juni 1882 had hij 14
derzulken gedoopt. De Res. van Manado was van
oordeel, dat hij hiermede tegen het Gouv. Besl.
had gehandeld en gaf hem order zijn dienstreis
te staken en naar Manado terug te keeren. Pro
testen baatten niet en na een maand wachten
reisde de pastoor weer naar Java, voorzien van
een door 500 katholieken onderteekend request
aan den G.G. De landvoogd was van oordeel, dat
protestanten die tot de R.K. kerk wildon over-
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gaan eerst door een openbare daad, door schriftclijke verklaring of abjuratie, moesten toonen niet
meer protestant te zijn. In overleg met den
Apost. Vicaris kwam toen, 14 Juni 1.883, het
z.g. „Briefjesbesluit” tot stand, volgens het
welk ieder Inl, Christen in de Res. Manado, Ternate en Amboina. die zijn kerkgenootschap wil
verlaten, daarvan in tegenwoordigheid van twee
getuigen kennis moet geven aan den geestelijke
van zijn kerkgenootschap, met verklaring, dat
hij dit doet uit eigen beweging en zonder aan
zoek, zullende van die verklaring aanstonds en
kosteloos een schriftelijk bewijs worden afge
geven door den geestelijke die haar ontvangt;
geen Inlandsch Christen zal zonder dat bewijs in
een ander kerkgenootschap worden opgenomen.
Deze bepalingen gaven soms aanleiding tot moei
lijkheid, zoo bijv. te Tomohon waar het voorkwram, dat de zendeling op één dag zestig van
zulke bewijzen moest afgeven. De Apost. Vicaris
legde in 1884 de ondervonden bezwaren bloot aan
den C.G., met het gevolg dat in 1886 het briefjesbesluit werd opgeheven, toen vergunning werd
verleend tot vestiging van een pastoor te Manado.
In Juni van laatstgenoemd jaar kwam toen pas
toor B. Mutsaers zich aldaar vestigen. Protes
ten van protestantsche zijde zijn destijds o.a. door
den Minister van Koloniën J. P. Sprenger van
Eijk beantwoord met de woorden: „Alleen wan
neer de protestantsche zending in de Minahasa
een eigen terrein had, zou er sprake van kun
nen zijn, om uit dat terrein een andere zending
te weren. Maar duizenden inlanders behooren tot
de katholieke kerk en de protestantsche zending
heeft er dus geen eigen terrein”.
Het aan pastoor Mutsaers toevertrouwde ge
bied was veel te uitgestrekt voor één man; be
halve voor de overal verspreid wonende katho
lieken en de 34 katholieke gemeenten, had hij
ook nog de zorg voor Ternatc, Amboina en Ban
da, waar hij jaarlijks 6 5. 7 weken toefde. Vooral
te Tomohon en omliggende dorpen nam het
liet aantal katholieken toe; in 1890 waren er
daar reeds i 1500, tegen ± 150 te Manado. Het
was daarom, dat pastoor Mutsaers des Zondags
veelal dienst deed te Tomohon, en dat — toen in
Juni 1889 een twoede pastoor voor de Minahasa
was toegestaan — deze zich ook vooral te Tomo
hon ophield. Deze laatste omstandigheid is aan-.
leiding geweest tot bitter geschrijf; van de zijde
van het gewestelijk bestuur is de zaak zelfs zoo
voorgesteld geworden, alsof de pastoors, en eigen
lijk de Bisschop te Batavia, willens en wetens on
wettig to Tomohon een statie hadden gesticht.
Dit was echter niet het geval. Reeds in Maart
1888 had Mgr. Claessens aan past. Mutsaers op
gedragen om over het toelaton van een tweede
pastoor in de Minahasa, wien dan Tomohon als
standplaats zoude worden aangewozen, het ge
voelen van den resident in te winnen, aangezien
deze toch door de Regcering ter zake zoude wor
den gehoord. De resident (M. C. E. Stakman), die
in 1889 liet bestuur aanvaardde, had tegen het
verblijf van een pastoor te Tomohon, in afwach
ting van de daartoe gevraagde vergunning dor
Regcering, geen bezwaar, zooals kan blijken uit
een medcdeeling in het archief van de pastorie
te Manado. Nu schijnt het, dat Mgr. Claessens, die
toen reeds dikwdjls lijdende was, heeft verzuimd
deze vergunning aan te vragen, althans in het
archief is daarover niets te vinden. Toen in Juli 1
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1889 pastoor A. Bolzius in de Minahasa kwam,
ging deze — die door den resident officieel als
hulppriester te Manado was erkend — terstond
door naar Tomohon, welke plaats hij tot centrum
zijner werkzaamheden maakte. In 1895 werd
hij opgevolgd door pastoor P. A. Wintjes, die na
een kort verblijf te Manado wederom naar Tomohon ging. Daar de resident Jellesma, die in
middels het bestuur van Manado had overgeno
men, op dienstreis was toen pastoor Wintjes ter
hoofdplaats aankwam, kon deze zich niet ver
voegen bij den resident, gelijk kan blijken uit
diens brief van 22 Jan. 1896, waarin hij schrijft:
„Toen de boot hier arriveerde, was ik op dienst
reis. Daardoor heb ik de heeren Pastoors bij hun
ne aankomst niet ontmoet. Er bestond echter
geen reden om den Pastoor van Tomohon niet
tc vergunnen, zijn dienstwerk al aanstonds te
aanvaarden”. Ook pastoor A, van Velzen, die
in 1893 als derde pastoor naar de Minahasa kwam,
insgelijks als hulppriester te Manado, kon aan
stonds doorgaan naar Tomohon, zonder dat het
bestuur daarop eenige aanmerking maakte. Al
dus was door de omstandigheden een toestand
in het leven geroepen, wraartegen verscheidene
jaren lang van bestuurszijde geen enkel bezwaar
werd ingebracht. Toen de Regcering zich om in
lichtingen wendde tot den Apost. Vicaris Mgr.
Luypen, zette deze, 19 Mei 1900, de kwestie uit
een, erkennende dat er zich eenige onregelma
tigheid voordeed, doch er tevens op wijzende, dat
de bestaande toestand geleidelijk aan zich uit de
omstandigheden had ontwikkeld, zoodat noch
het katholieke bestuur, noch het Hoofd van
plaatselijk en het Hoofd van gewestelijk be
stuur er de aandacht op hadden gevestigd. De
Regeering heeft toen verzocht om voortaan zorg
tc dragen, dat iets dergelijks niet meer voor
kwam; zij willigde tevens het verzoek van den
Apost. Vicaris in om den bestaanden toestand
tc wettigen en noodigde den resident van Manado
uit (14 Dec. 1901) om twee pastoors te erkennen
als hulppriester te Tomohon, aan welke uitnoodiging bij besluit van den resident van 14 Jan.
1902 gevolg werd gegeven.
Een nieuwe hulp gewerd de missie den lSen Juli
1898, toen de eerste zes geestelijke zusters, van
het Gezelschap J. M. J. van ’sJBos.oh, te Manado
aankwamen. Ook zij vestigden zich te Tomohon,
met het doel aldaar een Inl. meisjesschool te ope
nen, waartoe mondelinge goedkeuring wras verleend
door den Directeur van O. E. en N. Hot Hoofd
van go westelijk bestuur, aan wien do pastoor van
Manado bij brief van 29 Juli 189S vergunning
vroeg tot oprichting eener R. K. Zusterschool te
Tomohon, gaf echter bij zijn antwroord van S
Aug. d. a. v. bericht, dat plaatsolijke omstan
digheden zich er tegen verzetten, dat echter van
een en ander mcdedeeling zou worden gedaan aan
don G.G. ter nadere beschikking. De G.G., die ter
zake een aangevraagde audiëntie had verleend
aan den Provicaris van Batavia, liet de beslis
sing over aan het gewostelijk bestuurshoofd. Do
toenmaals nieuw benoemde Apost. Vicaris van
Batavia, Mgr. Luypen, wendde pogingen aan bij
den G.G. en in Holland word door middel van
eenige interpellaties in de boidc Kamers der Sta
ten Generaal do zaak bepleit, doch zonder succes;
op 27 November 1903 besliste de resident afwij
zend, en wel om reden, dat de opening der school
ten gevolge zoude hebben, dat vele protestant-
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sche ouders of hunne kinderen tot het katholi
cisme zouden overgaan en zulks om onvoldoende
redenen, en bovendien de school een middelpunt,
zoude worden voor de R. K. kerk, hetgeen in dit
gebied van protestantsche werkzaamheid een ge
vaar kon oplevcren voor de openbare orde en rust.
Resident van Geuns, die den Heer Jcllesma
was opgevolgd, voerde in 1905 over deze aange
legenheid een onderhoud met den Apost.-Vicaris
bij diens eerste vormreis in de Minahasa, waarbij
alle moeilijkheden en bezwaren werden opge
lost. Ook de controleur van Tondano, onder wien
Tomohon ressorteerde, had gunstig geadviseerd
en de Adj. Inspecteur van het Inl. Onderwijs
eveneens. De zaak werd dus opnieuw aanhangig
gemaakt. Na veel geschrijf over cn weer kwam
in 1907 de vergunning voor de zusters, om een
gewone Inl. lagere school te openen te Tomohon,
uitsluitend voor katholieke Inl. meisjes, met de
nadere toevoeging, dat zoo de school of het on
derwijs van karakter veranderde dit aanleiding
zoude geven om de verleende vergunning in te
trekken. Zoo kon dan, na 9 jaren wachten, 4 Nov.
1907 de school worden geopend; zij begon met
108 leerlingen.
Intusschen waren ook andere moeilijkheden
gerezen. In 1902 had Mgr. Luypen aan de Regeering het verzoek gericht tot het doen van een
vormreis naar de Minahasa, ter uitvoering van
een plan van zijn voorganger, waarop in 1896 reeds
goedkeuring was verleend. Thans echter werd het
verzoek geweigerd, omdat werd gevreesd dat de
verschijning van een katholiek bisschop in de
Minahasa de rust en goede orde in gevaar zoude
brengen. Na veel moeite werd ten slotte gedaan
gekregen, dat in 1905 (28 April), zij het dan onder
verschillende restricties, toestemming werd ver
leend. De gevreesde gevolgen deden zich niet
voor; de reis liep af zonder eenige rustverstoring
en zoo ging het ook bij latere vormreizen van den
Apost. Vicaris in 1909, 1914 en 1918.
Zoo waren dan voor de missie de grootste moei
lijkheden overwonnen. In 1905 werd het in 1902
ingediende verzoek bewilligd, om den kath. Inl.
hulpleeraren dezelfde maandelijksche bezoldiging
uit’sLands kas toe te kennen als aan de protestant
sche; gelijke verhooging van bezoldiging werd
in 1914 toegestaan en over gelijke pensioenrege
ling werd in 1920 nog onderhandeld.
In het jaar 1905 kon te Woloan een R. K.
kweekschool voor Inl. onderwijzers worden ge
opend, en bij Gouv.Besluit. van 13 Oct. 1905 werd
toegestaan, dat zich te Woloan een pastoor ves
tigde. Gelijk bekend is, was het onderwijs altijd
een voorwerp geweest van bijzondere zorg voor de
missie, waarvoor groote geldelijke offers werden
gebracht. Pastoor A. van Velzen, die zich sedert
1899 moeite had gegeven voor verbetering van
het gehalte der Inl. onderwijzers, zag in 1914, als
resultaat van zijn arbeid, 25 onderwijzers met
goed gevolg het z.g. subsidie-examen afleggen.
Hij kon toen voor 11 bijzondere katholieke scho
len eenige subsidie van het Gouvernement ont
vangen ; thans is dit getal gestegen tot ongeveer
20. In de kweekschool te Woloan werden den
eersten tijd 20 jongens uit de Minahasa gedurende
vier jaren met Gouvernements-subsidie opge
leid ; sedert 1910 zijn er ook ongeveer een twintig
tal van Flores en nog eenigen van de Kai-eilanden
bijgekoraen. Gemiddeld bedroeg het aantal i 25
per jaar.

Het aantal katholieken was in den loop der
jaren ook gestadig toegenomen, zoodat meer
pastoors dringend noodig werden. In 1906 kwam
de vierde, in 1908 de vijfde en in 1911 de zesde
pastoor; deze laatsten vestigden zich te Woloan
en wijdden zich aan het onderwijs. In 1909 ver
scheen het eerste nummer van een Maleisch
maandblaadje, „Gerédja Katholik”,cn al spoedig
kreeg het een bijlage; ook werd een Maleisch zang
boekje in het licht gegeven en in 1911 een be
knopte Maleische catechismus, welke in 1917
door een uitgebreide werd gevolgd. In 1913 ver
scheen van de hand van pastoor van Velzen,
die ook de juist genoemde uitgaven had bezorgd,
een catechismus in het Tomboeloesch, het door
de katholieken meest gesproken dialect van de
vier inheemsche dialecten der Minahasa.
Tijdens de rustige ontwikkeling van het onder
wijs dreigde in 1909 opnieuw moeilijkheid met
het gewestelijk bestuur. In genoemd jaar diende
de pastoor van Manado een request in ten be
hoeve van de oprichting eener zusterschool te
Manado, waarvoor de resident gunstig was ge
stemd, zoodat het verzoek met gunstig advies
werd doorgezonden naar Batavia. Het behelsde
de volgende verlangens: oprichting eener zusterstichting, welker hoofddoel zoude zijn onderwijs
en opvoeding te verschaffen aan de vrouwelijke
Inl. bevolking, zonder onderscheid van gods
dienstige gezindte; verbinding van een fröbel
school aan het gewone lager onderwijs; het geven
van meer uitgebreid lager onderwijs, van onder
wijs in fraaie en nuttige handwerken, bij geble
ken wenschelijkheid namiddag-lessen aan Europecsche kinderen voor fröbel- en lager onderwijs,
handwerken, muziek en talen, en eindelijk ver
pleging van Europeesche en Inlandsche zieken.
De beantwoording van het request onder
vond vertraging, omdat ter zake van Europ.
onderwijs en ziekenverpleging niet alle benoodigde stukken schijnen te zijn overgelegd. Des
wege werd het verzoekschrift toen gesplitst en
een afzonderlijk request ingediend om vergun
ning tot het geven van onderwijs alleen aan In
landers. Daarop kwam aanstonds de officieele
toestemming. In Febr. 1910 werd met den bouw
der school begonnen, welke het volgende jaar
gereed was. In November 1910 kwamen voor
deze school zes zusters aan; toen nu voor ieder
harer afzonderlijk de vergunning om Inl. onder
wijs te. geven werd aangevraagd aan den inmid
dels nieuw opgetreden resident (van Marle), gaf
deze een weigerend antwoord; de zusters kregen
slechts een toelatingsbewijs voor zes maanden.
Wel bleef het besluit van kracht, waarbij aan de
overste der zusters vergunning was verleend om
een inrichting van onderwijs te openen, doch de
daarby ook verleende toestemming om onder
wijs te geven aan andersdenkenden zoude wor
den ingetrokken en de overige zusters kregen
geen vergunning tot het geven van onderwijs.
Den 15cn December 1910 werd het geven
alleen van Inl. lager onderwijs aan Inl. kinderen
toegestaan, gelijk ook te Tomohon was vergund,
doch geen mulo-., fröbel- en handwerkonderwijs,
dat juist voor Manado was aangevraagd en door
resident van Hengel was toegestaan. Ook nu was
weder het argument, dat zulk onderwijs katho
lieke propaganda beteekende en kwaad bloe c
zoude zetten bij de protest antsche bevolking. De
weigering van den resident had tengevolge, dat
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vele ouders, die voor hunne kinderen reeds toe
lating op de zusterschool hadden gevraagd, be
sloten gezamenlijk te requcsteeren, De pastoor
van Manado wendde zich nogmaals tot den resi
dent, met de vraag of hij genoegen wilde nemen
met een nieuw verzoekschrift; toen hij hierop
geen antwoord mocht ontvangen, stelde hij de
kwestie in handen van den Apost. Vicaris te Ba
tavia, en na eenige onderhandelingen met den
G.G. en met den Minister van Koloniën werd ten
slotte bij besluit van 11 Juli de vergunning van
den Resident van Manado verkregen, gelijk deze
reeds door zijn voorganger was toegezegd. In
Januari 1912 begon toen het eerste schooljaar
met 159 leerlingen, de middagcursus met 34 leer
lingen; thans zijn er op deze zusterschool ruim
400 leerlingen van allerlei landaard en godsdienst.
Voor de zusterschool te Tomohon waren van
den aanvang af ook pogingen aangewend ter wil
le van practische gelijkstelling, wat betreft sub
sidie van het Gouvernement, met andere scholen.
Deze school werd in 1907 geopend en Mei 1908
verzochten de zusters de gewone subsidie voor
een Inl. lagere school te mogen ontvangen. Dit
verzoek bleek niet voor inwilliging vatbaar, om
dat de school slechts katholieke meisjes opnam;
gesubsidieerde scholen moesten voor alle kinde
ren openstaan. Natuurlijk antwoordden de zusters,
dat de beperking omtrent toelating haar was opgedrongen en zij volkomen bereid waren alle kin
deren zonder onderscheid van gezindte op te ne
men. Het kostte toen nog een paar requesten,
eer in 1911 de toezegging werd verkregen, dat
deze aangelegenheid naar de wenschcn der zus
ters zoude worden geregeld; in 1913 volgde de
beschikking omtrent de subsidieering en ander
half jaar later werd de eerste subsidie, ten be
drage van / 290 ontvangen. Inmiddels zijn in den
laatsten tijd geheel nieuwe regelingen omtrent
subsidieering van particulier lager onderwijs in
het leven geroepen (zie Ind. Stb. 1924 no. 68);
voor de residentie Manado zijn deze bepalingen
in werking getreden in 1925 (zie Ind. Stb. 1925
no. 296).
Dc bovengenoemde beperking, dat de zuster
school te Tomohon alleen katholieke kinderen
mocht opnemen, werd na de toekenning der
subsidie toch nog gehandhaafd; doch in 1918
(1 Maart) werd door resident Kroon ook aan dit be
zwaar tegemoetgekomen en aan de zusters vol
ledige vrijheid geschonken tot het geven van
Inl. onderwijs. Ook op het bij herhaling gedane
verzoek om vergunning tot het geven van Hollandsche namiddaglessen voor Inl. kinderen van
alle gezindten, waartoe de zusters van vele zijden
werden aangezocht, is ten slotte gunstig beschikt
geworden. In 1912 zijn te Tomohon zonder geldelykcn steun van hetGouvernement nieuwe school
gebouwen opgericht en in 1917 stichtten de zus
ters mot subsidie van de Regeering een nieuw
ziekenhuis; daarin zijn gedurende do eerste drie
jaren 214 zieken verpleegd, terwijl in de dagelijkscho apotheek-uren ruim 54000 menschen
werden geholpen.
In het jaar 1900 is te Manado en in 1902/1903
te Tomohon een nieuw kerkgebouw opgericht;
deze zijn de eenige kerken met ijzeren geraamte
in de Minahasa; voorts verrezen in deze missie
oen twaalftal houten schoolkerkjes. Het aantal
scholen heeft zich uitgebreid tot 32. Zoo is de
arbeid der missie, ook in dit gebied gestadig voor

uitgegaan, hetgeen ook kan blijken uit de toena
me van het aantal katholieken. Van protestantschc zijde werd het nut van haar werk erkend,
blijkens de woorden van den hulpprediker te
Maoembi, J. ter Hovc: „Ik geloof dat voor de
ontwikkeling der godsdienstige kennis onder
onze gemeente de Roomsche propaganda ook
hare goede zijde heeft, en voof ons en ons perso
neel is zij een heilzame aansporing tot ijver; en
men kan er bijvoegen onder sommige opzichten
een heilzame rem.”
Bij apostolisch schrijven van 19 Nov, 1919
heeft Paus Benedictus XV het eiland Celebcs en
bijbehoorende kleinere eilanden afgescheiden
van het Apost. Vicariaat van Batavia en ver
heven tot Apost. Prefectuur van Celebes, welke
werd toevertrouwd aan de missionarissen van het
Heilige Hart (Tilburg). Spoedig daarop volgde
de benoeming van Pr. Vesters tot Apost. Pre
fect, die 7 Sept. 1920 officieel zijne waardig
heid aanvaardde. De laatste Jezuïeten-missionarissen konden in April 1921 scheep gaan naar
Java.
Mgr. Vesters werd in 1923 belast met het ambt
van Apost. Vicaris der vroegere Duitsche Kolo
nie van Nieuw Pommeren en in Celebes opge
volgd door Mgr. Wal ter, die in 1924 zijn ambt
aanvaardde.
Evenals de paters Jezuïeten hadden gedaan,
concentreerden de missionarissen van het H. Hart
hun krachten vooral op het onderwijs. Door uit
breiding van het aantal priesters werd het mo
gelijk, meer dan tot dusver kon geschieden, ver
schillende dorpen te bezoeken. De kweekschool te
Woloan werd omgevormd tot normaalschool en
omstreeks midden 1924 overgeplaatst naar To
mohon. Daar begon 1 Juli 1924ookeenHoll.-Inl.
school voor jongens, met 242 leerlingen, waarvan
141 intern. Tegelijkertijd werd te Manado een
Holl.-Chin. school geopend met 180 leerlingen.
In het najaar van 1924 kwamen de eerste fraters
van Tilburg te Manado aan; ten getale van 6 zijn
zij belast met het onderwijs aan de juist genoem
de Holl.-Inl. en Holl.-Chin. school, resp. te
Tomohon en te Manado.
Nog een andere stichting, welke van groot be
lang kan worden voor deze missie, kwam in 1924
tot stand, nam. een noviciaat voor ïnlandschc
zusters. Zes Inl. meisjes begonnen 22 Juni 1924
haar proeftijd.
De hoofdstaties dezer prefectuur met vaste
residentie der missionarissen zijn thans: Manado,
standplaats van den Apost. Prefect, Woloan,
Tomohon en Makassar. De statistiek van 1925 ver
meldt 59 bijstaties met ± 13500 Inlandsche en
± 500 Europeescho katholieken, 48 kei ken en
kapellen, 12 priestors en 3 broeders.
Het arbeidsgebied ligt in do Minahasa te
midden eener meerendeels prótcstantsche be
volking, waardoor zich verschillende moeilijk
heden hebben voorgedaan, niet tusschen de Inl.
Christenen onderling, doch moeilijkheden met
bestuursambtenaren, van den aard als kan blij
ken uit het bovenstaande overzicht. Vóór de
overgave dor missie en de uitbreiding van hare
krachten kon niot gedacht worden aan bewerking
der overige gedeelten van Celebes; daar liggen
resultaten voor de toekomst als eenmaal art.
123 R. R. mag worden ingetrokken.
Voor literatuur moge worden verwezen naar
een vervolg-artike) over de Missie op Java',

i
i

r

:

426

... ,

i

I

I

l

i

!

i

:

i

I

BELASTINGEN.

■ BELASTINGEN. Vennootschapsbelasting. De
vennootschapsbelasting (Ind. Stb. 1925 no. 319)
is een belasting op de winst van naamlooze ven
nootschappen en andere vereenigingen. waarbjj
het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandeelen
is verdeeld, coöperatieve vereenigingen en on
derlinge verzekeringsmaatschappijen, die binnen
Nederlandsch-Indië gevestigd zijn, en van de
winst van buiten Nederlandsch-Indië gevestigde
lichamen, voorzoover die is verkregen uit be
drijven binnen Nederlandsch-Indië uitgeoefend,
daar gelegen onroerende goederen of rechten, en
rovalties bedongen bij den overgang van daar
gelegen goederen. Ook vereenigingen en stich
tingen. die een bedrijf uitoefenen dat niet uit
sluitend strekt ter behartiging van een algemeen
maatschappelijk belang, vallen onder de ven
nootschapsbelasting. De winst wordt berekend
naar de resultaten van het afgeloopen boekjaar
of kalenderjaar. In aftrek komen winstuitkeeringen (tantièmes) aan anderen dan commissaris
sen, gecommitteerden, bestuurders of beheerende
vennooten wegens verrichten arbeid toegekend,
voorzoover die niet zijn berekend naar het zuiver
voordeel van het bedrijf. Alle andere winstuitkeeringen, dus zoowel de winstuitkeeringen be
rekend naar de zuivere winst aan het in het be
drijf werkzame personeel als de tantièmes van
directeuren en commissarissen worden niet in
mindering van de winst toegelaten: zie artt. 1
en 5 der ordonnantie. Ter toelichting werd ge
zegd bij de invoering dier ordonnantie (zie Bij
blad no. 10797 jid artt. 3, 4 en 5): „De" winst
waarover de aandeelhouders kunnen beschikken
kan, doch behoeft niet samen te vallen met de
winst welke in en door de organisatie is verkregen
en deze laatste winst behoort in het algemeen de
grondslag te zijn voor de vaststelling van de
daarop rustende belasting,. .. Het ontwerp.. ..
staat op het standpunt, dat ook de tantièmes
welke directie en commissarissen en andere deelgercchtigden in de zuivere winst genieten voor
een zakelijke belasting bij de bron in aanmerking
komen.... Het voor de bestaande vrijstelling
van deze tantièmes, voorzoover zij binnen Nederlandsch-Indië genoten worden (Ind. Stb.
1921 no. 312) aangevoerde motief, dat het tan
tième bij den genieter door de inkomstenbelas
ting wordt getroffen, verliest het zakelijk karak
ter der heffing uit het oog. Het tantième neemt
in dit opzicht geen andere plaats in dan het di
vidend. Ook kan niet als argument dienen dat
het tantième ten opzichte van de aandeelhouders
als bedrijfslast is aan te merken. En zulks te
minder omdat veelal de aandeelhouders een deel
der geheven belasting zullen afwentelen op de
tantièmetrekkers. Het tantième toch wordt be
rekend naar de winst. Dit brengt mede dat de
fiscale lasten, welke op de winst rusten, voor een
deel komen ten laste van de tantièmetrekkers..
Veelvuldig worden echter ook tantièmes uit
gekeerd aan personen, die in het bedrijf werk
zaam zijn en op een goeden gang daarvan min
of meer invloed kunnen uitoefenen, doch die bij
de algemeene en speciaal bij de financieele gestie
van het lichaam geenszins een leidende rol ver
vullen. Zoodanige tantièmes plegen naar de uit
komsten van het bedrijf, waarin die personen
werkzaam zijn, te worden geregeld onafhankelijk
van de zuivere winst, welke door het lichaam
in welks dienst zij zijn, met het bedrijf is behaald.

Het karakter van deze tantièmes, die als een
bedrijfslast van het lichaam kunnen worden aan
gemerkt, welke de behaalde eindresultaten klei
ner doet zijn, doet ze voor aftrek bij de bepaling
van de winst van het lichaam in aanmerking ko
men.
Winstuitkeeringen aan anderen dan tantième
trekkers, b.v. hetgeen de houders van oprichtersbewijzen en winstbewijzen genieten, behooren
mede bij de bron getroffen te worden.”
Aftrek wordt toegelaten van renten van op
genomen gelden, tenzij op grond van het feit
dat die renten on middellijk of middellijk worden
genoten door een of meer personen of lichamen,
die alleen of tezamen onmiddellijk of middellijk
gerechtigd zijn tot meer dan de helft van het
uitgegeven kapitaal, of op grond van andere
omstandigheden moet worden aangenomen, dat
de rechtshandelingen, waarvan de renten het ge
volg zijn, niet zijn in overeenstemming met de
in het bedrijfsleven gebruikelijke wijze van voor
ziening in de behoefte aan gelden (art. 5, 3°).
Ter toelichting werd gezegd: „Weliswaar zal
uit de door het lichaam gedreven zaken niet
alleen gevonden moeten worden de wisselende
vergoeding voor het in die zaken aangewende
aandeelenkapitaal, maar daarenboven de vaste
vergoeding welke aan de eigenaars van het op
genomen kapitaal mo.et worden uitgekeerd; doch
zoo men ook het gedeelte der bruto-winst dat
als vaste rente moet worden uitgekeerd in de be
lasting ging betrekken, zou dit een extra-druk
"beteekenen, welke zwaarder zou zijn naarmate
de aard van het bedrijf vastlegging van een be
langrijk kapitaal, waarin door het uitsehrijven
van obligatieleeningen pleegt te worden voor
zien, eischt.
Gewaakt moet echter worden, dat niet kunst
matig de bruto-winst voor een belangrijk deel
in den vorm van rente op vaste rente dragende
schuld wordt uitgekeerd aan personen of li
chamen, die tevens als aandeelhouders tot de
zuivere winst gerechtigd zijn. Vloeit langs dien
weg winst in de zakken der aandeelhouders, dan
is er alle reden daarvan een gelijke belasting te
vorderen als ook geheven zou zijn, wanneer de
aandeelhouders het meerdere niet in den vorm
eener geldleening hadden verstrekt, maar het
aandeelenkapitaal hadden uitgebreid.”
De belasting is proportioneel en bedraagt 10
percent van de zuivere winst, daaronder begre
pen het zuivere voordeel uit vervreemding van
zaken, die niet voor verkoop bestemd waren, en
in het algemeen elk met zoodanige zaken — al
ware het na staking van het bedrijf — verkregen
voordeel (art. 3).
Waardevermeerdering van de niet voor ver
koop bestemde bestanddeelen van het kapitaal
blijft daarentegen buiten beschouwing, zoolang
die niet door vervreemding van de betrekkelijke
zaken is gerealiseerd.
Geleden verliezen kunnen in mindering wor
den gebracht van de cventueclo winst over de op
het verliesjaar volgende twee jaren (art. 7).
De vennootschappen zijn verplicht een boek
houding te voeren in de Nederlandsche, Maleische of Chineesche taal, doch kunnen van den
directeur van financiën toestemming krijgen de
boekhouding in een andere taal te voeren (art. 13).
Bepalingen omtrent dubbele belasting in Nederlandsch-Indië en elders vindt men in artt.
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9 en 10. Vrijgesteld is hetgeen de vennootschap,
anders dan als houder van aandcelen aan toon
der, geniet als aandeel in de winst van andere in
Nederlandsch-Indië gevestigde of werkzame li
chamen (art. 8), zoowel wanneer die winst wordt
uitgekeerd op aandeelbewijzen en winstbewijzen
als wanneer de vennootschap die winst geniet als
voerende de directie over een ander lichaam.
Over de veelvuldig in Nederlandsch-Indië
voorkomende Indische of Nederlandsclie du lu
imes van buitcnlandsche holding-maatschappijen
zegt dc toelichting: „Volgens de Indische agra
rische en mijnwetgeving zijn elders dan in Ne
derland of in Indië gevestigde lichamen uit
gesloten van het recht om als erfpachter van
domeingronden of als houder van mijnvergun
ningen of mijnconcessies op te treden.... Het
recht op de gronden, waarover die lichamen de
beschikking wenschten te krijgen, moest ten
name staan van een Indisch of Nederlandsch
lichaam. Om die reden hebben de buitenlandsche
lichamen niet de Indische ondernemingen zelve
gekocht doch het aandeelenbezit van de be
staande lichamen en deze als dochter-maatschappijen laten voortbestaan. Naar buiten doen
echter veelal ook tegenover hare aandeelhouders
die buitenlandsche holding-maatschappijen het
nagenoeg in alles voorkomen, alsof er slechts éene
maatschappij bestaat, de buitenlandsche, aan
wie de Indische onderneming toebehoort en die
haar voor eigen rekening exploiteert.
Ook bij de aanslagregeling in de inkomsten
belasting heeft men getracht deze voorstelling
van zaken ingang te doen vinden. Doch tever
geefs. De administratie is steeds de meening toegedaangeweesten gebleven.dat moge de bevoegd
heid om op te treden als exploitant van het recht
van de dummy op den grond ook niet aan de
holding-maatschappij zijn ontzegd, het bestaan
van een zoodanige verhouding slechts kan wor
den aanvaard wanneer blijkt, dat de holding
maatschappij inderdaad tot het gebruik en ge
not van de Indische onderneming gerechtigd is.
In gevallen waarin van een zoodanig eigen recht
niet blijkt, neemt de administratie aan dat de
holding-maatschappij het Indische bedrijf voor
en namens de dummy voert als directrice,
beheerster, gemachtigde of zaakwaarneemster
en dat de resultaten van die bedrijfsuitoefening
uitsluitend aan do dummy ten goede komen.
Maatschappijen, die op grond van algemeene
economische of bijzondere bedrijfsoverwegingen
met dochter-maatschappijen werken, hebben mid
delen te over om do werkelijke verhouding, die
tusschen beide lichamen bestaat, duidelijk te
doen uitkomen. Zij kunnen er alsnog toe overgaan om in alles het bestaan van twee lichamen
in het oog te houden, hetzij door de bedrijfs
uitoefening aan de dochter-maatschappij over
te laten, hetzij door op strikt zakelijke basis een
regeling te treffen over den afstand van het
exploitatierecht aan de holding-maatschappij.”
Buitenlandsche verzekeringsmaatschappijen,
die ook in Indië werken, worden belast voorzoover het lovensverzekoringsbedrijf botreft naar
5 ten honderd en voor andere verzekeringsbe
drijven naar 10 ten honderd van het bedrag, dat
aan premiën en kapitaal ontvangen is van bin
nen Indië wonende of gevestigde verzekerden of
voor binnen Indië loopond gevaar. Courtages,
provisiën, rabatten, herverzekering en andere
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kosten komen daarbij niet in aftrek. Echter kan
desverlangd ook een evenredig deel der totale
winst, berekend naar verhouding van de ont
vangen premies als Indische winst belast wor
den (art. (3).
Bestuurders en beheerende vennooten en in
Indië werkzame vertegenwoordigers zijn met de
vennootschap voor de belasting hoofdelijk aan
sprakelijk, evenals de vereffenaars en hunne
vertegenwoordigers in Indië, tenzij wordt aan
getoond, dat zij in de onmogelijkheid zijn ge
weest in hun hoedanigheid voor de betaling te
zorgen (art. 12).
’s Lands kas heeft een voorrecht op alle roe
rende en onroerende goederen van hot lichaam
en van de voor de belasting aansprakelijke per
sonen. Dat voorrecht gaat boven pand en oogstverband en boven na afloop van het belastbaar
tijdvak gevestigde hypotheek. Belanghebbenden
kunnen echter van het Hoofd van gewestelijk be
stuur een verklaring vragen, dat het hypotheek
recht zal voo'rgaan, mits voldoende waarborg
bestaat dat de nog verschuldigde belasting zal
worden voldaan (art. 39),
Tegen de aanslagen staat beroep open bij den
hoofdinspecteur van financiën, en van diens
beschikking bij den Raad van Beroep voor be
lastingzaken te Batavia.
Voorgeschiedenis der vennootschapsbelasting. Zie
voor nadere bijzonderheden omtrent het tot
standkomen der vroegere regelingen meer uit
voerig het onderdeel inkomstenbelasting (Deel I
blz. 225 en Supplement). Een belasting op de
winst van naamlooze vennootschappen kende
reeds de ordonnantie op het patentrecht van
1878 (Ind. Stb. no. 350). Het patentrecht trof
met een heffing van 2 % het inkomen (berekend
naar het gemiddelde der laatste drie jaren) van
alle in Nederlandsch-Indië door anderen dan In
landers en Vreemde Oosterlingen uitgeoefende
bedrijven. In de toelichting (Bijblad 3382) leest
men ter aanbeveling van een pacentrecïftTöp het
inkomen uit bedrijven boven een algemeene
inkomstenbelasting, alle inkomen omvattende:
„Een aanzienlijk deel van de winsten uit handel
en nijverheid getrokken komt ten bate van per
sonen buiten Nederlandsch-Indië woonachtig.
Alleon door het patentregt kunnen die inkomsten
getroffen worden, en dat zij getroffen worden is
billijk en wenschelijk; want alleen door de be
scherming en do zorg van het Nederlandsch- Indisch Gouvernement kunnen de inkomsten ge
noten worden. Wilde men geen patentregt, men
zou van de groote sommen uit handel en nijver
heid getrokken in veel gevallen het leeuwen
aandeel vrijlaten, om alleen het matige deel van
den beheerder hier woonachtig te treffen.” In
Nederland gevestigde vennootschappen, daar
onderworpen aan een patentrecht ten bedrage
van 2 % over haar uitdeelingen, werdon niette
min vrijgesteld.
Eerst van 1897 af kreeg de Indische fiscus een
deel van de door in Nederland gevostigde maat
schappijen met Indische ondernemingen ge
maakte winsten. Die maatschappijen werden
echter niet in Indië maar in Nederland belast,
en wel naar het bedrag harcr uitdeelingen. Van
die in Nederland betaalde belasting werd een
gedeelte aan de gcldmiddelon van NederlandschIndië uitgekeerd.
Krachtens de wet van 1897 (Ned. Stb* no. 84,
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lnd. Stb. no. 150) werd aan de geldmiddelen
van Nederlandscli-Indië uitgekeerd: g van de
hoofdsom der door naamlooze vennootschappen
betaalde bedrijfsbelasting, wanneer het hoofd
bedrijf bestond in de uitoefening van landbouw
mijnbouw of fabrieksnijverheid in Nederlandsch-Indië en den verkoop in of buiten Nederlandsch-Indië van de verkregen voortbrengselen, het exploiteeren van spoorwegen enz. of het vervoeren
van personen en goederen tusschen gedeelten van
den Indischen Archipel of tusschen dien Ar
chipel en landen buiten Europa, zoomede andere
bedrijven, die uitsluitend in Nederlandscli-Indië
werden uitgeoefend, en £ van de hoofdsom der
belasting, betaald door die naamlooze vennoot
schappen, die niet hiervóór zijn vermeld, doch
die een of meer in ïndic gevestigde kantoren of
andere vaste inrichtingen ten behoeve van haar
bedrijf in Ned.-Indië bezigden.
Eerst in 1906 (lnd. Stb. no. 59) ging men er
toe over de Nederlandsche maatschappijen ook
in Indië te belasten en wel met 1 % over de
gemaakte winsten. Dit ging gepaard met een
verliooging der belasting der niet in Nederland
gevestigde maatschappijen van 2 % op 3 %,
zoodat het bestaande verschil in belasting tus
schen Nederlandsche en andere maatschappijen
bleef bestaan, terwijl ook de uitkeering aan de
geldmiddelen van Indië krachtens de regeling
van 1897 bleef gehandhaafd. Toen op 1 Mei 1915
in Nederland de belasting op bedrijfs- en andere
inkomsten werd vervangen door de inkomsten
belasting, welke het stelsel huldigde dat in Nederlandsch-Indië aan een inkomstenbelasting
onderworpen naamlooze vennootschappen in Ne
derland zijn vrijgesteld voor 2/3 van het ge
deelte der uitkeeringen dat, in verhouding van
de Indische winst tot de totale winst geacht wordt
in Indië te zijn verkregen (Ned. Stb. 1915 no.
197) en de uitkeeringen door Nederland aan In
dië kwamen te vervallen, kreeg de Indische fiscus
vrijheid de Nederlandsche vennootschappen op
gelijken voet als de andere te belasten en werd de
belasting ook voor de Nederlandsche vennoot
schappen opgevoerd tot 3 % (lnd. Stb. 1915
no. 367).
Voor in Nederland gevestigde verzekerings
maatschappijen had geen uitkeering volgens de
wet van 1897 plaats; deze .maatschappijen wer
den voor haar in Indië uitgeoefend bedrijf aldaar
in de patentbelasting aangeslagen en kregen
gedeeltelijke ontheffing van haar aanslag in de
bedrijfsbelasting in Nederland. (Ind. Stb. 1897
no. 127, 1908 no. 298 en 1913 no. 182).
Reeds in 1906, bij de verhooging met 1 %
van het tarief van het patentrecht voor ven
nootschappen, was blijkens de M. v. T. begroe
ting 1906 de vraag overwogen: „of niet ten
einde de hooge winsten uit handel, nijverheid en
landbouw behoorlijk te treffen, het percentage
ook ten aanzien van naamlooze vennootschappen
enz. progressief zou kunnen worden gemaakt”,
maar in plaats van daartoe over te gaan voerde
men een speciale belasting voor de suikerin
dustrie in. Aan deze belasting werd niet den
vorm gegeven van een uitvoerrecht op suiker,
omdat, naast de daartegen bestaande algemeen
erkende economische bezwaren, de ondervinding
had geleerd, dat bij een ongunstigen toestand
van de suikerindustrie schorsing van het uit
voerrecht onvermijdelijk was en daardoor ook

die ondernemingen van de betaling ontheven wer
den, die haar nog zeer goed zouden kunnen dra
gen. [In 1S98, lnd. Stb. no. 45, was het reeds sinds
1 Juni 1887 geschorste uitvoerrecht op suiker —
tijdelijk hersteld van 1 Jan. 1894 tot 1 Juni 1895
in den vorm van een over de winst van de suikerondernemingen omgeslagen heffing (Ind. Stb.
1892 no. 264) — afgeschaft]. De voorkeur werd
gegeven aan een speciale belasting van de exploitatiewinst, zooals reeds ter vervanging van
het uitvoerrecht in 1893 bij de Volksvertegen
woordiging was aanhangig gemaakt, welke maat
regel destijds door de ontbinding van de Tweede
Kamer buiten behandeling bleef. Die „suikerbelasting” (Ind. Stb. 1906 no. 250 en 1907 no.
243) was een progressieve heffing van de winst
per pikocl suiker behaald loopende van 2 % tot
7 %Een verdubbeling der tabaksbelasting in den
vorm van een uitvoerrecht ging met dien maat
regel gepaard.
De Regeering voerde ter verdediging der suikerbelasting aan (M. v. A.) dat, aangezien de
hooge winsten door het patentrecht niet vol
doende konden worden getroffen en de suiker
cultuur haar winsten behalve aan eigen inspan
ning aan een gunstige conjunctuur had te danken,
de onbillijkheid eener speciale heffing voor de
suikerindustrie niet. kon worden ingezien. Geen
der andere cultures, zooals kina, thee, koffie,
indigo en tabak (behalve op Sumatra’s Oost
kust) verkeerden in gelijke omstairdlgJfe'derr~rr1 s
de suikercultuur.
Toegegeven werd dat voor een speciale be
lasting van de winsten uit petroleum aanleiding
bestond. Blijkens M. v. T. begroeting 1907 zag
de Regeering echter van zoodanige speciale be
lasting der winsten op petroleum af en stelde
zij de afschaffing der suikerbelasting bij de in
voering van een algemeene, alle inkomsten om
vattende inkomstenbelasting ter vervanging
van het bestaande patentrecht in uitzicht.
Die invoering van een „algemeene” inkomsten
belasting, gepaard met de afschaffing der sui
kerbelasting en verlaging van het in 1906 ver
dubbelde uitvoerrecht op tabak, had plaats op
1 Januari 1908 (lnd. Stb. 1908 no. 298). De
M. v. T. zegt dat het van vennootschappen ge
heven proportioneel recht van 3 resp. 1 %, naar
algemeen wordt erkend, te laag is, „wanneer de
in landbouw nijverheid en handel gestoken ka
pitalen groote winsten — d.w.z. groot in ver
houding tot de kapitalen waarmede zij behaald
zijn — afwerpen.” Met handhaving van het be
staande recht van 3 resp. 1 % van de winst on
der den naam van „belasting naar het jaarlijksch
zuiver inkomen”werd een nieuwe heffing daaraan
toegevoegd onder den naam „belasting naar de
jaarlyksche overwinst.” Deze overwinstbelasting was niet toepasselijk op buiten Ned.-Indië
gevestigde verzekeringsmaatschappijen, die aan
een proportioneele heffing van 4 % werden on
derworpen. Daar ook het inkomen uit aandeelenbezit — in tegenstelling met wat onder de wer
king van het patentrecht plaats had — door
de „algemeene” inkomstenbelasting werd ge
troffen, die immers ook vermogensinkomsten in
de heffing betrok, bracht deze regeling een
dubbele belasting, eerst bij de vennootschap,
daarna bij de aandeelhouders.
De overwinstbelasting, bedoeld als een ver-
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'vezenlijking van het denkbeeld cener progres
sieve inkom Renbelasting voor naamlooze ven
nootschappen, werd geheven over de uitdeelinyen
aan deelgerechtigden in de winst na aftrek van
5 % van de op aandeelen effectief gedane en niet
terugbetaalde stortingen. Bijschrijving op en
uitreiking van aandeelen en obligaties werden,
voorzoover deswege geen storting plaats had,
als uitdeelingen aangemerkt. Ingeval van liqui
datie werd het batig saldo, voorzoover het de
stortingen te boven ging, als overwinst aange
markt. Echter werd bij wijze van overgangs
maatregel in art. 17 bepaald, dat als storting
zou worden aangemerkt vóór de in werking treding der ordonnantie gemaakte winst, voor
zoover die niet was uitgekeerd doch tot verhooging van liet tot uitoefening van het bedrijf aan
gewende kapitaal was gebezigd. Voor deze z.g.
„kapitaalsaantooning” werd een in Batavia ze
telende commissie ingesteld.
In 1913 (Ind. Stb. no. 182) werd de maatregel
der kapitaalsaantooning weer ingetrokken, om
dat dientengevolge de belasting naar de jaarlijksche overwinst niet had beantwoord aan
haar doel „om de hooge winsten verkregen met
in landbouw, nijverheid en handel gestoken ka
pitalen behoorlijk aan de Indische financiën te
doen bijdragen.” Het progressieve tarief der
overwinstbelasting werd gelijktijdig vervangen
door een proportioneel tarief van 6 %.
In verband met de herziening der verportdings
ordonnantie (Ind. Stb 1912 no. 31) werd een
voor de inkomstenbelasting bestaande vrijstel
ling van f( van het inkomen uit ongebouwde
en J van het inkomen uit gebouwde eigendom
men ingetrokken, waardoor, naar de M. v. T.
begrooting 1912 zegt, een zuiver systeem wordt
verkregen, „en al zou men dan voor zoover geen
amortisatie of afwenteling van verponding plaats
grijpt, tot op zekere hoogte van dubbele be
lasting kunnen spreken, dit gevolg van de hef
fing der verponding is te rechtvaardigen door
dezelfde omstandigheid, waarmede die belasting
zelf te motivecren is, n.1. do bestuursberaoeienis
welke onroerend goed eischt en de daarvoor ge
vorderde uitgaven, waartegen heffing van een
extra bijdrage van den tegenwoordigen eigenaar
van onroerend goed niet onbillijk is.”
In 1918 (Ind. Stb. no. 302) werd de belasting
naar het jaarlijksch zuiver inkomen verhoogd
van 3 % op 4 % en die naar de overwinst van
0 % op 8 %.
Inmiddels waren de buitengewone winston
ah gevolg van den wereldoorlog de aanleiding
om opnieuw te zoeken naar een redelijke belas
ting der conjunotuurwinsten. Was aanvankelijk
weer besloten tot een speciale heffing van de
winsten der suikerindustrie (Ind. Stb. 1916 nos.
512 en 513), deze regeling moest dadelijk plaats
maken voor die der oorlogswinstbelasting (Ind.
Stb. 1917 nos. 592 en 593), welke terug werkende
kracht kreeg tot 1 Augustus 1914. De opbrengst
der oorlogswinstbelasting kwam echter voor de
h >lft aan Nederland ten goede. Bij Ind. Stb.
1921 no. 372 werd deze heffing te rekenen van
1 Januari 1920 weer afgeschaft.
Bij de M. v. T. begrooting 1920 werden als
nieuwe maatregelen om buitengewone winsten
te treffen aangekondigd uitvoerrechten naar
glijdende schalen op diverse stapelproducton en
z g. productunbelastingen op de winsten van
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ondernemingen die suiker, tabak, koffie, thee,
kinabast en kinine voortbrachten. Door de In
dische Regeering aanvankelijk als blijvende hef
fingen bedoeld, werden deze belastingen ten
slotte slechts aanvaard als tijdelijke heffingen —
aanvankelijk voor 3 jaar — en verrekenbaar
met de ezlra-tvinilbel'tstin'j (Ind. Stb. 1921 no.
312), een nieuwe heffing op progressieven grond
slag, toegevoegd met ingang van I Januari 1920
aan de belasting van 6 % van het jaarlijksch
inkomen en naar de overwinst der naamlooze
vennootschappen; zie ook de heffingen voor het
jaar 1919 op suiker en kina (Ind. Stb.. 1921
nos. 300 en 301). De tijdelijke heffingen, suiker-,
koffie-, thee-en tabaksbelastingen (Ind. Stb. 1921
nos.. 299, 297, 293, 293 en 293) en een tijdelijk uit
voerrecht naar glijdende schalen op caoutchouc,
kinabast en kinine (Ind. Stb. 1921 no. 210),
werden ingevoerd omdat de werking van de nieu
we bepalingen in de practijk, in het bijzonder
der extra-winstbelasting, nog niet geheel kon
worden overzien. „Inmiddels” — zoo zegt de M.
v. T. — „zal gelegenheid bestaan tot voor
ziening zoo noodig in aan het licht gekomen leem
ten of gebreken in de algemeene heffing, welke
verder overeenkomstig het principieel standpunt
hiervoren uiteengezet, bestemd is om na verloop
van den voor de toepassing der bijzondere be
lastingen aangenomen tijdsduur ook met be
trekking tot de ovengenoemde landbouwpro
ducten ten volle de plaats in te nemen, welke
haar in het stelsel toekomt.”
Bij Ind. Stb. 1924 no. 200 werd de duur der
heffing der productenbelastingen met één jaar
verlengd en werden tevens eenige verbeteringen
aangebracht om in de practijk gebleken on
billijkheden der regeling weg te nemen. Aan een
der geopperde bezwaren kon echter niet tege
moet gekomen worden, daar die inherent aan
de regeling zelve was, n.1. dat geen rekening werd
gehouden met de hoegrootheid van het in de
uitoefening van het bedrijf gebezigde kapitaal.
In dit opzicht toonden de heffingen van de met
de landbouwproducten der groote cultures ge
maakte winsten een principieel verschil met
de extra-winstbelasting, welker progressie juist
haar basis vond in de hoegrootheid van het aan
gewend kapitaal. Daarbij dient echter in het oog
gehouden te worden, dat aan de productenbe
lastingen niet een progressiebeginsel, maar het
beginsel van een extraheffing van conjunctuurwinston ten grondslag lag, gebaseerd op de ook
reods bij de invoering der suikerbelasting in
1903 naar voren gekomen gedachte dat, indien
do winsten behalve aan eigen inspanning mede
aan een gunstige conjunctuur te danken zijn,
plaats is voor een op do bedrijfsuitkomsten ge
baseerde extra-heffing van buitengewone win
sten.
Gelyktijdig werd voor den duur van één jaar
aan de speciale heffingen, die mat de extra-wdnstbelasting verrekend konden worden een nieuwe
heffing toegevoegd, te weten een aardoliebelasting 1923 (Ind. Stb. 1924 no. 371), daar gebleken
was dat aan de heffing der extra-winstbelasting
bezwaren kleefden, die deze belasting niet do
resultaten deed afwerpen, die daarvan móesten
worden verwacht, welke gebreken zich juist by
het aardoliebedryf in sterke mate deden gelden.
Die aardoliebelasting verving tevens het uit
voerrecht op pstroleum en andere aardoliepro-
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ducten, dat in 1911 (Ind. Stb. 1912 no. 207)
zijn intrede had gedaan tengevolge van de z.g.
petroleum-wijnschikking met Frankrijk, en twee
maal niet onbelangrijk was verhoogd (in 1919
Ind. Stb. 452 en in 1921 Ind. Stb. 210). Na de
laatste verhooging bedroeg de opbrengst ± 54
millioen gulden. Die verhooging in 1921 kwam
in de plaats van een bij de begroeting van 1920
door den Minister aangekondigde pet roleum belasting, waarvan grootc moeilijkheden wer
den voorzien, daar die in het wezen der zaak te
beschouwen was als een vermomde cijnsheffing.
Bij de behandeling der begrooting voor 1922
in den Volksraad werd een amendement-Vreede
aangenomen (1ste buitengew. zitting 1921 onder
werp 1 stuk 0 en Handelingen bl 10—21) op een
door de Indische Regeering gedaan voorstel
tot verdubbeling van het uitvoerrecht op petro
leum, welk amendement tot een aanzienlijk
grootere verhooging zou voeren (de raming werd
gesteld, van het Regeeringsvoorstel op / S 400.000
van het amendement-Vreede op ƒ 53.900.000).
Hoewel de Indische Regeering met het aange
nomen amendement wenschte rekening te hou
den, nam de Minister het voorstel tot verhooging
der uitvoerrechten niet over, daar z.i. de toe
stand van de Indische petroleumindustrie ge
leidelijk dermate ten ongunstige was gewijzigd,
dat een verzwaring van de uitvoerrechten als
destijds bedoeld, zou leiden tot een belangrijke
inkrimping van de exploitatie, met de daaraan
verbonden nadeelige gevolgen voor den fiscus.
Een —later door de Eerste Kamer afgestemde —
algemeene verhooging der tolrechten met ten
hoogste 25 opcenten zou ook de uitvoerrechten
op petroleum omvatten. Tevens verklaarde
de Minister boven uitvoerrecht aan een speciale
petroleumbelasting in verband met de bedrijfs
resultaten de voorkeur te geven en het uitvoer
recht door zoodanige heffing te willen vervangen,
zoolang n.1. de heffing van een extra-bijdrage
nog te verdedigen was.
Volgens het bij den Volksraad aanhangig gemaakt voorstel (2de gewone zitting 1922 onderwerp 1, afdeeling III stuk 1) werd de opbrengst der aardoliebelasting geraamd op 26
millioen gulden.
De belasting zou worden geheven naar een
progressief tarief, gebaseerd op de gemiddelde
netto-opbrengst per ton en bedragende bij een
netto opbrengst van ƒ 2.— 1.5 % en bij een netto
opbrengst van / 95.— of hooger 40 %.
Onder netto opbrengst werd verstaan het ver
schil tusschen de handelswaarde der gewonnen
ruwe aardolie en het bedrag der ontginningskosten. De handelswaarde van de ruwe aardolie
op het terrein der verwerkingsinrichting of het
winningsterrein zou worden afgeleid — evenals
zulks bij de mijncijnsberekening plaats heeft
(Ind. Stb. 1906 no. 434 art. 312 e.v. en Ind.
Stb. 1919 no. 15) — uit de handelswaarde van
de hoeveelheden benzine, kerosine en overige
producten, welke door middel van verwerking
en bereiding daaruit worden verkregen. Als regel
zou de handelswaarde gelijkgesteld worden met
de werkelijke opbrengbt door den belasting
plichtige voor de bedoelde producten verkregen,
verminderd met het werkelijk bedrag der kosten
van verwerking en bereiding, en die van verpak
king, vervoer en verkoop. Als echter door een bij
zondere verhouding, waarin de belastingplichtige

tot anderen stond het bedrag van de opbrengst
lager of dat der kosten hooger was dan onder de
bestaande omstandigheden billijk was te achten,
zou de handelswaarde afgeleid worden uit de
prijzen der producten op de wereldmarkt, met
inachtneming voor zooveel noodig van de zooeven bedoelde kosten. Hoewel het afdeclingsverslag gunstig was. meende de Indische Regcering na overleg met den Minister van Koloniën bij de M. v. A. in het voorstel wijziging te
moeten aanbrengen in dier voege, dat de heffing
gebaseerd werd op de verhouding van de ver
kregen netto opbrengst per ton ruwe olie tot
den kostprijs (d.i. het verschil tusschen de brutoopbrengst en de netto-opbrengst) en dat het heffingspercentage in overeenstemming werd ge
bracht met het grondtarief der producten be
lastingen (varieerend van 1.5 % bij een winst van
10 % van den kostprijs tot 20 % bij een winst
van 150 % van den kostprijs). Van dit nieuwe
voorstel, waarbij dus de progressie in de heffingsschaal minder ver was doorgevoerd dan bij
het oorspronkelijk voorstel, verwachtte de Re
geering oen opbrengst van hoogstens 1G mil
lioen gulden. Een motie-Cramer om het oor
spronkelijk voorstel der Regeering te herstellen
werd in de vergadering van den Volksraad van
19 December 1922 zonder hoofdelijke stemming
aangenomen. De Minister hield bij zijn ontwerpbegrooting met deze motie echter geen rekening
en het gewijzigd Regeeringsvoorstel bereikte on
danks de bestrijding in de Volksvertegenwoor
diging het staatsblad (Ind. Stb. 1924 no. 371).
De extra-winstbelasting (Ind. Stb. 1921 no.
312) — aan welke blijkens het vorenstaande de
voornaamste plaats was toegedacht in een stelsel
dat beoogde de buitengewone winsten zwaarder
te treffen — voldeed niet aan de daarvan ge
koesterde verwachtingen. De bij haar invoering
opnieuw opengestelde „kapitaalsaantooning”
was oorzaak dat de opbrengst der belasting te
genviel, evenals zulks het geval geweest was na
de invoering der overwinstbelasting in 1908.
De kapitaalsaantooning — waaraan de cijfers
van 1908 ten grondslag werden gelegd, aangevuld
met de sedert dien tot 31 December 1919 ge
reserveerde winsten — was billijkheidshalve op
nieuw aanvaard, zoowel voor de extra-winstbelasting als voor de overwinstbelasting, welke
laatste heffing in 1921 ook andere wijzigingen
had ondergaan. Periodieke kapitaalsaantooning
kende echter ook deze nieuwe regeling niet.
Een ander gebrek der regeling was aan hot
licht gekomen in het korte tijdsbestek, waarin
de extra-winstbelasting gewerkt heeft, n.1. dat
de Indische winst van ondernemingen die gedeel
telijk binnen, gedeeltelijk buiten Nedcrlandsch-Indië werkten, niet belast werd naar de winst
gevendheid van het Indisch bedrijf, maar naar
de zoo binnen als buiten Nederlandsch-Indië
behaalde bedrijfsresultaten.
De Commissie door de Indische Regeering op
5 Juli 1922 (Ind. Stb. no. 25) ingesteld, die een
herziening van het belastingstelsel vanNed.-lndië
tot taak had, nam dan ook in haar eerste ver- '' J
slag (October 1923), waarin zij concludeerde tot
een progressieve winstbelasting (varieerend’) van
5 tot 30 %), afgemeten naar het kapitaal en
de op de balans verhandelde reserves, voor de ook
buiten Indië werkende rechtspersonen de bepa
ling op, dat de belasting zou worden berekend naar
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de Indische winst cn het in Indië voor de ver
krijging van die winst aangewende kapitaal.
Een door den Minister van Koloniën op Ki No
vember 1923 ingestelde Nederlandschc Commis
sie, concludeerde tot een proportioneele winst
belasting met een lieffingspercentagc van 10,
waarop hoogstens 20 opcenten te leggen, De
Regeering sloot zich hierbij aan (M. v. T. be.grooting 1925 afd. III stuk 1 in den Volksraad),
al gaf zij toe dat een progressieve vennoot
schapsbelasting wel te verdedigen zou zijn als
onderdeel van een algemeenc heffing wegens
buitengewone rentabiliteit van bedrijven. De
practische bezwaren, aan een permanente aantooning van kapitaal verbonden, deden haar
echter van een progressieve heffing afzien. Zij
voegde daaraan nog toe: „Buitengewone win
sten komen naar het oordeel van de Regeering
in daartoe leidende gevallen in aanmerking
voor een aanvullende niet met de vennoot
schapsbelasting verrekenbare heffing”. Ook de
Nederlandschc commissie meende dat van bui
tengewone winsten, door bijzondere omstan
digheden veroorzaakt, tijdelijke aanvullende be
lastingen konden worden geheven. Op de hef
fing werden 25 opcenten gelegd.
De opbrengst werd geraamd op / 51.000.000,
„hetgeen” — zegt de M. v. T. — „nagenoeg
overeenstemt met de raming voor het jaar 1924
van de inkomstenbelasting voor rechtspersonen,
met inbegrip van de productenbelastingen en van
de aardoliebelasting”. Dat niettemin een be
langrijke verschuiving van lasten tusschen de
maatschappijen onderling van de nieuwe rege
ling het gevolg was, blijkt uit de cijfers door den
Regeeringsgemachtigde Bodenhausen in den
Volksraad medegedeeld (Handelingen begrooting 1925 afd. III blz. 512). De voorstellen der
Regeering werden door den Volksraad slechts
aanvaard onder aanneming van een motie,
welke de wenschelijkheid uitsprak van een degres8ic bij matige en een extra-belasting bij
hooge rentabiliteit (Handelingen blz. 032). De
voorstellen werden echter ongewijzigd bij de Statcn-Generaal aanhangig gemaakt en zijn sedert
in de vennootschapsbelasting 1925 (Ind. Stb.
no. 319) belichaamd.
De heffing der productcnbclastingen en aard
oliebelasting nam gelijktijdig een einde, terwijl
de vennootschapsbelasting de bepalingen verving
in de ordonnantie op de inkomstenbelasting,
welke de belasting op het jaarlijksch inkomen, de
overwinst en de extra-winst van naamloozc ven
nootschappen enz. regelden.
Literatuur. Eerste en tweede verslag Commis
sie herziening belastingstelsel in Ned.-Indië
(Landsdrukkerij Weltevreden 1923 en 1924).
Verslag Commissie voor do Indische vennoot^^scha])sbelasting( AlgemeeneLandsdrukkerij 1924).
Nota-Trcub uitgegeven voor rekening van den
Ondernemersraad (1922) en Critisch antwoord
daarop van Vleming (Batavia 1922). J. v. G.(clderen) in de Taak (1922). B. J. de Leeuw in
Weekbl. Privaatrecht, N. cn R. nos. 2792 en
2795 (Indische productenbclastingen), 2787 (Pro
gressieve winstbelasting in Ned. Indië, aard
oliebelasting), 2791 (De vennootschapsbelasting
in Ned. Indië), 2830 (Het uitheemsche kapitaal
in de inkomstenbelasting). Rexliauaer in de
Mijningenieur 1923 (Belasting petroleumindus
trie in verschillende landen). Proefschriften van
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REISGELEGENHEDEN. In het ondervob^fn-2
de, eene aanvulling van het artikel REISGE
LEGENHEDEN in Deel III, blz. 581—591, zijn
de toevoegingen opgenomen, onder dezelfde
rubrickshoofden als in het oorspronkelijke artikel
zijn gebezigd.
I. Van en naar Indië. A. Stoom en m otorvaart.
Toen begin 1919 de vaart door het Suez-kanaal,
na beëindiging van den wereldoorlog kon worden
hervat, werden de veertiendaagsche diensten met
de mailschepen door de Maatschappij Nederland
en de Rotterdamsche Lloyd langs die route her
steld. De „Nederland” onderhoudt thans haren
dienst van Amsterdam via Southampton, Algiers,
Genua, Suez, Colombo, Sabang, Belawan Déli en
Singapore naar Tandjoengpriok en de havens van
Java’s Noordkust en terug,terwijl de„Rotterdamsche Lloyd”, uitgaande van Rotterdam, een dergelijken dienst via Southampton,TangerTMarseille, Suez, Colombo, aanvankelijk Padang, naar
Tandjoengpriok en Java’sNoordkusthavens en te
rug uitoefent. Toen het mailcontract op 31 Mei
1923 ten einde was geloopen, werd de route der
Lloyd-schepen verlegd langs de Oostkust van
Sumatra, n.1. langs Sabang, Belawan Déli en Sin
gapore, gelijk die van de „Nederland” dus.
Betreffende den voor beide maildiensten in wekelijksche afvaarten van Tandjoengpriok op Za
terdag gestclden vertrekdag valt op te merken,
dat te beginnen met de afvaart van het ss. Grotius van de „Nederland” op 12 Maart 1924 die
vertrekdag voor beide maatschappijen op Woens
dag werd bepaald. In 192G werd voorts de traditioneele Zaterdag als vertrekdag uit Amsterdam en
Rotterdam voor de „Nederland” vervangen door
Dinsdag en voor de „Lloyd” door Woensdag.
Het tarief voor particuliere reizigers enkele reis
Europa—Ned.-Indië of omgekeerd bedraagt
thans:
Sabang, Batavia Semarang SoeraBelawan
baja
Déli, Sin
gapore
Ie klasse
/ 1190 / 1250 j 1290 / 1310
915
S30
900
875
2e
3e
520
550
4e
440
440
Rctourbiljctten worden niet afgegeven. Voor
locale reizen in Ned.-Indië gelden de tarieven der
Kon. Paketvaart Mij.
Het postcontract, dat de Regeering in 190S met
de beido maatschappijen gezamenlijk sloot, liep
op 1 Juni 1923 af en werd in 1924 vervangen door
met elk der beide Muon afzonderlijk gesloten,
maar nagenoeg gelijkluidende postcontracten. De
minimum-vergoeding bij het vorige contract gega
randeerd is hierbjj vervallen; daartegenover zijn
gcene verplichtingen omtrent tijdstippen van
vertrek, duur van den overtocht enz. opgelegd.
De maatschappijen hebben slechts een gcregelden
dienst tusschen Amsterdam (Rotterdam) en Tan
djoengpriok via Genua (Marscillc), Sabang, Bclawan Déli en Singapore te onderhouden. Volle
digheidshalve worde hier vermeld, dat het tegen
woordig contract voor productenvervoer met 1
Augustus 1921 aanvankelijk voor één jaar geslo
ten, stilzwijgend geacht wordt van jaar tot jaar te
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zijn verlengd, indien het niet vóór 1 Mei wordt
opgezegd.
Het kapitaal der Mij Nederland bedraagt vol
gens het jaarverslag over 1925 / 20.000.000, ge
plaatst in aandeelen van / 1000 en / 500; verder
staan nog 4 % obligatieleningen uit, nl. van 1907
/ 769.000. van 1911 ƒ 1.122.000 en van 1912
/ 2.404,000.
Over 1919 tot en met 1925 werd aan dividend
onderscheidenlijk uitgekeerd 30, 20, 11, 9, 8, 9
en 9 %.
De „Nederland” had ult°. 1925 acht mail-passagiersschepen, houdende 65372 bruto registerton,
in de vaart op N.-I. Op de werf Chantiers de la
Loire te St. Nazaire is het motormailschip Pieter
Cornelisz. Hooft van 14.500 bruto reg.ton in
1926 afgebouwd; op 31 Augustus van dat jaar is
het in de vaart gebracht. Begin 1926 is aan de Ned.
Scheepsbouw Mij de bouw opgedragen van een
motormailschip van 16000 bruto reg. ton, dat den
naam zal dragen van Christiaan Huygens.
Het kapitaal der Rotterdamsche Lloyd bedraagt
volgens het jaarverslag over 1925 / 20.000.000
geplaatst in aandeelen van / 500. Over 1919 tot
en met 1925 werd aan dividend onderscheidenlijk
uitgekeerd, 20, 15, 10, 7, 3, 5 en 74 %.
De Lloyd had ult° 1925 negen mail-passagiersschepen, houdende 69.881 bruto reg. ton, in de
vaart op Ned.-Indië. In December 1925 werd door
de Kon. Maatschappij de Schelde te Vlissingen
afgeleverd het eerste motor-mailschip, de Indrapoera, van 10.772 bruto reg. ton. Bij diezelfde
scheepsbouw Mij is de kiel gelegd voor een tweede
motor-mailschip, de Sibajak, groot ± 13000
bruto reg. ton. Twee schepen, t.w. Patria en Sla
mat, zijn van turbine-machines voorzien.
Door de beide maatschappijen Nederland en
Rotterdamsche Llojrd is na den oorlog ook weder
het vervoer van bedevaartgangers van Java naar
Djcddah hervat; de passage heen en terug Java—
Djeddah bedraagt thans voor volwassenen / 235
tegen vroeger / 200.
De Ned. Stoomvaart Mij Oceaan oefent meteen
vijftal stoomschepen een geregelden vrachtdienst
uit van Amsterdam op de voornaamste N.-I. ha
vens; er is aan boord der schepen eene beperkte
accommodatie voor passagiers. Naast deze maat
schappij kan nog worden genoemd de Ilolland-O.
Azië lijn, bediend door de Vereenigdc Ned.
Scheepvaart Mijen, waarvan de schepen met be
perkte passagiersgelegenheid maandelijks van
Amsterdam of Rotterdam via Genua langs Singa
pore loopen en aldaar aansluiting geven op
scheepsverbinding met Ned.-Indië.
Van de vreemde maildiensten, waarvan ge
bruik kan worden gemaakt voorde reis van Euro
pa naar Indië en terug, doordat zij aansluiting
geven te Singapore, Penang of Belawan Déli
zijn te vermelden:
Compagnie des Messagerieê Maritimes, 14 daageche dienst van Marseille naar Colombo, Singapo
re, Hongkong, Shanghai, Kobé en Jokohama;
Pcnin8ular and Oriental Steam Navigation Coy,
14 daagsche dienst van Londen naar Penang, Sin
gapore, Hongkong, Shanghai, Kobé en Jokoha
ma;
Norddeutscher Lloyd, vierwekelijks van Ham
burg, Rotterdam en Antwerpen via Genua naar
Colombo, Belawan Déli; Singapore, Hongkong,
Shanghai en Jokohama;
Nippon Yusen Kaisha, 14 daagsche dienst van

Londen via Marseille en Napels naar Colombo,
Singapore, Hongkong, Skanghai, Kobó en Jokohama; op de thuisreis zal, naar wordt bericht, ook
Rotterdam worden aangedaan;
Lloyd Triest ino, maandelijks van Triest naar
Pcnang of Singapore en 0. Azië, via Brindisi, Co
lombo;
terwijl van vreemde stoomvaartdiensten, wel
ke passagicrs-accommodatie hebben en gelegen
heid geven tot overscheping te Penang en/of Sin
gapore, kunnen worden genoemd:
Blue funnel line, van Londen via Penang en
Singapore naar China en Japan;
Chargeurs Rëunis, van Marseille via Singapore
naar Saigon en Haiphong;
Ellcrman and Bucknall line, van Southampton
via Penang, Singapore naar China en Japan;
Glen line, van Londen via Penang, Singapore
naar China en Japan;
Hamburg■ Amerika lijn, van Hamburg via Rot
terdam of Antwerpen, Penang, Singapore naar
China en Japan;
Hugo Stinnes lijn, van Rotterdam via Singapo
re naar China en Japan.
Bovenstaande opgave geeft slechts een over
zicht van de thans bestaande voornaamste stoom
vaartdiensten van Europa naar 0. Azië.
De stoomvaartverbinding onder Nederlandsche vlag van Ncd.-Indië met andere werelddeelen
dan Europa wordt onderhouden door de
Java China Japan lijn.
De door deze lijn bevaren diensten zijn thans:
a. Java-China lijn West, veertiendaagsche af
vaart van Batavia naar Hongkong, Shanghai,
Chin Wan Tao, Dalny en terug via Shanghai,
Hongkong naar Java;
b. Java-China lijn Oost, ongeveer eenmaal per
maand van Soerabaja via Makassar en Balikpapan (eventueel Manila), Hongkong, Swatow,
Amoy, Shanghai en terug via Keelung, Amoy en
Hongkong naar Makassar en Java;
c. Java-Japan lijn, ongeveer eens per drie
weken van .Soerabaja via Makassar en Balikpapan naar Hongkong, Jokohama, Nagoya,
Osaka, Kobe, Moji en terug via Hongkong naar
Java;
d. Java-Zuid China lijn, zonder vaste afvaar
ten van Javakust naar Hongkong, Saigon en te
rug naar Java.
De vloot telde volgens het jaarverslag 1925
veertien stoomschepen, metende 92.347 bruto registerton.
De Koninklijke Paketvaart Mij onderhoudt
behalve de Java-Australië lijn, reeds in het oor
spronkelijk artikel vermeld, nog een Déli-Straits-China lijn, elke veertien dagen naar Hongkong,
Amoy, Swatow en terug, waarop ook passagiers
(koelie) vervoer wordt uitgeoefend. De in 1915
door de „Nederland”, „Rotterdamsehe Lloyd” en
„Java-China-Japan lijn” onderhouden Java-Pacific lijn, welke gedurende den oorlog ook passa
giers vervoerde van Java naar San Francisco, is
in October 1923 tijdelijk gestaakt.
Ook heeft vervoer van passagiers plaats met
schepen van vreemde maatschappijen en rcederyen
tu88chen Ned.-Indië en andere werelddeelen dan
Europa. Aangezien de opsomming van de betrok
ken diensten te veel plaats zou vergen moet wor
den volstaan met te verwijzen naar de elk jaar by
het Hoofdkantoor van Scheepvaart te Batavia
samengestelde Statistiek van de Scheepvaart in
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N.-I.1) Men vindt daarin voor elke haven van eenigc beteekenis het verkeer met het buitenland van
de met name genoemde nationale en vreemde
maatschappijen en reedcrijen verzameld. Onderdo
daartoe behoorende schepen komen passagiers»
en vrachtschepen voor, onder welke laatste vele
met beperkte passagiers-accommodatie.
Was er vroeger somtijds een enkel toeristen
schip dat Ned.-Indië bezocht, sedert 1922 doen
tocri8tenschepen geregeld Ned.-Indische havens
aan. Hun aantal steeg in het laatste seizoen (eind
1925—begin 1926) tot G.
B. Luchtvaart.
In dc eerste op 15 December 1925 door het Comité Vliegtocht Nederland—Indië uitgegeven
„Mededeclingen over het Luchtverkeer in en naar
Indië” wordt er al dadelijk de nadruk op gelegd,
dat de in 1925 door het bekende driemanschap
Thomassen k Thuessink van der Hoop, Van
Weerden Poelman en Van den Broeke onderno
men proeftocht door het Comité beschouwd is als
een studie- en propaganda tocht, strekkende om
het vraagstuk van eeno snellere verbinding door
de lucht tusschen het moederland en Ned.-Indië
nader tot eene oplossing te brengen.
Het Comité is sedert in samenwerking en over
leg met de Kon. Ned. Verceniging voor Lucht
vaart, dc N. I. Vereeniging van Luchtvaart en de
Comité’s ter bevordering van het luchtverkeer te
Semarang en te Soerabaja in die richting blijven
doorwerken, zoowel ten aanzien van het lucht
verkeer naar als in den N.-I. Archipel. Het be
kende boek van den genoemden Heer Van der
Hoop, getiteld „Door de lucht naar Indië” heeft
dc kansen en mogelijkheden van het luchtver
keer in en naar Indië aangetoond; maar of een
eigen luchtverbinding Nederland-Indic spoedig
in bedrijf zal komen, blijft voorloopig oen open
vraag. Wel is in die richting weder een stap voor
waarts gedaan met de geslaagde proef voor
eene rechtstreeksche verbinding tusschen Neder
land en Marseille, waardoor het mogelijk bleek
om van Amsterdam en Rotterdam in 9 uur
tijds Marseille te bereiken. De eerste verbinding
geschiedde met het vliegtuig type F. VII a van de
K. L. M., bestuurd door Ir. B. Grasé op 28 Mei
1926 in aansluiting op het dien middag van Marseillc naar Indië vertrekkend mailschip Indrapoera der Rotterdamsche Lloyd; op den 5 Juni
d. a. v. had in omgekeerde richting de verbin
ding plaats met do thuisvarende Patria der Rolt.
Lloyd van uit Marseille.
Bij de N.-I. Vereeniging voor Luchtvaart be
staat het plan in het voorjaar van 1927 bij wijze
van proef en propaganda, in samenwerking met
den Marine-vliegdienst in N.-I., hot Comité Vlieg
tocht Ned.-Indië te’s-Gravenhage en de Rotter
damsche Lloyd een mailvlicgtocht te doen ver
richten tusschen Sabang en Tandjocngpriok
respectievelijk Soerabaja in aansluiting op de
mailboot, die daar uit Europa zal aankomen of
naar Europa zal vertrekken.
Ook is binnenkort een Britsche luchtlijn
Londen-Melbourne over Bagdad, Singapore te
verwachten, welke mede voor ons van belang is.
Men hoopt de luohtverbinding Canp-jSingapore
uiterlijk Juli 1927 door do Britsche Civil Aviation
in bedrijf genomen te zien, waarna de aansluiting
*) Te, raadplegen op de boekerij van het
Departement van Koloniën.
Supplement.
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in het W. naar Londen dan spoedig volgen zou.
Daar vergunning vooreen lijn vanMelbourne naar
Soerabaja door dc W. Australische Luchtvaart
Mij aan dc Indische Regeering is aangevraagd,
wordt het zeer gewenscht over den 900 K.M.
bedragenden afstand Singapore-Batavia een aansluitingslijn in tc stellen, hetzij een Britsche, het
zij een van het N.-I. Leger of de Marine, dan wel
van een burgerlijken luchtvaartdienst in N.-I.
Zie over de luchtverbinding in Ned.-Indië
Rubriek II. In den Archipel, onder 3.
Landsreizigers. Het overtochtsreglement, vastgesteld bij Kon. Besluit van 22 Juni
1916 no. 13, Ind. Stb. no. 605, als bijlage in
Deel I van den Regeering3almanak opgenomen,
is sedert aangevuld en gewijzigd bij de Kon. Be
sluiten van 8 Maart 1924 no. 32, Ind. Stb. no.
269, en 22 Mei 1925 no. 33, Ind. Stb. no. 348
(zie ook Ind. Stb. 1926 nos. 55 en 125). Voor wat
betreft de voornaamste bepalingen omtrent het
recht op overtocht van Nederland naar Ned.-Indië en omgekeerd ten laste der Indische Be
groeting wordt verwezen naar OVERTOCHT.
Een gewijzigd contract ter vervoer van gouvernementspassagiers is voor 15 jaar, te beginnen 15
September 1923 en eindigende 14 September 1938.
aangegaan. Voor vervoer van die passagiera wordt
van Regeeringswege aan de maatschappijen,
welke daarvoor eene overeenkomst hebben aan
gegaan, betaald volgens een tarief, dat 10 % lager
is dan de particuliere tarieven. De restitutie bij
ontscheping te Genua (Marseille) is niet gewijzigd
en bedraagt dus voor le klasse reizigers ƒ 100, 2e
klasse / 60, 3e klasse / 40 en voor kinderen 4 of
^ van die bedragen al naar gelang van den
leeftijd. Aan landsreizigers le, 2e of 3e klasse kan
worden vergund de reis aan te nemen met een in
geregelden dienst varend stoomschip van eene
naar het oordeel van den Minister van Koloniën
daarvoor in aanmerking komende vreemde maat
schappij in dezelfde klasse. Aan de vreemde maat
schappijen wordt voor den overtocht van lands
reizigers niet meer voldaan dan aan de maat
schappijen, welke daarvoor eene overeenkomst
met de Regeering hebben aangegaan, verminderd
met zooveel als volgens die overeenkomst door
die maatschappij aan de reizigers wordt uitbe
taald bij in- of ontscheping in eene haven aan de
Middellandscho Zee.
Aan landsreizigers, die de reis met bovenbedoel
de vreemde maatschappijen maken, wordt vóór
den aanvang der reis van Regeeringswege uitbe
taald het verschil tusschen hetgeen aan die maat
schappijen wordt betaald on de met de maatschap
pijen, waarmede de Regeering eene overeenkomst
heeft, overeengekomen ovortoohtsgelden. De be
taling geschiedt aan het hoofd des gezins voor het
goheele gezin.
Bij verplicht verblijf in een noodhaven is de
schadeloosstelling voor den landsreiziger thans:
le klasse voor eiken dag verblijf aan den wal / 15,
beneden don leeftijd van 12 jaar / 7.50, 2e klasse
/ 9 en / 4.50, 3e en 4c klasse / 6 en / 3.
Dc schadeloosstelling bij verplicht verblyf aan
den wal te Batavia gedurondo de laaddagen op do
reis van Soerabaja of Semarang naar Nedorland
bedraagt: Ie klasse, voor eiken dag verblijf aan
don wal / 12, benedon den leeftijd van 12 jaar / 6,
2o klasse / 8 en / 4, 3c en 4o klasse / 5 en / 2.50.
II. In den Archipel. Ie te land. a. loge
menten.
28
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In de laatste jarcn is als gevolg van het toene
mend groot-toerisme door toedoen van den Dienst
derStaatsspoor- en Tramwegen in N.-I.. die sedert
1019 verscheidene hotels exploiteert, en door het
initiatief van de N.-I. Hotelvereeniging en de
Java MotorClub, die een 36 tal geriefelijke hotels,
over de voornaamste pleisterplaatsen op Java
verdeeld, onder toezicht hebben, cene groote ver
betering in de inrichting van het hotelwezen tot
stand gekomen.
Men vindt een lijst van de voornaamste
hotels in N.-I. in het officieele zak- en adresboek
van hotels en restaurants in Ned. O. I., uitgege
ven door Jac. G. Lasschuit in opdracht van de
A. N.V. V. (Alg. Ned. Verecniging voor Vreemde
lingenverkeer). en ook opgaven van hotels in de
door de Kon. Paketvaart Mij en het officieel Toe
risten Bureau te Weltevreden (en aldaar of bij de
Agenten en Correspondenten verkrijgbare) uitge
geven inlichtingen voor reizigers.
b. Draagstoel, zie Deel III, pag. 589.
c. Spoortrein en train.
Den 1 October 1920 werden de reizigerstarieven der S.S. met 25 % verhoogd, zij bedragen
thans voor het locaal-verkeer:
in de le klasse 5|- cent per K.M.;
„ „ 2e „ 3$ „ „
„ „ 3e „ voor de eerste 250 K.M., lf cent
per K.M.
voor de volgende 250 K.M. £ cent
per K.M.
voor eiken K.M. boven 500 K.M.
IJ cent.
De lengte in K.M. van het spoor- en tramwegnet bedroeg in 1925 voor de lijnen van den Staat
4108 en voor de particuliere spoor- en tramwegen
2886.
Met de electrificatie der spoorwegen is voorloopig een aanvang gemaakt voor wat betreft het
complex Batavia, waaronder worden verstaan de
lijnen Meester Cornelis—Pasar Senèn—Priok,
Priok—Batavia, Batavia—Pasar Senèn, Bata
via—Weltevreden—Manggarai—Meecter Corne
lis. Zie verder SPOOR- EN TRAMWEGEN.
d. Automobiel.
De Java Motor Club is de organisatie, die het
automobilisme en motorisme en daarmede het
toerisme op Java bevordert. Omgekeerd dwingt
het toenemend toerisme tot sneller ontwikkeling
van het autoverkeer. Het moderne vervoermiddel
heeft thans de vroegere equipages in het bezit
van de meer gegoede ingezetenen verdrongen. Er
liepen in 1925 op Java ± 36.000 auto’s. In de
Buitengewesten voltrekt zich in dat opzicht eene
zelfde evolutie. Ook het Bedrijf der S.S. en Tram
wegen heeft thans autodiensten in exploitatie,
zooalsin Benkoelen, Palèmbang, Sumatra’sWestkust en op Java in Midden Priangan en Chéribon.
Het mechanisch transport blijft voortdurend
verbetering van de verharding der bestaande we
gen en uitbreiding van het wegennet eischen.
Daartoe zijn van gouvernementswege de noodige
wegenplannen in uitvoering, zooals voor Java,
Sumatra, de Minahasa,_.W.. en Z. en O. Afd. van
Bornéo en Zuid Celébès.
2e. Te water. a. Stoom- en molorvaarl.
Het contract met de Kon. Paketvaart Mij is
met vijf jaren verlengd, nl. tot en met 31 Decem
ber 1930 (Wet van 30 Dec. 1925, Ind. Stb. 1926
no. 71).
Voor het vervoer van particuliere reizigers le

..;

klasse zullen geen hoogero overtochtskosten in
rekening worden gebracht dan van 10 % boven
hetgeen voor landsrcizigers dier klasse verschul
digd is. Voor afstanden grooter dan 1200 zeemij
len mogen de overtochtsgelden van particuliere
reizigers le klasse echter niet meer bedragen dan
die van landsrcizigers in dezelfde klasse. De over
tochtskosten voor particuliere reizigers der 2e,
3e en 4e klasse zullen niet meer dan onderschei
denlijk 60, 30 en 12$ % van die der particuliere
reizigers der le klasse mogen bedragen.
Het tarief voor landsreizigers uitgedrukt in
centen per bevaren zeemijl is:
le kl. 2e kl. 3e kl. 4e kl.
Leeftijd
13
5,2 2.6
12jaar en ouder ... 26
Kind beneden 3 jaar . niets niets niets niets
6.5 2.6 1,3
Kind van 3—12 jaar . 13
Twee tot één gezin behoorende kinderen be6.5 3.2$ 1.3 0.6$
neden 3 jaar, tezamen .
Drie of meer tot één ge
zin behoorende kinde
ren beneden 3 jaar, te
13
6.5 2.6 1.3
zamen ........................
Op 31 Mei 1926 (Jaarverslag over 1925) bestond
de vloot der Kon. Paketvaart MÜ uit 75 passagiers
schepen (waaronder 5 motorschepen) en 5 hekwielstoomers. Hieronder zijn medegeteld 11 pas
sagiersschepen (waarvan 2 motorschepen) en 1
hekwielstoomer in aanbouw Het geplaatst aandeelenkapitaal bedraagt / 30.000.000, terwijl nog
4 % obligotieleeningen uitstaan, nl. van 1903
/ 242.000, Mei 1908 / 385.000, December 1908
/ 431.000, 1909 / 476.000 en 1913 / 1.802.000,
totaal / 3.336.000. Over 1919 toten met 1925 werd
aan dividend onderscheidenlijk uitgekeerd 14, 8,
2$, 7, 8J, 10 en 12%.
Van andere min of meer geregelde stoomvaart
diensten, welke ook gelegenheid geven tot passagiers-vervoer binnen Ned.-Indië, hetzij aan boord
van schepen, die binnen Ned.-Indië varen, dan
wel van schepen, die hunne route van en naar
buiten den Indischen Archipel via Ned.-Indi
sche havens nemen, geeft de hiervoren onder I.
Stoom- en motorvaart genoemde sta
tistiek van de scheepvaart in N.-I. een goed
overzicht. Men vindt daarin voor elke haven van
eenige beteekenis het verkeer binnen Ned.-Indië
en daarbij de namen van de nationale en vreemde
maatschappijen of reederijen. Onder de daartoe
behoorende schepen komen passagiers-en vracht
schepen voor, van welke laatste verscheidene be
perkte accommodatie voor passagiers hebben.
b. Zeilvuart, zie Deel III, pag. 590.
3e. Luchtvaart.
Verschillende vraagstukken betreffende parti
culier luchtverkeer in N.-I. zijn reeds eenige jaren
door verschillende commissies en deskundigen
bestudeerd; de totstandkoming kan dan ook niet
lang meer op zich laten wachten. De Kon. Lucht
vaart Mij deed op 31 Januari 1924 voorstellen
nopens de instelling van het civiel luchtvaartvcrkeer in Indië aan het N.-I. Gouvernement. Daar
N.-Indië een natuurlijke schakel vormt tusschen
Britsch-Indië en Australië kan de beslissing om
trent een aansluitend N.-I. luchtverkeer moeilijk
nog lang worden uitgesteld. Reeds heeft de W.
Australische Luchtvaart Mij verzocht een dienst
op Soerabaja te mogen openen en de door
trekking der Britsche Imperial Airways totSin-
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gapore wordt in 1927 verwacht, zooals onder I.
B. Luchtvaart is gezegd.
Is de particuliere luchtvaart dus nog geen vol
dongen feit, bij het N.-I. leger en bij de Marine in
N.-I. is de luchtvaartdienst al eenigc jaren in wer
king. Bij het Leger werd bij Gouv. Besluit
van 30 Mei 1914 no. 39 reeds eene procfvliegafdeeling en daarna in 1917 de N.-I. vliegafdeeling
opgericht. Die afdeeling nam de voorbereiding
van eene luchtroute Batavia—Soerabaja ter
hand en verzamelde door proefvluchten gegevens
omtrent regeling en bedrijfskosten van den lucht
dienst en betreffende het bestaansrecht van zulk
een bedrijf. Bij K. B. van 10 Januari 1922 no. 65
werd de Luchtvaartafdeeling opgenomen in de
vaste legersamenstelling.
Bij de Marine werd in October 1918 door aan
komst van een detachement van den Ned. lucht
vaartdienst eveneens een luchtvaartdienst ge
sticht. Ook door dien dienst werden tochten voor
bestudcering van toekomstige luchtverbindin
gen gedaan.
De dienst heeft reeds vliegkampen te Batavia
en Semarang, terwijl een groot vliegkamp voor
zee- en landvliegtuigen in aanbouw is te Soera
baja. Wellicht zullen de bestaande gouvernements landingsterreinen met hunne gebouwen
enz., een deel dei;aanwezige vliegtuigen en andere
hulpmiddelen in bruikleen worden afgestaan aan
eene particuliere onderneming, die onder van gouvernementswege te stellen voorwaarden een vlieg
verkeer in den N.-I. Archipel tot stand zou willen
brengen.
Gouvernementsreizigers.
Het reglement op het reizen in N.-Indië van
Europeesche burgerlijke landsdienaren en andere
personen (Ind. Stb. 1890 no. 209), gewijzigd bij
Ind. Stb. 1902 nos. 441 en 442, is ingetrokken bij
Kon. Besluit van 8 Maart 1919 no. 43, Ind. Stb.
no.446, waarbij pen Algemeen Reisreglement werd
vastgesteld, dat bij ordonnantie van 10 Juli 1921
(Ind. Stb. no. 422) op 1 Augustus 1921 in werking
is getreden. Alle bestaande reisregelingen kwamen
hiermede te vervallen, behalve regelingen op
n izen per eigen automobiel betrekking heb
bende.
Het in dit Algemeen Reisreglement genoemde
Hoofd van het Kantoor Reiswezen is het hoofd
van een bij G. B. van 26 Februari 1918 no. 21 on
der het Departement van B.B. in het leven geroe
pen kantoor, aan wien tot taak werd gesteld de
vereenvoudiging van de rcisbepalingen en het on
derzoek der ingediende reisrekeningen. Het toe
zicht op de aanschaffing en het gebruik van landsautomobielen in gebruik bij niet zelfstandige be
drijven is mede aan dat Hoofd opgedragen. Uit
het Algemeen Reisreglement (A. R.), laatstelijk
gewijzigd bij Ind. Stb. 1926 no. 145, volgen hier
eenigc hoofdzaken.
Met betrekking tot aanspraken op vergoeding
voor reis- en verblijfkosten worden de burgerlijke
landsdienaren naar den maatstaf hunner maandelyksche bezoldiging en de militairen van leger
en vloot naar hun militairen rang verdeeld in 6
groepen:
le groep. Bezoldiging van / 1050 en meer, zoo
mede Opper-, Vlag- en Hoofdofficieren;
2e groep. Bezoldiging van / 500 en meer, doch
minder dan / 1050, zoomede de officieren van gozondheid, militaire apothekers en militaire paar
denartsen met meer dan 3 jaren dienst en de an
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dere subalterne officieren met moer dan 6 jaren
dienst als officier;
3e groep. Bezoldiging van / 250 en meer, doch
minder dan / 500, zoomede de niet in de le of 2e
groep ingedeelde officieren en de onderluitenants;
4e groep. Bezoldiging van / 160 en meer, doch
minder dan ƒ 250, zoomede onderofficieren tot en
met den rang van sergeant;
5e groep. Bezoldiging van / 50 en meer, doch
minder dan / 160, zoomede korporaals en man
schappen der Koninklijke Marine;
6e groep. Bezoldiging van minder dan / 50.
Het Hoofd van het Kantoor Reiswezen is be
voegd om te bepalen, dat de kosten van dienstrei
zen, waarop het A. R. niet van toepassing is, op den
voet daarvan geheel of gedeeltelijk worden vergoed.
De dienstreizen worden onderscheiden in overplaatsingsreizen en commissiereizen; welke rei
zen tot de eerste, welke tot de tweede soort be
lmoren, is nader aangegeven.
Bij dienstreizen moet steeds gebruik”wordengemaakt van de in de richting der plaats van be
stemming voerende Staats- en particuliere spooren tramwegen, in ieder geval van'die lijn, waar
langs in den kortsten tijd de bestemming te be
reiken is. De vergoeding der reiskosten per spoor
of tram geschiedt volgens tarief.
!
Een algemcene regel is, dat op de dienstreizen
op de voor het land minst kostbare wijze en met
bekwamen spoed wordt gereisd, ter bcoordeeling
bij overplaatsing van burgerlijke landsdienaren
van het Hoofd van het Kantoor Reiswezen en bij
commissie-reizen van den lastgever of den onmiddellijken chef van den reiziger. Voor militairen
gelden dergelijke bepalingen ten aanzien van de
betrokken Departementschefs.
Onder reizen te water vallen alle reizen op bin
nenwateren en over zee. Bij reizen met particu
liere stoombooten (waaronder motorschepen) iseene indeeling in 3 klassen van kracht en is in een
tarief de vergoeding voor vervoer van bedienden
en goederen geregeld.
Ter erlanging van scheepsgelegenheid met par
ticuliere stoombooten, ook voor gezin en bedien
den, hebben de niet tot de Departementen van
Oorlog en Marine behoorende reizigers zich te
wenden tot het Hoofd van gewesteljjk of plaat
selijk bestuur.
Dc landsreizigers genieten daggeld bij reizen te
land en tafelgeld bij reizen te water volgens on
derstaand tarief.
Toeslag
Daggeld
Klasse bij over- bij oom- tafelop tafel
plaatsings missiegeld
geld, als in
eigen voeding
reizen.
reizen.
moet worden
voorzien..
/ 10
/ 2.5
/5
1
/ 16
2
4
2
8
13
3
6
10.5
1.5
3
2.50
5
1.—
8
4
1.—
4
2
0.50
5
0.50
1
0.25
6
2
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Daggeld en tafelgeld (met of zonder toe^l *g)‘
kunnen nimmer gelijktijdig worden genotenr
Indien bij commissiereizen te land gebruik
wordt gemaakt van motorrijwielen (ook met zij
spanwagen) en gewone rijwielen, dan wol tc voet
wordt gereisd, wordt onderscheidenlijk /0.15,.
/ 0.10 en / 0.10 por K.M. to goed gedaan. Overi-

;
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gens wordt voor vervoer over land, indien ver
voermiddelen ingehuurd dan wel eigen vervoer
middelen worden gebezigd, per K.M. vergoed:
Klasse. Bij overplaatsings- Bij commissiereizen.
reizen.
ƒ0.30
/ 0.60
1
0.25
0.50
2
0.40
0.20
3
0.30
0.20
4
0.15
0.30
5
0.15
0.25
6

I

Bij berekening der afstanden gelden de officieele afstandswijzers als maatstaf; de Javapaal
rekent 1500 M.
Bij reizen met gouvernements-automobielen
wordt den reizigers vergoeding voor het medenemen van goederen toegekend, als voor reizen per
spoor of per tram is bepaald. Onder de leden van
het wettig gezin zijn te verstaan de vrouw en de
ongehuwde wettige (ook gewettigde) kinderen en
stiefkinderen, zoons en stiefzoons echter niet in
dien zij meerderjarig zijn.
Geenerlei vergoeding wordt toegekend voor
commissiereizcn niet verder dan 9 K.M. buiten de
standplaats van den reiziger, tenzij om redenen
van dienst buiten moet worden overnacht, en
voor commissiereizcn van te Batavia of Welte
vreden geplaatste landsdienaren naar Tandjoengpriok en terug.
Desverlangd wordt op reis- en verblijfkosten
een voorschot van § van het vermoedelijk eind
cijfer der reisrekening verleend. De reisrekening
wordt ingediend volgens model door het Hoofd
van het Kantoor Reiswezen vastgesteld.
Vergunning tot reizen in den
Archipel.
Bij de ordonnantie in Ind. Stb. 1924 no. 548 is
de reisregeling van 1918 (Ind. Stb. no. 694),
waarbij eene herziening van de voor verschillende
gewesten buiten Java en Madoera getroffen rege
lingen op het reizen is tot stand gebracht, gewij
zigd en aangevuld.
In bepaalde door den Gouv. Generaal van N.-J.,
zoo noodig voor een zekeren termijn, aan te wij
zen landstreken, is het reizen aan alle aldaar niet
woonachtige personen dan wel aan door het be
trokken Hoofd van gewestelijk bestuur aan te
wijzen categorieën daarvan, alleen geoorloofd
met een paspoort van het Hoofd van gewestelijk
of plaatselijk bestuur, tot wiens ressort de be
trokken landstreek behoort. Dit paspoort is in
gewone omstandigheden geldig voor één jaar.
De aanwijzing van die bepaalde landstreken
geschiedde onderscheidenlijk bij de ordonnantiën
in Ind. Stb. 1918 no. 696, 1919 no. 483, 1923
no. 410, 1925 nos. 17, 18 en 315. Zie ook IMMI
GRATIE.
Literatuur. Behalve de reeds in den tekst ge
noemde drukwerken,verschillendehandboekjesen
gidsen door de nationale en vreemde stoomvaart
maatschappijen uitgegeven; Publicaties van het
Officieel Toeristen Bureau, Weltevreden; Ge.denkboek van N. 1. 1898—1923; Gedenkboek der
S.S. en Tramwegen in N. I. (1875—1925) door
S. A. Reitsma; Indië 14 en 28 April 1926, De
■luchtlijn Londen—Singapore in 3 928 door E.
Schmülling; Indische Post 27 Febr. 1926, Het
groot toerisme in Indië, Het automobilisme in
Indië gedurende de laatste 20 j aren; Nederlandsch
Welvaart, Koninklijke Paketvaart Mij, afleve-

ring 6; Jaarverslagen Stoomvaart Mij Nederland,
Rotterdamschc Lloyd, Kon. Paketvaart MU; Ko
loniale Verslage
MAHAyANA. De vorm van Boeddhisme, die
in den Archipel het meest verbreid is geweest, en
waaraan de Boeddhistische monumenten te dan
ken zijn.
De geheele Boeddhistische kerk gaat uit van de
leer der zielsverhuizing en van de wet van het
Karma, d. w. z. het leerstuk, dat ’s menschen
handelingen in het ééne leven zijn lot in het vol
gende bestaan bepalen. Ook is die geheele kerk
het er over eens, dat een uitweg uit dezen oneindigen kringloop van levens is aangetoond door
de prediking van den Boeddha, ongeveer 500 jaar
vóór het begin onzer jaartelling. Aangaande de be
doeling en de strekking dier predikatie echter is
er reeds spoedig verdeeldheid ontstaan. In den
loop der tijden zijn twee voorname richtingen
op den voorgrond getreden, het Hïnayana, letter
lijk Kleine Voertuig (nl. ter bereiking van het
einddoel), ook wel de Zuidelijke Kerk genoemd,
en het Mahayana of Groote Voertuig, de Noor
delijke Kerk.
Voor het Hïnayana bestaat het doel van des
menschen streven in de uiteindelijke uitblussching (nirwana) zijner individualiteit, hetgeen
hij hoopt na talrijke levens van meditatie en
vrome werken te kunnen bereiken. Het Mahaya
na echter stelt den geloovige als ideaal voor
oogen, dat hij eenmaal zelf het Boeddha-schap
zal mogen bereiken en de heilsleer prediken aan
de schepselen. Een aanstaanden Boeddha noemt
men Bodhisattwa, en dus formuleert men boven
staande Mahayanistische grondstelling als die
van het algemeen Bodhisattwa-schap der geloovigen. Daar nu de verst gevorderden der Bodhisattwa’s, die men met bovennatuurlijke krachten
begaafd achtte, zich door daden van hulpvaar
digheid ten opzichte hunner medeschepselen voor
het aanstaand Boeddha-schap bekwamen, is een
der kenmerkende verschijnselen in de practijk van
het Mahayana de uitgebreide Bodhisattwa-vereering.
In den Archipel is allereerst uitsluitend Hï
nayana in zwang geweest, vooral sinds do pre
diking van Goenawarman in het begin der vijfde
eeuw. Die toestand heeft geduurd tot in don loop
der achtste eeuw. Toen heeft een groote omme
keer plaats gehad in politiek en kunsthistorisch
opzicht, en tevens een religieuze ommekeer, door
dat het Mahayana zich van zijn uitgangspunt in
het oude Malayoe op Sumatra, thans Djambi, in
korten tijd over alle Boeddhistische eilanden
verbreiddo on er het Hïnayana algeheel verdrong.
Slechts uit literaire overlevering weten wij iets
van dat voorafgaand Hïnayana; alles wat wij
echter aan Boeddhistische geschriften, heilig
dommen of beelden over hebben, is uitsluitend
Mahayanistisch. Als voornaamste heiligdommen
kunnen op Sumatra de stoopa van Moeara Takoes, op Java die van Baraboefjoer vermeld
worden; de meest bekende Javaansche Boeddhis
tische tekst is de Sanghyang Kamahayanikan
(uitgegeven door Kats in 1910).
Meer en meer heeft zich hot Mahayana van
Java ontwikkeld in tantrische richting. Tantrisme
is in het algemeen (dus ook buiten het Boeddhis
me) het streven om door bovennatuurlijke mid
delen, tooverpractijken, geestenbezweringen enz.,
een bepaald concreet doel te boreiken. Op het
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Mahayana toegopnst betcckent liet de leer om
door middel van dergelijke practijken reeds dade
lijk (en niet na een serie levens van opoffering) het
einddoel, het Boeddha-schap, te verwerven. Dit
is natuurlijk alleen mogelijk, wanneer men onder
„Bocddha-schap” iets anders is gaan verstaan dan
het prediken der heilsleer, en inderdaad heeft in
het Tantrisch Boeddhisme een verschuiving van
begrippen plaats gevonden. Boeddha is voor
den Mahayanistischen Tantrist een benaming
voor het Opperwezen geworden en wat hij met
zijn bovennatuurlijk ritueel tracht te bereiken is
de éénwording met dit hoogste wezen.
Eenzelfde doel nu staat ook den Tantrist voor
oogen, die uitgaat van den anderen Javaanschen
staatsgodsdienst, het £iwaïsme, en dientengevol
ge aan het Opperwezen niet den naam van Boed
dha, doch van (piwa geeft, doch overigens een
zelfde ideaal langs dezelfde wegen tracht te be
naderen. Zoodoende heeft het Tantrisme er in
hooge mate toe bijgedragen om de grenzen tusschen Boeddhisme en Qiwaïsme te doen ver
flauwen, en om met zooveel woorden te doen er
kennen, dat f'iwa en Boeddha eigenlijk hetzelfde
zijn. Hoewel er uiterlijk verschil in de beide eerediensten bleef bestaan, werd voor het gevoel der
geloovigen hun inhoud tot een hooger eenheid
opgeheven. Zelfs bij hetgeen thans nog van £iwa-diensten Boeddha-dienst op Bali over is, werken
deze opvattingen door. Ook heeft het Tantrisme
in velerlei opzicht invloed uitgeoefend op de
Islamitische mystiek, zooals die zich op Java
sinds do vijftiende eeuw ontwikkelde.
Over Mahayana en Tantrisme in het algemeen
zal men het best een der groote werken over het
Boeddhisme raadplegen, waaronder Kern’s Ge
schiedenisvan het Buddhisme in Indie (1882) nog
altijd een cereplaats inneemt. Speciale studies
zijn neergelegd in de geschriften van L. de la
Vallée Boussin, terwijl ook verwezen kan worden
naar de desbetreffende artikelen in llastings’
Encyclopaedia of Religion and Ethics. Aan het
Jftvaansche Tantrisme heeft in do laatste jaren
J. L. Moens cenige beschouwingen in het Tijdschr.
Bat. Gon. gewijd.
HÏNAYANA, zio MAHAYANA.
TANTRISME, zie MAHAYANA.
POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST.
Het onder den titel „Post- on Telegraafdienst”
in Deel III, blz. 4G5—484, opgonomen artikel
is bijgewerkt tot December 1918. Sedert is
zoowel op postaal- als op telegraaf- (vooral
radiotclegraaf-) en telcfoongobied zooveel ver
anderd on verbeterd, dat een aanvullingsartikel
noodig is geworden. De titel is aangcvuld tot
rost-, Telegraaf- en Telefoondienst, niet alleen,
omdat dit do officieele naam van den dienst in
Indiö is, maar ook, omdat de telefonie een zeer
belangrijk onderdeel van don dienst uitmaakt.
Om een juist beeld to geven van de ontwikke
ling van den dienst over het zeer belangrijke
tijdvak 1917 t/m 1925, is een betrekkclyk groote
plaats ingoruimd voor statistische opgaven,
waarin niet, zooals in het oorspronkelijke stuk, de
cyfors voor perioden van 5 jaren, maar van elk
jaar worden gegeven.
Achtereenvolgens worden behandeld:
I. Mcdcdeolingen betreffende den geheelen
dienst: a. kantoren; b. personeel; c. geldolyke
uitkomsten.
II. Postdienst: a. brievenpost in het buitenl. on
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in het binnenlandsch verkeer; b. postwisseldienst;
c. pakketpostdienst; d. statistieken omtrent den
postdienst; e. postwaarden.
HL Telegraafdienst, n. landlijncn; b. zeckabelverbindingen, builcnlandsche en bïnnenlandsche;
c. radio-telegrafische verbindingen, buitenlandschc en binncnlandsche; d. statistische gegevens
omtrent het verkeer.
IV. Telefoondienst.
I. M e d e d e e 1 i n g e n betreffende
den geheelen dienst, a. Kantoren. Op
het eind van 1925 bedroeg het aantal voor het
publiek verkeer opengestelde Gouvernements en
particuliere kantoren:
Gouvernements Post- en Telegraafkantoren
139; bijpost- en telegraafkantoren 8; bypostkan
toren 2; hulppost- en telegraafkantoren 192;
hulppostkantoren op plaatsen, waar geen tele
graaf- en telefoonkantoren gevestigd zijn, 137;
hulppostkantoren op plaatsen, waar van den
P. T. dienst geen, doch van den dienst der
Staatsspoor- en tramwegen, het Binnenl. be
stuur of bijzondere spoorwegondernemingen wel
een telegraafr of telefoonkantoor gevestigd is 78;
hulptelegraafkantoren 7; telegraafkantoren van
den dienst der Staatsspoor- en tramwegen 457;
telefoonkantoren van het Binnenlandsch bestuur
74; telegraaf- en telefoonkantoren van bijzondere
spoorwegondernemingen 138; Gouvernements te
lefoon- on bijtelefoonkantoren 305; Gouverne
ments radiostations, met inbegrip van de stations
van de Departementen van Marine en van Oorlog
21; particuliere radiostations 4.
In deze opgaaf zijn niet opgenomen de bestel
huizen van de districtspost op Java en Madoera,
waarvan het aantal op het eind van 1924 939
bedroeg, en welke, hoewel opgericht ten behoeve
van een geregelde uitwisseling van dienstzendingen tusschen de bestuursambtenaren, mede
dienstbaar zijn gemaakt aan een geregeld parti
culier postverkeer.
Voorts dient nog vermeld, dat alle passagiers
schepen en de meeste hekwielstoomers der Kon.
Paketvaartmaatschappij van een postinrichting
van eenvoudigen aard (fungeerend hulppostkantoor) zijn voorzien, onder leiding van den len of
ficier, c.q. ladingsklerk, als fungeerend hulppostcommies.
b. Personeel. Het algemeen beheer van den
dienst staat onder leiding van een hoofdambte
naar, die don titel heeft van Hoofd van den Post-,
Telegraaf- en Telefoondienst; onder hem ressortecron do 4 afzonderlijke dienstvakken: Poste
rijen, Telegrafie, Telefonie, Administratie en Algemeeno zaken, elk vak onder leiding van een
hoofdambtonaar. Het hoofdbestuur van don
dienst, vroeger te Weltevreden gevestigd, is in
1922/23 overgobracht naar Bandoeng. De sterkte
van het personeel sedert 1918 kan blijken uit den
bijgevoegden staat (zie tabel pag. 438).
Terwijl het aantal ambtenaren, in het byzonder wat de hoogere en middelbare betreft, tot
1922 geleidelijk vermeerderde, is het sedert weer
afgenomen. Dit houdt verband met de toen in
getreden algemeene malaise, welke, zooals van
zelf spreekt, een sterken invlood op den omvang
van het bedryf der posterijen, telegrafie en tele
fonie had.
Do bezoldigingsrogeling onderging in de laatste
jaren veel wyziging; thans geldt'die van 1925
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Sterkte van bet personeel (zoowel in vasten als in tij de lij ken dienst)
bij den P. T. T. Dienst

Hoogeren middelbaar per
soneel .............................
Lager personeel ....
Totaal

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

4.397
4.991

4.901
5.136

5.674
5.740

5.897
579SS

5.137
6.120

4.958
6.011

4.486
5.620

4.460
5.254

11.414 | 11.885 | 11.257 | 10.9J9 [ 10.106

9.71-1

9.388 | 10.037

(Ind. Stb. no. 43). Boven de vaste traktementen
werd in de jaren 1922 t/m 1925 ruim 91 millioen
gulden wegens duurtebijslagen uitgekeerd, een
bedrag, dat uiteraard sterk drukte op de geldelijke
uitkomsten van den dienst.
' De bezoldiging van het mindere, niet in het
Bezoldigingsbesluit 1925 genoemde personeel
wordt door het Diensthoofd geregeld.
Voordat de malaise, waarop hiervoor werd ge
doeld, intrad, had de dienst met personeelsgebrek
te kampen en moesten allerlei maatregelen wor
den genomen om personeel te werven. Zoo werd
aan de Leidsche Postschool — waarover hier
onder nader — een 2e afd. toegevoegd tot oplei
ding van ambtenaren met beperkte aanspraken,
d.w.z. ambtenaren, die zonder nader examen niet
tot de hoogere rangen benoembaar zijn. Toen de
malaise haar invloed deed gelden en het bleek,
•dat er een groot aantal ambtenaren te veel was,
werd de Leidsche school opgeheven en moesten
de afgestudeerde leerlingen van de le en 2e afd.
van die school zelfs gedurende geruimen tijd in
Nederland worden aangehouden.
Voor de opleiding van personeel in Nederland
werd in 1914 te Leiden een school tot opleiding
voor commies, later controleur 2e kl., bij den
P. T. T.-dienst geopend, gewoonlijk de „Indische
Postschool "genoemd, waarvoor als eisch van toe
lating werd gesteld einddiploma H.B.S. 5 j.c.,
Gymnasium, Hoogere handelsschool enz. Na af
loop van den volledigen cursus, welke 28 maan
den duurde, werden de geslaagden ter beschik
king van den G. G. gesteld om tot commies, later
controleur 2e kl., te worden benoemd; zij konden
zonder verder examen de hoogste rangen berei
ken. Een groot aantal jongelieden, ook vrouweJijke, hebben te Leiden hun opleiding genoten en
hebben zich een goede positie bij den dienst in
Indië verworven. Het is dan ook zeer te betreuren, dat de tijdsomstandigheden er toe noopten
om in 1923 de school op te heffen.
Wegens personeelsgebrek werd in 1921 de
.school uitgebreid met de hiervoren bedoelde twee
de afdeeling, waartoe jongelieden met eindexa
men H.B.S. 3 j.c., M.U.L.O.-diploma enz. toe
gelaten konden worden.
De opleidingsinrichtingen in Ned.-Indië voor
personeel bij den Post-, Telegraaf- en Telefoon«dienst zijn na 1923, tengevolge van de nood
zakelijke bezuinigingsmaatregelen gaandeweg
■opgeheven geworden. Deze inrichtingen waren de
v ólgen d qs^rr'-:rjy^?’
Controneurs-cursus, opgericht in 1910; aan
vankelijk was deze bestemd voor adjunct-com
miezen, later voor personen buiten den dienst, die
werden opgeleid tot controleur (vroeger com
mies). Om toegelaten te worden was eindexamen

M. U. L. O. vereischt. De opleiding duurde
jaar; het onderwijs werd gegeven door hoogere
ambtenaren van den dienst en door leeraren
H. B. S.
Opleiding voor assistent, opgericht ± 1913,
bestemd voor de lagere rangen. De opleiding
duurde ongeveer 14 maanden; het onderwijs
werd gegc ven door controleurs.
Opleiding voor radio-telegrafist, opgericht ±
1918, bestemd voor personen, die het internatio
naal radio-diploma eerste klasse wenschten te
behalen. Voor toelating werd ten minste ver
eischt bezit van het diploma klein-ambtenaarsexamen. Do cursus duurde ± 14 maanden; het
onderwijs werd gegeven door controleurs, inge
nieurs en een leeraar H. B. S. (Engelsch). Een
zelfde opleiding bestond voor personeel bij de
Gouv, Marine.
Collegium tot opleiding van controleurs voor
de hoogere rangen (chef kantoor Je klasse en
hooger), opgericht 1921. De sollicitanten wer
den geplaatst met behoud van vol traktement en
recht op promotie, op advies van een schiftingscommissie, en waren geheel vrij van anderen
dienst. Het onderwijs werd gegeven door hooger
personeel van den dienst en een leeraar M. B. S.
(Fransch).
Ten slotte dient nog vermeld de technische
cursus tot opleiding voor gediplomeerd tech
nisch ambtenaar, welke cursus 3 jaren duurde,
waarvan het 2e jaar bestemd was voor practiseh
werken. Voor toelating werd einddiploma ver
eischt van H. B. S. of van de Technische School.
De opleiding geschiedde zoowel voor telegraafals voor telefoondienst, waarvoor in het 3e jaar
werd gesplitst. Het onderwijs werd gegeven door
ingenieurs van deze diensten en door leeraren
H. B. S. (natuur- en scheikunde).
Al deze inrichtingen, welke, zonals boven reeds
is gezegd, sedert 1923 geleidelijk aan weder zijn
opgeheven, waren gevestigd te Batavia, terwijl
voor de opleiding voor assistent ook een filiaal te
Soerabaja bestond. Sinds kort is besloten tot het
weder in het leven roepen van de opleidingen in
Indië. Begm September 1926 is daarmede reeds
een aan vang gemaakt door de oprichting van een
leergang tot opleiding voorden rang van commies,
den z.g. commiezencursus, welke, in verband met
de verplaatsing van het hoofdbestuur van den
dienst-naar Bandoeng, aldaar is gevestigd.
Tot het volgen van dien cursus komen in aan
merking adjunct-commiezen, die door een schiftingscommissie daartoe geschikt worden geacht.
De duur der opleiding is voorloopig op omstreeks
1{ jaar bepaald. Behalve in de dienstvakken
wordt les gegeven in Nederlandsch, Engelsch nn
Aardrij kskunde.
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Voorts ligt hot in do bedoeling binnenkort het
collegium weder in te stellen.
c. Geldélijke uitkomsten van den dienst. Sedert
de invoering bij den P/J'.T.-dienst van de commercieele boekhouding, kan men zich beter dan
vroeger een denkbeeld vormen van de geldelijke
uitkomsten van het bedrijf. In de laatste jaren
worden bij de jaarverslagen volledige bedrijfs- en
kapitaalrekeningen, balans en overzicht van de
vaste activa met de afschrijvingen gevoegd, ter
wijl in de Koloniale verslagen, te beginnen met
1919, geregeld een staat wordt opgonomen van de
bedrijfsuitgaven en opbrengsten, alsmede van de
kapitaalsuitgaven en de boekwaarde der bezit
tingen.
De aan een en ander ontleende statistieken
zijn hieronder afgedrukt.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen
naar de aanhangsels in do jaarverslagen en voor
namelijk naar de inleiding tot het geldelijk ge
deelte (aanhangsel I der verslagen).
Ter bezuiniging is de omvang van de jaarver
slagen, welke tot en met het verslag over 1920 in
2 doelen verschenen, tot een minimum terugge
bracht. Blijkens de inleiding van het verslag over
1921 is er naar gestreefd door bekorting tijd en
kosten te winnen, zonder het overzicht van de re
sultaten te verliezen, maar niet in alle opzichten
is dit laatste verkregen. Veelal zijn de Kol. ver
slagen vollediger dan de jaarverslagen, maar in
derdaad waren vroeger do jaarverslagen dikwijls
onnoodig uitvoerig. Vóór de inkrimping waren in
die verslagen foto’s betreffende den dienst opgeno
men ; daarvoor is thans blijkbaar geen plaats meer.

Geldelijke uitkomsten van het bedrijf in guldens, waarbij rekening is gehouden met
afschrijvingen en leeningrente voor het in de bezittingen gestoken kapitaal.
(Ontleend aan de jaarverslagen)

overschot
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

tekort
1.951.724
2.416.998
1.950.931
4.836.843
5.604.416
4.996.731
541.713

overschot

tekort

overschot

1.466.244
522.548
526.088

470.262
505.272
556.974
434.491
236.920

76.441

2.085.854
2.914.381

Geheele P. T. T.
dienst

Telefoon

Telegraaf

Post

3.007.088
5.561.366
4.920.356
3.332.714
2.823.764

tekort

overschot

■

2.947.706
2.434.274
1.920.045
4.325.911
8.374.5S4
11,486.201
5.4SS.920
1.068.938

928.164
26.S51
177.923
600.345

tekort

690.962

Do bedrijfsrekoningen van den dienst wijzen de volgende cyfers aan, in guldens
(ontleend aan do Koloniale Verslagen).

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Bedrijfs
uitgaven

Opbrengst

30.040.370
27.670.526
35.835.282
37.807.437
33.006.620
30.100.262
29.457.626

28.120.325
23.344.615
27.460.698
26.321.176
27.517.700
29.031.324
30.148.588

Voordeelig
saldo

Nadeelig
saldo

1.920.045
4.325.911
8.374.584
11.486.261
5.488.920
1.068.938
690.962

II. Postdienst.
a. Brievenpost in het buiten- en binncnlandsche
verkeer. Het Internationaal postcongres, dat in
1914 te Madrid zou worden gehouden, maar we
gens den oorlogstoestand uitgesteld moest wor
den, heeft aldaar van 1 October tot uit0. Novem
ber 1920 plaats gehad. .Ned.-Indië werd op dat
congres vertegenwoordigd doof* de heeren G. M.
Wigman, toon Hoofd van het Dienstvak Poste
rijen, van Sopt. 1924—Sopt. 1926 Hoofd van den
P. T. T.-dienst on thans goponsionneord, W. F.
Gerdes Oosterbeek, thans Referendaris b/h Dep.
V. Koloniën en J._ v., d. Werf, Inspecteur v/d
Ind. P. T. T.-dienst/
f

Kapitaals
uitgaven

7.384.513
6.962.692
12.447.240
G.569.065
2.851.473
1.552.528
403.925

Boekwaarde
der
bezittingen

40.673.112
41.913.37556.79S.209
6QJi2Z412,..
58.869.091
54.178.542
50.293.4S8

Dit Congres is in 1924 gevolgd door dat te
Stockholm, waar Ned.-Indië vertegenwoordigd
word door de heeren I. J. Milborn, Afd.-hoofd bij
het hoofdbestuur P.T.T. in Indië en Gerdes Oosterbeek voornoemd.
Met het beginsel, dat in do weroldpostunie
steeds gegolden had, nl. dat de internationale
posttarieven voor alle unie-landen gelijk zouden
zijn, moest te Madrid gebroken worden, aange
zien do belangen van de landen, waar de munt
gedeprecieerd was, sterk uiteenliepen met die in de
landen, waar zulks niet het geval was. De buitenlandsche porten werdon nagenoeg verdubbeld,
maar tegelykertyd werd toegestaan, dat de op 1

:
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Oct. 1925 bestaande porten zouden worden ge
handhaafd.
Te Stockholm is het algemeen streven geweest
het uniforme port te herstellen. Dit mocht echter
niet geheel gelukken, doordat de economische
belangen der verschillende landen nog te veel
uiteenliepen. In verband daarmede werden bij
het postverdrag van Stockholm uniforme porten
overeenkomstig die bij het Verdrag van Rome
(1908) vastgesteld, doch bij het slotprotocol
werd de bevoegdheid gegeven om die porten met
ten hoogste 60 % te verhoogen en met ten hoog
ste 20 % te verlagen. Dienovereenkomstig kon
den voor Indië de ingevolge het postverdrag van
Madrid vastgcsteldc porten gehandhaafd wor
den, met uitzondering van het port van drukwer
ken, documenten en monsters, dat van 5 tot 4
cent per 50 gram verlaagd moest worden.
Thans gelden in het buitenlandsch verkeer van
Indië de volgende porten:
20 cent
brieven, eerste 20 gram
elk volgend gewicht van 20 gram . . 10
12 i
briefkaarten per kaart
(vermeerderd met 1 cent voor de kaart)
4
drukwerken per 50 gram....................
documenten (papiers d’affaires) per
50 gram................................................. 4
met een minimum van ................. 20
braillegeschriften (blindenschrift) per
1000 gram............................................. 4
4
monsters per 50 gram........................
met een minimum van................. 8
doosjes met aangegeven waarde per 50
gram......................................................... 10
met een minimum van.................... 50

v

pi

n

Het voormelde zeer lage port voor braillege
schriften werd op het congres te Madrid onder algemeenen bijval vastgesteld ter tegemoetkoming
aan de behoefte van de velen, die in den oorlog
blind zijn geworden.
Het binnenlandsch briefport is op 12 £ cent
voor de eerste 20 gram, 74 cent voor elk volgend
gewicht van 20 gram, en voor briefkaarten op 7^
cent per kaart gebleven. Dienovereenkomstig
bleef ook het port van per zeepost naar Neder
land verzonden stukken op die bedragen bepaald.
Met ingang van 1 October 1926 is het port voor
brieven en briefkaarten, welke per mail naar Ne
derland worden verzonden, gelijkgesteld aan dat
in het binnenlandsch verkeer en per zeepost. De
hooge porten, welke in het overige buitenlandsch
verkeer gelden, worden echter gehandhaafd, waar
door Ned.-Indië een der weinige landen is waar
zulke abnormaal hooge porten worden geheven.
Blijkens de Mem. van Toelichting op de Indische
begrooting voor 1927, waarin melding wordt ge
maakt van de voormelde portverlaging in het
mail-verkeer met Nederland en van de verlaging
welke de telegraaftarieven hebben ondergaan,
kan wegens den algemeenen stand der begroo
ting voorshands niet overgegaan worden tot ver
dere verlaging van de posttarieven en evenmin
tot verlaging van de telefoontarieven.
Bij de invoering van de bepalingen van de post
verdragen en overeenkomsten van Madrid is een
belangrijke vereenvoudiging gebracht in de rege-.
lingen ter zake van het buitenlandsche post- en
pakketpostverkeer.. Waren toch vóór 1922 de be
doelde .bepalingen bij een aantal Kon. besluiten
geregeld, bij K. B.. van 13 Januari 1922 (Ind.

Stb. no. 218) werd met intrekking van al die Kon.
besluiten bepaald, dat de Gouverneur-Generaal
het bedoelde verkeer regelt, voor zooveel noodig
in verband met de internationale verdragen, over
eenkomsten, enz.
Op grond hiervan heeft de G.G. uitgevaardigd
het z.g. internationaal postbesluit en het z.g. in
ternationaal pakketpostbesluit, welke echter, in
verband met het postverdrag en de postovereenkomsten van Stockholm, vervangen zijn door het
internationaal postverdrag 1025 (Ind. Stb. no.
518) en het internationaal pakketpostverdrag
1925 (Ind. Stb. no. 519).
Wat het binnenlandsche verkeer betreft zijn de
desbetreffende reglementen voor den postdienst
en voor de pakketpost en de algemeene bepalin
gen tot uitvoering daarvan eerst in 1921 (Ind.
Stb. no. 4 t/m 0) en daarna in 1925 (Ind. Stb.
no. 514 t/m 517) opnieuw vastgesteld.
De voornaamste wijzigingen, welke door een en
ander in de binnen- en buitenlandsche regelingen
in 1925 zijn aangebracht, komen in het kort op
het volgende neer:
1. aan het Hoofd van den dienst is meer dan
tot dusver het geval was, de bevoegdheid gege
ven om aangelegenheden van ondergeschikten
aard te regelen;
2. in navolging van het buitenlandsch verkeer
is ook in het binnenlandsch verkeer volledige
frankeering van andere stukken dan brieven en
briefkaarten verplicht gesteld;
3. het bijzondere tarief voor z.g. militaire
brieven in het binnenlandsch verkeer en naar Ne
derland per zeepost, hetwelk gelijk was aan het
binnenlandsch post voor briefkaarten, is afgcsehaft;
4. voor de bijzondere behandeling van brieven
inhoudende voorwerpen, waarvoor invoerrechten
verschuldigd zijn, is een recht van 25 cent per
brief ingevoerd;
5. de verzending van samengestelde brieven
(clubbed letters) is ook in het buitenlandsch ver
keer verboden (dergclijke brieven werden in Indië in grooten getale ontvangen uit China, waar
brieven voor in Indië werkende Chineeschc koe
lies in één couvert werden gesloten, waardoor het
port ontdoken werd);
6. het drukwerktarief bij verzending per mail
is van 5 op 4 cent per 50 gram, terwijl het tarief
Braillegeschriften zoowel in het binnen- ais in het
buitenlandsch verkeer en bij verzending per zee
post naar Nederland van 2J cent per 500 gram,
aanvonkelyk op 5 cent later op 4 cent per 1000
gram word gebracht;
7. het minimum-port voor ongefrankeerde en
ontoereikend gefrankeerde zendingen is van 7£
cent in hot binnenlandsch verkeer on van 12 £
cent in het buitenlandsch verkeer, op 5 cent ge
bracht;
8. een bijzonder recht van / 2.— per kalender
maand is ingevoerd voor bijzondere verzoeken in
zake do bestelling;
9. het instituut der postbons is afgeschaft;
10. alle kosten, verschuldigd voor aangeteeken*
de zendingen en postpakketten met verrekening,
w.o. ook die voor overmaking van het verrekenbedrag aan den afzender,- moeten zoowel in het
binnen- als in het buitenlandsch verkeer bij voor
uitbetaling worden voldaan;
11. expresse bestelling is ook in het • buiten
landsch verkeer ingevoerd;
■-
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12. het minimum-port voor doosjes met aan
gegeven waarde is van 40 op 50 cent ge
bracht;
13. het recht voor buitenlandsche postwissels
is van 25 cent tot / 25.—, 50 cent tot / 50.— enz.
gebracht op een vast recht van 121 cent, ver
meerderd met 121 cent voor een bedrag tot en
met/ 25.—, met 37 1 cent tot en met / 75. — en in
alle andere gevallen met 40 cent per / 100. —;
14. voor verlenging van den geldigheidstermijn
van buitenlandsche postwissels, het verstrekken
van inlichtingen in zake de invordering van gelden
op binnenlandsche pakketten enz. is een recht
ingevoerd van 30 cent;
15. het recht van invordering van buitenland
sche postquitanties is van 12 1 cent op 15 cent
gebracht.
Het postcontract van 1908 met de stoomvaart
maatschappijen Nederland en Rotterdamsche
Lloyd liep op 1 Juni 1923 af en werd vervangen
door met elk der beide maatschappijen gesloten
afzonderlijke, doch gelijkluidende contracten,
welke niet aan de goedkeuring van de Staten- Generaal zijn onderworpen en dientengevolge
ook niet in het Staatsblad zijn opgenomen.
Het groote verschil tusschen deze contracten
en dat van 1908 is, dat aan de maatschappijen
geen garantie meer is toegezegd en zij dus voor
het postvervoer niet meer genieten, dan haar
volgens de internationale bepalingen daarvoor
toekomt. Daartegenover kon de Regeering geen
bepalingen bedingen, omtrent het onderhouden
van een geregelde vaart, den vaartduur, enz. en
evenmin omtrent het bouwen van de mailschepen
op Ncderlandsche werven; de P. C. Hooft van de
Nederland is in 1925/26 in Frankrijk gebouwd. Ove
rigens geeft een en ander geen bezwaar, aangezien
de maatschappijen, ook zonder contractueele
verplichting, uit hoofde van de concurrentie met
vreemde mails, moeten zorgen voor een geregelde
on snelle vaart. Sedert Juni 1923 vaart de Rott.
Lloyd niet meer langs Sumatra’s Westkust, doet
zij Padang dus niet meer aan, en volgt zij denzelfden weg als de Nederland (Sabang, Bclawan,
Singapore, Batavia).
In 1920 sloot de Regeering (Waterstaat en
Koloniën) een contract met de N. V. „Maat
schappij tot exploitatie van Van Blaaderen’s drij
betreffende de
vende schcepsbrandkaston”
plaatsing aan boord van de mailschepen van de
Nederland van drijvende brandkasten, waarin
aangeteekendc zendingen tegen een extra vergoe
ding konden worden geborgen. Do kast was zoo
danig ingericht, dat ze, ingeval het schip mocht*
zinken, van hot schip zou losraken en zou blijven
drijvon, gedurende geruimen tijd signalen en
vuurpijlen afgevende. Nadat het contract was
geëindigd (uit. Augs. 1923) werden de kasten
gaandeweg van do schepen verwijderd.
Uit don staat op blz. 445 van de opbrengst der
verkochte postwaarden kan blijken, dat in het
tijdperk 1 December 1921 tot September 1923,
gedurende hetwelk do brandkastzegels, waarmede
het extra-recht werd gekweten, aan de postkan
toren verkrijgbaar waren, weinig zegels verkocht
zyn en dat dus van de gelegenheid tot verzending
per drijvende brandkast slechts weinig gebruik
gemaakt is.
Volledigheidshalve wordt hier aangeteekend,
dat tot dusver, noch in het buitenlandsche noch in
het binnenlandsche verkoer voor het vervoer van
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de post van luchtschepen of vliegmachines wordt
gebruik gemaakt.
De vermaarde vliegtocht, welke V. d. Hoop, V.
Weerden Poelman en V. d. Broeke in Oct./Nov.
1924 van Amsterdam naar Batavia volbrachten
— waarbij ook post is overgebracht tegen een
extra port van / 10 per zending — deed de
verwachting koesteren, dat eerlang een luchtpost
dienst tusschen Nederland en Indië tot stand zou
worden gebracht. Hoewel het ter zake ingestelde
Gomité „Vliegtocht Nederland-Indië” niet stilzit,
behoort zulk een dienst nog tot de vrome wenschen. Een proef van de K.L.M. tot overbrenging
van de post naar en van Marseille-Genua is wel
gelukt, maar leidde nog niet tot een geregelden
dienst. Intusschcn blijkt, dat de N.-L Ver. voor
Luchtvaart het plan heeft opgevat om in het
voorjaar 1927, bij wijze van proef en propaganda,
in samenwerking met den Marinevliegdienst in N.I.. het voormelde Comité en de Rotterdamsche
Lloyd, een mailvliegtocht te doen verrichten tus
schen Sabang enTandjoengpriok, resp. Soerabaja,
in aansluiting op de mailboot, die te Sabang
van Europa zal aankomen of naar Europa ver
trekken, terwijl dan tevens het traject MarseilleNederland per vliegtuig zal worden afgelegd.
Levert deze postversnelling bevredigende uit
komsten op, dan zal de proef vervolgd worden
door het traject Nederland-Port Sald of terug
eveneens per vliegmachine te doen.
Bij Gouv. besluit van 10 April 1919 is een com
missie ingesteld, welke tot taak heeft het vraag
stuk van de instelling van een luchtverkeers
dienst in Ned.-Indië in zijn vollen omvang in
studie te nemen. Tot eenig practisch resultaat
heeft die studie, voor zoover bekend, nog niet
geleid.
Voor hot vervoer van de post van en naar
Tandjoengpriok worden vrachtauto’s gebruikt,
waardoor de snelle bezorging der mails zeer be
vorderd wordt.
b. Postwisseldienst. Ten aanzion van het postwisselverkcer met de landen, welke bij de inter
nationale postwisselovereenkomst (thans van
Stockholm) zijn aangesloten, gelden do bepalin
gen van die overeenkomst. Omtrent de wijziging,
van het recht op buitenlandsche postwissels islnervoren onder 13 reeds een on ander vermeld.
Wat het verkeer met niet toegetreden landen
betreft, kan hot volgende worden vermeld. In
plaats van don dienst tusschen de Vereenigde
Staten van Amerika en Indië, door tusschenkomst van Nederland, is, met ingang van l Maart
1926 (Ind. Stb. no. 121), een rechtstreeksche
dienst in het leven geroepen. Voor den rechtstreekschen dienst met den Australischon Staten
bond wordt verwezen naar Ind. Stb. 1923 no.
545, voordien met Hongkong naar Ind. Stb. 1923
no. 614 en voor dien met den Maleischen Staten
bond naar Ind. Stb. 1924 no. 23.
c. Pakketpostdienst. Het pakketpostverdrag
van Madrid is vervangen door de pakketpostovereenkomst van Stockholm. Ook mot landen,
welke niet tot die overeenkomst zyn toogetreden,
wordt een dienst onderhouden, waarvoor afzon
derlijke overeenkomsten zyn gesloten; zie o.a. de
'overeenkomst met Hongkong, Ind. Stb. 1923 no.
614; met de Straits Settlements, 1924 nos. 21 en
* 122, 1925 no. 31; met Australië, 1924-no. 22;
; met de Vereen. -Staten van Amerika, 1924 no.
j 377; niet don iialeischon Statenbond, 1924 no. 23.
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Aantal verzonden on uitbotaaklc gewone en telegrafische postwissels en hun geklelijke bedragen
(in guldens)
Binnenlandsch verkeer
Gew. postwissels
Bedrag

Aantal

-*

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1.161.848
1.286.119
1.405.898
1.529.496
1.590.783
1.689.688
1.662.842
1.782.970
1.939.644

39.368.378
45.238.072
53.512.255
69.753.781
79.439.568
77.840.457
74.089.605
75.650.542
84.074.540

n

Telcgr. postwissels
Aantal

Bui tenla ndsch
Gew. postwissels

Bedrag

87.044 15.934.760
97.205 18.503.609
U .4.6.35, 23.410.623
100.616 21.823.622
79.346 17.915.712
69.722 13.946.016
63.806 12.373.899
64.842 12.702.184
74.046 15.497.907

verkeer

| Telegr. postwissels

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

49.524
40.237
59.699
77.803
S8.736
103.643
103.256
107.245
121.475

2.012.726
1.747.508
2.664.572
3.701.213
4.510.932
5.547.054
4.803.754
4.646.248
5.269.436

1.343
1.721
1.446
1.539
1.893
2.173
2.191
2.298
2.6S1

317.256
364.332
312.462
373.120
466.958
519.778
489.757
501.286
558.382

I

Aantal ter invordering ontvangen en betaalde postquitanties en hun geldelijke bedragen
(in guldens)
Binnenlandsch verkeer

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
I 925

Buitenlandsch verkeer

Ter invordering ont
vangen quitanties

Betaalde quitanties I

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

275.172
285.247
302.701
492.054
502.513
518.150
515.155
401.785
418.382

3.994.721
4.201.925
4.709.816
7.978.119
8.959.766
8.609.200
8.569.565
6.913.984
7.292.569

189.663
209.095
221.340
390.409
404.638
414,504
403.364
305.934
312.303

2.699.647
2.885.594
3.192.366
6.095.666
0,748,8666.463.712
6.489.637
5.193.776
5.527.918

Ter invordering ontvangen quitanties

Betaalde quitanties

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

8.312
8.263
10.799
10.057
10.455
12,721. _
12.236
12.058
11.731

198.108
216.181
290.774
314.181
385.810
452.237 •
448.623
408.608
391.228

6.078
6.235
8.295
7.641
8.143
9,928
9.662
9.860
9.493

138.200
153.S56
221.469
236.411
300.238
344.305
341.223
331.675
319.165

;
!
'
:

t
i-

:
Aantallen der gewone postpakketten, alsmede aantallen on bedragen (in guldens) der post
pakketten met aangegevon geldswaarde en met verrekening.
Verzonden in het binnenlandsch verkeer
Gew.
p.p.

P.p. met aangegoven geldswaarde

Aantal Aantal

>

• J 917
1918
1919
J 920
1921
1922
J 923
1924
J 925;

Bedrag

P.p. met verre
kening
Aantal

Bedrag

261.197 47.405 5.188.884 218.571 4.933.688
288.721 51.067 5.925.771 248.336 6.503.731
328.481 58.233 5.970.043 293.525 8.673.072
446.904 107.172 J4.607.043 306.900 14.393.496
502.543 118.708 13.869.990 344.815 I'2.120.633
‘122.886 ' 93.828 12.172.234 323.454 9.839.695
371.380 76.970 9.885.490 320.418 9.205.412
348.050 60.288 7.746.117 308.340 8.924.705
375.871 66.468 9.068.994 360.725 11.696.157

Vorz. en ontv. in het buitenlandsch verkeer
Gew.
p.p.

P.p. metaangege-|
ven geldswaarde j

!
i

P.p. met verrekening

Aantal Aantal

Bedrag Aantal

Bedrag

=

8.037
5.811
10.846
22.895
41.761
44.191
40.771
42.288
44.525

938.S54 7.168
699.650 1.529
1.094.273 3.958
2.747.786 14.890
£.863.598 29.356
3.580.248 34.315
2.674.436 37.297
2.672.510 39.872
2.867.079 .42.629

220.629
38.846
160.189
649.399
1.25S.294
1.339.831
1.326.875
1.323.308
1,388.338

5

48.852
50.655
141.532
156.769
178.0S4
174.226
172.173
166 376
L79.936

3

-
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Koningirmetype werd uitgegeven, is in 1921 naar
het eijfertype overgebracht. Voorts werden, in
verband met de bepaling van liet internationaal
postverdrag, dat de zegels voor enkelvoudig buitenlandsch briefport blauw, voor buitenlandsche
briefkaarten rood en voor enkelvoudig buitenlandsch drukwerk-port groen moeten zijn, de
kleuren van eenige waarden gewijzigd.
Thans (1920) bestaan de frankeerzegels in de
volgende waarden en typen:

c. Poslwaarden. Frankeerzegels. Sedert 1912 is
geen verandering gebracht in de 3 typen, waarin
de frankeerzegels worden uitgegeven. De in boek
druk vervaardigde zegels worden nog steeds in
z.g. loslatende kleuren gedrukt, waardoor de
fraude door afwasschen van reeds gebruikte
zegels zoo goed als geheel wordt voorkomen. De
zegels van 4, 171 en 22$ et. werden in 1922 bui
ten gebruik gesteld, terwijl in dat jaar nieuwe in
gebruik genomen werden van 324, 40, 60 en S0 et.
Het zegel van 10 cent, dat oorspronkelijk in het

Cijfertype,
boekdruk, gewone grootte

1 cent, grijsgroen
2
„ bruin
24 „ lichtrood
3
. geel
4
„ lichtblauw l)
5
7$
10

„

groen
lichtbruin
paars

Ivoninginnetype,
boekdruk, gewone grootte,
gezicht naar rechts over
zee met schip
124 cent,
„
25
„
30
„
324 „

rood
blauw
paars
grijszwart
paars met
rood waarde
cijfer

40

groen

20

Koninginnetype,
plaatdruk, groot model,
gezicht naar links, zijkanten
met palmversiering
50 cent,
60
„
80 „
/ R—
ƒ 2.50

groen
blauw
oranjerood
sepia
rood

‘) het 4 cent-zegel — enkelvoudig drukwerk-port — moest ingevolge de voormelde bepaling
van het int. postverdrag feitelijk groen zijn.

!
!
:

;

j

!

In 1915 zijn z.g.Roodc-Kruis-postwaarden uit
gegeven, nl. frankeerzegels van 1, 5 en 10 cent
en enkele briefkaarten van 5 cent met een opdruk
in rood, bestaande uit een kruis en + 5 cent,
welke tegen de daarop gedrukte waarde vermeer
derd met 5 cent verkocht werden. De aldus ver
kregen baten werden verdeeld over het Centraal
Comité in N.-I. van de Ver. „Het Roode Kruis”,
het te Batavia gevestigde Centraal Comité tot
leniging van den nood in Nederland en het fonds
voor de leniging van nooden in de Kolonie Cura£ao. Van de 11 millioen aldus overdrukte postwaarden zijn tot 1923 — in welk jaar ze buiten
gebruik zijn gesteld — slechts 93.502 verkocht,
en de ten goede van de voormelde instellingen
gekomen baten hebben niet meer dan / 4975.35
bedragen.
Ten einde in een plotseling opgekomen behoefte
aan frankeerzegels van $, I, 17$ en 30 cent te
kunnen voorzien, zijn in 1917/18 opdruk-zegels
tot die waarden uitgegeven, nl. $ op 2 $ cent, 1 op
4 cent, 174 op 22$ cent (oud model) en 30 cent op
ƒ 1.— (oud model).
In afwachting van het gereedkomen van de ze
gels in andere kleuren en van nieuwe waarden,
kwamen in 1921 de volgende overdrukken uit:
12$ (rood) op 17$.cent, 12$ (rood) op 22$ cent,
20 (blauw) op 22$ cent, 32$ (blauw) op 50 cent,
40 (rood) op 50 cent, 60 (blauw) op 1 gld., 80
(rood) op 1 gld.
Ter gelegenheid van de jaarbeurs te Bandoeng
in 1922 had een tijdelijke uitgifte plaats van
zegels met opdruk „3de N. I. Jaarbeurs Ban
doeng 1922”, van de waarden:
1, 3, 4 en 5 cent met opdruk in rood; 2, 7$ en
12$ op 22$ cent met idem in blauw; 10, 17$ en
20 cent met idem in zwart en 2$ cent met idem
in groen.

Ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van de Koningin werden van 31 Augus
tus 1923 tot uit0. April 1924 verkrijgbaar gesteld
„jubileumzegcls” van het formaat van het Nederlandsch jubileumzegel 1913, voorzien van de
jaartallen 1898—1923, de beeltenis van H. M.
„en face”, geflankeerd door tempelzuilen aan den
voet waarvan leeuwen rusten (ontleend aan de
Mendoet), in de waarden: 5 cent (groen), 12$ ct.
(‘rööd)7'2Ó ct. (blauw), 50 ct. (oranje), / 1.—
(violet), /2.50 (sepia) en /5.— (bruin).
Ten slotte zij nog vermeld, dat de van Sep
tember 1911 tot September 1912 genomen proef
met de uitgifte van dicnslzcgcls niet herhaald is.
Do daarmede verkregen raming van het aantal en
het gewicht der poststukken, welke worden ver
zonden door officieelo, portvrijdom genietende
personen en lichamen, wordt gebezigd bij de be
rekening van de sommen, welke zouden verschul
digd zijn, indien de bedoelde vrijdom niet be
stond.
Brandkustzegcls. Ten behoeve van de voldoe
ning van het extra recht, verschuldigd bij het
mailvervoer voor verzending per drijvende
scheepsbrandkast, werden aan de kantoren van 1
Dcc. 1921 tot uit0. Aug. 1923 bijzondere zegels,
z.g. brandkastzegels, verkocht in 7 waarden: 15,
60, 75 cent, ƒ 1.50, / 2.25, / 4.50 en / 7.50, welke
van de in Nederland uitgegeven zegels slechts
verschilden wat de naam van het land betreft. In
de philatelistische wereld is men het er niet over
eens of deze zegels al dan niet als frankeerzegels
moeten worden beschouwd. In do postzegelcatalogi zijn ze met kleine letter aangegeven.
Portzegels. Het aantal portzegels is sedert 1918
vermeerderd met drie waarden (7$, 12$ en 25
cent) en verminderd met één waarde (30 cent),
zoodat ze thans bestaan uit elf soorten, nl. 2$,

i
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5, 7 4, JO, 12A, 15, 20, 25, 40, 50 en 75 cent.
Was do waarde-aanduiding vóór 1913 in zwart
gedrukt, sedert dat jaar zijn de portzcgels geheel
in één kleur (rood) vervaardigd. Tegelijkertijd
zijn de verschillen in de gravure vervallen; alle
zegels worden thans in type 1 uitgegeven.
Volledigheidshalve wordt hier, mede ter aan
vulling van hetgeen in Deel III, blz. 477 le kolom,
is vermeld, nog het volgende aangetcekend.
De le uitgifte (1S74/75) verscheen in 4 waar
den, 5, 10, 15 en 20 et., van onderling verschil
lende kleur en min of meer belangrijk verschil in
gravure. Te beginnen met 1882 is een uniforme
kleur (rood met waardecijfer in zwart) ingevoerd.
Voor de samenstelling van de platen voor de 9
waarden bezigde men, geheel willekeurig, het nog
bruikbare materiaal van de le uitgifte, met het
gevolg dat de typen I t/m IV ontstonden. In
1892 verviel type IV en kwam de aanvulling met
„Cent” eveneens in zwart, terwijl bij de laatste
uitgifte (1913) ook de waarde-aanduiding in rood
is uitgovoerd en als gravure alleen type I wordt
gebezigd.
Naarmate van de meerdere of mindere zeld
zaamheid worden de typen tegen hoogere of la
gere prijzen verhandeld.
Briefkaarten.' In verband met de verhooging
van het port voor briefkaarten zijn in 1921/22
binnenlandsche briefkaarten van 71 cent (enkele
en dubbele) en buitenlandsche briefkaarten van
124 cent (enkele en dubbele) uitgegeven. Ten
einde den voorraad op te gebruiken zijn enkele en
dubbele briefkaarten van 5 cent, voorzien van
een opdruk in groen van 7 4 cent, uitgegeven.
Alle briefkaarten worden verkocht voor de
door do zegelafdrukken aangeduide waarde, mot
verhooging van óén cent voor de enkele en van
twee cent voor de dubbele briefkaarten.
Omtrent de uitgifte in 1915 van z.g. RoodeKruis-b'riefkaartcn van 5 cent is hiervoren onder
frankeerzegels een en ander vermeld.
Verhuiskaarten. De uitgifte van verhuiskaar
ten met zegelstempel van 1 cent, welke alleen in
het binnenlandsch verkeer zijn tocgelaten, dagtoekent reeds van 1900. Sedert is het model zoo
wel wat het zegel als wat de opschriften betreft
gewijzigd, maar overigens is er geen verandering
in aan ge bracht.
Poslbladcn. Sedert Mei 1922 worden gozcgeldo
postbladen van \2\ cent tegen den prijs van 13J
cent per stuk verkrijgbaar gesteld. Ze zijn van
lichtgroen karton vervaardigd en voorzien van de
opschriften „Postblad—Lombar Pos” en „Naam
en Adres des Afzenders—Nama dan Tinggalnja
Pengirim”, alsmede van don zegelstcmpol van
124 cent in oranje-rood.
(iezegclde briefomslagen bestaan thans slechts
in 2 soorten, voorzien van zegelstempels van 12i
en 20 cent. Zij worden uitgegeven tegen de door
don zegelafdruk aangeduicle waarde mot vorhooging van cón cent por stuk.
Voor nadere bijzonderheden zie men het Hand
boek dor postwaarden van Ned.-Indië, uitgege
ven door do Nederl. Ver. van Postzegelverzame
laars, waarvan deel I (frankeerzegels) uitsluitend
in Noderlandsohen tekst on deel II (portzegcls)
in Nedorlandschen, Duitschen, Engelschen en
Franschon tekst verscheen.
III. Telegraafdienst.
a. handlijnen. De moeilijkheden, welke zich
aanvankelijk (zie Deel III, blz. 478 le kolom)
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voordeden bij den aanleg en het onderhoud van
de landverbindingen, deden zich ook gelden ge
durende den wereldoorlog, doordat de aanschaf
fing van materialen, zooals van ijzeren palen, be
zwaar ondervond. Een ander bezwaar, aan het
gebruik van ijzeren palen verbonden, is dat het
vervoer daarvan, vooral op plaatsen waar geen
spoorwegen zijn, moeilijk en kostbaar is. In ver
band met een en ander werden proeven genomen
met palen van gewapend beton, waarvan de
aanschaffingskosten veel lager zijn dan die van
ijzeren palen, terwijl ze aanmerkelijk duurzamer
en betrouwbaarder, doch betrekkelijk niet veel
duurder zijn dan houten dolken. Bovendien is
het materiaal voor het maken van beton meestal
ter plaatse verkrijgbaar. De proeven hadden het
gewenschte succes.
Voor het telegraafverkeer op de landlijnen
wordt tegenwoordig niet uitsluitend de Morse
gebezigd, maar zijn ook in gebruik recordertoestellen, sneltelegraaftoestellen, benevens auto
matische wheatstone-seingevers en telefoontoe
stellen. Met inbegrip van de op zeekabels ge
bezigd wordende toestellen waren einde 1925 in
gebruik: 27S Morse-toestellen, 64 recorder-, 7
sneltelegraaftoestellen, benevens 4 automatische
wheatstone-seingevers en 240 telefoontoestellen.
Het telegraaf verkeer Weltevreden—Soerabaja,
Weltevreden—Batavia—Semarang, wordt over
de landlijnen voor het grootste deel onderhouden
met sneltelegraaftoestellen. Een proef om dit ver
keer over de sedert opgeheven kabelverbinding
langs de Noordkust van Java met de sneltelegraaf af te wikkelen, viel ongunstig uit en werd
daarom niet voortgezet.
Volledigheidshalve zij vermeld, dat te Bandoeng een systeem in gebruik is voor het afwer
ken van de Malabar-correspondentie (zie onder
radiotelegraafverbindingen, blz. 448) met Wel
tevreden.
b. Zeekabelverbindingen. Builcnlandsche verbin
dingen. Het aantal kabels van de Eastern Extension Australasia & China Telegraph Comp. ld.,
welke op Ned.-Indisch grondgebied landen, is
begin 1925, door het gereedkomen van een 2en
kabel Singapore—Batavia, van 5 tot 6 uitge
breid; ze bestaan thans uit: Singapore—Batavia
2 kabels, Banjoewangi—Port Darwin 2 kabels,
Batavia—CocosKeelingeilanden I kabel en
Penang—Médan 1 kabel. De beide in de bijbl»
nos.6311 en 10798 opgenomen concessies der voor
melde maatschappij zijn herhaaldelijk gewijzigd
en aangevuld (zie bijbl. nos. 7941, 8443, 8444
en 10799).
De kabel van Manado naar Yap van deDuitseh-Nederlandsehe 1 elegraafmaatschappij is sedert
de bezetting van Yap door de Japanners in Oetober 1914 buiten gebruik. Bij het Vredesverdrag
van Versailles heeft Duitschland afstand moeten
doen ö.~aVvan de 3 kabels der Duitsch-Nederlandsche: Manado-Yap, Yap-Shanghai en Yap-Guam. Op grond van de omstandigheid, dat de
bedoelde maatschappij geen zuiver Duitsehe
maatschappij was en dat daarbij ook Nederlandsche ljelangen, zoowel politieke als handels
belangen, betrokken waren, heeft de Nederlandsehe Regeering tegen dien afstand geprotesteerd
bij Duitschland en bij de (gewezen) geallieerde en
geassocieerde Mogendheden. Hoewel het recht
formeel erkend werd, is de aanvankelijk gedane
toezegging, dat de kabel Manado-Yap aan Neder -

land zou worden toegewezen (de kabel Yap-Shangliai, die sedert naar Japan is doorgelegd,
zou aan dat land en die van Yap naar Guam aan
de V. S. van Amerika worden toegewezen) nog
niet tot uitvoering gekomen. Dientengevolge bleef
de kabel Manado-Yap buiten gebruik.
De Fransche kabelverbinding van Saigon over
P. Condore naar Pontianak is feitelijk nimmer in
gebruik geweest. Een poging van het kabelschip
Telegraaf om die verbinding te herstellen mis
lukte.
Binnenlandschc kabelverbindingen. De opgaaf
van de Gouvernementskabels (zie Deel III blz.
479, le kolom) loopt tot en met 1913. Sedert zijn
de volgende kabelverbindingen tot stand geko
men :
1914 Sumatra(Singkel-Tapatoean)—Simeuloeë
(Sinabang); 1916 en 1921 Java(Anjer)—Sumatra
(Teloekbetoeng); 1916 Java (Soerabaja—Sitoebondo); 1916 Sumatra (Tandjoengbalai—Bagansiapiapi); 1919 Java (Gresik)—Madoera (Bangkalan); 1921 Celébès (Makassar—Donggola—
Manado); 1921 Java (Soerabaja)—Celébès (Ma
kassar); 1922 Bangka (Pangkalpinang)—Riouw
(Tandjoengpinang).
Daarentegen is in 1923 de kabelverbinding Ba
tavia—Semarang—Soerabaja buiten gebruik ge
steld.
De kabels voor de verbinding: Padang—Ba
tavia—Semarang—Soerabaja werden in 1913 ge
leverd en gelegd door Siemens Brothers te Looldenj die voor de verbindingen Makassar—
Donggala—Manado, Këma—Ternate en Kéma—
Gorontalo in 1914 zijn door de Nórddeutsche
Seekabelwerke geleverd en gelegd.
De overige kabels werden uit de in Indic aan
wezige kabelvoorraden gelegd door het kabel
schip Telegraaf. Dit kabelschip, hetwelk gedu
rende een 20-tal jaren goede diensten heeft bewe
zen, was gaandeweg dermate verouderd, dat het
in 1924 moest vervangen worden dooreen nieuw,
waaraan de naam „Zuiderkruis”, naar het voor
naamste sterrenbeeld op het Zuidelijk halfrond,
gegeven werd. Gebouwd door de Nederlandsehe
Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam, is dat
schip op 17 November 1923 te water gelaten en
op 23 Maart 1924 van Amsterdam naar Indië
vertrokken, waar het nog hetzelfde jaar in dienst
gesteld werd.
In aansluiting aan het staatje in Deel 111, blz.
481, le kolom, wordt hieronder een staat afge
drukt vermeldende de lengte in K.M. en de sa
menstelling van het telegraafnet, waaruit de ont
wikkeling daarvan sedert 1918 kan blijken ('/ie
tabel pag. 447).
Bovendien zijn in onderhoud bij den telegraaf
dienst do internationale telefoongeleiding en,
waarvan de ontwikkeling van 1917 t/m 1925 blij
ken kan uit den staat op blz. 450.
Telegramtarieven. De tarieven van de tele
grammen in het binnenlandseh verkeer werden
met ingang van 1 April 1920 verdubbeld, maar
blijkens de M. v. Toel. op de ontwerp-begrooting
voor 1927 zijn ze onlangs belangrijk verlaagd. Do
daarvan te verwachten vermindering van inkom
sten wordt op rond 5 ton per jaar geschat.
c. ïiadiotelegrafische verbindingen. 1°. Buitenlandsche. De in Deel III, blz. 481, le kolom, be
doelde proeven, welke onder leiding van Dr. de
Groot werden genomen, vonden plaats met een
in 1916, door de Gesellschaft f ür drahtlosoTelegra-
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Bovengrondsche
verbindingen

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

Lijnlengte

Draadlengte

10.977
10.979
11.052
11.329
11.454
11.139
11.002
10.798

27.447
28.94G
29.424
31.227
31.446
31.624.
31.513
31.046

Zcekabelverbin(lingen
Lijn- en
draadlengte
9.939
9.946
9.982
12.281

wm.
12.150
12.149
12.132

phie (Telefunken) te Berlijn, ter beschikking van
de Indische Regeering gesteld ontvangtoestel,
dat te Tjiankring, op de Bandoengsche hoogvlak
te, werd opgesteld.
Toen in den aanvang van 1917 gebleken was,
dat de teekens van de groote Europeesche sta
tions door dat toestel goed ontvangen werden,
kwam de toenmalige Minister van Koloniën met
de voormelde Maatschappij overeen, dat zij op de
hoogvlakte van Bandoeng een station voor draadlooze telegrafie — overeenkomstig het Telefun
ken station te Nauen, d.i. een machine-zenderinrichting — zou oprichten, van voldoende capaci
teit om rechtstreeksche verbinding te onderhou
den met een in Nederland op te richten station;
zulks onder bepaling, dat het Gouvernement het
station zou overnemen, zoodra gebleken zou zijn,
dat het aan het doel beantwoordde en ook overi
gens aan billijke eischon voldeed. Aangezien met
de vervaardiging van hot voor Indië bestemde
station geruimen tijd — men schatte ten minste
1.j jaar — gemoeid zou zijn en het, ook in verband
met de moeilijkheden, welke toen ondervonden
werden van de blokkade, die de Britsche Regee
ring op het telegraafverkeer tusschen Nederland
en Indië toepaste, zeer wenschelijk werd geacht,
dat zoo spoedig mogelijk kon worden beschikt
over een, zij het slechts voor enkele uren per
etmaal en voor korte berichten geschikte verbin
ding, stelde Telefunken al aanstonds een voorloopige zondinrichting ter beschikking van de Indi
sche Regeering. Deze inrichting werd reeds begin
Juni 1917 naar Indië verscheept, maar het duur
de nog tot eind 1918 eer ze teTjililin, eveneens op
de hoogvlakte van Bandoeng, was opgestold on
in gebruik kon worden genomen.
Het definitieve Telefunkon-station kwam tijdig
gereed, maar kon ten gevolge van do tijdsom
standigheden eerst in 1919 naar Indië worden
overgobracht. Deze omstandigheden waren mede
oorzaak, dat do bouw van hot station op den
Malabar slechts langzaam vorderde en dat het
niet voor Augustus 1922 in gebruik kon worden
genomen. Sedert heeft het min of meer geregeld
gewerkt. Do overneming door het Gouvernement
had in 1924 plaats.
Ongeveer tegelijkertijd, dat hier te lande de
voormelde overeenkomst mot Telefunken tot
stand kwam, April 1917, had de Indische
Radio-dienst het voornemen opgevat om een
booglamp, welke oorspronkelijk voor een ander
doel, nl. voor een verbinding met Honolulu, in
Amerika was aangekocht, zoodanig te verbeteren

Overige kabel
en ondergrondsche
verbindingen
Lijnlengte

145
148 ~—
116
121
126
126
121
117

Totaal

Draadlengte Lijnlengte Draadlengte

763
822
S07
964
1.062
1.062
1.165
1.212

21.061
21.072
21.149
23.732
24,141—
23.414
23.273
23.048

38.149
39.714
40.213
44.473
45.076
44.836
44.827
44.426

en te versterken, dat daarmede een, zij het ook
voorloopige verbinding met Nederland zou wor
den verkregen. Daarin slaagde men in zoover, dat
in gunstige tijden inderdaad verbinding werd be
reikt. Dit betrekkelijk goede resultaat gaf den
Radio-dienst aanleiding om met in Indië aanwe
zige materialen en met aldaar beschikbare
krachten, een booglampinstallatie van groote ca
paciteit te vervaardigen, welke in de eerste helft
van 1922 gereed kwam. Intusschen had de Indi
sche Radio-dienst, eveneens onder leiding van Dr.
de Groot, over den Malabar-kloof een bergantenne gespannen, welke 250—750 M. of gemiddeld
350 M. hoog is en de hoogste antenne ter wereld
kan worden genoemd ‘).
Een van de redenen, dat met do voorloopige
zendinrichting van Telefunken, die te Tjililin
was geplaatst, eerst in Juni 1919 en met de
kleine booglamp eerst in het einde van dat jaar
verbinding met Nederland kon worden verkregen
was, dat hier te lande niet eerder over een goede
ontvanginrichting werd beschikt, In de eerste
helft van dat jaar werden aan boord van Hr.
Ms.’s De Zeven Provinciën op de reis, welke dat
schip toen van Indië naar Nederland (over Japan,
het Panamakanaal, Nieuw-York) ondernam,,
proeven genomen, met een in Indië gebouwde
ontvanginrichting. Eigenaardig was, dat tot het
Panamakanaal de seinen uit Indië geregeld wer
den opgevangen, terwijl daarna tot Nieuw-York
niets werd gehoord. Tot voortzetting van die
proeven werd do ontvanginrichting nabij Blaricum geplaatst, alwaar een antenne was gespan
nen. Op 7 Juni 1919 werden de teekens van het
Tjililin-station voor het eerst te Blaricum ont
vangen, een gebeurtenis van beteekenis in de ge
schiedenis van do radiotelegrafie op groote af
standen. Mot do proeven aldaar werd nog eenigon
tijd doorgegaan, nadat het Rijksontvangstation
te Sambcek (N.-B.) in October 1919 gereed was
gekomen. Sindsdien werden ook de teekens van
de kleine booglamp min of meer geregeld in Ne
derland gehoord.
Van een eigenlijke telegraaf verbinding kan
echter eerst gesproken worden na de opening in
den aanvang van 1923 van het door Telefunken
geleverde machine-zenderstation te Kqotwijk (op
do Veluwo).
Op den 5en Mei 1923 v’ord het Malabar-station
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door den G.-G., Mr. D. Fock, in tegenwoordig
heid van vele autoriteiten, plechtig geopend. De
telegrammen, welke bij die gelegenheid met den
grooten booglampzender aan H. M. de Koningin
en aan den Minister van Koloniën werden verzon
den, konden echter te Sambeek niet worden opgenomen, zoodat ze per kabel moesten worden
overgebracht. Over die mislukking is heel wat te
doen geweest; er werd zelfs een commissie van
onpartijdige deskundigen benoemd, bestaande
uit de Hooglecraren aan de Technische Hoogeschool te Delft Prof. ir. C. L. van der Bilt en Prof.
Jhr. dr. Grj.Ellasen den natuurkundige b/d. N. V.
Philips’ Gloeilampenfabriek te Eindhoven Dr. B.
van der Pol Jr., om uit te maken, waaraan zulks
te wijten was geweest./Uit het in de dagbladen
gepubliceerde rapport der commissie blijkt, dat
niet gedacht kan worden aan opzet (integendeel
heeft het personeel te Sambeek het mogelijke ge
daan om de telegrammen op te vangen), maar dat
zoowel het tijdstip van verzending der telegram
men, alsmede de golflengte ongelukkig waren ge
kozen (op dat uur was nl. met de booglamp nog
nimmer een telegram overgekomen), terwijl aan
genomen mag worden, dat de booglamp nog niet
geheel bedrijfszeker was. Het ware beter geweest
indien men tijdig ware overgegaan op den raachine-zender, welke reeds van Aug. 1922 af, dus
■jz 9 maanden vrij geregeld had gewerkt.
Thans werkt ook de booglampzender, welke
verbeterd en aanmerkelijk versterkt is (nl. tot
1900 K.W. primair of S00 a 900 K.W. in de an
tenne, terwijl de Telefunkenzender 600 K.W. pri
mair of 400 in de antenne heeft), zeer geregeld en
wordt het verkeer met Nederland met de beide
zenders vlot afgewerkt.
In den laatsten tijd worden met veel succes
proeven genomen met z.g. korte-golfzenders,
welke golven van 18—10 M. opwekken, terwijl
de golven van de machine- en booglampzenders
onderscheidenlijk met de 15,6 K.M. en 7,5 K.M.
golf werken. Aangezien zoowel de aanschaffingsals de exploitatiekosten van de korte-golfzen
ders in vergelijking met die der groote stations
uiterst gering zijn, is van die zenders in de toe
komst veel te verwachten.
In de uren, waarop het verkeer met Nederland
niet of slechts moeilijk kan worden onderhouden,
heeft de verzending der radio-telegrammen over
San Francisco en Nieuw-York plaats.
In den laatsten tijd wordt ruim 70 % van het
telegramverkeer tusschen Nederland en Ned.-Indië per radio verzonden. Dit is ook uit een gel
delijk oogpunt voor beide landen van groot be
lang, omdat bij rechtstreeksche overbrenging per
radio de opbrengst der telegrammen tusschen
Nederland en Indië wordt verdeeld, terwijl bij
verzending langs den kabelweg slechts de eind
taksen aan de beide administraties ten goede ko
men.
De sterke concurrentie, welke de radio de kabeis aandoet, heeft de kabelmaatschappijen er toe
gebracht, om de snelheid per kabel zooveel mogelijk op te voeren; thans komt een kabeltelegram tusschen Java en Nederland in gemiddeld 3
uren over.
Behalve met Nederland en over Nederland
met Duitschland, wordt geregeld radio-telcgrafisch verkeer onderhouden met Amerika, Saigon
en over Saigon met Siam, terwijl binnenkort een
verbinding met Japan tot stand zal komen.

De ontvanginrichting is geplaatst tc Rantjaèkèk, maar de bedrijfscentrale voor ontvangst
zoowel als voor verzending is te Bandoong.
2°. Binnenlandsche radioverbindingen. De in
Deel III, blz. 480, 2e kolom, vermelde radiosta
tions te Sitoebondo (Java), Timor-Koepang en
Ambon, welke in 1922 belangrijk versterkt werden, dienen zoowel voor het verkeer met schepen
in zee als voor het gewone telegraafverkcer. Het
eveneens op blz. 480 genoemde station te Sabang
(P. Wèh) dient uitsluitend voor het verkeer met
schepen in zee.
Sedert is het aantal stations aanmerkelijk uit
gebreid, terwijl nog verscheiden plaatsen voor
aansluiting door middel van radio-tclegrafie op
het programma staan.
Begin 1926 waren voor het binnenlandsch ver
keer aangewezen de radiostations te Sitoebondo,
Koepang, Ambon, Tomohon, Banda, Dobo, Manokwari, Merauké, Boeton, Bima, Waingapoe,
£ndé, Bengkalis en .Médan,.alsmede het militaire
station te Taroena en in geval van storing ook het
station te Sabang.
Het Malabar-station geeft dagelijks tijdseinen
en persberichten voor schepen in zee en stations
binnen den Archipel en zendt voorts telegram
men uit bestemd voor schepen, welke zich op
grooten afstand in zee bevinden.
Ook de stations te Sitoebondo, Ambon en Koe
pang geven dagelijks persberichten en de Marinestations te Manggarai en te Soerabaja tijdseinen.
De sedert 1924 met de beide te Soerabaja en
Makassar geplaatste radio-telefoniestations ge
nomen wordende bedrijfsproeven hadden niet het
daarvan verwachte succes en zullen dan ook niet
worden voortgezet. In de toekomst verwacht
men voor Indië veel van de toepassing van do
korte golf op de radiotelefonie. Indien de in die
richting voorgenomen proeven slagen, dan zal
menige afgelegen bestuurspost uit zijn isolement
worden verlost.
Het kustverkeer (met schepen in zee) wordt on
derhouden door de stations te Ambon, Koepang,
Sabang, Médan, Semarang, alsmede door de mili
taire stations te Manggarai, Soerabaja, Tjilatjap,
Cheri bon, Taroena en de stations van do Bataafsche Petroleum Maatschappij te Balikpapan en
Tarakan.
Vaste particuliere zendstations zijn in exploi
tatie te Balikpapan, Tarakan, Mandocl en Boela
(van de Bataafsche Petroleum Maatschappij) en
tc Beraoe (van de Steenkolen-maatschappij Parapattan).
Het aantal vergunningen voor radio-stations
a/b van schepen werd in de laatste jaren belang
rijk uitgebreid.
Tijdens de wetenschappelijke expeditie op
Nieuw Guinee in 1920 werden drie radiostafcions opgericht, welke zeer goed voldeden.
In 1924 werd te Taroena (res. Manado) tijdelijk,
ten behoeve van spoedige hulpverleening aan de
bevolking bij een eventueele vulcanische uitbarsting op dat eiland, een verplaatsbaar militair ra
diostation opgesteld, dat tevens voor het verkeer
met schepen in zee diende.
De in Deel III, blz. 477, 2o kolom, vermelde bepalingen omtrent den aanleg en het gebruik van
telegrafen in Ned.-Indië (Ind. Stb. 1876 no. 257,
gewijzigd en aangevuld bij Ind. Stb. 1878 no. 101,
1889 no. 213, 1891 no. 235, 1913 no. 604 on 1917
nos. 479 en 719) zijn in 1903 (Ind. Stb. no. 405 j°.
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Ind. Stb. 1906 no. 403) ook van toepassing ver
klaard op radio-telegrafen en telefonen.
Op grond daarvan mogen in Indië geen radiotelegraaf- of telefoon-inrichtingen worden aange
legd en voor het verkeer opengesteld dan door of
met vergunning der Regeering. Met het geven
van zulke vergunningen is de Indische Regeering
tot dusver uiterst spaarzaam geweest; niet alleen
voor zend-inrichtingen, maar zelfs voor ontvanginrichtingen wordt in den regel vergunning ge
weigerd. Men spreekt dan ook van het in Indië be
staande „luisterverbod”, waartegen in de StatenGeneraal en in de pers bij herhaling bezwaren zijn
ingébracht-. Daarbij werd er op gewezen, dat zoo
goed als nergens ter wereld zulk een verbod be
staat en in alle beschaafde landen het hebben en
gebruiken althans van ontvangtoestellen onder
bepaalde voorwaarden wordt toegelaten.
Als motief voor het handhaven van het verbod
werd van de zijde van den Indischen dienst aan
gevoerd, dat de Internationale radio-overeenkoinst (in 1912 te Londen gesloten) aan alle daar
bij aangesloten landen, dus ook Ned.-Indië, de
verplichting oplegt, om zooveel mogelijk te waken
tegen schending van het telegraafgeheim, het
geen voor Indië te meer zou gelden, omdat daar
verscheidene streken zijn, welke slechts per radio
aan het wereldtelegraafnet zijn aangesloten.
Het verbod heeft in Indië intusschen weinig
mogen uitwerken; zelfs vervolging door de justi
tie had geen succes.
In verband met het voornemen van de tegen
woordige Indische Regeering, om binnenkort
een vergunning uit te geven voor een of meer om
roep- (broadcast-) stations, zal, naar gemeld
wordt, het luisterverbod met ingang van 1
Januari 1927 worden opgeheven, zoodat de ont
wikkeling van dit belangrijke verkeersmiddel,
ook door amateurs, dan niet langer zal worden
belemmerd.
Telefoondienst. Zooals blijken kan uit de
hierna afgedrukte statistieken heeft de ontwikke
ling van den Gouvernementstelefoondienst, waar
op in Deel III, blz. 484, le kolom, reeds gewezen
werd, zich ook na 1917 in steeds stijgende lijn
voortgezet. Terwijl in dat jaar de lijnlcngte der
interlocale geleidingen 2257 K.M. en de geleidingslengte 6519 K.M. bedroeg, waren die cijfers

i

op het eind van 1025 onderscheidenlijk 3020
K.M. en 14904 Iv.M. Ook het locale en districtstelefoonnet breidde zich sterk uit; draadlengte
1917: 113.797 K.M., 1925: 232.203 K.M. Het
aantal interlocale gesprekken is van 1917 tot
1925 gestegen van 558.027 tot 1.707.740 en de
gesprekkosten van / 802.652 tot / 2.634.448.
De abonnementsgelden vermeerderden van
/ 2.253.216 in 1917 tot / 0.883.990 in 1925.
Aan den aanleg en het onderhoud van de lijnen
wordt de uiterste zorg besteed en de bediening
laat niet te wenschen over. Een vergelijking tusschen den Indischen telefoondienst, vooral op
lange afstanden, en de West-Europeesche en
Noord-Amerikaansche telefonen, valt dan ook
zeker niet ten nadeele van Indië uit. Ditzelfde
kan echter niet gezegd worden ten aanzien van de
tarieven, welke in Indië nog steeds zeer hoog zijn.
Het is dan ook te betreuren, dat de stand van de
ontwerp-begrooting voor 1927, blijkens de Memo
rie van Toelichting, de Indische Regeering heeft
genoopt om voorshands niet tot verlaging der te
lefoontarieven over te gaan, hoewel de telefoon
dienst, behalve in 1922 en 1923, geregeld min of
meer belangrijke overschotten oplevert, over
1925 zelfs ruim / 600.000, en de rekening van
de geheele P.T.T. over 1925 ook een voordeelig
saldo aanwijst.
In de jaren 1919/21 had de dienst groote moei
lijkheden met de aanschaffing van materialen en
met personeelsgebrek, terwijl in dien tijd ook
langdurige storingen voorkwamen door natuur
rampen; ook wordt in 1921 melding gemaakt van
storingen ten gevolge van diefstal van draad.
Particuliere telefoonverbindingen. Gaandeweg
werden concessies voor particuliere verbindingen
door het Gouvernement overgenomen of om an
dere redenen ingetrokken. Van de 11 concessies
welke in 1918 bestonden, is er sedert 1921 nog
slechts één over, die van de Deli Spoorweg Maat
schappij.
Het aantal telefoonverbindingen voor eigen
gebruik vermeerderde geleidelijk en bedroeg eind
1925 45; het bedrag van den deswege aan den
Lande verschuldigden cijns steeg van / 2549 in
1916 tot / 3302 in 1925. Over dat tienjarige
tijdvak werd aan cijns betaald / 33,415 of gemid
deld i /3340 per jaar.

Telefoondienst
Lengte in K.M. a. van de interlocale telefoongeleidingen in onderhoud bij den Telegraafdienst,
waaronder niet begrepen de trajecten, waar de geleidingen aan de telcgraafsteunpunten zijn
opgehangen; b. van het locale- en districtstelefoonnet.
er. Interlocale geleidingen

:

Lijnlengte

1917

■

!

:

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

2.257
2.275
2.516
2.498
2.640
2.692
2.819
2.792
3.026

b. Locale en districtstelefoonnetten
Kabels
Totale gelei- Bovcngrond- onder den
Totale
sche
lijnen
dingslengte
grond en draadlengte
(routen)
onder water

Geleidingslengte

6.519
7.243
8.094
9.912
11.378
12.813
15.570
14.597
14.904

1917

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

67.538
70.004
81.068
87.485
101.685
110.684
117.500
134.136
126.621

13.890
14.117
16.703
18.183
19.444
19.542
19.640
20.133
J 9.892

495
555
626
701
858
943
990
1.057
1.127

113.797
119.138
140.982
152.354
162.368
184.855
194,800
246.959
232.203
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Verschuldigde abonnementsgelden cn gesprekkosten voor interlocalc verbindingen (in guldens)
en aantal interlocalc gesprekken.
Abonne
ments
gelden.

1

i
\

Gesprckkosten
interlocale
gesprekken.

Aantal
interlocalc
gesprekken.

558.027
2.523.216
802.652
1917
751.222
2.907.306
1.130.392
1918
969.743
1.S53.966
3.519.981
1919
1.214.362
2.289.047
1920
5.268.623
2.620.894
1.389.400
7.045.629
1921
2.439.300
6.762.080
1.318.628
1922
6.637.066
2.800.036
1923
1.486.799
1.559.062
1924
6.683.433
2.645.132
1925
2.624.448
6.883.990
L 707.740
W. F. G. O.
October 1926.
y TOPOGRAPHISCHE DIENST. Aanvulling van
het gelijknamige artikel, Deel IV, blz. 406. Na de
pensionneering van Kol. A. van Lith in 1923,ging
de dienstleiding over in handen van Luit. Kol.
Dr. L. F. van Gent, die toen hij, inmiddels tot
kol. bevorderd, na het nog te vermelden regeeringsonderzoek in 1926 aftrad, werd vervangen
door Luit. Kol. (thans Kol.) H. J. K. Schuiten
voerder, door wiens benoeming, na een onderbre
king van zes jaar, weer een topograaf aan het
hoofd van den dienst kwam te staan. Kol.
Schuitenvoerder publiceerde in 1920 belang
rijke beschouwingen over het kaartceringsvraagstuk in N.-I. (zie Tijdschr. K. N. A. G. 1922, blz.
326 e.v.), welke beschouwingen een indruk kun
nen geven omtrent de in de toekomst onder des
kundige topografische leiding te volgen richting
(zie ook afdeelingsverslag van den Volksraad
over do Ind. begrooting 1927, en de bespreking
van de laatste jaarverslagen van den Top. dienst
in het Tijdschr. K. N. A. G. en de artikelen in de
Ind. Gids 1923 en 1924).
De 4 landrente-opnemingsbrigades van Java
werden omgezet in 3 herzieningsbrigades resp.
voor West-, Midden- on Oost-Java. In 1923 werd
een opnemingsbrigade opgeheven, in 1924 wer
den zelfstandige detachementen opgericht te
Matarain, Padang en Baligé en in 1925 een te
Makassar. Om de topografische opneming van
den Archipel binnen ufzienbaren tijd haar boslag te doen krijgen en tevens de zoo hoog noodigo
aandacht te kunnen schenken aan de bijhouding
van de bestaande kaarten, zal verdere uitbrei
ding van den dienst niet al te lang uitgestold
mogen worden. Als een gevolg van do gelukkig
buitengewone ontwikkoling van het grondgebied
in Ncd.-Indië, vooral sedert het begin dezer eeuw,
zijn do Indische landkaarten blootgesteld aan een
zeer spoedige veroudering.
Bij de herzieningsbrigades zijn ingedeeld: 3
majoors of kapiteins (hoofden), 3 kapiteins of
le luitenants, 14 topografen (burgcrl. ambt.), 21
mil. opnemers, J58 inhcomsche topogr. (waarb.j
hoogstens 12 voor verkenningen) en 93 inh.
teokenaars. Do formatie van do zelfstandige
detachementen is nog niet definitief vastgesteld.
De betrekking van onderhoofd van den dienst is
vervallen; in stede daarvan is op het hoofdkan
toor een luit.-kol., majoor of kapitein topogr.
geplaatst.
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Volgden de officieren van den dienst oorspron
kelijk de promotie van het wapen, waarvan zij
afkomstig waren, op den duur bleek, dat zulks
niet alleen oneigenlijk, maar ook zeer onbillijk is
en voortdurend tot verwikkelingen aanleiding
kan geven. Nadat sedert 1911, toen de onbillijk
heid op overtuigende en voor een behoorlijke aan
vulling van den dienst schadelijke wijze aan het
licht trad, uit den boezem van het korps her
haaldelijk op verbetering was aangedrongen (zie
o. m. Ind. Mil. Tijdschr. 1911 en Ind. Gids 1921),
werd eindelijk bij K.B. van 24 Maart 1924 no.
24 (Ind. Stb. no. 265) gedeeltelijk aan de wenschen tegemoet gekomen en de legersamenstelling zoodanig gewijzigd, dat de Top. Dienst voort
aan een gesloten formatie heeft voor de oudste 11
officieren, die de promotie van het wapen der
infanterie zullen volgen. Intusschen moesten
tengevolge van hot niet bijtijds nemen van af
doende maatregelen, reeds eenige vreemdelingen
met landmeetkundige voorpractijk in dienst
worden genomen om, na behoorlijke opleiding en
voorbereiding, zoowel bij de triangulatie als bij
de opneming tijdelijk de plaats in te nemen van
een aantal officieren. Daar de opleiding van het
middelbare vakpersoneel van den topografischen cursus te Magelang, in tegenstelling met de
vroegere militaire pupillenschool te Gombong,
niet of op zeer onvoldoende wijze in de aanvul
ling van het Europeesche element van den dienst
kon voorzien, werd de cursus in 1925 bij wijze van
proef verplaatst naar de opleidingsbrigade en
gereconstrueerd. De toclatingseischen werden
verhoogd, waardoor de cursus aansluit aan de
muloschool en de opleiding kan worden be
perkt tot een zuivere vakopleiding gedurende
I J jaar.
Bij K.B. van 11 Mei 1925 no. 45 (Ind. Stb. no.
277) werd een afzonderlijke gruepeering vastge
steld van het personeel behoorende tot de in
richtingen van den dienst, d.z. de kartografische
afdeeling, het reproductiebedrijf (teekenzaal, fo
tografische werkplaats, lithografische werkplaats
on boek- en illustratiedrukkerij), het kaarten
magazijn en de instrumcntmakerswinkel, welk
personeel voorheen gedeeltelijk was gevoegd bij
dat van het hoofdkantoor of behoorde tot de
Top. Inrichting.
In 1921 werd de herziening der landrentekaarten, behalve in 17 districten der Préanger Re
gentschappen en in de res. Bantam gestaakt.
Een deel van hot vrijkomende landrentepersoneel werd benut om de herziening der topogra
fische kaarten in een sneller tempo te doen ge
schieden, een ander deel werd bij wijze van proef
bestemd voor do individueele uitmeting ton be
hoeve van een verbeterde registratie van het
inlandsche grondbezit in die streken, waar zulks
door do inlandsche bevolking op prijs werd gesteld.
In het tweede halfjaar 1924 werd de herziening
der landrentekaarten weer hervat; een zesde ge
deelte der topografische kaarten was herzien,
doch daar de landrente-topometers geheel vreemd
stonden tegenover de topografische kaart, mag,
zooals trouwens achteraf ook overtuigend is ge
bleken, aan de herziening slechts geringe waarde
worden toegekend. Het beperkte doel, kaarten
te vervaardigen, die voldoen aan eischen, welke
van militair standpunt billijkerwijze zijn te stel
len, is zelfs niet bereikt. De kaarten zyn wel
modern van kleed, maar niet van inhoud.
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De individueele uitmeting on de registratie
van het inlandsch grondbezit zijn in tijdschrift
en dagbladpers aan zeer veel critiek onderhevig
geweest en mochten ook niet de instemming ver
werven van den adviseur van het Dep. v. Kol.,
den oud chef van den kad. dienst in Ned.-Ind,
L. C. F. Polderman (zie o.m. Ind. Gids 1925 en
Ind. Tijdschr. v.h. Kad. 1923 en 1924). Als ge
volg van een ingesteld onderzoek werd bij G.B.
van 12 Aug. 1925 no. 18 bepaald, dat niet tot
uitbreiding der proef zal worden overgegaan —
ook niet wanneer later tijdelijk weer personeel
beschikbaar komt — voordat een daartoe t.z.t.
aan te wijzen commissie van deskundigen, zoo
wel op kadaster- als bestuursgebied, een nauw
keurig onderzoek zal hebben ingesteld nopens
de resultaten, welke in de practijk zijn ver
kregen met de individueele uitmeting en regis
tratie; ook de financieele zijde van hot vraag
stuk zal daarbij onder de oogen moeten worden
gezien.
De in 1923 genomen proeven met de terrestrische stereo-autogrammetrie hebben aanleiding
gegeven tot een vernietigend rapport (zie Jaarversl. T. D. 1923 en Tijdschr. K. N. A. G. 1925).
De bij G.B. van 29 Juni no. 77 ingestelde com
missie om de Permanente Commissie voor opne
mings- en kaarteenngswerkzaamheden voor te
lichten over de mogelijkheid eener toepassing
van de luehtfotogrammetrie in N.-I., sprak in
haar eindrapport als haar oordeel uit, dat het
voorloopig nog slechts mogelijk en loonend kan
worden geacht om door middel van verticaal ge
nomen foto’s te doen samenstellen: topografische
kaarten op groote schaal van vlakke en sterk ge
detailleerde terreinen als steden, havens, vischvijvercomplexen enz. en landrentekaarten in ge
vestigde streken op een schaal 1 : 5000, indien
tegelijkertijd de repartitie der perceelen uit de
kaart kan plaats hebben.
De in 1917 onderhanden genomen landrente
metingen op Bali werden voortgezet en uitge
breid over Lombok. Tot den werkkring van het
detachement te Mataram behooren ook de voor
rekening van het zelfbestuur op Soembawa aldaar
te verrichten landrentemetingen. Van 1919—
1923 hadden landrentemetingen plaats in de
afdeeling Oeloesoengai der Z.- en O.-afd. van
Bornéo. Met behulp van de landrentekaarten wer
den topografische detailbladen samengesteld. De
wiskunstige grondslag van de metingen is hier
echter zeer primitief (zie Tijdschr. K.N.A.G..
192ö).'-De detachementen tè'Padang en Baligé
zijn bestemd voor de opmeting van de bouwvelden
der inlandsche bevolking voor een beteren aan
slag in de inkomstenbelasting. Het detachement
te Makassar verricht landrentemetingen in
het rechtstreeks bestuurd gebied van het gouv.
Celébès en Ond., terwijl in het zelfbestuursgebied in de afdeelingen Paréparé en Bonè voor
irrigatiedoeleinden en voor het verkrijgen van een
billijker en juister belastingheffing, in afwach
ting van de invoering eener landrcnteregeling,
voor rekening van de landschappen kaarten der
bouwvelden op 1 : 5000 worden samengesteld,
welke behalve de wegen, rivieren en waterlei
dingen, alleen de grenzen der bouwvelden en
vischvijvers, tevens die der ornaments-, ambtsen proefoogstvelden bevatten. Die z.g. geraamtekaarten zullen later tot volledige landrente
kaarten worden bijgewerkt.

De herzieningsbrigades op Java verrichten
allo opnemings werkzaam heden in hun ressort.
Daar de leiding is opgedragen aan topografisch
geschoolde krachten, mag verwacht worden dat
de resultaten der landrentemetingen voortaan op
deskundige wijze beter benut zullen worden voor
de samenstelling, bijhouding en herziening van
topografische kaarten, dan voorheen het geval
was. De opleidingsbrigado kan zich thans geheel
wijden aan de opleiding; aan de zoo hoog noodige
wetenschappelijke vorming der officieren wordt
veel zorg besteed door het houden van voor
drachten door daartoe alleszins bevoegde per
sonen.
De opneming en kaarteering van Zuid Sumatra zijn voltooid; er werd een aan vang gemaakt
met de topografische opneming van Djambi en de
gedeelten van Sumatra’s Westkust, waarvan
vroeger in verband met de politieke omstandig
heden nog geen topografische kaarten konden
worden vervaardigd. Wegens de toenemende
moeilijkheden bij het aanwerven van meet-,
kap- en draagkoelies, o.m. voortspruitende uit
een gering aantal vrije arbeiders en de groote
vraag naar arbeidskrachten voor de bevolkingsrubbercultuur, is echter reeds besloten de in
Djambi werkzaam zijnde opnemingsbrigade naar
Bangka te dirigeeren. De opneming van Suma
tra’s Oostkust en van Celébès wordt voortgezet.
Aangezien van militaire noch civiele zijde verder
prijs werd gesteld op voortzetting van de topo
grafische kaarteering van het Gouv. Atjèh en
Ond., werd de daarvoor sinds 1900 gehandhaafde
tijdelijke uitbreiding van den dienst met 6 mili
taire opnemers medio 1925 opgeheven. Dienten
gevolge zullen de werkzaamheden aldaar, na
voltooiing der onderhanden detailbladen, slechts
een incidenteel karakter dragen.
De eilanden Ambon en Haroekoe werden topo
grafisch opgenomen, terwijl er op de nog niet
geregeld topografisch opgenomen eilanden door
deskundig personeel vluchtige opnemingen plaats
hadden. Van verschillende eilanden kwamen
schetskaarten gereed op de schalen 1 : 100.000
tot 1 : 250.000. De witte vlokken op de kaart
van den N.-I. Archipel zijn verdwenen.
In 1923 werden metingen uitgevoerd ter af
paling van het betwiste Djagoeigebicd op de
grens tusschen Serawak en do VVesterafd. van
Bornéo, zoomede ter vastlegging van dc z.g.
groote grens tusschen Portugeesch en Nederlandsch Ti mor.
Nadat reeds sinds 1910 herhaaldelijk was ge
wezen op het belang van nauwkeurigheidswaterpassingen op Java, werd deze aangelegen
heid eindelijk in 1923 in studie genomen. In Mei
1925 werd door den heer J, H. Goossens met de
metingen een aanvang gemaakt; de eerste re
sultaten zijn van dien aard, dat zij niet behoeven
onder te doen voor de eischen , die in Europa op
waterpasgo bied worden gesteld. Het primaire net
voor de waterpassingen, bestaande uit 24 krin
gen, waarvan 20 gesloten, heeft een lengte van
4500 K.M.; de duur der meting is benaderd op 18
jaar. De nauwkourigheidswaterpassing op Java,
gebaseerd op een Algemeen Middelbaar Java Peil,
zal bevorderlijk zijn aan:
a. het brengen van een juist verband tusschen
de talrijke bestaande stelsels van waterpassing
en gebezigde vergelijkingsoppervlakken, waarbij
tevens de bestaande graad van nauwkeurigheid
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zal kunnen worden vastgesteld, c.q. verbeterd;
b. het leggen van juiste grondslagen zoowel
voor de verdere detailwaterpassingen, welke
op Java ongetwijfeld nog noodig zullen zijn, als
vooreen toepassing van de luchtfotogrammetrie;
c. een afdoendo verbetering van de verticale
gegevens, vermeld op de topografische kaart;
d. de belangen van die takken van weten
schap — geologie, geografie, geodesie — welke
met nauwkeurige verticale gegevens zoer gebaat
zijn.
Ook in de Minahasa en in Zuid Celébès had
den waterpassingen plaats. Voor nadere bijzon
derheden omtrent de uitgevoerde waterpassingen
moge worden verwezen naar de artikelen van
H. J. K. Schuitenvoerder en P. D. Boon in het
jaarverslag Top. Dienst 1925.
In 1920 werd uitvoering gegeven aan een reeds
in 1908 door generaal Enthoven geuiten wensch
om een aardrijkskundige bij het hoofdkantoor
van den dienst te werk te stellen. Voor de taak
van dien ambtenaar zie men jaarversl. T. D. 1921,
blz. 70 e.v. De werkkring van de kartografische afdeeling werd belangrijk uitgebreid door
dat haar vanwege het Dep. van Onderwijs
werd opgedragen de vervaardiging van sehoolkaarten en atlassen, voor zoover dat tot een aan
zienlijke bezuiniging van ’s lands financiën kan
leiden. Het voortbestaan van den bekenden
• atlas van Van Gelder en Lekkerkerker wordt
hierdoor ernstig bedreigd, hetgeen door deskun
digen betreurd wordt (zie Tijdschr. K. N. A. G.
1926, blz. 496 e. v.). Van de voormalige af
deeling Encyelopaedisch bureau van het Dep.
van Binnenl. Bestuur werd de afwerking van den
atlas der buitengewesten overgenomen. Van de
belangrijkste kaarten, die het licht zagen, ver
dienen vermelding de herziene overzichtskaart
van den N.-I. Archipel op I : 2.500.000, de over
zichtskaarten van Java en Madoera en Sumatra
op l : 250.000, de ondernemings- tevens wegen
kaart van Java en Madoera op 1 : 500.000 en de
bladen van de internationale kaart op 1:1.000.000.
In 1923 werd overgegaan tot het oprichten van
een afdeeling, waarbij alle voor ’s lands dienst
vervaardigde zink- en koporcliché’s worden ge
registreerd. Sedert 1921 wordt beschikt over
een Amcrikaanschc offsetpers; in 1924 werd be
gonnen met den rotogravuredruk, die nog bij
geen onkelc particuliere drukkersfirma is inge
voerd. Een denkbeeld om de Topografische In
richting om te vormen tot een landsrcproductiebedrijf en dat over te brengen naar het Dep. van
Gouv. bedrijven is (althans voorloopig) niet tot
uitvoering gekomen (zie o.m. Tijdschr. K.N.A.G.
1922 en Ind. Gids 1926). Naar aanleiding van
klachten over concurrentie aangedaan aan hot
particulicro drukkersbedrijf (zie hierover de
stukken van do lc gewone zitting 1925 van den
Volksraad) werd bij G. B. van 1 Oet. 1925 No.5 een
Regeeringscommissie ingesteld. Een der maatre
gelen, voortvloeiende uit het verslag der com
missie, is de benoeming van een permanente
commissie inzake drukkerijaangelcgenhedon van
den Lande ter verkrijging van volledige en voort
durende samenwerking tusschen de drukkerijen
van do Landsdrukkerij, den Top. Dienst en hot
Bureau voor Volkslectuur. Van af 1 Januari 1925
is bij het reproductiebedrijf de commercieolo
boekhouding ingevoerd. Het daartoo strekkende
G. B. van 21 Mei 1925 no. 5 geeft tevens do
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grondslagen aan voor den arbeid, den inwendigen dienst, de bedrijfsvoering en de administra
tie en is daarom van fundamenteel belang voor
het bedrijf. Ook voor den instrumentmakerswinkel werd een andere, meer commereieele boek
houding ingevoerd, welke het mogclijk maakt
om de zelfkosten der herstellingen te berekenen.
De magazijns waarde der kaarten en boekwerken
in het kaartenmagazijn bedroeg op uit. 1925
rond 3.611.000 gld,
De Permanente Commissie voor opnemings- en
kaarteeringswerkzaamheden, wier beteekenis
na het aftreden van Generaal Enthoven zeer in
aanzien was gedaald (zie Ind. Gids 1919). treedt
sinds 1924 weer actief op en het is te verwachten,
dat zij voortaan weer zal voldoen aan haar, ook
uit een financieel oogpunt zoo belangrijke taak:
een lichaam te zijn van centraal toezicht op de
kartografie van den Archipel. In haar vergade
ring van 9 December 1924 stelde zij voor de
N.-I. kaarten den z.g. algemeenen bladwijzer vast,
waarbij voor don geheelen archipel een enkele
nulmeridiaan, de meridiaan over den ouden tijdklep te Batavia, is aangenomen. Door draadlooze telegrafie is de ligging van dien meridiaan
in het jaar 1923 door de heeren Dr. J. Boerema en
F. Rijken Rapp van het Koninklijk Magnetisch
en Meteorologisch Observatorium te Batavia
bepaald op 7u. 7m. 13s., 853 of 106° 48' 27", 79 O.
van Greenwich; bij G.B. van 25 November 1924
no. 18 (Ind. Stb. no. 528) werd die lengte officieel
vastgesteld (zie verder „A New Determination
of the Eastern Longitude of Batavia” by Dn
J. Boerema). Alle O.- en W.-randen der graadafdeelingen zijn in het aangenomen systeem ge
legen op een veelvoud van 20' bewesten of be
oosten den nulmeridiaan. Iedere graadafdeeling
wordt aangeduid door twee getallen, waarvan
het eerste (Romeinsehe cijfer) verband houdt met
de geografische breedte van de middenparallel,
het tweede (Arabische cijfer) met de geografische
lengte van den middenmeridiaan der graadafdee
ling. Aan den algemeenen bladwijzer is door
Prof. Ir. J. H. G. Schepers een artikel gewijd in
het jaarversl. Top. Dienst 1924. Als gevolg van
de besprekingen in de Permanente Commissie
werden verschillende maatregelen genomen; zoo
werden bijv. de opnemings- en kaarteeringswerk
zaamheden van den dienst van het Boschwezen
op Java gesteld onder de technische leiding van
een officier van den Top. Dienst.
Het jaarverslag van den Top. Dienst, dat
sinds 1905 wordt uitgegeven en welks geogra
fische waarde is belicht in het Tijdschr. K.N.A.G.
1926, geeft als bijdragen van gemengden aard
verschillende belangrijke artikelen, waarvan be
halve de talrijke korte beschrijvingen van vul
kanen, in de laatste jaron inzonder de studies van
Prof. Ir. J. H. G. Schepers en Dr. S. van Val
kenburg op den voorgrond treden.
v. R
TRIANGULATIE. Aanvulling van het'gëlyk- namige artikel, Deel IV, blz. 432. De driehoeks
meting van Sumatra is, uitgezonderd het Gouv.
Afcjèh en Ond., waar de politieke toestanden do
werkzaamheden nog niet toelaten, zoo goed als
voltooid. Do basis bij Padang. die in 1883 werd
gemeten met oen stalen meetveer en te kort
bleek te zijn, zal in 1927 met het Jaderin-basisapparaat wordon overgemeten. Met do bepaling
van vaste punten in do laaglanden van Sumatra’s Oostkust, Indragiri en Djainbi door astro-
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TRIANGULATIE.

nomische plaatsbepaling werd in 1921 begonnen.
Voor de le igtebepaling wordt gebruik gemaakt
van draadloozc tijdseinen. Hierdoor is een vlug
gere werkwijze mogelijk en kan de vastlegging
der punten ook nauwkeuriger geschieden dan
voorheen, toen men was aangewezen op de over
brenging van tijdmeters. De astronomische me
tingen bestaan uit circummeridiaansbreedtebepalingen, zoo mogelijk op 2 sterren N. en Z.
De lengtcbepaling bestaat uit het opvangen
van tijdseinen, welke tegen middernacht worden
afgegeven door het radiostation te Malabar.
Deze tijdseinen worden zoowel op het vaste
station op Java (aanvankelijk het meteorologisch
observatorium te Weltevreden, thans de Bosschastcrrenwacht te Lèmbang), als op het rei
zende station opgevangen, terwijl, zoowel op het
vaste station als buiten, het tijdstip van het ont
vangen sein door tijdsbepalingen wordt vastge
legd. Voor het vertrek der reizende waarnemers
worden hun persoonlijke equaties met den waar
nemer op het vaste station bepaald. Voor meer
uitvoerige mededeelingen omtrent de bepaling
van de geografische lengten van astronomische
punten wordt verwezen naar een artikel van Prof.
/Ir. J. H. G. Schepers in het jaarverslag Top.
Dienst 1922.
De triangulatie van N. en Z.W. Celébés wordt
voortgezet; op een paar stations in de Minahasa werden door den heer L. C. H. Horsting
ook breedtebepalingen verricht. Ten behoeve van
den dienst van Waterkracht en Electriciteit
werd in 1919 een aanvang gemaakt met dc trian
gulatie van Midden-Celébès. In Maart 1920 werd
onder leiding van Prof. Ir. J. H. G. Schepers een
derde basis gemeten bij Koro Dolo. Die basis heeft
een lente van 6567,5 M., een gevonden middel
bare fout van een twaalf millioenstc zal voor een
Jaderin-invarbasismeting wel een record zijn.
Op P. 58 werd een breedte- en azimutsbepaling
verricht en op S. 126, dat bestemd is als astrono
misch station voor de oriënteering van het net
van Midden Celébès, een breedtebepaling. De
bepaling van de geografische lengte kon nog niet
plaats hebben door een ongeval met de antenne
te Malabar; weersomstandigheden beletten de
a zi m utsbebepaling.
De werkzaamheden op Bali^ die voorloopig
slechts een secundair karakter droegen, om
dat zij door de opleidingsbrigade werden uit
gevoerd, zijn van dien aard geweest, dat de re
sultaten geheel als vol waardig beschouwd kun
nen worden. De gevonden middelbare fout uit
de resultaten der stationsvereffeningen voor den
hoek met het gewicht 12, bedraagt 0”,40 en uit
de volgemeten driehoeken 1",00. Deze resultaten
kunnen een vergelijking met de verkregen resul
taten op Java en Sumatra en zelfs die, bereikt bij
de Europeesche triangulaties, met glans door
staan. In verband met de hevige aardbeving, die
het eiland Bali in 1917 teisterde, werden in 1920
een paar hoeken van het Bali-net overgemeten;
de gevonden resultaten wijzen niet op merk
bare verplaatsing van een der stations. De werk
zaamheden op Lombok, die aanvankelijk slechts
werden opgezet ten behoeve der landrente-me
tingen, werden uitgebreid in verband met de voor
genomen algeheele topografische opneming van het
eiland. De ketting isovergebracht naarSoembawa.
In de jaren 1918 en 1919 had de triangulatie
van Ambon plaats. Daar door de oorlogsomstan-

digheden dc benoodigde invardraad niet. uit Nederland was teruggezonden, geschiedde de
meting der 25S7 M. lange basis niet een stalen
meetveer. Ten einde den invloed van de stralende
zonnewarmte op de lengte van den meetveer te
eliminecrcn, werden de metingen na zonsonder
gang uitgevoerd. Op een der basiseindpunten had
een azimutsbepaling plaats; een verschil van
15",5 tusschen de waarnemingen op sterren
O. en W. .wijst op een belangrijke fout in de ge
ografische breedte van het station. Daar er geen
gelegenheid was de breedte opnieuw te bepalen,
werd zij afgeleid van de in 18(36 door Prof. Dr.
J. A. C. Oudemans bepaalde geografische breedte
van den vlaggestok van het fort Ambon. Het ge
vonden verschil van de azimuts wijst op een re
latieve schietloodafwijking van 14",61 tusschen
het door dc diepe baai van Ambon gescheiden
basiseindpunt en den vlaggestok.
In de /.- en O.- afdceling van Bornéo werd in
1920 een kleine driehoeksmeting uitgevoerd ten
behoeve van de daar te verrichten landrentemetingen. Daar geen basis werd gemeten en uit
gegaan werd van een in 1919 onnauwkeurig geme
ten vrij zwevenden polygoon van ± 250 K.M.
lengte, kan aan de werkzaamheden slechts een
geringe en allerminst blijvende waarde worden
toegekend (zie ook Tijdschr. K. N. A. G. 1926).-"
Dit laatste kan wel geschieden ten opzichte van
de door deskundig personeel astronomisch be
paalde punten aan straat Makassar en in Koetei.
De heer J. Gerabek — later de heer M. Grasz —
werd toegevoegd aan de in 1925 door het Ind.
Comité van wetenschappelijke onderzoekingen
uitgezonden wetenschappelijke expeditie naar
Midden Oost Bornéo tot het bepalen van eenige
punten langs de Kelindjau, Tèlèn en Mahakam.
Op Timor werden in 1923 astronomische
plaatsbepalingen verricht voor de vastlegging
der meting van de z.g. groote grens tusschen
Portugeesch en Nedorlandsch Timor.
De driehoeksmetingen in Madiocn, Kediri,
Soerakarta en Jogjakarta werden voltooid,
voorts werd voor de landrentemetingen de resi
dentie Soerabaja gctrianguleerd. Op het tot dit
gewest behoorende eiland Bawcan werd in 1917
een basis ter lengte van 1013 M. gemeten met een
stalen meetveer. Aan het resultaat mag geen
grootere nauwkeurigheid worden toegekend dan
een twintigduizendste, wat wel niet fraai is,
maar voor het beoogde doel als voldoende kan
worden beschouwd. Het Noordoostelijk azimut
van een driehoekszijde is bepaald met het universaal instrument door een zonswaarneming.
Als uitgangspunt voor de coördinaten bereke
ning is genomen het punt T 598 Sangkapoera,
hetwelk door een korten veelhoekstrek verbonden
werd met het door Prof. Dr. Oudemans in Mei
1868 bepaalde astronomische punt op het erf
van de woning van den toen nog op Bawéan ge
plaatsten assistent-resident.
De geodetische grondslag in Midden Java,
met uitzondering van Rembang, beantwoordt
thans aan de in den tegenwoordigen tijd te
stellen eischen. Zeer zeker is zulks het geval in
dc voormalige residentie Tcgal, in Madiocn, Ke
diri, Soerakarta en Jogjakarta, waar voor de
berekening van de coördinaten van do punten der
tweede orde geen benaderingsmethode, maar de
methode der kleinste vierkanten werd toegepast,
waarbij de coördinaten der te berekenen punten
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als onbekenden werden ingevoerd. Thans moet
nog worden nagegaan of het drichoeksnet van
Oost Java, behalve dat in de residentie Soerabaja, waar ook de niouwere werkwijze werd toe
gepast, slechts aanvulling en omrekening be
hoeft, dan wel of er een algcheele hermeting zal
moeten plaats hebben. Wijl er daar tot voor
kort slechts landrentc-opnemingsbngades werk
zaam waren, waarbij niet over geodetisch ge
schoolde krachten beschikt kon worden, is het
zooveel mogelijk moderniseeren van de resul
taten der vroegere driehoeksmetingen, in tegen
stelling met West Java en speciaal de Préanger
Regentschappen, (zie jaarverslagen Top. Dienst
1906, 1907, 1908, 1919 en 1923) achterwege
gelaten.
v. R.
BESTUURSWEZEN. Aan het slot van hot arti
kel over de in 1918 door den Gouverneur-Goneraal van Limburg Stirum ingestelde Commissie
tot herziening van de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië (H ERZIENINGSCOMMISSIE,
Aanvullingen, blz.22) werd een beknopt overzicht
gegeven van de algomeene strekking der voorzie
ningen, welke met betrekking tot de inrichting
van het Staatsbestuur van dat gebiedsdeel waren
voorgesteld in het ontwerp der jongste Grond
wetsherziening, zooals dit in December 1921 door
de Tweede Kamer was aangenomen. Die voorzie
ningen waron van veel wijdere strekking dan de
enkele wijzigingen van ondergeschikten aard,
waartoe de Ncderlandsche Staatscommissie ter
voorbereiding van de herziening dor Grondwet in
haar op 27 October 1920 uitgebracht verslag ten
aanzien van Indië gemeend had zich te mogen be
perken. Terecht was de Regeering van oordeel ge
weest, dat in het toenmalig tijdperk van staatkun
dige beweging in Indië maatregelen van meer prin
cipieele beteekenis werden verwacht. Met den mees
ten spoed was daarom in dien zin alsnog een over
leg geopend mot den Gouverneur-Goneraal, met
het gevolg dat de bij Koninklijke boodschap van
22 Maart 1921 aan doTwcedo Kamer aangeboden
ontworpen tot herziening van do Grondwet in veel
broederen opzet tegemoet kwamen aan de eischon
van don tijd, wat aangaat de beginselen van be
stuur on wetgeving van de ovorzcesche gewesten
van het Rijk. De godachtenwisseling in de StatonGoneraal gaf mede nog tot enkele voorzieningen
van zakelijken of vormelijkon aard aanleiding.
Aldus behelsde de ton slotte bij Koninklijk be
sluit van 27 December 1922 (Ned. Stb. no. 736) in
haren vollodigcn tekst bekend gemaakte herziene
Grondwet ook met betrekking tot Nodorlandsch-fndië op verscheidene punten wijzigingen van organioke beteokonis.
Voor het doel dezer beschouwingen vereischon
die wijzigingen nadere bespreking, vooreerst wat
aangaat de bepaling in het eerste lid van artikel
61, dat do Staatsinrichting van Noderlandsch-lndiü door de wet wordt vastgcstold. Andere onder
werpen — vorklaart die bepaling verder — wor
den door de wot gerogold, zoodra de behoofto
daaraan blijkt te bestaan. In hot algemeen dus
is het do inrichting van hot staatsbestuur,
waarvan de regeling, indien op dat punt voorzioningon wordon gevorderd, bepaaldelijk bij do wel
moot geschieden. Terwijl do Grondwet in haren
vroogeren vorm eenzelfde voorbehoud stelde mot
betrekking tot do regeling van hot muntwezon in
do koloniën en tot die van de wijze van behoor on
verantwoording der koloniale geldmiddelen,
/

...

vindt men daarontegen thans die beide aangele
genheden niet meer uitdrukkelijk daartoe aange
wezen. Ook daarvoor dus geldt voortaan alleen
de algemeene bepaling, ook vroeger reeds in de
Grondwet voorkomend, krachtens welke de Rijks
wetgever ten allen tijde gerechtigd is elk ander
onderwerp ter regeling aan zich te trekken, wan
neer de behoefte aan eenc regeling in dien vorm
zich openbaart. Aan dezo afbakening van de taak
van den Rijkswetgever verbindt het eerste lid van
genoemd artikel nog het voorschrift, dat — be
houdens bij de wet te bepalen uitzonderingen, bij
welk voorbehoud inzonderheid aan gevallen van
spoedeischenden aard is gedacht — het vertegen
woordigend lichaam van het betrokken gebied,
voor Indië dus de Volksraad, ter zake wordt ge
hoord, op de wijze bij de wet te regelen. In gelij
ken trant is later, in 1925, bij de herziening der
Staatsinrichting van Nederlandseh-Indië ook met
betrekking tot ontwerpen van maatregelen van
.algemeen bestuur, uitsluitend of in belangrijke
mate Indië betreffend, de verplichting gesteld tot
raadpleging van den Volksraad (vgl. Wet op de
Staatsinrichting van Ned.-Indië — bij verkorting
„Indische Staatsregeling” —, Ned. Stb. 1925 no.
327, Ind. Stb. 1925 no. 447, artikel 71).
Een punt, dat bij de beschouwing van de Grond
wetsherziening, voor zooveel deze op de overzeesche gebiedsdeelen betrekking had, mede de aan
dacht vraagt, is de principieele scheiding welke
daarbij is aangebracht tusschen de begrippen „op
perbestuur” en „wetgeving”. Eene scheiding in
dien zin, dat onder den grondwettelijken term
„opperbestuur” voortaan niet meer begrepen zou
zijn ook de wetgevende macht van de Kroon. Aan
die vroegere samenvatting van begrippen, voor
een zuiver onderling verband der bepalingen van
belemmerenden invloed, is op die wijze een einde
gemaaky^
Naaj*t de verklaring, in het eerste lid van arti- .
kol 60 der Grondwet in haren tegenwoordigen
vorm, dat de Koning het „opperbestuur” heeft
over Ncdcrlandsch-Indië — een uitdrukking, die
derhalve thans in den strikten zin van het woord
is te lezen — bepaalt voorts het tweede lid van
dat artikel, dat, voor zooveel niet bij do Grond
wet of bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den
Koning zijn voorbehouden, hot „algemeen be
stuur” aldaar wordt uitgeoefend, in naam des Ivonings, door don Gouvornour-Goneraal. Do uitzon
deringsgevallen daargelaten, waarin krachtens
bijzondere wetsaanwijzing hot de Kroon zal zijn,
die, naast Hare algemeonc uitoofening van hetop'pzrbesluur ovor Indië, tovons in de tweede functie
optreedt, is hot mitsdien de Landvoogd, die bij de
Grond wot bolast is go worden met het algemeen
bestuur. Deze laatste term in tegenstolling met do
nader te bespreken uitoefening van gewestelijk- of
plaatselijk-, in het algomeon van „regionaal be
stuur”, met wolken verzamelnaam die uitoefening
van bestuur in hare vorschillendo vormen hierna
herhaaldolijk zal wordon aangoduid.
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Ten aanzien van deze laatste bestuursvoering
heeft ook voor Indië hot vraagstuk tier DECEN
TRALISATIE meoren moor beteekenis aangeno
men.
Bij de behandeling van dit onderwerp in Dl. I,
blz. 574 vlg., werd op don voorgrond gesteld, dat
do torm Decentralisatie met betrekking tot Noderlaadseh- Indië in drieërlei zin wordt gobozigd, a|.
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BESTUURSWEZEN.

naarmate men denkt aan de inrichting van het
gouvernementsbestuur zelf, aan locale raden of
aan zelf besturende lnlandsclie landschappen. Op
het belang voor Indië, ook thans nog, van de de
centralisatie in den eerstbedoolden zin: de „amb
telijke-” of „administratieve decentralisatie”, zal
bij de nadere bespreking van dit punt worden ge
wezen. Bepaaldelijk evenwel is het de decentrali
satie van den tweeden vorm geweest: de „staat
kundige decentralisatie”, om met het oog op hare
politieke beteekenis die overdracht van bestuur
aldus te noemen, die sinds het begin van deze
eeuw do aandacht heeft bezig gehouden. Wat van
dien aard vóór dien tijd in Indië zich voordeed,
beperkte in het algemeen zich tot de lnlandsclie
dorpsgemeenten en dergelijke uit het volksleven
zelf voortgesproten gemeenschappen; voorts tot
de te voormelder plaatse(1)1.1, blz.574) meteen
enkel woord besproken locale fondsen, waarvan
echter de beteekenis over het algemeen zeer ge
ring was, terwijl die fondsen bovendien — anders
dan waar bet gold geheel vrijwillig samenge
brachte gelden — staatsrechtelijk meerendcels
feitelijk niet toelaatbaar waren.
Eerst met de tijdens het bewind van den Minis
ter Idenburg vastgestolde „Decentralisatiexvet”
(Ind. Stb. 1903 no. 329, gewijzigd bij Ind. Stb.
1915 no. 542) verkreeg de verwezenlijking van
het vraagstuk der staatkundige decentralisatie in
het rechtstreeks bestuurd Gouvernementsgebied
inderdaad eene plaats in het Indisch Staatsrecht.
Wat die wet, waarbij het toenmalige Regeeringsreglement werd aangevuld hoofdzakelijk met de
artikelen GS, a,b en c (artt. 123, 124 en 125 van de
„Indische Staatsregeling”) in het algemeen be
doelde, was het scheppen van de mogelijkheid om
voor gewesten of gedeelten van gewesten uit de
algemeene geldmiddelen een deel af te zonderen,
ten einde — zooveel mogelijk onder het bestuur
van een voor het betrokken gebied bij ordonnan
tie in te stellen Raad — als eigen geldmiddelen
van dit gebied te worden aangewend voor bijzon
dere, mede bij ordonnantie aan te wijzen, locale
behoeften, voor welke dan niet langer van Landsw’ege gezorgd zou worden. Be vorming van derge
lijke fondsen was het, welke de grondgedachte
uitmaakte van de decentralisatie van het jaar
1903, in dit verband vaak meer in het bijzonder
met de benaming „financieele decentralisatie” be
stempeld.
Be resultaten van die wetgeving en in het alge
meen haar beteekenis als inleiding tot latere re
gelingen van een meer positief staatkundig karak
ter, mogen niet onderschat worden J). Bat zij
niettemin op den duur geene bevrediging bracht,
moet wel in de eerste plaats worden toegeschre
ven aan het feit, dat zij niet dan in zwakke mate
uitdrukking gaf aan de gedachte van vorming
van gemeenschappen als die der provincie en der
gemeente in het Moederland; gemeenschappen,
welke ten aanzien van de in haar eigen huishou
ding begrepen en de verder aan hare zorgen toe
vertrouwde belangen in het betrokken gebied be*) Bij den aanvang van het jaar 1925 had
schepping op den voet der Decentralisaticwetgeving van locale fondsen van bedoelden aard
toepassing gevonden voor 15 gewesten op Java
en Madoera en 42 plaatselijke ressorten, waar
onder 32 gemeenten.

kleed zijn met bestuursmacht, in den tweeledigen
zin van autonomie en medebestuur *)•
Zoouls in liet artikel „AUTONOMIE” (Aan
vullingen, blz. 09) is uiteengezet, is het de wet op
de bestuurshervorming (Ind. Stb. 1922 no. 210) ge
veest, die den weg tot instelling in Nederlandsch-Indië van dergelijke gemeenschappen heeft ge
opend.
In het systeem van die wet, welke voor dc toe
komstige bestuursinrichting van Jndië de grond
slagen heeft gelegd, is — evenals bij den geheelen
wetgevenden arbeid van de laatste jaren op het
gebied der staatkundige ontwikkeling van Jndië
— uiteraard voortgebouwd op de historische ba
sis van den eenheidsstaat; van de unitarische staats
inrichting, die van den aanvang der vestiging van
onze macht in Indië af de wording en den groei
der staatsorganisatie in het rechtstreeks bestuurd
gebied heeft beheerscht. Eene andere gedragslijn,
met name een opbouw op federatieve basis, zooals in de laatste jaren van enkele zijden is bepleit,
zou trouwens ook practisch uitgesloten zijn ge
weest 2).
*) Tengevolge van verschil in systematiseering bestaat in de staatsrechtelijke literatuur
over het vraagstuk der uitoefening van de hier
bedoelde rechten verwarring. In navolging van
de considerans der Becentralisatiewet zal in de
ze bijdrage de bestuursvoering van gemeen
schappen van den onderwerpelijken aard in
haar geheel worden weergegeven met den term
„zelfbestuur”. Aldus gebezigd, omvat do uit
drukking beide vormen, waarin dat begrip
naar ons staatsrecht is te onderscheiden; voor
eerst dien van „autonomie”: zelfstandige rege
ling, binnen de grenzen der wettelijke bepalin
gen, van de tot de eigen huishouding dor ge
meenschap behoorende belangen; in de tweede
plaats dien van „medebestuur” of „medebewind”:
het recht en de plicht tot medewerking ter uit
voering van algemeene verordeningen van het
hooger gezag, indien en voor zoover die veror
deningen ten opzichte van eenig belang in het
betrokken gebied zoodanige medewerking vor
deren (Eng. „self-government”).
2) Naar aanleiding, in het bijzonder, van het
bij de wetsvoordracht omtrent dc Indische
Staatsregeling in dezelfde lijn door haar inge
nomen standpunt, is der Regeering van som
mige zijden verweten (zie o.a. hot opstel, geti
teld „Be staatkundige verhouding tusschen
Nederland en Indië” van Mr. Br. H. H. A. van
Gybland Oosterhoff in „Vragen dcsTijds”, JuliAugustus nummer 1926), dat zij zich in dat
opzicht zou hebben laten leiden door het
vooropgezette denkbeeld cener ontwikkeling in
de richting van den eenheidsstaat, in plaats
van in die van eene federatievestaatsinrichting.
Van eene zoodanige principieel© voorkeur, in
deze of gene richting, is door de Regeering geen
blijk gegeven. Gesteld voor het historische feit
van het beslaan der unitarische staatsorga
nisatie, had zij alleen daarom reeds geene an:
dere keuze kunnen doen. Wat bovendien uit
hot oog werd verloren, hoezeer de Regeering
niet heeft nagelaten, bij de behandeling der
hierboven vermelde wetsvoordracht met na
druk het licht daarop te doen vallen (Hande
lingen Tweede Kamer 1924/1925, blz. 1521), is
de omstandigheid, dat met de historische ont-

BESTUURSWEZEN.
Luidens do uitgewerkte Memorie van Toelich
ting, waarvan het in 1921 door den Minister De
Graaff ingediend wetsontwerp tot nadere wijzi
ging van het Regeeringsreglcmcnt ten behoeve
eener hervorming van de grondslagen van het ge
westelijk en het plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië vergezeld ging, beoogde die wet als
einddoel de totstandbrenging, in den trant van
het Nederlandsch bestuursgebouw, van een sa
menstel van onderling nauw ineengrijpende huis
houdingen van verschillende staatkundige beteekenis, allengs gezamenlijk het gcheele veld van
Overheidszorg omvattend, voor zoover dit niet
uit zijn aard of om andere redenen uitgesloten
moest blijven.
In de eerste plaats betrof dit de indeeling van
het grondgebied van Nederlandsch-Indië in geivesten. Zooals uitvoerig bespreking heeft gevon
den in het hervormingsplan, dat in de Memorie
van Toelichting was neergelegd, lag het in de be
doeling om de toenmalige verbrokkeling in een
37-tal gewesten, waarvan 17 op Java en Madoera,
te doen plaats maken voor eene splitsing in niet
meer dan eenige weinige ressorten van dien
aard; ressorten van grooten om vang, aan welke,
in verband met hun geringer aantal en hunne
zooveel krachtiger geldolijke en economische ca
paciteit, een zoodanige bestuurstoorusting zou
kunnen worden gegeven, dat inderdaad — zooals
steeds als eisch der bestuurspolitiek van do
toekomst voorop was gesteld — allengs een be
langrijk stuk „regeering” naar do gewestelijke
centra kon worden overgebracht en op die wijze
inderdaad voor het centraal gezag ten slotte eene
aanzienlijke inkrimping van bestuursbomoeienis
zou worden verkregen. In het nieuwe gewest in
zijn eindvorm: dien van de „provincie", territori
aal zich uitstrekkend over een uitgebreid gebied
en voor de regeling en het bestuur van de huishou
ding der zelfstandige gewestelijke gemeenschap
voorzien van een vertegenwoordigend lichaam,
den „Provinciale(n) Raad", werd het orgaan ge
zien, dat aan de tot dusver weinig belovende ge-
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wikkoling van ons gezag op den grondslag van
den eenheidsstaat tevens is weggevaagd, voor
zoover het eertijds bestaan moge hebben, en,
practisch gesproken, voor den geheolon verde
ren duur van het Nederlandsch gezag in Indië
is weggevaagd, het eersto onmisbare element
voor eene federatieve staatsvorming: do aan
wezigheid namelijk, in het direct bestuurd ge
bied, van torritorialo eenheden met staatkun
dige zelfstandigheid. Immers juist de inbronging in een foedus van staatkundige rechten als
hier bedoeld maakt het kenmerkend feit uit
voor de vorming van den fedoratieven staat en
staatkundige rechten van dien aard — wèl te
onderscheiden van hetgeen mot onverkorte
handhaving van de Nedcrlandsche souvereiniteit langs den weg van decentralisatie aan lage
re gemconscliappen is overgolaten on alsnog
zal worden overgelaten — bestaan in het hicrbodooldo Gouvernementsgebiod niet. Wat men
zich voorstclde langs „federatieven” weg te
moeten zoeken, ligt overigens, voor zoover
practisch en staatsrechtolijk toolaatbaar, ge
heel in de lijn van eene doelmatig toegopaste
decentralisatie, als door de bepalingen omtrent
de bestuurshervorming van 1922 mogelijk is
gemaakt.
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westelijke decentralisatie op den duur de gewenschto betcckenis zou kunnen goven. Evenzeer
als voor do Nederlandschc provinciale organisa
tie zou ook voor de Indischo gewestelijke ge
meenschap van den nieuwen vorm het aan haar
toegedacht zelfbestuur in groote mate uiting
moeten vinden in de tweede hierboven onder
scheiden richting: die van medebestuur tot uitvoe
ring van regelingen van den centralen wetgever.
Daarnaast zou niettemin van stonden aan het
oog gericht moeten zijn ook op eene ruime ontwik
keling van de autonome gestie; op eene gestadige
uitbreiding van het samenstel van belangen, uit
makend de eigen huishouding der provincie.
Minder juist heeft men daarnaast in het nieu
we gewest tevens het orgaan willen zien, dat
naar karakter en bestemming geroepen zou zijn,
om in zijne bestuursvoering aan eigenaardige
volksinstellingen on maatschappelijke behoeften
van plaatselijkon aard uitdrukking te geven. Wat
in dit opzicht de bestaande gewestelijke indeeling
reeds niet zou kunnen geven, ware zeker veel
minder nog te verwachten van de nieuwe organi
satie met hare zooveel grootere gewestelijke res
sorten. Zij heeft dat ook niet te geven; de nader
te bespreken plaatselijke bestuursorganen in het
gewest zijn het, die in het bijzonder zich de ver
vulling van dergelijke locale behoeften tot taak
hebben te stellen en uit hun aard ook veel beter
daartoe in staat zullen zijn.
Het bij de wet op do bestuurshervorming in het
Regcoringsreglement ingevoegd artikel 67o, zoo
als dit sedert met eenige wijziging is overgegaan
naar artikel 119 van de Indische Staatsregeling,
behelst in de eerste plaats de bepaling, dat de in
deeling van het grondgebied van Nederlandsch-Indië in gewesten geschiedt bij ordonnantie. Ter
wijl die indeeling vroeger aan den Koning was
voorbehouden, zal het voortaan dus bij algemeene verordening van den centralen Indischen wet
gever zelven zijn, dat dit punt regeling vindt.
Wat aangaat het nieuwe gewest in zijn eindvorm:
de provincie, bepaalt genoemd artikel verder, dat
de — eveneens bij ordonnantie in te stellen —
Provinciale Raad, belast met de regeling en het
bostuur van de „gewestelijke huishouding”, een
College van Gedeputeerden benoemt, dat, evenals
het gelijknamige college in de Nederlandsche pro
vincie, mot inachtneming van de daartoe gestelde
regels voor do dagelijksche leiding en uitvoering
van zaken heoft te zorgen. Terwijl echter instel
ling van een Provincialen Raad volstrekte voorwaarde is voor de aanwijzing van eenig gowest
tot „provincie”, is dit met het College van Gede
puteerden niet het goval. Waar de omstandighe
den naar het oordeel van den Provincialen Raad
do benoeming van een zoodanig college niet toolaten, blijft zij achterwege.
Do taak van Gedeputeerden wordt alsdan ver
vuld door don Gouverneur, die luidens het vierde
lid van voornoemd artikel der Indische Staatsre
geling in elke provincie door den Gouverneur-Generaal wordt aangesteld en aldaar belast is mot
hot toezicht op de verrichtingen van den Provin
cialen Raad on hot College van Gedeputeerden,
van beide welke lichamen hij ambtshalve voorzit
ter is, terwijl hem in laatstgenoemd lichaam te
vens stem is verleend; eene taak dus als die van
don Commissaris des Konings mot botrekking tot
do provincialo instelling in Nederland.
Meergenoemd wetsartikel, dat, ook om eiken
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schijn van grond te ontnemen aan de zonderlinge
voorstelling als zou de toekenning van een andere
dan de „echte” autonomie zijn bedoeld, zooveel
mogelijk in gelijke bewoordingen als die der daar
mede verwante regelen in de Ncderlandsche wet
geving is opgesteld, bevat voorts de belangrijke
bepaling, dat wanneer de algemeene verordenin
gen het vorderen, do provinciale besturen hunne
medewerking verleenen tot uitvoering daarvan;
de wettelijke grondslag dus der uitoefening van
het medebestuur,dat,gelijk reeds werd opgemerkt,
ter bereiking van eene werkelijk belangrijke ver
lichting van de zorgen van het centraal bestuur al
meer in ruime mate en voor omvangrijke onder
deden van dat bestuur aan de Indische provincie
opgelegd zal moeten worden. De uitvoering ge
schiedt in provinciën, waar een College van Gede
puteerden is benoemd, door dit College, en anders
door den Gouverneur, voor zooveel niet de algcmeeno verordening bepaaldelijk de medewerking
vordert van den Provincialen Raad.
Voor het geval van weigering van die medewer
king en van verwaarloozing van de regeling en het
bestuur van de huishouding der provincie bevat
het artikel verder nog de noodigc voorzieningen,
waarbij eveneens de Nederlandsche provinciale
wetgeving in hoofdzaak tot voorbeeld heeft ge
strekt.
Aan den ordonnantie-wetgever is overigens de
nadere regeling opgedragen van de inrichting, de
bevoegdheid en de verplichtingen van de provin
ciale besturen en van het bestuur en de verant
woording der geldmiddelen van de provincie. Op
gelijke wijze ook wordt de macht van den Gouverneur-Generaal geregeld, om de besluiten van den
Provincialen Raad, van het College van Gedepu
teerden of van den Gouverneur, die met de wet of
met het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen
en te vernietigen.
Het voorgaande wat aangaat de aangelegenhe
den, die tot de provinciale huishouding en dus
niet of niet meer tot de Landshuishouding behooren en die als zoodanig door de provinciale ge
meenschap autonoom worden beheerd. Voorts
ook wat aangaat de aangelegenheden van mede
bestuur. Daarnaast zullen, evenals in de Neder
landsche provincie, ten allen tijde binnen het ge
bied der provincie tal van belangen van meer of
minder beteekenis overblijven,die in verband met
hun karakter, met politieke overwegingen of om
andere redenen hetzij voor het oogenblik nog, het
zij bij voortduring deel blijven uitmaken van de
Landshuishouding en die ook niet onder de mede
besturende taak der provinciale gemeenschap
zijn gebracht; belangen, welke noch onder het
zelfbestuur der provincie noch onder dat van
plaatselijke gemeenschappen in het gewest ressorteeren en waarvoor dus de ambtelijke vertegen
woordigers van het Landsbestuur: de Gouver
neur der provincie en de verder daarvoor aange
wezen Landsdienaren in het gewest als zoodanig
hebben zorg te dragen, voor zoover het beheer
niet in het Regeeringscentrum zelf wordt ge
voerd.
Naast de nieuwe gewesten, welker omstandig
heden van dien aard zijn, dat zij voor de provin
ciale bestuursinrichting vatbaar waren, zullen
voorts langen tijd nog andere gewesten aanwezig
zijn, voor welke de mogelijkheid van dien overgang nog in oen meer of minder ver verwijderde
toekomst ligt. Men denke aan gebiedsdeelen als

Bornéo, Celébès, de Molukken; aan gewesten ook
mot een overwegend aantal zelfbesturcnde Inlandsehe landschappen van zoo geringe betcekc
nis als bestuurseenheid, dat van een doorvoering
van den provincialen vorm eerst sprake kan zijn
na eene stelselmatige onderlinge groepeering van
die landschappen op federatievcn grondslag,
waarvoor, in tegenstelling met het Gouvernementsgebied onder rechtstreeksch bestuur, de
staatkundige factoren in dit geval niet ontbreken.
Ook do wetgever had met het feit rekening te
houden, dat de nieuwe territoriale indeeling voor
alsnog dus tweeërlei gewesten zou omvatten: pro
vinciën en gewesten, voor welke eerst in een later
tijdsgewricht de provinciale bestuursvorm wegge
legd zou zijn. In dit verband dan ook is het, dat
het eerste lid van artikel 119 der Indische Staats
regeling van eene indeeling spreekt,van hetgrondgebied van Nederlandsch-Indië, in „provinciën
en andere gewesten”. Voor die „andere” gewesten
— behoudens de mogelijkheid, dat ook daar voor
bepaalde onderdeden van het gebied 'plaatselijke
decentralisatie op den voet der bepalingen van het
jaar 1903 heeft plaats gevonden of alsnog plaats
vindt — blijft alzoo de administratieve bestuurs
voering gelden, in artikel G8 van het voormalig
llegeeringsreglement bedoeld.
Aan deze beginselen is bij de wet op de bestuurshervorming uiting gegoven in de eerste ali
nea van het daarbij in het Regeeringsreglement
ingevoegd artikel 07a, dat, met eenige wijziging
van ondergeschikten aard, thans artikel 120 van
de Indische Staatsregeling uitmaakt. Luidens die
alinea wordt, voor zoover niet bij of krachtens de
Staatsregeling anders is bepaald — een voorbe
houd, betrekking hebbend op het zelfbestuur van
locale gemeenschappen —, ten aanzien van aan
gelegenheden van bestuurszorg, welke geen deel
uitmaken van de gewestelijke huishouding onder
autonoom beheer vun den Provincialen Raad, in
de provincie het bestuur, in naam van den Gouverneur-Generaal, uitgeoefend door den Gouver
neur. Voor het tweede punt: de bestuursvoering
over de nieuwe gewesten, welke nog geene pro
vinciën zijn — de „andere” gewesten, zooals zij in
hot eerste lid van artikel 119 worden aangeduid,
— bepaalt, in navolging van artikel 08 van het
vroegere Regeeringsreglement, alinoa 1 van arti
kel 120 der Indische Staatsregeling verder, dat hot
bestuur, eveneens weder in naam van don Land
voogd, aldaar wordt uitgeoofend door hoofdamb
tenaren, onder zoodanige ambtstitels als zijn of
zullen worden bepaald. Onder dezen regel vallen
— naast de niouwo gewesten, nict-provinciën,
welker bestuurder evoneons den ambtstitel „Gou
verneur” zal voeren — voorshands ook nog die
gewesten van het oude stolsel, tot welke de invoe
ring van de nieuwe bestuursregeling zich voor
alsnog niet heeft uitgestrekt.
Vorder behelst artikel 120 der Indische Staats
regeling in navolging van het voormalig Regeeringsreglomentdo bepalingen, dat dcGouvcrneur-Genoraal voor de hoofden van gewestelijk be
stuur, waaronder ook de Gouverneurs der provin
ciën, instructiën vaststelt en hunne betrekking
regelt tot de militaire gezaghebbers en do bevel
hebbers der schepen van oorlog (alinea 3), alsme
de (alinea 4) dat het burgerlijk gezag, zoolang
niet anders is bepaald, het hoogste is.
Van geheel bijzonderen aard is de bepaling in
het tweede lid, waarbij de mogelijkheid goopond
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word om in gewesten, die nog niet tot provinciën
zijn geworden, aan het hoofd van gewestelijk be
stuur bij ordonnantie toe te voegen een „Adviseerende(n) Raad'' van daarbij bepaaldo samenstol
ling en bevoegdheden. Als overgangsmaatregel
tot den provincialen eindvorm en tevens als hulp
middel ter beantwoording in twijfelachtigo geval
len van de vraag, in hoever de maatschappelijke
omstandigheden in eenig gewest reeds van dien
aard zijn, dat eerlang aan voorbereiding van de
provinciale bestuursinrichting zal kunnen wor
den gedacht, zal de instelling, voorshands, van
een zoodanig adviseerend college nuttig kunnen
zijn. Waar de verantwoordelijkheid voor den
gang van zaken, zoolang het gewest nog geene
provincie is, niettemin geheel op den Gouverneur
blijft rusten, zou van eenige andere deelneming
aan de bestuursvoering dan eene medewerking
van adviseerenden aard in dat stadium van ovorgang nog geen sprake kunnen wezen.
Op het voetspoor van de Nederlandsche pro
vinciale wetgeving, behoudens inachtneming van
de bijzondere omstandigheden en de eigenaardige
eischen, die zich voor Indië doen gelden, is aldus
op breeden voet de weg gebaand voor de ontwik
keling van een gewestelijk zelfbestuur, dat in het
wezen der zaak door gelijke beginselen zal wor
den beheerscht als het Moederland voor zijne ei
gen provinciale instellingen tot grondslag heeft
gekozen.

—'

Het volgende artikel, dat bij de wet op de bestuurshervorming in het Regoeringsreglement
werd ingevoegd (thans artikel 121 van do Indi
sche Staatsregeling), strekt tot doorvoering ook
met betrekking tot in de provincie te vormen
locale gemeenschappen van de beginselen van
zelfbestuur, in den tweeledigen zin van dit woord,
die voor de provinciale organisatie zijn aanvaard.
Waar de plaatselijke omstandigheden het toe
laten, worden gedeelten van provinciën: gemeen
ten, regentschappen op Java en Madoera of
andoro zich daartoe leenonde gebiedsdcelon daar
of elders, bij ordonnantie aangewezen ter vor
ming van zelfstandige gemeenschappen, toege
rust met een raad tot regeling en bestuur van de
huishouding dor gemeenschap. Aan do besturen
dezer gemeenschappen is eveneens weder do
plicht opgelegd tot medebestuur, waar het geldt
de uitvoering van verordeningen van het hooger
gezag — in dozen dus van verordeningon van don
algemeonen of den provincialen wetgover — die
zoodanige medewerking voorschrijven.
Aan vaststelling bij ordonnantie wordt verder
overgelaten de aanwijzing, welk gozag het be
stuur der gemeenschap vervangt, wanneer dit do
verlangde medewerking weigert; voorts de rege
ling van de dagelijkscho leiding on uitvoering van
zaken, van hot voorzitterschap van den raad, en
van do inrichting, bovoogdhoid on verplichtingen
der bosturen van do gemeenschappen. Op gelijko
wijze wordt voorzion in de regeling der schorsing
of vorniotiging van besluiten van de bosturen,
welke mot de wet of hot algemeen bolang strij
dig zijn, on in het geval van verwaarloozing van
het beheer dor huishouding van de gemeenschap.

i

i

Alleen voor zelfstandige plaatselijke gemeen
schappen, welker gebied deel uitmaakt van eene
provincie, gelden de vorenstaande regelen. Overal
elders is dit wettelijk uitgesloton. De oonh.eid van
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beginselen, wat aangaat de uitoefening van zelf
bestuur door en in de provincie zelve, zou niette
min ook dan nog verstoord worden, wanneor niet
ook de rechtstoestand van de locale instellingen
in het gebied der provincie, die c.q. op den voet
der Dcccntralisatiewet 1903 daar tot stand zijn
gekomen, in liet kader van artikel 121 der Indische
Staatsregeling werd overgebracht. Nadat de pro
vinciale bestuursvorm is ingesteld, wordt dus, om
geheel tot homogeniteit van rechtstoestanden in
het gewest te komen, voor locale lichamen van
dien aard alsnog eene zoodanige conversie vereischt. De bepalingen der Stadsgemeente-ordonnantie in Ind. Stb. 1920 no. 3G5 geven voor de ge
meenten den weg daartoe aan1)- Omgekeerd volgt
uit het vorenstaande, dat eerst met de overbren
ging in het provinciaal verband van het laatste
gebiedsdeel van den Archipel, waar een locaal be
stuur als zooeven bedoeld wordt aangetroffen, de
Decentralisatiebepalingen van 1903 haar reden
van bestaan zullen hebben verloren. Tevens ligt
daarin opgesloten, dat wanneer vóór de aanwij
zing tot provincie van eenig gewest, hetzij van
den nieuwen, hetzij van den ouden stijl, zich als
nog de behoefte aldaar doet gevoelen aan
schepping van locaal beheer voor eenig onderdeel
van het gewest, de wet, wijl het daarbij niet be
treft „gedeelten van provinciën” (art. 121, al. 1,
Indische Staatsregeling), nog steeds geene andere
voorziening in die behoefte toelaat dan die van
toepassing der Decentralisatiewetgeving. Eerst
later, wanneer het gebied deel gaat uitmaken van
eene provincie, wordt dan dat eigen beheer met
toepassing van de Stadsgemecnte-ordonnantie
of soortgelijke bepalingen omgezet in zelfbestuur
op den breederon grondslag van de bij de bestuurshervorming in het leven geroepen begin
selen.
In dit verband was het dus noodzakelijk, de be
palingen, die bij artikel I der Decentralisatiewet
in het vroegere Regeeringsreglemcnt waren ingelascht, vooralsnog in stand te doen blijven bij
de herziening van dat Reglement, die in hot jaar
1925 tot de vaststelling heeft geleid van de wet,
houdende de Indische Staatsregeling. In die be
hoefte is bij de artikelen 123, 124 en 125 van die
regeling voorzien.
Het vorenstaande geeft de grondtrekken weer
van de algomeene hervorming van het bestuurs
wezen, die sedort 1922 in Indië in voorbereiding
is en inmiddels gcdoeltclijk reeds tot uitvoering is
gebracht; een veelomvattende arbeid, met de
leiding waarvan oen Rogeeringscommissaris on
der do rechtstrcoksche bevelen van den Land
voogd is belasta).
In aansluiting aan do gegeven uiteenzetting
’) Zie omtrent het ontwerp dezer verorde
ning hot artikel „Do Stadsgcineento-ordonnantie” door Air. S. 0ohen~Fzn., Kol! Tijdschrift, _
Septoinbor 192(5.
2) Als Regceringscommissaris was aanvan
kelijk werkzaam Air. S. Cohon Fzn., to voren
Resident van Soerabaja. In 1924 is als zoodanig
opgotredon do heer D. G. Stibbe, Buitongowoon
Hoogleoraar aan deNod. Handols-Hoogeschool,
die to voren in Indië bij het bestuur en in andere Landsbetrekkingen on laatstelijkals Inspecteur van don Arbeid aldaar werkzaam was geweest.
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van de grondbeginselen der Indische bestuursreorganisatie en aan de artikelen, die nopens de
onderdeden van dat vraagstuk en de daarmede
verband houdende onderwerpen van staatsrecht
onder verschillende hoofden in deze Encyclopaedie en hare Aanvullingen verschenen zijn, zal
thans meer in bijzonderheden een overzicht wor
den gegeven van de bestuursinrichting, zooals die
voor de toekomst is gedacht.
Het Bestuur over Nederlandsch-Indië laat zich
splitsen in het Otperbestuur, bij de Kroon be
rustend, en het Indisch Bestuur, uitgeoefend
door de Indische Regeering en de verdere Over
heid daar te lande. Het tweede is nader te onder
scheiden in het Algemeen Bestuur, dat behou
dens bepaalde uitzonderingsgevallen aan den
Gouverncur-Generaal is opgedragen, en het Re
gionaal Bestuur, uitgeoefend, binnen bepaalde
gebiedsdeelen, hetzij door Landsdienaren of
Landsadministratiën (Ambtelijk- of Administra
tief Bestuur), hetzij op den grondslag van Zelfbe
stuur.

■
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I. Opperbestuur.
Het opperbestuur over Nederlandsch-Indie be
rust luidens het eerste lid van artikel 60 der
Grondwet bij den Koning.
Zooals werd medegedeeld in het artikel BE
STUUR (Dl.I, bl. 279 vlg.), werd ook in de Grond
wet van 1848 een zoodanige bepaling aangetrof
fen (art. 59), die bij de wijziging van die wet in
1887 gehandhaafd bleef (art. 61). Hoezeer bij de
jongste herziening der Grondwet van 1922 de be
woordingen eveneens in hoofdzaak onveranderd
zijn gelaten, heeft echter — gelijk reeds hiervóór
in het licht werd gesteld — de beteekenis van het
begrip „Opperbestuur” in zoover daarbij een be
langrijke beperking ondergaan, dat de wetgeven
de macht van de Kroon, die te voren mede in dat
begrip opgesloten lag, thans daarvan gescheiden
is. De term „opperbestuur” is daarmede in zijne
beteekenis teruggebracht tot bestuursuitoefening
in den eigenlijken zin van het woord, terwijl de
wetgevende functie van de Kroon, voor zooveel
zij ook thans nog in stand is gebleven, bij eene af
zonderlijke bepaling (artikel 61, tweede lid) gere
geld is.
Aan het slot der beschouwingen ter hierboven
genoemder plaatse in het Eerste deel, omtrent het
opperbestuur des Konings, is de opmerking ge
maakt, dat dit bestuur zich geenszins oplost al
leen in de zorg voor uitvoering van wetten on Ko
ninklijke besluiten, doch integendeel de opperste
leiding omvat van alle behartiging van het welzijn
der koloniën binnen de grenzen der koloniale begrootingen. Ook onder de nieuwe beginselen blijft
die opmerking van kracht, en evenzeer ook het bij
de zooeven bedoelde beschouwingen op den voor
grond gestelde feit, dat de uitoefening van het
opperbestuur door de Kroon onder voortdurende
deelneming en algeheele verantwoordelijkheid
van den Minister van Koloniën geschiedt. De
waarborgen voorde naleving van dien regel, vroe
ger door artikel 38 van het Regeeringsreglement
verschaft, zijn thans in het ongeveer gelijkluidend
artikel 27 van de Indische Staatsregeling neerge
legd. Wat aangaat de vraag of de Minister van
Koloniën in zijne aanrakingen met den Gouverneur-Generaal, betrekking hebbende op de uitoe
fening van het opperbestuur, heeft te doen blij
ken, dat hij daarbij handelt met medeweten en in*

stemming van den persoon des Konings, moge
verwezen worden naar het artikel OPPERBE
STUUR (Dl. III, blz. 173), waarin dit punt in bij
zonderheden behandeld is en de nadruk is golegd
op de uitspraak in ontkennenden zin van gezag
hebbende zijden.
II. Indisch Bestuur.
A. Algemeen Bestuur.
„Be Regeering der Koloniën en bezittingen van
„het Rijk in Azië, uitmakende het gebied van A'c„derlandsch-Indië, wordt in naam des Konings
„uitgeoefend door eenen Gouverncur-Generaal,
„op den voet en onder de bepalingen van het te
genwoordig reglement”. Aldus de tekst van het
eerste lid van artikel 1 van het Regeeringsreglement van 1854, waarvan de vermelding, als inlei
ding tot de bespreking van het „Indisch Be
stuur” in het artikel „BESTUUR” (Dl. I, blz.
280),' gevolgd werd door de beschouwing, dat ver
mits de Landvoogd in sommige gevallen het ge
voelen moest inwinnen van den Raad van Indië
en — wat voor het betoog meer gewicht in de
schaal legde — in enkele andere gevallen ook in
bestuurszaken geene beslissing mocht nemen dan
in overeenstemming met dien Raad, men onder
„Indische Regeering” soms den Landvoogd al
leen, soms den Landvoogd met den Raad had te
verstaan.
De herziening der Grondwet van 1922, gevolgd,
drie jaren later, door de vaststelling der Wet op
de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië (In
dische Staatsregeling), heeft aan die verhoudin
gen een ander karakter gegeven. De vage uitdruk
king „Regeering” ter omschrijving van de beteekenis der gezagsuitoefening van den GouverncurGeneraal — een uitdrukking, op zich zelf weinig
geschikt om het onderling verband der machts
verhoudingen tot klaarheid te brengen — heeft,
gelijk reeds gezegd, sinds de jongste Grondwets
herziening in het Indisch Staatsrecht plaats ge
maakt voor den term: „algemeen bestuur”.
„Voor zooveel niet bij do Grondwet of bij do
„wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning
„zijn voorbehouden” — bepaalt artikel 60, twee
de lid, der Grondwet in haren tegenwoordigen
vorm — „wordt het algemeen bestuur in naam
„des Konings uitgeoefend in Nederlandsch-Indië
„door den Gouverneur-Goneraal.... op de wijze
„bij de wet te regelen” en de Wet op do Indische
Staatsinrichting, die dadelijk aan den aanvang
dit punt nader behandelt, verklaart in het eerste
lid van artikel 1, dat de uitoefening van dat alge
meen bestuur geschiedt „overeenkomstig de in
(die) wet gestelde regelen en met inachtneming
„van ’s Konings aanwijzingen”. In navolging, ten
deole, van artikel 37 van het vroegere Regeeringsreglcment doet voorts het tweede lid daarop vol
gen, dat de Gouverncur-Generaal wegens de uit
oefening van zijn ambt verantwoordelijk is aan
den Koning en te dier zake aan den Minister van
Koloniën alle verlangde inlichtingen verstrekt.
Wat aangaat het voorbehoud van bepaalde be
voegdheden van algemeen bestuur aan de Kroon,
heeft de vaststelling van de Indische Staatsrege
ling nog verdere beperking gebracht in het aan
tal gevallen van dien aard, in het artikel BE
STUUR (Dl. I, blz. 280) omschreven. Zoo ge
schiedt — naar reeds hierboven werd opgemerkt
— de indeeling van het grondgebied van Nederlandsch-Indic in gewesten niet langer door den
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Koning, maar bij ordonnantie (Ind. Staatsrege
ling, art. 119, al. 1) en worden voortaan de offi
cieren van de Ncd.-Indische landmacht, ook wan
neer zij buiten Indië verblijf houden, allen be
noemd en ontslagen door den Gouverncur-Generaal, wat betreft do benoemingen met uitzonde
ring alleen van den Bevelhebber der landmacht en
wat betreft de verleening van ontslag, met uitzon
dering, evenals vroeger, van de Opperofficieren
(art. 32 a. v.).
De benoeming on het ontslag van den VicePresident en de Leden van den Raad van Indië
blijven ook voortaan aan den Koning voorbehou
den, niettegenstaande de plaats van het College
in het nieuwe regeeringsbestel eene andere zal
zijn. Met de hervorming, welke de Volksraad in
gevolge de Wet op de Indische Staatsinrichting
eerlang (Mei 1927) zal ondergaan, zal de geheele
medewetgevende functie van den Raad van Indië
een einde nemen, om, naar de bedoeling der Grond
wet, op bij de wet vastgestelden voet op ovenge
noemd vertegenwoordigend orgaan over te gaan.
De bestuursdaden voorts, waaromtrent nog over
eenstemming van Gouverneur-Generaal en Raad
van Nederlandsch-Indië zal worden gevorderd,
betreffen voortaan geene andere beslissingen moer
dan — om bijzondere redenen — besluiten tot
verwijdering en interneering in het belang der
openbare rust en orde (artt. 35, 36 en 37 Ind.
Staatsregeling) en de uiteraard hoogst zeldza
me gevallen van amnestie en abolitie en van dis
pensatie, bedoeld in artikel 42, al. 3, en artikel 43,
al. 2, van die Regeling. Van een mederegeeren
van den Raad van Indië zal dus onder de nieuwo
Staatsinrichting bezwaarlijk nog gesproken kun
nen worden. De toekomstige beteekenis van het
College zal te vergelijken zijn met die van den
Raad van State in Nederland, in diens advisoerendo hoedanigheid. Dit neemt echter niet weg,
dat ook onder die omstandigheden prijs zal
zijn te stellen op krachtige waarborgen van zelf
standigheid. Do tegenwoordige regeling van be
noeming en ontslag door do Kroon is daarom bij
de gewijzigde positie van den Raad behouden geblcvon.
Een onderwerp, dat bij do gedachtenwisseling
tusschen Rogeering on Staten-Generaal nopens de
wetsvoorstellen omtrent de Indische Staatsrege
ling in groote mate de aandacht hooft bezig ge
houden, was de verhouding van den Gouvornour-Gencraal tot het Opperbestuur; daarnaast die
van den Minister tot de Staten-Generaal.
Wat dit laatste punt betreft, verklaarde de Mi
nister nadrukkelijk (zie o.a. Mandelingen Tweede
Kamer 1924/1925, blz. 1512), dat ondanks do in
de Grondwet aangebrachte principieele onder
scheiding tusschon het opperbestuur van don Ko
ning, als do hoogste controleerende macht in
strikten zin, on do mot de uitdrukking „algomeon
bestuur” aangoduido daad werkelijke bestuursvoe
ring over Indië, welke in beginsel tot de taak be
hoort van den Gouverneur-Generaal, de Minister
van Koloniën ook in hot nieuwo stolsel ten volle
verantwoordelijk blijft jegens de Staten-Generaal
voor het in Indië gevoerde bestuursbeleid.
Wat aangaat de verhouding van den Gouverneur-Generaal tot do Kroon werd b\j de openbaro
behandeling in de Staten-Gonoraal in hot licht ge
steld, dat in verband met do opdracht, bij do
nieuwe grondwettelijke bepalingen, aan don Gouvcrnour-Generaal, van hot „algemeen bestuur”
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over Indië, voor zoover niet bepaalde bevoegdhe
den van dien aard aan don Koning zijn voorbe
houden, de Gouverneur-Generaal voortaan zal
zijn bestuursorgaan, drager van zelfstandige be
stuursbevoegdheden. Vooropstellend het beeld
van don Landvoogd, wettelijk innemend den ze
tel van het Algemeen Bestuur in Indië, een zetel,
waarop dus voor den Minister, vertegenwoordi
ger van het Opperbestuur, geene plaats meer is,
had men zich den laatsten te denken als geplaatst
nevens dien zetel, toezicht houdend, preventief
en repressief, op de plannen en daden van den
Landvoogd; een toezicht, meer of minder van
nabij, naarmate het feiten van meerdere of min
dere beteekenis betreft, en met den plicht tot in
grijpen, wanneer de Minister ziet aankomen of ge
constateerd heeft daden, waarvoor hij de verant
woordelijkheid niet meent te kunnen dragen Superintendentie, leiding en controle, ingrijpend op
treden alleen wanneer de ministerieele verant
woordelijkheid daartoe dwingt, — in die woorden
liet, naar de uiteenzetting van Regeeringszijde,
zich de gedragslijn weergeven, die krachtens de
nieuwe grondwettelijke beginselen de samenwer
king bepaalt van het Opperbestuur met het hoog
ste gezag in Indië.
Een amendement van verscheidene Kamerle
den van uiteenloopende staatkundige richting,
strekkende tot uitbreiding van de bewoordingen
van artikel 1 der voorgedragen wet op de Staats
inrichting van Nederlandsch-Indië in dier voege,
dat aan de bepaling, luidons welke de uitoefening
van hot aan don Gouverneur-Generaal opgedra
gen algemeen bestuur zou geschieden overeen
komstig de in die wet gestelde regelen, alsnog
werd toegevoegd de zinsnede: „en met inachtne
ming van ’s Konings bevelen”, ontmoette bij de
Regeering ernstigon tegenstand. Het begrip „be
velen”, als grondslag in dien algemeonen zin van
liet toekomstig regeeringsbeleid, werd met de f undamenteele gedachte van het nieuwe stelsel van
bestuur niet in overeenstemming geoordeeld. Van
een practisch standpunt beschouwd, werd de aan
vulling bovendien overbodig geacht. Ook de tij
dens de debatten aangebrachte wijziging, waarbij
het woord „bevelen” plaats maakte voor de in
beginsel meer aannemelijke uitdrukking „aanwij
zingen”, kon de Regeering niet met het voorstel
verzoenen, wat nochtans cone aanvaarding met
groote meerderheid van stemmen niet vermocht
te boletton.
In do vervulling zijner bestuurstaak wordt de
Landvoogd door oen groot aantal ambtenaren
van vorschillondon rang on werkkring en van ver
schillenden landaard ter zijde gestaan. In de naaste
omgeving van don Gouvornour-Generaal zijn het
do ambtenaren der Algemcene Secretarie en die
dor Dopartomonten van Algemeen Bestuur, wel
ke als zoodanig werkzaam zijn (zie onder dio hoofdon, Dl. I, blz. 5S5 en Dl. III, blz. 732). Het ver
dient de aandacht, hoe de ook in don verzamel
naam der departomonten gobezigde uitdrukking
„algemeen bestuur”, die bij de jongsto Grond
wetsherziening verdere toepassing verkreeg in den
zin van do daad werkelijke bestuursvoering in
Indië door don Gouverneur-Generaal, in onder
scheid eoncrzijds met het opperbestuur-van do
Kroon, anclerzjjds met het rogionaal bestuur in
onderdooien van het gebied, roeds in het Rogeeringsreglemont van 1854(dorde hoofdstuk) ter aan
duiding strokto van het centraal bestuur aldaar.

f

\

1
!
'
i
;
i

:

Is
t
'1

ij-

\i

I

4G2

BESTUURSWEZEN.

;

!;

:

:

i

„De departementen van algemeen bestuur” —
bepaalt thans artikel 115 van de Indische Staats
regeling — „worden beheerd door departements
hoofden, wier taak en bevoegdheid .... door
„denGouverneur-Generaal worden geregeld”. Het
aantal departementen van algemeen bestuur, met
inbegrip van de twee militaire departementen,
bedraagt negen. Luidens artikel 11G van de Indi
sche Staatsregeling vormen de departementshoof
den te zamen een „Raad van departementshoof
den”, voor welken de Gouverneur-Generaal eene
instructie vaststelt.
Het spreekt vanzelf, dat het ook in vroegere jaren alleen door een zeer uitgebreide overdracht
van bevoegdheden en werkzaamheden den Gou
verneur-Generaal mogelijk is geweest, zijne om
vangrijke bestuurstaak naar beliooren te vervul
len. Naast de overdracht op de departements
hoofden was het inzonderheid die op de hoofden
van gewestelijk bestuur, welke eene groote rol
heeft gespeeld. Bij dat alles betrof het, zooals
hiervóór reeds werd gezegd, „ambtelijke-” of „ad
ministratieve decentralisatie”, die in vele opzich
ten ook thans nog den boventoon heeft boven de
terzelfder plaatse besproken „staatkundige de
centralisatie”, — vrucht van de eerst sedert het
begin dezer eeuw in het rechtstreeks beheerd ge
bied van Indië allengs in toepassing gekomen be
ginselen van zelfbestuur.
Die administratieve decentralisatie dankt niet
haar ontstaan aan eene nieuwe bestuurspolitiek
van de laatste j aren. Ook in vroegere tijden zou de
taak van den Landvoogd diens krachten vèr te
boven zijn gegaan, wanneer niet ook destijds
reeds eene zoodanige overlating van bestuur al
lerwegen in den Archipel haren weg had gevon
den. Dat niettemin te veel nog van de algemeene
bestuurstaak in het centrum — bij den Gouver
neur-Generaal met diens Departementschefs —
opeengehoopt bleef, wordt vaak te zeer aan per
soonlijke oorzaken: ongeneigdheid tot prijsgeving
van bevoegdheden, bureaucratische invloeden en
andere neigingen van dien aard toegeschreven.
Zonder die feiten geheel uit te schakelen, heeft
men de hoofdoorzaak elders te zoeken, namelijk
in de omstandigheid, dat de ambtelijke toerus
ting van de gewestelijke bestuurscentra, want om
deze ging het in hoofdzaak daarbij, in het alge
meen te zeer te kort schoot, om de zorg voor wer
kelijk belangrijke takken van dienst of onderdeelen van takken van dienst — stukken „regeering”,
zooals men het heeft genoemd, — welker dagelijksche verzorging inderdaad voor het centraal
bestuur bezwarend mocht heeten, toe te vertrou
wen aan de gewestelijke bestuursvoering. Aan dat
feit bovenal was de onvoldoende ontplooiing der
administratieve decentralisatie te wijten en aldus
beschouwd laat het zich aanstonds verklaren, dat
aanschrijvingen en leidraden, als in het artikel
BESTUUR (Dl. I, blz. 281, le kolom) vermeld,
geen overwegend effect konden hebben. Wat
daarbij langs administratieve!! weg werd gezocht,
was in werkelijk bevredigende mate alleen bereik
baar door organisatorische maatregelen, namelijk
door eene ingrijpende hervorming van hot gewes
telijk bestuurswezen in Nederlandsch-Indië als do
thans in uitvoering zijnde reorganisatie zal geven,
wanneer zij over het gehcele gebied tot rijpheid is
gekomen.

Regionaal Bestuur.
1 o. A >nblelijk bestuur.
Bij de uitvoering van de bestuurshervorming
staat — het werd reeds gezegd — op den voor
grond; indeeling, bij ordonnantie, van het grond
gebied van Nederlandsch-Indië in eenigo gewes
ten van grooten omvang en van eene zoodanige
gesteldheid, dat zij geacht kunnen worden aan
stonds of in een meer of minder verwijderde toe
komst zich te zullen leenen voor een bestuursin
richting van den eindvorm, dien men zich in het
nieuwe stelsel voor het gewest heeft gedacht,den
'provincialen bestuursvorm *).
Ten aanzien van aangelegenheden van bestuurs
zorg in de tot provincie aangewezen ge westen, wel
ke deel uitmaken van de in het tweede lid van artiB.

‘) Met betrekking tot Java en Madoera heeft
het plan van indeeling in hoofdzaak reeds vas
ten vorm verkregen. Bij Ind. Stb. 1925 no. 285
word met ingang van 1 September van dat jaar
op de nieuwe grondslagen het gewest Wcst-Java (Pasoendan) ingesteld, omvattende de
voormalige residenties Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen en Cheribon. Op 1 Ja
nuari 1926 is dit gewest provincie geworden. De
indeeling van het verdere gebied van Java en
Madoera in twee zoodanige gewesten, eveneens
bestemd om vervolgens tot provincie te worden,
zal binnen enkele jaren te verwachten zijn. Ten
aanzien van de overige eilanden van den Archi
pel is mede inmiddels het gevoelen ingewonnen
van den Volksraad. Voor Sumatra wordt aan
eene splitsing in drie nieuwe gewesten gedacht,
waarnaast, om staatkundige redenen, Atjèh
voorshands eveneens nog een afzonderlijk
gewest zou blijven. Dc wijze van indeeling
maakt intusschen in verschillende opzichten
nog een punt van overleg uit. Van andere zijde
wordt, op evenzeer niet aanstonds te verwer
pen gronden, dc voorkeur gegeven aan eene
splitsing in niet meer dantweegewcsten(NoordenZuid-Sumatra),eveneens met,als voorloopigo
regeling, Atjèh en Ondcrhoorigheden daarne
vens als dorde gewestelijk ressort. Het eiland
Bornéo zal, naar de in overweging zijnde plan
nen, in zijn geheel één gewest uitmakon. Het
denkbeeld echter van de Regeering, om het ei
land Célèbes te splitsen in twee deelen, Zuid- en
Noord-Célèbes, met de bedoeling om het eerste
in vereoniging met de Kleine iSoenda-eilanden,
het tweede in vereeniging met de Molukken een
gewest op den nieuwen voet te doen uitmaken,
ontmoette ernstige bezwaren bij don Volksraad.
Door dit college werd krachtig aangedrongen
op aanwijzing — zooals van den aanvang af in
de bedoeling heeft gelegen en met de instelling
in 1.925 (Ind. Stb. no. 579) van het Gouverne
ment der Molukken ten deele reeds is geschied
— van elk dier beide complexen van eilanden,
do Molukken en do Kleine Soenda-eilanden,
tot afzonderlijk gewest. Aan invoering van de
provinciale bestuursinrichting zou vermoede
lijk voorshands alleen godacht kunnen worden
voor één of twee der nieuwe gewesten, welke voor
Sumatra ontworpen zijn. Dc overige gowesten
daar en elders zouden vooralsnog gouverne
menten op den grondslag der bestuurshervor
ming worden, totdat ook zij te ceniger tijd
rijp zijn om tot provincie te worden aangewe
zen.

BESTUURSWEZEN.
kei 119 der Indische Staatsregeling bedoelde „ge
westelijke huishouding”, is het de Provinciale
Raad, aan wien het bestuur wettelijk is opgedra
gen. Ten aanzien van andere aangelegenheden
van dien aard, niet in die huishouding begrepen,
wordt, luidens het eerste lid van artikel 120, het
bestuur, in naam van den Gouverneur-Generaal,
uitgeoefend door den Gouverneur, niet in de
ambtshalve aan dezen voorbehouden bijzondere
functie van voorzitter van den Provincialen
Raad, maar in zijne algemeene dienstbetrekking
tot den Lande.
In de nieuwe gewesten, welke nog geene pro
vincie zijn („gouvernementen”), wordt het ge
westelijk bestuur in zijn geheel op dienzelfden
ambtelijken grondslag uitgeoefend — al dan niet
met bijstand van een Adviseerenden Raad (art.
120 a. v., tweede lid) — door hoofdambtenaren,
onder zoodanigen ambtstitel als daarvoor is of
zal worden bepaald. Als zoodanig is ook voor die
gewestelijke bestuurders de titel „Gouverneur”
gekozen, zij het met verschil in bezoldiging en in
assimilatie van het ambt.
Aan het zooveel geringer aantal gewestelijke
centra zal eene toerusting van dien aard kunnen
worden gegeven, dat zoowel technisch als admi
nistratief de bestuursvoering aan zoodanige eischen beantwoordt, dat niet langer geschroomd
behoeft te worden, om de zorg voor belangrijke
onderwerpen van overheidsbemoeienis aan het
gewest op te dragen en aldus zoowel langs den
weg van staatkundige decentralisatie, waar het
de provincie betreft, als langs dien van ambtelijke
decentralisatie eene voor de toekomstige ontwik
keling van Indië doelmatige verplaatsing van
taak en verantwoordelijkheid na te stroven. Als
eerste voorwaarde daartoe zal het noodig zijn,
den gcwcstclijkcn bestuurder den steun te ver
schaffen van een staf van deskundigen, bekwaam
om, elk op zijn gebied, in den ruimsten zin voor
lichting te verschaffen on om, met behulp van do
hun in het gewest ten diensto staande krachten,
een oordeelkundig beheer en eene goede uitvoe
ring van zaken te verzekeren. Een tweede voor
ziening, niet minder onmisbaar voor het welsla
gen van de nieuwe bestuursinrichting, is de in
stelling van oen wèlgeorganiseerd gewestelijk bu
reau, zooveel mogelijk aan gelijke eischon van ad
ministratieve vaardigheid beantwoordend als de
oentralo Regoeringskantoron.
De vervulling van beide die voorwaardon ligt
in de plannen der bestuurshorvorming. Mot het
oog op do tweede voorziening is — op het voet
spoor weder van de in de Memorie van Toelichting
der wetsvoorstellen van 1921 ontwikkoldo denk
beelden — bij het „Besluit op do Bestuursorgani
satie” in Ind. Stb. 1925 no. 022 in de door den
Gouverneur-Generaal aan to wijzen gewesten,
waarmode de provinciën on do gouvornomenten
van den niouwon vorm zijn bedoeld, de kantoor
dienst bij hot Binncnlandsch Bestuur gesplitst in
twee korpsen: dat van don algemcenen en dat van
den plaalselijkeii kantoordienst, van welke hot
eerste zoodanig georganisoerd zal zijn, dat daarin
ook voor personeel van breedere opleiding een
bevredigende loopbaan kan worden gevonden.
Do nieuwe regeling voor den buroaudionst bij
het Binncnlandsch Bestuur, dio derhalve speciaal
ten aanzion van de Gouvornementskantoren van
dien aard in de plaats treedt van de algemeene
beginselen, welke omtrent do inrichting van den
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buroaudienst in Indio gelden (vgl. het artikel AD
MINISTRATIEVE AMBTENAREN, DL I, blz.
10), komt verder in hoofdzaak op hot volgonde
neer.
Bij het korps van den algemcenen kantoordienst
zijn ingesteld de navolgende rangen: a. op de
Gouvernourskantoren de rangen van Geweste
lijk Secretaris: Administrateur; Referendaris le
klasse; Referendaris en Administratief Ambte
naar; b. op de Gouverneurs- en andere bestuurskantoren op Java en Madoera de rangen van Afdeolings-(Residentie-) secretaris; Kantoorhoofd;
Hoofdcommies; Regentschapssecretaris le klas
se; le Commies; Commies-redacteur; Regent
schapssecretaris 2e klasse; Adjunct-Regentschapssecretaris; Commies; Adjunct-Commies-redacteur; Mantri-Kaboepatèn (gediplomeerd);
Adjunct-Commies en Ambtenaar bij den Inlandschen bestuursdienst; c. op de Gouverneurs- en
andere bestuurskantoren buiten Java en Madoe
ra de rangen van Afdeelings-(Residentie-) secre
taris; Kantoorhoofd; Hoofdcommies; le Com
mies; Commies-rcdacteur; Commies; AdjunctCommies-redacteur en Adjunct-Commies.
Bij het korps van den plaatselijken kantoor
dienst worden onderscheiden de rangen van: le
Klerk, 2e Klerk, Schrijver le klasse, Schrijver en
Hulpschrij ver.
Van de benoemingen tot deze ambten geschiedt
die tot Gewestelijk Secretaris bij keuze; die tot de
overige ambten van het korps van den algemeenen
kantoordienst naar rangorde, behoudens geble
ken geschiktheid. Tot dien eindo worden, mot in
achtneming van de ter zake gestelde regelen, ten
kantore van het Hoofd van gewestelijk bestuur
van deze ambtenaren gewestelijke ranglijsten
aangehouden. Eene uitzondering hierop maken
de Administrateurs, Referendarissen le klasse,
Referendarissen en Administratieve Ambtena
ren, dio in hetzelfde verband zijn te beschouwen
als do bekleedcrs der gelijknamige ambten op de
centrale regeeringskantoren en waarvoor op het
Departement van Binnonlandsch Bestuur alge
meene ranglijsten worden aangelegd. Van het tot
het korps van den plaatsclijkcn kantoordienst behoorend personeel geschiedt de samenstelling en
bijhouding van ranglijsten afdeelingsgewijze, ten
kantore van het hoofd dor afdeeling.
Do bezoldigingen, onderscheidenlijk aan de vo
renstaande ambten verbonden, zijn bepaald bij
de „Bczoldigingsrogeling Burgerlijke Landsdiena
ren 1925” („B. B. L. 1925”) in Ind. Stb. 1925, no.
43, j° hot besluit in Ind. Stb. 1925 no. 423 en de
op do onderwerpelijke ambten betrekking hebbendo nadere besluiton van den Gouverneur-Genoraal tot wijziging en aanvulling van die Bezoldigingsrcgcling.
Evouals te voren zal ook bij do nieuwo organi
satie hot gewest — provincie of gouvernement —
verdeeld zijn in bostuursafdeelingen, welker om
vang ochtor over het algemoen weder dio van de
vroegere afdeclingen overtreffon zal. Terwijl
verder in het oudo stelsel dio ressorton in den
regel bestuurd wordon, onder de bevelen van
het Hoofd van het gowest, door oen ambtenaar
van hot Binnenlandsch Bestuur van don Assis
tent-Rosidentsrang, treedt bij do nieuwe orga
nisatie onder de bevelen van den Gouverneur als
plaatselyk bestuurder der afdeeling op een hoofdambtenaar van dien tak van dienst met don vang
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van Residont, in welken rang de hoogste bezoldi
ging die van den Resident, hoofd van gewestelijk
bestuur in de vroegere formatie, evenaart. Voor
zooveel staatsrechtelijk en practisch mogelijk, zal
voorts de nieuwe Resident ook in bevoegdheden
als anderszins meer en meer in zijn ressort de
plaats gaan innemen, die vroeger door den gewestelijken bestuurder werd vervuld. Die opzet
van zaken brengt ook voor de nieuwe afdeeling
(residentie) mede de behoefte aan versterking der
bestuursmiddelen, waartoe in de eerste plaats zal
strekken de aanstelling van een Afdeelings- (Re
sidentie-) Secretaris voor de dagelijksche leiding
van het plaatselijk bestuursbureau.
Het streven, om aan het geheele bestuurswezen
een breederen grondslag te geven en aan den be
stuursambtenaar van de wetenschappelijke vor
ming, die voor dien werkkring steeds meer als
eisch is gesteld (zie OPLEIDING VAN ADMINI
STRATIEVE AMBTENAREN, Dl. III, blz. 1G7,
en Aanvullingen, blz. 89, alsmede de Koninklijke
besluiten in Ind. Stb. 1924 no. 584 en 1926 no.
319), eene positie te verzekeren, die met zijne
opleiding en zijne verhouding tot andere tak
ken van dienst in overeenstemming is, wordt
in de nieuwe organisatie ook tot de lagere ran
gen doorgevoerd. In plaats van de vroegere
toezicht houdende ambtenaren met den titel
„Controleur” — een titel, die in de laatste jaren
allengs voor personeel van meer beperkte vor
ming in verschillende andere diensttakken in ge
bruik is gekomen, — zullen de nieuwe Residenten,
hoofden van plaatselijk bestuur der afdeeling,
worden terzijde gestaan door een of meer Assisstent-Residenten. Die ambtstitel, vroeger door de
afdeelingsbestuurders zelve gevoerd, zal op die
wijze op den lageren rang zijn overgedragen, voor
welken de beteekenis van het ambt en de verhou
ding tot den nieuwen afdeelingsbestuurder —
Resident — met juistheid daardoor worden aan
gegeven. Vóór hunne benoeming tot AssistentResident, waaraan enkele jaren van practische
voorbereiding vooraf moeten gaan, zullen de be
trokken ambtenaren in den rang van „Ambtenaar
bij den algemeenen bestuursdienst” hun werk
kring bij het Binnenlandsch Bestuur aanvangen.
De vorenstaande ambten, waarbij nog te noe
men is dat van Luitenant-Gouverneur, bij de in
stelling van welken rang voornamelijk aan een
eventueel gebruik van dien ambtstitel voor de
vertegenwoordigers van het Nederlandsch gezag
in de Javaansche Vorstenlanden is gedacht, vor
men te zamen in het nieuwe stelsel den tak van
dienst van het Binnenlandsch Bestuur, in artikel
1 der Bepalingen in het „Besluit op de Bestuurs
organisatie” (Ind. Stb. 1925 no. 022) aangeduid
als het Nederlandsch korps van den algemeenen be
stuursdienst. Naast dat korps onderscheidt ge
noemd artikel voor Java en Madoera het Inlandsch
korps van den bestuursdienst en voor de bestuurs
voering buiten Java en Madoera vooreerst het
Nederlandsch korps van den plaatselijken bestuurs
dienst en voorts de gewestelijke Inlandsche korpsen
van den bestuursdienst.
Bij de voltooiing, in de eerste plaats, van het
overzicht van het Nederlandsch bestuurselement
in de nieuwe formatie, is het naast het hier
boven besproken korps van den algemeenen be
stuursdienst het Nederlandsch korps \ van den
plaatselijken bestuursdienst buiten Java en Ma
doera, dat de aandacht vraagt.

De snel toenemende expansie der bestuursuitoefening in de Buitengewesten, sinds eene meer
actieve bestuurspolitiek ten aanzien van de zelfbesturende Inlandsche landschappen was ingetroden (zie EXPANSIEPOLITIEK, Aanvullin
gen, blz. 132), deed in de eerste jaren dezer eeuw
een nijpend gebrek aan bestuurskrachten ont
staan. Aan die behoefte binnen bekwamen tijd
tegemoet te komen door eene voldoende aanvul
ling van het Bestuur met op den gewonen voet
opgeleide Europeesche krachten, was practisch
uitgesloten. Ook in de richting van een meer uit
gebreid en een meer doelmatig gebruik, in de Bui
tengewesten, van Inlandsche bestuurskrachten,
bood zich geen uitweg aan. Te weinig nog was
daartoe over het algemeen aan de vorming van
een goed ingerieht Bestuur van dien aard, in na
volging van hetgeen Java en Madoera te aan
schouwen gaven, in die gewesten de aandacht ge
wijd. Gesteld voor de noodzakelijkheid van eene
onverwijlde oplossing, werd onder die omstandig
heden het besluit genomen, om, als voorziening
van tijdelijke strekking, aan het vanouds bestaan
de instituut der civiele gezaghebbers uitbreiding te
geven, echter met vooropstelling, zooveel moge
lijk, van den eisch eener algemeene ontwikkeling
van dien aard, dat na zekere practische voorbe
reiding eene behoorlijke vervulling der bestuurs
taak mocht worden verwacht in streken, waar
zich op bestuursgebied geene bijzondere eischen
voordeden.
Naast het gebruik voor dat doel van officieren
der landmacht, voor zoover dezen door het Leger
bestuur voor eene tijdelijke aanwijzing tot Civiel
Gezaghebber beschikbaar konden worden gesteld,
werden mitsdien allengs tal van personen op den
zooeven bedoelden voet bij het Europeesch Be
stuur der Buitengewesten geplaatst, om op die
wijze de dreigende ontreddering van het be
stuurswezen in die gewesten te stuiten.
Aan de moeilijkheden van oogenblikkelijken
aard, die zich daarbij voordeden, paarde zich een
bezwaar van blijvende beteekenis, dat al dadelijk
niet over het hoofd was gezien en bij de doorvoe
ring van den maatregel al meer zich afteekende;
het bezwaar namelijk, dat afschaffing, te eeniger
tijd, van het aldus tot ontwikkeling gekomen ele
ment van Europeesche hulpkrachten, vóór nog de
plaats daarvan kon worden ingenomen door in
den loop der jaren gevormde Inlandsche bestuurskorpsen — eene voorziening, waarmede over het
geheel jaren gemoeid zouden zijn, — onvermijde
lijk toteenezoo onevenredige versterking van per
soneel in de lagere rangen van het eigenlijk Euro
peesch bestuurskorps zou nopen, dat eene hoogst
bedenkelijke ontwrichting van het geheel op den
duur te vreezen zou zijn. De overweging, dat der
halve het inmiddels in talsterkte steeds aangroei
end Europeesch hulpkorps ondanks zijne transitoire bestemming vermoedelijk nog van langen
levensduur zou zijn, bracht de Indische R,egeering weldra tot het inzicht, dat het op haren weg
lag aan dat korps een vasteren grondslag en een
beter afgebakenden vorm te geven. Een van de
belangrijkste maatregelen van die strekking is ge
weest de vaststelling, bij het Koninklijk besluit in
Ind. Stb. 1914 no. 502, van de reeds in het arti
kel GEZAGHEBBERS (Dl. I, blz. 785) terloops
vermelde „Bijzondere Voorwaarden van benoem
baarheid tot eandidaat-gezaghebber en hulp-gczaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur in No-
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derlandseh-Indie en van uitzending uit Neder
land in de ecrstgcmelde betrekking; alsmede re
gelen betreffende de opleiding van gezaghebbers”.
Die opleiding zou plaats vinden, zoowel voor de
in Nederland als voor de in Indie aangesteldo
Candidaat-Gezaghebbers, aan cene van Gouvernementswcge te Batavia gevestigde „Iïcstuursschool" l)> Na het volgen, met bevredigenden uit
slag, van een tweejarigen leergang aan die instel
ling, worden de geslaagden in het eindexamen als
Hulpgezaghebber in den werkelijken bestuurs
dienst opgenomen, om vervolgens alsnog zekeren
practischen leertijd te doorloopen, met toevoe
ging aan daarvoor geschikt geachte Gezagheb
bers, Controleurs of andere ambtenaren bij het
Binnenlandsch Bestuur of op zoodanige andere
wijze als door den Gouverneur-Generaal dienstig
wordt geoordeeld. De Hulp-Gezaghebbers, die in
verband met de omtrent dien practischen leertijd
uitgebrachte verslagen door den Gouverneur-Generaal voor den dienst bij het Binnenlandsch
Bestuur geschikt worden geacht, worden daarop
naar gelang der behoefte tot Gezaghebber be
noemd op de gewone aan die betrekking verbon
den inkomsten.
Bij het hoogor genoemd Besluit op de Be
stuursorganisatie in Ind. Stb. 1925 no. 622 werd,
gelijk reeds .is vermeld, het onderwerpelijk bestuurskorps, ter onderscheiding van hot Nederlandsch korps van den algemcenen bestuursdienst,
‘) De Candidaat-Gezaghebbers — voor wier
aanstelling als zoodanig o. m. vereischt wordt
het bewijs van metgunstig gevolg afgelegd eind
examen van hoogere burgerscholen met vijfjari
gen cursus of van een daarmede ten minste ge
lijk te stellen examen dan wel het bezit van op
andere wijze verkregen geschiktheid voor den
beoogden werkkring — ontvangen, luidens bo
vengenoemd Koninklijk besluit, aan de Bestuursschool, welker inrichting geregeld is
bij Jnd. Stb. 1914 no. 504 en de nadere
wijzigingen daarvan, onderwijs in (Ind. Stb.
1914 no. 502, art. 8):
a. de grondbeginselen der Maleischc taal en
eeno algemeene inleiding tot de kennis der In
dische talen;
b. de algemeene trokken van liet Nod.-Ind.
Staats- en strafrecht;
c. de algemeene trokken van do geschiedenis
van Ned.-Indie, die dor Christelijke zending in
begrepen ;
d. de algemeene trekken van de land- en vol
kenkunde, speciaal mot betrekking tot do Bui
tengewesten, daaronder mede te verstaan en
kele begrippon der mot den Islam verband hou
dende instellingen en gebruiken aldaar;
e. hot burgerlijk rocht, voldoende tot uitoe
fening van een notariaat op beperkte schaal;
/. de burgerlijke en waterbouwkunde, uit
sluitend wat aangaat do eenvoudigste samen
stellingen van gebouwen,wegen, bruggen en be
vloeiingswerken;
g. de beginselen van gezondheidsleer, ver
bandleer en zieken behandeling.
Zooals uit hot vorenstaande blijkt, waar
borgt de regeling der voorbereiding ook voor
deze categorie van Europeescho bestuursamb
tenaren cene voor de uitoefening der aan hen
toegedachte bestuursfunctie alleszins voldoen
de bekwaamheid.
Supplement.
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in de nieuwe organisatie van het Binnenlandsch
Bestuur opgenomen onder de benaming van het
Nederlandsch korps van den plaatselijken be
stuursdienst buiten Java en Madoera. In die be
naming is tevens uitdrukking gegeven aan de be
doeling, die voor het onderwerpelijk bestuurskorps kenmerkend en met het oog op de zeer uiteenloopende toestanden in de verschillende doe
len van het gebied der Buitengewesten van beteekenis mag heeten, om aan deze ambtenaren
cene meer plaatselijke bestemming te geven; hen
zooveel mogclijk werkzaam te doen blijven in een
bepaald gewest of een bepaalden kring van ge
westen, ten einde de allengs aldaar verkregen lo
cale ervaring bij voortduring aan de plaatselijke
bestuursvoering ten goede te doen komen.Wat in
dit opzicht voor het personeel van den algemeenen bestuursdienst in de Buitengewesten om
redenen van practischen aard slechts in geringe
mate mogelijk is, zal ton aanzien van een korps
als dit, bestemd in hoofdzaak voor het bestuur
der onderafdeclingen in het gewest, niet zoozeer
uitgesloten behoeven te zijn. Op grond van admi
nistratieve overwegingen zal niettemin ook voor
dit personeel bij het departement van Binnen
landsch Bestuur een gemeenschappelijke rang
lijst worden aangehouden.
In aansluiting aan den bestaanden toestand,
zijn voor dat personeel, welks ambtelijke inkom
sten eveneens bepaald zijn bij de algemeene Bezoldigingsregeling in Ind. Stb. 1925 no. 43, de
rangen onderscheiden van Hulpgezaghebber, Ge
diplomeerd Gezaghebber, Gediplomeerd Gezag
hebber lo klasse en Fungeerend Controleur, welke
laatste functie ook thans reeds door een deel der
Gezaghebbers wordt bekleed.
In het plan van reorganisatie, zooals dat in de
Memorie van Toelichting der wetsvoordracht tot
de bestuurshervorming ontwikkeld is, vindt men
van de bedoeling melding gemaakt om, wanneer
de ambtstitel Controleur bij het Binnenlandsch
Bestuur na de algeheelc doorvoering van de nieuwo organisatie van het bestuurskorps van den algemeonen dienst in dat korps vervallen zal zijn,
van dien titel in verschillenden vorm gebruik te
maken voor het onderwerpelijk personeel; dit
laatste in verband ook met het bezwaar, dat de
naam „gezaghebber” voor den Inlander veelal
niet behoorlijk uit te spreken is. Tevens is het
denkbeeld geoppord, om hot ambt van Resident,
hoofd dor bestuursafdeeling in het nieuwe stelsel,
als hoogston rang bereikbaar te stellen, echter
voor niet meer dan eon zeker aantal plaatsen,
ook voor het Nederlandsch korps van den
plaatselijkon bestuursdienst, als belooning voor
ambtenaren, die in dat korps den eindrang bekleeden en door ambtelijke en persoonlijke hoe
danigheden zich zoozeer onderscheiden, dat zij
voor een overgang naar het korps van den algemeenen dienst, als hoofdambtenaar van den genoemdon rang, ten volle in aanmerking kunnen
komen. Wordt aan dit denkbeeld te zijner tijd ge
volg gegeven en in dien zin eene principieolo voor
ziening aangebracht in het besluit op de bestuurs
organisatie, dan zal daarmodo eeno bevredigende
oplossing zijn gegeven aan de vraag, bedoeld aan
hot slot van het artikel GEZAGHEBBER ( Dl. I,
blz. 785), op wolko wijze voor zooveel noodig als
nog verdere vooruitzichten zouden zijn te oponen
voor don verdienstelijken ambtenaar van dien
rang.
30
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Van de Jnlandschc korpsen van den bestuurs
dienst, eischt thans in do eerste plaats bespre
king het in het Besluit op do Bestuursorganisatie
in Ind. Stb. 1925 no. 622 onderscheiden bestuurskorps van dien aard op Java en Madoera.
liet gewichtig beginsel van bestuursbeleid,
vervat in artikel 67 van het voormalig Regeeringsreglement, luidens hetwelk, zooveel de om
standigheden het toelaten, de Inlandsche bevol
king gelaten wordt onder de onmiddellijke leiding
van hare eigen, van Regeeringswege aangestelde
of erkende hoofden, onderworpen aan zoodanig
hooger toezicht, als bij algemeene of bijzondere
voorschriften door den Gouverneur-Generaal is of
zal worden bepaald, is in artikel 11S van de Indi
sche Staatsregeling in Ind. Stb. 1925 no. 447 on
veranderd gehandhaafd.
De inrichting van het ambtelijk Inlandsch be
stuurswezen in de verschillende deelen van den
Archipel en de wijze, waarop aan evengemeld
grondbeginsel van koloniaal beheer toepassing is
gegeven, zijn onderwerpen van uitvoerige be
schouwing geweest onder het hoofd „Inlandsch
bestuur” van het artikel BESTUUR in Dl. I (blz.
2S3 vlg.). Wat aangaat het tweede punt is in de
Aanvullingen onder het hoofd ONTVOOGDING
(blz. 34) tevens uiteengezet, hoe meer en meer
gestreefd is naar uitbreiding van de zelfstandige
bevoegdheden van het Inlandsch Bestuur. Inzon
derheid aan de in 1910 in Indië aanhangig gewor
den voorstellen tot hervorming van het bestuurs
wezen komt de verdienste toe, den stoot daartoe
te hebben gegeven. Die voorstellen wierpen ten
duidelijkste het licht op het feit, dat een organi
satorisch en financieel voor de toekomst aanne
melijke inrichting van den bestuursdienst niet an
ders bereikbaar was dan met toepassing, op rui
me schaal, van het beginsel van overdracht van
bestuursbevoegdheden aan den Regent en het
Distrietsbestuur op Java en Madoera en waar en
wanneer ook elders het Inlandsch Bestuur daar
toe bekwaam is, eveneens aan de ambtenaren van
dien tak van dienst aldaar.
Afgezien van zeker conservatisme, dat daarbij
hier en daar te overwinnen zal zijn, valt het niet
te ontkennen dat ook meer gegronde bedenkingen
in meerdere of mindere mate daarbij ter zijde zul
len zijn te stellen. Al aanstonds lijdt hetgeen twij
fel, dat vooral in den aanvang maar ook in het
vervolg een nauwlettend toezicht van het Europeesch Bestuur en van het hoogste Inlandsche ge
zag in het regentschap of daarmede overeenkom
stig ressort in het belang van de bevolking en van
een goeden gang van zaken niet zal mogen ont
breken. Dat toezicht zal in de eerste plaats een
van de belangrijkste onderdeden, zoo niet het be
langrijkste onderdeel, uitmaken van de taak der
Residenten, hoofden van dc bestuursafdeelingcn,
en van de Assistent-Residenten van het nieuwe
Europeesehe bestuurskorps van den algemeenen
dienst. Binnen den kring van het regentschap
zullen het verder op Java en Madoera de Regen
ten zijn, die met behulp van de hun onmiddellijk
ter zijde gestelde Inlandsche ambtenaren hebben
te waken, dat niet de meerdere bestuurszelfstandigheid, die aan de inheemsche bestuurders in de
districten ten deel is gevallen, aan het algemeen
belang ten nadeele komt. Of de zooeven bedoelde
Inlandsche ambtenaren den titel zouden dragen
van Adjunct-Regent, zooals om redenen van bijkomstigen aard bij de voorloopige ontwikkeling

van denkbeelden van liet jaar 1910 was aanbevo
len, dan wel dien van Patik, zooals. met bestendi
ging in zoover van het bestaande, in de uitge
werkte hervormingsvoorstellen van 1914 werd
aangegeven, deed tot de hoofdzaak niets af, even
min als de vraag of de verhouding tot den
Regent meer die van den Europeeschen Contro
leur tot het hoofd der afdeeling in het vroe
gere stelsel van bestuur nabij zou komen dan
wel die van den Patik in dat stelsel tot den Re
gent. De gedachte om hetgeen met de eene hand
gegeven was, met de andere hand weer terug te
nemen (ONTVOOGDING, Aanvullingen blz. 34),
was ook aan de eerste denkbeelden vreemd. Ook
daarbij stond het bepaalde voornemen op den
voorgrond om — behoudens het in elk geval on
misbaar toezicht — met inkrimping van de rechtstreeksche bestuursuitoefening van Europeesehe
zijde den kring van bevoegdheden van het Inlandsch Bestuur zooveel mogelijk te vergrooten;
met andere woorden om het hierboven aangehaald
fundamenteel beginsel van bestuursvoering over
de inheemsche bevolking door eigen hoofden tot
de uiterste mogelijkheid in toepassing te brengen.
Diezelfde gedachte beheerschte de latere voor
stellen, beheerschte ook het — minder juist aldus
betiteld — „Inlandsch ontvoogdingsbesluit” in
Ind. Stb. 1921 no. 310 en heeft ten slotte ten vol
le uitdrukking gevonden in de bestuurshervorming van het jaar 1922, die niet als uitzondering
voor bepaalde regentschappen, maar algemeen
voor de nieuwe gewesten op die gedragslijn is ge
baseerd.
De rangen, die bij het „Besluit op de Bestuurs
organisatie” voor het Inlandsch korps van den
bestuursdienst op Java en Madoera zijn ingesteld,
zijn — in overeenstemming over het geheel met
den bestaanden toestand — die van Regent,
Patik, Districtshoofd (Wedana), Onderdistrictshoofd le klasse (Assistent-Wedana Ie klasse),Onderdistrictshoofd( Assistent- Wedana), Ambtenaar
bij den Inlandschen bestuursdienst, Mantri-politie le klasse en Mantri-politie. Het besluit van
den Gouvernour-Gencraal in Ind. Stb. 1925 no.
423, in vereoniging met de algemeene „Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren 1925
(Ind. Stb. no. 43), regelt ook het ambtelijk inko
men van deze categorie van Landsdienaren naai
de behoefte van den tijd. De invoering van het
nieuwe bcstuursstelsel maakte voorts nog ook
voor de Regenton in de provinciën op Java en Madoera de vaststelling noodig van een gewijzigde
Instructie. Eene verordening van die strekking
voor de Regenten in de op den voet van art. 119
der Indische Staatsregeling ingesteldc gewesten
op Java en Madoera w< rd vastgesteld bij het be
sluit van denGouvernour-Generaal van 8Mei 1926
no. 12 (Bijblad 11051). In aansluiting aan het
staatkundig béginsëTvan deelneming der bevol
king aan het bestuur der eigen huishouding van
het regentschap, vindt men den Regent daarin
niet meer als hoofd van de Inlandsche bevolking
maar als hoofd van het Inlandsch bestuur in liet
regentschap aangoduid.
Met betrekking tot de Buitengewesten behelst
het „Besluit op de Bestuursorganisatie” (Ind.
Stb. 1905 no. 022) omtrent het Inlandsch Bestuur
geene andere bepaling dan de verklaring, dat de
instelling van rangen bij de gewestelijke Inlandsche korpsen van den bestuursdienst aldaar afzon
derlijk zal geschieden, hetzij gewestsgewijze, het-
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zij voor groepen van gewesten. De organisatie van
den Inlandschen bestuursdienst buiten Java en
Madocra, die, zooals reeds werd opgemerkt, in de
meeste streken nog in een minder gevorderden
staat van ontwikkeling verkeert, zou, bij de groote
verscheidenheid van maatschappelijke toestan
den en verhoudingen in de verschillende deelen
van het gebied, niet anders dan regionaal kunnen
geschieden. Het einddoel: vervanging, in de toe
komst, van het Ncderlandsch korps van den
plaatselijken bestuursdienst in do hier bedoelde
gewesten door daartoe bekwame Inlandsche be
stuurskorpsen, zij het met behoud zooveel moge
lijk van het z.g. „adatbestuur”, zal derhalve
eveneens gewestsgewijze moeten worden be
reikt.
De opleidingsscholen voor den Inlandschen be
stuursdienst zijn in het artikel ONDERWIJS (Dl.
III) onder § 18, blz. 103 vlg., in bijzonderheden
behandeld (vgl. tevens Aanvullingen, blz. 339).
Aan het slot van het artikel BESTUUR, (Dl. I,
blz. 287) is voorts bij de vermelding, als eerste re
sultaat van de voorstellen-De Graaff, van de Bestuursschool te Batavia, bovendien reeds gewag
gemaakt van de tweeledige strekking van die in
stelling, welke naar de denkbeelden van den ont
werper eensdeels —zooals hiervoren uiteenzetting
heeft gevonden — de vakopleiding beoogt van het
personeel, dat in do terminologie der nieuwe Be
stuursinrichting als het Nederlandsch korps voor
den plaatselijken bestuursdienst buiten Java en
Madoera is aangeduid, anderdeels eene hoogere opleiding verschaft voor Inlandsche bestuurs
ambtenaren op Java en Madoera. Het reglement
voor die inrichting van onderwijs, vastgestold bij
het besluit in Ind. Stb. 1914 no. 504, bevat ook de
nadere regeling van deze laatste opleiding, welke
naar de bewoordingen van artikel 1 bepaaldelijk
ten doel heeft, aan de betrokken ambtenaren, die,
luidens de verdere bepalingen, een diensttijd moe
ten hebben van niet minder dan zes en niet meer
dan tien jaren en minstens gedurende twee jaren
den rang van Onderdistrictshoofd moeten heb
ben bekleed dan wel bij het Inlandsch bestuur een
hoogcren rang moeten innemen, gelegenheid te
geven om zich voor hunne taak, inzonderheid in
tic hoogerc ambten, verder te bekwamen ')• Jaar
lijks wordt door den Directeur van Binnenlandsch
Bestuur een met inachtneming van het daarvoor
bij de begrooting uitgetrokken bedrag vastgesteld
‘) Inden vorm, zooveel mogelijk, van elkan
der afwisselende reeksen van voordrachten en
practische oefeningen wordt luidens art. 11,
gewijzigd bij het besluit in Ind. Stb. 1922
no. 543, aan de bedooldo Inlandsche amb
tenaren onderricht gegeven in: a. de Nederlandscho taal, inzonderheid in het practisch
gebruik daarvan; b. de hoofdbeginselen van
het privaatrecht in Nod.-Indië; c. bepaalde
onderdooien van hot staats-, administratiofon strafrecht in Ned.-Indiö en van do staat
huishoudkunde, voor den bestuursambtenaar
van bijzondor belang; d. do landbouwkunde, in
algomeeno trekken, alsmede do verzorging als
anderszins van den veestapol; c. do wijze van
constructie van eenvoudige gebouwen en wa
terwerken, den aanleg van wegen en het ver
richten van eenvoudige terrein-metingen;
/. de beginselen van hygiëne, verbandleer on
ziekenbehandeling.
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aantal Inlandsche ambtenaren voor de studie
aangewezen, waartoe bij voorkeur in aanmerking
komen zij, die in liet bezit zijn van het diploma
van afgelegd eindexamen eener hoogerc burger
school met vijfjarigen cursus of van de tweede afdeeling eener opleidingsschool voor Inlandsche
ambtenaren, dan wel van een door de Regeering
daarmede minstens gelijkgesteld examen. Gedu
rende den studietijd blijven de aangewezenen in
het genot van hunne ambtelijke inkomsten, ter
wijl aan hen, wier inkomsten minder dan / 200
’s maands bedragen, eene toelage ter aanvulling
tot dat bedrag wordt uitgekeerd. Ofschoon de
aard der instelling medebrengt, dat de gekozenen
tot den bestuursdienst behooren, geven voorts de
bepalingen vrijheid om, wanneer de belangen van
dien dienst dit medebrengen, ook andere Inlandsche ambtenaren voor het volgen van den cursus
aan te wijzen,
Ook uit den Inlandschen bestuursdienst van de
Buitengewesten wordt zoo mogelijk daartoe
eene keuze gedaan, wat in toenemende mate het
geval zal kunnen zijn wanneer ook daar het stre
ven naar verbetering in organisatie en gehalte
van de inheemsche bestuurskorpsen algemeen
vruchten gaat dragen.
Naast de aangewezenen voor het volgen van
den leergang is verder voor andere Landsdiena
ren, Europeesche zoowel als Inlandsche, de gele
genheid opengesteld, om, met vergunning van
den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, de les
sen of voordrachten geheel of ten deele bij te wo
nen.
Het aantal aangewezen ambtenaren bedroeg in
de laatste jaren voor de twee leerjaren te zamen
omstreeks een 25-tal. De ruimere wetenschappe
lijke en practische ontwikkeling, op die wijze jaar
lijks door een zoodanig aantal van de beste
krachten uit den Inlandschen bestuursdienst ver
kregen, zal ongetwijfeld van niet gering belang
zijn voor het welslagen der nieuwe organisatie,
dat wel in groote mate van de aanwezigheid van
een bekwaam Inlandsch bestuurskorps afhanke
lijk zal zijn.
In het kader der bespreking van het regionaal
ambtelijk bestuur valt ten slotte nog melding te
maken van het bestuur over Vreemde Oosterlingen.
(Zie BESTUUR, Dl. I, blz. 2S6, en VREEMDE
OOSTERLINGEN, Dl. IV, blz. 636), welk be
stuur geheel een administratief karakter draagt.
De inrichting daarvan ligt buiten het bestek van
de bostuurshervorming.
2o. Zelfbestuur.
a. Rechtstreeks bestuurd Gouvernementsgebied.
1 o Krachtens de Decentralisatiedienst 1903.
Dc Decentralisatiewetgeving van het jaar 1903,
hoezeer ook niet dan met groote behoedzaamheid
do eerste schrede zettend op het terrein van zelf
bestuur in gewesten of gedeelten van gewesten,
behoorend tot het rechtstreeks bestuurd Gouvernementsgebied, beoogde, gelijk in de vorige blad
zijden is aangestipt, niettemin reeds zokere ont
wikkeling van een zoodanig bestuur in do twee
ledige beteekenis daarvan. De vooropstelling
evenwel, in de wettelijko constructie van do zaak,
van het feit der afzondering van geldmiddelen ten
behoeve van gowesten of gedeelten van gewesten
en hot gemis, daarnevens, van een scherp gefor-
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imilecrdcn opbouw van zelfbesturende gemeen
schappen. in den trant van hetgeen op dat punt
in het Moederland zich voordoet. brachten den in
druk teweeg, dat in die afzondering van gelden de
kenmerkende beteckenis was gelegen van de be
oogde decentralisatie, die als zoodanig dus in
hoofdzaak als eene „financicclc decentralisatie"
was te beschouwen.
De opmerking is hiervóór reeds gemankt, dat
het belang van die decentralisatie, als inleiding
tot de bij de bepalingen omtrent de bestuurshervorming van 1022 tot stand gebrachte brcedcre
grondslagen, nochtans niet mag worden onder
schat. In aansluiting aan hetgeen over hare resul
taten is medegedeeld in de artikelen DECEN
TRALISATIE (Dl. I, blz. 574) en AUTONOMIE
(Aanvullingen, blz. 09) zij nog het volgende aangeteekend.
Bij de oplossing der gewesten op Java en Madoera in de provinciën der nieuwe bestuursorga
nisatie vervallen uit den aard der zaak de vijftien
gewestclijke raden, die thans onder de werking
der Decentralisatiewetgeving 1903 gjdaar in het
rechtstreeks bestuurd gebied zijn ingesteld. Als
locaal orgaan te groot van ressort voor eene zorg
vuldige behartiging van bijzondere plaatselijke
belangen, als geicestelijk orgaan daarentegen te
beperkt in bestuursmiddelen voor eene werkelijk
breede ontwikkeling van hare zelfbesturende en
wel inzonderheid van hare medebesturende
functie, zijn zoowel in de eene als in de andere
richting die gewestelijke instellingen tot dusver
met minder bevredigenden uitslag werkzaam ge
weest. De mogelijkheid van eene betere bestuurstoerusting voor de nieuwe provinciale centra wet
tigt in het tweede opzicht voor het nieuwe gewes
telijk zelfbestuur betere verwachtingen.
Het aantal steden, waarvoor op het einde van
het jaar 1925 de decentralisatiebepalingen toe
passing hadden gevonden, bedroeg 32, waarvan
19 op Java, 9 op het eiland Sumatra, 2 op Celebes
(Makassar en Manado) en 1 te Bandjermasin en te
Amboina. Hetzelfde deed zich voor ten aanzien
van 10 plaatselijke ressorten van meerderen om
vang, alle in de gewesten buiten Java en Madoera gelegen: onderafdeelingen en andere grootere
of kleinere onderdeden van afdeelingen of ge
westen, waar de zelfstandige behartiging van be
paalde behoeften aan een daartoe ingestelden localen raad is opgedragen. Alle die instellingen
zijn, zooals in de algemeene beschouwingen be
spreking heeft gevonden, bestemd om, zoodra het
gebied deel gaat uitmaken van eene provincie, te
worden geconverteerd in zelfbesturende lichamen
op den grondslag der bestuurshervorming, voor
zooveel niet bijzondere omstandigheden tot op
heffing nopen of tot samensmelting met eenig an
der lichaam van den laatstbedoelden aard.
Als zoodanig werd in de Memorie van Toelich
ting der wetsvoordracht omtrent de bestuurshervorming (blz. 17) de aandacht gevestigd op de
kleinere stadsgemeenten op Java, welker innerlij
ke kracht — gelijk in die Memorie werd opge
merkt — onvoldoende is voor een vruchtbaar
zelfstandig bestaan doch wier afscheiding van
het regentschap niettemin aan het laatste in groote mate levensvatbaarheid als zelfstandige ge
meenschap ontneemt *)•
‘) In een met zaakkennis geschreven artikel
in de Januari- en Februari- afleveringen 1926

r

b e s t u u r s h e r2o. Krachtens d e
v o r m i n g 1922.
De eindbeschouwingen onderbet hoofd AUTO
NOMIE (Aanvullingen, blz. 100) behelzen o. in.
dc opmerking, hoe inzonderheid de op 22 Maart
1921 bij de Staten-Gencraal ingediende Rcgeeringsvoorstellen tot herziening der Grondwet de
meening hadden gevestigd, dat het Opperbestuur
van zins was eene „wezenlijke autonomie'’ voor
Indië bereikbaar te maken door eene nieuwe In
dische Staatsregeling. Eene meening, gegrond
ook op de Toelichting van die voorstellen, die de
richting der voorgestane hervormingen aldus be
schreef, dat „zoowel wetgeving als bestuur ten
„aanzien van de inwendige aangelegenheden zoo„veel mogelijk (moesten) worden gelegd in handen
„van in Indië zelf zetelende lichamen en overhe„den en dat aan de aldaar gevestigde bevolking
„een zoo groot mogelijke invloed op en aandeel in
„de samenstelling dier lichamen (moest) worden
„toegekend.” In tegenstelling echter daarmede
gaf de geheelc toon der Memorie van Antwoord
en van de Regeeringsdebatten aan velen den in
druk, dat op het woord der Regeering niet kon
worden gebouwd, terwijl op 3 Februari 1922
de Minister van Koloniën in de Eerste Kamer
te kennen gaf, aan eene algemeene herziening
van het llegeeringsreglement niet te denken.
In deze opmerkingen kruisten twee gedach
ten elkander: die aan eene „wezenlijke” autono
mie voor Indië, als uitvloeisel van de Grondwets
herziening, en die aan eene „algemeene” herzie
ning van het vroegere Regecringsreglement, als
het middel, dat eene zoodanige autonomie had
moeten brengen. Het vereischt nauwelijks be
toog, dat de laatste gedachte al dadelijk op een
misvatting berustte. De staatkundige en staats
rechtelijke verhouding van Indië in het Staats
verband, ook het autonomie-vraagstuk dus
voor Indië, werd — op de basis der Grondwet —
bchecrscht door die artikelen van het Regeeringsreglement (thans van de Indische Staatsregeling),
welke speciaal dat onderwerp behandelden, niet
door de vele andere artikelen, welker strekking
daarbuiten lag. Toen de Regeering, overtuigd dat
eene verder uitgebreide herziening tot ernstige
vertraging aanleiding zou geven, waarvan het
cenigc punt, dat werkelijk ten spoedigste voor
ziening vroeg: het autonomie-vraagstuk, het
slachtoffer zou worden, het besluit nam tot eene
van de „Vragen des Tijds”, getiteld „De be
stuurshervorming in Ncderlandsch-Indië”,
wijst dc voormalige Regceringscommissaris Mr. S. Cohen Fzn. eveneens er op, dat
op Java verscheidene, om zoo te zeggen bij
vergissing gevormde, stadsgemeenten bestaan,
die zeker nimmer ingesteld zouden zijn wan
neer destijds reeds autonome regentschap
pen aanwezig waren geweest. Ten zeerste
werd het door den schrijver betreurd, dat de
eerste maal reeds, toen aan het bestaan van
eene dergelijke gemeente een einde had kunnen
worden gemaakt, namelijk toen de onbedui
dende gemeente Soekaboemi op te lossen ware
geweest in het autonome regentschap van dien
saam der provincie West-Java, waarmede het
te zamen een goed figuur had kunnen maken,
de Indische Regeering zich daarvan heeft laten
weerhouden door overwegingen van onderge
schikten aard.
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!jpartieelshprziening, zuil strikt bepalend tot cle ar
tikelen,waarop liet voor dat vraagstuk aankwam,
lag dus wel allerminst daarin reden tot de gevolg
trekking, dat zij zich aan verdere bereikbaarmaking van autonomie voor Indië onttrok. Het
feit, dat het dezelfde Regcering was geweest, die
bij de Grondwetsherziening den weg daartoe had
geopend, had trouwens op zichzelf reeds elke ge
dachte van dien aard moeten uitsluiten. En
evenmin ook mocht de gedragslijn van de Itegeering, die voor het welslagen der zaak groote
omzichtigheid had te betrachten, in redelijk
heid aanleiding geven tot den indruk, dat op
haar woord niet zou kunnen worden gebouwd,
integendeel mag haar besluit, om niet zonder
noodzaak zich op den gevaarlijken weg eener algemeene herziening te begeven, waardoor het on
danks alle moeilijkheden haar gelukt is, in betrek
kelijk korten tijd de zaak tot een oplossing te
brengen, aanspraak maken op de waardeering
van allen, wien het streven naar autonomie voor
Indië ter harte gaat.
Of nu de verkregen autonomie mag worden
aangemerkt als de „wezenlijke” autonomie,
waarvan hierboven sprake was, hangt uiteraard
geheel af van hetgeen men voor Indië onder zulk
een autonomie verstaat. Begrijpt men daaronder,
zooals in het artikel AUTONOMIE op blz. 09 der
Aanvullingen is uiteengezet, de bevoegdheid om,
behoudens in de wet wortelende beperkingen —
in dit geval dus behoudens de uit de algemeene
verantwoordelijkheid van den Minister en andere
grondwettelijke beginselen voortspruitende res
tricties — de eigen huishoudelijke belangen te
behartigen naar eigen inzicht, dan zeker beant
woordt het verkregene aan den gestelden eisch.
Bedoelt men daarentegen voor de overzeeschc gebiedsdeclen van het Rijk, in dit geval voor Nederlandsch-Indië, eone gelijke rechtspositie met
het Moederland in het algemeen Staatsverband,
dan staat het evenzeer vast, dat noch de Grond
wetsherziening zelve, noch de nieuwe Indische
Staatsregeling de „wezenlijke” autonomie be
reikbaar hebben gemaakt. Niet minder vast
staat liet dan evenwel, dat men bij eene zooda
nige verwachting zich van de maatschappelijke
en staatkundige ontwikkeling van Indië eene
voorstelling heeft gemaakt, die voor de naaste
toekomst zoomin als thans door de werkelijkheid
gerechtvaardigd zou worden.
Het bovenstaande betreft de autonomie van
Indië in zijn geheel, in de politieke verhouding
van dit gebiedsdeel tot liet Moederland, — een
vraagstuk van geheel ander karakter dan dat der
autonomie van provinciale gemeenschappen in
Indië en van locale gemeenschappen in territo
riale onderdeden van provinciën, welker zelfbe
stuur in de, reeds aan eene uitvoerige beschouwing
onderworpen, bepalingen wortelt vamde artikelen
119, 121 en 122 der Indische Staatsregeling, aan/ gpando do bestuurshervorming/'
. 36 Nadat in 1922 de Rijkswetgever zijne sanctie
had gehecht aan die bepalingen, was het de IndiscliG wetgever, die op den grondslag daarvan in
den vorm van ordonnanties de noodige regelen
had te scheppen voor de totstandbrenging der or
ganen van zelfbestuur, door welke de uitoefening
van de bevoegdheden der gemeenschap on do ver
vulling van de daarmede sanuyigaancle verplich
tingen zou geschieden, en voor de vaststelling van
de wijze, waarop, en de beperkingen, waaronder
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die uitoefening van zelfstandig bestuur zou plaat <
vinden.
In die behoefte werd in de eerste plaats voor
zien door de uitvaardiging der in Ind. Stb. 1024
nos. 78 en 70 vervatte ordonnanties tot regeling
van de instelling en tot omschrijving van de in
richting en bevoegdheden onderscheitienlijk van
provinciën („Provincie-ordonnantie”) en van au
tonome regentschappen op Java enMadoera(„I?cge n tsr/i a psordon na nlic").
Beide ordonnanties zijn verdeeld in een zeven
tal hoofdstukken, waarvan het eerste eenige alge
meene bepalingen bevat. Met betrekking tot de
regentschappen op Java en Madoera verklaart de
tweede ordonnantie in art. 3 o. m., dat die ressor
ten kunnen worden aangewezen als zelfstandige
gemeenschappen op den voet van het eerste lid
van art. G7 c van het toenmalig Regeeringsregleraent (art. 121 der Indische Staatsregeling), als
mede — luidens de bij Ind. Stb. 192G no. 373
aangebrachte wijziging — dat tot het gebied van
het regentschap, in den zin der ordonnantie, niet
behoort het gebied van de binnen de grenzen van
het regentschap gelegen stadsgemeenten. Met an
dere woorden dus, dat binnen de grens van die
gemeenten de autonome gemeenschap van het
regentschap geene rechten van zelfbestuur uitoe
fent, in tegenstelling met die der provincie,
waarvoor eene dergelijke uitsluiting niet bestaat
en principieel zoomin als uit een oogpunt van
practisch bestuursbeleid zou mogen bestaan.
Het tweede hoofdstuk behandelt de bestuurs
organen van provincie en regentschap. Het wijst,
overeenkomstig de in cle Toelichting van het
wetsontwerp der bestuurshervorming ontwik
kelde denkbeelden en de bepalingen van die wet,
als zoodanig aan voor de provincie den Provincia
len Raad, het College van Gedeputeerden (indien
aanwezig) en den Gouverneur; voor het auto
noom regentschap den Regentschapsraad, het
College van Gecommitteerden (indien aanwezig)
en den Regent.
Wat aangaat de samenstelling van den besturenden raad, wordt het aantal leden en het
aantal van die leden, dat d.oor verkiezing wordt
aangewezen, voor de provincie bij ordonnantie,
voor het regentschap bij de instellingsordounantie
der autonome gemeenschap vastgesteld. L)e
overige leden worden voor den Provincialen
Raad benoemd door den Gouverneur-Generaal,
den Raad van Indië gehoord; voor den Regentschapsraad door den Gouverneur der provincie,
na indiening door den Regent van eene aanbeve
ling van twee personen voor elke te vervullen
plaats.
Bij de bedoelde ordonnantiën is tevens aange
wezen het aantal leden, behoorend tot: a. de on
derdanen, Nederlanders; b. de onderdanen, niet-Nederlanders van inhcemschen oorsprong; c. de
onderdanen, niet-Nederlanders van vreemden
oorsprong ‘)* Voor den Regentschapsraad vindt
men tevens uitdrukkelijk bepaald, dat de leden
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l) Bij de ordonnantiën in Ind. Stb. I92ö,
nos. 397 en 398 tot aanvulling van de Provin
cie- on de Regentschapsordonnantie zijn de om
schrijvingen onder b en c vervangen door do
aanduidingen „inheemsche onderdanen — niet
Nederlanders” en „uithecmsche onderdanen-niet Nederlanders”.
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der tweede groep in den raad de meerderheid vor
men. In overeenstemming met de destijds aan
hangige wctsvoordracht der Indische Staatsrege
ling heeft het rascriterium: de onderscheiding in
Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen,
welke vanouds de wettelijke groepeering had be
paald. plaats gemaakt voor een splitsing naar de
quasi-nationaliteit. Vooropstellend den algemeenen eisch van het Nederlandsch onderdaanschap,
werd cene verdeeling ingevoerd naar de drie groote bevolkingsgroepen, kortweg te onderscheiden
als Nederlanders. Inlanders en Vreemdelingen. In
het artikel REGENTSCHAPSRADEN (Aanvul
lingen, blz. 101) is reeds met een enkel woord
melding gemaakt van den strijd, die zich in den
loop der jaren ontwikkeld heeft omtrent de vraag,
of aan den bestuursraad van het autonome regent
schap een onvermengd Inlandsch karakter dan
wel, evenals aan den Provincialen Raad, een ge
mengd karakter zou zijn te geven. Een onderzoek,
in het jaar 1919 bevolen, ten einde in de verschil
lende streken van Java en Madoera door plaatse
lijke bespreking zich te overtuigen van de stem
ming der Inlandsche hoofden en bevolking nopens
de instelling van regentschapsraden en de samen
stelling als anderszins van die lichamen, had, wat
het onderwerpelijk punt betreft, over het alge
meen van een besliste voorkeur voor de gemeng
de samenstelling doen blijken. Den doorslag voor
eene keuze in die richting gaf voorts bij de Regeering het feit, dat eene belangengroepeering, als
aan het instituut van een Inlandschen Regentschapsraad noodzakelijk ten grondslag zou moe
ten liggen, waarbij zeker complex van specifiek
Inlandsche belangen te onderscheiden zou zijn,
over welke het bestuur van den raad zich zou uit
strekken, bij de huidige maatschappelijke en eco
nomische structuur voor verreweg het mcerendeel der regentschappen op Java en Madoera practisch onuitvoerbaar is.
De vereischten, die verder voor het lidmaat
schap der Provinciale en Regentschapsraden zijn
vastgesteld, zijn de volgende: het ingezetenschap
van Nederlandsch-Indië; een werkelijk verblijf
binnen de provincie of het regentschap, wat aan
gaat het laatste met inbegrip ten dezen van de
binnen de grenzen van het regentschap gelegen
afzonderlijke gemeenten; den leeftijd van 25 ja
ren : het bezit, voor de Provinciale Raden, van vol
doende kennis van de Xederlandsche taal; het
machtig zijn, voor de Regentschapsraden, van de
schrijfkunst met Latijnsche karakters en eindelijk
voor beide, de voorwaarde dat de betrokkene niet
krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak
ontzet is van de beschikking of het beheer over
zijne goederen of van eenig recht of eenige be
voegdheid en niet in staat van faillissement ver
keert. In tegenstelling voorts met de latere bepa
lingen in de Indische Staatsregeling, welke ver
kiesbaarheid tot lid van den Volksraad voor de
vrouw niet uitsluiten, is dit voor de Provinciale en
de Regentschapsraden wel het geval. Alleen man
nelijke Nederlandsche onderdanen zijn tot het lid
maatschap daarvan toegelaten.
De verkozen en benoemde raadsleden hebben
gedurende een tijdvak van vier jaren zitting.
De leden van den Provincialen Raad genieten
reis- en verblijfkosten voor het bij wonen van de
vergaderingen van den Raad en van commissiën
uit den Raad. Hun kunnen bovendien zittinggelden daarvoor worden toegekend. De leden van

don Regentschapsraad genieten alleen de eerste
vergoeding. De besluiten van het college, tot re
geling van de vergoedingen, behoeven voor eerstgenoemden raad de goedkeuring van den Gouverneur-Gencraal, voor den Regentschapsraad die
van het College van Gedeputeerden der provincie.
Voor de dagelijkschc leiding en uitvoering van
zaken benoemt de Provinciale Raad — al dan
niet uit zijne leden —een College van Gedeputeer
den, in het laatste geval eveneens met inachtne
ming van de algemeene eischcn voor het lidmaat
schap. Het aantal der leden en der plaatsvervan
gende leden bedraagt ten minste twee en ten hoog
ste zes.
In gelijken trant stelt het College van Gedepu
teerden, waar de omstandigheden in het regent
schap het toelaten — omtrent welke vraag do
Regentschapsraad wordt gehoord —, voor de da
gelijkschc leiding en uitvoering van zaken bij dien
Raad een College van Gecommitteerden in, be
staande, naast den Voorzitter, uit zoovele Ge
committeerden als door Gedeputeerden is be
paald, echter ten minste uit twee. Terwijl even
wel het lidmaatschap van den Provincialen Raad
geene volstrekte voor waarde is voor de Gedepu
teerden, worden de Gecommitteerden, tegelijk
met een of meer plaatsvervangers, door den Re
gentschapsraad uitsluitend uit zijn midden geko
zen. Tusschen beide functiën bestaat een kenmer
kend verschil. De instelling van het College van
Gecommitteerden uit den Regentschapsraad be
doelt veeleer eene gezamenlijke bespreking en be
slissing met den Regent. Aan de Gedeputeerden
der provinciale gemeenschap daarentegen zal,
evenals dit in Nederland het geval is,elk afzonder
lijk een bepaald onderdeel der taak van het college
ter behartiging kunnen worden opgedragen. In dit
verband ook genieten, luidens de bepalingen der
PrQvincie-ordonnantie, de leden van het College
van Gedeputeerden eene maandelijkscho bezoldi
ging, door den Provincialen Raad onder goedkeu
ring van den Gouverneur-Gcneraal te bepalen,
maar geene zittinggelden noch reis- en verblijf
kosten voor het bijwonen van de vergaderingen
van den Raad of van hun College. Daarentegen
ontvangen de Gecommitteerden van don Rcgontschapsraad reis- en verblijfkosten maar geene ver
goeding van anderen aard.
Voor beide raden is het lidmaatschap onvercenigbaar met de betrekkingen van Vice-President
of Lid van den Raad van Nederlandsch-Indië, Al
gemeen Secretaris, Hoofd van een departement
van algemeen bestuur of Gouverneur, alsmede
met een betrekking, waaruit rekenplichtigheid
dan wel ondergeschiktheid aan den Raad voort
vloeit. Voor den Provincialen Raad is bovendien
nog als zoodanig genoemd de betrekking van
Voorzitter of Lid van deAlgemeeneRekenkamer;
voor den Regentschapsraad die van Resident
(hoofd der bestuursafdecling in de provincie), een
uitsluiting, noodzakelijk voortvloeiend uit do be
paling in het laatste hoofdstuk der Rcgentschapsordonnantie, welke dien hoofdambtenaar met het
toezicht op den Regentschapsraad belast. De aan
dacht verdient verder nog de beperking, voort
vloeiend uit hiërarchische ambtelijke verhoudin
gen, dat de Gecommitteerden in het Regentschap
niet tevens mogen zijn dorpshoofd of lid van een
desabestuur, tenzij, wanneer het belang van het
regentschap dit vordert, het College van Gedepu
teerden dispensatie van dat verbod verleent.
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Voorzitter van den Provincialen Raad en het
College van Gedeputeerden is luidens het vierde
lid van artikel 119 der Indische Staatsregeling
ambtshalve de Gouverneur, die tevens met het
toezicht op beide lichamen is belast. In laatstge
noemd College heeft hij stem. Voorzitter van den
Regentschapsraad is de Regent, bij ontstentenis
of verhindering van wien de Patih als plaatsver
vangend voorzitter optreedt.
In de algemeene beschouwingen aan het begin
van deze bijdrage werd reeds aangeteekend, dat
de Gouverneur der provincie met het dagelijksch
bestuur is belast, waar de omstandigheden naar
het oordeel van den Provincialen Raad de benoe
ming van een College van Gedeputeerden niet toe
laten. In de Provincic-ordonnantie wordt dit
punt in meer uitgebreiden vorm geregeld. Eene
daarmede overeenkomstige bepaling indeRegentschapsordonnantie kent met betrekking tot de
verrichtingen en bevoegdheden van het College
van Gecommitteerden aan denRegenteene gelijke
plaats toe, indien voor het regentschap geen zoo
danig college is benoemd.
Aan den Regent is verder de zorg opgedragen,
dat de ontwerpen van verordeningen van den Re
gentschapsraad en van begrootingen, met'toelichting in de landstaal en in het Maleisch, in zijn kan
toor en in de kantoren der Districtshoofden bin
nen het regentschap voor ieder ter lezing worden
nedergelegd; dat ieder lid van den Raad een exem
plaar van die stukken ontvangt; dat zij tegen be
taling der kosten voor ieder verkrijgbaar worden
gesteld en dat zij worden gezonden aan een of
meer der nieuwsbladen, die in de afdeeling ver
schijnen.
De . Gouverneur tegenover don Provincialen
Raad, do Regent tegenover den Regentschaps
raad is voorts belast met de uitvoering van de be
sluiten van den Raad,waar hem dit is opgedragen,
en onderscheidenlijk van die van het College van
Gedeputeerden, voor zoover niet een lid van hot
College daarvoor is aangewezen, en van het Col
lege van Gecommitteerden. Het besluit, dat naar
hun oordeel als strijdig met eene hoogere verorde
ning of met het algemeen belang kan worden ge
schorst of vernietigd, brengen zij niet ten uitvoer.
Zij geven binnen driemaal vier en twintig uur van
dit gevoelen kennis aan het betrokken college en
doen daarvan mededceling in liet eene geval aan
den Gouverneur-Goneraal, in het andere aan het
College van Gedeputeerden in de provincie. In
dien binnen drie maanden na die kennisgeving
geene schorsing of vernietiging heeft plaats ge
vonden, zijn zij tot uitvoering van het besluit
verplicht.
Hoofdstuk III dor beide ordonnantiën (vgl.
tevens Ind. Stb. 1925 nos. 397 en 398) geeft en
kele bepalingen omtrent de provinciale on do
regentschapsambtonaren on het ter beschikking
van die gemeenschappen gesteld ambtelijk per
soneel. Van die bopalingen zij in de eerste
plaats vermeld de opdracht aan den Provin
cialen on don Regentschapsraad tot regeling van
de bezoldiging dier ambtenaren, onder voorbe
houd van goedkeuring in het eerste geval door
don Gouvcrneur-Generaal, in het tweede door het
College van Gedeputeerden. Met inachtneming
van die regelingen en van de grenzen der begrooting stollen Gedeputeerden en Gecommitteerden
de bezoldigingen van do bedoelde ambtenaren
vast, tenzij de Provinciale- of de Regentschaps

raad de vaststelling aan zich heeft voorbehouden
of deze aan anderen is opgedragen.
De benoeming, de schorsing en het ontslag van
de ambtenaren in dienst van de provincie of het
regentschap zijn krachtens de wijziging, die het
betrekkelijk artikel bij de ordonnantie in Ind.
Stb. 192G no. 254 heeft ondergaan, opgedragen
aan den Provincialen Raad en den Regentschaps
raad, voor zooveel die bevoegdheden niet aan an
deren zijn voorbehouden of de Raad niet aan an
deren opdracht daartoe heeft verleend.
Alle provinciale ambtenaren, evenals de Lands
dienaren, die ter beschikking van de provincie
worden gesteld, staan onder de bevelen van den
Gouverneur, die voor den provincialen dienst te
vens beschikt, voor zooveel naar zijn oordeel noodig en met de eischen van ’s Lands dienst vereenigbaar, over het hem als Landsdienaar onder
geschikt personeel. Overeenkomstige bepalingen
regelen, wat aangaat de Landsdienaren en pro
vinciale dienaren en de regentschapsambtenaren,
de onderwerpelijke aangelegenheid voor den Re
gent, met betrekking tot den dienst van het auto
nome regentschap. Een algemeen voorschrift ver
biedt voorts de toekenning, in welken vorm ook,
van belooningen van wege de provincie aan
Landsdienaren, van wege het regentschap aan
Lands- en provinciale dienaren, anders dan met
voorafgaande bewilliging van het betrokken De
partementshoofd dan wel, in het tweede geval,
van het College van Gedeputeerden.
Eene afzonderlijke afdeeling van hetzelfde
hoofdstuk behandelt onderscheidenlijk het Secre
tariaat van de provincie en dat van den Regent
schapsraad. De eerste functie wordt vervuld
door een Secretaris, te benoemen door den Pro
vincialen Raad uit een voordracht van ten minste
twee personen, opgemaakt door het College van
Gedeputeerden. Schorsing en ontslag geschieden
mede door den Raad, op voorstel van dat College.
De Secretaris der provincie is tevens Secretaris
van het College van Gedeputeerden en van den
Gouverneur. Als Secretaris van den Regent
schapsraad en van het College van Gecommitteer
den treedt op de van Landswege benoemde Regentschapssecretaris, die den Raad, het College
van Gedeputeerden en Commissiën uit den Raad
behulpzaam is in alles, wat hun werkkring
aangaat.
Do regeling der vergaderingen van de voor
noemde lichamen in provincie on regentschap,
maakt het onderwerp uit van het daaropvolgende
hoofdstuk der boido ordonnantiën.
Aan don Gouverneur en aan den Regent is
daarbij opgedragen het beleggen en de leiding der
vergaderingen respectievelijk van den Provincia
len- en van don Regentschapsraad en de zorg
voordo handhaving van de orde in die vergaderin
gen, welke onderscheidenlijk ter hoofdplaats van
de provincie en van het regentschap moeten wor
den gehouden. Do genoemde raden vergaderen
zoo dikwijls in het eene geval do Gouverneur of
het College van Gedeputeerden, in het andere ge
val do Regent of hot College van Gecommitteer
den hot noodig oordeelt of wanneer oon vijfde der
leden daartoe schriftelijk mot opgave van rede
nen het verzoek doet. De vergaderingen worden
in het openbaar gehouden, tonzij een vijfde van
de aanwezige ledon sluiting van de dcuron vor
dert of do Voorzittor sluiting noodig oordeelt,
waarna — behoudens omtrent bepaalde onder-
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werpen, waarvoor cene beslissing anders dan in
openbare vergadering niet tocgelatcn is — dc
vergadering beslist of met gesloten deuren zal
worden beraadslaagd.
De Regent stelt in de vergadering van den Re
gentschapsraad alle onderwerpen aan de orde in
de door den Raad bij het reglement van orde te
bepalen taal. Bij de beraadslaging kan zoowel de
landstaal als de Nederlandschc of de Maleische
taal worden gebezigd. Indien een der leden zulks
verlangt, zet de Regent, of op diens verzoek een
lid van den Raad, voor hen, die cene gebezigde
taal niet verstaan, kortelijk uiteen, in een der ge
noemde talen, die voor hen verstaanbaar is, wat
in het midden is gebracht en geeft hij hun gele
genheid ter zake hun gevoelen uit te spreken. In
bijzondere gevallen kan voorts de Raad zich ter
vergadering doen bijstaan door een tolk.
De beslissingen over zaken zoowel als over per
sonen worden in beide raden bij volstrekte meer
derheid der stemmende leden genomen; de stem
ming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. De raad mag niet beraadsla
gen of besluiten, zoo niet de meerderheid van het
in de instellingsordonnantie bepaald aantal leden
aanwezig is.
Zoowel de Regentschapsraad als de Provinciale
Raad stellen zelf een reglement van orde vast
voor hunne vergaderingen, dat niet in werking
treedt dan na te zijn goedgekeurd voor laatstge
noemd College door den Gouverneur-Generaal,
voor het eerste door het College van Gedeputeer
den der provincie.
De zorg voor de vergaderingen van de Colleges
van Gedeputeerden en van Gecommitteerden be
rust eveneens respectievelijk bij den Gouverneur
en den Regent. Het door deze Colleges voor hun
ne vergaderingen vastgesteld reglement van orde
vereischt de voorafgaande goedkeuring onder
scheidenlijk van den Provincialen Raad en van
den Regentschapsraad.
Luidens artikel 1 van het Koninklijk besluit
van 3 December 1925 no. 51 (Ind. Stb. 1926 no.
28) zijn de voorzitter en de leden van den Pro
vincialen Raad en de raden der overige zelfstan
dige gemeenschappen, alsmede die van de colle
ges van dagelijksch bestuur, niet gerechtelijk ver
volgbaar voor hetgeen zij in de vergaderingen
hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben
overgelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken
wat in besloten vergadering onder geheimhou
ding is gezegd of overgelcgd.
In aansluiting aan de betrekkelijke bepalingen
der Indische Staatsregeling verklaart Hoofdstuk
V van de beide ordonnanties, betrekking hebben
de op de bevoegdheid en taak van de voornoem
de instellingen, in de eerste plaats, dat aan den
Provincialen Raad en den Regentschapsraad be
hoort de regeling en het bestuur van de huishou
ding der provincie en van het regentschap, m.a.w.
dus van het complex van belangen, begrepen in
de huishouding der autonome gemeenschap. Aan
beide raden is voorts het recht toegekend, om de
belangen van het ressort en van de ingezetenen
voor te staan bij den Landvoogd en den Volks
raad; voor den tweeden mede bij den Provincia
len Raad, het College van Gedeputeerden, den
Gouverneur en den Resident.
Regelingen van gemeenschappelijke zaken, be
langen, inrichtingen of werken met andere Pro
vinciale Raden of, voor den Regentschapsraad,

met andere zelfstandige gemeenschappen, of w ij.
zigingen in dergelijkc regelingen vercischen de
goedkeuring respectievelijk van den GouverneurGeneraal en van het College van Gedeputeerden,
wier beslissing eveneens noodig is. indien omtrent
de opheffing of de intrekking van cene dergelijkc
regeling geene overeenstemming kan worden ver
kregen.
Aan den Provincialen Raad en den Regent schapsraad is verder uitdrukkelijk de bevoegd
heid toegekend tot vaststelling van de verorde
ningen — dit woord tevens te verstaan in den zin
van besluiten (vgl. art. 2 der ordonnantiën) —,
die zij in het belang van provincie of regentschap
noodig oordeclen of die yereischt worden tot de
uitvoering van hoogere verordeningen, voor zoo
ver deze die medewerking vorderen. Is het eerste
een rcchtstrecksch uitvloeisel van het autonoom
karakter der gemeenschap, in het tweede drukt
zich hare medebesturende taak uit. In die veror
deningen mogen geene bepalingen voorkomen
omtrent punten, waarin voor het ressort voorzien
is door hoogere verordeningen, tenzij deze daar
toe vrijheid geven. Zij treden voorts niet in de re
geling van de huishoudelijke belangen van binnen
het gebied gelegen zelfstandige gemeenschappen,
als hoedanig in de Regentschapsordonnantie ook
de desa is genoemd.’ Bepalingen in de onderwerpelijke verordeningen houden van rechtswege op
te werken, wanneer in het onderwerp voorzien
wordt door eene verordening van hooger gezag.
Bij ordonnantie kan overigens ten aanzien van
besluiten van den Provincialen- of den Regentschapsraad omtrent bepaalde onderwerpen wor
den verklaard, dat zij niet in werking treden dan
na hoogere goedkeuring.
Aan beide lichamen is, in overeenstemming
weder met hun zelf besturend karakter, de be
voegdheid verleend tot het heffen van belastin
gen. De daartoe strekkende verordeningen even
wel behoeven wat aangaat den Provincialen
Raad de goedkeuring van den Gouvcrneur-Gcncraal, den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;
wat aangaat den Regentschapsraad die van het
College van Gedeputeerden ‘). Besluiten, strek
kende tot het verkrijgen, vervreemden of bezwa
ren van onroerend goed of tot het treffen van da
dingen vercischen dezelfde goedkeuring, indien
met de uitvoering een bedrag is gemoeid, dat eene
voor de provincie bij ordonnantie, voor het re
gentschap bij provinciale verordening te bepalen
grens te boven gaat. Gcldleeningcn kunnen even') De heffing van provinciale belastingen
ook van de ingezetenen van in het gebied der
provincie gelegen zelfstandige gemeenschap
pen van plaatselijken aard, met name de stads
gemeenten, maakt op het oogenblik een punt
van principieele gedachtenwisseling uit voor de
Indische Regecring, naar aanleiding van een
besluit van die strekking van den Provincialen
Raad van VVest-.Java. Tot dc ter zake gerezen
oppositie heeft in groote mate bijgedragen de
minder juiste gedragslijn, tot dusver op dat
punt in indië gevolgd met betrekking tot dc
belastingheffing door gewesten, welke onder dc
Deeentralisatiebepalingcn van 1903 waren ge
bracht (Vgl. het artikel „De opcenten verorde
ningen der provincie West-Java” door Mr. S.
Cohen Fzn. in „De Indische Gids”, November.Aflevering 1926).
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eens niet ten laste van cene provincie of een re
gentschap worden aangegaan of gewaarborgd dan
onder voorbehoud van bekrachtiging van het be
sluit in liet eerste geval bij ordonnantie, in het
tweede door het College van Gedeputeerden.
De straf, welke op overtreding der verordenin
gen van den Provincialen en den Regcntschapsraad kan worden gesteld, is, tenzij bij algemcene
verordening anders is bepaald, voor dc eerstbe
doelde verordeningen vastgesteld op hechtenis
van ten hoogste drie maanden of geld boete van
ten hoogste honderd gulden, voor de regentschapsverordeningen op hechtenis van ten hoog
ste acht dagen of geldboete van ten hoogste vijf
en twintig gulden, voor beide lichamen met of
zonder verbeurdverklaring van bepaalde goede
ren. Voor het geval van herhaling binnen den tijd
van een jaar kunnen de bedoelde straffen tot het
dubbel van die maxima worden bedreigd. Ten
aanzien van regentschapsverordeningen, welke
strafbepalingen inhouden, is goedkeuring door
Gedeputeerden als eiseh gesteld.
Als voorwaarde voor het verbinden van provin
ciale en regentschapsverordeningen, wordt alge
meen gevorderd afkondiging door plaatsing in den
daarvoor vastgestelden vorm in het provinciaal
blad, terwijl het College van Gedeputeerden jaar
lijks in dat blad eene korte opgave doet plaatsen
van de gedurende het vorige jaar door de regent
schappen der provincie afgekondigdc veror
deningen. Ten minste eenmaal in dc vijf jaren
verklaart voorts de Regentschapsraad, welke
door hem vastgestelde verordeningen, tegen de
overtreding waarvan straf is bedreigd, nog zullen
gelden.
De laatste artikelen van liet hoofdstuk betref
fen het College Van Gedeputeerden en dat van
Gecommitteerden, wier taak in het algemeen al
dus is omschreven, dat zij belast zijn met de uit
voering van de besluiten onderscheidenlijk van
den Provincialen- en van den Regentschapsraad
en met de beslissing van dc over die uitvoering
gerezen geschillen, tenzij deze beslissing aan ande
ren is opgedragen. Voor het College van Gedepu
teerden is tevens bepaald, dat bij een in het pro
vinciaal blad te plaatsen besluit de uitvoering ge
heel of voor een gedeelte door het College kan
worden overgedragen aan den Gouverneur of een
der leden. Zoowel het College in zijn geheel als
de voorzitter en de leden zijn, voor zoover de dagelijksche leiding en uitvoering van zaken be
treft, verantwoordelijk aan den Raad, aan wien
zij te dien aanzien, zoowel gezamenlijk als per
soonlijk, alle verlangde inlichtingen geven. Do
Colleges zorgen verder voor de behoorlijke voor
bereiding van hetgeen in den Raad ter overwe
ging on beslissing moet worden gebraoht, voor
zooveel die arbeid niet aan anderen wordt opge
dragen.
Als organen van medebestuur zijn dc hier be
sproken colleges belast met de bij hoogere veror
deningen gevorderde medewerking tot uitvoering
daarvan, wanneer die verordeningen niet bepaal
delijk de medewerking eischen van den Provin
cialen Raad of den Regentschapsraad zei ven dan
wel van don Gouverneur of den Regent, alsmede
wanneer de Raad de gevraagde medewerking niet
of niet behoorlijk verleent. Voldoen de Colleges
van Gedeputeerden en Gecommitteerden niet of
niet naar behooren aan hunne verplichting, dan
voorziet, wat betreft het eerstgenoemde lichaam,
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na bekomen machtiging van den Gouverneur-Generaal of in dringende gevallen onder diens nade
re goedkeuring de Gouverneur op kosten der pro
vincie hierin; voor het College van Gecommitteer
den is het de Resident — hoofd der bestuursafdeeling —, die in gel ijker voege na bekomen machti
ging of onder nadere goedkeuring van den Gou
verneur de verplichting heeft te vervullen.
Het College van Gedeputeerden vertegenwoor
digt de provincie in en buiten rechten; het College
van Gecommitteerden het regentschap.
Dc bepalingen in hoofdstuk VI omtrent het be
heer en de verantwoording der geldmiddelen stel
len het beginsel voorop, dat aan den Raad, met
betrekking tot het beheer der eigen geldmiddelen
van de gemeenschap, alle bevoegdheid behoort,
die niet aan de Regeering en, voor het regent
schap, aan het College van Gedeputeerden is voor
behouden. Aan den Gouverneur-Generaal is o.a.
de bevoegdheid verleend, om ten aanzien van het
beheer van die geldmiddelen administratieve
voorschriften te geven en ten behoeve der zelf
standige gemeenschap aan bepaalde Landsdiena
ren het ontvangen, bewaren, betalen of afleveren
van gelden, geldswaarden en goederen op te dra
gen.
De eerste begrooting wordt voor elke provincie
en elk regentschap bij ordonnantie vastgesteld;
daarna geschiedt de vaststelling jaarlijks respecrievolijk door den Provincialen- en den Regent
schapsraad. De begrooting behoeft evenwel, om
te werken, de goedkeuring onderscheidenlijk van
den Gouverneur-Generaal en van het College van
Gedeputeerden. Die goedkeuring wordt aan de
begrooting in haar geheel verleend of onthouden.
De weigering geschiedt bij een met redenen om
kleed besluit; wat aangaat de provinciale begrootingen, den Raad van Nederlandsch-Indië ge
hoord.
De Colleges van Gedeputeerden en van Ge
committeerden zijn bevoegd tot handelingen,
welke uitgaven tengevolge hebben . binnen de
grenzen der begrooting .Tot handelingen evenwel,
welke den post voor onvoorziene uitgaven bezwa
ren of uitgaven tengevolge hebben boven een door
den Raad te bepalen bedrag, wordt in het alge
meen niet overgegaan dan krachtens beslissing
van den Raad. Voor gevallen van zoo dringenden
aard, dat door het vooraf inroepen van ’s Raads
beslissing een belang der gemeenschap met benadeeling zou worden bedreigd, kunnen nochtans
bij een, onverwijld aan hoogere goedkeuring te
onderwerpen, met redenen omkleed besluit het
College van Gedeputeerden en dat van Gecommit
teerden de handeling bij voorbaat gelasten.
Dc vorderingen ten laste der begrooting wor
den onderzocht, verevend en betaalbaar gesteld
eveneens door die colleges. Afstand van aan do
gemeenschap behoorende goederen aan een
schuldeischer tot gcheele of gedeeltelijke voldoe
ning zijner vordering is verboden. Ten behoeve
van dc gemeenschap kan geen onroerend goed
worden gekocht dan krachtens beslissing van den
Raad.
Van dc verdere bepalingen van het hoofdstuk
zij nog vernield het verbod van aanbesteding van
openbare werken, waarbij heerendienstplichtigen
of veroordeelden worden gebezigd. Aan Lands
dienaren, voor het regentschap ook aan provin
ciale dienaren—voor beide categorieën van perso
neel echter met uitzondering van de bezoldigde of
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onbezoldigde hoofden van Vreemde Oosterlingen
—, zoomede aan alle ambtenaren en bedienden
van de gemeenschap zelve is het voorts verboden,
werken, leveringen of transporten ten behoeve
van de gemeenschap aan te nemen, zich daarvoor
borg te stellen of daarin rechtstreeks of zijdelings
deel te hebben.
Aan den Gouverneur en den Regent is de zorg
opgedragen, om, met inachtneming van hetgeen
ter zake door den Raad mocht worden voorge
schreven, te waken, dat de verordeningen en an
dere voorschriften betrekkelijk de inkomsten der
gemeenschap naar behooren worden toegepast en
dat alles, wat uit eenigen hoofde aan de gemeen
schap verschuldigd is, ten behoorlijken tijde
wordt ingevorderd en verantwoord.
De Provinciale Raad en de Regentschapsraad
stellen jaarlijks voorloopig vast eene, de begrooting zoo mogelijk op den voet volgende, rekening
van uitgaven en ontvangsten, welke begrootingsrekening, onder dagteekening van de afsluiting
van den dienst, tijdig daartoe in gereedheid wordt
gebracht door het College van Gedeputeerden en
dat van Gecommitteerden. De door den Raad
voorloopig vastgestelde begrootingsrekening
wordt, met de daarbij behoorende stukken, uiter
lijk den lsten November van het jaar, volgende
op het dienstjaar, gezonden voor de provincies
aan den Gouverneur-Generaal, door tusschenkomst van de Algemeene Rekenkamer. Voor het
regentschap worden die bescheiden aan het Col
lege van Gedeputeerden gezonden, terwijl inge
volge het bepaalde bij art. 4 van het Koninklijk
besluit van 3 December 1925 no. 51 (Ind. Stb.
1926 no. 28) het toezicht van de Algemeene Re
kenkamer zich voor die gemeenschappen bij wijze
van steekproef tot eenige na de goedkeuring door
haar op te vragen rekeningen bepaalt. Het be
sluit van den Gouverneur-Generaal tot vaststel
ling der begrootingsrekening van de provincie en
dat van het College van Gedeputeerden betref
fende het regentschap wordt in de Javasche Cou
rant, het tweede tevens in het provinciaal blad
geplaatst en onderscheidenlijk door den Gouver
neur en den Regent bekend gemaakt op door den
Raad te bepalen wijze.
Aan het College van Gedeputeerden en aan dat
van Gecommitteerden is een gestadig toezicht
voorgeschreven op het beheer der Rekenplichtigen aan den Raad.
Ten slotte geeft hoofdstuk VII van de Provin
cie- en van de Regentschapsordonnantie nog en
kele bepalingen nopens het hooger toezicht op die
gemeenschappen .
Van die bepalingen heeft reeds terloops in de
vorige bladzijden vermelding gevonden de op
dracht, in de laatstgenoemde ordonnantie, van
het toezicht op den Regentschapsraad aan den
Resident, die ter zake aan het College van Gede
puteerden de voorstellen kan doen, die hij noodig
acht.
Wat aangaat schorsing of vernietiging van be
sluiten, die met het algemeen belang of met eene
hoogere verordening strijdig zijn, is voor de beslui
ten der provinciale bestuursorganen de bevoegd
heid daartoe verleend aan den Landvoogd, den
Raad van Nederlandseh-Indië gehoord. Voor de
besluiten der bestuursorganen van het autonome
regentschap: den Regentschapsraad en het Colle
ge van Gecommitteerden, kunnen door het College
van Gedeputeerden voorstellen van die strekking

aan den Gouverneur-Generaal worden gedaan.
Het schorsings- of vernietigingsbesluit, met rede
nen omkleed, wordt als het geldt een provinciale
beslissing in de Javasche Courant, wanneer het
betreft het regentschap in het provinciaal blad
geplaatst. Schorsing geschiedt voor een bepaal
den duur, niet langer dan een jaar. Is in dien tijd
geene vernietiging gevolgd, dan wordt het besluit
geacht geldig te zijn, waaraan wederom in de ge
noemde bladen bekendheid wordt gegeven. Ver
nietiging wegens strijd met eene hoogere verorde
ning brengt mede vernietiging van alle gevolgen,
voor zoover die nog voor vernietiging vatbaar
zijn. Vernietiging wegens strijd met het algemeen
belang laat de gevolgen in stand, welke niet met
dat belang strijdig zijn. Aan het betrokken be
stuursorgaan is voorts de verplichting opgelegd,
om ingeval van schorsing, vernietiging of nietgoedkeuring zijner besluiten voor zooveel noodig
alsnog in de behandelde zaak te voorzien.
Het laatste onderwerp, in de ordonnantiën be
handeld, is de beslissing van geschillen van be
stuur tusschen provinciën onderling en regent
schappen onderling dan wel van provinciën en re
gentschappen met andere zelfstandige gemeen
schappen. De beslissing van dergelijke geschillen
is, wanneer het de provincie betreft, opgedragen
aan den Gouverneur-Generaal, den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord. Betreft het geschillen
tusschen regentschappen onderling en van re
gentschappen met andere zelfstandige gemeen
schappen, dan behoort de beslissing aan den Gouverneur-Generaal wanneer de betrokken ressor
ten niet binnen dezelfde provincie liggen, en an
ders aan het College van Gedeputeerden met toe
lating, binnen vier weken na de ontvangst, van
hooger beroep op den Gouverneur-Generaal.
Het tijdstip van inwerkingtreding der ordon
nantiën werd gesteld op een nader door den Gou
verneur-Generaal te bepalen datum. Bij het be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 26 Maart
1925 no. 2 (Ind. Stb. no. 133) is voor beide als
zoodanig aangewezen 1 April 1925.
Aldus de hoofdtrekken van de als uitvloeisel
der bestuurshervorming vastgesteldo algemeene
verordeningen tot regeling van do instelling van
provinciën en van autonome regentschappen op
Java en Madoera en tot omschrijving van hunne
inrichting en bevoegdheden. In haren algemeenen
opzet geven die ordonnantiën zeker niet den in
druk, dat — om hier eene opmerking in het arti
kel AUTONOMIE (Aanvullingen blz. 100) aan te
halen — de bestuurshervormingswet voor de
daarbij beoogde autonomie de deur zou hebben
geopend, echter met de nevenbedoeling, dat o.a.
de kring dor eigen huishouding eng getrokken zou
worden. Hoe en tot waar die grens op eenig tijd
stip getrokken zal worden, ligt trouwens buiten
de rechtstreeksehe bemoeienis van het Opperbe
stuur, dat alléén tot opening van den weg de noodige stappen kon doen maar overigens zich tot
het algemeen toezicht,voortspruitend uit de ministerieele verantwoordelijkheid, zal hebben te
bepalen. Die grens te trekken en naar de eischen en
mogelijkheden van het oogenblik te verruimen, is
de taak van de in Indië zelf zetelende llegeeringsorganen en het mag worden aangenomen, dat, on
der den aandrang ook van de politieke stroomingen daar te lande, die organen niet zullen nalaten
daarbij zoover te gaan als met het algemeen be-
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lang en met de actueele bestuurscapaciteit van de
autonome instellingen vereenigbaar is.
In aansluiting aan de bepalingen voor de re
gentschappen op Java en Madoera, mag voor de
overige zelfbesturende „plattelandsgemeenten”
welke mogelijk te eeniger tijd in het gebied van
die regentschappen zich ontwikkelen, en in het
algemeen voor de gemeenschappen van dien aard
in de Buitengewesten de totstandkoming van eene
soortgelijke verordening of van meerdere soortge
lijke regelingen worden verwacht. Te zaraen met
de Regentschapsordonnantie en met de hiervóór
reeds met een enkel woord vermelde „Stadsgemeente-ordonnantie” in Ind. Stb. 1920 no. 305,
welke hieronder nog meer in den breede beschou
wing zal vinden, zullen die „Plattelands-” of
„Landsgemeente-ordonnanties” —om bij verkor
ting dezen laatsten verzamelnaam te bezigen —
binnen het kader van de „Provincie-ordonnantie” een organisatorisch krachtig samenhan
gend geheel vormen.

&

De nadere beschouwing van de „Stadsgemeenteordonnantie" kan uit den aard der zaak niet ge
heel vrij blijven van herhaling, zij het in een
ander verband, van hetgeen reeds voor de Pro
vincie- en de Regentschapsordonnantie mededeeling heeft gevonden. Voor zooveel met den eisch
van een min of meer afgerond overzicht vereenig
baar, zal nochtans ook daarbij naar beperking tot
de meest kenmerkende bepalingen worden ge
streefd.
Als zoodanig valt van de Algemeene Bepalin
gen in Hoofdstuk I te wijzen op artikel 3, verkla
rende dat de op den voet van artikel 121 der Indi
sche Staatsregeling, derhalve van de beginselen
der Bestuurshervorming 1922, als zelfstandige ge
meenschappen aangewezen steden stadsgemeenten
worden genoemd.
Hoofdstuk II, tot onderwerp hebbende de be
stuursorganen der stadsgemeenten, bepaalt in ar
tikel 4 dat het bestuur eener zoodanige gemeente
bestaat uit den Raad, het College van Burgemees
ter en Wethouders en den Burgemeester, dan wel
— waar de tweede instelling vooralsnog niet is in
gevoerd — den Raad en den Burgemeester.
Van de verdere bepalingen van het hoofdstuk
zullen de navolgende hier ter sprake worden ge
bracht.
Het aantal leden van den Raad eener stadsge
meente en de verdeeling daarvan over het drietal
bevolkingsgroepen, bij do bespreking van het
provinciaal- en het regentschapsbestuur ge
noemd, wordt voor eiken raad in zijne instellingsordonnantie vastgesteld. Do vereisehten voor het
lidmaatschap onderscheiden zich van die dor vo
rige lichamen door de voorwaarden van werkelijk
verblijf binnen de stadsgemeente zelve en van het
bezit van voldoende kennis der Nederlandsche
taal, ter bcoordeeling van den Burgemeester, die
nochtans gehouden is voldoende kennis van dio
taal aanwezig te achten bij hen, die in het bezit
zijn van het getuigschrift van het vroegere z.g.
kleinambtenaarsexamen of van het examen, dat
sinds 1903 daarvoor in de plaats is getreden, zoo
mede bij hen, die van eerstgenoemd examen zijn
vrijgesteld. Onder de betrekkingen, waarmede
het lidmaatschap van den Stadsgemeenteraad onveroenigbaar is, vindt men o. a. weder genoemd
den Gouverneur der provincie en den Resident
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van de afdeeling; voorts de leden van het College
van Gedeputeerden en den Secretaris van den
Provincialen Raad. Evenals voor de zelfbesturen
de gemeenschappen van provincie en regent
schap zijn verder o. ra. uitgesloten betrekkingen,
waaruit rekenplichtigheid of ondergeschiktheid
aan don Raad der gemeenschap voortvloeit, be
houdens de bevoegdheid van den Burgemeester,
die tevens Secretaris der gemeente is, om lid van
den Raad te zijn. Ook in dit ge val weder zijn alleen
mannelijke Nederlandsche onderdanen, ingezete
nen van Nederlandsch-Indie, verkiesbaar.
De duur van de zittingsperiode is eveneens we
der bepaald op vier j aren.
De bevoegdheid tot het kiezen van de leden
van den Raad, zoomede de wijze, waarop de ver
kiezing plaats vindt, worden, luidens artikel 10,
bij ordonnantie geregeld l).
Aan de leden van den Raad kunnen zittinggelden worden toegekend voor het bij wonen van de
vergaderingen van het college en van commissiën
uit den Raad. De raadsbesluiten, daartoe strek
kend, behoeven de goedkeuring van het College
van Gedeputeerden der provincie.
Het volgende hoofdstuk betreft het Col
lege van Burgemeester en Wethouders. Voor de
instelling, in eene Stadsgemeente, van een college
van dien aard wordt de goedkeuring van Gedepu
teerden vereischt. Bij niet-goedkeuring is beroep
op den Gouverneur-Generaal toegelaten. De Wet
houders, ten getale van minstens twee en hoog
stens vier, worden door den Raad — bij voorkeur
uit zijn midden — benoemd. Benoeming van nietleden van den Raad tot Wethouder, welke
personen overigens aan dezelfde algemeene eischen moeten voldoen, is mitsdien niet uitge
sloten, zoomin als dit — in tegenstelling met
het bepaalde omtrent het College van Gecommit
teerden bij den Regentschapsraad — het geval
is bij de inrichting van het dagelijksch bestuur
der provincie.
De Wethouders vormen met den Burgemeester
het College van Burgemeester en Wethouders,
waarvan de Burgemeester lid en voorzitter is. De
Wethouders genieten eene toelage, welker bedrag
door den Raad wordt vastgesteld, behoudens
goedkeuring door het College van Gedeputeerden,
eveneens weder met toelating van beroep op den
Landvoogd ingeval van niet-goedkeuring. Buiten
dio toelage genieten zij geenerlei inkomen uit de
stadsgemeenschap, anders dan bij wijze van ver
goeding van tenjjehoeve der gemeente werkelijk
gedane uitga ven/
In stadsgemeenten, waar geen College van Bur
gemeester en Wethouders bestaat, geldt hetgeen
voor de verriohtingen van het college is bepaald
voor don Burgemeester, behoudens dat de Raad
in die gemeenten ten minste twee en ten hoogste
vier zijner leden aan wijst, die met den Burge
meester do Commissie van Financiën vormen.
Uitgenomen onkelo bij de ordonnantio zelve aan
dio Commissie opgedragen aangelegenheden van
geldolijk beheer, is hot de Stadsgemeenteraad, dio
hare taak en werkwyze regelt, voor zoover die
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J) Bepalingen van die strekking, waarbij uiter
aard zal worden uitgogaan van de „Kiesordonnantie-Gemeenteraden” in Ind. Stb. 1925 no. Ö73
en de tot uitvoering daarvan vastgestclde „Kiesvoorschriften” in Ind. Stb. 1920 no. 20, ontbreken
vooralsnog.
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niet bij algemeene verordening zijn bepaald.
Hoofdstuk IV verklaart, dat tot Burgemeester
alleen kunnen worden benoemd mannen, die den
leeftijd van dertig jaren hebben bereikt en niet
bij onherroepelijk geworden rechterlijke uit
spraak de beschikking of het beheer over hunne
goederen hebben verloren of van eenig recht of
eenige bevoegdheid zijn ontzet, noch in staat van
faillissement verkeeren. De Burgemeester kan,
met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal,
door den Raad tot Secretaris worden benoemd.
Hij wordtin die functie niet geschorst of ontsla
gen dan eveneens met goedkeuring van den Land
voogd, aan wien mede de benoeming, de schor
sing en het ontslag van den Burgemeester, als zoo
danig, zijn voorbehouden.
De bezoldiging van den Burgemeester en de
verdere aan zijne betrekking verbonden wettige
voordeelen worden door den Gouverneur-Gene
raal na ingewonnen advies van den betrokken
Raad en het College van Gedeputeerden der pro
vincie geregeld en komt ten laste van de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, met
dien verstande dat van de aan het ambt van Bur
gemeester verbonden kosten — waaronder be
grepen tegemoetkomingen, toelagen of gratifica
tiën uit !s Lands kas aan waarnemende burge
meesters — door de betrokken gemeente de helft
wordt terugbetaald. Behalve eene bezoldiging als
Secretaris, indien hij daartoe is benoemd, geniet
ook de Burgemeester geenerlei inkomsten, onder
welke benaming ook, uit de stadsgemeentekas an
ders dan bij wijze van vergoeding van voor de ge
meente werkelijk gedane uitgaven, die niet onder
de omschrijving van de hem van Landswege toe
gelegde inkomsten vallen.
De Burgemeester heeft zijn werkelijk verblijf
binnen de stadsgemeente. Binnenlandsehe verlo
ven worden hem op den voet van de daaromtrent
voor burgerlijke Landsdienaren in het algemeen
geldende bepalingen verleend door den Gouver
neur der provincie, zonder wiens verlof hij zich
echter buiten de gemeente mag begeven, wanneer
zijne afwezigheid niet langer dan acht dagen
duurt. Bij verlof naar Europa van den Burge
meester, voor niet langer dan één jaar, kan zijne
betrekking tijdelijk worden waargenomen.
Waar geen College van Burgemeester en Wet
houders bestaat, bepaalt de Gouverneur, wie den
Burgemeester bij ongesteldheid, afwezigheid of
ontstentenis vervangt. Waar zoodanig college
aanwezig is, wordt de vervanger door dit lichaam
uit zijn midden aangewezen. De Gouverneur kan
echter te allen tijde op andere wijze in de vervan
ging voorzien op voorstel of na raadpleging van
het College van Burgemeester en Wethouders.
De Burgemeester vertegenwoordigt de stads
gemeente in en buiten rechten. Hij is belast met
de uitvoering van de besluiten van het College
van Burgemeester en Wethouders, voor zoover
dje niet door het college aan een der Wethouders
is opgedragen. Het besluit van den Raad of van
hit College van Burgemeester en Wethouders,
dat naar zijn oordeel als strijdig met eene alge__ .fneeiie of provinciale verordening of met het alge
meen belang door den Gouverneur-Generaal kan
worden geschorst of vernietigd, wordt niet ten
uitroer gebracht. Hij geeft van dit gevoelen bin
nen driemaal vier en twintig uren na het nemen
van het besluit kennis aan den Raad of aan het
College van Burgemeester en Wethouders, zoo- I

mede aan het College van Gedeputeerden, dat
daarvan ten spoedigste aan den Gouvcrneur-Ceneraal verslag doet. Indien binnen drie maanden
daarnageene schorsing of vernietiging heeft plaats
gehad, is de Burgemeester tot uitvoering ver
plicht.
Van de algcmcene bepalingen, vervat in Hoofd
stuk V, aangaande het Stadsgemeente-personeel,
vordert al dadelijk de aandacht het eerste artikel,
bepalend dat de Raad de bezoldiging regelt van
dat personeel, behoudens goedkeuring van het
College van Gedeputeerden voor zooveel betreft
gemeenten, waar de Burgemeester tevens Secre
taris is. Eene uitzondering maakt de bezoldiging
van den Secretaris, die door Gedeputeerden on
der goedkeuring van den Gouverneur-Generaal
wordt geregeld, nadat de Raad der stadsgemeente
is gehoord. Het College van Burgemeester en
Wethouders stelt met inachtneming van de aldus
getroffen regelingen en binnen de grenzen der begrooting de wedden vast van de ambtenaren in
dienst der stadsgemeente, in zoover zulks niet
door het College aan anderen is opgedragen.
De Raad benoemt, schorst en ontslaat de hier
bedoelde ambtenaren, tenzij dit aan anderen is
voorbehouden of anderen door den Raad daar
mede zijn belast. Op verzoek van den Raad kun
nen, krachtens beschikking van den Landvoogd,
van Gedeputeerden der provincie of van het Col
lege van Gecommitteerden van het regentschap,
onderscheidenlijk Lands-, provinciale- en regentschapsdienaren hetzij belast worden met werk
zaamheden ten behoeve van eene stadsgemeente,
hetzij ter beschikking van eene stadsgemeente
worden gesteld. In laatstbedoeld geval zijn zij on
dergeschikt aan den Burgemeester en verplicht
diens bevelen op te volgen. In het eerste geval
wordt hun verhouding tot de bestuursorganen
der stadsgemeenten voor zoover noodig geregeld
door de autoriteit, krachtens welker goedvinden
zij met gemeentelijke werkzaamheden kunnen
worden belast. Terwijl voorts de ter beschikking
van eene stadsgemeente gestelde personen geheel
uit de gemeentelijke kas worden bezoldigd, geldt
voor het eerste geval, hierboven bedoeld, weder
het verbod, dat vanwege de gemeente hun geen
belooning, in welken vorm ook, mag worden toe
gekend dan met voorafgaande bewilliging onder
scheidenlijk van het betrokken Departements
hoofd, het College van Gedeputeerden of het Col
lege van Gecommitteerden. Door de stadsgemeen
te wordt maandelijks respectievelijk in ’s Lands
kas, in de provinciale kas of in de regentschapskas
gestort een onderscheidenlijk door den Gouver
neur-Generaal, door het College van Gedeputeer
den of door het College van Gecommitteerden te
bepalen percentage van de bezoldiging der ter be
schikking van de gemeente gestelde Lands-, pro
vinciale- en regentschapsdienaren, wegens kosten
van verloven, wachtgelden en pensioenen.
Met betrekking tot den Secretaris der stadsge
meente vindt men in het onderwerpelijk hoofd
stuk o. m. nog bepaald, dat die ambtenaar be
noemd wordt door den Raad uit een voordracht
van ten minste twee personen, opgemaakt door
het College van Burgemeester en Wethouders.
Eveneens wordt hij — op voorstel van laatstge
noemd College — geschorst en ontslagen door den
Raad. De Secretaris van den Raad is tevens Se
cretaris van het College van Burgemeester en
Wethouders en van den Burgemeester. Hij is aan
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de commissiën van den Raad behulpzaam in alles,
Avat hun werkkring aangaat. Nevens zijn ambt
mag hij geene andere betrekking bekleeden dan
krachtens met redenen omkleede dispensatie van
den Raad. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den Secretaris, voorziet de Burge
meester in zijne vervanging.
Het volgende hoofdstuk strekt tot regeling van
de vergaderingen van den Stadsgemeenteraad.
Van de daarin vervatte voorschriften zij in de eer
ste plaats genoemd de bepaling, luidens welke de
Burgemeester de vergaderingen belegt en leidt en
zorg draagt voor de handhaving der orde in de
vergaderingen, in welke hij een raadgevende stem
heeft. De Raad vergadert zoo dikwijls de Burge
meester of het College van Burgemeester en Wet
houders het noodig oordeelt of ten minste een vijf
de der leden schriftelijk, met opgave van redenen,
den wensch daartoe te kennen geeft. Openbaar
heid der vergaderingen is ook hier voorgeschre
ven, met dezelfde uitzonderingsbepalingen om
trent sluiting der deuren, beraadslaging in beslo
ten vergadering als anderszins, als voor den ProA'incialen- en den Regentschapsraad zijn vastge
steld.
De leden van den Stadsgemeenteraad hebben
het recht van initiatief en van amendement, met
verplichting tot schriftelijke indiening der door
hen voorgestelde ontwerpen van verordeningen
en wijzigingen van ontwerp-verordeningen, welke
voorstellen van eene toelichting voorzien moeten
zijn. Andere voorstellen kunnen door de leden zoo
wel mondeling ter vergadering Avorden gedaan als
schriftclijk bij het College van Burgemeester en
Wethouders worden ingediend. De Raad mag we
derom niet beraadslagen of besluiten zoo niet de
meerderheid van het bij de instellingsordonnantie bepaalde aantal leden aanwezig is. Is dit niet
het geval dan wordt met inachtneming van de
daarvoor bepaalde tijdsruimte eene nieuwe ver
gadering belegd, waarin door de aanwezige leden
beraadslaagd en beslist wordt uitsluitend over de
zaken, in den oorspronkelijkcn oproepingsbrief
vermeld.
Do beslissingen worden ook in den Stadsgemeenteraad bij volstrekte meerderheid van stem
men genomen; stemming over personen vindt ook
in dien raad bij gesloten en ongeteekende briefjes
plaats.
Aan den Stadsgemeenteraad is eveneens de be
voegdheid voorbehouden tot vaststelling van een
reglement van orde voor zijne vergaderingen.
Voor de inwerkingtreding wordt de goedkeuring
van het College van Gedeputeerden vereischt.
De Wethouders, niet-Jedcn van don Raad, kun
nen, luidens het laatste artikel van het hoofdstuk,
de vergadering van den Raad bij wonen en daarin
hun gevoelen uiten.
Hoofdstuk VII behandelt de vergaderingen
van het College van Burgemeester en Wethouders.
De Burgemeester belegt en leidt ook doze verga
deringen en zorgt ook daarbij voor de handhaving
der orde. Nevens enkele regelen omtrent de be
voegdheid van het College tot beraadslagen of be
sluiten en omtrent de wijze van stemming over
zaken en personen treft men alsnog de bepaling
aan, dat het reglement van orde, hetwelk hot Col
lege van Burgemeester on Wethouders voor zijne
vergaderingen vaststelt, niet in 'tnfoking treedt
dan na goedkeuring door den Raadf >
De niet-vervolgbaarheid in reemten voor het
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geen de voorzitter en de leden van de raden en de
colleges van dagclijksch bestuur in de vergaderin
gen hebben gezegd of aan haar schriftelijk hebben
ovcrgelcgd, is ook voor de stadsgemeenten verze
kerd door het reeds genoemde Koninklijk besluit
in Ind. Stb, 192G no. 2S.
De bevoegdheid cn taak van den Stadsgemeen
teraad en van het College van Burgemeester en
Wethouders vinden in hoofdstuk VIII regeling.
Aan den Raad behoort, luidens het eerste arti
kel daarvan, de regeling en het bestuur van de
huishouding der stadsgemeente, voor zoover de
bevoegdheid te dien aanzien niet aan het College
van Burgemeester en Wethouders of aan den Bur
gemeester is voorbehouden of door den Raad is
opgedragen.
De Raad kan commissiën zijner leden belasten
met werkzaamheden in verband met de verzor
ging der tot zijn werkkring behoorende zaken. De
Raad is verder bevoegd, op voordracht van het
College van Burgemeester en Wethouders of,
waar dit College niet bestaat, op voordracht van
den Burgemeester, onderscheidenlijk aan het Col
lege of aan den Burgemeester Commissiën van
bijstand toe te voegen, welke op gelijke voor
dracht te allen tijde kunnen Avorden opgeheven.
In stadsgemeenten, Avaar geen College van Burge
meester en Wethouders is ingestekl, kan de Raad,
op voordracht van den Burgemeester, het dagelijksch bestuur van bepaalde takken van dienst
of van bepaalde inrichtingen opdragen aan een
der Raadsleden dan A\rel aan Commissiën, van
Avelke steeds een Raadslid, door den Raad aan te
Avijzen, voorzitter moet zijn, een en ander \-olgens
door den Raad vast te stellen regelen. Zoodanige
Commissiën van bestuur kunnen door den Raad
op voordracht van den Burgemeester steeds Avor
den opgehev'en. De besluiten, zooe\'en bedoeld,
van commissiën en leden van den Raad, Avorden
niet ten uitvoer gelegd alvorens zij aan den Bur
gemeester zijn medegedeeld en deze verklaard
heeft ze niet in strijd te achten met de Avet of het
algemeen belang.
De Raad kan de belangen van de stadsgemeen
te en van hare ingezetenen voorstaan bij den
Gouverneur-Generaal, den Volksraad, den Pro
vincialen Raad, den Gouverneur en den Resident.
Hij kan met andere zelfstandige gemeenschappen
gezamenlijke zaken, belangen, inrichtingen of
Averken regelen, een punt Avaaromtrent ook \roor
de Stadsgomcenteraden uitvoerige bepalingen
zijn gesteld.
De Raad stelt verder de A*erordeningeu vast,
die hij in het belang van de stadsgemeente noodig
oordeelt of die vereischt Avorden tot de uitvoering
van algemccne of provinciale verordeningen, der
halve voor de vervulling van de medebesturendo
taak der gemeenschap. In stadsgemeenteverorde
ningen mogen geene bepalingen Avorden opgeno
men nopens punten, Avelke voor het gebied der
gemeente bij eene Lands- of provinciale verorde
ning geregeld zijn, tenzij die verordening daartoe
vrijheid geeft. Bepalingen van verordeningen van
den Raad der stadsgemeente houden eveneens
van rechtSAvege op te gelden, wanneer in het onderAverp \roorzion Avordt door eene hoogere veror
dening als hierboven bedoeld. Ook voor die gomeenschappon Avcder is verder het voorbehoud
gemaakt, dat bij ordonnantie ten aanzien van be
sluiten omtrent bepaalde ondenverpen kan wordon voorgeschreven, dat zij niet in Averking tre-
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den dan na goedkeuring hetzij van den Land
voogd, hetzij van Gedeputeerden.
Aan den Raad der stadsgemeente is, evenals
dit het geval was met den Raad van provincie en
regentschap, de bevoegdheid verleend tot heffing
van belastingen. De daartoe strekkende ver
ordeningen worden binnen acht dagen na hare
vaststelling voorgedragen aan het College van
Gedeputeerden, dat vervolgens binnen zes weken
na de vaststelling van het besluit verslag doet aan
den Gouverneur-Generaal, die, na den Raad van
Xederlandsch-Indië te hebben gehoord, binnen
drie maanden, nadat Gedeputeerden verslag heb
ben uitgebracht, ter zake beslist, behoudens be
voegdheid tot verdaging van de beslissing bij een
inmiddels genomen, met redenen omkleed besluit.
Bij ordonnantie kunnen omtrent de heffing en in
vordering van stadsgemeentebelastingen alge
meene regelen worden vastgesteld.
Wat aangaat de straf, welke door den Raad op
overtreding zijner verordeningen kan worden ge
steld, verklaart artikel 79 der ordonnantie, dat,
tenzij bij algemeene verordening anders is be
paald, als zoodanig is toegelaten hechtenis van
ten hoogste een maand of geldboete van ten hoog
ste honderd gulden, met of zonder verbeurtverklaring van bepaalde voorwerpen. Bij herhaling
binnen een jaar sedert een vroegere veroordeeling
wegens gelijke overtreding, kunnen de straffen
tot het dubbel van die maxima worden bedreigd.
De stadsgemeenteverordeningen, welke strafbe
palingen inhouden, vereischen de goedkeuring
van het College van Gedeputeerden.
Die verordeningen verbinden voorts wederom
niet dan na behoorlijke afkondiging, waarvoor de
Burgemeester zorg draagt door plaatsing in be
paalden vorm in het provinciaal blad. Jaarlijks
doet het College van Gedeputeerden in het pro
vinciaal blad eene korte opgave verschijnen van
de gedurende het vorige jaar door de Stadsge
meenteraden hunner provincie afgekondigde ver
ordeningen. De Raad der stadsgemeente ver
klaart overigens, op daarvoor vastgestelde wijze,
minstens eenmaal in de vijf jaren *-— evenals dit
voor den Regentschapsraad is voorgeschreven —
welke door hem uitgevaardigde verordeningen,
waarvan de overtreding met straf is bedreigd,
nog zullen gelden.
Het College van Burgemeester en Wethouders
is belast met de uitvoering van de besluiten van
den Raad, zoomede met de beslissing der over die
uitvoering gerezen geschillen, tenzij die beslissing
aan anderen is opgedragen. Bij een ter open bare
kennis te brengen, in het provinciaal blad te
plaatsen besluit, waarvan mededeeling moet ge
schieden aan het College van Gedeputeerden, kan
het hierboven genoemd college de uitvoering van
de Raadsbesluiten geheel of ten deele overdragen
aan den Burgemeester of aan een der Wethou
ders. Van de uitvoering is alsdan beroep toegela
ten op voornoemd college, volgens door den Raad
te stellen en ter openbare kennis te brengen regels.
Eveneens is het het College van Burgemeester en
Wethouders, waaraan is opgedragen de vervul
ling der medebesturende taak van de gemeen
schap: de bij algemeene of provinciale verorde
ningen gevorderde medewerking tot uitvoering
daarvan. Uitgezonderd is het geval, dat de veror
deningen bepaaldelijk de medewerking voor
schrijven van den Raad of den Burgemeester, ten
zij de Raad die medewerking alsdan niet of niet

behoorlijk verleent. Wordt de medewerking door
het College van Burgemeester en Wethouders
niet of niet behoorlijk verleend, dan voorziet de
Burgemeester hierin op kosten van de gemeente.
Evengenoemd College zorgt voor de behoorlij
ke voorbereiding van hetgeen in den Raad ter
overweging en beslissing moet worden gebracht,
voor zoover die voorbereiding niet aan anderen is
opgedragen. De Burgemeester draagt zorg, dat de
ontwerpen van verordeningen en begrootingen,
met eene toelichting en eene vertaling in het Maleisch van het ontwerp en de toelichting, in zijn
kantoor voor ieder ter lezing worden gelegd; dat
ieder lid van den Raad een exemplaar ontvangt ;
dat de stukken tegen' betaling der kosten voor
ieder verkrijgbaar zijn en dat zij worden gezonden
aan de nieuwsbladen, die door het College van
Burgemeester en Wethouders daartoe worden
aangewezen. De Raad is bevoegd het doen ver
vaardigen van vertalingen in het Maleisch ach
terwege te laten.
Geldleeningen kunnen niet worden aangegaan
of gewaarborgd dan onder voorbehoud van be
krachtiging van het daartoe strekkend besluit
door het College van Gedeputeerden. Aankoop
van onroerende goederen vereischt de goedkeu
ring van den Stadsgemeenteraad, evenals ver
vreemding, bezwaring, verhuur, verpachting of
ingebruikgeving op andere wijze. Voor bepaalde
handelingen van vermogcnsrechtelijken aard, een
bij provinciale verordening te bepalen grens te
boven gaande, wordt de instemming van het Col
lege van Gedeputeerden gevorderd.
Van de verdere bepalingen van het hoofdstuk
— waaronder, evenals in de Provinciale- en in de
Regentschapsordonnantie, nog enkele artikelen
voorkomen, die de eigendommen der gemeen
schap betreffen — verdient in het bijzonder nog
de aandacht het laatste artikel. Luidens het daar
bij bepaalde zijn zoowel het College van Burge
meester en Wethouders in zijn geheel als de voor
zitter en de leden daarvan verantwoordelijk aan
den Raad voor de dagelijksche leiding en uitvoe
ring van zaken door liet College, voor zoover de
huishouding der stadsgemeente betreffend. Zij
geven te dier zake, gezamenlijk zoowel als per
soonlijk, aan den Raad alle door dezen verlangde
inlichtingen. Waar geen College van Burgemees
ter en Wethouders bestaat, zijn de vorenstaande
bepalingen van toepassing op den Burgemeester.
Hoofdstuk IX regelt het beheer en de verant
woording van de geldmiddelen der stadsgemeente.
Aan den Raad — verklaart artikel 99 der or
donnantie — behoort met betrekking tot het be
heer der eigen geldmiddelen van de stadsgemeen
te alle bevoegdheid, die niet bij algemeene veror
dening aan den Gouverneur-Generaal of het pro
vinciaal bestuur is voorbehouden. In aansluiting
daaraan bepalen de volgende artikelen o.m., dat
de Gouverneur-Generaal en het College van Ge
deputeerden ten aanzien van dat beheer zoodani
ge administratieve voorschriften geven als noodig voorkomen, alsmede dat het ontvangen, be
waren, betalen of afleveren van gelden, geldsVaarden en goederen ten behoeve eener stadsge
meente op haar verzoek kan worden opgedragen
door den Gouverneur-Generaal aan Landsdiena
ren en door het College van Gedeputeerden aan
provinciale dienaren, die voor het Land of de
provincie met soortgelijke werkzaamheden zijn
belast.

*

1
■;

;

BESTUURSWEZEN.

}

k

Voor elke stadsgemeente, die niet op het tijd
stip van haar aanwijzing als zelfstandige gemeen
schap op den voet van artikel 121 der Indische
Staatsregeling reeds als locaal ressort op den voet
van artikel 123 van die wet bestond, wordt de
eerste begrooting bij ordonnantie vastgcstekl.
Vervolgens geschiedt de vaststelling jaarlijks
door den Raad. Na het eerste jaar behoeft de be
grooting om te werken de goedkeuring van het
College van Gedeputeerden, dat aan de begroo
ting in haar geheel zijn goedkeuring verleent of
onthoudt. Van de weigering der goedkeuring, die
bij een met redenen omkleed besluit moet ge
schieden, staat binnen twee maanden beroep
open op den Gouverneur-Generaal. De Land
voogd beslist dienaangaande bij een met redenen
omkleed besluit, den Raad van NederlandschIndië gehoord, welk besluit in het provinciaal
blad wordt opgenomen.
Het College van Burgemeester en Wethouders
is bevoegd tot handelingen, welke uitgaven ten
gevolge hebben binnen de grenzen der begroo
ting. Tot handelingen, welke den post voor on
voorziene uitgaven bezwaren, zoomede tot han
delingen, welke uitgaven veroorzaken boven een
door den Raad te bepalen bedrag, gaat het Colle
ge niet over dan krachtens beslissing van den
Raad. Wanneer ten behoeve eener door den Raad
noodig geoordeelde handeling eene wijziging der
begrooting is of wordt vastgesteld, waartoe niet
bij de begrooting zelve machtiging is verleend,
kan de Raad bij gemotiveerd besluit de handeling
gelasten zonder de vereischte goedkeuring op de
wijziging af te wachten, ingeval door zoodanig
uitstel een gemeentelijk belang met benadeeling
zou worden bedreigd. De goedkeuring van Gede
puteerden wordt daarna onverwijld gevraagd.
Weigering van goedkeuring stuit onmiddellijk de
werking van het besluit. De vorderingen ten laste
van de begrooting worden onderzocht, verevend
en betaalbaar gesteld door het College van Bur
gemeester en Wethouders. In stadsgemeenten
zonder zoodanig college kan de Raad voor be
paalde gevallen voorschrijven, dat de verevening
niet mag plaats vinden dan met toestemming van
de Commissie van Financiën of krachtens beslis
sing van den Raad.
Ook voor de stadsgemeente is aanbesteding
verboden van openbare werken, waarbij heerendicnstplichtigen of veroordeelden worden gebe
zigd. Het verbod aan ambtenaren in openbaren
dienst, om werken, leveringcn of transporten aan
te nemen, zich daarvoor borg te stellen of daarin
rechtstreeks of zijdelings deel te nemen, betreft
voor die gemeenten niet alleen Lands- en provin
ciale dienaren, bezoldigde of onbezoldigde hoof
den van Vreemde Oosterlingen wederom niet
daaronder hpgrepon, maar ook allo ambtenaren
der gemeentel
Het College yan Burgemeester en Wethouders
waakt, met inachtneming van hetgeen ter zake
door den Raad mocht worden voorgeschreven,
dat de verordeningen en andere voorschriften om
trent de inkomsten der stadsgemeente naar behooren worden toegepast en dat alles, wat uit eenigen hoofde aan de gemeente verschuldigd is, ten
behoorlijken tijde wordt ingevorderd en verant
woord.
De jaarlijksche begrootingsrekening wordt
voorloopig vastgesteld door den Raad. De opma
king geschiedt door het College van Burgemeester
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en Wethouders uitcrlijk den laten September van
het jaar, volgende op het dienstjaar. De door den
Raad voorloopig vastgesteldc begrootingsrekening wordt, met de daarbij behoorende stukken,
uiterlijk 1 November d. a. v. ter vaststelling van
het slot van rekening aan het College van Gede
puteerden gezonden. Het besluit van die strek
king wordt in het provinciaal blad geplaatst en
door den Burgemeester plaatselijk bekend ge
maakt op door den Raad te bepalen wijze. Het
onderzoek der Algemeene Rekenkamer van door
haar ter onderzoek opgevraagde begrootingsrekeningen van stadsgemeenten is bij artikel 131 der
ordonnantie geregeld.
Het College van Burgemeester en Wethouders
houdt gestadig toezicht op het beheer der rekenplichtigen.
De bepalingen omtrent het hooger toezicht op
de stadsgemeente in Hoofdstuk X behelzen in de
eerste plaats het voorschrift, dat de besluiten van
den Raad en het College van Burgemeester en
Wethouders, die met het algemeen belang dan
wel met eene algemeene of provinciale verorde
ning strijdig zijn, door het College van Gedepu
teerden ter schorsing of vernietiging kunnen
worden voorgedragen aan den Gouverneur-Generaal. De verdere regeling van dit onderwerp stemt
in het algemeen overeen met hetgeen voor het au
tonome regentschap is bepaald, behoudens dat
de verplichting om alsnog te voorzien in de zaak,
waarop een besluit tot schorsing, vernietiging of
niet-goedkeuring betrekking heeft, berust bij den
Raad, eventueel het College van Burgemeester en
Wethouders.
Geschillen van bestuur tusschen verschillende
stadsgemeenten en tusschen stadsgemeenten en
andere zelfstandige gemeenschappen worden be
slist door deii Gouverneur-Generaal wanneer de
betrokken gemeenschappen niet binnen dezelfde
provincie liggen en anders door het College van
Gedeputeerden met toelating van hooger beroep
op den Landvoogd.
Als Overgangsbepaling treft men het belang
rijk beginsel aan, dat wanneer voor het gebied
van een als zelfstandige gemeenschap ingevol
ge artikel 121 der Indische Staatsregeling aan
gewezen stad te voren krachtens artikel 123 van
die wet geldmiddelen waren afgezonderd, het
door die afzondering in het leven geroepen ressort
zijn bestaan voortzet als stadsgemeente. Perso
nen, die tijdens de aanwijzing lid zijn van den
Gemeenteraad en die niet den staat van Nederlandsch onderdaan bezitten of den leeftijd van 25
jaren nog niet hebben bereikt, kunnen zitting
bly ven houden in den Stadsgemeenteraad, indien
zij overigens aan de voor dat lidmaatschap gestel
de cischen voldoen. Zij zijn — eveneens onder die
voorwaardc — mede herkiesbaar voor laatstge
noemden Raad en, zoolang zij bovendien voort
durend ingezetenen van Nederlandsch-Indiö blij
ven, opnieuw verkiesbaar.
Luidons het tweede artikel van de Overgangs
bepalingen worden voorts, waar in algemeene
verordeningen, welko niet van rechtswege dan
wel door een uitdrukkelijk voorschrift uitgesloten
zijn van toepasselijkheid op stadsgemeenten, zoo
mede in besluiten sprake is van „locale ressorten”,
ter uitvoering van de voorschriften dier verorde
ningen en besluiten stadsgemeenten mede onder
dien term begrepen, voor zoover niet anders is be
paald.
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Artikel 154, de slotbepaling uitmakend van de
‘ Stadsgemeentcordonnantie, houdt de verklaring
in, dat de ordonnantie in werking treedt met in
gang van een nader door den Gouverneur-Generaal vast te stellen datum. Bij het besluit in Ind.
Stb. 192G no. 374 is als zoodanig aangewezen 1
October 1920.
Van de hier omschreven ordonnantie kan wor
den verklaard wat voor het geheele samenstel van
ordonnantiën, in de voorgaande bladzijden be
sproken, zonder voorbehoud kan gelden, dat ook
daarmede op onbekrompen voet gelegenheid
wordt geboden voor eene gezonde ontwikkeling
van het staatkundig leven der bevolking van Nederlandsch-Indië, Aan die bevolking zelve zal het
in de eerste plaats zijn, om op met de bedoelingen
der Regcering overeenkomstige vruchtbare wijze
die mogelijkheid in den loop der jaren tot verwe
zenlijking te doen komen.
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De eerste stap van de zijde der Indische Regeering, om de bestuursliervorming uit het stadium
van wettelijke voorbereiding in dat van feitelijke
uitvoering te doen overgaan, was het ontwerpen
van eene nieuwe gewestelijke indeeling van bet
gebied van Nederlandsch-Indië, op de basis van
de beginselen der reorganisatie. Het verloop der
overweging van dit punt en van het overleg ter
zake in den Volksraad is in de noot aan den voet
van blz. 462 in hoofdzaak weergegeven. Voor het
oogenblik is het resultaat geweest, dat in
plaats van al dadelijk tot de instelling over te
gaan van één provincie op Java en van twee
gewesten van den nieuwen vorm daarbuiten
— één van den provincialen bestuursvorm op
het eiland Sumatra en één gouvernement, ge
heel nog op administratieven grondslag bestuurd
— tot dusver alleen het eerste en het laatste heeft
plaats gevonden, terwijl de instelling van de pro
vincie Zuid-Sumatra alsnog op de eindbeslissing
omtrent de regeling der gewestelijke indeeling
van dat eiland wacht.
In afwachting van de vorming van een pro
vincie West-Java willende overgaan tot de instel
ling van een gelijknamig administratief gewest,
ten einde aldus een overgangstijdperk te schep
pen, waarin de eindvorm kon worden voorbereid,
werden bij artikel 1 der ordonnantie in Ind. Stb.
1925 no. 285, ingaande op 1 September van dat
jaar, met wijziging van de bestaande indeeling
van het grondgebied van Nederlandsch-Indië de
gewesten Bantam, Batavia, Preanger-Regent
schappen en Cheribon opgeheven en werd hun ge
zamenlijk gebied gevormd tot een gewest West-Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan. De zetel van het bestuur over het nieu
we gewest zou zijn Batavia. De Gewestelijke Ra
den van de vijf genoemde residenties werden met
hunne ressorten opgeheven, met dien verstande
dat voor het door elk van die residenties ingeno
men gebied tegelijkertijd op den voet van art. 6Sa
van het toenmalig Regeeringsreglement, derhal
ve van deDecentralisatiewetl903,een plaatselijke
raad werd ingesteld. Ten behoeve van dezen raad
werd het op 1 September nog niet uitgegeven ge
deelte afgezonderd van de bedragen, die voor het
jaar 1925 uit de algemeene geldmiddelen aan die
vroegere residenties waren toegemeten. Ook wat
aangaat eigendommen, baten en lasten, rechten
en verplichtingen werd in denzelfden geest met
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behoud van den bestaanden zakelijken toestand
een overgangsvorm in het leven geroepen, evenals
ook met betrekking tot de verordeningen van de
opgeheven gewestelijke raden, de begrootingen
van uitgaven en ontvangsten als anderszins.
Bij de slotbepaling van het besluit in Ind. Stb.
1925 no. 403 (sedert vervangen door de reeds ver
melde beschikking in Stb. no. 022 van dat jaar)
werd voorts de in dat besluit vervatte nieuwe orga
nisatie van het personeel bij den dienst van het
Binnenlandsch Bestuur op Java en Madoera van
toepassing verklaard op het met ingang van den
hooger genoemden datum in te stellen gewest
West* Ja va, terwijl bij het besluit van den Gouverneur-Generaal in Ind. Stb. 1925 no. 404 de in
richting van het bestuur in dat gewest nader rege
ling vond.
Met intrekking van de vroegere betrekkingen
bij het Europeesch Bestuur in de voornoemde re
sidentiën en van alle ambten en betrekkingen op
de kantoren van die bestuursambtenaren en op
de regentschapskantoren, werd bij bedoeld be
sluit o. m. het volgende bepaald. Het bestuur
over het gewest West-Java zou worden gevoerd
door een Gouverneur. Met handhaving van de be
staande indeeling in regentschappen, districten
en onderdistricten werd voorts het gewest ge
splitst in 9 residentiën (afdcelingen), elk bestuurd
door een Resident *); een vermindering met 5 afdeelingen in vergelijking met de vroegere indee
ling. Verder werd een Resident ter beschikking
van den Gouverneur gesteld, om te worden belast
met zoodanige werkzaamheden als door dien gewestelijken bestuurder aan hem zouden worden
opgedragen. In den geest der aanvankelijke her
vormingsplannen zal deze Resident ter beschik
king den Gouverneur ter zijde staan in de overwe
ging en algemeene bewerking van gewichtige
vraagstukken op bestuursgebied en bij afwezig
heid of ontstentenis den Gouverneur vervangen.
In het gewest werden voorts werkzaam gesteld 28
bestuursambtenaren van den nieuwen Assislent-Residenlsrany, van welke twee ter beschikking
van den Gouverneur, ten einde belast te worden
met werkzaamheden ten behoeve van de particu
liere landerijen bewesten de Tjimanoek, drie om
in die residentiën werkzaam gesteld te worden,
waar dit door den Gouverneur noodig wordt ge
acht, en drie en twintig om te worden toegevoegd
aan deRcsidenten,bestuurshoofden der nieuwe afdeclingen, overeenkomstig de in het besluit aange
geven vordceling en op de daarbij vastgestelde
standplaatsen, zijnde ineerendeels de hoofdplaaU'
') De ingestelde residentiën zijn de volgende:
Bantam (omvattende de regentschappen Serang, Lebak en Pandeglang), Batavia (regent
schappen Batavia en Meester-Cornelis), Bui
tenzorg (regentschap Buitenzorg), Krawang
(regentschap Krawang), West-Priangan (re
gentschappen Soekaboemi en Tjiandjocr), Midden-Priangan (regentschappen Bandoeng en
Soemedang), Oost-Priangan (regentschappen
Garoet, Tasikmalaja en Tjiamis), Indramajoe
(regentschappen Indramajoe en Madjalengka)
en Cheribon (regentschappen Cheribon en Koeningan). Als standplaats van den Resident wer
den respectievelijk aangewezen: Sérang, Bata
via, Buitenzorg, Poerwakarta, Soekaboemi,
Bandoeng, Tasikmalaja, Indramajoe en Cheribon.
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